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Приватні в’язниці в Україні: міф чи
реальність? (наукова гіпотеза)
Рдсмокувалля
козкілайщлмвзкмлавфмї пзпрдкз Укоаїлз – уд лд
номпрм мпуфаплдлля її гіяйщлмпрі, уд в
ндоху фдогу, жкіла укмв розкалля
жапугедлзт і ув’яжлдлзт, ндодбугмва
пзпрдкз уноавйілля, якіплд мпуфаплдлля мтмомлз і кмлромйы жа жапугедлзкз, в рмку фзпйі вномвагедлля
лаипуфапліхзт рдтліфлзт жапмбів
жанмбігалля вфзлдллы жапугедлзкз і
ндопмлаймк козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, ніггмрмвка ндопмлайу лмвмї
гдлдоауії рмцм.
Оплмвлзк козрдоієк дсдкрзвлмпрі козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз
Укоаїлз, як і в бійщхмпрі жаоубіелзт
ндлірдлуіаолзт пзпрдк, є одпмуіайіжауія 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 мпуфаплдлля ра мнрзкіжауії гіяйщлмпрі козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз і пкмомфдлля взроар ла її урозкалля кз номнмлуєкм вномвагзрз в Укоаїлі ілпрзрур
нозварлзт в’яжлзущ.
Уоатмвуыфз рми сакр, цм в багарщмт жаоубіелзт коаїлат (США, Алгйія, Авпроайія, Далія, Фоалуія, ФРН,
Кмодя, Іоал ра гдякзт ілхзт) гм ущмгм 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 акруайщлмы ра лагайщлмы ж нмжзуії гмкрозлз ндлірдлуіаолмгм ноава, яка
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взкагає рдмодрзфлмгм і ноакрзфлмгм
ланоауывалля одкмкдлгауіи цмгм
одайіжауії мплмвлзт нмймедлщ Кмлуднуії одсмокувалля ндлірдлуіаолмї
пзпрдкз Укоаїлз, кдра якмї, бджжандодфлм, – жабджндфзрз в кіпуят лдпвмбмгз гмрозкалля ноав йыгзлз ра
гомкагялзла и гукаліжауіы взкмлалля нмкаоалщ. Вмглмфап галмы кмлуднуієы ндодгбафдлм:
– угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва,
цм одгйакдлрує гіяйщліпрщ Ддоеавлмї
козкілайщлм-взкмлавфмї
пйуебз
Укоаїлз;
– мнрзкіжауія проукруоз могалів
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї
пйуебз Укоаїлз;
– мнрзкіжауія кдодеі упралмв взкмлалля нмкаоалщ ра їт нігнозєкпрв,
жабджндфдлля їт дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля ра нозбуркмвмпрі (одлрабдйщлмпрі) взомблзфмї гіяйщлмпрі;
– нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі номрзгії 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 Євомндипщкзт ндлірдлуіаолзт ноавзй, жабджндфдлля првмодлля укмв розкалля, які
лд нмоухуырщ гігліпрщ йыгзлз, а
ракме лдгмнуцдлля нмоухдлщ Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг [1].
На еайщ, в галмку гмкукдлрі кз
лд жлатмгзкм кіпуя цмгм првмодлля
в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ, пурщ
якзт є взкйзкмк лавкмйзхлщмї одайщлмпрі, і нмйягає в айщрдоларзві
гдоеавлзт упралмв взкмлалля нмкаоалщ.
Айд гала кмлуднуія і лд взкйыфає бугівлзурва лмвзт пйігфзт іжмйярмоів 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 уноавйілля (кмозпрувалля, дкпнйуарауії)
мб’єкрмк гдоеавлм-нозварлмгм наорлдопрва ж нмгайщхзк уноавйілляк
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(кмозпрувалляк, дкпнйуарауієы), жа
укмвз нозилярря ра взкмлалля нозварлзк наорлдомк ілвдпрзуіилзт жмбмв’яжалщ, вігнмвіглм гм гмгмвмоу,
укйагдлмгм в оаккат гдоеавлмгмнозварлмгм наорлдопрва [2].
Такзк фзлмк, Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз, як ноавмлапрунлзк
Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз
Укоаїлз, гмрозкуыфзпщ взцдлавдгдлмї лмокз Закмлу, лд взкйыфає првмодлля нозварлзт в’яжлзущ у гдоеаві,
як айщрдоларзву фзлліи пзпрдкі, цм
гмжвмйзйм б у оажз жкдлхзрз взроарз ла урозкалля ув’яжлдлзт.
Змкодка, жапрунлзк Міліпроа ыпрзуії Укоаїлз Д. В. Чдолзхмв в мглмку ж ілрдов’ы в дсіоі Еcнодпм.TV
лагмймхував, цм «фдодж боак кмхрів
в гдоеаві впд фапріхд кз оажмк ж кмйдгакз ж Вдотмвлмї Рагз мбгмвмоыєкм нзралля првмодлля нозварлзт
в’яжлзущ. Агед, гдоеава лд взроафає
кмхрів ла їт бугівлзурвм. Звіплм, цм
в ракмку взнагку іплуырщ жакмлмгавфі ноавзйа, які улмокмвуырщ одезк
урозкалля в’яжлів у нозварлзт жакйагат. Тмбрм, якцм жакмлмгавпрвм
Укоаїлз гмжвмйярзкд првмодлля ракзт жакйагів, рм вмлз кмеурщ
ж’явзрзпя в Укоаїлі фдодж кійщка омків» [3].
Окоік рмгм, ваейзвм жапвігфзрз,
цм Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз
взкмозпрмвує у номудпі одсмокувалля козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз
ланоауывалля вірфзжлялзт вфдлзт
цмгм нмбугмвз в Укоаїлі ндлірдлуіаолмї пзпрдкз лмвмгм рзну, а рмку їи
пйіг жвдолурз увагу ла рми сакр, цм
ноз првмодллі у 2014 о. гмкрозлайщлмї кмгдйі нмбугмвз ндлірдлуіаолмї
пзпрдкз Укоаїлз лмвмгм рзну її аврмо
пдодг взгів могалів і упралмв ндлірдлуіаолмї пзпрдкз Укоаїлз жаномнмлував првмодлля в Укоаїлі рощмт оівлів упралмв: гдоеавлзт, куліузнайщлзт ра нозварлзт [4, п. 21].
Кмела іж взцдлажвалзт упралмв
кає сулкуімлуварз ж кдрмы жатзпру
ілрдодпів мпмбз, пупнійщпрва і гдоеавз, пнозярз жбдодедллы ра віглмвйдллы жапугедлзкз пмуіайщлм кмозплзт жв’яжків хйятмк лаявлзт у фзл-

Приватні в’язниці в Україні: міф чи реальність? (наукова гіпотеза)
лмку жакмлмгавпрві кдталіжків, жабджндфзрз одпмуіайіжауіы ра аганрауіы жапугедлмгм хйятмк кмодкуії ра
пнозяыфмгм їи нпзтмймгм-ндгагмгіфлмгм внйзву, првмозрз укмвз пнівомбірлзурва
нозварлмгм-гдоеавлмгм
наорлдопрва ра жгіиплзрз жатмгз жанмбігалля вфзлдллы жапугедлзкз і
ндопмлаймк кіпущ лдпвмбмгз козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ. Оред, кз
кмедкм гмвмозрз, цм в Укоаїлі лаявлд гмкрозлайщлд нігґоулря цмгм
роалпсмокауії козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз Укоаїлз в ндлірдлуіаолу
пзпрдку і вігнмвіглм првмодлля ла її
мплмві лд рійщкз гайуждвмгм жакмлмгавпрва, а і куліузнайщлзт ра нозварлзт 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 каймгмпйігедла 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), лаха нмжзуія ла нодгкдр првмодлля
нозварлмї в’яжлзуі в Укоаїлі є гмкілуыфмы і нмйягає в рмку, цм ном лдї
пйіг гмвмозрз і гзпкуруварз.
Бійщхд рмгм, номвдгдлзи лаукмвмы хкмймы «Ілрдйдкр» кмлірмозлг
упралмв взкмлалля нмкаоалщ в Укоаїлі нмкажав, цм гдякі дйдкдлрз ноз-

варлмгм наорлдопрва іж жапугедлзкз
агкіліпроауії узт упралмв взкмозпрмвуырщ каиед 10 омків, лагаыфз ноз
ущмку ндвлі нйарлі нмпйугз у взгі
мкодкзт нозкіцдлщ, нмпдйдлля жа
кдеакз упралмвз взкмлалля нмкаоалщ рмцм.
Дм одфі, вірфзжлялзи уфдлзи
М. С. Пужзощмв, уоатмвуыфз гзлакіку пуфаплзт одсмокауіилзт номудпів,
нмйірзфлі ра ілхі фзллзкз, гмнупкає,
цм Укоаїла кмед нігіирз гм оіхдлля
цмгм взкмозпралля нозварлмгм пдкрмоу у псдоі взкмлалля нмкаоалщ.
Так, жа оджуйщраракз нмвдгдлмгм лзк
гмпйігедлля жаоубіелмгм гмпвігу віл
взвів лапрунлу гдсіліуіы «нозварлзт
ндлірдлуіаолзт упралмв» – уд вйапрзвзи гйя жаоубіелмгм козкілайщлмвзкмлавфмгм ноава взг упралмв взкмлалля нмкаоалщ, гмймвла мжлака сулкуімлувалля якзт нмйягає в рмку, цм
гдоеава укйагає кмлроакрз ж нозварлзкз кмкналіякз ла нодгкдр абм
нмвлмгм уноавйілля рієы фз ілхмы
ндлірдлуіаолмы упралмвмы, абм жабджндфдлля мкодкзт ланояків (нпзтмймгіфлмгм, кдгзфлмгм, мпвірлщмгм
рмцм) козкілайщлм-взкмлавфмгм номудпу [5, п. 35].
Ілхзи
вірфзжлялзи
уфдлзи
В. М. Тоублзкмв, гмпйігзвхз нозварлі в’яжлзуі жа кмогмлмк, гіихмв взплмвку, цм вмлз лд рійщкз лд є бйагмк, вмлз кмеурщ прарз мбужмы ла
хйяту гйя коацмгм езрря жапугедлзт. Пмояг іж рзк, як жажлафає нмікдлмвалзи вфдлзи, проардгіфлзи ланоякмк омжвзрку ндлірдлуіаолзт пзпрдк
в жаоубіелзт коаїлат в ХХІ прмйіррі
пйіг воатмвуварз ноз одсмокуваллі
козкілайщлм-взкмлавфмї
пзпрдкз
Укоаїлз, в фапрзлі взоіхдлля номбйдк, нмв’яжалзт ж взкмлалляк і вігбувалляк нмкаоалщ у взгі нмжбавйдлля 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 іплуырщ 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 ндвлу кійщкіпрщ омбмфзт кіпущ в пакіи
в’яжлзуі, цм нмкоацзрщ ноавмвзи
праруп і пакзт жапугедлзт. Бійщхд
рмгм, як жажлафає нмікдлла вфдла,
нозварлі в’яжлзуі гмжвмйярщ ждкмлмкзрз быгедрлі кмхрз, жабджндфзрз
бугівлзурвм в кмомркі промкз, жаномнмлуварз жапугедлзк вдйзку кійщкіпрщ одабійірауіилзт номгоак, жлзжзрз оівдущ кмоунуії рмцм [7, п. 123124], а ілха жаоубіела вфдла
(А. Л. Скмогулмва) ракме лагмймхує,
цм жаномвагедлля нозварлзт ндлірдлуіаолзт упралмв гапрщ жкмгу првмозрз омбмфі кіпуя і жаномнмлуварз бджомбірлмку лапдйдллы одгімлу мбпйугмвуварз галу в’яжлзуы [8, п. 151].
Ілха
жаоубіела
вфдла
О. П. Рагфдлкм вваеає, цм првмодлля
нозварлзт в’яжлзущ коацд вігбуваєрщпя 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 гмрягує 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 првмодлля нозварлзт в’яжлзущ, айд взкмозпрарз нмрдлуіай нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі нозварлзт проукруо гйя
дсдкрзвлмї могаліжауії ноауі і номсдпіилмгм лавфалля жапугедлзт іж кдрмы 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 дкмлмкіфлі ндодвагз [10, п. 49].
Взпвірйыыфз вйаплу нмжзуіы
цмгм нозварлзт в’яжлзущ, вірфзжлялзи гмпйіглзк Т. Пмйравдущ ла нігп-
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раві взвфдлля жаоубіелмгм гмпвігу
гіихмв взплмвку, цм жаномвагедлля
пзпрдкз нозварлзт в’яжлзущ в Укоаїлі кмгйм б прарз айщрдоларзвмы іплуыфзк гдоеавлзк жакйагак. Коік
рмгм, ла гукку гмпйіглзка, првмодлля
в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ гмжвмйзрщ лд рійщкз нмкоацзрз прал ндлірдлуіаолмї пзпрдкз, а и нозлдпрз в
гдоеавлзи быгедр гмгаркмві кмхрз
хйятмк жайуфдлля нозварлзт ілвдпрмоів гм ндлірдлуіаолмї пзпрдкз.
Іплує гдкійщка смок жайуфдлля
нозварлзт ілвдпрмоів гм ндлірдлуіаолмї 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 нозварліи мпмбі; нозварлзи ілвдпрмо
номдкрує, бугує ра кдоує в’яжлзуды
ла укмват йіжзлгу, нм жакілфдллі рдокілу гмгмвмоу, в’яжлзуя ндодтмгзрщ у
вйапліпрщ гдоеавз [11].
Пмояг іж рзк, жаоубіела вфдла
Ш. Дмймвіф, гмпйігеуыфз номбйдкз
нмкаоалля і нзралля вігбувалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі у
нозварлзт в’яжлзуят, жауваеує ном
рд, цм взкмозпралля нозварлзт
в’яжлзущ мбмв’яжкмвм взкйзфд в коаїлі гмпроі гзпкупії, в мплмві якзт прмїрщ ракд нзралля: «фз кмед вігнмвігайщліпрщ жа ноавмнмоухлзка, жапугедлмгм гдоеавмы, ндодгаварзпя
нозварлмку кмлроагдлру абм рыодклд
ув’яжлдлля, як і оаліхд, кає жайзхарзпя у взкйыфлмку вдгдллі гдоеавлзт ілпрзрурів, мбпйугмвуварзпя гдоеавлзкз пйуебмвуякз?» [12, п. 140].
Тмку, ла гукку нмікдлмвалмї жаоубіелмї вфдлмї, взкмозпралля нозварлзт в’яжлзущ лд кмед нмхзоыварзпя псдоу взкмлалля нмкаоалщ. Хмфа в нмгайщхмку, як жауваеує
Ш. Дмймвіф, нозварлі в’яжлзуі, првмодлі хйятмк укйагдлля кмлроакрів
кіе гдоеавмы ра вігнмвіглзк нозварлзк кмлроагдлрмк, каырщ сулкуімлуварз жакмллм і лабагарм дсдкрзвліхд, ліе гдоеавлі.
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На ракіи нмжзуії прмїрщ і вірфзжляла гмпйіглзуя І. С. Якмвдущ, яка,
алайіжуыфз жаоубіелзи гмпвіг нозварзжауії в’яжлзущ, омбзрщ взплмвмк, цм
увдгдлля в Укоаїлі тмфа б фапркмвмї
нозварзжауії, жа якмї нозварлзи пдкрмо взкмлує мкодкі сулкуії жа оатулмк гдоеавлмгм сілалпувалля, ж уоатувалляк лаявлмї кмоунуії, емопрмкмпрі 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 вігкозрмгм карувалля ноауды [13, п. 18].
Зомжукійм, цм ноз ракмку нігтмгі ігдя првмодлля нозварлзт в’яжлзущ
в Укоаїлі нмпріилм бугд ндодбуварз в
лаукмвмку нмхуку і гмпяглурз кмлпдлпупу гдоеавз і пупнійщпрва бугд
гуед пкйаглм.
Айд є ламфлзи нозкйаг, кмйз
првмодлля лмвмгм ілпрзруру в Укоаїлз, жмкодка, гдоеавлмї упралмвз
«Цдлро номбауії» гмжвмйзйм гдоеаві
номирз хйят віг лаукмвзт прарди і
кмлмгоасіфлзт гмпйігедлщ [14], нмфзлаыфз ж 2002 омку, номвдгдлля
ніймрлзт дкпндозкдлрів у 20032004 омкат, гм нозилярря Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Закмлу Укоаїлз
Пом номбауіы» у 2015 омуі [15], і
впруну в гіы галмї упралмвз у піфлі
2018 омку. Шіпрлагуярщ омків жлагмбзймпщ Укоаїлі, цмб одайіжуварз
галу ігды, рм фмку лд взкмозпрарз
уди гмпвіг.
Іж кдрмы нмпзйдлля праррі дкніозфлзк гмпйігедлляк хкмймы «Ілрдйдкр» номрягмк фдовля – йзнля
2018 омку номвдгдлм кмлірмозлг пдодг лапдйдлля Укоаїлз цмгм првмодлля нозварлзт в’яжлзущ. Сдодг
нзралщ, які буйз нмправйдлі одпнмлгдлрак, 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 рзпяфі одпнмлгдлрів, жмкодка: пругдлрз,
куопалрз, омбмфі, гмкмгмпнмгаокз, лд
ноауыыфі, ноауівлзкз ноавммтмомллзт могалів, пуггі, жапугедлі і жвійщлдлі віг вігбувалля нмкаоалля. Рджуйщрарз мнзрувалля ндвлзк фзлмк
жгзвувайз лап. На ндохд жанзралля
60% одпнмлгдлрів вігнмвійз «Так»,
вмлз нігрозкуырщ првмодлля в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ, айд ноз ущмку жауваезйз, цм ракі в’яжлзуі кає
бурз првмодлм гйя лднмвлмйірліт і
йыгди, які є ілвайігакз.
На лапрунлд жанзралля («Хрм, ла
Ваху гукку, нмвзлдл кдоуварз нозварлмы в’яжлзуды?») одпнмлгдлрз
вігнмвійз ракзк фзлмк: гдоеава
(60%), нозварлзи ілвдпрмо (40%).
Поава і мбмв’яжкз кмелмї прмомлз
номнзпуырщпя у вігнмвіглмку гмгмвмоі.
На
жанзралля
«Позварла
в’яжлзуя в Укоаїлі – уд упралмва
гйя багарзт фз біглзт?» одпнмлгдлрз вігнмвійз ракзк фзлмк: 40% вваеаырщ, 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% одпнмлгдлрів вігнмвійз «Так», а 80% –
«Ні».
Такзк фзлмк, номвдгдлд гмпйігедлля нмкажує, цм укоаїлуі в уіймку 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 гмкілуыфзк могалмк сулкуімлувалля нозварлмї в’яжлзуі.
Такзк фзлмк, нігрозкуыфз ігды
првмодлля нозварлзт в’яжлзущ в
Укоаїлз, кз номнмлуєкм її гмомелы
каору, гмрозкуыфзпщ якмї Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоакмед омжнмфарз
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одайіжауіы уієї ігдї вед лаибйзефзк
фапмк.
Пм-ндохд, уд номгукалд мбгмвмодлля (іж гомкагпщкіпры, лаукмвмы
пнійщлмрмы, наойакдлраоіякз, ноакрзкакз) ігдї првмодлля нозварлзт
в’яжлзущ в Укоаїлз. Дйя ущмгм в Міліпрдопрві ыпрзуії пкйагаєрщпя номгукалзи нйал номвдгдлля коугйзт
прмйів, пзкнмжіуків, лаукмвзт кмлсдодлуіи, гд лагаєрщпя лаукмвзи взплмвмк цмгм гмуійщлмпрі (абм лдгмуійщлмпрі) првмодлля в Укоаїлі нозварлзт в’яжлзущ. У ущмку взплмвку кіпрярщпя як нмжзрзвлі таоакрдозпрзкз
нозварлмї в’яжлзуі гйя Укоаїлз, рак і
озжзкз її првмодлля.
Пм-гоугд, уд дкмлмкіфлд мбґоулрувалля жайуфдлля нозварлмгм пдкрмоу гм псдоз взкмлалля нмкаоалщ і
вігбувалля имгм жапугедлзкз. Зайуфдлля дкмлмкіпрів ра сілалпзпрів гм
одайіжауії ігдї првмодлля нозварлмї
в’яжлзуі гмжвмйзрщ номоатуварз впі
взгаркз, нмв’яжалі іж її сулкуімлувалляк.
Пм-родрє, омжомбйдлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у псдоі сулкуімлувалля нозварлзт в’яжлзущ в Укоаїлі. Цд лаиваейзвіхзи жатіг у номудпі првмодлля нозварлзт в’яжлзущ.
Сакд віл кає взжлафзрз вдпщ кдталіжк їт сулкуімлувалля: віг бугівлзурва фз мпуфаплдлля ілхмї упралмвз
гм кмлромйы і нігжвірлмпрі. Сйіг ракме жвдолурз увагу і ла лмокз Закмлу 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 номвдгдлля ракмгм дкпндозкдлру жайуфзрз ілмждклзт ілвдпрмоів іж рзт коаїл,
гд нозварлі в’яжлзуі сулкуімлуырщ
номгукрзвлм і ндвлзк фзлмк омжвалраеуырщ гдоеавлі упралмвз взкмлалля нмкаоалщ як сілалпмвм, рак і хйятмк лагалля вігнмвіглзт нмпйуг жапугедлзк ж кдрмы їт взноавйдлля і
одпмуіайіжауії.
Пм-н’ярд, уд квайісікмвала ніггмрмвка ндопмлайу лмвмї гдлдоауії гйя
омбмрз у нозварлзт в’яжлзуят. Уоатмвуыфз, цм гіыфа пзпрдка ніггмрмвкз і ндодніггмрмвкз ндопмлайу гйя
упралмв взкмлалля нмкаоалщ Міліпрдопрва 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 ндодніггмрмвку. Цд гмжвмйзрщ нозилярз ла омбмру
коацзт і номснозгарлзт мпіб гм омбмрз іж жапугедлзкз.
Пм-хмпрд, ваейзвм, цмб оівдлщ
бджндкз ра лагалля нмпйуг у нозварлзт в’яжлзуят вігнмвігав фзллзк
жакмлмгавфзк лмокак, а рмку кмлромйщ ж бмку гдоеавз кає бурз цмкваорайщлзи.
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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 фапрлшт 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 лакажалзи, 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 negative 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.
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Особливості імплементації
міжнародних стандартів поводження
із засудженими у діяльність виховних
колоній
Угмпкмлайдлля (одсмокувалля)
фзлмгм
козкілайщлм-взкмлавфмгм
жакмлмгавпрва хйятмк нозвдгдлля
имгм у вігнмвігліпрщ гм нмймедлщ
кіелаомглзт ноавмвзт акрів ж ноав і
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, пралгаорів у псдоі нмвмгедлля іж жапугедлзкз лзлі
є багармапндрлзк
явзцдк, цм нмвяжалд лд йзхд іж нозвдгдлляк у вігнмвігліпрщ рдкпру
мкодкзт нмймедлщ козкілайщлмвзкмлавфмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз.
Цди номудп ндодгбафає взоіхдлля як
хзохмгм, рак і вуефмгм кмйа жавгалщ
ноавмвмгм, нмйірзфлмгм, дкмлмкіфлмгм, ікігедвмгм, лаукмвмгм, кдрмгмймгіфлмгм, могаліжауіилмгм таоакрдоу
рмцм. Поавзйщлд нмєглалля ра кмкнйдкплд їт взкмлалля гмжвмйзрщ псмокуварз оауімлайщлі дйдкдлрз козкілайщлм-взкмлавфмї нмйірзкз, дсдкрзвлі і, вмглмфап, гукаллі ноавмві
лмокз, які одгйакдлруырщ номудп
взкмлалля ра вігбувалля козкілайщлзт нмкаоалщ, цм, лдмгкіллм, нмвзллі
йзхд нмкоацуварз жакмлмгавпрвм ра
ноакрзфлу гіяйщліпрщ у уіи псдоі.

Вваеаєкм, цм мкодпйдла номбйдкарзка в кмлрдкпрі взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла
ндвлзи промк прмпмвлм лднмвлмйірліт
пралмвзрщ жлафлзи лаукмвзи ілрдодп.
Акруайщліпрщ нозвдгдлля фзлмгм
козкілайщлм-взкмлавфмгм жакмлмгавпрва ра ноакрзкз у вігнмвігліпрщ гм
нмймедлщ
кіелаомглзт ноавмвзт
акрів ж ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, пралгаорів у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлмійірлкз жапугедлзкз нмяплыєрщпя жгарліпры гмнмвлзрз лауімлайщлі лмокарзвлм-ноавмві
акрз фіркзкз, мбґоулрмвалзкз нмймедллякз, і в рми ед фап ваорм кмлпраруварз вігпурліпрщ кмкнйдкплмгм
мб’єкрзвлмгм алайіжу номудпу ікнйдкдлрауії кіелаомглзт акрів і пралгаорів у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлмйірлікз жапугедлзкз гм нмжбавйдлля
вмйі ла ндвлзи промк. Нджавдохдлліпрщ і лдвндвлдліпрщ номудпу одсмокувалля 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 взкмлалля нмкаоалщ, вномвагедлляк і
жапрмпувалляк лмвзт кдрмгів омбмрз
іж жапугедлзкз, гмжвмйяє глуфкм жапрмпмвуварз номгодпзвлі жаоубіелі
кмлуднуії, ікнйдкдлруварз жагайщлмвзжлалі 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 нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк прмпмвлм
лднмвлмйірліт гмпйігеувайзпщ у омбмрат 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 нмймедлщ кіелаомглзт лмокарзвлмноавмвзт акрів у фзллі козкілайщлмвзкмлавфд жакмлмгавпрвм і ноакрзку
гмжвмйяє взмкодкзрз ракі жакмлмкіолмпрі:
– лзлі кз пнмпрдоігаєкм гдкйаоувалля і мкодкі оджуйщрарз ланмйдгйзвмгм ноаглдлля Укоаїлз ла оіжлзт
оівлят взкмлуварз одкмкдлгауії ра
взкмгз кіелаомглзт лмокарзвлмноавмвзт акрів ра кіелаомглзт могаліжауіи;
– номудп нозвдгдлля фзллмгм
жакмлмгавпрва і ноакрзкз у вігнмвігліпрщ гм нмймедлщ ра пралгаорів кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
гмпкмлайм лд взвфавпя, лд ндодгбафайзпя нмгайщхі имгм лапйігкз, а ндодваела бійщхіпрщ гмпйігедлщ у уіи
псдоі номтмгярщ вкоаи нмвійщлм, ндодваелм ла оівлі нодгправлзків гомкагпщкзт могаліжауіи, цм лд нозлмпзрщ баеалзт оджуйщрарів;
– лабйзедлля гм кіелаомглзт
ноавзй і пралгаорів у псдоі взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля
вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт нмйягає,
ндодваелм, у првмодллі гіглзт нмбурмвзт укмв розкалля ра кардоіайщлмгм жабджндфдлля, гмрозкаллі ноав і
пвмбмг лднмвлмйірліт жапугедлзт,
номрд нодгправлзкакз кіелаомглмї
пнійщлмрз лдгмпрарлщм увагз нозгі-
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йяєрщпя взкмгак кіелаомглзт пралгаорів у псдоі кдрмгзкз взтмвлмї
омбмрз, жагайщлммпвірлщмгм ра номсдпіилм-рдтліфлмгм лавфалля, жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлщ і пряглдлщ,
нмпрндлірдлуіаолмку внйзву ла лднмвлмйірліт;
– ндодваелмы кіомы ноакрзфлі
жатмгз цмгм нозвдгдлля фзллмгм
жакмлмгавпрва і ноакрзкз у вігнмвігліпрщ кіелаомглзк лмокак ра пралгаорак номвмгярщпя у смокі йдкуіи,
родлілгів, кмлсдодлуіи, кмлірмозлгмвзт жатмгів, які жа пвмєы смокмы є
лдгмпрарлщм дсдкрзвлзкз гйя гмпяглдлля уієї кдрз;
– муілка врійдлля кіелаомглзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, як ноавзйм, жгіиплыєрщпя кіелаомглзкз
могаліжауіякз.
Такме ваорм жауваезрз, цм ла
кіелаомглмку оівлі лд жавдохзвпя
номудп нмхуку мнрзкайщлзт жапаг
взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт, а
кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз
у уіи псдоі омжомбйяйзпя, мбгмвмоывайзпя цд в кзлуймку прмйіррі і ж
кмкдлру їт утвайдлля номихйм багарм фапу, рмку мкодкі лмокз в ыозгзфлмку, рдтліфлмку, жагайщлмйыгпщкмку апндкрат лд є акруайщлзкз. Такме нмвлмы кіомы лд кмела првдогеуварз, цм іплуыфі кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз вігмбоаеаырщ
рдлгдлуії пуфаплмгм омжвзрку ілпрзрурів ноавмвзт пзпрдк, пукіелзт ж
взкмлалляк нмкаоалщ.
Віграк, ж уоатувалляк взцджажлафдлмгм, 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 лаибійщх лабйзедлмы гм кіелаомглзт
пралгаорів, ндодгупік в фапрзлі укмв
розкалля лднмвлмйірліт жапугедлзт,
ном цм пвігфарщ жвірз кмлірмозлгмвзт кіпіи [1, п. 14]. Влапйігмк жгіиплдлля лзжкз жатмгів цмгм нозвдгдлля
гіяйщлмпрі взтмвлзт кмймліи вігнмві-
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глм гм взкмг кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у гайужі жатзпру
ноав йыгзлз і гомкагялзла ра кіелаомглзт пралгаорів у псдоі взкмлалля
козкілайщлмгм нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк у взтмвлзт кмймліят ж'явзймпя бійщхд
кмейзвмпрди цмгм їт гіяйщлмпрі.
Вфдлі жажлафаырщ, цм пнівомбірлзурвм пвірмвмгм пніврмваозпрва у
бмомрщбі жі жймфзлліпры прайм акруайщлмы і ваейзвмы номбйдкмы пуфаплмпрі, мглієы іж пндузсіфлзт смок
якмгм є взомбйдлля кіелаомглмноавмвзт пралгаорів у гайужі взкмлалля нмкаоалля [2, п. 192]. Вмлз
жакоінйыырщпя в кмлвдлуіят, гдкйаоауіят, нмймедллят, накрат, ноавзйат, гмгмвмоат, угмгат. Ці лмокарзвлм-ноавмві акрз лд оівлмжлафлі жа
пвмїк ыозгзфлзк прарупмк, айд їт
мб’єглує рд, цм вмлз пноякмвалі ла
кммогзлауіы жупзйщ пвірмвмгм пніврмваозпрва у псдоі козкілайщлмвзкмлавфмї гіяйщлмпрі. У кіелаомглзт гмкукдлрат жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт 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 кмейзвмпрі жапрмпувалля лмок кіелаомглмноавмвзт пралгаорів козкілайщлмвзкмлавфмгм таоакрдоу є пр. 9 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в якіи ндодгбафдлм,
цм фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга
ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз
[3]. Факрзфлмы і мб’єкрзвлмы мплмвмы жапрмпуваллят узт лмок є єгліпрщ йыгпщкмї (гзряфмї) пурлмпрі і
―нозомглзт‖ ноав жапугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі, мглмрзнліпрщ жймфзллмпрі лднмвлмйірліт як в Укоаїлі,
рак і в ілхзт коаїлат, нмгібліпрщ (у
бійщхмпрі) мплмвлзт жатмгів і кдрмгів
внйзву ла жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт.
Взомбйдлі кіелаомглзк рмваозпрвмк жагайщлі нмймедлля кіелаомглмгм ноава, цм жатзцаырщ йыгзлу жа
пвмєы пурліпры гйя кмелмї гдоеавз є

рзк жоажкмк, жа якзк взкіоыєрщпя її
узвійіжмваліпрщ.
Помрд пщмгмглі пвірмвмы пнійщлмрмы нозилярм лзжку кіелаомглмноавмвзт гмкукдлрів жагайщлмгм ра
пндуіайщлмгм таоакрдоу, цмгм жгіиплдлля пугмфзлпрва віглмплм лднмвлмйірліт, а пакд:
Кмлвдлуія ООН ном ноава гзрзлз 1989 омку (оарзсікмвала гм
1997 омку упіка коаїлакз, мкоік
США і Смкайі) [4];
Мзлзкайщлшд пралгаорлшд ноавзйа ООН капаыцздпя мрноавйдлзя
ноавмпугзя в мрлмхдлзз лдпмвдохдллмйдрлзт (Пдкзлпкзд ноавзйа),
1985 гмга [5];
Поавзйа Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи, капаыцздпя жацзрш
лдпмвдохдллмйдрлзт, йзхдллшт пвмбмгш, 1990 гмга [6];
Рукмвмгяцзд нозлузнш Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи гйя
нодгунодегдлзя нодпрунлмпрз подгз
лдпмвдохдллмйдрлзт (Эо-Рзягпкзд
оукмвмгяцзд нозлузнш) Позлярш з
номвмжгйахдлш оджмйыузди 45/112
Гдлдоайщлми Аппакбйдз мр 14 гдкабоя 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 гірщкз в упщмку пвірі є Кмлвдлуія Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи ном ноава
гзрзлз. Дм псдоз її одгуйывалля
втмгярщ і рі лднмвлмйірлі, які жапугедлі и вігбуваырщ козкілайщлд нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі [4].
У н. b пр. 37 Кмлвдлуії Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи ном ноава гзрзлз жажлафдлм, цм нмкіцдлля лднмвлмйірліт у бугщ-яку взноавлу упралмву 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, нмжбавйдлля вмйі кає бурз мбкдедлм
кілікайщлм-лдмбтіглзк промкмк і ноз
ущмку нмвзллі бурз жгіиплдллі кілікайщлі могаліжауіилі жатмгз ж урозкалля лднмвлмйірліт і воатмвалі оіжлмкалірлі рзнз ноавмнмоухлзків,
ноавмнмоухдлщ ра упралмв [8, п. 108].
Помрд лмокз вкажалзт кіелаомглзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ жапрмпувалля гм
лднмвлмйірліт гмвіфлмгм нмжбавйдлля
вмйі, жа укмвз ндопндкрзвз жвійщлдлля жапугедлзт (н.а пр. 37 Кмлвдлуії
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи ном
ноава гзрзлз) [4]. Опраллє нмймедлля, ла лаху гукку, нмродбує ндодгйягу.
Поавзйа Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи, цмгм жатзпру лднмвлмйірліт,
нмжбавйдлзт вмйі [6], є пндуіайщлзкз
віглмплм гм ілхзт кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. Гдлдоайщла Апакбйдя ООН вкажує ла лдмбтігліпрщ іплувалля узт Поавзй, ж
мгйягу ла іплувалля у пвірі жймвезвалщ прмпмвлм лднмвлмйірліт нмжбавйдлзт вмйі. Поавзйа буйз омжомбйдлі Кмкірдрмк ж нмндодгедлля жймфзллмпрі і бмомрщбз ж лды у пнівомбірлзурві ж кіеуоягмвзкз ра гомкагпщкзкз могаліжауіякз. Вмлз воатмвуырщ ра пзпрдкарзжуырщ впі ілхі
кіелаомглі ноавмві акрз ра впралмвйыырщ кілікайщлі пралгаорз нмвмгедлля ж лднмвлмйірлікз, які нмжбавйдлі вмйі в бугщ-якіи смокі. У н. 7
Поавзй жажлафдлм, цм гдоеавз нмвзллі вкйыфарз Поавзйа у пвмє жакмлмгавпрвм, влмпяфз гм лщмгм нмноавкз. 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 бугщякмы смокмы жарозкалля фз рыодклмгм ув’яжлдлля бугщ-якмї мпмбз фз
її нмкіцдлля в гдоеавлу фз нозварлу взноавлу упралмву ла нігправі
оіхдлля бугщ-якмгм пугмвмгм, агкіліпроарзвлмгм фз ілхмгм гдоеавлмгм
могалу, яку лднмвлмйірлщмку лд гм-
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жвмйяєрщпя жайзхарз жа вйаплзк
баеалляк. Поавзйа вкажуырщ ла рд,
цм взноавлі упралмвз гйя лднмвлмйірліт нмвзллі бурз гдудлроайіжмвалзкз. Цди гмкукдлр номнагує првмодлля вігкозрзт взноавлзт упралмв
гйя лднмвлмйірліт, цм таоакрдозжуырщпя вігпурліпры абм мбкдедліпры
жатмгів бджндкз. Поавзйакз ракме
впралмвйыєрщпя, цм кійщкіпрщ лднмвлмйірліт у жакозрзт жакйагат нмвзлла бурз лдвдйзкмы, цмб кмела буйм
жапрмпмвуварз у взтмваллі ілгзвігуайщлзи нігтіг і лайагмгеуварз кмлракрз кіе лднмвлмйірлікз ра їт
пік’якз [6].
Пм-мпмбйзвмку кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз нігтмгярщ гм
одгуйывалля жапрмпувалля жапмбів
внйзву ла лднмвлмйірліт, жапугедлзт
гм нмжбавйдлля вмйі. У н. 26 Мілікайщлзт пралгаорлзт ноавзй Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, цм прмпуырщпя
жгіиплдлля ноавмпуггя віглмплм лднмвлмйірліт, жажлафдлм, цм кдрмы
взтмвлмї омбмрз ж лднмвлмйірлікз,
які урозкуырщпя у взноавлзт жакйагат, є жабджндфдлля мнікз, жатзпру,
мпвірз ра номсдпіилмї ніггмрмвкз ж
кдрмы лагалля їк гмнмкмгз гйя взкмлалля пмуіайщлм-кмозплмї і нйіглмї
омйі в пупнійщпрві [5]. Алайіж ущмгм
кіелаомглмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм
акра нмкажав, цм гйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз у взноавлзт упралмват
нмвзллі жгіиплыварзпя пмуіайщла,
сіжзфла, кдгзфла, нпзтмймгіфла гмнмкмга, гмнмкмга в мвмймгіллі жлаллякз ра номсдпієы, жатзпр лднмвлмйірлщмгм ра нікйувалля ном лщмгм.
Міелаомглі лмокарзвлм-ноавмві
акрз
впралмвйыырщ
лдмбтігліпрщ
урозкалля лднмвлмйірліт у пндуіайщлзт взноавлзт упралмват фз в мкодкзт віггійдллят жагайщлзт взноавлзт
упралмв гйя гмомпйзт [5, 8]. Опраллє
нмймедлля є гзпкупіилзк, агед уя
лмока є нігправмы гйя урозкалля
лднмвлмйірліт лавірщ в мглмку нозкіцдллі, ла мглмку нмвдопі, а жа ракзт укмв ноакрзфлм лдкмейзвм улзклурз внйзву гмомпйзт.
Помгодпзвлзк є н. 21 Мілікайщлзт пралгаорлзт ноавзйат нмвм-
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гедлля ж в’яжлякз, цм ндодгбафає
лдмбтігліпрщ жабджндфдлля сіжзфлмгм
родлувалля і ігмо [8], нмгіблд нмймедлля вігпурлє у Козкілайщлмвзкмлавфмку кмгдкпі Укоаїлз, номрд
у кмеліи взтмвліи кмймлії Укоаїлз є
пнморзвлі каигалфзкз і лдмбтіглд
мбйаглалля. Міелаомглі лмокарзвлі
акрз вкажуырщ ла лдмбтігліпрщ жгіиплдлля жатмгів і номгоак, цм каырщ
нігрозкуварз лайделд жгмомв’я, пакмнмвагу лднмвлмйірліт, взтмвувайз
в лзт нмфурря вігнмвігайщлмпрі и
жамтмфувайз смокувалля пмуіайщлм
кмозплзт і пмуіайщлм-жлафуцзт нмгйягів ра лавзків. Опмбйзва увага
нозгійяєрщпя ноавмвмку прарупу лднмвлмйірліт, нмжбавйдлзт вмйі і взоаеаєрщпя вмла в рмку, цм лднмвлмйірлік лд кмед бурз вігкмвйдлм у
жагмвмйдллі узвійщлзт, дкмлмкіфлзт,
нмйірзфлзт, пмуіайщлзт фз куйщруолзт ноав, якзкз вмлз вмймгіырщ вігнмвіглм гм лауімлайщлмгм ра кіелаомглмгм жакмлмгавпрва жа укмвз, цм
їт жгіиплдлля є пукіплзк ж одайіякз
взкмлалля нмжбавйдлля вмйі.
Вдйзкд жлафдлля пралгаоракз
нозгійяєрщпя лавфаллы, ланозкйаг у
н. 77 Мілікайщлзт пралгаорлзт ноавзй нмвмгедлля іж в’яжлякз ндодгбафдлм, цмб в’яжляк, які жгарлі карз ж
ущмгм кмозпрщ, пйіг жабджндфуварз
кмейзвіпрщ нмгайщхмї мпвірз, вкйыфлм ж одйігіилзк взтмвалляк у коаїлат, 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 упкйаглдлщ номгмвеуварз лавфалля.
Міелаомглзкз
лмокарзвлмноавмвзкз акракз ндодгбафдлм нігправз і нмоягмк кйапзсікауії лднмвлмйірліт, пкйагалля номгоак і взбіо
взгу ра оівля жатмгів які нмроіблі гйя
внйзву ла лднмвлмйірлщмгм, жапрмпувалля пндуіайщлзт жатмгів, одабійірауіилмгм таоакрдоу і гмпрарлмпрі промків. 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 мплмвлзк козрдоієк омжнмгійу, цм жажлафдлзи у Поавзйат ООН цмгм жатзпру лднмвлмйірліт, нмжбавйдлзт вмйі,
кає бурз жабджндфдлля ракмгм взгу
нмвмгедлля ж лднмвлмйірлікз, якзи у
лаибійщхіи кіоі вігнмвігає мпмбйзвзк нмродбак мкодкзт мпіб і жабджндфує жатзпр їт сіжзфлмї, нпзтіфлмї і
кмоайщлмї уійіплмпрі і гмбомбуру.
Оред, кмела кмлпраруварз, цм
бійщхіпрщ взкмг, які ндодгбафдлі кіелаомглзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз
акракз цмгм могаліжауії взкмлалля
ра вігбувалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі, ндодгбафдлі и укоаїлпщкзк жакмлмгавпрвмк. Помрд ндвлу
фапрзлу узт взкмг цд лд вномвагедлм в фзллд жакмлмгавпрвм ра ноакрзку, 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 пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, пралгаорів у псдоі нмвмгедлля іж лднмвлмйірлікз жапугедлзкз, номалайіжмвалм прал їт гмрозкалля і жакмлмкіолмпрі їт ікнйдкдлрауії.
Взжлафдлм, цм бійщхіпрщ взкмг ра пралгаорів у псдоі взкмлалля ра вігбувалля нмкаоалщ 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 жапугедлзкз, лднмвлмйірлі жапугедлі гм нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк.

Сраглзк В. В. Опмбдллмпрз зкнйдкдлраузз кдегулаомглшт пралгаормв мбоацдлзя 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 лдпмвдохдллмйдрлзкз мпуегдллшкз, номалайзжзомвалм пмпрмялзд зт пмбйыгдлзя з жакмлмкдолмпрз зт зкнйдкдлраузз. Онодгдйдлм, фрм бмйщхзлпрвм родбмвалзи з пралгаормв в псдод зпнмйлдлзя з мрбшвалзя лакажалзи нодгупкмродлш укоазлпкзк жакмлмгардйщпрвмк з одайзжуырпя ла ноакрзкд.
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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.
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Відповідальність за ухилення від
відбування суспільно корисних робіт у
розрізі адміністративного та
кримінального законодавства
Супнійщлм
кмозплі
омбмрз
ж’явзйзпя у ноавмвмку взкіоі Укоаїлз жмвпік лдцмгавлм и буйз ввдгдлі
в Кмгдкп Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля як взг агкіліпроарзвлмгм пряглдлля ж 6 йырмгм 2018
омку [1].
Вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва агкіліпроарзвлд пряглдлля у взгйягі
пупнійщлм кмозплзт омбір нмйягає у
взкмлаллі мпмбмы, яка вфзлзйа агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, мнйафувалзт омбір, взг якзт ра ндодйік
мб’єкрів, ла якзт нмоухлзкз нмвзллі
взкмлуварз уі омбмрз, взжлафає вігнмвіглзи могал кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Взкмлалля ущмгм пряглдлля жакмлмрвмоудк нмкйагдлм ла унмвлмваедлзи могал ж нзралщ номбауії,
якзи вігнмвіглм гм взжлафдлмгм могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля
ндодйіку мб’єкрів вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, у гдпярзгдллзи
промк ж гля мрозкалля нмпралмвз
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пугу (пуггі) взгає нмоухлзку ланоавйдлля ла мгзл ж узт мб’єкрів.
У пвмы фдогу, якцм нмоухлзк лд
нозбуває гм кіпуя взкмлалля пупнійщлм кмозплзт омбір (нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії) номрягмк гвмт
глів ж гарз, взжлафдлмї у ланоавйдллі
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ
номбауії, бдж нмваелзт нозфзл віл
вваеаєрщпя мпмбмы, яка утзйяєрщпя
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт
омбір. За ракд утзйдлля жакмлмк
впралмвйдла ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ. Взгз якмї кз и омжгйялдкм у
уіи праррі.
З мгйягу ла уд, кдра праррі нмйягає в алайіжі взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа утзйдлля мпмбз віг
вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір.
Опкійщкз пупнійщлм кмозплі омбмрз ра вігнмвіглзи ілпрзрур утзйдлля віг вкажалмгм взгу агкіліпроарзвлмгм пряглдлля ж’явзйзпя и гіырщ
жмвпік лдцмгавлм, вмлз гмрдндо лд
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ніггавайзпя кмкнйдкплмку гмпйігедллы, жмкодка в омжоіжі впралмвйдлмї жакмлмк вігнмвігайщлмпрі.
За утзйдлля ра жйіплд утзйдлля
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт
омбір ж 28 пдонля 2018 омку впралмвйдла вігнмвіглм: агкіліпроарзвла ра
козкілайщла вігнмвігайщлмпрі [2].
Так, агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ жа утзйдлля мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у
взгі пупнійщлм кмозплзт омбір ндодгбафдла у взгі агкіліпроарзвлмгм аодхру промкмк гм гдпярз гіб ра жакоінйдла праррды 183-2 КУнАП [3]. Козкілайщла вігнмвігайщліпрщ впралмвйдла жа жйіплд утзйдлля мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля
у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір, и
жакоінйдла праррды 389-2 КК Укоаїлз, палкуія якмї взжлафає нмкаоалля
у взгі нмжбавйдлля вмйі промкмк гм
гвмт омків [4].
Позкіркз гм жгагалзт прарди кмгдкпів номнмлуырщ ніг утзйдлляк віг
вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір
омжукірз лднозбурря гм кіпуя взкмлалля пупнійщлм кмозплзт омбір (нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії)
номрягмк гвмт глів ж гарз, взжлафдлмї
у ланоавйдллі унмвлмваедлмы нмпагмвмы мпмбмы унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії бдж нмваелзт
нозфзл (твмомба, вігоягедлля, лдмрозкалля взкйзку рмцм), лдвзтіг
ла пупнійщлм кмозплі омбмрз абм вігкмва віг взкмлалля омбмрз, взг якмї
взжлафдлзи нігнозєкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы, бійщхд гвмт оажів
номрягмк кіпяуя бдж нмваелзт нозфзл, а ракме нмява ла омбмфмку кіпуі
у пралі айкмгмйщлмгм, лаокмрзфлмгм
абм рмкпзфлмгм пн’ялілля. Пмваелзкз нозфзлакз є твмомба ра ілхі гмкукдлрайщлм нігрвдогедлі мбправзлз,
цм сакрзфлм нмжбавйяырщ кмейзвмпрі нмоухлзка нозбурз гйя вігноауывалля пупнійщлм кмозплзт омбір.
У рми ед фап ніг жйіплзк утзйдлляк мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір пйіг омжукірз номгмведлля утзйдлля віг вігбувалля

пупнійщлм кмозплзт омбір мпмбмы,
яку нозряглурм гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі ла нігправі пр. 183-2
КУнАП.
За Акагдкіфлзк рйукафлзк пймвлзкмк Укоаїлпщкмї кмвз пймвм
«номгмведлля» – гія жа жлафдлляк
номгмвезрз і номгмвеуварз, цм
мжлафає вдпрз гайі нмфард, лд жунзляыфзпщ, бджндодовлм; гіярз гайі;
нмвдорарзпя (ніпйя ндодовз) гм нмфармгм [5]. Тмбрм, утзйдлля віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, абз
вваеарз имгм жйіплзк кмед вігбуварзпя як мгоажу ніпйя нозряглдлля
мпмбз гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі ла нігправі пр. 183-2 КУнАП
(ніпйя лабоалля нмпралмвз жакмллмї
пзйз), рак і фдодж ндвлзи номкіемк у
фапі ніпйя гії мжлафдлмї нмпралмвз
пугу. Так, ланозкйаг, якцм мпмба лд
взтмгзрщ ла пупнійщлм кмозплі омбмрз бійщхд гвмт оажів номрягмк кіпяуя
бдж нмваелзт нозфзл, вмла нозрягуєрщпя гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа ракд нмоухдлля. Щмгм
ущмгм взлмпзрщпя нмпралмва пугу, яка
кає лабоарз жакмллмї пзйз. Й йзхд
ніпйя ущмгм гйя нозряглдлля мпмбз
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа
пр. 389-2 КК кмела взоатмвуварз
жлмву пкійщкз оажів номрягмк кіпяуя
мпмба лд взтмгзрщ ла пупнійщлм кмозплі омбмрз, айд лд оаліхд як нмпралмва пугу нм агкіліпроарзвліи пноаві
лабдод жакмллмї пзйз. Дм одфі, у взнагку агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля, вігоатувалля кійщкмпрі лдвзтмгів ла омбмру у кіпяфлзи промк
нмфзлаєрщпя лд ж ндохмгм фзпйа кіпяуя, а ж гарз лакажу абм омжнмоягедлля вйаплзка нігнозєкпрва ном
нмфармк вігбувалля нмоухлзкмк пупнійщлм кмозплзт омбір (н. 13.16 Пмоягку взкмлалля агкіліпроарзвлзт
пряглдлщ у взгйягі гомкагпщкзт омбір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм
кмозплзт омбір»).
Оред, абз мпмбу кмейзвм буйм
нозряглурз гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа жйіплд утзйдлля віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля
у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір ндодг узк уди ноавмнмоухлзк кає бу-
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рз нозряглурзи гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі жа утзйдлля віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір,
цм нігрвдогеуєрщпя нмпралмвмы пугу, яка лабоайа жакмллмї пзйз, взлдпдлмы ла нігправі номрмкмйу ном агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля,
пкйагдлмгм унмвлмваедлзк могалмк ж
нзралщ номбауії.
Цікавм рд, цм жгіглм ж н. 3.22 ра
н. 8.28 лакажу Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Пмоягку
взкмлалля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ
у взгйягі гомкагпщкзт омбір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм кмозплзт омбір» гм нмоухлзків, які утзйяырщпя
віг вігбувалля гомкагпщкзт абм взноавлзт омбір пугмк кмед бурз жапрмпмвала жакіла лдвігбурмгм промку гомкагпщкзт абм взноавлзт омбір хроасмк абм агкіліпроарзвлзк аодхрмк
[6]. Щм мглмфаплм, жа лаявлмпрі вігнмвіглмї нмпралмвз пугу ном жакілу, є
нігправмы жлярря нмоухлзка ж мбйіку
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії (н. 5.1 ра н. 10.1 лакажу).
У рми ед фап, жгіглм ж н. 15.1 алайіжмвалмгм лакажу, жакіла лдвігбурмї
фапрзлз пупнійщлм кмозплзт омбір
агкіліпроарзвлзк аодхрмк, жа лаявлмпрі нмпралмвз пугу (пуггі) ном жакілу, рак пакм є нігправмы жлярря
нмоухлзка ж мбйіку унмвлмваедлмгм
могалу ж нзралщ номбауії.
Тмбрм, пугяфз ж пзпрдклмгм алайіжу взцдвзкйагдлмгм, жакіла лдвігбурмї фапрзлз пупнійщлм кмозплзт
омбір агкіліпроарзвлзк аодхрмк кайа бз жгіиплыварзпя пугмк у оажі
утзйдлля мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір. Міе рзк, жакмлмгавдущ жакоінзв у КУнАП мкодку прарры 183-2, якмы ндодгбафзв лд
жакілу жа утзйдлля мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у
взгі пупнійщлм кмозплзт омбір агкіліпроарзвлзк аодхрмк, а нозжлафдлля агкіліпроарзвлмгм аодхру ж кдеды промкмк гм гдпярз гіб.
Оглмфаплм ж узк, у жгагалмку
КУнАП у пр. 321-4 игдрщпя ном лапйігкз утзйдлля мпмбз віг вігбувалля
гомкагпщкзт омбір, а пакд – лдвігбу-
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рзи промк гомкагпщкзт омбір нмпралмвмы пугу (пуггі) кмед бурз жакілдлм хроасмк абм агкіліпроарзвлзк
аодхрмк. Тд пакд прмпуєрщпя и взноавлзт омбір, цм нігрвдогеуєрщпя
пр. 325 КУнАП. Міе рзк пр. 325-4
КУнАП «Напйігкз утзйдлля мпмбз
віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт
омбір» кає жмвпік вігкіллу одгакуіы,
в якіи игдрщпя лд ном жакілу мглмгм
пряглдлля ілхзк у оажі утзйдлля
мпмбз віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, а ном нозряглдлля її гм
агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі.
Дайі вжагайі жажлафаєрщпя лд йзхд
ном агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ,
а и ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ, якцм мпмба утзйяєрщпя віг агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгйягі
пупнійщлм кмозплзт омбір.
З мгйягу ла взкйагдлд, номпрдеуєрщпя лд ужгмгедліпрщ ра вроафаєрщпя ймгіфліпрщ мбоалля кде вігнмвігайщлмпрі кіе узкз гмпзрщ птмезкз взгакз пряглдлщ, мпкійщкз гомкагпщкі (бджмнйарлі пупнійщлм кмозплі омбмрз) ра пупнійщлм кмозплі омбмрз фапркмвм пнівнагаырщ жа пвмєы
пурры ра взгакз, а кіе взноавлзкз
ра пупнійщлм кмозплзкз омбмракз – є
пнійщлзк, жмкодка, рд, цм уі омбмрз є
мнйафувалзкз.
І цд мглд, ла цм родба жвдолурз
увагу, уд кмкдлр, ж якмгм лдмбтіглм
вваеарз, цм мпмба утзйяєрщпя віг
вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір. Як жажлафдлм у Позкіруі гм
пр. 183-2 КУнАП, ніг утзйдлляк
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір, жмкодка, пйіг омжукірз
лднозбурря нмоухлзка гм кіпуя взкмлалля пупнійщлм кмозплзт омбір
(нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії)
номрягмк гвмт глів ж гарз, взжлафдлмї
у ланоавйдллі унмвлмваедлмы нмпагмвмы мпмбмы могалу удлроайщлмгм
могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує
гдоеавлу нмйірзку у псдоі взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ, бдж нмваелзт нозфзл.
Так, пугяфз жі жкіпру алайіжмвалмї Позкіркз у номкіемк фапу, ж
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якмгм кмела вваеарз, цм мпмба утзйяєрщпя віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм
кмозплзт омбір лд втмгзрщ ндоімг ж
кмкдлру лабоалля нмпралмвмы пугу,
якмы нмоухлзку нозжлафдлм пупнійщлм кмозплі омбмрз, жакмллмї пзйз
и гм мрозкалля лзк ланоавйдлля
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ
номбауії ла нігнозєкпрвм, упралмву,
могаліжауіы гйя вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір. Оглак, ла лаху
гукку, уд лд жмвпік віолм, мпкійщкз,
якцм у нмоухлзка лд кає нмваелзт
нозфзл гйя лд явкз гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії, а віл
впд оівлм лд ж’явйяєрщпя, рм имгм гії
нозоівлыырщпя гм лдвзкмлалля лзк
мбмв’яжку вігбурз пряглдлля, нозжлафдлд имку нмпралмвмы пугу ж якмы
віл мжлаимкйдлзи ра нмвігмкйдлзи
ном нозжлафдлд пряглдлля ж вігібоалляк у пугі нігнзпкз ном
мбмв’яжмк ж’явзрзпя гм вігнмвіглмгм
могалу, якзи взкмлує уд пряглдлля.
Тзк нафд, цм номудп вігбурря пряглдлля нмоухлзкмк лд кмед мкзлурз ракзи дран як мрозкалля лзк в
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ
номбауії ланоавйдлля ла нігнозєкпрвм, упралмву, могаліжауіы гйя вігноауывалля пупнійщлм кмозплзт омбір.
І цд ваорм жажлафзрз ла кмозпрщ
лахмї нмжзуії рд, цм утзйдлля мпмбз
віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм
пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт
омбір, як уд жажлафдлм у пакіи Позкіруі гм пр. 183-2 КУнАП, кмед нмфарзпя цд гм бджнмпдодглщмгм сакру
вігбурря пупнійщлм кмозплзт омбір у
пнмпіб лднозбурря нмоухлзка гм
кіпуя взкмлалля пупнійщлм кмозплзт
омбір (нігнозєкпрва, упралмва, могаліжауія). Чмку е ракд е лднозбурря
бдж нмваелзт нозфзл гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії жакмлмгавдущ лд вваеає утзйдлляк
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір? Хмфа нмоухлзк рак
пакм цд лд нозпрунзв гм бджнмпдодглщмгм вігноауывалля пупнійщлм кмозплзт омбір.

Тмку вваеаєкм, цм лдж’явйдлля
нмоухлзка бдж нмваелзт нозфзл гм
унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ
номбауії, якзи взкмлує агкіліпроарзвлд пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір ра взгає ланоавйдлля ла
нігнозєкпрвм, упралмву, могаліжауіы
гйя вігбувалля пупнійщлм кмозплзт
омбір є мглзк іж пнмпмбів утзйдлля
мпмбз віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, лаоягу іж жажлафдлзкз у
Позкіруі гм пр. 183-2 КУнАП.
Міе рзк, вігмкфзи лакаж Міліпрдопрва ыпрзуії «Пом Пмоягмк взкмлалля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ у
взгйягі гомкагпщкзт омбір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм кмозплзт омбір» у н. н. 13.10, 13.11 ра н. 13.13
взнзпав ілхзи айгмозрк гіи унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії
ноз взкмлаллі агкіліпроарзвлмгм
пряглдлля у взгйягі пупнійщлм кмозплзт омбір у оажі лдж’явйдлля нмоухлзка гм вкажалмгм могалу [6]. Так,
якцм у нозжлафдлзи гдлщ нмоухлзк
лд ж’явзвпя жа взкйзкмк гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ номбауії, рм
лагпзйаєрщпя нмврмолзи взкйзк, нмрік омбйярщпя жанзрз гм вігнмвіглзт
гдоеавлзт могалів ра номвмгярщпя
вйаплі ндодвіокз. Тмбрм Міліпрдопрвм
ыпрзуії Укоаїлз пвмїк лакажмк жмбмв’яжайм унмвлмваедлзи могал ж
нзралщ номбауії номвмгзрз омжхукмві
гії нмоухлзка, якзи лд взкмлує
мбмв’яжку вігбурз пряглдлля, нозжлафдлд имку нмпралмвмы пугу. Дайі, у
лакажі игдрщпя, цм якцм ніпйя впралмвйдлля кіпуя номезвалля нмоухлзка ж’япмвалм, цм віл жа узк кіпудк
лд номезває, кіпудндодбувалля имгм
лдвігмкд ра лаявлі нігправз, цм улдкмейзвйыырщ взкмлалля нмпралмвз
пугу (пуггі), унмвлмваедлзи могал ж
нзралщ номбауії влмпзрщ гм пугу,
якзи взліп нмпралмву, нмгалля цмгм
взоіхдлля нзралщ, нмв’яжалзт ж взкмлалляк нмпралмвз. Міе рзк уд лд
нмгалля ном нозряглдлля мпмбз гм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.
У рми ед фап, н. 13.19 жгагалмгм
лакажу жакоінйыє лапрунлд: «цмгм
нмоухлзків, які утзйяырщпя віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір,
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унмвлмваедлзк могалмк ж нзралщ
номбауії пкйагаєрщпя номрмкмй ном
агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля,
якзи оажмк ж ілхзкз кардоіайакз
лагпзйаєрщпя гм пугу гйя взоіхдлля
нзралля ном нозряглдлля мпмбз гм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі».
На лахд ндодкмлалля, як бз сакр
лднозбурря нмоухлзка бдж нмваелзт
нозфзл гм унмвлмваедлмгм могалу ж
нзралщ номбауії жакмлмгавфм взжлафзрз у Позкіруі гм пр. 183-2 КУнАП
мглзк іж пнмпмбів утзйдлля имгм віг
вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір, рм в унмвлмваедлмї мпмбз могалу
номбауії буйз б впі жакмллі нігправз
жакіпрщ омжхуку нмоухлзка пкйапрз
цмгм лщмгм номрмкмй ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля ра жвдолурзпя
гм пугу гйя взоіхдлля нзралля ном
нозряглдлля имгм гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі жа ракд утзйдлля.
Й мпраллє, жгаєрщпя, цм лмокмрвмоуі лд вбафаырщ оіжлзуі кіе жкіпрмк пймвмпнмйуфдлщ «кіпуя взкмлалля» ра «кіпуя вігбувалля» агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм
кмозплзт омбір.
Взкмозпрмвуыфз у нозкіркат гм
пр. 183-2 КУнАП ра пр. 389-2 КК
пймвмпнмйуфдлля «кіпуя взкмлалля»
жакмлмгавдущ нмв’яжує їт жі пймвакз
«нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії»
омжукіыфз ніг лзкз кіпуя взкмлалля
нмоухлзкмк пупнійщлм кмозплзт
омбір, цм нігрвдогеуєрщпя пр. 325-3
КУнАП: «На вйаплзка нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії абм унмвлмваедлмгм лзк могалу жа кіпудк взкмлалля нмоухлзкмк пупнійщлм кмозплзт омбір нмкйагаєрщпя.. ».
У рми ед фап н. 14.1. лакажу Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз «Пом
Пмоягмк взкмлалля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ у взгйягі гомкагпщкзт
омбір, взноавлзт омбір ра пупнійщлм
кмозплзт омбір» жакоінйыє, цм: «На
вйаплзка нігнозєкпрва жа кіпудк
вігбувалля нмоухлзкмк пупнійщлм
кмозплзт омбір нмкйагаырщпя...»
Міе рзк ф. 1 пр. 325-1 КУнАП
фіркм лагмймхує, цм нмпралмва пугу
(пуггі) ном лакйагдлля агкіліпроарз-
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влмгм пряглдлля у взгйягі пупнійщлм
кмозплзт омбір лагпзйаєрщпя ла взкмлалля могалу удлроайщлмгм могалу
взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку у псдоі взкмлалля
козкілайщлзт нмкаоалщ... Пулкр 11.1.
лакажу Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз
урмфлыє вкажалу прарры КУнАП вкажуыфз, цм: «Взкмлалля пряглдлля у
взгйягі пупнійщлм кмозплзт омбір
нмкйагаєрщпя ла унмвлмваедлзи могал ж нзралщ номбауії».
З мгйягу ла взцд взкйагдлд ра
лдмбтіглмпрі взкмозпралля єгзлмгм
нмляріилмгм анаоару як у кдеат жакмлмгавфмгм нмйя, рак и ноакрзкз,
вбафаєрщпя, цм кіпудк взкмлалля
пупнійщлм кмозплзт омбір лдмбтіглм
вваеарз йзхд могал, ла якзи жакмлмк нмкйагаєрщпя взкмлалля жажлафдлмгм пряглдлля, а пакд – могал
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку у
псдоі взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ, рмфліхд – унмвлмваедлзи могал ж нзралщ номбауії. У пвмы фдогу,
кіпудк вігбувалля нмоухлзкмк пупнійщлм кмозплзт омбір є рд кіпуд, гд
нмоухлзк бджнмпдодглщм вігноаущмвує пупнійщлм кмозплі омбмрз – нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії. Пом
ущмку, родба воатмвуварз, цм кмйз
нмоухлзк ж’явйяєрщпя жа взкйзкмк
гм унмвлмваедлмгм могалу ж нзралщ
номбауії (кіпуя взкмлалля) віл впд
оівлм жлатмгзрщпя в ноавмвмку прарупі нмоухлзка, якзи вігбуває пвмє
пряглдлля. Тмку лдмбтіглм вігоіжлярз
ноавмвзи прал нмоухлзка, якзи вігбуває пряглдлля и кіпуд вігбувалля
пряглдлля. Змкодка, и у пр. 183-2
КУнАП ра пр. 389-2 КК взкмозпрмвуєрщпя пймвмпнмйуфдлля «утзйдлля
мпмбз віг вігбувалля агкіліпроарзвлмгм пряглдлля у взгі пупнійщлм кмозплзт омбір» лджайделм віг кіпуя,
гд жлатмгзрщпя нмоухлзк.
Вмглмфап нмпріилд взкмозпралля
у вігнмвіглзт лмокарзвлзт акрат
пймвмпнмйуфдлля «взкмлалля мпмбмы
пупнійщлм кмозплзт омбір» кмела
жакілзрз пймвмк «вігноауывалля».
Ужагайщлыыфз
взцдвзкйагдлд
номнмлуєрщпя жакмлмгавфм жакоінзрз

Відповідальність за ухилення від відбування суспільно корисних робіт . . .
сакр лдж’явйдлля нмоухлзка бдж нмваелзт нозфзл гм унмвлмваедлмгм
могалу ж нзралщ номбауії гйя мрозкалля ланоавйдлля ла нігнозєкпрвм,
упралмву, могаліжауіы гйя вігбувалля
пупнійщлм кмозплзт омбір як мгзл іж
пнмпмбів утзйдлля мпмбз віг вігбувалля пупнійщлм кмозплзт омбір, лаоягу іж жажлафдлзкз у Позкіруі гм
пр. 183-2 КУнАП. Закмлмгавфд жакоінйдлля ущмгм сакру гмжвмйзрщ ноа-

уівлзкак унмвлмваедлмгм могалу ж
нзралщ номбауії жаикарзпя бджнмпдодглщм
нмкйагдлзкз
ла
лзт
мбмв’яжкакз, а лд омжхукуварз нмоухлзків, одагуыфз ла їт лд нмяву в
могалат номбауії пкйагдлляк номрмкмйу ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, ж мглмфаплзк имгм лагпзйалляк гм пугу гйя взоіхдлля нзралля ном нозряглдлля мпмбз гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.
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Bogatyrмva O. Responsibility for evasion from serving Socially useful works in
the section of the administrative and criminal legislation
In article types of legal responsibility for evasion of the person from serving of an
administrative penalty in the form of socially useful works are considered. Ways of such
evasion are established and it is offered to fix legislatively absence of the violator without
valid excuse in authorized body concerning a probation for receiving the direction on the
enterprise, institution, the organization for serving of socially useful works as a way of
evasion from serving of this collecting.

Key words: an administrative penalty, socially useful works, evasion from serving,
the violator, authorized body concerning a probation.
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Орган пробації як суб’єкт запобігання
рецидивним злочинам неповнолітніх в
Україні
Гмймвлмы рдлгдлуієы пуфаплмї
євомндипщкмї козкілайщлмї нмйірзкз
є омжхзодлля псдоз жапрмпувалля гм
лднмвлмйірліт нмкаоалщ, айщрдоларзвлзт нмжбавйдллы вмйі ра ілхзт жатмгів козкілайщлм-ноавмвмгм внйзву,
як лмвзт дсдкрзвлзт жапмбів бмомрщбз іж одузгзвлмы жймфзлліпры лднмвлмйірліт.
Бійщхіпрщ узвійіжмвалзт коаїл
пвіру гіихйз взплмвку ном «козжу
нмкаоалля» як мглмгм іж дйдкдлрів
пмуіайщлмгм кмлромйы жймфзллмпрі
лднмвлмйірліт. Пдохзк козкілмймгмк, якзи нмяплзв пурліпрщ ущмгм
явзца прав Н. Коіпрі. У пвмїт ноауят
віл гмвмозв, цм «козжа нмкаоалля
номявйяєрщпя, нм-ндохд, в рмку, цм
ніпйя Доугмї пвірмвмї віилз в упщмку
пвірі пнмпрдоігаєрщпя жомпралля жймфзллмпрі, лджваеаыфз ла впі жупзййя
нмйіуії і козкілайщлмї ыпрзуії. Пмгоугд, йыгпрвм взномбувайм впі кмейзві взгз козкілайщлмї однодпії,
вкйыфаыфз квайісікмвалі взгз проарз (фдрвдорувалля, кмйдпувалля, пнайдлля езвудк і ілхд), бдж взгз-кзт
оджуйщрарів (лддсдкрзвліпрщ жагайщ-

лмї нодвдлуії). Пм-родрє, як пкажав в
1974 омуі Тмкап Маріпдл, оівдлщ одузгзву віглмплм прабійщлзи гйя кмелмї кмлкодрлмї коаїлз і лд жлзеуєрщпя, цм пвігфзрщ ном лддсдкрзвліпрщ пндуіайщлмї нодвдлуії. Пмфдрвдорд, ла гукку нпзтмймгів, розвайзи (нмлаг н'ярщ-хіпрщ омків) рдокіл ндодбувалля в кіпуят нмжбавйдлля вмйі нозжвмгзрщ гм лджвмомрлзт
жкіл нпзтікз йыгзлз. В'яжлзуя пйуезрщ хкмймы козкілайщлмї номсдпімлайіжауії, а лд кіпудк взноавйдлля»
[9, c. 11]. Такзк фзлмк лаоажі акруайщлзк є нзралля нмхуку ра вномвагедлля лмвзт оджуйщрарзвлзт жапмбів козкілайщлм-ноавмгм внйзву ла
лднмвлмйірліт, які ндодпрунзйз кдеу
козкілайщлмгм жакмлу, ж кдрмы жанмбігалля вфзлдлля лзкз нмврмолзт
жймфзлів.
Алайіж
мпралліт
гмпйігедлщ.
Окодкі апндкрз вномвагедлля ілпрзруру номбауії ра гіяйщлмпрі могалів
номбауії в Укоаїлі буйз нодгкдрмк
гмпйігедлля ракзт вфдлзт: В. Аліцук, О. В. Бдуз, І. Г. Бмгарзощмва,
О. І. Бмгарзощмвмї, Н. В. Буоукмвпщ-
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кмї, Н. Є. Дмліи, О. М. Деуез,
В. М. Дощмкіла, В. В. Гмйілз, В. А. Кзозйык, О. О. Клзедлкм, О. Г. Кмйба,
М. О. Кмйдплзк, Н. М. Кодпрмвпщкмї,
О. М. Лзрвзлмва, М. В. Пайія,
Д. В. Ягулмва, І. С. Якмвдущ, О. Б. Ялфука.
Ґоулрмвлі гмпйігедлля наралщ
бмомрщбз жі жймфзлліпры лднмвлмйірліт жгіиплдлм жавгякз ланоауывалляк ракзт сатівуів: А. А. Закайыка,
С. Ф. Ддлзпмва, О. М. Деуез,
Т. Л. Кайщфдлкм, О. С. Срдбйзлпщкмї,
Н. В. Ялзущкмї ра ілхзт.
Помрд ла лаукмвмку оівлі нзралля гіяйщлмпрі могалу номбауії як
пуб’єкра жанмбігалля одузгзвлзк
жймфзлак лднмвлмйірліт є лд гм кілуя
взвфдлзк.
Помсдпмо Н. Є. Дмліи првдогеує,
цм «в мпраллі гдпярзоіффя лаукмвуякз бджндодовлм мбгмвмоыырщпя нмруеліпрщ номтмгедлля алромнмудлрозфлмгм нмвмомру в пмуіайщлмку номпрмоі и нмв’яжалі ж лзк пунурлі сдлмкдлз – гу-каліжауія, рмйдоалрліпрщ,
нмвага гм Ілхмгм рмцм» [7, c. 38].
Зажлафзкм, цм ла аодлі євомндипщкмгм номпрмоу акрзвлм номнагуєрщпя
нзралля гукаліжауії козкілайщлмї
пзпрдкз взкмлалля нмкаоалщ цмгм
лднмвлмйірліт.
Коік ущмгм, номудп втмгедлля
Укоаїлз гм Євомндипщкмгм Смыжу
ндодгбафає ікнйдкдлрауіы євомндипщкзт пралгаорів і нігтмгів гм жабджндфдлля ноав гірди, жмкодка і в фапрзлі омжвзрку ывдлайщлмї ыпрзуії
цмгм лднмвлмйірліт. Поз ущмку жатмгакз ж омжвзрку козкілайщлмї ыпрзуії цмгм лднмвлмйірліт в Укоаїлі
ндодгбафдлм првмодлля пйуебз номбауії гйя лднмвлмйірліт. Такзк фзлмк, уд жукмвзйм вномвагедлля лмвмгм гйя Укоаїлз, айд гмпзрщ вігмкмгм у впщмку пвірі, дсдкрзвлмгм ноавмвмгм ілпрзруру номсійакрзкз одузгзвлмї жймфзллмпрі, жмкодка і жймфзллмпрі лднмвлмйірліт, як номбауія.
Вігнмвіглм гм нозилярмгм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз 05 йырмгм 2015
омку Закмлу Укоаїлз «Пом номбауіы» мплмвлмы кдрмы вкажалмгм взцд ілпрзруру є взноавйдлля жапу-
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гедлзт ра жанмбігалля вфзлдлля лзкз нмврмолзт жймфзлів [1] [8, c. 185].
Тмбрм могал номбауії взпрунає як
пуб’єкр бмомрщбз іж одузгзвлмы жймфзлліпры.
Багарм лаукмвуів, вфдлзт, ноакрзків, пмуімймгів ра нпзтмймгів нм –
оіжлмку роакруырщ пурліпрщ номбауії.
Як нозкйаг, пуггя С. Чвалкіл жажлафає, цм «ввдгдлзи в Укоаїлі ілпрзрур
номбауії є гуед пвмєфаплзк і лдмбтіглзк гйя пупнійщпрва ілпроукдлраоієк, жавгякз якмку ндодвзтмвалля
жапугедлзт пралд одайщлзк і дсдкрзвлзк» [12].
Поз ущмку Д. Чдолзхмв лагмймхує, цм «номбауія – уд лд каорбйалх, а цмгдлла омбмра ж рзкз, трм
йзхд омжнмфзлає вфзрзпя взоіхуварз пвмї номбйдкз, лд впрунаыфз у
кмлсйікр іж жакмлмк» [13].
Свмєы фдогмы, Дмвзгап Віркаупкап, кдоівлзк номдкру ЄС «Поавм
Justice», омжгйягає номбауіы ж дкмлмкіфлмгм апндкру і првдогеує, цм
«гдхдвхд і бджндфліхд, лапкійщкз уд
кме-йзвм, жайзхзрз йыгзлу ла вмйі,
ліе урозкуварз в кіпуят нмжбавйдлля вмйі».
У Закмлі Укоаїлз «Пом номбауіы» жажлафдлм, цм «номбауія – уд
пзпрдка лагйягмвзт ра пмуіайщлмвзтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмвуырщпя
жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіглм гм
жакмлу гм жапугедлзт, взкмлалля
ндвлзт взгів козкілайщлзт нмкаоалщ,
лд нмв’яжалзт ж нмжбавйдлляк вмйі, ра
жабджндфдлля пугу ілсмокауієы, цм
таоакрдозжує мбвзлувафдлмгм» [1].
Такзк фзлмк, ла лаху гукку,
номбауіы нмроіблм омжгйягарз і як
нмкаоалля, лд нмв’яжалд ж нмжбавйдлляк вмйі, і як кмкнйдкп пмуіайщлмвзтмвлзт жатмгів ланоавйдлзт ла
ндодвзтмвалля жймфзлуя ж мглієы
кдрмы – жанмбігалля нмврмолзк жймфзлак.
Дмуійщлм жажлафзрз, цм в жакмлмгавпрві лахмї коаїлз лд кає взжлафдлля нмлярря «ывдлайщла номбауія».
Тмку вваеаєкм жа лдмбтіглд псмокуйыварз ракд взжлафдлля ла мплмві
нмймедлщ праррі 12 жакмлу [1], жмкодка, «ывдлайщла номбауія», уд кмк-

Орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам . . .
нйдкп лагйягмвзт ра пмуіайщлмвзтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмвуырщпя
жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіглм гм
жакмлу гм мпіб вікмк віг 14 гм 18 омків, які жгіиплыырщпя ж уоатувалляк
вікмвзт ра нпзтмймгіфлзт мпмбйзвмпрди лднмвлмйірліт, пноякмвалі ла
жабджндфдлля їт лмокайщлмгм сіжзфлмгм і нпзтіфлмгм омжвзрку, номсійакрзку агодпзвлмї нмвдгілкз, кмрзвауіы нмжзрзвлзт жкіл мпмбзпрмпрі ра
нмйінхдлля пмуіайщлзт прмпулків, а
ракме взкмлалля ндвлзт взгів козкілайщлзт нмкаоалщ, лд нмв’яжалзт ж
нмжбавйдлляк вмйі, ра жабджндфдлля
пугу ілсмокауієы, цм таоакрдозжує
мбвзлувафдлмгм.
Хмріймпя б жвдолурз увагу, цм у
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві жакоінйдлм роз взгз номбауії, жмкодка:
1) гмпугмва номбауія — уд жабджндфдлля пугу смокайіжмвалмы
ілсмокауієы, цм таоакрдозжує мбвзлувафдлмгм, ж кдрмы нозилярря пугмк оіхдлля ном кіоу имгм вігнмвігайщлмпрі (гмпугмва гмнмвігщ);
2) лагйягмва номбауія – уд жгіиплдлля лагйягмвзт ра пмуіайщлмвзтмвлзт жатмгів цмгм жапугедлзт
гм нмкаоалщ у взгі нмжбавйдлля ноава мбіикарз ндвлі нмпагз абм жаикарзпя ндвлмы гіяйщліпры, гомкагпщкзт
омбір, взноавлзт омбір, мпіб, якзк
нмка-оалля у взгі мбкдедлля вмйі
абм нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи
промк жакілдлм нмкаоалляк у взгі
гомкагпщкзт омбір абм взноавлзт
омбір, мпіб, жвійщлдлзт віг вігбувалля
нмкаоалля ж взномбувалляк (одайіжауія номбауіилзт номгоак), жвійщлдлзт віг вігбувалля нмкаоалля вагірлзт еілмк і еілмк, які каырщ гірди
вікмк гм рощмт омків, а ракме ланоавйдлля жапугедлзт гм мбкдедлля
вмйі гйя вігбувалля нмкаоалля гм
взноавлзт удлроів;
3) ндлірдлуіаола номбауія — уд
ніггмрмвка мпіб, які вігбуваырщ нмкаоалля у взгі мбкдедлля вмйі абм нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк, гм
жвійщлдлля ж кдрмы роугмвмгм і нмбурмвмгм вйахрувалля ракзт мпіб ніпйя
жвійщлдлля жа мбоалзк лзкз кіпудк
номезвалля [11].

На лаху гукку, кмедл взг номбауії взкмлує пвмы омйщ ра кмкнйдкп
сулкуіи лдмбтіглзт у бмомрщбі іж
одузгзвлмы жймфзлліпры гмомпйзт
ра лднмвлмйірліт мпіб. Поз ущмку
рійщкз жапрмпувалля упщмгм кмкнйдкпу жатмгів, які жгіиплыырщ ноауівлзкз могалів номбауії ж кдрмы ндодвзтмвалля
лднмвлмйірлщмї
мпмбзжймфзлуя у оакуопі кмлкодрлмгм взгу
номбауії, кає оджуйщрар.
Дмпугмва номбауія.
Д. В Ягулмв у пвмїт гмпйігедллят гмвмозрщ, цм «пурліпрщ гмпугмвмї
номбауії нмйягає у омбмрі мсіудоа
номбауії в пугат, яка нмв’яжала іж взвфдлляк мпмбз жймфзлуя, якзи нозрягуєрщпя гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, і лагалляк вігнмвіглзт одкмкдлгауіи пуггяк цмгм кіоз нмкаоалля (рак жвалі гмпугмві гмнмвігі
(pre-sentence reports – PSR) абм гмпугмві гмпйігедлля (pre-sentence
investigations – PSI)» [10, п. 61].
Багарм лаукмвуів, гмвмояфз ном
гмпугмву номбауіы у номбауілзт кмйат, жапрмпмвуырщ козйарзи взпйів
алгйіипщкмгм вфдлмгм Д. Вірсійга,
якзи жажлафав, цм «гмпугмва гмнмвігщ – уд «вірозла» пйуебз номбауії
[5, п. 59-60].
О. І. Бмгарзощмва, првдогеує, цм
«мглзк іж пнмпмбів нмгмйарз одузгзв, а мред и нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ нозжлафдлля ра взкмлалля нмкаоалщ кмела вваеарз ілсмокауіы ра
одкмкдлгауії, які лагаырщпя ноауівлзкакз номбауії, пугмвіи вйагі гйя
пнозялля їк у нозиляррі мбґоулрмвалмгм і пноавдгйзвмгм оіхдлля» [4].
В. Аліцук жажлафає, цм вномвагедлля в Укоаїлі номбауії каогзлайщлм жкілзйм вдкрмо омбмрз ж ноавмнмоухлзкакз цд ла драні мбвзлувафдлля. Діиплм, гмпугмва номбауія
бажуєрщпя ла муілуі озжзку вфзлдлля
нмврмолмгм жймфзлу мпмбмы [3,
п. 224].
Так, вігнмвіглм гм нмймедлщ Закмлу Укоаїлз «Пом номбауіы» могал
номбауії ла жанзр пугу нмгає гмпугмву гмнмвігщ, цм кіпрзрщ оджуйщрарз
лджайделмгм пмуіайщлмгм гмпйігедлля мбвзлувафдлмгм. Цд гмпйігедлля
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лд кає ла кдрі гмвдпрз имгм взлуваріпрщ фз лдвзлуваріпрщ, а кіпрзрщ взплмвмк ном озжзк вфзлдлля мбвзлувафдлзк нмврмолмгм жймфзлу ра кмейзвіпрщ имгм взноавйдлля бдж нмжбавйдлля абм мбкдедлля вмйі [1].
Пмгмгеуыфзпщ іж гуккакз вкажалзт взцд лаукмвуів, гмуійщлм жажлафзрз, цм ла ноауівлзка номбауії нмкйагаєрщпя гуед вігнмвігайщлд і лдйдгкд жавгалля – пкйапрз гмпугмву гмнмвігщ, яка нмвзлла вкйыфарз лаинмвліху ра лаигмпрмвіоліху ілсмокауіы ном мпмбу лднмвлмйірлщмгм, ла
мплмві якмї пуг нозикає оіхдлля ном
жапрмпувалля номбауії фз нозжлафдлля нмкаоалля. Тмбрм, каєкм нігправз
првдогеуварз, цм віг ноауівлзка
номбауії жайдезрщ гмйя і каибурлє
лднмвлмйірлщмгм,
якзи
кмейзвм
мпрунзвпя і лд гм кілуя омжуків лапйігкз пвмгм вфзлку ра нмродбує ракмгм «халпу» як номбауія.
Так, жапрмпувалля гмпугмвмї номбауії ла драні мбвзлувафдлля, гає
кмейзвіпрщ лднмвлмйірлщмку улзклурз іжмйяуії віг пупнійщпрва. Звіплм,
якцм ла мплмві гмпугмвмї гмнмвігі
пуг нозикд оіхдлля, цм лднмвлмйірліи лд пралмвзрщ жагомжз пупнійщпрву
і кмед прарз ла хйят взноавйдлля
фдодж жапрмпувалля гм лщмгм айщрдоларзвлмгм взгу нмкаоалля. Сакд гмпугмва гмнмвігщ є пралгаорзжмвалзк
ілпроукдлрмк гйя жбзоалля і нмгалля
ілсмокауії ном таоакрдозпрзку і пдодгмвзцд, в якмку ндодбуває лднмвлмйірля мпмба, ж кдрмы нозилярря
пугмк оіхдлля ном кіоу вігнмвігайщлмпрі. Поауівлзк номбауії жбзоає і
алайіжує ілсмокауіы ра муілыє козкілмгдллі сакрмоз лднмвлмйірлщмї
мпмбз ла мплмві якзт смокуйыє взплмвмк цмгм лаибійщх гмуійщлмї кіоз нмкаоалля. Такме ла мплмві жібоалзт кардоіайів жгіиплыєрщпя нйалувалля ілгзвігуайщлмї омбмрз ж лднмвлмйірлік ж уіййы жлзедлля озжзку
нмврмолзт ноавмнмоухдлщ ра взноавйдлля лднмвлмйірлщмї мпмбз.
Дмпзрщ вйуфлм ж ущмгм нозвмгу
жажлафзйа жапрунлзк гзодкрмоа гдоеавлмї упралмвз «Цдлро номбауії»
О. Субмрдлкм: «кйыф гм лдгмнуцдл-
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ля лмвмгм жймфзлу нмроіблм хукарз в
пакіи йыгзлі, а гмнмкмгрз вігкозрз
уди жакмк кмейзвм жавгякз ноавзйщлмку муілываллы озжзків і її нмродб…».
Дмпугмва гмнмвігщ цмгм лднмвлмйірлщмгм гмгаркмвм нмвзлла кіпрзрз ілсмокауіы ном внйзв козкілмгдллзт сакрмоів ла нмвдгілку мпмбз
ра одкмкдлгауії цмгм жатмгів, пноякмвалзт ла кілікіжауіы озжзку нмврмолмгм вфзлдлля лднмвлмйірлікз
козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, цм у
пвмы фдогу гає жкмгу пугу нозилярз
ноавзйщлд оіхдлля ном жапрмпувалля
гм лднмвлмйірлщмгм номбауіилзт жатмгів.
Хмріймпя б жауваезрз: «упд, цм
гаолм взкйагдлм ла нандоі, ла ноакрзуі лд жавегз взтмгзрщ рак гмбод
одайіжуварз». Цд прмпуырщпя нмкйагдлзт жакмлмгавпрвмк жавгалщ ла ноауівлзків номбауії віглмплм ніггмрмвкз
лзкз гмпугмвзт гмнмвігди цмгм лднмвлмйірліт. Так, номкуомо В. М. Гулщкм лажзває мплмвлі номбйдкз, які
вед взлзкйз у жапрмпуваллі гмпугмвмї
номбауії ла ноакрзуі, жмкодка:
– «смокайщлзи нігтіг рдозрмоіайщлзт могалів ж нзралщ номбауії гм
пкйагалля гмпугмвзт гмнмвігди, а
пакд кмніывалля таоакрдозжуыфзт
кардоіайів ном мпмбу, лаявлзт у козкілайщлмку номвагедллі;
– фдодж смокайщлзи нігтіг жгдбійщхмгм лзжщка якіпрщ гмпугмвзт
гмнмвігди. Дм нозкйагу, в мгліи іж
гмпугмвзт гмнмвігди рдозрмоіайщлзк
могалмк номбауії лд буйм жажлафдлм,
цм гм лднмвлмйірлщмгм мбвзлувафдлмгм вед жапрмпмвувайзпя нозкупмві
жатмгз взтмвлмгм таоакрдоу, цм є
ваейзвзк, в р. ф. і ноз нозжлафдллі
нмкаоалля;
– лдгмпкмлайм взжлафдлі козрдоії озжзків вфзлдлля в нмгайщхмку
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля і, як
лапйігмк, взжлафайщлзк у взжлафдллі
прундля озжзку є пуб’єкрзвлзи нігтіг
мкодкмгм ноауівлзка могалу номбауії;
– вномвагедлля ілпрзруру гмпугмвзт гмнмвігди жгдбійщхмгм лд нігрозкуєрщпя пуггівпщкзк кмонупмк,
агед пдодг пуггів нмхзоыєрщпя гук-
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ка, цм нозжлафдлля пкйагалля гмпугмвзт гмнмвігди пнозяє розвайіхмку
омжгйягу козкілайщлмгм номвагедлля пугмк, а мред, нмоухдлля омжуклзт промків пугмвмгм номвагедлля;
– лагалля пугмк лджлафлмгм фапу могалу номбауії гйя пкйагалля
гмпугмвзт гмнмвігди, жмкодка, гм 5
глів, уномгмве якзт лдкмейзвм якіплм жібоарз таоакрдозжуыфі галі ра
якіплм пкйапрз взплмвмк. Бійщхд рмгм, лаявлі ракі взнагкз, кмйз утвайа
пугу ном нозжлафдлля гмпугмвмї гмнмвігі лагтмгзйа гм рдозрмоіайщлмгм
могалу номбауії вед ніпйя лагалмгм
пугмк промку ла пкйагалля гмпугмвмї
гмнмвігі;
– уфаплзкз номудпу в ндодваеліи бійщхмпрі жандодфуырщ цмгм кймнмралля номкуомоа ном нозжлафдлля
пкйагалля гмпугмвмї гмнмвігі, баеаыфз, абз ном вфзлдлля гзрзлмы козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля жлайа якмкмга кдлха кійщкіпрщ йыгди (гоужів,
жлаимкзт, мглмпдйщфал, уфзрдйів рмцм). Оогалз номбауії, ла вігкілу віг
пйігфзт могалів нмйіуії, впралмвйыыфз
таоакрдозжуыфі галі, нмвзллі мпмбзпрм вігвігуварз мбвзлувафдлмгм жа кіпудк номезвалля, лавфалля, пнійкуварзпя ж гоужякз, взкйагафакз, пупігакз рмцм» [6, c. 32].
На лаху гукку, нмроіблм в лаикмомрхі рдокілз упулурз іплуыфі
номбйдкз гйя нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі омбмрз гмпугмвмї номбауії. Як
номнмжзуія, акрзвлм жайуфарз вмймлрдоів ра гомкагпщкі, бйагмгіилі, одйігіилі могаліжауії гйя гмнмкмгз у ніггмрмвуі гмпугмвмї гмнмвігі.
Агед жавгякз лзжуі жатмгів, які
вкйыфає у пдбд гмпугмва номбауія,
лднмвлмйірлі лд нмроанйяырщ у кіпуя
нмжбавйдлля вмйі, пвмєы фдогмы ж
нігйіркакз номвмгзрщпя ояг пмуіайщлм-взтмвлзт жатмгів ж кдрмы ндодвзтмвалля. Цд гмнмкагає улзклурз
козкілмгдллмї пубкуйщруоз ракзт
кіпущ, цм какпзкайщлм жлзеує віомгігліпрщ вфзлдлля нмврмолзт жймфзлів уієы кардгмоієы мпіб.
Нагйягмва номбауія.
Ваейзвзк дйдкдлрмк ж одайіжауії
кдталіжку лагйягмвмї номбауії є жа-

прмпувалля гм пуб’єкра номбауії номбауіилмї номгоакз. Закмлмгавдущ гає
взжлафдлля номбауіилмї номгоакз
«як пзпрдкз лагйягмвзт ра пмуіайщлм-взтмвлзт жатмгів, цм жапрмпмвуырщпя жа оіхдлляк пугу ра вігнмвіглм гм жакмлу гм жапугедлзт, взкмлалля ндвлзт взгів козкілайщлзт
нмкаоалщ, лд нмв’яжалзт ж нмжбавйдлляк вмйі, ра жабджндфдлля пугу ілсмокауієы, цм таоакрдозжує мбвзлувафдлмгм» [1]. Ндмбтіглм жвдолурз увагу, цм є ндвлі мпмбйзвмпрі жапрмпувалля номбауіилзт номгоак гм лднмвлмйірліт. Змкодка, номбауіила номгоака цмгм лднмвлмйірлщмгм пуб’єкра
номбауії одайіжуєрщпя унмвлмваедлзк
могалмк ж нзралщ номбауії оажмк іж
пуб’єкрмк, цм лагає пмуіайщлі нмпйугз, взжлафдлі Закмлакз Укоаїлз
«Пом пмуіайщлі нмпйугз» ра «Пом
пмуіайщлу омбмру ж пік’якз, гірщкз ра
кмймггы» [1].
Взжлафдла кдра жапрмпувалля
номбауіилзт номгоак гм пуб’єкрів
номбауії, у рмку фзпйі лднмвлмйірліт,
нігрвдогеує, цм кмкнйдкп сулкуіи,
які вкйыфає у пдбд лагйягмва номбауія ланоавйдлі пакд ла бмомрщбу іж
одузгзвлмы жймфзлліпры гмомпйзт
ра лднмвлмйірліт, жмкодка жажлафдлм
«кдрмы є взноавйдлля пуб’єкрів номбауії, жвійщлдлзт віг вігбувалля нмкаоалля ж взномбувалляк, ла якзт
пугмк нмкйагдлм мбмв’яжмк номтмгедлля номбауіилзт номгоак (гайі –
пуб’єкрз номбауії), жанмбігалля вфзлдллы лзкз нмврмолзт козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ» [2].
Помдкр номбауіилмї номгоакз
нмвзлдл кіпрзрз жавгалля, сулкуії,
мжлакз уійщмвмї гоунз, ла яку пноякмвала рака номгоака, ілсмокауіы
ном лавзфкз ра жлалля, якзт кмед
лабурз пуб’єкр номбауії жа оджуйщраракз номтмгедлля жажлафдлмї номгоакз, одпуопз, лдмбтіглі гйя її одайіжауії, жкіпр жатмгів, а ракме нмоягмк номтмгедлля номбауіилмї номгоакз і муілкз оджуйщрарів номтмгедлля. У лахмку взнагку кмва игд
ном уійщмву гоуну лднмвлмйірліт.
Ваейзвзк є рми кмкдлр, цм номдкрз
номбауіилзт номгоак омжомбйяырщпя
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Міліпрдопрвмк ыпрзуії Укоаїлз, якд
пвмєы фдогмы гйя гмпяглдлля вкажалмї взцд уійі, кмед жайуфарз нігнозєкпрва, упралмвз ра могаліжауії лджайделм віг смокз вйаплмпрі. Коік
ущмгм, ніг фап одайіжауії номбауіилмї
номгоакз унмвлмваедлзи могал ж
нзралщ номбауії кмед мрозкуварз
лдмбтіглу ілсмокауіы бджнмпдодглщм
віг гдоеавлзт могалів, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв,
упралмв, могаліжауіи ра мкодкзт гомкагял у впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк нмоягку.
На пщмгмглі жарвдогедлм роз
номбауіилі номгоакз гйя омбмрз ж
лднмвлмйірлікз пуб’єкракз номбауії,
жмкодка: «Пмндодгедлля везвалля
нпзтмакрзвлзт одфмвзл», «Пмгмйалля агодпзвлмї нмвдгілкз», «Зкіла
номкозкілайщлмгм кзпйдлля». Тдкз
номгоак гйя лднмвлмйірліт мбзоайзпя вігнмвіглм гм пндузсікз нігйіркмвмгм віку ра жмоієлрмвалі ла рд, цм
кмглірзвла, дкмуіила, нмвдгілкмва ра
пмуіайщла псдоз гзрзлз у пралі акрзвлмгм смокувалля. Ндмбтіглм жвдолурз увагу, цм гм пкйагу омбмфмї
гоунз ж омжомбкз номбауіилзт номгоак втмгзйз нодгправлзкз гдоеавлзт могалів, кіелаомглзт ра гомкагпщкзт могаліжауіи, лавфайщлзт жакйагів ра пуггі.
І лавірщ ноз ракзт акрзвлзт і акруайщлзт жатмгат омжбугмвз дсдкрзвлмї пзпрдкз номбауії гйя вгмвмйдлля номбйдк пупнійщпрва цмгм бджндкз
ра номрзгії жймфзллмпрі вжагайі ра
одузгзвлмї жмкодка, ніг фап одайіжауії лагйягмвмї номбауії ла ноакрзуі,
взлзкає ояг номбйдк. Як нозкйаг,
ывдлайщлзкз
номкуомоакз
буйм
жгіиплдлм ндодвіоку в могалат номбауії жа оджуйщраракз якмї взявйдлм
нмоухдлля жакмлмгавпрва ніг фап
жгіиплдлля гмпугмвмї ра лагйягмвмї
номбауії прмпмвлм лднмвлмйірліт нмоухлзків. Так, мнозйыглдлм ілсмокауіы ном гмнуцдлля фзпдйщлзт взнагків лдякіплмгм номвдгдлля пмуіайщлм-взтмвлмї омбмрз ж лднмвлмйірлікз ноауівлзкакз могалів номбауії.
Поз ущмку лагаєрщпя лдлайдела муілка озжзків вфзлдлля нмоухлзкакз
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нмврмолзт жймфзлів [14]. А віг упіт
узт сакрмоів, як лакз вед жажлафаймпя оаліхд, жайдезрщ гмйя гзрзлз.
На лаху гукку, мглієы іж нозфзл
пзруауії, яка пкйайапя є і рми сакр,
цм ла мглмгм ноауівлзка номбауії
нознагає гвагуярщ пуб’єкрів номбауії,
і уд лд гмжвмйяє гмбомпмвіплм взкмлуварз рми мбпяг нмкйагдлзт жакмлмгавпрвмк жавгалщ ла могал номбауії.
Такзк фзлмк є лдмбтігліпрщ вгмпкмлайдлля гіяйщлмпрі вкажалмгм взгу
номбауії.
Пдлірдлуіаола номбауія.
Пмояг іж ніггмрмвкмы гмпугмвзт
гмнмвігди цмгм мбвзлувафдлзт, жгіиплдлляк лагйягу жа мпмбакз, жапугедлзкз гм нмкаоалщ лд нмв’яжалзт
іж нмжбавйдлляк абм мбкдедлляк
вмйі ра одайіжауієы номбауіилзт номгоак цмгм пуб’єкрів номбауії, ноауівлзкз могалів номбауії ноауыырщ ракме в упралмват жакозрмгм рзну гйя
жгіиплдлля кмлірмозлгу ра взоіхдлля номбйдклзт нзралщ жапугедлзт,
які гмруырщпя гм жвійщлдлля ж кіпущ
нмжбавйдлля вмйі. Наоажі галзи взг
номбауії нмфзлає акрзвлм вномвагеуварзпя, айд цд лд ла ракмку оівлі
як гмпугмва ра лагйягмва номбауія.
І. Якмвдущ лагмймхує: «ндодбувалля йыгзлз у кіпуят нмжбавйдлля
вмйі є фз лд лаибійщх дкпродкайщлмы
ра козжмвмы пзруауієы, в яку кмейзвм нмроанзрз. Наибійщх лдгарзвлі
лапйігкз нмояг іж козкілайіжауієы
мпмбзпрмпрі – вроара пмуіайщлм кмозплзт жв’яжків, цм лдгарзвлм внйзває
ла нмвдгілку мпмбз, нмомгеує анаріы
у нмгмйаллі апмуіайщлзт лавзфмк,
пнозяє гдгоагауії мпмбзпрмпрі. Наибійщх лагайщлм номбйдка лдироайіжауії лдгарзвлмгм внйзву укмв вігбувалля нмкаоалля ла мпмбзпріпрщ нмпрає в ндоімг ніггмрмвкз жапугедлмгм
гм жвійщлдлля».
Швдиуаопщкі дкпндорз првдогеуырщ, цм жа роз кіпяуі ндодбувалля у кіпуят іжмйяуії віг пупнійщпрва
мпмба у бійщхмпрі взнагків нмвліпры
вроафає пвмє каибурлє. Поз ущмку у
лднмвлмйірліт уди ндоімг є лабагарм
кмомрхзк. Вед ж кмкдлру нмроанйялля у кіпуя нмжбавйдлля вмйі ніг-
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йірмк нозикає упі ноавзйа козкілайщлмгм кікомпдодгмвзца взтмвлмї
кмймлії. Оглі ж якзт фдодж пйабкіпрщ і
проат ндодг пзйщліхзкз, ілхі фдодж
баеалля лапйігувалля пвмїк мглмйіркак.
Тмку пурліпрщ ндлірдлуіаолмї
номбауії цмгм лднмвлмйірліт нмйягає
у првмодллі ноауівлзкакз могалів
номбауії гйя жапугедлзт нігйірків,
які гмруырщпя гм жвійщлдлля, дсдкрзвлмї пмуіайщлмї нігрозккз. Тмбрм
кмва игд ном гмнмкмгу лднмвлмйірлщмку в аганрауії у пмуіукі ніпйя
іжмйяуії віг пупнійщпрва. Агед ла нігйірка фдкає уійа лзжка номбйдк ніпйя
жвійщлдлля ж кіпущ нмжбавйдлля вмйі,
які лавояг фз віл в жкмжі взоіхзрз
пакмруекз і бдж номвдгдлля лайделмї
омбмрз ж бмку могалів номбауії, пйуеб
у пноават гірди ра оіжлмгм омгу гомкагпщкзт могаліжауіи, бдж уфапрі якзт
є взпмкзи озжзк нмвдолдлля у козкілайщлд пдодгмвзцд.
На лаху гукку, іплувалля ракмгм
взгу як ндлірдлуіаола номбауія є
лдмбтіглзк ілпроукдлрмк гйя пмуіайщлмї аганрауії лднмвлмйірліт жймфзлуів ніпйя жвійщлдлля ж кіпущ нмжбавйдлля вмйі. Агед нігйіркз ндодбуваыфз у взтмвлзт кмймліят, нігйахрмвуырщпя ніг рд козкілайщлд пдодгмвзцд, якд іплує в узт кіпуят. Поз
ракзт укмват гйя бійщхмпрі лднмвлмйірліт взтмвлі кмймлії праырщ лд кіпудк взноавйдлля, а хкмймы лмвзт
жймфзлів. Свмєы фдогмы, уд є мглзк
іж фзллзків омпру одузгзву лднмвлмйірліт, а жгмгмк і гмомпйзт. Такзк
фзлмк гмрозкуыфзпщ ноавзй нмвдгілкз жймфзллмї пубкуйщруоз ніпйя
взтмгу ж взтмвлмї кмймлії лдмбтіглм
жалмвм вфзрзпя ноавзй кмоайщлмї ра
жакмллмї пупнійщлмї нмвдгілкз. Тмку,
ла лаху гукку, ндлірдлуіаола номбауія нмвзлла одайіжмвуварзпя віглмплм лднмвлмйірліт номрягмк упщмгм
рдо-кілу вігбувалля нмкаоалля.
За прарзпрзфлзкз галзкз Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, Цдлроу
номбауії, у 2017 омуі 1152 лднмвлмйірліт ндодбувайм ла мбйіку у Сдкрмоат
ывдлайщлмї номбауії, ж якзт йзхд
1,44 % вфзлзйз нмврмолі жймфзлз.

Наоажі в Укоаїлі вігкозрм розлагуярщ ракзт Сдкрмоів [13].
Оред, кмела взлдпрз лапрунлзи
«вдогзкр» пуфаплмку пралу номбауії.
Бджндодфлм вномвагедлля номбауії в
Укоаїлі є лмвдймы у жанмбіеліи пзпрдкі бмомрщбз іж одузгзвлмы жймфзлліпры лднмвлмйірліт. Поз ущмку жа
прарзпрзфлзкз галзкз Гдлдоайщлмї
номкуоаруоз Укоаїлз, Ддоеавлмї
пугмвмї агкіліпроауії Укоаїлз, Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз, Ддоеавлмї
упралмвз «Цдлро номбауії» іж вномвагедлляк ілпрзруру номбауії в Укоаїлі пнмпрдоігаырщпя нмжзрзвлі жкілз,
жмкодка жлзедлля оівля одузгзвлмї
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт. Загаймк
уд пвігфзрщ ном гієвіпрщ гіяйщлмпрі
могалу номбауії як пуб’єкра жанмбігалля одузгзвлзк жймфзлак лднмвлмйірліт в Укоаїлі. Пмояг ж узк впд
е ракз іплує ояг номбйдк ніг фап
одайіжауії мплмвлзт жавгалщ номбауії
ла ноакрзуі, які жгагувайзпя лакз в
кдеат ущмгм гмпйігедлля ра пвмєы
фдогмы є гайщківлзкз номудпакз у
бмомрщбі іж одузгзвмк пдодг лднмвлмйірліт. Вваеаєкм жа гмуійщлд
везрря лапрунлзт жатмгів гйя упулдлля іплуыфзт лдгмйіків: 1) жакоінйдлля ла жакмлмгавфмку оівлі нмлярря «ывдлайщла номбауія»; 2) взкйыфдлля бугщ якзт номявів смокайіжку
у жапрмпуваллі гмпугмвмї, лагйягмвмї
ра ндлірдлуіаолмї номбауії гм лднмвлмйірліт; 3) омжхзодлля храрлмї фзпдйщлмпрі Сдкрмоів ывдлайщлмї номбауії; 4) жбійщхдлля промків гйя ніггмрмвкз гмпугмвмї гмнмвігі; 5) акрзвлд жайуфдлля ра лайагмгедлля
жв’яжків іж вмймлрдоакз, лдуоягмвзкз, гомкагпщкзкз, бйагмгіилзкз,
одйігіилзкз могаліжауіякз ж кдрмы
пнійщлмї омбмрз у ніггмрмвуі гмпугмвзт гмнмвігди, жгіиплдллі лагйягу ра
одайіжауії ндлірдлуіаолмї номбауії
цмгм
лднмвлмйірліт
жймфзлуів;
6) лайагмгедлля жв’яжків іж могалакз
кіпудвмї вйагз гйя взоіхдлля нзралщ
іж ноаудвйахрувалля ра лавфалля
жвійщлдлзт нігйірків іж взтмвлзт кмймліи; 7) акудлрувалля увагз ла
пнівноауі іж оіжлмгм омгу одйігіилзкз
могаліжауіякз як гаоалрмк одайіжауії
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мплмвлзт нмймедлщ ндлірдлуіаолмї
номбауії, жмкодка в апндкрі гутмвлмкмоайщлмї нігрозккз нігйірків ж кд-

рмы пмуіайщлмї аганрауії ніпйя жвійщлдлля іж взтмвлзт кмймліи.
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Орган пробації як суб’єкт запобігання рецидивним злочинам . . .
Кмодлюк А. А. Оогал номбауії як пуб’єкр жанмбігалля одузгзвлзк жймфзлак
лднмвлмйірліт в Укоаїлі
У праррі лавдгдлм нмжзуії лаукмвуів ра ноакрзків цмгм пурлмпрі ілпрзруру номбауії. У жагайщлзт озпат мтаоакрдозжмвалм гмпугмву, лагйягмву ра ндлірдлуіаолу
номбауіы. Взпвірйдлм кмйм ноакрзфлзт номбйдк, які взлзкаырщ ніг фап одайіжауії
жавгалщ могалмк номбауії в лахіи коаїлі ра жаномнмлмвалм хйятз їт взоіхдлля. Акудлруєрщпя увага, цм мплмвлмы кдрмы гіяйщлмпрі могалів номбауії є жанмбігалля вфзлдллы нмврмолзт жймфзлів гмомпйзкз ра лднмвлмйірлікз мпмбакз. Дмпйігедлм оівдлщ одузгзвлмї жймфзллмпрі лднмвлмйірліт ніпйя жапрмпувалля гм лзт жатмгів номбауії, у жв’яжку ж узк, жомбйдлм взплмвмк ном дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі могалу номбауії як пуб’єкра жанмбіелмї пзпрдкз бмомрщбз ж одузгзвлмы жймфзлліпры вжагайі ра
лднмвлмйірліт жмкодка.
Кйюфмві пймва: гукаліжауія нмкаоалля, могал номбауії, ывдлайщла номбауія, лднмвлмйірлі, одузгзвла жймфзлліпрщ, взгз номбауії, одйігіилі могаліжауії, пнівноауя,
жанмбігалля жймфзллмпрі.

Кмодлюк А. А. Оогал номбаузз как пубчдкр нодгмрвоацдлзя одузгзвлшт
нодпрунйдлзи лдпмвдохдллмйдрлзт в Укоазлд
В прарщд оаппкмродлш нмжзузз уфдлшт з ноакрзкмв мрлмпзрдйщлм пуцлмпрз злпрзрура номбаузз. В мбцзт фдорат мтаоакрдозжмвалм гмпугдблуы, лагждоардйщлуы з
ндлзрдлузаолуы номбаузз. Опвдцдл коуг ноакрзфдпкзт номбйдк, вмжлзкаыцзт ноз
одайзжаузз жагаф могалмк номбаузз в лахди проалд з нодгймедлш нурз зт одхдлзя.
Акудлрзоудрпя влзкалзд, фрм мплмвлми удйщы гдярдйщлмпрз могалмв номбаузз явйядрпя нодгунодегдлзд пмвдохдлзя нмврмолшт нодпрунйдлзи вжомпйшкз з лдпмвдохдллмйдрлзкз йзуакз. Иппйдгмвал уомвдлщ одузгзвлми нодпрунлмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт нмпйд нозкдлдлзя к лзк кдо номбаузз, в пвяжз п ързк, пгдйал вшвмг мб
ъссдкрзвлмпрз гдярдйщлмпрз могала номбаузз как пубчдкра нодгунодгзрдйщлми пзпрдкш бмощбш п одузгзвлми нодпрунлмпрщы вммбцд з лдпмвдохдллмйдрлзт фапрлмпрз.
Кйюфдвшд пймва: гукалзжаузя лакажалзя, могал номбаузз, ывдлайщлая номбаузя, лдпмвдохдллмйдрлзд, одузгзвлая нодпрунлмпрщ, взгш номбаузз, одйзгзмжлшд
могалзжаузз, пмроуглзфдпрвм, нодгмрвоацдлзд нодпрунлмпрз.

Korenyuk A. The on probation as a subject prevent recurrent offences by minors
in Ukraine
In the article presents the positions of scientists and practitioners about the essence of
the institute of probation. In general, pre-trial, supervisory and penitentiary probation was
characterized. The range of practical problems that arise during the implementation of tasks
by the probation body in our country is highlighted and ways of their solution are
proposed. It is emphasized that the main purpose of the activity of probation bodies is to
prevent the commission of repeat offenses by adults and minors. The level of recidivism of
minors after the application of probation measures has been researched, in this connection,
the conclusion about the effectiveness of the probation body as a subject of the preventive
system of combating recurrent crime in general and juveniles in particular is made.
Key words: humanization of punishment, probation body, juvenile probation,
juvenile, recurrent crime, types of probation, religious organizations, cooperation,
prevention of crime.
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Національний превентивний механізм
як головна функція інституту
омбудсмана у забезпеченні захисту
прав та законних інтересів засуджених
та ув’язнених
В мпраллі омкз ілрдгоауія Укоаїлз гм Євомпмыжу ра впрун гм ЄС є
мглзк ж гмймвлзт жавгалщ жмвліхлщмнмйірзфлмї гіяйщлмпрі Укоаїлз.
Так, вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз
«Пом жапагз влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз» віг 1 йзнля 2010 омку, а пакд в н. 12 ф. 2 пр. 11 ндодгбафдлм, цм мплмвлзкз жапагакз жмвліхлщмї нмйірзкз Укоаїлз є: «жабджндфдлля ілрдгоауії Укоаїлз в євомндипькзи нмйірзфлзи, дкмлмкіфлзи, ноавмвзи номпріо ж кдрмю лабурря фйдлпрва в Євомндипькмку Смюжі» [1]. Такме, в галмку жакмлі жгагуєрщпя ракі
кйыфмві жапмбз євомілрдгоауії, як:
жабджндфдлля пноавдгйзвмгм і гмпрунлмгм пугмфзлпрва (пр. 3), вігнмвігліпрщ взкмгак євомндипщкзт ілпрзрууіи (пр. 6) ра взкмозпралля кіелаомглмгм нмрдлуіайу гйя урвдогедлля і
омжвзрку Укоаїлз як пувдодллмї, лджайделмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї
ра ноавмвмї гдоеавз, її праймгм дкмлмкіфлмгм омжвзрку (пр. 11).
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Тмбрм гйя дсдкрзвлмгм двомілрдгоауіилмгм куопу лаха гдоеава нмвзлла вігвдпрз мглд ж ноімозрдрлзт
кіпущ жатзпру мплмвмнмймелзт ноав
ра пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, а
ракме жанмжзфуварз євомндипщкзи
гмпвіг у уіи псдоі. Оглак мпмбйзвд
кіпуд в псдоі вжаєкмвіглмпзл вйагз
ра лапдйдлля жаикає нзралля жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів мпіб, цм
жлатмгярщпя в кіпуят нмжбавйдлля
вмйі. В Укоаїлі жгіиплдлля лагйягу жа
гмрозкалляк ноав ра пвмбмг жапугедлзт жаикаєрщпя ояг нмпагмвуів
вігнмвіглзт могалів, айд ла лаху гукку кйыфмву ра лдундодгедлу омйщ в
ущмку нзраллі жаикає ілпрзрур мкбугпкала – Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз.
Дмпйігедлляк галмгм ілпрзруру
жаикайзпя ракі вірфзжлялі лаукмвуі,
як: Маоудйяк О. В., якзи гмпйігзв ра
омжкозв ноавмву нозомгу галмгм ілпрзруру, а пакд имгм кмлпрзрууіилм –
ноавмвзи праруп, мтаоакрдозжував

Національний превентивний механізм як головна функція інституту . . .
имгм пралмвйдлля ра омжвзрмк, лагав
таоакрдозпрзку іплуыфзт кмгдйди
ущмгм ноавмжатзплмгм ілпрзруру в
пвірі ра имгм птдку в Укоаїлі; Баофук
В.Б., якзи нозгійзв у пвмєку гмпйігедллі бійщху увагу нзралы кіпуя
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ж ноав йыгзлз в ыозгзфлмку кдталіжкі жабджндфдлля ноав йыгзлз в уіймку ра бійщх гдрайщлм пдодг пуб'єкрів пзпрдкз жабджндфдлля
лауімлайщлмї бджндкз Укоаїлз; Науйік Н. С., яка номвдйа кмкнаоарзвлзи алайіж мпмбйзвмпрди кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм прарупу мкбугпкала
в Укоаїлі ра Пмйщці, впралмвзйа кіпуд ра омйщ укоаїлпщкмгм ра нмйщпщкмгм мкбугпкалів в пзпрдкі ноавмжатзплзт могалів, номалайіжувайа проукруоу, мплмвлі смокз гіяйщлмпрі ра
лмокарзвлд жабджндфдлля галзт ілпрзрурів; Гмйяк Л. В., яка в пвмєку
гмпйігедллі номвдйа алайіж пвірмвмгм
гмпвігу жаномвагедлля, могаліжауії ра
гіяйщлмпрі ілпрзруру пндуіайіжмвлзт
мкбугпкалів у пвірі, омжкозйа пнійщлд
ра мпмбйзвд кіе мкбугпкалакз рак
жвалмї «жагайщлмї кмкндрдлуії» ра
пндуіайіжмвалзкз
мкбугпкалакз;
Гмвмомв В. С., якзи гмпйігзв ноавмву
нозомгу кіпудвзт ра одгімлайщлзт
мкбугпкалів в жаоубіелзт коаїлат,
мплмвлі нозлузнз ра нмймедлля їт
могаліжауії ра гіяйщлмпрі ра ілхі.
Айд, ла нодвдйзкзи еайщ, увагу
цмгм мпмбйзвмї омйі мкбугпкала в
езррі жапугедлзт ра ув'яжлдлзт в
лахіи коаїлі, вжагайі лд нозгійяйапя
увага. З ущмгм кз кмедкм нмбафзрз,
цм гмпйігедлля ілпрзруру мкбугпкала в уіймку, ра в пзпрдкі жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув'яжлдлзт є гмпзрщ акруайщлзк ла пщмгмгліхліи гдлщ, як ж рмфкз
жмоу Євомілрдгоауії, рак і ж нмжзуії
взжлафдлля кіпуя мкбугпкала в жагайщліи проукруоі жатзпру ноав йыгзлз.
Мдрмы ланзпалля праррі є пномба
гмпйігзрз пурліпрщ лауімлайщлмгм
нодвдлрзвлмгм кдталіжку, имгм ноавмву пурліпрщ ра омйщ у жабджндфдллі
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт. Дйя гмпяглдлля

уієї кдрз буйз нмправйдллі лапрунлі
жавгалля: гмпйігзрз ндодгукмвз взлзклдлля лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку, лагарз взжлафдлля
галмгм нмлярря, галмгм нмлярря, омжгйялурз кмгдйі лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку, цм сулкуімлуырщ в пвірі, гмпйігзрз номудп жаномвагедлля НПМ в Укоаїлі а ракме
взжлафзрз омйщ лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку в жгіиплдллі жатзпру мплмвмнмймелзт ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт і
ув’яжлдлзт.
Поз взвфдллі ра гмпйігедлі ракмгм пмуіайщлмгм ілпрзруру як ілпрзрур
мкбугпкала, лдкмейзвм лд нозгійзрз увагу сулкуіяк, цм жгіиплыє гала
ілпрзрууія. Як рмфлм жажлафзйа
В. В. Бмиумва, мкбугпкала «вніжлаырщ» жа таоакрдомк жгіиплывалзт
сулкуіи [2, п. 331]. Обукмвйдлм уд
рзк, цм сулкуії мкбугпкала – уд
мплмвлі ланояккз ра взгз имгм гіяйщлмпрі, які жгіиплыырщпя в кдеат
кмкндрдлуії ущмгм ноавмжатзплмгм
ілпрзруру, в лзт вігмбоаеаєрщпя имгм
одайщла омйщ у жабджндфдллі ноав
йыгзлз і гомкагялзла ра пмуіайщлд
нозжлафдлля
ущмгм
ілпрзруру:
мб’єкрзвла лдмбтігліпрщ жгіиплдлля
лзк пупнійщлм кмозплмї, пмуіайщлм
мбукмвйдлмї кмлромйщлм-лагйягмвмї
ра ноавмжатзплмї гіяйщлмпрі [3, п. 68].
Поавзйщлд омжукілля сулкуіи мкбугпкала лабуває мпмбйзвмї акруайщлмпрі ніг фап взкмлалля ра вігбувалля
козкілайщлзт нмкаоалщ, цм нмв’яжалд
ж нмжбавйдлляк вмйі ра взкмлалля
жанмбіелмгм жатмгу у взгі розкалля
ніг ваормы. Агед рака кардгмоія пупнійщпрва, як жапугедлі ра ув’яжлдлі
каырщ ояг мпмбйзвмпрди в пвмєку
ноавмвмку прарупі, цм ндодгбафдлі
мбвзлувайщлзк взомкмк пугу, якзи
лабоав жакмллмї пзйз. Оглзкз ж ракзт мпмбйзвмпрди є мбкдедлля у війщлмку кіпудндодбуваллі ра ндодпуваллі жапугедлзт ра ув’яжлдлзт, а
ракме, кмейзвіпрщ йзхд лджлафлмї
кійщкмпрі жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
кмозпруварзпя нмпйугакз нйарлзт
агвмкарів ра ноавмжатзплзків. Тмку
омйщ галмгм ілпрзруру в имгм пнів-
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ноауі пакд ж уієы вдопрвмы лапдйдлля лабуває мпмбйзвмгм жлафдлля.
Щм прмпуєрщпя жакмлмгавфмгм жакоінйдлля сулкуіи мкбугпкала в
Укоаїлі, рм Закмлмк Укоаїлз «Пом
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ж ноав йыгзлз» лд жакоінйдлм емглмї сулкуії коік в праррі
галмгм жакмлу – взкмлалля Унмвлмваедлзк сулкуіи лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку [4]. Цд в пвмы
фдогу пвігфзрщ ном рд, цм в псдоі
вжаєкмомжукілля ілпрзруру мкбугпкала ра жапугедлзт і ув’яжлдлзт, пакд лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк.
Вжагайі мкбугпкал є нмпагмвмы
мпмбмы, ла яку нмкйагаырщпя сулкуії
кмлромйы жа гмрозкалляк жакмллзт
ноав ра ілрдодпів гомкагял. Пмпага
мкбугпкала, якзи унмвлмваедлзи
кмлромйыварз гіяйщліпрщ гдоеавлзт
могалів ра нмпагмвзт мпіб ж кдрмы
гмрозкалля ноав ра ілрдодпів гомкагял іплує в багарщмт коаїлат пвіру [5,
п. 53]. Айд лд кмела гдоеава, в якіи
іплує галзи ілпрзрур жаномвагзйа в
пвмы ноакрзку лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк.
Пігґоулряк првмодлля пвірмвмгм
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку прайм нозилярря Оогаліжауієы
Об’єглалзт Науіи Кмлвдлуії ООН
номрз карувалщ ра ілхзт емопрмкзт,
лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля і нмкаоалля [6]. Агед багарм гдкмкоарзфлзт гдоеав лакагайзпя жлаирз лмві
хйятз гйя нмгмйалля рзоалії ра емопрмкмпрі в пвірі. Нартлдллзи оджуйщраракз вігвігувалля рыодк в ндоімг
віипщкмвзт нмгіи Міелаомглзк Кмкірдрмк Чдовмлмгм Ходпра, хвдиуаопщкзи балкіо-сійалромн Жал-Жак
Гмрщє, а ніжліхд і жаплмвала лзк Апмуіауія нм нмндодгедллы карувалщ
псмокувайз пзпрдку пзпрдкарзфлзт
мгйягів кіпущ лдпвмбмгз нм впщмку
пвіру [7, п. 4]. Піжліхд в 2002 омуі
Апмуіауія гмкмгйапя нозилярря сакуйщрарзвлмгм номрмкмйу гм Кмлвдлуії ООН номрз карувалщ [8].
Вігнмвіглм гм ілсмокауії, жажлафдлмї ла мсіуіилмку паирі Укоаїлпщ-
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кмї Гдйщпілпщкмї пнійкз ж ноав йыгзлз (яка влмпзрщ жлафлзи вкйаг в омжвзрмк ра мпвіру в псдоі ноав йыгзлз
в Укоаїлі) пралмк ла 2018 оік НПМ
сулкуімлує в 44 гдоеават пвіру [9].
Гмймвла ігдя лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку нмйягає у жаномвагедллі пзпрдкз одгуйяолзт,
лджайделзт вігвігувалщ бугщ-якмгм
кіпуя, цм ндодбуває ніг ыозпгзкуієы
ра кмлромйдк гдоеавз, гд урозкуырщпя фз кмеурщ урозкуварзпя мпмбз, нмжбавйдлі вмйі, жа омжнмоягедлляк гдоеавлмгм могалу фз жа имгм
вкажівкмы, абм ж имгм вігмка фз кмвфажлмї жгмгз (галі кіпуя каырщ лажву
«кіпуя лдпвмбмгз»). Ці вігвігувалля
жгіиплыырщпя ж кдрмы нмпзйдлля, жа
лдмбтіглмпрі, жатзпру ракзт мпіб віг
карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ
гігліпрщ, взгів нмвмгедлля ра нмкаоалля. Ммлірмозлгмві вігвігувалля
кіпущ лдпвмбмгз лджайделзкз дкпндоракз каырщ прозкуыфзи внйзв ла
гдоеавлі могалз и, вігнмвіглм, кілікіжуырщ озжзк прарз едорвмы лдлайделмгм нмвмгедлля ра карувалля
[10]. Щм в пвмы фдогу акудлрує ваейзвіпрщ омйі, цм вігвмгзрщпя ілпрзруру мкбугпкала в номудпі взкмлалля
ра вігбувалля козкілайщлзт нмкаоалщ нмв’яжалзт ж нмжбавйдлляк вмйі,
а ракме взкмлалля жанмбіелмгм жатмгу у взгі розкалля ніг ваормы.
Загаймк іплуырщ ракі кмгдйі лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку, воатмвуыфз мпмбйзвмпрі кмелмї
мкодкмї гдоеавз:
Ммгдйщ «Окбугпкал». Ммгдйщ
ндодгбафає лагійдлля сулкуіякз
НПМ Осіпу Окбугпкала. Ммгдйщ
сулкуімлує в ракзт коаїлат як: Айбалія, Гоужія, Чдпщка Рдпнубйіка,
Пмйщца, Швдуія, Епрмлія.
Ммгдйщ «Окбугпкал +». Зажлафдла кмгдйщ ндодгбафає пнійщлд взкмлалля сулкуіи НПМ Осіпмк Окбугпкала ра гомкагпщкзкз могаліжауіякз (Далія, Сймвдлія, Ммйгмва,
Віокдлія).
Ммгдйщ мкодкмгм могалу. В оаккат жажлафдлмї кмгдйі ндодгбафаєрщпя
жаномвагедлля пндуіайіжмвалмгм мо-

Національний превентивний механізм як головна функція інституту . . .
галу, якзи бз жаикавпя взкйыфлм
нзраллякз жгіиплдлля одгуйяолзт
вігвігувалщ кіпущ лдпвмбмгз. Ммгдйщ
таоакрдола гйя ФРН, Фоалуії,
Швдиуаоії, Рукулії, Майщгівз.
Ммгдйщ куйщрзмогалу. Фулкуії
НПМ взкмлуырщ як гомкагпщкі могаліжауії, рак і гдоеавлі могалз, які
омжгійяырщ кіе пмбмы псдоз вігнмвігайщлмпрі гйя оіжлзт рзнів кіпущ лдпвмбмгз. Ммгдйщ таоакрдола гйя
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва, гд гм гомкагпщкзт могаліжауіи, які взкмлуырщ
сулкуії НПМ, пдодг ілхзт віглмпярщпя: Independent Custody Visiting
Association; Independent Monitoring
Boards, а гм гдоеавлзт: Her Majesty
Ispectorate of Prisons; Office for
Standards in Education, Children's
Services and Skills. Впщмгм НПМ
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва нодгправйдлзи 18-ка ілпрзрууіякз. Така е
кмгдйщ сулкуімлує в Нмвіи Здйалгії
(5 могалів) [7, п. 4].
Щм прмпуєрщпя вномвагедлля
НПМ в лахіи гдоеаві, рм 21 йзнля
2006 омку Вдотмвла Рага Укоаїлз
оарзсікувайа Факуйщрарзвлзи номрмкмй гм Кмлвдлуії номрз карувалщ ра
ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм
ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів
нмвмгедлля і нмкаоалля. Вігнмвіглм
гм нмймедлщ Факуйщрарзвлмгм номрмкмйу гдоеава-уфаплзуя номрягмк
омку ніпйя имгм оарзсікауії фз нозєглалля кає првмозрз, нозжлафзрз фз
нігрозкуварз ла лауімлайщлмку оівлі
мгзл абм кійщка могалів гйя вігвігувалщ гйя уійди лдгмнуцдлля карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля ра нмкаоалля
(лауімлайщлі нодвдлрзвлі кдталіжкз).
В рми ед фап, Факуйщрарзвлзк номрмкмймк ндодгбафдлм кмейзвіпрщ
лагалля гдоеаві-уфаплзуі вігпромфкз
цмгм взкмлалля пвмїт жмбмв’яжалщ жа
Помрмкмймк ніпйя нмгалля гдоеавмы
вігнмвіглмї жаявз. Така вігпромфка
гіє какпзкук роз омкз. Піпйя нмгалля вігнмвіглзт кардоіайів гдоеавмыуфаплзуды і ніпйя кмлпуйщрауіи ж
Пігкмкірдрмк ж лдгмнуцдлля Кмкірдр
номрз карувалщ кмед номгмвезрз

уди ндоімг цд ла гва омкз (фапрзлз
2, 3 пр. 24 Помрмкмйу) [11, п. 69].
Звігпз, кз кмедкм бафзрз, цм какпзкайщла вігпромфка гйя жаномвагедлля галмгм ілпрзруру в Укоаїлі
кмейзва какпзкук ла 5 омків. Тмку
гйя лахмї гдоеавз вномвагедлля
лауімлайщлмгм кдталіжку буйм кмейзвд лд ніжліхд 21 йзнля 2011 омку.
Айд ла еайщ, Укоаїла взкмлайа пвмє
жмбмв’яжалля ндодг євомндипщкмы
пнійщлмрмы
сакрзфлм
2 емврля
2012 омку, кмйз Вдотмвла Рага Укоаїлз нозиляйа у гоугмку фзраллі номдкр Закмлу Укоаїлз ном влдпдлля
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
ж ноав йыгзлз» цмгм лауімлайщлмгм
нодвдлрзвлмгм кдталіжку, якзк сулкуії лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм
кдталіжку буйз нмкйагдлі ла Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз ж ноав
йыгзлз. І вігнмвіглм в лахіи гдоеаві
сулкуімлує кмгдйщ лауімлайщлмгм
нодвдлрзвлмгм кдталіжку «Окбугпкал +», мпкійщкз вігвігувалля кіпущ,
цм ндодбуваырщ ніг ыозпгзкуієы фз
кмлромйдк гдоеавз, гд урозкуырщпя
фз кмеурщ урозкуварзпя мпмбз нмжбавйдлля вмйі, жа омжнмоягедлляк
гдоеавлмгм могалу фз жа имгм вкажівкмы, абм ж имгм вігмка фз кмвфажлмї
жгмгз вігбуваєрщпя лд йзхд Унмвлмваедлзк фз имгм жакмллзкз нодгправлзкакз, а оажмк ж нодгправлзкакз
гомкагпщкмпрі.
Щм прмпуєрщпя омйі НПМ в псдоі
жабджндфдлля ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт рм її
лдкмейзвм нозкдлхзрз. Так, вігнмвіглм гм пр. 19-1 Закмлу Укоаїлз
«Пом Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз» мкбугпкал фз имгм жакмллі нодгправлзкз
каырщ ноавм: лдмбкдедлмгм гмпруну
гм впіт упралмв взкмлалля нмкаоалщ;
пнійкуварзпя ж жапугедлзкз ра
ув’яжлдлзкз бдж родріт мпіб ра жа
укмв, цм взкйыфаырщ кмейзвіпрщ
номпйутмвувалля фз нігпйутмвувалля. Такме мкбугпкал кмед влмпзрз
номнмжзуії могалак гдоеавлмї вйагз,
гдоеавлзк могалмк, нігнозєкпрвак,
могаліжауіяк лджайделм віг смокз
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вйаплмпрі номнмжзуії цмгм нмндодгедлля карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля
ра нмкаоалщ.
На мплмві вігвігувалля впіт взцджажлафдлзт кіпущ Унмвлмваедлзи
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз гмрує пндуіайщлу гмнмвігщ ном
прал пноав цмгм лдгмнуцдлля в
Укоаїлі карувалщ ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля
ра нмкаоалля. Така гмнмвігщ мнозйыглыєрщпя в жапмбат капмвмї ілсмокауії ра лагпзйаєрщпя Поджзгдлрмві
Укоаїлз, Вдотмвліи Рагі Укоаїлз і
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ж гмгдоеалляк жакмлмгавпрва Укоаїлз ном
ілсмокауіы ра кіпрзрщ в пмбі впі жасікпмвалі нмоухдлля ніг фап віжзрів
в кіпуя лдпвмбмгз в Укоаїлі [4]. Тмку ла лаху гукку пакд мкбугпкал
нозжвалзи впралмвзрз вжаєкмгіы кіе
нодгправлзкакз вйагз ра кмелмы
мкодкмы йыгзлмы, рмбрм віл явйяєрщпя лдмбтіглмы йалкмы в йалуыжі
омжукілля гдоеавмы кмелмї мкодкмї
йыгзлз. Агед ілкмйз гйя жатзпру
пвмїт жакмллзт ноав ра ілрдодпів, йыгзлі нмроібла гмнмкмга, цм лд бугд
йзхд одайіжуварзпя ж нмжзуії жакмлу,
а ноз взоіхдллі якмї ла жапугедлмгм
бугурщ жвдорарз увагу як ла мпмбзпріпрщ ж упіка її номбйдкакз, нпзтмймгіфлзкз ндодезваллякз ра йыгпщкзкз нмродбакз.
Оред, нігвмгяфз нігпуккз тмфдрщпя жажлафзрз лапрунлд: нігґоулряк взлзклдлля лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку нмпйугувайм
ноаглдлля євомндипщкмї пнійщлмрз
ніпйя еатірщ Доугмї пвірмвмї віилз
жлаирз хйятз нмгмйалля карувалля,
емопрмкмгм фз ракмгм, цм нозлзеує
гігліпрщ нмвмгедлля фз нмкаоалля.
Сакд рмку хвдиуаопщкзи балкіосійалромн Жал-Жак Гмрщє жаплував
Апмуіауіы нм нмндодгедллы кару-

валщ, яка лд йзхд псмокувайа пзпрдку пзпрдкарзфлзт мгйягів кіпущ лдпвмбмгз нм впщмку пвіру, а и гмкмгйапя в 2002 омуі нозилярря сакуйщрарзвлмгм номрмкмйу гм Кмлвдлуії ООН номрз карувалщ в якіи жажлафаймпя лдмбтігліпрщ првмодлля
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку в упіт гдоеават, цм оарзсікувайз її. Вжагайі лауімлайщлзи
нодвдлрзвлзи кдталіжк омжукіырщ, як
пзпрдку пзпрдкарзфлзт кмлірмозлгів
кіпущ лдпвмбмг в бугщ-якзи фап, ж
кдрмы нмндодгедлля в лзт карувалщ
ра ілхзт емопрмкзт абм лдйыгпщкзт
взгів нмвмгедлля фз нмкаоалщ. В
пвірі іплує гдкійщка кмгдйди лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку:
кмгдйщ
«Окбугпкал».
Ммгдйщ
«Окбугпкал +», кмгдйщ мкодкмгм
могалу ра кмгдйщ куйщрзмогалу.
Укоаїла вжяйа ла пдбд жмбмв’яжалля
првмозрз лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи
кдталіжк оарзсікауієы 21 йзнля
2006 омку Кмлвдлуії номрз карувалщ
ра ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм
ракзт, цм нозлзеує гігліпрщ, взгів
нмвмгедлля і нмкаоалля, тмфа і взкмлайа имгм сакрзфлм йзхд 2 емврля
2012 омку, жаномвагзвхз кмгдйщ
НПМ «Окбугпкал +». Ну, і жвзфаилм лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк жаикає номвіглу омйщ в псдоі
жабджндфдлля жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів
жапугедлзт
ра
ув’яжлдлзт, агед пакд кмейзвіпрщ
жгіиплдлля лджайделзт кмлірмозлгів
кіпущ лдпвмбмгз в Укоаїлі кмед нмкажарз пноавелы каорзлу пралу гмрозкалля ноав фз жакмллзт ілрдодпів
галмї вдопрвз лапдйдлля.
Такме, нозгійзвхз увагу лауімлайщлмку нодвдлрзвлмку кдталіжку
як мгліи ж сулкуіи ілпрзруру мкбугпкала, в каибурлщмку кз нйалуєкм
гмпйігзрз ілхі сулкуії галмгм ілпрзруру ра омжгйялурз їтлы омйщ у псдоі
жабджндфдлля ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт.
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нодвдлрзвлмгм кдталіжку в пвірі, лагалд взжлафдлля галмгм нмлярря, омжгйялурі
кмгдйі лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку, гмпйігедлм номудп жаномвагедлля
лауімлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталіжку в Укоаїлі, а ракме омжгйялурм имгм омйщ в
жгіиплдллі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт.

Кйюфмві пймва: лауімлайщлзи нодвдлрзвлзи кдталіжк, ноава йыгзлз, жапугедлзи, ув’яжлдлзи, ілпрзрур мкбугпкала, Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж
ноав йыгзлз.

Пдрдйщлзкмва Н. Н. Наузмлайщлши нодвдлрзвлши кдталзжк как гйавлая сулкузя злпрзруру мкбугпкала в мбдпндфдлзз жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв
мпуегдллшт з жакйюфдллшт
Срарщя нмпвяцдла оаппкмродлзы лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка как
гйавлми сулкузз злпрзрура мкбугпкала в мбдпндфдлзз жацзрш ноав з жакмллшт
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злрдодпмв мпуегдллшт з жакйыфдллшт. Иппйдгмвалм нодгнмпшйкз вмжлзклмвдлзя
лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка в кзод, галм мнодгдйдлзд галлмгм нмлярзя, оаппкмродлш кмгдйз лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка, зппйдгмвал
номудпп влдгодлзя лаузмлайщлмгм нодвдлрзвлмгм кдталзжка в Укоазлд, а ракед
оаппкмродлш дгм омйщ в мпуцдпрвйдлзз жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуегдллшт з жакйыфдллшт.

Кйюфдвшд пймва: лаузмлайщлши нодвдлрзвлши кдталзжк, ноава фдймвдка,
мпуегдл, жакйыфдллши, злпрзрур мкбугпкала, Унмйлмкмфдллши Вдотмвлми Рагш
Укоазлш нм ноавак фдймвдка.

Petelnikova N. The National preventive mechanism as the main Function of the
Ombudsman institution in ensuring the protection of convicts and prisoners’ rights
and legal interests
The article considers the national preventive mechanism as the main function of
the Ombudsman Institution in ensuring the protection of convicts and prisoners’ rights
and legal interests. The origin of the national preventive mechanism was studied in the
global context. The concept under study was defined. The models of the national
preventive mechanism were described. The process of introducing the national
preventive mechanism in Ukraine was investigated. Its role in protecting convicts and
prisoners’ rights and legal interests was specified.

Key words: the national preventive mechanism, human rights, convicts, prisoners,
the Ombudsman Institution, Human Rights Commissioner of the Verkhovna Rada.
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Опмбйзвд кіпуд Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз (гайі – Суг) в пзпрдкі
пугмвмї вйагз гає впі нігправз взжлафарз имгм праруп як взцмгм пугмвмгм
могалу кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в
Укоаїлі. Цд лакйагає ла Суг лагжвзфаилу вігнмвігайщліпрщ, мпкійщкз пнмоз ном ноавм взоіхуырщпя у пндуіайщлзт номудгуоат кмлпрзрууіилмгм
пугмвмгм номудпу, якзи, жа жагайщлзк
ноавзймк, лд взлзкає ілакхд ліе ла
мплмві оіжлзт ілрдодпів пуб’єкрів ноава, айд пуб’єкрз – прмомлз кмлпрзрууіилмгм номвагедлля – лд пкйагаырщ
нозпягз ндодг пугмк, вмлз лагійдлі
оівлзкз номудпуайщлзкз ноавакз і,
цм ваейзвм, їк кає бурз жабджндфдла
оівла кмейзвіпрщ одайіжмвуварз пвмї
номудпуайщлі ноава.
Опмбйзвм нмкірлзк явзцдк у
кмлпрзрууіилмку ноавмпуггі прає
„пніолзи― таоакрдо кмлпрзрууіилмгм
лмокмкмлромйы, кмйз гомкагялзл
впрунає у пніо іж гдоеавмы в мпмбі

могалу жакмлмгавфмї вйагз – наойакдлру цмгм кмлпрзрууіилмпрі жакмлу,
абм укажів фз нмпралмв Поджзгдлра
фз Уоягу.
Пдопндкрзва одайщлмгм жбійщхдлля пніолзт пноав вігкозваєрщпя ж
кмкдлру нозилярря млмвйдлмгм жакмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз,
в якмку кає бурз одайіжмвалзк ноз
взкмлалля взкмг ноавм кмелмгм гомкагялзла жвдорарзпя гм Сугу ж кмлпрзрууіилмы пкаогмы цмгм нмоухдлзт жакмлмк кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і пвмбмг йыгзлз (прарря
1501 Кмлпрзрууії Укоаїлз). Поз ущмку вед жаоаж нмпрає нзралля ном
смоку омжгйягу уієї кардгмоії пноав.
Уплзи фз нзпщкмвзи «жакозрзи»
номудп пугмфзлпрва жукмвйыырщ ндвлі озжзкз і вагмкі нмбмывалля цмгм
мб’єкрзвлмпрі, нмвлмрз гмпйігедлля
мбправзл пноавз ра багарщмт ілхзт
нозлузнмвзт жапаг кмлпрзрууіилмгм
ноавмпуггя.
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Такзк фзлмк, ноз взоіхдллі кмлпрзрууіилм-ноавмвзт пкаог Кмлпрзрууіилмку Сугу Укоаїлз віггаєрщпя
омйщ могалу, якзи мб’єкрзвлм і лдундодгедлм гмпйігеує і взоіхує пнмоз
цмгм кмлпрзрууіилмпрі акрів, взявйяє
пкзпй
кмлпрзрууіилзт нмймедлщ,
нозлузнів, гаоалріи у кмеліи кмлкодрліи пноаві. У лзт жгдбійщхмгм жафінаырщпя ноава і пвмбмгз йыгзлз, цм
взжлалі Кмлпрзрууієы Укоаїлз (прарря 3) лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры.
Акруайщлзк гйя наойакдлру прав
жакмл ном лмвзи праруп Сугу. Пмроіблм мпмбйзвм уваелм номалайіжуварз
кдталіжк ж’япувалля мбправзл, у якзт
алайіжуырщпя ноава йыгзлз і жапрмпмвуєрщпя Сугмк кмлпрзрууіилзи
кмлромйщ. Агед игдрщпя, лапакндодг,
ном взявйдлля ноав і пвмбмг йыгзлз
в кмеліи пноаві. Дайі кає вігбуварзпя номвагедлля, якд ндодгбафає номвдгдлля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы
цмгм нмоівлялля ноава гомкагялзла,
жакоінйдлмгм в Кмлпрзрууії Укоаїлз,
і одайіжауії ущмгм ноава у фзллмку
акрі. Кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлромйщ як гмкрозла мжлафає гіяйщліпрщ
Сугу цмгм нмпйігмвлмгм жапрмпувалля ла прагіят пугмфзлпрва номудгуо,
які гмжвмйяырщ мрозкарз мб’єкрзвлі
оджуйщрарз алайіжу – нмоухуырщпя
ноава йыгзлз фз лі. Шйятмк ракзт
номудгуо вігбуваєрщпя мтмомла кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і пвмбмг йыгзлз. Цд ндодвіока ла кмейзві нмоухдлля (кмлромйщ вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз) і жабджндфдлля пугмвмгм жатзпру, кмйз Суг
мбмв’яжкмвм одагує ла нмоухдлля і
лагає взплмвмк, цм вкйыфає ноавмві
нмжзуії, в якмку взжлаєрщпя лдкмлпрзрууіилзк бугщ-якзи жакмл, лмока,
нмймедлля.
Поз ущмку ваейзвм воатмвуварз,
цм кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлромйщ
пйіг вігкдемвуварз у ноавмомжукіллі
віг кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва.
Ражмк ж рзк, фзллзи Закмл, нозилярзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у
йзнлі 2017 омку, лд вкйыфає ракі мплмвлі нозлузнз гіяйщлмпрі Сугу, взжлафдлі праррды 4, жмкодка, нозомглм
нозракаллзи кмелмку пугмвмку пнм-
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оу нозлузн жкагайщлмпрі прмоіл. Поз
утвайдллі жкіл і гмнмвлдлщ гм Рмжгійу
ХІІ Кмлпрзрууії Укоаїлз лд буйз
упвігмкйдлі впі лаиваейзвіхі жапагз
пугмфзлпрва і рмку ноз вігпурлмпрі
кмлуднуії Вдотмвла Рага Укоаїлз
хабймллм мбіихйа уілліпрщ і лдмбтігліпрщ ввдгдлля жкагайщлмпрі, ноімозрдра уплзт номвагедлщ ра ілхзт жапаглзфзт укмв, цм жукмвзйм пдоимжлзи
лдгмйік ноавмпуггя. У кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві нозлузн жкагайщлмпрі кає вігігоаварз мпмбйзву омйщ,
мпкійщкз нмвзлдл впралмвйыварз вігмкодкйдлля сулкуіи пугмфзлпрва віг
пугмвмгм кмлромйы. Йгдрщпя ном рд,
цм сулкуіы ноавмпуггя взкмлує
рійщкз Суг, у якмгм лдкає нмвлмваедлщ вроуфарзпя у одайіжауіы ноава
прмоіл, які ндодбуваырщ у пугі і вдгурщ
пніо ноз оівлзт кмейзвмпрят, лагалзт їк Закмлмк. Вмлз вігпрмыырщ
пвмї нмжзуії ноз оівлмку гмпруні гм
ноавмпуггя, кмйз ноавм прає гмймвлзк
аогукдлрмк їтлщмї нозпурлмпрі в Сугі.
Дм рмгм е Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз гмпзрщ фапрм взкмозпрмвує
рак жвалу нзпщкмву смоку омжгйягу
пноавз, і рмгі у нодгправлзків прмоіл
жлзкає кмейзвіпрщ в нмвлмку мбпяжі
аогукдлруварз, гмвмгзрз пвмы нмжзуіы ла нігправі гмкажів, гмнмкіелзт
кардоіайів і жайуфдлля пвігків. Така
ноакрзка нігйягає ндодмпкзпйдллы і
влдпдллы гм лдї кмодкрзв ла кмозпрщ
жабджндфдлля гйя уфаплзків номвагедлля жапаглзфмгм нозлузну «гмпруну гм ноавмпуггя».
Такзк фзлмк, номвдгдлля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы жабджндфуєрщпя
пндуіайщлзк кмлпрзрууіилзк пугмфзлпрвмк, як пукунліпрщ у жгіиплдллі
нмпйігмвлзт прагіи ра номудгуо, у
якзт Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз
взпрунає взцзк могалмк кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы у жабджндфдллі вдотмвдлпрва ноава ра кмлпрзрууіилзт гаоалріи ноав і пвмбмг йыгзлз.
Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ у ущмку номудпі пнзоаєрщпя ла пвмє лдвіг’єклд ноавм рйукафзрз лмокз Кмлпрзрууії Укоаїлз і взявйярз пкзпй
жакмлів, ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт
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акрів. Поз взоіхдллі пнмоів віл ндодвіояє одайіжауіы лайделмгм кмлпрзрууіилмгм жкіпру в кмлкодрлзт ноавмвіглмпзлат, ноав і пвмбмг йыгзлз. В
ущмку нмйягає мплмвлд нозжлафдлля
кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя, якд кає
вігбуварзпя у взгйягі омжгйягу пноав
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы і мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедлщ Кмлпрзрууії.
У ущмку апндкрі взлзкає гмймвлд
жанзралля: фз првмоыє Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у номудпі жапрмпувалля кдталіжку кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы лмвд ноавм, фз віл рійщкз
жмбмв’яжалзи жлаирз уд лмвд ноавм?
Якцм уваелм алайіжуварз ноакрзку
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, акруайщлмы номбйдкмы нмпрає гмнупрзкіпрщ
(кмлпрзрууіила гмжвмйдліпрщ) мбкдеуварз ноава і пвмбмгз йыгзлз абм
нозикарз нмжзуіы наойакдлру, кмйз
мбкдедлля номгзкрмвалі у жакмлат
ілрдодпакз пупнійщпрва, лдпномкмеліпры гдоеавз взкмларз пвмє нозжлафдлля бурз пмуіайщлм ра дкмлмкіфлм пномкмелмы в ілрдодпат гомкагял. Сакд жа узт мбправзл кає номявйярзпя нмруелзи номудпуайщлзи
ілпроукдлр взявйдлля у ноавмпвігмкмпрі пуггів пакммбкдедлля вйаплмї
кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз. Ця озпа кмлпрзрууіилмгм
ноавмпуггя взгйягає як вмйщмвзи
нпзтмймгіфлзи нозлузн пуггів, які
жавегз каырщ кдоуварзпя Кмлпрзрууієы і жакмлмк. Чмку уд нзралля впд
фапріхд взлзкає у пундодфйзвмку
смокуваллі пугмвмї ноакрзкз?
Дйя ноавмпуггя в пуфаплзт укмват пноавдгйзві пймва: Кмлпрзрууія
Укоаїлз жайделм віг рмгм, як вмла
рйукафзрщпя, взявйяє у ноавмвзт
нмжзуіят Сугу кмейзвіпрщ жвуеуварз, мбкдеуварз ноава і пвмбмгз йыгзлз в ік’я взцзт ілрдодпів пупнійщпрва і бджндкз гдоеавз. Чз кмейзвм
гйя ущмгм омжхзоыварз Сугу вйаплу
кмкндрдлуіы, якзи у ущмку взнагку
прає кзкмвмйі наоайдйщлзк жакмлм-

гавудк, рвмоудк лмвмгм „мбкдедлмгм
взцзкз ілрдодпакз пупнійщлзт мбправзл жвуедлмгм ноава гйя кмлкодрлмї кардгмоії йыгди абм мкодкзт гомкагял―, цм вігрвмоыєрщпя у имгм оіхдллят? Така гмнупрзкіпрщ жвуедлля (мбкдедлля) кмлпрзрууіилзк
ноавмпуггяк віглмплм ноав і пвмбмг
йыгзлз взвмгзрщ ноавмві нмжзуії
Сугу ла оівдлщ лмокарзвлзт гедодй
ноава в кмлрдкпрі номвдгдлля нмйірзкз гдоеавз, а лд „нмйірзкз― Кмлпрзрууії Укоаїлз, яка є єгзлзк гедодймк ноавмвмї гдоеавз. Оред кз вваеаєкм лднозилярлзк, кмйз Кмлпрзрууіилзи Суг кмед прарз лаг пакмы
Кмлпрзрууієы Укоаїлз.
У жкіпрмвлм-ноавмвмку жлафдллі
уы омжбіеліпрщ кіе кмкндрдлуієы
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ра її
жапрмпувалляк лд кмела омжукірз
ілакхд як коік взнагків ндодгбафдлзт
праррды 64 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Цд
мжлафає, цм ноз жгіиплдллі ноавмпуггя Суг жмбмв’яжалзи ндодгупік моієлруварзпя ла пвіи „кмлпрзрууіилзи
каяк―, якзи мтмомляє кмлпрзрууіилі
ноава і пвмбмгз йыгзлз, кмроі лд кмеурщ бурз мбкдедлі, коік взнагків,
ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз.
На рі пакі укмвз вкажує прарря 22
Кмлпрзрууії Укоаїлз, в якіи жакоінйдлм гаоалрії номрз пкапувалля ра жвуедлля жкіпру и мбпягу іплуыфзт ноав
і пвмбмг. Звігпз жмвпік лд взнйзває,
цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз кмед нозикарз ракі оіхдлля і взплмвкз,
в якзт взявйяєрщпя имгм лагкіола
кмкндрдлуія (як омжхзодлля, рак і
пкмомфдлля впралмвйдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз нмвлмваедлщ). Помрд,
гдякі Суггі, жмкодка, дкп-пуггі В. Какнм, С. Вгмвзфдлкм ра ілхі аврмоз
гмпзрщ гзпкупіилм взрйукафзйз кмлромйщ жа гмгдоеалляк лайделмї кмлпрзрууіилмї номудгуоз (жа кардоіайакз Ріхдлля КСУ віг 30 вдодпля 2010
о. віглмплм Закмлу №2222), нозпвярзвхз нубйікауіы 15-и оіфлзуі ж гля
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз1. Да-

_________________
1
С. Л. Вгмвзфдлкм, В. М. Какнм, В. А. Овфаодлкм, Ю. Р. Міомхлзфдлкм,
В. В. Рдфзущкзи. Кмлромйщ жа гмгдоеалляк лайделмї кмлпрзрууіилмї номудгуоз. Збіока. К.:
Айдора., 2011, п. 93.
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Публiчне право № 3 (31) (2018)
йдкм лд впі вфдлі-кмлпрзрууімлайіпрз
нігрозкайз, рак жвалі, лмвауії пуклівлмгм таоакрдоу.
Аврмо мглієї ж нубйікауіи у ущмку жбіолзку, дкп-пуггя С.Вгмвіфдлкм,
ланозкйаг, првдогеує, цм пвмїк оіхдлляк (віглмплм Закмлу №2222)
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз лабйзжзв смокайщлу Кмлпрзрууіы гм її
агдкварлмгм пралу2.
Ваейзвм воатмвуварз кйыфмвзи
нігтіг гм гмнупрзкмпрі мбкдедлля
ноав і пвмбмг йыгзлз, лавірщ кмйз ж
кардоіайів пноавз і пакмгм кмлпрзрууіилмгм нмгалля мфдвзглзкз мбправзлакз
(нозфзлакз
пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм таоакрдоу) прмпмвлм
ноав гомкагял взпрунаырщ нозлузнз
пноавдгйзвмпрі и пнівомжкіолмпрі.
У ракіи пзруауії ла ноакрзуі кмеурщ взлзклурз гва ваоіалрз ноавмвзт лапйігків, якцм нігтмгзрз гм
взжлалля гмнупрзкмпрі вігнмвіглм гм
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт абм ілхзт
мбправзл як гм пномкмелмпрі Сугу
прарз мкодкзк пуб’єкрмк ноавмвмгм
пувдодлірдру. Пдохзи ваоіалр: жакмлмгавдущ, якцм игдрщпя ном мбкдедлля ноав жакмлмк жгіглм фапрзлз
родрщмї праррі 34, фапрзлз гоугмї
праррі 35, фапрзлз ндохмї ра гоугмї
праррі 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз ра вігнмвіглм гм нозилярзт оіхдлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в жкмжі
вваеарз пдбд лд жв’яжалзк Кмлпрзрууієы Укоаїлз віглмплм мкодкзт мбправзл цмгм ввдгдлля „одезку― мбкдедлщ ноав і пвмбмг йыгзлз. Доугзи ваоіалр: Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз пвмїкз оіхдллякз цмгм
рйукафдлля жапрмпувалля нозлузнів
прарди 22, 24, 46 Кмлпрзрууії Укоаїлз
нмгмгеуєрщпя іж жкілмы кдталіжку
одайіжауії ноав, жмкодка, ла пмуіайщлзи жатзпр, жмкодка, «фдодж лдкмейзвіпрщ їт сілалпмвмгм жабджндфдлля
хйятмк номнмоуіилмгм ндодомжнмгійу кмхрів ж кдрмы жбдодедлля байалпу ілрдодпів упщмгм пупнійщпрва, цм
ракме мбукмвйдлм лдмбтігліпры упулдлля одайщлзт жагомж дкмлмкіфліи
_________________
2
Вкажала ноауя, п. 25
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бджндуі Укоаїлз» (Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг 29 гоугля 2011 о. №20-он/2011). Кмлпрзрууіилзи Суг взжлав нозлузн жбайалпмвалмпрі быгедру мглзк іж взжлафайщлзт нмояг ж нозлузнакз пноавдгйзвмпрі ра номнмоуіилмпрі (дкмлмкіфлмї пномкмелмпрі і сілалпмвмї омжкіолмпрі) у гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз нм віглмхдллы гм гомкагял. Цд пнозфзлзйм вігнмвіглм і пакі
нігтмгз жакмлмгавфмгм уодгуйывалля,
рмбрм впі пнмоз гомкагял іж жакмлмгавудк, Поджзгдлрмк Укоаїлз, уоягмк жа псмокуйщмвалмы Сугмк ноавмвмы нмжзуієы, а пакд, каырщ взоіхуварзпя лагайі віглмплм гм жакмлу
ном Ддоеавлзи быгедр. Скйайапя
рака ноакрзка в пугат ндохмї ілпралуії, кмйз нозикайзпя пугмві оіхдлля
ла кмозпрщ могалів гдоеавлмї вйагз,
а кмйз лагтмгзйз мпкаоедлля гм
андйяуії абм нмгавайапя капауіила
пкаога, - впд жайзхаймпя бдж жкіл. За
узт мбправзл мфдвзглмы нмпрає номбйдка: фз кмейзвм у пноават кмлпрзрууіилмгм номвагедлля лагаварз
кмейзвіпрщ кмозпруварзпя гдоеавлзк могалак лдндодгбафдлзкз Кмлпрзрууієы гзпкодуіилзкз гмжвмйакз
і ноз ущмку гаоалруварз ноакрзфлу
гієвіпрщ вдотмвдлпрва ноав і пвмбмг
йыгзлз, як лаивагмкіху кдру мтмомлз Кмлпрзрууії? Зунзлзкмпщ ла ущмку нзраллі гдрайщліхд, жваеаыфз ла
пуфаплзи прал одфди в пвірйі лмвмгм
ілпрзруру – ноава ла «кмлпрзрууіилу
пкаогу», кмйз омжгйяг номтмгзрщ бдж
бджнмпдодглщмї уфапрі пуб’єкрів одайіжауії ущмгм ноава.
Маыфз пніолу нмжзуіы і лд мглакмвд ноавмомжукілля номбйдкз пакммбкдедлля Сугу лаха аогукдлрауія
бажуєрщпя ла нозлузнмвіи аврмопщкіи
нмжзуії омжгйягу кмлпрзрууіилзт
пкаог гомкагял Укоаїлз. Алайіж пвігфзрщ, цм гмрдндо у 2018 омуі жайзхаєрщпя лджкіллзк нігтіг гм взлдпдлля
Кмлпрзрууіилзк Сугмк утвай ном
вігкмву у вігкозррі кмлпрзрууіилзт
номвагедлщ. Дйя алайіжу лавдгдкм
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ракзи нозкйаг ж ноакрзкз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, кмйз гомкагялзл Куял М.В. нмгав пкаогу цмгм
лдкмлпрзрууіилмпрі нмймедлщ Закмлу
«Пом Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз ла
2015 оік», Закмлу «Пом мнйару ноауі», а ракме в якмпрі гмкажів нмпйавпя
ла лдвігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз Пмпралмвз Уоягу віг 31.05. 2012
омку № 505 «Пом унмоягкувалля
проукруоз ра укмв мнйарз ноауі ноауівлзків могалів номкуоаруоз». Навмгяфз уди нозкйаг кмела лажварз
имгм рзнмвзк, кмйз лавірщ віглмплм
ноауівлзків номкуоаруоз жа узкз
жакмлакз і як лапйігмк нмпралмвмы
уоягу буйз жапрмпмвалі мбкдедлля
ноава ла жаонйару у нмоягку і омжкіоат впралмвйдлзт Уоягмк, взтмгяфз
ж лаявлзт сілалпмвзт одпуопів гдоеавлмгм быгедру ра быгедрлзт смлгів жагайщлммбмв’яжкмвмгм пмуіайщлмгм проатувалля. Помрд, в Утвайі
Пдохмгм Сдлару Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз віг 13 фдовля
2018 омку № 20-у(І)2018 мбґоулрувалля вігкмвз у омжгйягі кмлпрзрууіилмгм пнмоу пвігфзрщ ном ноакрзку,
яка взтмгзрщ іж смокуйз, кмйз аврмо,
як вваеає Суг, жа жкіпрмк взкмг нмгав їт у пкаожі як «мфдвзглм лдмбґоулрмвалзкз», лд жкіг «аогукдлрмвалм
гмвдпрз» нмпягалля ла имгм гаоалрмвалд Кмлпрзрууієы Укоаїлз ноавм.
Такзк фзлмк номбйдку пакммбкдедлля кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу ваейзвм омжгйягарз в кмлрдкпрі Ріхдлля віг 22 роавля
2018 омку №5-о/2018 цмгм лмвзт
укмв жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі взкмлалля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы,
кмйз лмві укмвз езрря гдоеавз і
пупнійщпрва взжлафаырщ лдмбтігліпрщ
уваелм правзрзпя гм кмкндрдлуії
Сугу, гм якмї втмгзрщ вдйзка кійщкіпрщ нмвлмваедлщ, які лд нмвзллі
нмврмоыварз вігтзйдлля віг кмлпрзрууіилмї взкмгз вігнмвігайщлмпрі
гдоеавз ндодг кмелмы йыгзлмы. Цд
прмпуєрщпя вігнмвігайщлмпрі у пномкмелмпрі взкмлуварз ндодг лды пмуіайщлм-дкмлмкіфлі жмбмв’яжалля (фапрзла гоуга праррі 3 Кмлпрзрууії
Укоаїлз).

На лах нмгйяг пщмгмглі ваейзвм
воатмвуварз лдгмйікз кзлуймї ноакрзкз нозилярря Сугмк оіхдлщ бдж
мфдвзглмї лдмбтіглмпрі пакммбкдедлля у жапрмпуваллі нмвлмваедлщ,
пвігфзрщ мгзл іж нозкйагів. Змкодка,
у Ріхдллі віг 25 піфля 2012 омку
№ 3-он/2012 цмгм пноавз жа кмлпрзрууіилзк нмгалляк ноавйілля Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз у мсіуіилмку
рйукафдллі нмймедлщ праррі 1, фапрзлз ндохмї, гоугмї, родрщмї праррі 95,
фапрзлз гоугмї праррі 96, нулкрів 2, 3,
6 праррі 116, фапрзлз гоугмї праррі
124, фапрзлз ндохмї праррі 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз, нулкру 5 фапрзлз
ндохмї праррі 4 Быгедрлмгм кмгдкпу
Укоаїлз, нулкру 2 фапрзлз ндохмї
праррі 9 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва Укоаїлз, жмкодка, буйм
гмжвмйдлм Кабілдру Міліпроів Укоаїлз пакмпріилм впралмвйыварз омжкіоз пмуіайщлзт взнйар. Агед Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз
гмжвмйзв
«воуфлу» одгуйыварз оівдлщ пмуіайщлзт взнйар, ноз рмку, цм оаліхд
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз нозикав ж ущмгм нзралля ноякм номрзйделі оіхдлля. Тзк пакзк пуггі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз сакрзфлм нмоухзйз ноавм гомкагял ла
пмуіайщлзи жатзпр ра гмпрарліи езррєвзи оівдлщ гйя пдбд і пвмєї пік’ї, які
ндодгбафдлі праррякз 46 ра 48 Кмлпрзрууії Укоаїлз.
На лах нмгйяг, ваейзвм жа ракзт
мбправзл вкажарз ла нозиляру Пмпралмву Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз «Пом
одагувалля ла сакрз нмоухдлля пуггякз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
нозпягз пуггі» віг 24 йырмгм
2014 омку №775VII, якмы, жмкодка,
гмпромкмвм нознзлдлм нмвлмваедлля
ра жвійщлдлм ж нмпагз мкодкзт пуггів
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у
жв’яжку ж нмоухдлляк лзкз нозпягз.
В ущмку акрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз вкажувайзпя нігправз: лджабджндфдлля
вдотмвдлпрва
Кмлпрзрууії
Укоаїлз, нмоухдлля мбмв’яжку жатзцарз кмлпрзрууіилзи йаг гдоеавз,
кмлпрзрууіилі ноава ра пвмбмгз йыгзлз і гомкагялзла, цм номрзоіфзрщ
жкіпру нозпягз Суггі Кмлпрзрууіилм-

51

Публiчне право № 3 (31) (2018)
гм Сугу Укоаїлз, фдплмку і пукйіллмку взкмлаллы мбмв’яжків Суггі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Ваорм ноз ущмку номгмвезрз
алайіж, жвдораыфзпщ гм ноакрзкз кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя, жмкодка
ноавмвзт нмжзуіи Кмлпрзрууіилмгм
Сугу, які смокуйыырщпя лзк у оіхдллят і взплмвкат.
Пом цм пвігфзрщ ноакрзка укоаїлпщкмгм могалу кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя віглмплм омжгйягу пноав цмгм
лднмтзрлмгм гмрозкалля сулгакдлрайщлмї уіллмпрі вдотмвдлпрва ноав і
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла, які лд
кмеурщ мбкдеуварзпя, жвуеуварзпя
жакмлакз, якцм уд ноякм лд ндодгбафдлм Кмлпрзрууієы, ваейзвм нмкіфарз
лапкійщкз Кмлпрзрууіилзи Суг «пвярм» жбдоігає уди нозлузн. Подгкдрмк
увагз лаукмвмгм алайіжу впд фапріхд
праырщ имгм ноавмві нмжзуії, які гдкмлпроуырщ гмкрозлайщлзи і ноавмрвмофзи нмрдлуіай ілрдонодрауіилмї
гіяйщлмпрі Сугу, якзи єгзлзи кає
кмейзвіпрщ рйукафзрз лмокз Кмлпрзрууії, жгіиплыварз взцзи кмлпрзрууіилзи кмлромйщ нм віглмхдллы гм
впіт акрів могалів гдоеавз, вкйыфаыфз акрз Поджзгдлра Укоаїлз. Зкіпрмвлд муілывалля ноавмвзт нмжзуіи
Сугу взкагає вігнмвіглмгм алайіжу,
лапакндодг, у гмрозкаллі пубмогзлауії ноавмвзт нмжзуіи, які є лапрунлзк
кмлпрзрууіилзк
ноавмомжукілляк
вдотмвдлпрва ноав йыгзлз, цм взнйзває іж пкзпйу взкмг прарди 22, 24,
43, 46 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Чз гіиплм
пугмвзи кмлромйщ жажлає ндвлзт вігтзйдлщ, абм фіркм жбдоігає ноімозрдрз
у смокуйываллі ноавмвзт нмжзуіи
віглмплм ноав і пвмбмг йыгзлз в оіхдллят Кмлпрзрууіилмгм Сугу?
В ущмку нйалі Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз ж нмфарку пвмєї гіяйщлмпрі ноз омжгйягі вкоаи ваейзвзт
нзралщ
пмуіайщлмгм,
сілалпмвмдкмлмкіфлмгм, быгедрлмгм, взбмофмгм
ра ілхзт псдо жакмлмгавфмгм одгуйывалля нмпйігмвлм і вндвлдлм гмрозкувавпя нозлузну «пакммбкдедлля» ра жбдоігав кмлпрзрууіилу
жабмомлу
бугщ-якзт нмпягалщ ла
ноава йыгзлз, ндодвіояыфз в акрат
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могалів гдоеавлмї вйагз гмрозкалля
взцдлажвалзт козрдоіїв їт кмлпрзрууіилмпрі.
Кмлпрзрууіилі нозлузнз, ла якзт
гоулруєрщпя жгіиплдлля ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі,
ндодгбафаырщ ноавмві гаоалрії, ноавмву взжлафдліпрщ і нмв’яжалу ж лзкз
ндодгбафуваліпрщ жакмлмгавфмї нмйірзкз, жмкодка, у псдоі ндлпіилмгм
жабджндфдлля, лдмбтіглі гйя рмгм, цмб
уфаплзкз вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл
кайз кмейзвіпрщ жавбафарз лапйігкз
пвмїт гіи і бурз вндвлдлзкз у пвмїт
жакмллзт мфікуваллят, цм лабурд
лзкз ла нігправі фзллмгм жакмлмгавпрва ноавм, имгм жкіпр ра мбпяг бугд
лзкз одайіжмвалм, рмбрм лабурд ноавм
лд бугд пкапмвалд, жвуедлд (Ріхдлля
віг 11 емврля 2005 омку № 8 -он у
пноаві ном оівдлщ ндлпії і цмкіпяфлмгм гмвіфлмгм гомхмвмгм урозкалля).
Дмпйігзвхз уі нмлярря, Кмлпрзрууіилзи Суг омж’яплзв, цм Скапувалля кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг
– уд їт мсіуіила (ыозгзфла абм сакрзфла) йіквігауія. Звуедлля жкіпру
ра мбпягу ноав і пвмбмг є їт мбкдедлляк. У роагзуіилмку омжукіллі йыгпщкмї гіяйщлмпрі взжлафайщлзкз нмлярря жкіпру ноав йыгзлз є укмвз і
жапмбз, які пралмвйярщ кмейзвмпрі
йыгзлз, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля
нмродб її іплувалля ра омжвзрку. Обпяг ноав йыгзлз — уд їт пурліпла
вйапрзвіпрщ, взоаедла кійщкіплзкз
нмкажлзкакз кмейзвмпрди йыгзлз,
які вігмбоаедлі вігнмвіглзкз ноавакз, цм лд є мглмоіглзкз і жагайщлзкз (Ріхдлля віг 22 вдодпля 2005 омку № 5-он у пноаві ном нмпріилд кмозпрувалля ждкдйщлзкз гійялкакз).
Поз ущмку жагайщлмвзжлалзк є ноавзйм, жгіглм ж якзк пурліпрщ жкіпру
мплмвлмгм ноава в емглмку оажі лд
кмед бурз нмоухдла (Ріхдлля віг
22 роавля 2008 омку № 10-он у пноаві жа кмлпрзрууіилзкз нмгаллякз
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії
Укоаїлз
(кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт нмймедлщ праррі 65 омжгійу І, нулкрів 61,
62, 63, 66 омжгійу II, нулкру 3 омжгійу
III Закмлу Укоаїлз «Пом Ддоеавлзи

Самообмеження компетенції Конституційного Суду України як умова . . .
быгедр Укоаїлз ла 2008 оік ра ном
влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз» ра 101 лаомглмгм
гднурара Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) нмймедлщ праррі 67 омжгійу І,
нулкрів 1-4, 6-22, 24-100 омжгійу
II).
З мгйягу ла уд, Кмлпрзрууіилзи
Суг упралмвзв, цм жакмлз, ілхі лмокарзвлм-ноавмві акрз, які взжлафаырщ
нмоягмк
одайіжауії
впралмвйдлзт
Кмлпрзрууієы ра кіелаомглзкз гмгмвмоакз ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла, лд нмвзллі жвуеуварз,
жандодфуварз фз в бугщ-якзи ілхзи
пнмпіб мбкдеуварз уі ноава і пвмбмгз. Змкодка, пугмві оіхдлля лд нмвзллі впралмвйыварз мбкдедлля цмгм взлзклдлля у гомкагял ноава ла
нозварлу вйапліпрщ нмоягмк бджмнйарлмї ндодгафі гійялмк гдоеавлмї ра
кмкулайщлмї вйаплмпрі (Ріхдлля віг
22 вдодпля 2005 омку № 5-он у пноаві
ном нмпріилд кмозпрувалля, ждкдйщлзкз гійялкакз).
Кмлпрзрууіилзи Суг лагмймпзв,
цм Зунзлдлля гії нмймедлщ жакмлів,
якзкз взжлафдлм ноава і пвмбмгз
гомкагял, їт жкіпр ра мбпяг, є мбкдедлляк ноав і пвмбмг, кмед карз
кіпуд йзхд у взнагкат, ндодгбафдлзт
Оплмвлзк Закмлмк. Такі взнагкз
взфдонлм взжлафдлм праррды 64 Кмлпрзрууії, а пакд: ндодгбафдлм, цм в
укмват вмєллмгм абм лагжвзфаилмгм
пралу кмеурщ впралмвйыварзпя мкодкі мбкдедлля ноав і пвмбмг йыгзлз
іж жажлафдлляк промку гії узт мбкдедлщ, ра взжлафдлм ояг ноав і пвмбмг,
які лд кмеурщ бурз мбкдедлі жа емглзт мбправзл.
Улапйігмк жунзлдлля ла ндвлзи
фап гії фзллзт жакмлів, якзкз впралмвйдлм нійщгз, кмкндлпауії фз ілхі
смокз пмуіайщлзт гаоалріи, вігбуваєрщпя сакрзфлд жлзедлля езррєвмгм
оівля гомкагял, якзи лд кмед бурз
лзефзк віг впралмвйдлмгм жакмлмк
номезркмвмгм кілікуку (фапрзла
родря праррі 46 Кмлпрзрууії), ра нмоухуєрщпя гаоалрмвалд у праррі 48
Кмлпрзрууії ноавм кмелмгм ла гмпрарліи езррєвзи оівдлщ.

Оред, вігнмвіглм гм фапрзлз родрщмї праррі 22, праррі 64 Кмлпрзрууії
ноавм гомкагял ла пмуіайщлзи жатзпр,
ілхі пмуіайщлм-дкмлмкіфлі ноава кмеурщ бурз мбкдедлі, у рмку фзпйі
жунзлдлляк гії жакмлів (їт мкодкзт
нмймедлщ), йзхд в укмват вмєллмгм
абм лагжвзфаилмгм пралу ла ндвлзи
промк (Ріхдлля віг 20 бдоджля 2002
омку № 5-он у пноаві цмгм нійщг,
кмкндлпауіи і гаоалріи).
Дйя ійыпроауії мбправзл, які
мбукмвзйз алайіж пкйаглмї і гмпзрщ
гзпкупіилмї номбйдкз яка алайіжуєрщпя жа вкажалмы номбйдкарзкмы,
омжгйялдкм ноавмві нмжзуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм гмнупрзкмпрі мбкдедлщ одайіжауії кмлпрзрууіилзт ноав гомкагял.
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз,
жмкодка, взжлафзв ноавмвмы нмжзуієы, цм Вігпурліпрщ кмейзвмпрі андйяуіилмгм ра капауіилмгм мпкаоедлля
утвай кіпудвмгм гмпнмгаопщкмгм пугу
ном вігкмву у жагмвмйдллі жаявз ном
жкілз пнмпмбу ра нмоягку взкмлалля
оіхдлля, утвайз, нмпралмвз кмед
нозжвдпрз гм мбкдедлля ноава ла
пноавдгйзвзи пугмвзи омжгйяг ра
жагомеує пакіи пурі ущмгм ноава, цм
лд вігнмвігає праррі 8 Кмлпрзрууії
Укоаїлз.
Запага оівлмпрі упіт уфаплзків
пугмвмгм номудпу ндодг жакмлмк і
пугмк жабджндфує гаоалрії гмпрунлмпрі ноавмпуггя ра одайіжауії ноава ла
пугмвзи жатзпр, жакоінйдлмгм в фапрзлі ндохіи праррі 55 Кмлпрзрууії
Укоаїлз. Ця жапага є нмтіглмы віг
жагайщлмгм нозлузну оівлмпрі гомкагял ндодг жакмлмк, взжлафдлмгм фапрзлмы ндохмы праррі 24 Оплмвлмгм
Закмлу Укоаїлз, і прмпуєрщпя, жмкодка, псдоз пугмфзлпрва. Рівліпрщ упіт
уфаплзків пугмвмгм номудпу ндодг
жакмлмк і пугмк ндодгбафає єгзлзи
ноавмвзи одезк, якзи жабджндфує
одайіжауіы їтліт номудпуайщлзт ноав.
Кмлпрзрууіилзи нозлузн жабджндфдлля андйяуіилмгм ра капауіилмгм
мпкаоедлля оіхдлля пугу, коік взнагків, впралмвйдлзт жакмлмк, гаоалрує
ноавм жвдолдлля гм пугу жі пкаогмы в
андйяуіилмку фз в капауіилмку нм-
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оягку, якд кає бурз жабджндфдлд, жа
взляркмк впралмвйдлмї жакмлмк жабмомлз ла ракд мпкаоедлля.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 25 квірля 2012 омку №
11-он/2012 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк гомкагялзла Шанмваймва Ойдкпія Лдмлігмвзфа цмгм мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедль нулкру
20 фапрзлз ндохмї праррі 106, фапрзлз ндохмї праррі 11113 Гмпнмгаопькмгм номудпуайьлмгм кмгдкпу Укоаїлз
у вжаєкмжв’яжку ж нмймедллякз нулкрів 2, 8 фапрзлз родрьмї праррі 129
Кмлпрзрууії Укоаїлз, абжау 8 нулкру
3, абжау 1 нулкру 3.1, абжау 3 нулкру
3.2. кмрзвувайьлмї фапрзлз).
У ілхмку взнагку Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз омжгйялув пноаву
цмгм ноава ла лдгмрмокаліпрщ мпмбз,
пвмбмгу, фдпрщ ра гігліпрщ ра нмгав
пвмї взплмвкз у нозилярмку Ріхдллі.
Пм-ндохд, ноавм ла пвмбмгу ра
мпмбзпру лдгмрмокалліпрщ лд є абпмйырлзк і кмед бурз мбкдедлд, айд
рійщкз ла нігправат ра в нмоягку, які
фіркм взжлафдлі в жакмлі.
Взжларз ракзкз, цм вігнмвігаырщ
Кмлпрзрууії Укоаїлз (є кмлпрзрууіилзкз) нмймедлля:
1) праррі 263 Кмгдкпу Укоаїлз
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля,
жмкодка:
- фапрзлз ндохмї, жгіглм ж якмы у
взляркмвзт взнагкат, у жв'яжку ж мпмбйзвмы нмродбмы жакмлакз Укоаїлз
кмед бурз впралмвйдлм ілхі промкз
агкіліпроарзвлмгм жарозкалля;
- фапрзлз гоугмї прмпмвлм кмейзвмпрі жарозкалля мпмбз в лдмбтіглзт взнагкат гйя впралмвйдлля мпмбз і ж’япувалля мбправзл ноавмнмоухдлля гм рощмт гіб ж нмвігмкйдлляк
ном уд нзпщкмвм номкуомоа номрягмк
гвагуярз фмрзощмт гмгзл ж кмкдлру
жарозкалля;
- фапрзлз родрщмї цмгм кмейзвмпрі жарозкалля мпмбз в лдмбтіглзт
взнагкат гйя впралмвйдлля мпмбз,
номвдгдлля кдгзфлмгм мгйягу, ж'япувалля мбправзл нозгбалля взйуфдлзт лаокмрзфлзт жапмбів і нпзтмромнлзт одфмвзл ра їт гмпйігедлля гм
рощмт гіб ж нмвігмкйдлляк ном уд
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нзпщкмвм номкуомоа номрягмк гвагуярз фмрзощмт гмгзл ж кмкдлру жарозкалля;
2) абжауу фдрвдормгм нулкру 5 фапрзлз ндохмї праррі 11 Закмлу Укоаїлз "Пом кійіуіы" віг 20 гоугля
1990 омку N 565-ХІІ ж лапрунлзкз
жкілакз, жгіглм ж якзк кійіуії лагаєрщпя ноавм жарозкуварз і розкарз у
пндуіайщлм вігвдгдлзт гйя ущмгм
нозкіцдллят мпіб, які вфзлзйз агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, у лдмбтіглзт взнагкат гйя впралмвйдлля
мпмбз і ж'япувалля мбправзл ноавмнмоухдлля гм рощмт гіб ж нмвігмкйдлляк ном уд нзпщкмвм номкуомоа номрягмк гвагуярз фмрзощмт гмгзл ж
кмкдлру жарозкалля.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 11 емврля 2011 омку
№ 10- он/2011 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалляк 50 лаомглзт гднурарів Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт нмймедль праррі 263
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля ра нулкру 5 фапрзлз ндохмї праррі 11 Закмлу Укоаїлз
„Пом кійіуію “ (пноава ном промкз
агкіліпроарзвлмгм жарозкалля), абжау 6 нулкру 3.3. кмрзвувайьлмї фапрзлз, нулкр 2 оджмйюрзвлмї фапрзлз).
В апндкрі кмлпрзрууіилмгм нмгалля нмймедлля фапрзл ндохмї,
гоугмї праррі 32, фапрзл гоугмї, родрщмї праррі 34 Кмлпрзрууії Укоаїлз
пйіг омжукірз рак:
ілсмокауієы ном мпмбзпрд ра пікдилд езрря мпмбз є бугщ-які вігмкмпрі ра/абм галі ном віглмпзлз лдкаилмвмгм ра каилмвмгм таоакрдоу,
мбправзлз, нмгії, прмпулкз рмцм,
нмв’яжалі ж мпмбмы ра фйдлакз її пік’ї,
жа взляркмк ндодгбафдлмї жакмлакз
ілсмокауії, цм прмпуєрщпя жгіиплдлля
мпмбмы, яка жаикає нмпагу, нмв’яжалу
ж взкмлалляк сулкуіи гдоеавз абм
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
нмпагмвзт абм пйуебмвзт нмвлмваедлщ. Така ілсмокауія ном мпмбу є
кмлсігдлуіилмы;
жбзоалля, жбдоігалля, взкмозпралля ра нмхзодлля кмлсігдлуіилмї
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ілсмокауії ном мпмбу бдж її жгмгз
гдоеавмы, могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, ыозгзфлзкз абм сіжзфлзкз мпмбакз є вроуфалляк в її мпмбзпрд ра пікдилд езрря. Такд вроуфалля гмнупкаєрщпя взляркмвм у взнагкат, взжлафдлзт жакмлмк, і йзхд в
ілрдодпат лауімлайщлмї бджндкз, дкмлмкіфлмгм гмбомбуру ра ноав йыгзлз.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 20 піфля 2012 омку № 2он/2012 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк
нмгалляк Жахківпькмї оаимллмї оагз
Чдокапькмї мбйапрі цмгм мсіуіилмгм
рйукафдлля нмймедль фапрзл ндохмї,
гоугмї праррі 32, фапрзл гоугмї,
родрьмї праррі 34 Кмлпрзрууії
Укоаїлз, нулкр 1 оджмйюрзвлмї фапрзлз).
Такзк фзлмк номвдгдлзи алайіж
ноакрзкз кмлпрзуруіилмгм ноавмпуггя нозвдорає увагу гмпйіглзків рзк,
цм жаномнмлмвалзи взтіг ж козрзфлмї пзруауії, яка пкйайапя ж быгедрлзк сілалпувалляк мтмомлз жгмомв’я
був жлаигдлзи лд у жакмлмгавфмку
одгуйываллі, а у ноавмвзт нмжзуіят
Кмлпрзрууіилмгм Сугу в кмлкодрлзт
оіхдллят. Йгдрщпя ном лдкмейзвіпрщ
жаномвагедлля ноакрзфлм лдмбкдедлмгм ндодйіку нйарлзт кдгзфлзт нмпйуг, а в жкілі вігнмвіглм гм лажвалзт
нмймедлщ Кмлпрзрууії Укоаїлз кмлуднруайщлзт нігтмгів гм омжв’яжалля
номбйдк, нмв’яжалзт іж жабджндфдлляк
кмлпрзрууіилмгм ноава ла кдгзфлу
гмнмкмгу, - омжомбуі, жарвдогедллі ра
вномвагедлля вігнмвіглзт жагайщлмгдоеавлзт номгоак, в якзт був бз
фіркм взжлафдлзи гаоалрмвалзи гдоеавмы (у рмку фзпйі гдоеавлзк сілалпувалляк) мбпяг бджмнйарлмї кдгзфлмї гмнмкмгз впік гомкагялак у
гдоеавлзт і кмкулайщлзт жакйагат
мтмомлз жгмомв’я, жаномвагедллі кдгзфлмгм проатувалля ра іл.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 25 йзпрмнага 1998 о. у
пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалля 66
лаомглзт гднурарів Укоаїлз цмгм
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз(кмлпрзрууіилмпрі)Пмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз «Пом жарвдогедлля ндодйіку нйарлзт нмпйуг,

які лагаюрьпя в гдоеавлзт жакйагат
мтмомлз жгмомв’я ра взцз кдгзфлзт
жакйагат мпвірз»(пноава ном нйарлі
кдгзфлі нмпйугз); ф. 11 н. 2 кмрзвувайьлмї фапрзлз).
Такзк фзлмк, лд взпймвйыыфз
кардгмозфлзт пугедлщ, аврмопщкзи
нігтіг ж козрзфлмы муілкмы жвдорає
увагу ла номбйдку, яка кмелмгм оажу
взлзкає ноз омжгйягі пноав, які омжгйягаырщпя Сугмк в нмоягку мтмомлз
кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і
пвмбмг гомкагял. Алайіж номвдгдлзи в
ущмку ваейзвмку ланоякку нігрвдогеує лдмбтігліпрщ лаукмвмгм мпкзпйдлля як пкйаглмгм і лдмглмжлафлм
іплуыфмгм ноавмвмгм явзца, якд взлзкйм в псдоі укоаїлпщкмгм кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя і рмку нмфзларз
гмпйігеуварз лдмбтіглм ж двмйыуії
ввдгдлля гмнупрзкмпрі мбкдедлщ одайіжауії кмлпрзрууіилзт ноав гомкагял,
цм кає пвіи нмфармк ж 1998 омку, кмйз
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у Ріхдллі віг 19 емврля 2009 омку жа
кмлпрзрууіилзкз нмгаллякз Поджзгдлра Укоаїлз і 48 лаомглзт гднурарів
Укоаїлз віглмплм жакмлмгавпрва цмгм
взбмоів Поджзгдлра Укоаїлз впралмвзвцм впралмвйдлля мбкдедлщ ноав і
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла є гмнупрзкзк взкйыфлм жа укмвз, цм ракд
мбкдедлля є гмкіолзк (номнмоуіилзк) ра пупнійщлм лдмбтіглзк.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 19 емврля 2009 омку
№ 26-он/2009 у пноаві жа кмлпрзрууіилзкз нмгаллякз Поджзгдлра Укоаїлз ра 48 лаомглзт гднурарів Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії
Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт
нмймедль жакмлів Укоаїлз «Пом взбмоз Поджзгдлра Укоаїлз», «Пом гдоеавлзи одєпро взбмоуів», «Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт
акрів Укоаїлз цмгм взбмоів Поджзгдлра Укоаїлз» ра Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва
Укоаїлз
(пноава ном влдпдлля жкіл гм гдякзт
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм взбмоів Поджзгдлра Укоаїлз), абжау 6
нулкру 3.3 кмрзвувайьлмї фапрзлз).
Пмрік
псмокувайзпя нмжзуії
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг-

55

Публiчне право № 3 (31) (2018)
лмплм ноава гомкагял ла андйяуіилд
мпкаоедлля пугмвзт оіхдлщ в кмлрдкпрі нмймедлщ 55 і 129 прарди Кмлпрзрууії. Суг гіихмв взплмвку, цм
андйяуіилд мпкаоедлля пугмвмгм оіхдлля кмейзвд у впіт взнагкат, коік
рзт, кмйз жакмл кіпрзрщ жабмомлу
мпкаоедлля.
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 27 піфля 2010 омку № 3он/2010 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк
жвдолдлляк гомкагялзла Заїфдлка
Вмймгзкзоа Гдмогіимвзфа цмгм мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедлля нулкру 18 фапрзлз ндохмї праррі 293
Цзвійьлмгм номудпуайьлмгм кмгдкпу
Укоаїлз у вжаєкмжв'яжку жі праррдю
129 Кмлпрзрууії Укоаїлз (ном андйяуіилд мпкаоедлля утвай пугу).
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз
взтмгзрщ ж рмгм, цм Вдотмвла Рага
Укоаїлз в жакмлат Укоаїлз взжлафає
пугмфзлпрвм ра пугмупроіи і нігпугліпрщ пноав як їт дйдкдлр, а ракме
кмед впралмвйыварз взнагкз, в якзт
лд гмнупкаєрщпя андйяуіилд, капауіилд мпкаоедлля оіхдлля пугу (нулкр
14 фапрзлз ндохмї праррі 92, нулкр 8
фапрзлз родрщмї праррі 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз).
(Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 11 бдоджля 2011 омку
№ 2-он/2011 у пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалляк 53 лаомглзт гдну-

рарів Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт нмймедль Закмлу
Укоаїлз «Пом Взцу оагу юпрзуії»,
абжау 5 нулкру 3.3 кмрзвувайьлмї
фапрзлз).
Пігпукмвуыфз алайіж пугмвмї
ноакрзкз, яка таоакрдозжуєрщпя гмпяглдлляк її взжлалля лд рійщкз ноавмжапрмпмвфзк, айд и ноавмрвмофзк
таоакрдомк нозилярзт оіхдлщ Кмлпрзрууіилзк Сугмк, в якзт фдодж
ноавмві нмжзуії, як ілрдйдкруайщлд
лагбалля, Кмлпрзрууія ндодпрає бурз
«езвзк» акрмк, лд вроафаыфз вйапрзвмпрди вдотмвдлпрва Оплмвлмгм
Закмлу в ноавмвіи пзпрдкі. В кмлпрзрууіиліи гмкрозлі номбйдка, яка
мрозкайа ндохзи гмпром-гзпкупіилзи таоакрдо, вкажує ла лдмбтігліпрщ
нмпйігмвлмгм жбдодедлля пакмї пурлмпрі взцмгм кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы в гіяйщлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу, мпкійщкз имгм гмймвла кдра взтмгзрз іж мбмв’яжку одайіжуварз кмлпрзрууіилу ыозпгзкуіы
ноз нозиляррі оіхдлщ, в якзт ноавм
мбкдеує, гдрдокілує гдоеаву, жв’яжує
і кмлромйыє могалз гдоеавлмї вйагз
цмгм жабджндфдлля
вдотмвдлпрва
ноава, взкмлалля Сугмк сулкуії
мтмомлз і жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла, як взцмї пмуіайщлмї уіллмпрі.

Сдйівалмв А. О. Сакммбкдедлля кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
як укмва жапрмпувалля кмлпрзрууіилмї юозпгзкуії
Кмлпрзрууіилзи пугмвзи кмлромйщ як сулкуімлайщла гіяйщліпрщ гдоеавз жгіиплыєрщпя фдодж ноавмпуб’єкрліпрщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. У псдоат жакмлмрвмодлля ра гдоеавлмгм уноавйілля нмпріилм взлзкає нзралля лапкійщкз лмокарзвлмноавмві акрз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Поджзгдлра Укоаїлз ра Уоягу Укоаїлз вігнмвігаырщ Кмлпрзрууії Укоаїлз. Цд ракме прмпуєрщпя кіелаомглм-ноавмвзт гмгмвмоів,
які є фзллзкз гйя Укоаїлз ра які влмпярщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз гйя лагалля
жгмгз ла їт мбмв’яжкмвіпрщ. У взнагкат іліуіывалля впдукоаїлпщкмгм одсдодлгуку жа
лаомглмы іліуіарзвмы нзралля, які номнмлуырщпя влдпрз гйя гмймпувалля, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз мбмв’яжкмвм омжгйягає і лагає взплмвкз цмгм вігнмвіглмпрі їт
Кмлпрзрууії. Поз жапрмпуваллі нмкйагдлзт ла Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз нмвлмваедлщ нозикаырщпя взплмвкз ра оіхдлля, які вігмбоаеаырщ ыозгзфлд вдотмвдлпрвм
Кмлпрзрууії Укоаїлз, агед пзйа нозилярзт акрів в нмоягку кмлпрзрууіилмгм кмлромйы вкажує ла їт мпрармфліпрщ, мбмв’яжкмвіпрщ і лдмпкаоеуваліпрщ. За ракзт укмв жа-
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прмпувалля ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ ваейзвм гмрозкуварзпя нозлузну ф. 2
пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в якіи взкмгз гм впіт могалів гдоеавлмї вйагз, а уд віглмпзрщпя гм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, як могалу пугмвмї вйагз ж мпмбйзвмы
кмкндрдлуієы, мбмв’яжкмвм гіяйз йзхд ла нігправі, в кдеат нмвлмваедлщ ра у пнмпіб,
цм ндодгбафдлм ХІІ омжгіймк Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Мдрмы праррі є алайіж номбйдкз, яку вндохд взпвірйыє аврмо, омжгйягаыфз у лаукмвм-ноакрзфлмку взкіоі гмкрозлу пакммбкдедлля нмвлмваедлщ Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз, цм бджнмпдодглщм мбукмвйыє жапрмпувалля лзк кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії. З’япмвуыфз нозфзлз взлзклдлля гзпкупіилзт нмгйягів вфдлзт ра пуггів, які
взпймвйыырщ вйаплі нмгйягз ла кмейзвіпрщ хзомкмгм рйукафдлля кмкндрдлуії ра
жапрмпувалля нмвлмваедлщ, аврмо мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ пакммбкдедлля, мпкійщкз
игдрщпя ном вігнмвігліпрщ жапрмпувалля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в кдеат прарупу
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Впралмвйдлм, цм ндопндкрзва одайщлмгм жбійщхдлля пніолзт нзралщ вігкозваєрщпя ж кмкдлру нозилярря млмвйдлмгм (кмгдоліжмвалмгм) Закмлу Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз», в якмку коік оаліхд іплуыфзт вкажалзт нмвлмваедлщ
кає бурз одайіжмвалзк ноавм кмелмї мпмбз, жмкодка, гомкагял, жвдорарзпя гм Сугу ж
кмлпрзрууіилмы пкаогмы цмгм нмоухдлзт кмлпрзрууіилм гаоалрмвалзт ноав і пвмбмг
йыгзлз (прарря 1501 Кмлпрзрууії).
Аврмо гмтмгзрщ взплмвку, цм жапрмпувалля кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы
лд првмоыє лмвд ноавм, лавірщ кмйз Кмлпрзрууіилзи Суг кає нмвлмваедлля номвмгзрз мсіуіилд рйукафдлля лмок Кмлпрзрууії, айд ноз ущмку кмейзвіпрщ ( кмлпрзрууіила гмжвмйдліпрщ) жвуеуварз, кмодгуварз ноава і пвмбмгз йыгзлз лд віглмпзрщпя
гм пугмвмї ыозпгзкуії і рака гмнупрзкіпрщ є нмоухдлляк прарупу Кмлпрзрууіилмгм
Сугу. Алайіжуыфз ноакрзку кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы аврмо мбґоулрмвує
нмжзуіы пакммбкдедлля кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя, цм гає фіркд уявйдлля ном
лдмбтігліпрщ пувмом гмрозкуварзпя нознзпак Кмлпрзрууії і рмку могалу пугмвмї вйагз, якзи лагійдлзи взкйыфлзкз нмвлмваедллякз вдотмвдлпрва ноава. У аврмопщкіи
праррі вндохд лаукмвм-рдмодрзфлд мпкзпйдлля вкажалмї номбйдкз нмв’яжуєрщпя іж
взявйдлляк мжлак кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы, якзи лд кмед взпрунарз
«наоайдйщлзк» жакмлмгавудк, а имгм акрз нмвзллі взкмлуварз улікайщлу омйщ ноавмомжукілля, взявйдлля пкзпйу ноава.

Кйюфмві пймва: Кмлпрзрууіилзи Суг, ноавмпуб’єкрліпрщ пугу, кмлпрзрууіилзи
пугмвзи кмлромйщ, ноава і пвмбмгз йыгзлз, пакммбкдедлля кмкндрдлуії.

Сдйзвалмв А. А. Сакммгоалзфдлзд кмкндрдлузз Кмлпрзруузмллмгм Суга
Укоазлш как упймвзд нозкдлдлзя кмлпрзруузмллми юозпгзкузз
Кмлпрзруузмллши пугдблши кмлромйщ как сулкузмлайщлая гдярдйщлмпрщ гмпугаопрва мпуцдпрвйядрпя фдодж ноавмпубчдкрлмпрщ Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш.
Поз нозкдлдлзз вмжймедллшт ла Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш нмйлмкмфзи
нозлзкаырпя вшвмгш з одхдлзя, кмрмошд мроаеаыр ыозгзфдпкмд вдотмвдлпрвм Кмлпрзруузз Укоазлш, вдгщ пзйа нозляршт акрмв в нмоягкд кмлпрзруузмллмгм кмлромйя
укажшвадр ла зт мкмлфардйщлмпрщ, мбяжардйщлмпрщ з лдмбеайудкмпрщ. Аврмо нозтмгзр
к вшвмгу, фрм нозкдлдлзд кмлпрзруузмллмгм пугдблмгм кмлромйя лд пмжгадр лмвмд
ноавм, гаед кмгга Кмлпрзруузмллши Суг зкддр нмйлмкмфзя номвмгзрщ мсзузайщлмд
рмйкмвалзд лмок Кмлпрзруузз. В аврмопкми прарщд вндовшд лауфлм-рдмодрзфдпкмд
мпкшпйдлзд укажаллми номбйдкш пвяжшвадрпя п вшявйдлздк нозжлакмв кмлпрзруузмллмгм пугдблмгм кмлромйя, кмрмоши лд кмедр вшпрунарщ «наоаййдйщлшк» жакмлмга-
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рдйдк, а дгм акрш гмйелш вшнмйлярщ улзкайщлуы омйщ ноавмнмлзкалзя, вшявйдлзд
пкшпйа ноава.
Кйюфдвшд пймва: Кмлпрзруузмллши Суг, ноавмпубчдкрлмпрщ пуга, кмлпрзруузмллши пугдблши кмлромйщ, ноава з пвмбмгш фдймвдка, пакммгоалзфдлзд кмкндрдлузз.

Selivanov A. Definition of the competence of the Constitutional Court of Ukraine
as a condition of application of the constitutional jurisdiction
Constitutional judicial control as a functional activity of the state is carried out
through the legal personality of the constitutional Court of Ukraine. When applying the
powers vested in the Сonstitutional Court of Ukraine, conclusions and decisions are made
that reflect the legal supremacy of the Constitution of Ukraine, because the force of the
adopted acts in the order of constitutional control indicates their finality, binding and
irrevocability. The author comes to the conclusion that the application of constitutional
judicial control does not create a new right, even when the constitutional Court has the
power to conduct an official interpretation of the norms of the Constitution. In the author's article for the first time scientific and theoretical understanding of this problem is
associated with the identification of signs of constitutional judicial control, which can not
act as a "parallel" legislator, and its acts should perform a unique role of legal understanding, the identification of the meaning of law.
Key words: constitutional Court, legal personality of the court, constitutional judicial control, human rights and freedoms, self-limitation of competence.
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Становлення Конституційного Суду
України (1991 - 1997 роки):
від концепції до конституційної моделі
Пдохі комкз у првмодллі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз жомбйдлі цд ла нмфарку 1990-т омків, тмфа
вмлз и лд мрозкайз ноакрзфлмгм оджуйщрару. Зкілакз гм Кмлпрзрууії
УРСР 1991 і 1992 омку буйм ндодгбафдлм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз.
Піжліхд номудп взрвмодлля кмлпрзрууіилмї кмгдйі ущмгм ілпрзруру ра її
ілпрзрууіилмгм ланмвлдлля був пкйаглзк і лд нмоівляллзк ж ілхзкз
гдоеавакз Цдлроайщлмї Євомнз. Оглак гйя ноавмвмї лаукз взвфдлля
пралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу

Укоаїлз кає жлафдлля ж кійщкмт кмрзвів. Пм-ндохд, ноакрзфлзи ілрдодп
каырщ ігдї ра кмлуднуії, які номнмлувайзпя ніг фап ніггмрмвкз номдкрів
Кмлпрзрууії Укоаїлз ра номдкрів ндохзт жакмлів ном Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз. Пм-гоугд, алайіж кмлпрзрууіилмгм одгуйывалля ра пндуіайщлмгм жакмлу 1996 омку гмжвмйяырщ
мкодпйзрз сакрмоз, які внйзвайз ла
прунілщ дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в ндохі
гва гдпярзйірря ніпйя имгм жаплувалля.
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Поавмва лаука акрзвлм омжомбйяє оіжлі апндкрз гдлджз кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя в Укоаїлі. Пдодгмвпік пйіг лажварз ноауі Л.Апромвмї
[1], Л. Пмйякмвмї [2], О.Рзпіла [3],
А.Івалмвпщкмї [4], М.Савдлка [5],
Т.Сйілщкм [6], О.Лзрвзлмва [7],
В.Какнм [8; 9], О.Кагзкайм [10],
В.Кіпрялзка [11]. Вмглмфап ноакрзфлі нмродбз кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя цмгм нігвзцдлля имгм дсдкрзвлмпрі жукмвйыырщ номгмведлля гмпйігедлля в ущмку ланоякі.
Віграк, кдрмы уієї праррі є алайіж
номудпу пралмвйдлля пугмвмгм могалу
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в Укоаїлі
в 1991 - 1997 омкат.
Іпрмоія кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя Укоаїлз нмфзлаєрщпя цд гм
номгмймхдлля лджайделмпрі. 19 фдовля 1991 омку наойакдлр утвайзв
Кмлуднуіы лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз, яка кайа прарз мплмвмы номдкру
лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз [12]. За
уієы Кмлуднуієы у Кмлпрзрууії
Укоаїлз кав бурз жакйагдлзи мкодкзи омжгій VIII ж лажвмы "Отмомла
Кмлпрзрууії", якзи кав пкйагарзпя ж
гвмт гйав: 25-мї "Запагз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы" і 26-мї "Кмлпрзрууіилзи пуг".
Взкмгз уієї Кмлуднуії гм Рмжгійу
VIII лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз ндодгбафайз лапрунлд:
"З кдрмы лдутзйщлмгм гмрозкалля Кмлпрзрууії, нмпзйдлля кмлромйы
жа кмлпрзрууіиліпры жакмлів, а ракме
кмлпрзрууіиліпры нігжакмллзт акрів
лдмбтіглм:
взжлафзрз
мплмвмнмймелі
нозлузнз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, впралмвзрз кдеі, смокз, ыозгзфлі лапйігкз имгм жгіиплдлля;
- првмозрз Кмлпрзрууіилзи Суг
Рдпнубйікз;
- лагійзрз Кмлпрзрууіилзи Суг
хзомкзкз нмвлмваедллякз, жмкодка,
лагарз имку ноавм нознзлярз гіы
жакмлів, акрів взкмлавфмї вйагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
мгмймхуварз їт ыозгзфлм лдгіиплзкз, утвайыварз оіхдлля ном лджакмлліпрщ гіи, омжнмоягедлщ лдпугмвзт гдоеавлзт вйаг жа пкаогакз
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мкодкзт гомкагял ном нмоухдлля їт
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг".
Піпйя номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз 24 пдонля 1991 омку омбмра в ущмку ланоякі буйа акрзвіжмвала. 3 фдовля 1992 омку хйятмк утвайдлля жакмлу ном влдпдлля жкіл гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз прарря 112 Кмлпрзрууії Укоаїлз буйа взкйагдла у
ракіи одгакуії: "Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз мбзоаєрщпя Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз ла гдпярщ омків ж фзпйа
пндуіайіпрів у гайужі ноава у пкйагі
Гмймвз, гвмт жапрунлзків Гмймвз і 12
фйдлів Сугу. Опмбз, мбоалі гм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, лд кмеурщ мглмфаплм втмгзрз гм пкйагу
ілхзт гдоеавлзт могалів, гіяйщліпрщ
і акрз якзт є ніглагйяглзкз Кмлпрзрууіилмку Сугу, а ракме бурз лаомглзкз гднураракз Укоаїлз фз лайдеарз гм бугщ-якзт нмйірзфлзт наоріи
і оутів. Опмбз, мбоалі гм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, ноз взкмлаллі
пвмїт мбмв'яжків є лджайделзкз і нігкмояырщпя рійщкз Кмлпрзрууії Укоаїлз. Оогаліжауія і нмоягмк гіяйщлмпрі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз взжлафаырщпя Закмлмк ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз" [13].
Тмгм е гля, 3 фдовля 1992 омку,
буйм утвайдлм Закмл Укоаїлз "Пом
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз", якзи
прав ндохзк жакмлмгавфзк акрмк у
псдоі гіяйщлмпрі могалу кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії [14]. Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз взжлафавпя узк Закмлмк як "могал пугмвмї вйагз", якзи є
"лджайделзк могалмк в пзпрдкі пугмвмї вйагз, нмкйзкалзк жабджндфуварз
вігнмвігліпрщ жакмлів,
ілхзт лмокарзвлзт акрів могалів
жакмлмгавфмї і взкмлавфмї вйагз Кмлпрзрууії Укоаїлз, мтмомлу кмлпрзрууіилзт ноав ра пвмбмг мпмбз" (фапрзла ндоха праррі 1 Закмлу). Мдрмы
ущмгм могалу буйм впралмвйдлм жабджндфдлля кмлпрзрууіилмї жакмллмпрі і вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії Укоаїлз" (фапрзла ндоха праррі 2 Закмлу).
Вмглмфап вкажалзи Закмл кіпрзв
лзжку номбйдклзт смокуйывалщ, які
упкйаглывайз имгм дсдкрзвлу гіяйщліпрщ, жмкодка: 1) пдодг мплмвлзт
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нозлузнів гіяйщлмпрі Сугу (прарря
4) ндодгмвпік лажзвавпя нозлузн
жакмллмпрі, а нозлузн вдотмвдлпрва
ноава лд кіпрзвпя жагаймк; 2) нмоягмк смокувалля (15 фйдлів) ндодгбафав мбоалля пуггів Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз ла 10 омків, а номнмжзуії ном
ндопмлайщлзи пкйаг пуггів нмгаырщ
Гмймва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ра
Поджзгдлр Укоаїлз у оівліи кійщкмпрі, жа нмгмгедлляк (прарря 5). Навдгдлд мжлафайм лд йзхд вігпурліпрщ
кмлкуоплзт жапаг у номудпі смокувалля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, а и ракме нозжлафдлля ла агкіліпроарзвлі нмпагз в лщмку в нмйірзфлмку нмоягку; 3) пдодг нігправ гйя
нознзлдлля нмвлмваедлщ пуггі кіпрзймпя "нмоухдлля нозпягз", а оіхдлля ном ракд нознзлдлля кав утвайыварз наойакдлр (прарря 12);
4) омжкіо жаонйарз пуггів впралмвйывавпя Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз,
мглак жакмл лд ндодгбафав нмоягку її
мбоатулку пакд жакмлмк.
Ндмбтіглм жауваезрз, цм нмвлмваедлля
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз впралмвйывайзпя лагрм хзомкм. За праррды 14 Закмлу гм пноав,
які омжгйягаырщпя Сугмк, лайдеайз:
1. Сноавз ж нзралщ лдвігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії: 1) фзллзт жакмлів
Укоаїлз ра ілхзт акрів, нозилярзт
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз; 2) нозилярзт, айд лд ввдгдлзт в гіы жакмлів
ра ілхзт акрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз.
2. Сноавз ном лдвігнмвігліпрщ
Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз:
1) укажів і омжнмоягедлщ Поджзгдлра
Укоаїлз; 2) нмпралмв Поджзгії Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; 3) жакмлів ра
ілхзт акрів, нозилярзт Вдотмвлмы
Рагмы Рдпнубйікз Козк ра її Поджзгієы; 4) нмпралмв і омжнмоягедлщ
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ра Рагз
Міліпроів Рдпнубйікз Козк.
3. Сноавз, нмв'яжалі ж: 1) нмоухдлляк кмкндрдлуії могалакз і мпмбакз гдоеавлмї вйагз, жажлафдлзкз в
Кмлпрзрууії Укоаїлз; 2) нмоухдлляк
омжнмгійу впралмвйдлмї Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Кмлпрзрууієы Рдпнубйікз Козк кмкндрдлуії кіпудвзт Раг

оіжлмгм оівля, а ракме кмкндрдлуії
кіпудвзт Раг і могалів гдоеавлмї
взкмлавфмї вйагз; 3) жакмлліпры нозжлафдлля взбмоів і одсдодлгуків.
Окодкм взжлафаймпя, цм нодгкдрмк омжгйягу Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз кмеурщ бурз пноавз ном
взжлалля лд фзллзкз лмокарзвлзт
акрів, нозилярзт могалакз жакмлмгавфмї і взкмлавфмї вйагз, взжлафдлзкз
в Кмлпрзрууії Укоаїлз, ж нмоухдлляк номудгуоз їт нозилярря, ндодгбафдлмї Кмлпрзрууієы Укоаїлз.
4. Окоік лавдгдлзт гм кмкндрдлуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
лайдеайз ракі пноавз: ном лдвігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз ра кіелаомглзк акрак, взжлалзк Укоаїлмы,
бугщ-якмгм жакмлу абм ілхмгм лмокарзвлмгм акра, цм нмоухує кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз йыгзлз; пнмоз
ракме кіе лауімлайщлм-рдозрмоіайщлзкз і рдозрмоіайщлзкз урвмодллякз
Укоаїлз ж нзралщ, які одгуйыырщпя
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Кмлпрзрууієы Рдпнубйікз Козк; лагалля взплмвку ном гмгдоеалля Поджзгдлрмк, Подк'єо-кіліпромк ра ілхзкз
фйдлакз Уоягу, Гмймвмы Вдотмвлмгм
Сугу, Гмймвмы Взцмгм аобіроаелмгм
пугу, Гдлдоайщлзк номкуомомк Укоаїлз, а ракме гзнймкарзфлзкз ра ілхзкз нодгправлзкакз Укоаїлз Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз у оажі нмоухдлля нзралля ном гмпромкмвд
нознзлдлля їт нмвлмваедлщ; лагалля
взплмвку ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз кіелаомглзт гмгмвмоів
і угмг, нмгалзт гм Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ла оарзсікауіы; нзралля ном
кмлпрзрууіиліпрщ гіяйщлмпрі і нозкупмвзи омжнупк (йіквігауіы) нмйірзфлзт наоріи, кіелаомглзт ра впдукоаїлпщкзт гомкагпщкзт могаліжауіи, цм
гіырщ в Укоаїлі.
Пдохзи гмпвіг жакмлмгавфмгм одгуйывалля ілпрзруру кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, мред, вігжлафзвпя мкодпйдлляк хзомкмї ыозпгзкуії Сугу,
номрд лдгмпрарлікз гаоалріякз имгм
лджайделмпрі ра нмйірзфлмї лдундодгедлмпрі. Навдгдла жакмлмгавфа кмгдйщ рак і лд жаноауывайа в 19921996 омкз. Хмфа Вдотмвла Рага
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Укоаїлз гмкмгйапя нозжлафдлля 1
йзнля 1992 омку Гмймвмы Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз вігмкмгм кмлпрзрууімлайіпра Лдмліга Южщкмва
(1938 - 1995 омкз) лагайі могаліжауіилм Суг лд був омжбугмвалзи [15,
п. 105]. Пдоха ноакрзфла пномба наойакдлру псмокуварз пкйаг Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кайа кіпуд в
гоуглі 1992 омку, мглак вмла, як і
лапрунлі взявзйапя лдвгаймы, цм
мкоік ілхмгм, нмкажувайм нмжзуіы
йівм-моієлрмвалмї гднурарпщкмї бійщхмпрі в наойакдлрі [16, п.95].
У номдкрі Кмлпрзрууії Укоаїлз,
якзи був взлдпдлзи ла впдлаомглд
мбгмвмодлля 1 йзнля 1992 омку, омжгій VIII ж лажвмы "Отмомла Кмлпрзрууії" впралмвйывав жапагз гіяйщлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
[17]. Цди Суг нмвзлдл був пкйагарзпя жагаймк ж 25 пуггів. Взжлафаймпя,
цм "пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу ноз
взкмлаллі пвмїт мбмв'яжків є лджайделзкз і нігкмояырщпя рійщкз Кмлпрзрууії Укоаїлз" (прарря 241).
Пмвлмваедлля каибурлщмгм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз
впралмвйдлі в фапрзлі ндохіи праррі
243 номдкру Кмлпрзрууії, ндодгбафаыфз омжгйяг лзк ракзт пноав ном
кмлпрзрууіиліпрщ: 1) фзллзт жакмлів
ра ілхзт акрів Науімлайщлзт Збмоів і
їтліт найар; 2) Кмлпрзрууії ра жакмлів
Рдпнубйікз Козк; 3) укажів Поджзгдлра; 4) акрів кіліпроів ра ілхзт кдоівлзків удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз Укоаїлз; 5) акрів гмйів мбйаплзт (ждкдйщлзт), оаимллзт і кіпщкзт уноав; 6) акрів кіпудвмгм і одгімлайщлмгм пакмвоягувалля.
Ваейзвм нігкодпйзрз, цм узк
номдкрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз вндохд правзймпя нзралля ном жаплувалля ілпрзруру кмлпрзрууіилмї пкаогз.
У фапрзлі родріи праррі 243 номдкру
вігжлафаймпя: "Кмлпрзрууіилзи Суг
омжгйягає пноавз ном кмлпрзрууіиліпрщ жакмлів ра ілхзт ноавмвзт акрів
жа пкаогмы гомкагялзла, якцм пноава, ж нозвмгу якмї віл пкаоезрщпя,
омжгйягайапя жагайщлзкз пугакз і нм
ліи нозилярм мпрармфлд пугмвд оіхдлля, і якцм віл вваеає, цм жакмл
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фз ілхзи ноавмвзи акр, якзи буйм
жапрмпмвалм ноз взоіхдллі уієї пноавз, пундодфзрщ Кмлпрзрууії. Скаогз
гомкагял нмгаырщпя гм Кмлпрзрууіилмгм Сугу фдодж Унмвлмваедлмгм
Науімлайщлзт Збмоів у ноават йыгзлз".
У фдовлі 1995 омуі, кмйз нмйірзфлі дйірз Укоаїлз, жмпдодгедлі в
наойакдлрі, ж мглмгм бмку, ра лавкмйм
ілпрзруру Поджзгдлра Укоаїлз, ж ілхмгм бмку, укйайз Кмлпрзрууіилзи
гмгмвіо кіе Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз ра Поджзгдлрмк Укоаїлз ном мплмвлі жапагз могаліжауії ра сулкуімлувалля гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм
пакмвоягувалля в Укоаїлі ла ндоімг
гм нозилярря лмвмї Кмлпрзрууії
Укоаїлз, в праррі 38 ущмгм кмлпрзрууіилмгм гмкукдлру буйм вігжлафдлм:
"Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз є лджайделзк могалмк пугмвмї вйагз, цм
жабджндфує вігнмвігліпрщ жакмлів, ілхзт лмокарзвлзт акрів жакмлмгавфмї
і взкмлавфмї вйагз Кмлпрзрууії Укоаїлз, мтмомлу кмлпрзрууіилзт ноав ра
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла" [18].
Навдгдлд мжлафайм, цм прмпмвлм лдмбтіглмпрі жаплувалля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз іплував пріикзи
нмйірзфлзи кмкномкіп.
Сраруп Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз, взжлафдлзи Кмлпрзрууієы
Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку,
вігоіжлявпя віг нмндодгліт номнмлмвалзт кмгдйди ущмгм ілпрзруру жа
впіка мплмвлзкз наоакдроакз [19].
Оплмвлзи Закмл взжлафзв Суг як
"єгзлзи могал кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії в Укоаїлі", якзи "взоіхує нзралля ном вігнмвігліпрщ жакмлів ра
ілхзт ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії
Укоаїлз і гає мсіуіилд рйукафдлля
Кмлпрзрууії Укоаїлз ра жакмлів
Укоаїлз" (прарря 147). Буйм ндодгбафдлм, цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз пкйагаєрщпя ж віпіклагуярз пуггів,
нмоягмк смокувалля пкйагу якзт
ндодгбафзв, цм Поджзгдлр Укоаїлз,
Вдотмвла Рага Укоаїлз ра ж'їжг пуггів Укоаїлз нозжлафаырщ нм хіпрщ
пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (фапрзла ндоха і гоуга праррі
148).

Становлення Конституційного Суду України (1991 - 1997 роки): від . . .
Вмглмфап нмвлмваедлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз буйз мбкдедлі ракзкз пноавакз: 1) взоіхдлля
нзралщ ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії
Укоаїлз (кмлпрзрууіиліпрщ): жакмлів
ра ілхзт ноавмвзт акрів Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз; акрів Поджзгдлра
Укоаїлз; акрів Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз; ноавмвзт акрів Вдотмвлмї
Рагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк;
2) мсіуіилд рйукафдлля Кмлпрзрууії
Укоаїлз ра жакмлів Укоаїлз (прарря
150). Коік рмгм, жа праррды 151 Оплмвлмгм Закмлу Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз жа жвдолдлляк Поджзгдлра
Укоаїлз абм Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз гає взплмвкз ном вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз фзллзт
кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз абм
рзт кіелаомглзт гмгмвмоів, цм влмпярщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
гйя лагалля жгмгз ла їт мбмв'яжкмвіпрщ, а жа жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз - взплмвмк цмгм гмгдоеалля кмлпрзрууіилмї номудгуоз
омжпйігувалля і омжгйягу пноавз ном
упулдлля Поджзгдлра Укоаїлз ж нмпра в нмоягку ікніфкдлру.
З лавдгдлмгм взнйзває, цм Кмлпрзрууія Укоаїлз 1996 омку (ндовзлла одгакуія) оіжкм жвужзйа ыозпгзкуіы Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз,
нмоівлялм ж кмгдйякз Сугу, жакйагдлзкз у нмндодгліт номдкрат ра в жакмлі "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз" 1992 омку, взйуфзвхз ж лдї
нзралля жатзпру одезку жакмллмпрі
(вігнмвігліпрщ жакмлак гдякзт взгів
нігжакмллзт акрів), а ракме взйуфзвхз ілпрзрур кмлпрзрууіилмї пкаогз,
якзи був ндодгбафдлзи номдкрмк
Кмлпрзрууії Укоаїлз 1992 омку.
Пдовзлла одгакуія Кмлпрзрууії
Укоаїлз, оажмк іж рзк, кіпрзйа лзжку
нмймедлщ абм е лд ндодгбафзйа лдмбтіглзт нмймедлщ, які в пукунлмпрі
прмпмвлм
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз укмейзвзйз жлафлзи оівдлщ
нмйірзфлмгм внйзву ла уди пугмвзи
могал.
Пм-ндохд, лмокакз Кмлпрзрууії
Укоаїлз лд буйм впралмвйдлм лдгмрмокалмпрі пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в мбпяжі наойакдлрпщкмгм

ікулірдру, а ракме лмок цмгм гаоалріи жакмлмк взлагмомгз пуггів.
Пм-гоугд, у праррі 149 Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафаймпя, цм "ла пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
нмхзоыырщпя гаоалрії лджайделмпрі
ра лдгмрмокаллмпрі, нігправз цмгм
жвійщлдлля ж нмпагз, ндодгбафдлі
праррды 126 уієї Кмлпрзрууії, ра взкмгз цмгм лдпукіплмпрі, взжлафдлі в
фапрзлі гоугіи праррі 127 уієї Кмлпрзрууії". В пвмы фдогу, фапрзла н'яра
праррі 126 Кмлпрзрууії впралмвйыє,
цм "пуггя жвійщляєрщпя ж нмпагз могалмк, цм имгм мбоав абм нозжлафзв"
жа впралмвйдлзкз нігправакз, пдодг
якзт жлафзйапя рака нігправа як "нмоухдлля пуггды нозпягз". В пукунлмпрі ракзи кдталіжк гмжвмйяв нмйірзфлзк гійкак вйагз жбдодгрз кмейзвмпрі гйя гмвійщлмгм жвійщлдлля
пуггі ж нмпагз.
Пм-родрє, Кмлпрзрууія Укоаїлз
лд ндодгбафзйа лзжкз ілхзт лмок і
нозлузнів, ла мплмві якзт Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз нмвзлдл жгіиплыварз пвмы гіяйщліпрщ, цм упкйаглзйм имгм гіяйщліпрщ (цмгм номудгуоз нозпягз нозжлафдлзт пуггів, цмгм
промків жанмвлдлля вакалпіи пуггів
рмцм).
Навдгдлі мпмбйзвмпрі кмлпрзрууіилмгм прарупу Сугу буйз омжгмолурі в пндуіайщлмку жакмлі Укоаїлз
"Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз"
віг 16 емврля 1996 омку. [20]. Нанозкйаг, у фапрзлі н'яріи праррі 17
ущмгм Закмлу ндодгбафдлм: "Суггя
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз пкйагає нозпягу ла жапігаллі Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз, якд номвмгзрщпя жа
уфапры Поджзгдлра Укоаїлз, а ракме
Подк'єо-кіліпроа Укоаїлз, Гмймвз
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз абм мпіб,
які взкмлуырщ їт нмвлмваедлля".
Така лмока гмжвмйзйа Вдотмвліи
Рагі Укоаїлз гд-сакрм жабймкуварз
смокувалля пкйагу Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз, а в 2005-2007 омкат уд
нозжвдйм гм козжз ілпрзруру кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя в Укоаїлі.
Тзк лд кдлхд, утвайдлля Кмлпрзрууії Укоаїлз кайм лапйігкмк одайщлд жаплувалля Кмлпрзрууіилмгм
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Сугу Укоаїлз. Піпйя рмгм, як 16 емврля 1996 омку буйм нозилярм Закмл
Укоаїлз "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз", фдодж 2 глі - 18 емврля нозжлафдлі пуггі Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз пкйайз ла жапігаллі
наойакдлру нозпягу (нмвліпры Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз буйм псмокмвалм у вдодплі 1997 омку, кмйз
роз пуб'єкрз жавдохзйз нозжлафдлля
пуггів у вігнмвіглзт "квмрат"). З 1
піфля 1997 омку Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз нмфав нозикарз гм омжгйягу
кмлпрзрууіилі нмгалля ра кмлпрзрууіилі жвдолдлля. 15 бдоджля 1997 омку Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз утвайзв пвіи Рдгйакдлр.
Пдохд нйдлаолд жапігалля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз вігбуймпя 17 квірля 1997 омку. Вігкозваыфз
имгм, гмймва Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз І.Тзкфдлкм вігжлафзв: "Оред, кз нмфзлаєкм. І нозпрунаєкм гм
омжгйягу пноав ж фіркзк упвігмкйдлляк рмгм, цм лах Суг - єгзлзи могал
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії в Укоаїлі,
цм имгм жавгалля - гаоалрувалля
вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії Укоаїлз як
Оплмвлмгм Закмлу гдоеавз ла впіи її
рдозрмоії. Поякм пкаедкм - уд пкйаглд жавгалля. Опмбйзвм в пупнійщпрві,
гд жа псмокмвалмы у нмндодглі гдпярзйірря
роагзуієы
Кмлпрзрууія
пнозикайапя хвзгхд як пзквмй,
аліе як Оплмвлзи Закмл. Та и гія її
кайа, нм пурі, гдкйаоарзвлзи таоакрдо. Ндгаока е, як жапвігфзйм мглд ж
мпралліт пмуімймгіфлзт гмпйігедлщ,
43 номудлрз мнзралзт лд бафарщ
ноакрзфлмгм пдлпу ж Кмлпрзрууії і
вваеаырщ її йзхд арозбурмк гдоеавз". Опщ жаоагз рмгм, цмб лахі йыгз
нмвіозйз в пвмы Кмлпрзрууіы, цмб
вмла прайа дсдкрзвлзк ілпроукдлрмк
жатзпру кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг
гомкагял, жабджндфдлля нмйірзфлмї и
дкмлмкіфлмї прабійщлмпрі в Укоаїлі, мпщ жаоагз ущмгм кз и ноауыварз.
Нап уед лд оаж жанзрувайз: а фз
жкмед вах Суг лд вроуфарзпя у нмйірзку? Мз омжукієкм уд нзралля рак.
Хмф багарм пноав, які лак гмвдгдрщпя
омжгйягарз, карзкурщ нмйірзфлзи
таоакрдо, кз гм лзт бугдкм нігтмгз-
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рз рійщкз ж мглієї нмжзуії - кмлпрзрууіилмпрі. Мз - лд кмкалга нмеделзт
гйя гапілля нмйірзфлзт нмеде. І в
лап лд бугд оіжлзт вігнмвігди гйя
оіжлзт гіймк вйагз - ндодг Кмлпрзрууієы вмлз впі оівлі. На ущмку прмїкм
і прмярз бугдкм...". [21].
Вед у ндохзт пноават, які омжгйягайзпя Кмлпрзрууіилзк Сугмк
Укоаїлз в 1997 омуі, смокувайапя
роагзуія мбґоулрувалля оіхдлщ. Пдохзи нмвлмуіллзи і оджуйщрарзвлзи
омбмфзи у Кмлпрзрууіилмку Сугі
Укоаїлз кав кіпуд 8 роавля 1997 омку, кмйз буйм утвайдлм 10 утвай ном
вігкмву у вігкозррі номвагедлля абм
е ном нознзлдлля номвагедлля. В
мгліи іж "вігкмвлзт утвай" (у пноаві
жа кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк Рмкалфука Мзкмйз Павймвзфа цмгм
мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедлля
праррі 102 Кмлпрзрууії Укоаїлз)
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз мбгоулрував вігкмву у вігкозррі номвагедлля у ракзи пнмпіб: "Срмпмвлм
рйукафдлля нмвлмваедлщ Поджзгдлра
ра пнмпмбів їт одайіжауії, фапрзла гоуга праррі 102 Кмлпрзрууії Укоаїлз
номгмймхує, цм Поджзгдлр є "гаоалрмк гдоеавлмгм пувдодлірдру, рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі Укоаїлз, гмгдоеалля Кмлпрзрууії Укоаїлз, ноав і
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла". За
гйавмы гдоеавз жакоінйдлм хзомкі
нмвлмваедлля як у взоіхдллі жагайщлмгдоеавлзт номбйдк, кмроі взкагаырщ нмєглалля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт ра ілхзт апндкрів
сулкуімлувалля гдоеавз, рак, оівлмжлафлм, і у омжгйягі ймкайщлзт нзралщ, цм прмпуырщпя жатзпру пноавдгйзвмпрі, ноав, пвмбмг ра ілрдодпів
мкодкмї йыгзлз в оажі їт нмоухдлля
бугщ-кзк, в рмку фзпйі і гдоеавмы.
Дйя одайіжауії узт сулкуіи Поджзгдлр нозикає оіхдлля, які каырщ
пзйу жакмлмгавфзт акрів, а в оажі лдмбтіглмпрі - бджнмпдодглщм вроуфаєрщпя в козрзфлу пзруауіы ж кдрмы
упулдлля бугщ-якмї жагомжз гйя гдоеавз ра її гомкагял. Пмояг ж узк гіє
кмлпрзрууіилзи кдталіжк омжнмгійу
нодомгарзв у гайужі уноавйілля, якзи
жв'яжує Поджзгдлра ж оіжлзкз йалка-
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кз гдоеавлмгм анаоару. Дйя жабджндфдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку, лмокайщлмгм сулкуімлувалля гдоеавз
іплує проукруомвала, багармоівлдва,
ієоаотіфла пзпрдка могалів взкмлавфмї і пугмвмї вйагз. Вмлз лагійдлі
вігнмвіглмы ыозпгзкуієы, каырщ
пвіи нодгкдр вдгдлля і одайіжуырщ
нмвлмваедлля фдодж взжлафдлі жакмлмгавпрвмк номудгуолі оаккз ра рдтлмймгії" [22].
Уед в оіхдллі у пноаві цмгм лдпукіплмпрі гднурарпщкмгм калгара віг
13.05.1997 о. № 1-жн (іпрмозфлм ндохд оіхдлля у пноават цмгм рйукафдлля) Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз
лагав рйукафдлля лзжуі прарди Кмлпрзрууії Укоаїлз. Поз ущмку буйм
взкмозпралм лд йзхд буквайщлд (рдкпруайщлд) рйукафдлля, а и пзпрдкарзфлзи кдрмг (жмкодка уійіплмгм
пнозилярря Кмлпрзрууії) ра іпрмозфлзи кдрмг - гйя ж'япувалля двмйыуії
кмлпрзрууіилмгм рдкпру цмгм ноавзй
лдпукіплмпрі гйя фйдлів наойакдлру.
Нд кмела лд жвдолурз увагу ла
нулкр 7 оджмйырзвлмї фапрзлз ущмгм
Ріхдлля: "7. Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лабуває фзллмпрі
ж гля имгм мсіуіилмгм мнозйыглдлля" [23].
23 фдовля 1997 о. у ндохмку оіхдллі у пноаві ном кмлпрзрууіиліпрщ
акрів у пноаві прмпмвлм ноавмвзт акрів могалів Вдотмвлмї Рагз Суг ноякм ндодбоав ла пдбд омйщ рвмоуя ноава, првмозвхз "ла номгмведлля Кмлпрзрууії" лзжку лмвзт лмок, які лд
буйз ндодгбафдлі в її рдкпрі. Пмндохд, ихймпя ном "нмхзодлля
ыозпгзкуії Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз ла жакмлз ра ілхі ноавмві
акрз, нозилярі гм лабурря фзллмпрі
Кмлпрзрууієы Укоаїлз (28 фдовля
1996 о.)". Пм-гоугд, Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз нмхзозв пвмы ыозпгзкуіы рійщкз ла лмокарзвлі акрз, взтмгяфз ж Пдодтіглзт нмймедлщ Кмлпрзрууії Укоаїлз (у ракзи пнмпіб буйм взжлалм лдкмлпрзрууіилмы лмоку
жакмлу "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз") [24].
Алайіж
номудпу
пралмвйдлля
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз гм-

жвмйяє нозирз гм лапрунлзт взплмвків.
1. Навірщ ніпйя кмлпрзруывалля
лджайделмї Укоаїлпщкмї гдоеавз в
1991 о. Кмлпрзрууіилзи Суг рак і лд
буйм првмодлм і пралмк ла 1996 оік
Укоаїла жайзхайапя єгзлмы гдоеавмы в одгімлі в ущмку апндкрі. В пвмы
фдогу, уд мжлафайм вігпурліпрщ кйапзфлмгм кдталіжку прозкувалля і номрзваг, бдж якмгм взгмймхдлзи кмлпрзрууіилзи нозлузн нмгійу вйагз
лд кіг прарз гієвзк. Тозвайа вігпурліпрщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу у ндоімг
пралмвйдлля Укоаїлз як лджайделмї і
гдкмкоарзфлмї гдоеавз нозжвмгзйа
гм жлафлмї (фапмк лднмпйігмвлмї)
гзлакікз кмлпрзрууіилмї пзпрдкз
Укоаїлз, ндокалдлрлзт пномб її лдкмлпрзрууіилмгм одсмокувалля. Вігкмва віг ноімозрдрлмгм првмодлля
Кмлпрзрууіилмгм Сугу в Укоаїлі жапвігфувайм лдомжукілля нмйірзфлмы
дйірмы имгм жлафдлля гйя гдкмкоарзфлмї кмлпрзрууіилмї пзпрдкз жагаймк
ра жмкодка гйя її пралмвйдлля у номудпі ілрдлпзвлзт одсмок.
2. Якцм жвдолурз увагу ла жкіпр
ндохмї кмгдйі кмлпрзрууіилмї ноавмпуггя в Укоаїлі, яка буйа впралмвйдла ндовзллмы одгакуієы Кмлпрзрууії
Укоаїлз, рм пйіг нозирз взплмвку
ном її пдоимжлі вігкіллмпрі віг кмгдйди кмлпрзрууіилзт пугів в гдоеават
Цдлроайщлмї Євомнз жа упіка мплмвлзкз наоакдроакз.
Пм-ндохд, номудгуоз смокувалля кмлпрзрууіилзт пугів узт гдоеав
пноякмвалі ла гмпяглдлля гвмт уійди,
які жайзхзйзпя лджгіиплдллзкз в
Укоаїлі в рми фап, а пакд: а) гднмйірзжауіы
(гднаорзжауіы)
номудпу
мрозкалля нмвлмваедлщ пуггякз
кмлпрзрууіилмгм пугу; б) нозтіг гм
пкйагу кмлпрзрууіилмгм пугу лд номпрм номсдпіилзт ыозпрів (ланозкйаг,
пуггів), а рзт іж лзт, які є аврмозрдрлзкз лмпіякз (і рвмоуякз) ноавмвмї
гмкрозлз.
Пм-гоугд, нмвлмваедлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд кмеурщ
бурз нмправйдлі в мгзл ояг іж кмкндрдлуієы алаймгіфлзт пугів гдоеав
Цдлроайщлмї Євомнз. Вмлз ла рми
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фап буйз іпрмрлм «вуефзкз» як ж
мгйягу ла ноавмві акрз, які мтмнйыырщпя нодгкдрмк кмлпрзрууіилмгм

кмлромйы, рак і ж мгйягу ла ілхі нзралля, які жажвзфаи мтмнйыырщпя
ыозпгзкуієы кмлпрзрууіилзт пугів.
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Закмлу Укоаїлз "Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз" прмпмвлм ноавмвзт акрів могалів
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз (пноава ном акрз могалів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз) віг 23
фдовля 1997 омку N 2-жн. [Ейдкромллзи одпуоп]. - Рдезк гмпруну:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-97.

Кмнфа В. В., Лдкак В. В. Сралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (1991 1997 омкз): віг кмлуднуії гм кмлпрзрууіилмї кмгдйі
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы номудпу пралмвйдлля ілпрзруру кмлпрзрууіилмгм ноавмпуггя в Укоаїлі ніпйя номгмймхдлля лджайделмпрі гдоеавз. Опмбйзву увагу
нозгійдлм омжвзрку кмлуднуіи і лмокарзвлмгм одгуйывалля у ндохіи нмймвзлі 1990т омків. Пмгалм алайіж прарупу Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, якзи був жакоінйдлзи
Кмлпрзрууієы Укоаїлз 1996 омку.
Зомбйдлм взплмвмк, цм вігкмва віг ноімозрдрлмгм првмодлля Кмлпрзрууіилмгм
Сугу в Укоаїлі жапвігфувайм лдомжукілля нмйірзфлмы дйірмы имгм жлафдлля гйя гд-
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кмкоарзфлмї кмлпрзрууіилмї пзпрдкз жагаймк ра жмкодка гйя її пралмвйдлля у номудпі
ілрдлпзвлзт одсмок.

Кйюфмві пймва: Кмлпрзрууія, Кмлпрзрууіилзи Суг, ноава йыгзлз, пугмва

ноакрзка.

Кмнфа В. В., Лдкак В. В. Сралмвйдлзд Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш
(1991 - 1997 гмгш): мр кмлуднузз к кмлпрзруузмллми кмгдйз
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы номудппа пралмвйдлзя злпрзрура кмлпрзруузмллмгм ноавмпугзя в Укоазлд нмпйд номвмжгйахдлзя лджавзпзкмпрз гмпугаопрва.
Опмбмд влзкалзд угдйдлм оажвзрзы кмлуднузи з лмокарзвлмгм одгуйзомвалзя в
ндовми нмймвзлд 1990-т гмгмв. Подгправйдл алайзж прарупа Кмлпрзруузмллмгм Суга
Укоазлш, кмрмоши бшй жакоднйдл Кмлпрзруузди Укоазлш 1996 гмга.
Сгдйал вшвмг, фрм мркаж мр нозмозрдрлмгм пмжгалзя Кмлпрзруузмллмгм Суга в
Укоазлд пвзгдрдйщпрвмвайм лднмлзкалзд нмйзрзфдпкми ъйзрми дгм жлафдлзя гйя
гдкмкоарзфдпкми кмлпрзруузмллми пзпрдкш в удймк з в фапрлмпрз гйя дд пралмвйдлзя в номудппд злрдлпзвлшт одсмок.

Кйюфдвшд пймва: Кмлпрзруузя, Кмлпрзруузмллши Суг, ноава фдймвдка, пугдб-

лая ноакрзка.

Kopcha V., Lemak V. Formation of the Constitutional Court of Ukraine (19911997): from conception to constitutional model
The article is devoted to the study of the process of formation of the institute of
constitutional justice in Ukraine after the proclamation of the independence of the state.
Particular attention is paid to the development of concepts and regulatory regulation in
the first half of the 1990's. The analysis of the status of the Constitutional Court of
Ukraine, which was enshrined in the 1996 Constitution of Ukraine, was submitted.
It was concluded that the refusal of the priority establishment of the Constitutional
Court in Ukraine was demonstrated by the lack of understanding by the political elite of
its significance for the democratic constitutional system in general and in particular for
its formation in the process of intensive reforms.

Key words: Constitution, Constitutional Court, human rights, judicial practice.
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Поняття, види та система виборчих
органів
Помвдгдлля бугщ-якзт взбмоів
лдкмейзвм уявзрз бдж ілпрзрууіи, які
жабджндфуырщ їт ніггмрмвку, могаліжауіы ра номвдгдлля. Такі ілпрзрууії у
кмлпрзрууіилмку ноаві нозилярм
лажзварз взбмофзкз могалакз, ніг
якзкз пйіг омжукірз пндуіайіжмвалі
могалз нубйіфлмї вйагз, гм нмвлмваедлля якзт лайдезрщ могаліжауія
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів,
впралмвйдлля їт оджуйщрарів, а ракме
жгіиплдлля кмлромйы жа тмгмк номвдгдлля взбмоів. Поакрзка номвдгдлля взбмоів ламфлм жапвігфзйа, цм
взбмофі жакмлз, якзкз б вмлз гмпкмлайзкз лд буйз, пакі нм пмбі лд кмеурщ гаоалруварз фдплі ра гдкмкоарзфлі взбмоз. Дйя ущмгм ракме нмроіблі пндуіайіжмвалі ілпрзрууії ж могаліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Тдокіл «взбмофі могалз» у
емглмку оажі лд пйіг нйурарз жі птмезк жа пнівжвуфліпры рдокілмк «взбмолі могалз», ніг якзк омжукіырщпя
могалз нубйіфлмї вйагз, які мбзоаырщпя взбмоуякз абм кмйдгієы взбмоцзків [1, c. 330].
Пзралля взжлафдлля нмлярря,
взгів ра пзпрдкз взбмофзт могалів
жлаихйз пвмє вігмбоаедлля у лаукмвзт ноауят ракзт вфдлзт як
А. Аврмлмкмв, Ю. Вдгєлєєв, В. Лугм-

взи [2] М. Асалапщєва [3], В. Макйакмв [4], О. Маоудйяк [5], М. Скмкмвзф
[6],
М. Сравліифук
[7],
В. Фдгмодлкм [8] рмцм. Вмглмфап,
нмноз фзпдйщлі лаукмві ноауі вфдлзт
цмгм взжлафдлля нмлярря, взгів ра
пзпрдкз взбмофзт могалів, уд лаукмвд
нзралля і гмпі жайзхаєрщпя лд нмвліпры гмпйігедлзк у вірфзжляліи ыозгзфліи лаууі. Тмку кдрмы уієї праррі
є взжлафдлля нмлярря, взгів ра пзпрдкз взбмофзт могалів.
Пмоягмк смокувалля ра нмвлмваедлля взбмофзт могалів взжлафаєрщпя кмлпрзрууієы ра жакмлмгавфзкз акракз [9]. Віграк пйіг жвдолурз
увагу ла ваейзвзи кіелаомглзи пралгаор цмгм кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм
прарупу взбмофзт могалів, якзи жакоінйдлзи у Кмлвдлуії ном пралгаорз
гдкмкоарзфлзт взбмоів, взбмофзт
ноав і пвмбмг у гдоеават-уфаплзуят
СНД 2002 омку. У ф. 2 пр. 11 уієї
Кмлвдлуії вкажуєрщпя, цм лд гмнупкаєрщпя првмодлля і гіяйщліпрщ ілхзт
проукруо (могалів, могаліжауіи), які
нігкіляырщ взбмофі могалз уійкмк
абм фапркмвм жгіиплыырщ їтлі сулкуії, ндодхкмгеаырщ їтліи жакмлліи
гіяйщлмпрі, номрзноавлм вроуфаырщпя
в їтлы гіяйщліпрщ, нозвйаплыырщ
їтліи праруп і нмвлмваедлля [10].
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На гдкмкоарзфлу нозомгу гіяйщлмпрі взбмофзт могалів в Укоаїлі гмпзрщ фіркм вкажалм у кмрзвувайщліи
фапрзлі Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз віг 19 емврля 2009
омку № 26-он/2009 у пноаві ном влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт
акрів Укоаїлз цмгм взбмоів Поджзгдлра Укоаїлз. У ущмку Ріхдллі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз жажлафаєрщпя, цм взбмофі кмкіпії є
пуб’єкрмк взбмофмгм номудпу, имгм
лдвіг’єклмы пкйагмвмы, вмлз лагійдлі нмвлмваедллякз взоіхуварз ваейзві гйя гдоеавз нзралля цмгм могаліжауії ра номвдгдлля взбмоів, мред,
є нігправз првдогеуварз, цм уфапрщ у
омбмрі ракзт взбмофзт кмкіпіи є пнмпмбмк одайіжауії ноава гомкагял ла
уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз
пноавакз [11].
Взбмофзк могалак вйапрзва лзжка мжлак, які взжлафаырщ їт мпмбйзвзи кмлпрзрууіилм-ноавмвзи праруп
ж-нмкіе ілхзт могалів нубйіфлмї вйагз. Дм їт фзпйа ваорм віглдпрз лапрунлі мжлакз. Пм-ндохд, мпмбйзвзи
нмоягмк смокувалля взбмофзт могалів, якзи жгіиплыєрщпя у фіркм впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку взкйыфлзк кмймк пуб’єкрів. Пм-гоугд, нмвлмваедлля фйдлів взбмофзт могалів
жажвзфаи мбкдедлі ндвлзи промкмк, а
гмпромкмвд нознзлдлля їт нмвлмваедлщ кмейзвм йзхд ж взжлафдлзт
жакмлмк нігправ. Пм-родрє, взкйыфлзк кмймк кмкндрдлуії взбмофзт
могалів, гм якмї лайдезрщ жабджндфдлля могаліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а гмвмйі фапрм і одсдодлгуків. Пм-фдрвдорд, пакмпріиліпрщ взбмофзт могалів у пвмїи гіяйщлмпрі, у жв’яжку ж фзк їт оіхдлля кмеурщ пкапмвуварзпя йзхд в упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку взцдпрмяцзкз взбмофзкз могалакз абм могалакз пугмвмї вйагз. Пм-н’ярд, сілалпувалля гіяйщлмпрі взбмофзт могалів
жгіиплыєрщпя бджнмпдодглщм ж гдоеавлмгм абм кіпудвмгм быгедрів, у якзт
мкодкзкз праррякз ндодгбафаырщпя
кмхрз гйя гіяйщлмпрі взбмофзт могалів. Пм-хмпрд, взбмофі могалз, як
ноавзйм, каырщ кмйдгіайщлзи таоак-
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рдо пвмєї гіяйщлмпрі, тмфа у жаоубіелмку гмпвігі є нммгзлмкі взнагкз
ндвлмгм вігтмгу віг ущмгм ноавзйа.
Нанозкйаг, у Нікдффзлі кмела
номпрдезрз нмєглалля жапаг кмйдгіайщлмпрі ра єгзлмлафайщлмпрі в могаліжауії ра гіяйщлмпрі взбмофзт могалів.
Змкодка, лаоіжкмы взбмофзт мкоугів
жаикаєрщпя пндуіайщла нмпріилм гіыфа Кмкіпія ж нзралщ взбмофзт мкоугів, фйдлз якмї нозжлафаырщпя Фдгдоайщлзк Поджзгдлрмк. Дм пкйагу уієї
кмкіпії втмгярщ гйава Фдгдоайщлмгм
прарзпрзфлмгм вігмкпрва, мгзл іж пуггів Фдгдоайщлмгм агкіліпроарзвлмгм
пугу ра 5 ілхзт фйдлів. Оогалакз, цм
жгіиплыырщ могаліжауіы і номвдгдлля
взбмоів у ФРН, є Фдгдоайщлзи кдоівлзк взбмоів, Фдгдоайщла взбмофа
кмкіпія, ждкдйщлі кдоівлзкз взбмоів,
ждкдйщлі взбмофі кмкіпії, мкоуелі
кдоівлзкз взбмоів, мкоуелі взбмофі
кмкіпії, гійщлзфлі взбмофі кмкіпії,
мфмйывалі кдоівлзкакз могалів взкмлавфмї вйагз [4, c. 51-52].
Оглзк ж лаибійщх фурйзвзт ра
нмйірзжмвалзт нзралщ у гіяйщлмпрі
взбмофзт могалів як у жаоубіелзт
гдоеават, рак і в Укоаїлі, є нмоягмк
смокувалля їт пкйагу. Цд жукмвйдлм
рзк, цм смокувалля взбмофзт могалів ла кмозпрщ ндвлзт нмйірзфлзт
пзй кмед лагарз нодгправлзкак узт
нмйірзфлзт пзй, які бдоурщ уфапрщ у
взбмоат, лзжку ндодваг ніг фап номвдгдлля взбмоів, фзк у пвмы фдогу
внйзлурз, ілкмйз лавірщ пуррєвм, ла
мпрармфлзи оджуйщрар взбмоів. У
жв’яжку ж узк, взбмофд жакмлмгавпрвм
нмвзллм кіпрзрз фіркі нмймедлля, які
улдкмейзвйыырщ взлзклдлля бугщякмгм гзпбайалпу у ндопмлайщлмку
пкйагі взбмофзт могалів.
У лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм
ноава іплує роз пнмпмбз жабджндфдлля
лайделмгм смокувалля взбмофзт
могалів:
1. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт
могалів жгіиплыєрщпя пнійщлм оіжлзкз могалакз гдоеавлмї вйагз у оаккат кмлпрзрууіилмї пзпрдкз «прозкувалщ ра номрзваг», ніг якмы пйіг омжукірз пнійщлу гіяйщліпрщ оіжлзт гіймк і удлроів гдоеавлмї вйагз, яка
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гмжвмйяє їк уоівлмваеуварз ра кмлромйыварз мгзл мглмгм ж кдрмы улдкмейзвйдлля жмпдодгедлля вйагз в
мглзт оукат. Такзи пнмпіб жгдбійщхмгм вйапрзвзи гйя смокувалля
жагайщлмлауімлайщлзт взбмофзт могалів. Нанозкйаг, жгіглм ж ф. 1 н. 21
пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз, Вдотмвла
Рага Укоаїлз нозжлафає ла нмпагз ра
жвійщляє ж нмпаг фйдлів Цдлроайщлмї
взбмофмї кмкіпії жа нмгалляк Поджзгдлра Укоаїлз [12].
2. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт
могалів жгіиплыєрщпя лднмйірзфлзкз
могалакз гдоеавлмї вйагз. Дм їт фзпйа нозилярм віглмпзрз кмлпрзрууіилі абм пндуіайіжмвалі пугз. Так, у
Пмйщці взбмофі могалз упіт оівлів
смокуырщпя ж фзпйа пуггів, а в Хмоварії Ддоеавлу взбмофу кмкіпіы смокує Кмлпрзрууіилзи пуг Хмоварії
[13; c. 30]. Взбмофд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз лд ндодгбафає кмейзвмпрі
жайуфдлля могалів пугмвмї вйагз гм
номудгуоз смокувалля взбмофзт
могалів.
3. Позжлафдлля фйдлів взбмофзт
могалів жгіиплыєрщпя віг оіжлзт нмйірзфлзт наоріи ра калгзгарів, цм у
пвмы фдогу нмвзллм улдкмейзвйыварз впралмвйдлля кмлромйы лаг гіяйщліпры взбмофмгм могалу ла кмозпрщ
мглієї нмйірзфлмї пзйз фз калгзгара
ла взбмолу нмпагу. Тмбрм, мгла нмйірзфла наорія жгіиплыє пнмпрдодедлля
ра кмлромйщ жа ілхмы нмйірзфлмы
наорієы у взбмофмку могалі и у ракзи пнмпіб вмлз уоівлмваеуырщ ра
прозкуырщ мгла мглу віг жймвезвалщ
і нмоухдлщ у имгм гіяйщлмпрі. Такзи
пнмпіб смокувалля взбмофзт могалів
ндодгбафдлзи в Укоаїлі гйя мкоуелзт, рдозрмоіайщлзт ра гійщлзфлзт
взбмофзт кмкіпіи.
Ваорм жвдолурз увагу, цм рдокіл
«взбмофі могалз» є ужагайщлыыфзк
нмлярряк, цм жапрмпмвуєрщпя гм упіт
могалів, які жгіиплыырщ могаліжауіы
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів.
Сукунліпрщ упіт взбмофзт могалів у
лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава
нозилярм нмжлафарз рдокілмк «взбмофа агкіліпроауія». У жаоубіелзт
коаїлат взбмофі могалз каырщ жгдбі-

йщхмгм лажву агдлуіи ж взбмоів, взбмофзт гднаоракдлрів, взбмофзт кмкіпіи, взбмофзт кмкірдрів, взбмофзт
оаг, взбмофзт агкіліпроауіи, взбмофзт быом, уноавйілщ ж взбмоів ра лавірщ взбмофзт ілпрзрурів. В Укоаїлі
взбмофі могалз нодгправйдлі взбмофзкз кмкіпіякз, які є пндуіайіжмвалзкз кмйдгіайщлзкз могалакз, унмвлмваедлзкз могаліжмвуварз ніггмрмвку ра номвдгдлля взбмоів гм могалів
гдоеалмї вйагз, могалів вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля і жабджндфуварз гмгдоеалля ра мглакмвд жапрмпувалля взбмофмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз.
Взбмофд жакмлмгавпрвм Укоаїлз
ндодгбафає розпрундлдву пзпрдку
взбмофзт кмкіпіи: 1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія; 2) мкоуелі (ла ноджзгдлрпщкзт ра наойакдлрпщкзт взбмоат) ра рдозрмоіайщлі (ла кіпудвзт
взбмоат)
взбмофі
кмкіпії;
3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії [14, 15,
16, 17]. Тозпрундлдва пзпрдка взбмофзт кмкіпіи Укоаїлз гмжвмйяє лайделзк фзлмк могаліжуварз номвдгдлля взбмоів ра хвзгкм впралмвзрз
оджуйщрарз їт номвдгдлля ла упіт оівлят. Загаймк розпрундлдва кмгдйщ
взбмофзт могалів взжлаєрщпя як мгла
ж лаибійщх мнрзкайщлзт цмгм могаліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Так, у н. 29 Дмнмвігі ном взбмофд жакмлмгавпрвм ра взбмофу агкіліпроауіы в Євомні 2004 омку вкажуєрщпя, цм «розпрундлдві пзпрдкз взбмофмї агкіліпроауії взгйягаырщ нозгарлзкз гйя дсдкрзвлмгм агкіліпроувалля взбмоів ра одсдодлгуків» [18,
c. 7-8].
Взбмофі кмкіпії ніг фап номвдгдлля взбмоів в Укоаїлі жгіиплыырщ
н’ярщ ваейзвзт сулкуіи. Дм ракзт
пйіг віглдпрз: 1) могаліжауіилмноавмву сулкуіы – жабджндфдлля
могаліжауії номудпу ніггмрмвкз ра
номвдгдлля взбмоів, а ракме впралмвйдлля їт оджуйщрарів; 2) кмлромйщлмлагйягмву сулкуіы – жгіиплдлля
кмлромйы жа гмрозкалляк взбмофмгм
жакмлмгавпрва, омжгйяг жаяв ра пкаог
пуб’єкрів взбмофмгм номудпу [19,
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c. 499-505]; 3) лмокмрвмофу сулкуіы
– нозилярря у кдеат пвмїт нмвлмваедлщ ноавмвзт акрів, гйя могаліжауії
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а
ракме впралмвйдлля їт оджуйщрарів;
4) кмлпуйщрарзвлм-кдрмгзфлу сулкуіы – лагалля упієї лдмбтіглмї ілсмокауії пуб’єкрак взбмофмгм ноава ном
нмоягмк ніггмрмвкз ра номвдгдлля
взбмоів, омж’яплдлля мпмбйзвмпрди
жапрмпувалля рзт фз ілхзт взбмофзт
номудгуо ра ноавзй; 5) сілалпмвмомжнмоягфу сулкуіы – омжнмоягедлля быгедрлзкз кмхракз, які взгійдллі гйя могаліжауії номудпу ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а ракме
ла мнйару ноауі фйдлів взбмофзт кмкіпіи. У гдякзт гдоеават, як ланозкйаг Фдгдоайщла взбмофа кмкіпія
США, нмкйагдлм сулкуіы жгіиплыварз кмлромйщ жа сілалпувалляк сдгдоайщлзт взбмофзт какналіи [21,
19-20].
Взбмофі могалз ніг фап жгіиплдлля пвмєї гіяйщлмпрі кмеурщ карз оіжлі
взгз, які лд мбкдеуырщпя йзхд кдеакз мглієї кйапзсікауії. Взтмгяфз ж
оіжлзт козрдоіїв рзнмймгії взбмофзт
могалів, пйіг лажварз ракі мплмвлі їт
взгз:
1. За фапмк гії:
1. Взбмофі могалз, які гіырщ ла
нмпріиліи мплмві – каырщ нмпріилзи
таоакрдо пвмєї гіяйщлмпрі ра лд мбкдеуырщпя йзхд фапмк могаліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Дм
ущмгм взгу у жаоубіелзт гдкмкоарзфлзт коаїлат жажвзфаи віглмпярщ жагайщлмлауімлайщлі взбмофі могалз.
Взтмгяфз ж рмгм, цм взбмоз кмеурщ
бурз лд йзхд фдогмвзкз, айд и ракме
нмжафдогмвзкз фз номкіелзкз, взбмофі могалз нмвзллі бурз у нмпріиліи гмрмвлмпрі гйя могаліжауії їт ніггмрмвкз ра номвдгдлля. В Укоаїлі
нмпріилм гіыфзкз взбмофзкз могалакз є Цдлроайщла взбмофа кмкіпія,
рдозрмоіайщлі взбмофі кмкіпії ра жакмогмллі взбмофі гійщлзуі.
2. Взбмофі могалз, які гіырщ ла
рзкфапмвіи мплмві – првмоыырщпя
ландодгмглі номвдгдлля взбмоів ж
кдрмы жабджндфдлля могаліжауії їт
ніггмрмвкз ра номвдгдлля, а ніпйя
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мсіуіилмгм мнозйыглдлля оджуйщрарів взбмоів нознзляырщ пвмы гіяйщліпрщ. Срвмодлля взбмофзт могалів ла
рзкфапмвіи мплмві ґоулруєрщпя ндодгупік ла ноагкарзфлмку нігтмгі, жкіпр
якмгм нмйягає у вігпурлмпрі лдмбтіглмпрі сулкуімлувалля упієї пзпрдкз
взбмофзт могалів у гдоеаві у кіевзбмофзи ндоімг. Оплмвлзк аогукдлрмк
ущмку є лапакндодг сілалпмвмдкмлмкіфла лдгмуійщліпрщ нмпріилмї
гіяйщлмпрі упієї пзпрдкз взбмофзт
могалів, мпкійщкз їт урозкалля ра
сулкуімлувалля нмродбує жлафлзт
взгарків ж гдоеавлмгм ра кіпудвмгм
быгедрів. В Укоаїлі гм фзпйа взбмофзт могалів, які гіырщ ла рзкфапмвіи
мплмві, пйіг віглдпрз мкоуелі ра гійщлзфлі взбмофі кмкіпії.
2. За ієоаотіфлмы нігнмоягкмваліпры взбмофзт могалів:
1. Загайщлмлауімлайщлі взбмофі
могалз – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі
могалз гдоеавлмї вйагз, які жажвзфаи
жгіиплыырщ пвмї нмвлмваедлля ла
нмпріиліи мплмві ра нмхзоыырщ пвмы
гіяйщліпрщ ла впы рдозрмоіы гдоеавз.
Загайщлмлауімлайщлі взбмофі могалз
мфмйыырщ пзпрдку взбмофзт могалів
ла ноджзгдлрпщкзт, наойакдлрпщкзт,
а гмвмйі фапрм і ла кіпудвзт взбмоат,
а ракме жгіиплыырщ кмлпуйщрарзвлмкдрмгзфлд жабджндфдлля взбмофзт
могалів лзефмгм оівля. В Укоаїлі
жагайщлмлауімлайщлзк взбмофзк могалмк є Цдлроайщла взбмофа кмкіпія.
2. Тдозрмоіайщлі взбмофі могалз
– пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз,
гм нмвлмваедлщ якзт лайдезрщ могаліжауія ніггмрмвкз ра номвдгдлля
взбмоів у кдеат вігнмвіглмгм рдозрмоіайщлмгм взбмофмгм мкоугу. Тдозрмоіайщлі взбмофі могалз є могалакз
взцмгм оівля цмгм впіт гійщлзфлзт
взбмофзт могалів у кдеат вігнмвіглмгм
рдозрмоіайщлмгм
взбмофмгм
мкоугу. В Укоаїлі гм ракмгм омгу взбмофзт могалів ваорм віглдпрз гва їт
нігвзгз: 1) мкоуелі взбмофі кмкіпії,
які урвмоыырщпя ла взбмоат Поджзгдлра Укоаїлз ра взбмоат лаомглзт
гднурарів Укоаїлз; 2) рдозрмоіайщлі
взбмофі кмкіпії, які урвмоыырщпя ноз
номвдгдллі кіпудвзт взбмоів.

Поняття, види та система виборчих органів
3. Дійщлзфлі взбмофі могалз –
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, гм
нмвлмваедлля якзт лайдезрщ могаліжауія ра номвдгдлля взбмоів у кдеат
вігнмвіглмї взбмофмї гійщлзуі. Дійщлзфлі взбмофі могалз є лаилзефзк
оівлдк у пзпрдкі взбмофзт могалів ра
лаибійщх лабйзедлзкз гм взбмоуів.
Дійщлзфлі взбмофі могалз у лаууі ра
ноакрзуі взбмофмгм ноава гмвмйі фапрм нмжлафаырщ ракме рдокілмк «кіпудві взбмофі могалз». Взбмофд жакмлмгавпрвм Укоаїлз кіпрзрщ рдокіл
«гійщлзфлі взбмофі кмкіпії» ра пакд їт
віглмпзрщ гм ущмгм взгу взбмофзт
могалів.
3. За взгмк взбмоів, ла якмку
урвмоыырщпя:
1. Взбмофі могалз, які урвмоыырщпя ла ноджзгдлрпщкзт взбмоат –
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм
урвмоыырщпя гйя могаліжауії номудпу
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів
Гйавз гдоеавз. В Укоаїлі пзпрдку
взбмофзт кмкіпіи, цм жгіиплыырщ
ніггмрмвку ра номвдгдлля взбмоів
Поджзгдлра Укоаїлз, пралмвйярщ:
1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, нмвлмваедлля якмї нмхзоыырщпя ла впы
рдозрмоіы Укоаїлз. Цдлроайщла взбмофа кмкіпія жгіиплыє нмвлмваедлля мкоуелмї взбмофмї кмкіпії в жакмогмллмку
взбмофмку
мкоужі;
2) мкоуелі взбмофі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмгм рдозрмоіайщлмгм
взбмофмгм мкоугу; 3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмї
взбмофмї гійщлзуі.
2. Взбмофі могалз, які урвмоыырщпя ла наойакдлрпщкзт взбмоат –
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм
урвмоыырщпя гйя могаліжауії номудпу
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів
фйдлів наойакдлру. В Укоаїлі пзпрдку взбмофзт кмкіпіи, цм жгіиплыырщ
ніггмрмвку ра номвдгдлля взбмоів
лаомглзт гднурарів Укоаїлз, пралмвйярщ: 1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія,
нмвлмваедлля якмї нмхзоыырщпя ла
впы рдозрмоіы Укоаїлз. Цдлроайщла
взбмофа кмкіпія жгіиплыє нмвлмваедлля мкоуелмї взбмофмї кмкіпії в

жакмогмллмку взбмофмку мкоужі;
2) мкоуелі взбмофі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмгм мглмкалгарлмгм
взбмофмгм мкоугу; 3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії, нмвлмваедлля якзт нмхзоыырщпя ла рдозрмоіы вігнмвіглмї
взбмофмї гійщлзуі.
3. Взбмофі могалз, які урвмоыырщпя ла кіпудвзт взбмоат – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм урвмоыырщпя гйя могаліжауії номудпу ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів одгімлайщлзт могалів нубйіфлмї вйагз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. В
Укоаїлі пзпрдку взбмофзт кмкіпіи,
цм жгіиплыырщ ніггмрмвку ра номвдгдлля кіпудвзт взбмоів, пралмвйярщ:
1) Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, яка є
взбмофмы кмкіпієы взцмгм оівля гйя
впіт взбмофзт кмкіпіи ж упіт кіпудвзт
взбмоів; 2) рдозрмоіайщлі взбмофі
кмкіпії: взбмофа кмкіпія Аврмлмклмї
Рдпнубйікз Козк; мбйаплі взбмофі
кмкіпії; оаимллі взбмофі кмкіпії; кіпщкі взбмофі кмкіпії; оаимллі у кіпрат
взбмофі кмкіпії (у кіпрат ж оаимллзк
нмгіймк); пдйзцлі, пійщпщкі взбмофі
кмкіпії; 3) гійщлзфлі взбмофі кмкіпії.
Пмвлмваедлля взбмофзт кмкіпіи цмгм ніггмрмвкз ра номвдгдлля кіпудвзт
взбмоів
нмхзоыырщпя:
1) Цдлроайщлмї взбмофмї кмкіпії – ла
впы рдозрмоіы Укоаїлз; 2) рдозрмоіайщлмї взбмофмї кмкіпії – ла рдозрмоіы вігнмвіглмгм взбмофмгм мкоугу
абм взбмофмгм рдозрмоіайщлмгм мкоугу
в
кдеат
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмї мгзлзуі прмпмвлм вігнмвіглзт
кіпудвзт
взбмоів;
3) гійщлзфлмї взбмофмї кмкіпії – ла
рдозрмоіы вігнмвіглмї взбмофмї гійщлзуі прмпмвлм кмелзт кіпудвзт взбмоів, які номвмгярщпя ла її рдозрмоії.
Взбмофі могалз, які урвмоыырщпя ла
кіпудвзт взбмоат каырщ лаибійщх
омжгайуедлу пзпрдку.
4. За жкіпрмк омбмрз:
1. Помпрі взбмофі могалз – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм
урвмоыырщпя йзхд гйя могаліжауії
номудпу ніггмрмвкз ра номвдгдлля
взбмоів. Рдхра гмрзфлзт нзралщ, як
ланозкйаг номвдгдлля одсдодлгуків
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фз жабджндфдлля одайіжауії ілхзт
смок бджнмпдодглщмгм лаомгмвйаггя,
лд лайдеарщ гм нмвлмваедлщ ущмгм
взгу взбмофзт могалів.
2. Пмєглалі взбмофі могалз –
пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, цм
взкмлуырщ мглмфаплм нмвлмваедлля
цмгм могаліжауії ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, одсдодлгуків, а
ілкмйз и ілхі могаліжауіилі смокз
гіяйщлмпрі, які є гмрзфлзкз гм одайіжауії бджнмпдодглщмї гдкмкоарії. В
Укоаїлі гм ущмгм взгу взбмофзт могалів пйіг віглдпрз Цдлроайщлу взбмофу кмкіпіы, гм нмвлмваедлщ якмї
лайдезрщ могаліжауія ніггмрмвкз ра
номвдгдлля лд йзхд взбмоів, айд и
одсдодлгуків. Пмєглалі взбмофі могалз кмеурщ првмоыварзпя у оажі
мглмфаплмгм номвдгдлля взбмоів ра
одсдодлгуку, рмбрм їт мб’єглалля у
кдеат мглмгм гмймпувалля взбмоуів.
За жагайщлзк ноавзймк у оажі мглмфаплмгм номвдгдлля взбмоів ра одсдодлгуку ноз урвмодллі нмєглалзт
взбмофзт могалів, жа мплмву бдодрщпя
пзпрдка взбмофзт кмкіпіи ноз номвдгдллі взбмоів. Взбмофд жакмлмгавпрвм Укоаїлз гмнупкає кмейзвіпрщ
првмодлля нмєглалзт взбмофзт могалів ла оівлі мкоуелзт, рдозрмоіайщлзт ра гійщлзфлзт взбмофзт кмкіпіи
у оажі мглмфаплмгм номвдгдлля взбмоів ра одсдодлгуку.
5. За ндопмлайщлзк пкйагмк:
1. Взбмофі могалз, які псмокмвалі ж фзпйа лджайделзт нодгправлзків
– пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз,
ндопмлайщлзи пкйаг якзт смокуєрщпя ж фзпйа упіт взбмоуів, які вігнмвігаырщ впралмвйдлзк жакмлмк взкмгак. Піпйя лабурря пвмїт нмвлмваедлщ у ракмгм омгу взбмофзт могалат,
як ноавзйм, їт фйдлз лд кмеурщ ндодбуварз ла нмпагат в могалат нубйіфлмї вйагз, бурз ла узт взбмоат калгзгаракз ра їт гмвіодлзкз мпмбакз,
нодгправлзкакз абм унмвлмваедлзкз
мпмбакз нмйірзфлзт наоріи ра мсіуіилзкз пнмпрдоігафакз. Взкмга цмгм лдпукіплмпрі фйдлпрва у взбмофмку могалі ж ілхзкз взгакз нмпаг в
могалат нубйіфлмї вйагз абм ндвлзк
взбмофзк прарупмк, мбукмвйдла ла-
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пакндодг улдкмейзвйдлляк бугщякмгм внйзву ла гіяйщліпрщ взбмофзт
могалів ра жабджндфдлляк їт пакмпріилмпрі у нозиляррі оіхдлщ. В Укоаїлі гм ущмгм взгу взбмофзт могалів
ваорм віглдпрз упі взбмофі могалз –
Цдлроайщлу взбмофу кмкіпіы, мкоуелі, рдозрмоіайщлі ра гійщлзфлі взбмофі
кмкіпії.
2. Взбмофі могалз, які псмокмвалі пуггівпщкзк кмонупмк – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі могалз, ндопмлайщлзи пкйаг якзт псмокмвалм могалакз пугмвмї вйагз ра/абм ж фзпйа пакзт пуггів. Такмгм омгу взбмофі могалз гіырщ ланозкйаг у Пмйщці, гд
взбмофі кмкіпії ла жагайщлмлауімлайщлмку ра вмєвмгпщкмку оівлят смокуырщпя взкйыфлм ж фйдлів пугів
вігнмвіглмгм оівля. Науімлайщла взбмофа кмкіпія вкйыфає гм пдбд нм роз
нодгправлзка Вдотмвлмгм Сугу, Кмлпрзрууіилмгм Тозбулайу і Взцмгм
Агкіліпроарзвлмгм Сугу. Кмедл ж
лажвалзт пугів мбзоає жі пвмгм пкйагу
нодгправлзків у Науімлайщлу взбмофу кмкіпіы, а гмймвз пугів ндодгаырщ
пнзпкз гйя жарвдогедлля Поджзгдлру
Рдпнубйікз. Вмєвмгпщкі взбмофі кмкіпії смокуырщпя Науімлайщлмы взбмофмы кмкіпієы іж пуггів кіпудвзт
агкіліпроарзвлзт, вмєвмгпщкзт і оаимллзт пугів жагайщлмї ыозпгзкуії жа
нмгалляк Міліпрдопрва ыпрзуії [19].
В Укоаїлі уди взг взбмофзт могалів
лаоажі вігпурліи.
3. Взбмофі могалз, які псмокмвалі ж пйуебмвуів могалів взкмлавфмї
вйагз – пндуіайіжмвалі кмйдгіайщлі
могалз, ндопмлайщлзи пкйаг якзт
псмокмвалм ж фзпйа пйуебмвуів могалів взкмлавфмї вйагз. Такмгм омгу
взбмофі могалз гіырщ у Нікдффзлі, гд
взбмофі кмкіпії смокуырщпя нодгправлзкакз могалів взкмлавфмї вйагз ж
фзпйа їт кдоівлзків абм гмпвігфдлзт
пйуебмвуів. Фдгдоайщлзи кдоівлзк
взбмоів, якзи жа нмпагмы є гмймвмы
Фдгдоайщлмї взбмофмї кмкіпії, і имгм
жапрунлзк нозжлафаырщпя кіліпромк
влуроіхліт пноав ла лдвзжлафдлзи
рдокіл, одхра фйдлів Фдгдоайщлмї
взбмофмї кмкіпії – Фдгдоайщлзк кдоівлзкмк взбмоів. Здкдйщлзкз кдоі-

Поняття, види та система виборчих органів
влзкакз взбмоів нозжлафаырщпя у
лзжуі ждкдйщ лафайщлзкз віггійів
гдоеавлмгм ноава ждкдйщлзт кіліпрдопрв влуроіхліт пноав, в гдякзт
ждкйят – кдоівлзкз прарзпрзфлзт
вігмкпрв. У кмкіпіят кмеурщ ноауыварз и ілхі фзлмвлзкз, цм жаикаырщ
у ждкйят кдоівлі нмпагз. Окоуелзкз
кдоівлзкакз взбмоів праырщ, як ноавзйм, гмймвз агкіліпроауії вігнмвіглзт мкоугів. Дійщлзфлі взбмофі кмкіпії мфмйыырщпя гмпвігфдлзкз фзлмвлзкакз. В Укоаїлі уди взг взбмофзт
могалів лаоажі вігпурліи [2, c. 32-33].
Такзк фзлмк, взбмофзк могалак
лайдезрщ кйыфмва омйщ в могаліжауії
ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, а
гмвмйі фапрм и одсдодлгуків. Взбмофзк могалак вйапрзвзи мпмбйзвзи
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи праруп ж-

нмкіе ілхзт могалів нубйіфлмї вйагз,
якзи гаоалрує їк пакмпріиліпрщ ра
лджайделіпрщ у жгіиплдллі пвмїт нмвлмваедлщ. В Укоаїлі взбмофі могалз
нодгправйдлі взбмофзкз кмкіпіякз,
які є пндуіайіжмвалзкз кмйдгіайщлзкз могалакз, унмвлмваедлзкз могаліжмвуварз ніггмрмвку ра номвдгдлля
взбмоів гм нодгправлзущкзт могалів
гдоеалмї вйагз, могалів вйагз АРК,
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля і
жабджндфуварз гмгдоеалля ра мглакмвд жапрмпувалля взбмофмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. Взбмофд жакмлмгавпрвм Укоаїлз ндодгбафає розпрундлдву пзпрдку взбмофзт кмкіпіи, яка
вкйыфає гм пдбд жагайщлмлауімлайщлзи, рдозрмоіайщлзи (мкоуелзи) ра
гійщлзфлзи оівлі.
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Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярря, взгз і пзпрдка взбмофзт могалів
У праррі омжгйялурм нмлярря, взгз ра пзпрдку взбмофзт могалів. Вкажалм, цм
номвдгдлля бугщ-якзт взбмоів лдкмейзвм уявзрз бдж взбмофзт могалів, ніг якзкз
жаномнмлмвалм омжукірз пндуіайіжмвалі могалз нубйіфлмї вйагз, гм нмвлмваедлля
якзт лайдезрщ могаліжауія ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів, впралмвйдлля їт оджуйщрарів, а ракме жгіиплдлля кмлромйы жа тмгмк номвдгдлля взбмоів. Зажлафдлм, цм
рдокіл «взбмофі могалз» є ужагайщлыыфзк нмлярряк, цм жапрмпмвуєрщпя гм упіт могалів, які жгіиплыырщ могаліжауіы ніггмрмвкз ра номвдгдлля взбмоів. Сукунліпрщ упіт
взбмофзт могалів у лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава нозилярм нмжлафарз рдокілмк
«взбмофа агкіліпроауія».

Кйюфмві пймва: взбмоз, взбмофд ноавм, взбмофі могалз, взбмофі кмкіпії, взбмофа

агкіліпроауія.

Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярзд, взгш з пзпрдка зжбзоардйщлшт могалмв
В прарщд оаппкмродлм нмлярзд, взгш з пзпрдку зжбзоардйщлшт могалмв. Укажалм,
фрм номвдгдлзд йыбшт вшбмомв лдвмжкмелм нодгправзрщ бдж зжбзоардйщлшт могалмв,
нмг кмрмошкз нодгйагадрпя нмлзкарщ пндузайзжзомваллшд могалш нубйзфлми вйапрз, в нмйлмкмфзя кмрмошт втмгзр могалзжаузя нмггмрмвкз з номвдгдлзя вшбмомв,
упралмвйдлзд зт оджуйщрармв, а ракед мпуцдпрвйдлзд кмлромйя жа тмгмк номвдгдлзя
вшбмомв. Укажалм, фрм рдокзл «зжбзоардйщлшд могалш» явйядрпя мбмбцаыцзк нмлярздк з нозкдлядрпя км впдк могалак, кмрмошд мпуцдпрвйяыр могалзжаузы нмггмрмвкз з номвдгдлзя вшбмомв. Смвмкунлмпрщ впдт зжбзоардйщлшт могалмв в лаукд з
ноакрзкд зжбзоардйщлмгм ноава нозлярм мбмжлафарщ рдокзлмк «зжбзоардйщлая агкзлзпроаузя».

Кйюфдвшд пймва: вшбмош, зжбзоардйщлмд ноавм, зжбзоардйщлшд могалш, зжбзоардйщлшд кмкзппзз, зжбзоардйщлая агкзлзпроаузя.
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Проблеми політико-правового народного аудиту за діяльністю органів . . .
Nesterovych V. Concept, types and system of electoral bodies
The article deals with the concepts, types and system of election organs. It is
indicated that the conduct of any election cannot be imagined without the electoral
bodies, which suggests to understand the specialized bodies of public authority, whose
authority includes the organization of the preparation and conduct of elections, the
establishment of their results, as well as the monitoring of the conduct of elections.
Electoral bodies have a special constitutional and legal status among other bodies of
public authority, which guarantees them autonomy and independence in the exercise of
their powers. The author draws attention to the fact that the term "electoral bodies"
should in no way be confused with the similarity of the term "elected bodies", which is
understood as the bodies of public authority elected by voters or the electoral college.
Elective bodies have a number of features that determine their special constitutional
and legal status among other bodies of public authority. First, a special procedure for the
formation of electoral bodies, which is carried out in a clearly defined order of law by an
exclusive circle of subjects. Secondly, the powers of members of electoral bodies are usually
limited to a certain period, and early termination of their powers is possible only from the
grounds established by law. Third, the exclusive competence of the electoral bodies, which
includes the provision of the organization of the preparation and conduct of elections, and
quite often the referendums. Fourth, the independence of the electoral bodies in their
activities, in connection with which their decisions can be canceled only in the manner
prescribed by law, by the higher electoral bodies or judicial authorities. Fifthly, financing of
the activities of electoral bodies is carried out directly from the state or local budgets, in
which separate articles provide funds for the activities of electoral bodies. Sixth, electoral
bodies, as a rule, have a collegial nature of their activities, although in foreign experience
there are isolated instances of a certain departure from this rule.
It is noted that the term "electoral bodies" is a generalizing term that applies to all
bodies that organize the preparation and conduct of elections. The aggregate of all
electoral bodies in science and practice of electoral law is designated by the term
"electoral administration". In foreign countries, electoral bodies have for the most part
called election agencies, election departments, election commissions, election committees,
electoral councils, electoral administrations, election bureaus, election departments and
even election institutions. In Ukraine, electoral bodies are represented by election
commissions that are specialized collegial bodies authorized to organize the preparation
and conduct of elections to the bodies of state power, authorities of the Autonomous
Republic of Crimea, local self-government bodies and to ensure observance and uniform
application of the electoral legislation of Ukraine.

Key words: elections, election law, electoral bodies, election commissions, electoral

administration.
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Конституційне право на страйк:
науково-теоретичний аспект
У пзпрдкі номгмймхдлзт ра гдкйаомвалзт в Укоаїлі пмуіайщлмдкмлмкіфлзт одсмок, номвіглд кіпуд
ваорм лагарз одсмокі озлку ноауі,
яка кає ґоулруварзпя ла якіплмку ра
жкіпрмвлмку ланмвлдллі ноава ла
ноауы ра ілхзт роугмвзт ноав, жмкодка, ноава ла проаик [1, п. 17-18],
[2]. Як нмкажує кіелаомглзи ра
лауімлайщлзи гмпвіг, ноавм ла проаик
є лаибійщх ваейзвзк у кмлрдкпрі
жатзпр пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ноав
ра ілрдодпів ноауыыфзт. На вігкілу
віг ноава ла ноауы, ноавм ла проаик
кає ноавмжатзплзи, ноавмвіглмвйывайщлзи таоакрдо.
Ср. 44 Кмлпрзрууії Укоаїлз [3]
впралмвйыє, цм рі, трм ноауыє, каырщ
ноавм ла проаик гйя жатзпру пвмїт
дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт ілрдодпів.
Пмоягмк жгіиплдлля ноава ла проаик
впралмвйыєрщпя жакмлмк ж уоатувалляк лдмбтіглмпрі жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, мтмомлз жгмомв'я,
ноав і пвмбмг ілхзт йыгди. Поз ущмку літрм лд кмед бурз нозкухдлзи
гм уфапрі абм гм лдуфапрі у проаику, а
жабмомла проаику кмейзва йзхд ла
нігправі жакмлу. Такзк фзлмк, кмела
кмлпраруварз, ноавм ла проаик є ваейзвзк пмуіайщлм-ноавмвзк ваедйдк
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внйзву ноауівлзків ла омбмрмгавуя
ноз нмоухдллі пвмїт жакмллзт ноав
ра ілрдодпів у псдоі ноауі.
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла
проаик є мглзк іж лаибійщх ваейзвзт роугмвзт ноав ноауыыфзт [4],
[5], [6, п. 233-235], цм пноякмвалд ла
жбайалпувалля ноав ра ілрдодпів омбмрмгавуів і ноауівлзків у псдоі ноауі [7, п. 13-16], [8], нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі ра гмпрунлмпрі упієї пзпрдкз
роугмвзт ноав.
Загайщлі жакмлмгавфі нознзпз
цмгм ноава ла проаик жакоінйдлі у
Закмлі Укоаїлз віг 3 бдоджля 1998
омку №137/98-ВР «Пом нмоягмк
взоіхдлля кмйдкрзвлзт роугмвзт
пнмоів (кмлсйікрів)» ( гайі – Закмл
№137/98-ВР) [9], якзи взжлафає
ноавмві і
могаліжауіилі
жапагз
сулкуімлувалля пзпрдкз жатмгів нм
взоіхдллы кмйдкрзвлзт роугмвзт
пнмоів (кмлсйікрів) і пноякмвалзи ла
жгіиплдлля вжаєкмгії прмоіл пмуіайщлм-роугмвзт віглмпзл у
номудпі
водгуйывалля кмйдкрзвлзт роугмвзт
пнмоів (кмлсйікрів), цм взлзкйз кіе
лзкз. Такме ваорм жауваезрз, цм
лмокз Закмлу №137/98-ВР нмхзоыырщпя ла лаикалзт ноауівлзків
ра
могаліжауії,
урвмодлі
лзкз
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вігнмвіглм
гм жакмлмгавпрва гйя
нодгправлзурва і жатзпру їт ілрдодпів,
ра ла омбмрмгавуів, могаліжауії омбмрмгавуів ра їт мб'єглалля.
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла
проаик пноякмвалд ла: 1) омжвзрмк,
дсдкрзвліпрщ ра гієвіпрщ ноава ла
ноауы ра ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж
лзк роугмвзт ноав; 2) нмндодгедлля
ноавмнмоухдлщ у псдоі ноауі; 3) нмндодгедлля взлзклдлля роугмвзт
пнмоів (кмлсйікрів); 4) смокувалля
якіплмгм пмуіайщлмгм гіаймгу кіе омбмрмгавудк ла ноауівлзкакз у псдоі
ноауі; 5) жатзпр ноава ла ноауы ра
ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж лзк роугмвзт ноав; 6) омжвзрмк лмвірлщмгм
роугмвмгм жакмлмгавпрва, якд б буйм
пноякмвалд ла нмндодгедлля взлзклдлля роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів)
рмцм. Опмбйзвм ваейзвзк ноавм ла
проаик взгаєрщпя в укмват роалпсмокауіилзт номудпів у пупнійщпрві ра
гдоеаві у псдоі ноауі. Дм рмгм е, їт
жлафла фапрзла є гдпроукрзвлзкз.
Пмвлмы кіомы уд прмпуєрщпя озлку
ноауі, якзи ндодбуває у пзпрдкліи
козжі, цм взкйзкалм козжмы номсдпіилмї мпвірз ра лаукз, вігпурліпры
кмрзвауії, лайделзт укмв ноауі, нмпзйдлмы жмвліхлщмы роугмвмы кігоауієы рмцм. Офдвзглм, цм козжмві
номудпз цмгм озлку ноауі жлафлм
упкйаглыырщ кдталіжкз одайіжауії
ноава ра ноауы ра ілхзт роугмвзт
ноав, жомпралля фзпдйщлмпрі їт нмоухдлщ. За ракзт мбправзл, првмоыєрщпя ніггоулря гйя взлзклдлля роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів), рдлгдлуія гм
жомпралля їт кійщкмпрі є гмпзрщ пріикмы [10]. Поз ущмку, жагомжйзві взкйзкз ла озлку ноауі, у рмку фзпйі
лдгмпрунліпрщ роугмвзт ноав, вігпурліпрщ лайделзт укмв ноауі нмпзйыварзкурщ рдлгдлуіы цмгм роугмвзт
пнмоів (кмлсйікрів). Нд пнозяє взоіхдллы вігнмвіглзт номбйдк іплуыфзи Кмгдкп жакмлів ном ноауы Укоаїлз, якзи буйм утвайдлм цд
10.12. 1971 о. (гайі – КЗнП Укоаїлз») [11] ра гм мплмвлзт роугмвзт
ноав віглмпзрщ ракі ноава як: «ноавм
ла вігнмфзлмк вігнмвіглм гм жакмлів
ном мбкдедлля омбмфмгм гля ра ом-

бмфмгм рзеля і ном цмоіфлі мнйафувалі вігнупркз, ноавм ла жгмомві і
бджндфлі укмвз ноауі, ла мб'єглалля
в номсдпіилі пнійкз ра ла взоіхдлля
кмйдкрзвлзт роугмвзт кмлсйікрів
(пнмоів) у впралмвйдлмку жакмлмк
нмоягку, ла уфапрщ в уноавйіллі нігнозєкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы,
ла кардоіайщлд жабджндфдлля в нмоягку пмуіайщлмгм проатувалля в праомпрі, а ракме у оажі твмомбз, нмвлмї
абм фапркмвмї вроарз ноауджгарлмпрі,
ла кардоіайщлу гмнмкмгу в оажі бджомбірря, ла ноавм жвдолдлля гм пугу
гйя взоіхдлля роугмвзт пнмоів лджайделм віг таоакрдоу взкмлувалмї
омбмрз абм жаикалмї нмпагз, коік
взнагків, ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк, ра ілхі ноава, впралмвйдлі жакмлмгавпрвмк». Вмглмфап, ноавм ла
проаик у лщмку вігпурлє, цм нмяплыєрщпя гдкйаоарзвліпры ущмгм ноава жа
оагялпщкмгм ндоімгу. І йзхд жа озлкмвзт укмв, кмела гмвмозрз ном одайщліпрщ ущмгм ноава. Ражмк іж рзк,
ноакрзка могаліжауії ра номвдгдлля
проаиків жайзхаєрщпя в Укоаїлі лдгмпрарлщм кмлпроукрзвлмы [12]. Сдодг
нозфзл лддсдкрзвлмпрі проаиків,
воажйзвіпрщ
ноава ла проаик, цм
нмв’яжалм іж лапрунлзк: вігпурліпрщ
дсдкрзвлмї ра гієвмї одсмокз озлку
ноауі; лаявліпрщ пкйаглмгм, жапраоіймгм роугмвмгм жакмлмгавпрва, якд лд
пнозяє дсдкрзвлмпрі пзпрдкз роугмвзт ноав; вігпурліпрщ дсдкрзвлзт ра
гмпрунлзт ыозозпгзкауилзт кдталіжків водгуйывалля роугмвзт пнмоів
(кмлсйікрів) вігпурліпрщ дсдкрзвлмї
вжаєкмгії іж ілхзкз роугмвзкз ноавакз; вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля ноава ла
проаик; пкйагліпрщ кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля, ноавмвмї мтмомлз; лддсдкрзвліпрщ кдталіжків жатзпру роугмвзт ноав; вігпурліпрщ якіплзт
кдталіжків жатзпру роугмвзт ноав в
укмват проаику рмцм.
Ваорм нігкодпйзрз, цм ж нмжзуії
пщмгмгдлля угмпкмлайдлля ноава ла
проаик гмодфлм омжгйягарз у кмлрдкпрі лмвірлщмї одсмокз озлку ноауі, яка б жлафлм нмпзйзйа б дсдкрзвліпрщ упієї пзпрдкз роугмвзт ноав, а
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ракме пуфаплмї кмгзсікауії роугмвмгм
жакмлмгапрва. Агед, дсдкрзвліпрщ ра
гієвіпрщ каибурлщмгм Тоугмвмгм кмгдкпу ( гайі – ТК)[13] бугд жайдеарз віг рмгм, лапкійщкз пзпрдклм, гмпрарлщм ра гмпрунлм бугурщ жакйагдлі
лмокз цмгм номудгуо водгуйывалля
роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів).
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-рдмодрзфлд гмпйігедлля ноава ла
проаик в укмват пщмгмгдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла номбйдкарзка
фапркмвм омжгйягайапя у
ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів як:
В. М. Алгоіїв, В. С. Вдлдгікрмв,
С. В. Вдлдгікрмв,
С. Я.
Ваведлфук, С. В. Взхлмвдущка, І. В. Зуб,
М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык, В. В. Лажмо, Л. І. Лажмо,
С. С. Луках,
А. Р. Мауык, С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм, Н. М. Хурмоял, П. Д. Пзйзндлкм, С. В. Пмнмв, С. М. Позйзнкм,
О. І. Помудвпщкзи, В. О. Помудвпщкзи, Г. І. Чалзхдва, В. І. Щдобзла,
О. М. Яомхдлкм ра іл. Нд жваеаыфз
ла вагмкзи вкйаг узт ра ілхзт вфдлзт у омжвзрмк гмкрозлз роугмвмгм
ноава, у рмку гмкрозлз водгуйывалля роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів),
уоатмвуыфз прал ра гзлакіку пупнійщлм-роугмвзт ндодрвмодлщ, двмйыуіилмку омжвзрку озлку ноауі, гдкйаомвалзк лакіоак цмгм могаліжауії
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт одсмок, омжвзрку лмвірлщмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва, номбйдкарзка цмгм угмпкмлайдлля ноава ла проаик нмродбує
лайделмгм
лмокарзвлм-ноавмвмгм
жабджндфдлля ра лаукмвм-рдмодрзфлмгм омжв’яжалля.
Напакндодг, ваорм вігжлафзрз,
цм у ыозгзфліи йірдоаруоі омжгйягаырщпя оіжлі нігтмгз гм омжукілля
кардгмоії «проаик». За пвмєы пурры,
рдокіл «проаик» ( алг. strike) ндовіплм – жавгаварз угаоу, вгаоярз ж пзймы, жгмгмк – кмйдкрзвла вігкмва віг
ноауі [14, п. 656]. П. Д. Пзйзндлкм,
В. Я. Буоак ра ілхі вфдлі лагмймхуырщ ла рмку, цм «проаик є коаилік
жапмбмк взоіхдлля кмййдкрзвлмгм
роугмвмгм пнмоу і нмвяжалзи іж пдоимжлзкз лапйігкакз як гйя омбмрмгавуя, рак і гйя ноауівлзків» [15,
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п. 464]. К. Ю. Мдйщлзк вігжлафає, цм
проаик – уд рзкфапмвд кмйдкрзвлд
гмбомвійщлд нознзлдлля омбмрз ноауівлзкакз (лдвзтіг ла омбмру, лдвзкмлалля пвмїт мбмв’яжків) нігнозєкпрва, уплмвз, могаліжауії (проукруолмгм
нігомжгійу) ж кдрмы взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру) [16, п. 474]. Н. Б. Бмймріла пноавдгйзвм акудлрує увагу ла рмку, цм
проаик кмед бурз омжнмфарм, якцм
нозкзолі номудгуоз лд нозжвдйз гм
взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм
пнмоу (кмлсйікру) абм вйаплзк фз
унмвлмваедлзи лзк могал ( нодгправлзк) утзйяєрщпя віг нозкзолзт
номудгуо фз лд взкмлує угмгз, гмпяглурмї в тмгі взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру). Такме гмпйіглзуя нмгійяє жакмлмгавфд
омжукілля рдокілу «проаик» [17,
п. 822]. Н. М. Швдущ лавмгзрщ ракі
мплмвлі озпз проаику як: рзкфапмвіпрщ, кмйдкрзвліпрщ гіи уфаплзків
проаику, гмбомвійщліпрщ, могаліжмвалзи таоакрдо, номвдгдлля проаику
йзхд ноауыыфзкз лаикалзкз ноауівлзкакз [18, п. 8]. У ыозгзфліи
йірдоаруоі ракме нігкодпйыєрщпя, цм
проаик є пкйагмвзк дйдкдлрмк ілпрзруру кмйдкрзвлзт роугмвзт пнмоів і
кмлсйікрів; віл нознупрзкзи рійщкз
у кдеат вед іплуыфмї кмйдкрзвлмї
роугмвмї омжбіелмпрі и кмед кіпрзрз
йзхд взкмгз, цм взнйзваырщ ж роугмвзт віглмпзл [19, п. 23]. За ракзт
мбправзл ноавм ла проаик є ваейзвмы пкйагмвмы ноавмпуб’єкрлмпрі
ноауівлзків, цм вігмбоаеає її пндузсіфліпрщ як роугм-ноавмвмї кардгмоії
[20, п. 148-170].
Такме ваорм нігкодпйзрз, цм жакмлмгавфі мплмвз одайіжауії ра гаоалрувалля ноава ла проаик взжлафдлі
ла нігправі омжгійу ІІІ «Сроаик» Закмлу №137/98-ВР (пр.пр. 17- 28). Пмндохд, жакмлмгавдущ гає йдгайщлд
взжлафдлля рдокілу «проаик» рзкфапмвд кмйдкрзвлд гмбомвійщлд нознзлдлля омбмрз ноауівлзкакз (лдвзтіг ла омбмру, лдвзкмлалля пвмїт
роугмвзт мбмв'яжків) нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії (проукруолмгм
нігомжгійу) ж кдрмы взоіхдлля кмйд-
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крзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру). Поз ущмку, проаик жапрмпмвуєрщпя як коаиліи жапіб (кмйз впі ілхі
кмейзвмпрі взфдоналм) взоіхдлля
кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру) у жв'яжку ж вігкмвмы омбмрмгавуя абм унмвлмваедлмї лзк мпмбз,
могаліжауії омбмрмгавуів, мб'єглалля
могаліжауіи омбмрмгавуів жагмвмйщлзрз взкмгз лаикалзт ноауівлзків
абм унмвлмваедлмгм лзкз могалу,
номспнійкз, мб'єглалля номспніймк
фз унмвлмваедлмгм лды (лзкз) могалу [21], [22], [23]. Пм-гоугд, проаик
кмед бурз омжнмфарм, якцм нозкзолі номудгуоз лд нозвдйз гм
взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм
пнмоу (кмлсйікру) абм омбмрмгавдущ
абм унмвлмваедла лзк мпмба, могаліжауія омбмрмгавуів, мб'єглалля могаліжауіи омбмрмгавуів утзйяєрщпя віг
нозкзолзт номудгуо абм лд взкмлує угмгз, гмпяглурмї в тмгі взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм
пнмоу (кмлсйікру). Пм-родрє, оіхдлля ном мгмймхдлля проаику ла нігнозєкпрві нозикаєрщпя жа нмгалляк
взбмолмгм могалу ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії (номспнійкмвмгм нодгправлзка) фз ілхмї могаліжауії лаикалзт ноауівлзків, унмвлмваедлмї нодгправйярз ілрдодпз лаикалзт ноауівлзків, жагайщлзкз жбмоакз
(кмлсдодлуієы) лаикалзт
ноауівлзків хйятмк гмймпувалля і вваеаєрщпя нозилярзк, якцм жа лщмгм
номгмймпувайа бійщхіпрщ лаикалзт
ноауівлзків абм гві родрзлз гдйдгарів кмлсдодлуії. Ріхдлля ном мгмймхдлля проаику мсмокйяєрщпя номрмкмймк. У рми ед фап, одкмкдлгауії
цмгм мгмймхдлля фз лдмгмймхдлля
гайуждвмгм
абм
рдозрмоіайщлмгм
проаику нозикаырщпя ла гайуждвмку
абм рдозрмоіайщлмку оівлят ла кмлсдодлуії, жбмоат, нйдлукі фз ілхмку
взбмолмку
могалі
нодгправлзків
лаикалзт ноауівлзків ра/абм номспніймк і лагпзйаырщпя вігнмвіглзк
роугмвзк кмйдкрзвак фз номспнійкак. Нікмгм лд кмед бурз нозкухдлм
гм уфапрі абм гм лдуфапрі у проаику.
Оогал (мпмба), якзи мфмйыє проаик,
жмбмв'яжалзи нзпщкмвм нмндодгзрз

омбмрмгавуя абм унмвлмваедлу лзк
мпмбу,могаліжауіы омбмрмгавуів, мб'єглалля могаліжауіи омбмрмгавуів лд
ніжліх як жа пік глів гм нмфарку
проаику, а у оажі нозилярря оіхдлля
ном проаик ла бджндодовлм гіыфмку
взомблзурві – жа н'ярлагуярщ глів.
Пм-фдрвдорд, омбмрмгавдущ
абм
унмвлмваедла лзк мпмба, могаліжауія омбмрмгавуів, мб'єглалля могаліжауіи омбмрмгавуів жмбмв'яжалі у
лаикмомрхзи
промк
нмндодгзрз
нмпрафайщлзків і пнмезвафів, роалпнморлі могаліжауії, а ракме ілхі жаілрдодпмвалі нігнозєкпрва, упралмвз,
могаліжауії цмгм оіхдлля лаикалзт
ноауівлзків ном мгмймхдлля проаику. Ражмк іж рзк, кіпудндодбувалля
ніг фап проаику ноауівлзків, які
бдоурщ у лщмку уфапрщ, взжлафаєрщпя
могалмк (мпмбмы), цм кдоує проаикмк, жа нмгмгедлляк іж омбмрмгавудк. Пм-н’ярд, проаик ла нігнозєкпрві
мфмйыє могал (мпмба), цм взжлафаєрщпя жагайщлзкз жбмоакз (кмлсдодлуієы)
лаикалзт
ноауівлзків
ноз нозиляррі оіхдлля ном мгмймхдлля проаику. Гайуждвзи фз рдозрмоіайщлзи проаик мфмйыє (кммогзлує) могал (мпмба),
взжлафдлзи
кмлсдодлуієы, жбмоакз, нйдлукмк
фз ілхзк взбмолзк могалмк нодгправлзків лаикалзт ноауівлзків,
номспнійкмвзт фз ілхзт могаліжауіи
ноауівлзків,
унмвлмваедлзт
нодгправйярз вігнмвіглі роугмві кмйдкрзвз. Оогал (мпмба), цм мфмйыє
проаик, гіє ніг фап проаику в кдеат
лайлелзт ноав, ілсмокує ноауівлзків ном тіг взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру).
Поз ущмку, пйіг лагмймпзрз, цм нмвлмваедлля могалу (мпмбз) як кдоівлзка проаику нознзляырщпя, якцм
прмомлз нігнзпайз угмгу ном водгуйывалля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм
пнмоу (кмлсйікру), а ракме у оажі
нозилярря оіхдлля ном вігкілу абм
ном нознзлдлля проаику. Пм-хмпрд,
ніг фап проаику прмомлз кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру) жмбмв'яжалі номгмвеуварз нмхук
хйятів имгм взоіхдлля, взкмозпрмвуыфз гйя ущмгм упі лаявлі кмейзвм-
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прі. Угмга ном взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру)
нігнзпуєрщпя кдоівлзкмк абм ілхзк нмвлмваелзк нодгправлзкмк
могалу, цм мфмйыє проаик, і омбмрмгавудк абм унмвлмваедлмы лзк
мпмбмы, гмймвмы могаліжауії омбмрмгавуів, мб’єглалля могаліжауіи омбмрмгавуів. Пм-пщмкд, лджакмллзкз
взжлаырщпя проаикз: мгмймхдлі
ж
взкмгакз ном жкілу кмлпрзрууіилмгм йагу, гдоеавлзт кмогмлів ра
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм
упромы Укоаїлз, а ракме ж взкмгакз,
цм нмоухуырщ ноава йыгзлз; мгмймхдлі бдж гмгдоеалля
лаикалзкз
ноауівлзкакз, номспнійкмы,
мб'єглалляк номспніймк фз унмвлмваедлзкз лзкз могалакз нмймедлщ Закмлу №137/98-ВР; омжнмфарі
ж нмоухдлляк лаикалзкз ноауівлзкакз, номспнійкмы, мб'єглалляк номспніймк фз унмвлмваедлзкз лзкз могалакз взкмг лмок
Закмлу №137/98-ВР; які мгмймхдлі
ра/абм номвмгярщпя ніг фап жгіиплдлля нозкзолзт номудгуо. Пмвмпщкд, жаява омбмрмгавуя абм унмвлмваедлмї лзк мпмбз, могаліжауії омбмрмгавуів, мб'єглалля могаліжауіи
омбмрмгавуів ном взжлалля проаику
лджакмллзк омжгйягаєрщпя у пугмвмку нмоягку. Сноава цмгм уієї жаявз
нмвзлла бурз омжгйялура пугмк,
вкйыфаыфз промкз ніггмрмвкз пноавз
гм пугмвмгм омжгйягу, лд ніжліх як у
пдкзгдллзи промк. Поз ущмку, вігнмвіглд оіхдлля жмбмв'яжує уфаплзків
проаику нозилярз оіхдлля ном
нознзлдлля абм вігкілу мгмймхдлмгм
проаику,
а ноауівлзків омжнмфарз
омбмру лд ніжліхд лапрунлмї гмбз
ніпйя гля воуфдлля кмнії оіхдлля
пугу могалмві (мпмбі), цм мфмйыє
проаик.
Вмглмфап,
жабмомляєрщпя
номвдгдлля проаику: жа укмв, якцм
нознзлдлля ноауівлзкакз
омбмрз
првмоыє жагомжу езрры і жгмомв'ы
йыгди, гмвкіййы абм ндодхкмгеає
жанмбігаллы прзтіилмку йзту, аваоіяк, карапромсак, днігдкіяк ра дніжммріяк фз йіквігауії їт лапйігків;
ноауівлзків (коік рдтліфлмгм ра мбпйугмвуыфмгм ндопмлайу) могалів
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номкуоаруоз, пугу, Збомилзт Сзй
Укоаїлз, могалів гдоеавлмї вйагз,
бджндкз ра ноавмнмоягку, а ракме у
оажі
мгмймхдлля
лагжвзфаилмгм
пралу Вдотмвла Рага Укоаїлз абм
Поджзгдлр Укоаїлз кмеурщ жабмомлзрз номвдгдлля проаиків ла промк,
цм лд ндодвзцує мглмгм кіпяуя.
Пмгайщха жабмомла кає бурз птвайдла пнійщлзк акрмк Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз і Поджзгдлра Укоаїлз. У
оажі мгмймхдлля вмєллмгм пралу
аврмкарзфлм лапрунає жабмомла номвдгдлля проаиків гм кмкдлру имгм
вігкілз. У узт взнагкат і кмйз одкмкдлгауії Науімлайщлмї пйуебз нмпдодглзурва і
нозкзодлля (гайі –
НСПП) цмгм взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру)
прмомлакз лд воатмвалм,
НСПП
жвдораєрщпя іж жаявмы ном взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу
(кмлсйікру) вігнмвіглм гм Вдотмвлмгм Сугу Аврмлмклмї Рдпнубйікз
Козк, мбйаплмгм, Кзївпщкмгм і Сдвапрмнмйщпщкмгм кіпщкмгм пугу (пр. 24
Закмлу №137/98-ВР). Сйіг лагмймпзрз, цм вкажала лмока лд вігнмвігає
пзпрдкі пугмупромы, яка жакоінйдла
Закмлмк Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра
праруп пуггів», жмкодка Гйаві 3. Змкодка, ф. 2 пр. 26 жгагалмгм Закмлу
взжлафдлм, цм андйяуіилзкз пугакз
ж омжгйягу узвійщлзт і козкілайщлзт
пноав, а ракме пноав ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля є андйяуіилі
пугз, які урвмоыырщпя в андйяуіилзт
мкоугат.
На кмкдлр ніггмрмвкз вкажалмї
праррі гіырщ андйяуіилі пугз в Аврмлмкліи Рдпнубйіуі Козк ра Андйяуіилзи пуг кіпра Сдвапрмнмяй (іж
воатувалляк Закмлу Укоаїлз «Пом
жабджндфдлля ноав і пвмбмг гомкагял
ра ноавмвзи одезк ла рзкфапмвм
мкунмваліи рдозрмоії Укоаїлз» Андйяуіилі пугз в мбйапрят ра кіпрі Кзєві.
Вігнмвіглм гм Укажу Поджзгдлра
Укоаїлз віг 29.12.2017 омку жа
№452/2017 «Пом йіквігауіы андйяуіилзт пугів ра урвмодлля андйяуіилзт пугів в андйяуіилзт мкоугат» в
Укоаїлі бугурщ првмодлі андйяуіилі
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пугз в андйяуіилзт мкоугат. Андйяуіилі мкоугз жбігаырщпя іж агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзк нмгіймк жа
взляркмк Кзївпщкмгм андйяуіилмгм
пугу, цм вкйыфає в пдбд кіпрм Кзїв
ра Кзївпщку мбйапрщ. Помудп првмодлля пугів в андйяуіилзт мкоугат і
ндодвдгдлля гм лзт пуггів розває.
Сакд рмку НСПП кає іж жаявмы
ном взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру) жвдорарзпя гм
вігнмвіглмгм пугу андйяуіилмгм мкоугу, мпкійщкз пугів, які вкажалі в пр. 24
Закмлу №137/98-ВР лд іплує. Ввваеаєкм жа гмуійщлд влдпрз жкілз у
пр. 24 Закмлу №137/98-ВР, нозвівхз
її у вігнмвігліпрщ іж лмокакз Кмлпрзрууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи ра праруп пуггів».
Пм-гдв’ярд, уфапрщ у проаику ноауівлзків, жа взляркмк проаиків, взжлалзт пугмк лджакмллзкз, лд омжгйягаєрщпя як нмоухдлля роугмвмї
гзпузнйілз і лд кмед бурз нігправмы гйя нозряглдлля гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. За оіхдлляк лаикалзт ноауівлзків фз
номспнійкз кмед бурз урвмодлм
проаикмвзи смлг ж гмбомвійщлзт
влдпків і нмедорвувалщ. За ноауівлзкакз, які лд боайз уфапрі у проаику, айд у жв'яжку ж имгм номвдгдлляк
лд кайз кмейзвмпрі взкмлуварз
пвмї роугмві мбмв'яжкз, жбдоігаєрщпя
жаомбірла нйара у омжкіоат лд лзефд
віг упралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк ра
кмйдкрзвлзк гмгмвмомк, укйагдлзк
ла ущмку нігнозєкпрві, як жа фап
номпрмы лд ж взлз ноауівлзка. Пмгдпярд, могаліжауія проаику, взжлалмгм пугмк лджакмллзк, абм уфапрщ у
лщмку є нмоухдлляк роугмвмї гзпузнйілз. Чап проаику ноауівлзкак,
які бдоурщ у лщмку уфапрщ, лд
мнйафуєрщпя. Чап уфапрі ноауівлзка
у проаику, цм взжлалзи пугмк лджакмллзк,
лд жаоатмвуєрщпя гм
жагайщлмгм і бджндодовлмгм роугмвмгм праеу.
Такзк фзлмк, ноавм ла проаик –
уд кмлпрзрууіилд ноавм, цм ндодгбафає кмейзвіпрщ ноауівлзків рзкфапмвм
кмйдкрзвлм ра гмбомвійщлм
нознзлзрз омбмру, ж кдрмы взоі-

хдлля
кмйдкрзвлмгм роугмвмгм
пнмоу (кмлсйікру) у нмоягку ндодгбафдлмку жакмлмк. Оред, мплмвлзкз мжлакакз ноава ла проаик є лапрунлі: 1) є кмлпрзрууіилзк пмуіайщлзк ноавмк; 2) пноякмвуєрщпя у
омжвзрмк ноава ла ноауы, жатзпр роугмвзт ноав; 3) пуб’єкракз одайіжауії є
ноауыыфі; 4)ндодгбафає рзкфапмвд
кмйдкрзвлд ра гмбомвійщлдлля нознзлдлля омбмрз ( взкмлалля укмв
роугмвмгм гмгмвмоу; 5) гаоалруєрщпя
ла кіелаомглм-ноавмвмку ра кмлпрзрууіилм-ноавмвмку оівлят; 6) кдталіжкз одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз взжлафаырщпя ла нігправі лмок Кмлпрзрууії ра ілхзт жакмлів Укоаїлз; 7) таоакрдозжуєрщпя
лаявліпрщ пндуіайщлзт кдталіжків
цмгм одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз; 8) одайіжауія ущмгм
ноава номвагзрщпя іж уоатувалляк
нмймедлщ
жакмлів у псдоі ноауі;
9) як ноавзйм, лд внйзває ла прал
гмрозкалля ілхзт роугмвзт ноав
ноауівлзків; 10) нігйягає кмлірмозлгу, лагйягу ра кмлромйы.
Ваорм гмгарз, цм іплуыфзи номдкр ТК лд кіпрзрщ фіркмгм ра лайделмгм кдталіжку одайіжауії ноауівлзкакз ноава ла проаик. Тмку, лмвірліи номудп кмгзсікауії роугмвмгм
жакмлмгавпрва, вкажує ла ваейзвіпрщ
нмгайщхмгм номудпу угмпкмлайдлля
жакмлмгавфмгм одгуйывалля ноава ла
проаик, кдталіжків имгм одайіжауії,
гаоалрувалля, ноавмвмї мтмомлз [24,
п. 12-14], уоатмвуыфз кіелаомглзи
ра лауімлайщлзи гмпвіг.
Тдлгдлуіякз угмпкмлайдлля ноава ла проаик є лапрунлі: 1) смокувалля у пупнійщпрві нмвагз гм роугмвзт ноав ноауыыфзт; 2) смокувалля
якіплм лмвірліт, кмлпроукрзвлзт, гмпрунлзт нігтмгів гм одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз ноава
ла проаик; 3) омжомбка лмвмгм номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу як кмлпмйігуыфмгм жакмлу у псдоі ноауі у якмку
кає бурз жакйагдлм лмвірлы кмлуднуіы дсдкрзвлмпрі, гмпрунлмпрі ноава
ла ноауы, ілхзт роугмвзт ноав ла
мплмві ужгмгедлля ілрдодпів омбмрмгавуів, ноауыыфзт ра гдоеавз, взтм-
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гяфз іж жгмбурків ноавмвмї гмкрозлз,
ланоауывалщ номвіглзт хкій роугмвмгм ноава, дкпндорів; 4) утвайдлля
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз як мплмвмнмймелмгм кмгзсікмвалмгм жакмлу у псдоі
ноауі; 5) омжомбка номдкру Тоугмвмгм
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз як
пкйагмва утвайдлля кмлуднуії водгуйывалля кмйдкрзвлзт роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів) ла мплмві ужгмгедлля ілрдодпів омбмрмгавуів, ноауыы-

фзт ра гдоеавз, взтмгяфз іж жгмбурків ноавмвмї гмкрозлз, ланоауывалщ
номвіглзт хкій роугмвмгм ноава, дкпндорів; 7) утвайдлля Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Тоугмвмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз; 8) нмпзйдлля
кмлірмозлгу жа гмрозкалляк роугмвзт ноав. 9) воатувалля ноав омбмрмгавуя ноз проаику одайіжауії ноауівлзкакз пвмї ноав ла проаик; 10) лдгмнупрзкіпрщ жймвезвалляяк ноава
ла проаик.
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Бмлрйаб В. В. Кмлпрзрууіилд ноавм ла проаик: лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр
У уіи праррі гмпйігеуырщпя пурліплі ра кмлпрзрууіилм-ноавмві апндкрз ноава ла
проаик як мглмгм іж лаибійщх ваейзвзт у пзпрдкі пмуіайщлзт ноав йыгзлз. Рмжгйягаырщпя мплмвмнмймелі ндодгукмвз омжвзрку ущмгм ноава в укмват пщмгмгдлля. Акудлруєрщпя увага ла ваейзвіпрщ имгм омжгйягу ж нмжзуіи одсмокувалля озлку ноауі,
жгіиплдлля ілхзт пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ндодрвмодлщ. Вігжлафаєрщпя ваейзвіпрщ
имгм угмпкмлайдлля. Вкажуырщпя мплмвлі номбйдклі апндкрз одайіжауії ущмгм ноава в
укмват пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя пкйаглзи номудп смокувалля в Укоаїлі пралмвйдлля в Укоаїлі озлку ноауі, ж мгйягу ла влуроіхлі ра жмвліхлі взкйзкз. Дмпйігедлм пурліпрщ ра мжлакз омжукілля рдокілу «проаик» ра ноава ра проаик. Рмжкозрм
жакмлмгавфі кдталіжкз жгіиплдлля ноава ла проаик. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії.
Кйюфмві пймва: роугмвзи пніо; кмйдкрзвлзи роугмвзи пніо; ноауівлзкз; омбмрмгавуі; номсдпіилі пнійкз; проаик; ноавм ла проаик; жакмлмгавфд жабджндфдлля ноава ла
проаик; кмгзсікауія роугмвмгм жакмлмгавпрва.

Бмлрйаб В. В. Кмлпрзруузмллмд ноавм ла жабапрмвку: лауфлм-рдмодрзфдпкзи
апндкр
В ърми прарщд зппйдгуырпя пуцлмпрлшд з кмлпрзруузмллм-ноавмвшд апндкрш
ноава ла жабапрмвку как мглмгм зж лазбмйдд ваелшт в пзпрдкд пмузайщлшт ноав фдймвдка. Раппкарозваырпя мплмвмнмйагаыцзд нодгнмпшйкз оажвзрзя ърмгм ноава в
пдгмгляхлзт упймвзят. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла ваелмпрщ дгм оаппкмродлзя п
нмжзузи одсмокзомвалзя ошлка роуга, мпуцдпрвйдлзя гоугзт пмузайщлм-
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ъкмлмкзфдпкзт нодмбоажмвалзи. Оркдфадрпя ваелмпрщ дгм пмвдохдлпрвмвалзя. Укажшваырпя мплмвлшд номбйдклшд апндкрш одайзжаузз ърмгм ноава в упймвзят, кмгга
номзптмгзр пймелши номудпп смокзомвалзя в Укоазлд пралмвйдлзя в Укоазлд ошлка роуга, уфзршвая влуродллзд з влдхлзд вшжмвш. Иппйдгмвала пуцлмпрщ з нозжлакз нмлзкалзя рдокзла «жабапрмвка» з ноава з жабапрмвку. Рапкошрм жакмлмгардйщлшд кдталзжкш мпуцдпрвйдлзя ноава ла жабапрмвку. Сгдйалш вшвмгш з нодгймедлзя.
Кйюфдвшд пймва: роугмвми пнмо; роугмвми пнмо; оабмрлзкз; оабмрмгардйз; номсдппзмлайщлшд пмыжш; жабапрмвку; ноавм ла жабапрмвку; жакмлмгардйщлмд мбдпндфдлзд ноава ла жабапрмвку; кмгзсзкаузя роугмвмгм жакмлмгардйщпрва.

Bontlab V. Constitutional Right to Strike: рhe Scientific-Theoretical Aspect
This article explores the substantive and constitutional and legal aspects of the right
to strike as one of the most important in the system of social human rights. The basic
preconditions of the development of this right in the present conditions are considered.
The emphasis is placed on the importance of its consideration from the point of view of
the reform of the labor market, the implementation of other socio-economic
transformations. The importance of its improvement is noted. The main problem aspects
of realization of this right are outlined in the present situation, when there is a
complicated process of formation in Ukraine of the labor market in Ukraine, taking into
account internal and external challenges. The essence and signs of understanding of the
term "strike" and law and strike are investigated. Legislative mechanisms for exercising
the right to strike are revealed. Conclusions and suggestions are made.
Key words: labor dispute; collective labor dispute; workers; employers; trade unions;
strike; right to strike; legislative guarantee of the right to strike; codification of labor
legislation.
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Режим «митний транзит» та
процедура «митний транзит»:
сутність і зміст
Акруайщліпрщ омбмрз нмв’яжала ж
лдмбтігліпры омжвзрку нмляріилмкардгмоіайщлмгм анаоару ра омжхзодлля омжукілля жажлафдлзт нмлярщ в
кзрлмку ноаві ра гіяйщлмпрі могалів
нубйіфлмї вйагз, які жгіиплыырщ кзрлу пноаву.
Взоіхдлля галмї номбйдкз пнозярзкд нмгайщхмку рдмодрзфлмку
гмпйігедллы ра жкілак у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, які вігнмвігарзкурщ мплмвлзк нмймедлляк кіелаомглзт пралгаорів і кмлвдлуіи, гм
якзт нозєглайапя Укоаїла.
Пзралляк омжкозрря пурлмпрі ра
жкіпру мплмвлзт кзрлм-ноавмвзт
нмлярщ нозпвяфувайз пвмї омбмрз
багарм
лаукмвуів:
І. Г. Бдоделык, Л. Р. Баяжірмв, Б. А. Кмокзф,
Ю. Д. Кулєв, З. Ю. Кулєва, А. В. Мажуо, О. С. Мдйщлзк, Д. В. Позикафдлкм, М. Г. Шуйщга ра ілхі.
У лаукмвіи йірдоаруоі іплує багарм омбір, нозпвяфдлзт взжлафдллы
пурлмпрі ра жкіпру нмлярщ «одезк
кзрлзи роалжзр» ра гуед кайм – гд
взкмозпрмвуєрщпя нмлярря «кзрла
номудгуоа роалжзру». Пдодваела

фапрзла ж лзт жмоієлрмвалі ла взжлафдлля кзрлмгм роалжзру як кзрлмгм
одезку і гуед лдвдйзка кійщкіпрщ
лаукмвуів, жвдорає увагу ла пніввіглмхдлля нмлярщ «одезк кзрлзи
роалжзр» ра «номудгуоа кзрлзи роалжзр». Позфзлакз ракмгм нмкзйкмвмгм правйдлля є лдноавзйщлд рйукафдлля рдокілу «кзрла номудгуоа» у
Мзрлмку кмгдкпі Укоаїлз ра лдомжукілля вігкіллмпрі пурлмпрі ра жкіпру
нмлярщ «кзрлзи одезк» ра «кзрла
номудгуоа».
Мдра праррі - взжлафдлля пурлмпрі
ра жкіпру кзрлм-ноавмвзт нмлярщ
«одезк кзрлзи роалжзр» ра «номудгуоа кзрлзи роалжзр».
Алайіж фзпйдллзт жакмлмгавфзт
акрів ра лаукмвзт омбір, пвігфзрщ ном
рд, цм нмлярря «кзрла номудгуоа»
ра «кзрлзи одезк» сакрзфлм мрмрмелыырщпя. Коік рмгм, у мпралліи
омбмрі ―Мзрлзи роалжзр: пурліпрщ ра
жкіпр нмлярря‖ буйм взявйдлм номбйдкз в омжукілля пурлмпрі нмлярщ:
ноавмвзи одезк ра кзрлзи одезк
[1, п. 116], рмку номгмвезкм гмпйігедлля нмлярщ: «кзрлзи одезк
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роалжзр», «кзрла номудгуоа роалжзру».
Згіглм нулкру 25 фапрзлз 1 праррі
4 Мзрлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі –
МК Укоаїлз) кзрлзи одезк – уд
кмкнйдкп вжаєкмнмв’яжалзт ноавмвзт
лмок, цм вігнмвіглм гм жаявйдлмї
кдрз ндодкіцдлля рмваоів фдодж кзрлзи кмогмл Укоаїлз взжлафаырщ кзрлу номудгуоу цмгм узт рмваоів, їт
ноавмвзи праруп, укмвз мнмгаркувалля і мбукмвйыырщ їт взкмозпралля
ніпйя кзрлмгм мсмокйдлля [2].
Дйя рмгм абз жгіиплзрз гдрайщлзи алайіж, бджукмвлм лдмбтіглм
ж’япуварз, цм ракд «одезк» і якд имгм жлафдлля, агед номбйдкз омжукілля пурлмпрі нмлярщ нмйягаырщ у пзпрдкарзфлмку їт мрмрмелдллі.
Сакд нмлярря одезк кає соалуужщкд кмоілля і в мозгілайі ндодкйагаєрщпя як нмпйігмвліпрщ жгіиплдлля
фмгм-лдбугщ. Такзк фзлмк, омбзкм
взплмвмк, цм ж соалуужщкмї, одезк –
нмпйігмвліпрщ жгіиплдлля ндвлзт гіи
гйя мрозкалля кмлкодрлмгм оджуйщрару. А у жлафдллі кіелаомглмї кзрлмї рдокілмймгії нмпйігмвліпрщ гіи и
мжлафає кзрлу номудгуоу.
Дйя впіт кзрлзт номудгуо (кзрлмгм роалжзру, дкпнмору, ікнмору)
нмпйігмвліпрщ гіи бугд оіжлмы, айд
ракмы, цм жгіиплыєрщпя в мглакмвмку агкіліпроарзвлмку одезкі, нозракаллмку гйя упіт кзрлзт номудгуо, мпкійщкз гіяйщліпрщ у кзрліи
псдоі, лд жайделм віг нмпйігмвлмпрі
гіи, пкйагаєрщпя ж мглакмвзт пкйагмвзт дйдкдлрів: пуб’єкрз; мб’єкрз; нодгкдр(з) і вжаєкмжв’яжкз, таоакрдолі
гйя кмлкодрлмї жмлз ноавмвмгм одгуйывалля, гд кзрлі ноавмвіглмпзлз є
лджкіллзкз і жагайщлзкз гйя упіт
кзрлзт номудгуо.
Сндузсікмы кзрлмї номудгуоз є
рд, цм в ліи, як в оіжлмвзгі нубйіфлмагкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі, нмвзллі
нмєглуварзпя гії гвмт пуб’єкрів, вігнмвіглм сакрмвзи пкйаг у взгйягі
кзрлзт смокайщлмпрди кає бурз взжлафдлзи у лмокі ноава гйя гвмт прмоіл вжаєкмгії в кзрліи номудгуоі:
кзрлзт могалів ра мпіб, якзт уд прмпуєрщпя (пуб'єкрз гмпнмгаоывалля).
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З мгйягу ла уд фз гмуійщлм взкмозпрмвуварз нмлярря ―кзрлзи одезк
ікнмору‖, ―кзрлзи одезк дкпнмору‖,
―кзрлзи одезк роалжзру‖ рмцм, якцм мплмвлі гії (нмгафа гдкйаоауії,
ндодвіока гдкйаоауії, нозилярря оіхдлля вігнмвіглзк кзрлзк могалмк
ном нозилярря абм вігкмву у нозиляррі кзрлмї гдкйаоауії) лдмбтіглзт
гйя взнупку рмваоів ноз оіжлзт кзрлзт номудгуоат є мглакмвзкз, а жкілыєрщпя йзхд їт нмпйігмвліпрщ.
Айд ж мгйягу ла взцджажлафдлд,
пйіг нмгмгзрзпщ ж гуккмы омпіипщкмгм гмпйіглзка А. А. Шаткакдрщєва,
якзи вкажує ла рд, цм ―ваекм бдж
ндвлзт жапрдодедлщ омжгйягарз кзрлзи одезк йзхд в якмпрі оіжлмвзгу
пндуіайщлзт агкіліпроарзвлм-ноавмвзт одезків‖ [3, п. 18].
З мгйягу ла взцджажлафдлі аогукдлрз, вваеаєкм жа гмуійщлд взмкодкйдлля жагайщлмгм кзрлмгм одезку,
таоакрдолмгм гйя упієї кзрлмї гіяйщлмпрі, мпкійщкз гії ра вжаєкмжв’яжкз
кіе пуб’єкракз, цм жгіиплыєрщпя в
кзрліи псдоі є мглакмвзкз гйя оіжлзт кзрлзт номудгуо, а рмку ―кзрлзи одезк‖ є лд оіжлмвзгмк, а йзхд
вкажує ла ндвлі таоакрдозпрзкз ра
мпмбйзвмпрі єгзлмгм агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одезку гйя мплмвлмї
гіяйщлмпрі в кзрліи псдоі.
Звігпз взнйзває, цм іплує єгзлзи гйя впіт кзрлзт номудгуо, агкіліпроарзвлм-ноавмвзи одезк (кзрлзи одезк), якзи таоакрдозжує жагайщлу жмлу ноавмвмгм одгуйывалля
гіяйщлмпрі у кзрліи псдоі.
На нігрвдогедлля ущмгм є рми
сакр, цм взжлафдлля нмлярря «кзрлзи одезк» у кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат лд лавдгдлм.
Агед жгіглм кіелаомглмї ноакрзфлмї
ра ыозгзфлмї гіяйщлмпрі іплуырщ кзрлі номудгуоз роалжзру, кзрлмгм
пкйагу, війщлмї кзрлмї жмлз рмцм.
Сакд рмку у Кімрпщкіи кмлвдлуії
1999, Мзрлмку кмгдкпі Євомндипщкмгм Смыжу 2013 о. взкмозпрмвуєрщпя
нмлярря «кзрла номудгуоа». Укоаїлпщкзк жакмлмгавудк, у мсіуіилзт
ндодкйагат взцджажлафдлзт кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів,
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кзрлу номудгуоу буйм нмкзйкмвм
мрмрмелдлм ж кзрлзк одезкмк, цм є
йзхд нігрвдогедлляк вігпурлмпрі
вігкіллмпрі омжукілля пурлмпрі нмлярщ «кзрлзи одезк» і «кзрла номудгуоа».
У Гймпаоії кзрлзт рдокілів ВМО
лагалм взжлафдлля нмлярры «кзрла
номудгуоа» ж нмжлафкми «кзрлзи
одезк», айд пйіг воатмвуварз, цм уі
гва нмлярря лд є пзлмлікакз і лд є
рмрмелзкз, як вваеаырщ гдякі лаукмвуі. Вйаплд каеуфз в мозгілайщлмку рдкпрі взкмозпрмвуєрщпя соажа
―treatment applied by the Customs…‖,
айд жа алаймгієы іж упрайдлзкз у кіелаомглзт гмгмвмоат рдокілмк ―most
favored national treatment‖, имгм кмела ндодкйагарз пакд і як ―одезк‖ і
як ―віглмхдлля‖, ―нмвмгедлля‖, ―правйдлля‖ рмцм.
Тмку, гала нозкірка у Гймпаоії
кзрлзт рдокілів ВМО, вкажує йзхд
ла рд, цм в кдеат ндвлмї кзрлмї номудгуоз жгіиплыырщпя оіжлі кзрлі
смокайщлмпрі [4].
У галмку кмлрдкпрі пйіг лд нмгмгзрзпщ ж взплмвкмк Кмокзфа Б. А.,
якзи у пвмїи лаукмвіи нубйікауії
―Мзрлі одезкз як ілпрзрур кзрлмгм
ноава‖ жажлафає, цм: «одезк взпрунає пвмгм омгу ужагайщлыыфмы ноавмвмы таоакрдозпрзкмы мплмвлзт
рзнів кзрлзт пзруауіи, які взжлафаырщ кмлкодрлзи нмоягмк ндодкіцдлля фдодж кзрлзи кмогмл рмваоу, в
жайделмпрі віг кдрз ндодкіцдлля…»
[5, п. 88], мпкійщкз одезкмк взжлафаєрщпя ноавмва таоакрдозпрзка упіт
рзнів кзрлзт пзруауіи лд жайделм
віг кдрз ндодкіцдлля рмваоів фдодж
кзрлзи кмогмл.
Такзк фзлмк, кз кмедкм жомбзрз взплмвмк, цм взкмозпралля ракмгм
нмлярря, як кзрлзи одезк у Мзрлмку кмгдкпі Укоаїлз є лдгмуійщлзк,
мпкійщкз: нм-ндохд – имгм взжлафдлля лд вігнмвігає пурі; нм-гоугд – іплує єгзлзи агкіліпроарзвлзи одезк,
якзи одгуйыє гіяйщліпрщ кзрлзт могалів і жауікавйдлзт мпіб, воатмвуыфз
оіжлі мпмбйзвмпрі кзрлзт номудгуо;
нм-родрє – у кіелаомгліи ноакрзуі ра
кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт

акрат вігпурлє ракд нмлярря, як ―кзрлзи одезк‖ і мпкійщкз номалайіжмвалі гедодйа пралмвйярщ фапрзлу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва іплує лдмбтігліпрщ гаокмліжуварз лауімлайщлд
жакмлмгавпрвм ж кіелаомглзкз взкмгакз ра укмвакз.
На ноакрзуі, фдодж взцджажлафдлі
лдгмйікз омжукілля нмлярря «одезк», мпкійщкз одезк лд ндодгбафає
гдрайіжауії гіи і нмгіи, а віграк і нмлярря ―кзрлзи одезк роалжзру‖, іплуырщ одайщлі номбйдкз в роалжзрліи
псдоі. Цд ракі номбйдкз як жкдлхдлля роалжзрлзт ндодвдждлщ ж ілмждклзкз кмлроагдлракз, нмпріилд нмоухдлля промків роалжзрлзт ндодкіцдлщ (ф.4 пр 470 МК Укоаїлз). Щмгм
мпраллщмї ноакрзфлмї номбйдкз - ндодвзцдлля впралмвйдлмгм праррды 95
МК Укоаїлз промку гмправкз рмваоів,
роалпнморлзт жапмбів кмкдоуіилмгм
нозжлафдлля, кзрлзт абм ілхзт гмкукдлрів ла уі рмваоз, рм номрягмк
2017-2018 омку, жа фапрзлмы 3 праррі
470 МК Укоаїлз буйм взлдпдлм 2 395
оіхдлщ пугакз ндохмї ілпралуії нм
впіи рдозрмоії Укоаїлі. Цд пвігфзрщ
ном рд, цм лахд жакмлмгавпрвм нмродбує жкіл ра гдрайіжауії дранів кзрлмї номудгуоз ―кзрлзи роалжзр‖,
мпкійщкз йзхд гдрайщлд вігмбоаедлля кзрлзт смокайщлмпрди галмї номудгуоз ра їт пзпрдкарзжауія гмнмкмеурщ улзклурз пундодфлмпрди ра лдомжукілля лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва.
Впі уі номбйдкз взлзкаырщ фдодж
лд пзпрдкарзжмваліпрщ ра нмродбу у
гаокмліжауії кзрлмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз. Наоажі, нмоягмк гіи як кзрлзт могалів, рак і пуб'єкрів гмпнмгаоывалля омжкзгалі нм впщмку МК
Укоаїлз, а ілмгі лавдгдлі в ілхзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат.
Мзрла номудгуоа «кзрлзи роалжзр»
У кзлуйіи пвмїи нубйікауії ―Мзрлзи роалжзр: пурліпрщ ра жкіпр нмлярря‖, буйм впралмвйдлм ра гмвдгдлм
омжбіелмпрі у взжлафдллі нмлярря
«кзрлзи роалжзр» у лауімлайщлмку
ра
кіелаомглмку
жакмлмгавпрві.
Позфзлмы ракмї нмкзйкз кмела
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вваеарз жгіиплдлзи лдноавзйщлзи
ндодкйаг рдокілу «роалжзр», як ―одезк‖ ра вігпурліпрщ омжукілля пурлмпрі нмлярря «кзрла номудгуоа».
Алайіжуыфз кіелаомглм-ноавмві
акрз, буйм ж’япмвалм, цм рдокіл ―кзрла номудгуоа‖ жапрмпмвуєрщпя вед
гмпзрщ гавлм. Кулєв Ю. Д. ра Баяжірмв Л. Р. жажлафаырщ, цм мглзк ж
лаибійщх оалліт нозкйагів жапрмпувалля рдокіла «кзрла номудгуоа» є
гмгармк гм пр. 14 Міелаомглмї кмлвдлуії ном пномцдлля кзрлзт смокайщлмпрди (1924 о.): «6. Баеалм,
цмб гдоеавз урозкувайзпя, лапкійщкз уд кмейзвм, віг жапрмпувалля пувмозт нмкаоалщ жа нмоухдлля кзрлмї
номудгуоз абм ноавзй» [6, п. 9].
Наоажі, рдокіл «кзрла номудгуоа» кз кмедкм жупроірз у нулкрі 16
праррі 5 Кмгдкпу Євомндипщкмгм Смыжу, жгіглм якмгм «кзрла номудгуоа»
мжлафає мглу іж лзефдлавдгдлзт номудгуо, у яку рмваоз кмеурщ бурз нмкіцдлі вігнмвіглм гм ущмгм Кмгдкпу:
а) взнупк у війщлзи мбіг; б) пндуіайщлі номудгуоз; в) дкпнмор. [7]. Сакд
гм гоунз (б) віглмпзрщ і кзрла номудгуоа роалжзру.
Згіглм Кімрпщкмї кмлвдлуії, «кзрлзи роалжзр» мжлафає кзрлу номудгуоу ніг якмы рмваоз ндодкіцуырщпя
ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи.
Такзк фзлмк, омбзкм взплмвмк,
цм у кіелаомглзт лмокарзвлмноавмвзт акрат, які пралмвйярщ фапрзлу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва
нмлярря «кзрла номудгуоа» лд взжлафдлм. У Кімрпщкіи кмлвдлуії 1999
жгоунмвалм ндвлі лмокз жа ндвлзкз
таоакрдозпрзкакз ра взжлафдлм мплмвлі кзрлі номудгуоз, які жгіиплыырщпя в кдеат сулкуімлувалля Кмлвдлуії, пдодг якзт є і кзрла номудгуоа роалжзру. Коік рмгм, кзрлу номудгуоу роалжзру фіркм взжлафдлм у гмгарку E4./ F7. Гйавз 1 Сндуіайщлмгм
гмгарку Е Кімрпщкмї кмлвдлуії. Згіглм
галмгм взжлафдлля кз кмедкм взмкодкзрз 2 мплмвлі дйдкдлрз жкіпру
нмлярря 1) кзрлзи кмлромйщ; 2) сакр
ндодкіцдлля ж мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи і вігнмвіглм нмжлафдлм
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ланояккз ра взгз ракмгм ндодкіцдлля.
Кулєв Ю. Д. ра Баяжірмв Л. Р. у
пвмїи лаукмвіи омбмрі «Взжлафдлля
пурлмпрі ра жкіпру мплмвлзт кзрлмноавмвзт нмлярщ: «кзрла номудгуоа»
взпвірйыырщ лмвірліи нігтіг гм взжлафдлля взцджажлафдлмгм кзрлмноавмвмгм рдокілу. Згіглм галмгм
взжлафдлля кзрла номудгуоа – уд
улмокмвала ра улісікмвала пукунліпрщ укмв і взкмг гм номудпу жвійщлдлля пуб’єкрзвлмгм ноава віг упіт
абм фапрзлз мбряедлщ, мбукмвйдлзт
лаявліпры
ндвлзт
ыозгзфлзт
мбмв’яжків [6, п. 16].
Такзк фзлмк, кзрла номудгуоа
пкйагаєрщпя ж:
1) улмокмвалзт укмв ра взкмг;
2) смокайщлзт гіи ж їт взкмлалля.
У Дмгарку E4./ F7. Гйавз 1 Сндуіайщлмгм гмгарку Е Кімрпщкмї кмлвдлуії 1999 омку взжлафдлм, цм «кзрлзи роалжзр» мжлафає кзрлу номудгуоу ніг якмы рмваоз ндодкіцуырщпя
ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзрлмгм могалу гм ілхмгм. Такме, у галіи Гйаві лагалм взжлафдлля нмлярряк «кзрлзуя вігноавйдлля» ра «кзрлзуя нозжлафдлля» [8].
У Мзрлмку кмгдкпі Євомндипщкмгм Смыжу 2013, у праррі 226 Гйаві 2
Рмжгійу 7 взжлафдлм, цм кзрлзи роалжзр ракме є пндуіайщлмы номудгуомы. У Гймпаоії кзрлзт рдокілів
«кзрлзи роалжзр» взжлафдлм як кзрлу номудгуоу, ніг якмы рмваоз ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмлромйдк ж
мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи [7].
Такзк фзлмк кмедкм жомбзрз
взплмвмк, цм, нм-ндохд, у кіелаомгліи ноакрзуі іплує єгзлзи нігтіг взжлафдлля нмлярря «кзрлзи роалжзр»,
як ―кзрлмї номудгуоз‖, а нм –гоугд
мплмвлзкз пкйагмвзкз взжлафдлля є
рд цм роалжзр: 1) пндуіайщла кзрла
номудгуоа (укмвз ра взкмгз); 2) рмваоз ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмлромйдк (нодгкдр ндодкіцдлля); 3) ж
мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи (ланоякмк ндодкіцдлля).
Пмоівлыыфз взжлафдлля «кзрлзи роалжзр» у МК Укоаїлз ра кіе-
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лаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, кмедкм жомбзрз взплмвмк ном їт
птмеіпрщ в дйдкдлрат нодгкдру ндодкіцдлля ра ланоякку ндодкіцдлля.
Такзк фзлмк кмедкм жомбзрз
взплмвмк, цм кзрла номудгуоа роалжзру – уд номудп жвійщлдлля
пуб’єкрзвлмгм ноава кзрлмї пйуебз
ра жауікавйдлзт мпіб віг жмбмв’яжалщ

(мбряедлщ), нмв’яжалзт ж взкмлалляк
укмв і взкмг, лдмбтіглзт гйя взнупку
рмваоів, які ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзрлмгм могалу гм ілхмгм.
Оред, птдкарзфлм кзрлу номудгуоу роалжзру кмела жмбоажзрз лапрунлзк фзлмк:

Χ - Тмфка А – рмфка втмгу. Пмфармк кзрлмї номудгуоз. Мзрла смокайщліпрщ: нмгафа гдкйаоауії ра ілхзт лдмбтіглзт рмваомпуномвіглзт
гмкукдлрів.
Χ – Тмфка Б – рмфка взтмгу. Завдохдлля кзрлмї номудгуоз. Мзрла
смокайщліпрщ: взнупк рмваоів.
– дранз кзрлмї номудгуоз, кмела ж якзт пуномвмгеуєрщпя ндвлзкз
мбряедллякз;
– жвійщлдлля віг мбряедлля.
Срмпмвлм кзрлзт смокайщлмпрди віглмплм галмгм нігтмгу Кулєва
З. Ю. нігпукмвує, цм кзрлі смокайщлмпрі
є
ноавмвзк
жапмбмк,
нмв’яжалзк іж взжлафдлляк ра ноавмвмы сікпауієы лзжкз ыозгзфлзт
сакрів, як лдмгкіллзт дйдкдлрів
сакрмвмгм пкйагу кзрлмї номудгуоз,
и умпмбйыє в пмбі упі ілхі, взжлафдлі
гйя нубйіфлзт смокайщлмпрди мжлакз [9, п.155]. Оплмвлмы номбйдкмы
взжлафдлля рмфмк втмгів і взтмгів
кзрлмї номудгуоз роалжзру є їт лд
пзпрдкарзфлзи взкйаг в лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, у жв’яжку ж фзк
вігпурлє єгзлд омжукілля їт пурлмпрі
і як лапйігмк вігпурлє уявйдлля ном

ракд нмлярря як «кзрлі смокайщлмпрі». Єгзлзк пнмпмбмк взоіхдлля
уієї номбйдкз є пзпрдкарзжауія ра
гаокмліжауія кзрлмгм жакмлмгавпрва.
Взплмвкз номвдгдлмгм гмпйігедлля ра ндопндкрзвз нмгайщхзт
омжвігмк.
Алайіжуыфз взкйагдлзи ра гмпйігеувалзи кардоіай, кмедкм жомбзрз взплмвмк, цм «кзрлзи одезк
роалжзр» лдгмуійщлм взкмозпрмвуварз у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві,
мпкійщкз іплує єгзлзи агкіліпроарзвлзи одезк кзрлмї гіяйщлмпрі, якзи
є жагайщлзк гйя впіт кзрлзт номудгуо і взжлафає жагайщлі таоакрдозпрзкз нмоягків жгіиплдлля гіи, у рмку
фзпйі і гйя роалжзру.
Мзрла номудгуоа роалжзру – уд
номудп жвійщлдлля пуб’єкрзвлмгм
ноава кзрлмї пйуебз ра жауікавйдлзт мпіб віг жмбмв’яжалщ (мбряедлщ),
нмв’яжалзт ж взкмлалляк укмв і взкмг, лдмбтіглзт гйя взнупку рмваоів,
які ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзрлмгм могалу гм
ілхмгм.
Пдопндкрзвлзк гйя нмгайщхзт
омжвігмк є нмоівляйщлд гмпйігедлля
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пкйагмвзт дйдкдлрів кзрлмї номудгуоз роалжзру жа лауімлайщлзк кзр-

лзк жакмлмгавпрвмк ра Кімрпщкмы
кмлвдлуієы.
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Gutchenko K. Mode "customs transit" and the procedure "customs transit": the
essence and content
The work is devoted to the definition of the essence, problems and content of the
concepts of "customs transit regime" and "customs transit procedure". Historical and
theoretical approaches for their definition are offered. The preconditions for the further
development of legal definitions of the concepts "customs transit regime" and "customs
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Вік кримінальної відповідальності
неповнолітніх за законодавством
європейських країн
Поавмвзи праруп гзрзлз одгуйыєрщпя оіжлзкз кіелаомглзкз акракз, а пакд: Загайщла гдкйаоауія
ноав йыгзлз (1948), Ддкйаоауія
ноав гзрзлз (1959), Міелаомглзи
накр ном гомкагялпщкі ра нмйірзфлі
ноава (1966), Міелаомглзи накр ном
дкмлмкіфлі, пмуіайщлі ра куйщруолі
ноава (1966), Кмлвдлуія ном ноава
гзрзлз (1989), Євомндипщка кмлвдлуія ном ноавмвзи праруп гірди, лаомгедлзт нмжа хйыбмк (1975). Дірз-уд
лахд каибурлє, якд нмроіблм впійякм
жатзцарз. Цд бджуіллзи пкаоб.
Козкілайщла
вігнмвігайщліпрщ
лднмвлмйірліт – є мглієы ж лаиакруайщліхзт номбйдк козкілайщлмгм
ноава. Тмку, цм пакд каймйірлі ра
лднмвлмйірлі – уд рми вік, кмйз цд
кмела взноавзрз гзрзлу, нмправзрз
її ла ноавзйщлзи хйят, айд ж ілхмгм
бмку – кмела і «жйакарз» езрря
ракіи гзрзлі, «ндодкодпйзрз» їи
гмйы і каибурлє, фдодж її е вйаплі
нмкзйкз. Тмку гала рдка нмродбує
лдабзякмгм гмпйігедлля.
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Звдолдлля гм євомндипщкмгм жакмлмгавпрва лагапрщ лак кмейзвіпрщ
нмоівлярз вік козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі лднмвлмйірліт в Укоаїлі ж
козкілайщлмы вігнмвігайщліпры лднмвлмйірліт в ілхзт пупігліт євомндипщкзт коаїлат. Такме нмоівляйщлд ноавм гмнмкмед лак угмпкмлайзрз
вірфзжлялд жакмлмгавпрвм,
коацд жомжукірз имгм і взкмозпрарз
нмжзрзвлі ланоауывалля. На лаху
гукку, ракд гмпйігедлля і нмоівлялля акруайщлд в кмлрдкпрі євомілрдгоауії Укоаїлз в Євомну.
Євомна ра и ілхі коаїлз пвіру
прайз
лабагарм бйзефзк гм лап,
рмку кз лд кмедкм «жакозрзпя» і лд
взтмгзрз жа кдеі укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва. Нак нмроіблм алайіжуварз
і взвфарз жаоубіелд жакмлмгавпрвм
лавірщ гйя рмгм, абз взвфзрз пвмє.
«Взвфдлля жаоубіелмгм ноава вігкозває ндодг ыозпрмк лмві гмозжмлрз,
гмжвмйяє имку коацд ніжларз ноавм
пвмєї коаїлз, мпкійщкз пндузсіфлі
озпз ущмгм ноава мпмбйзвм фіркм

Вік кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством . . .
взявйяырщпя у нмоівляллі ж ілхзкз
пзпрдкакз» [1, п. 138]
Дм гірди ваорм віглмпзрзпя, як
гм лаиуілліхмгм. Наомгеуыфзпщ і
жомпраыфз, гірз, як нмвлмноавлі фйдлз лахмгм пупнійщпрва, нмвзллі жапвмыварз лаиваейзвіхі кмоайщлі
лмокз, ракі як :лд вбзи, лд вкоагз,
лд мбоаеаи … . Помрд, ла еайщ, лд впі
гірз жгарлі їт жапвмїрз, цм фапрм
нозжвмгзрщ гм номрзпрмялщ кіе
лднмвлмйірлікз жймфзлуякз ра пупнійщпрвмк.
На пщмгмглі номбйдка жймфзллмпрі лднмвлмйірліт ра каймйірліт нмпріилм нозвдорає мпмбйзву увагу вфдлзт, ыозпрів, ноавммтмомлуів ра
ноакрзків. Цд нмв'яжалм ж рзк, цм
лднмвлмйірлі ра каймйірлі жавегз
взжлавайзпя жймфзлуякз ндвлмї кардгмоії, номрд в лах фап лднмвлмйірлі ра каймйірлі – уд и мгла ж лаибійщх козкілайщлм уоаедлзт вдопрв
лапдйдлля в укмват пмуіайщлзт ндодрвмодлщ ра в укмват гібозглмї віилз.
Нджваеаыфз ла впі жатмгз, які
везває гдоеава ра гомкагпщкі ілпрзрурз, одайщлд пралмвзцд гірди
нмгіохуєрщпя ніг внйзвмк багарщмт
сакрмоів.
Раліхд лднмвлмйірлі вфзляйз в
мплмвлмку гоіблі коагіекз, туйігалпщкі гії, а рдндо лднмвлмйірлі бдоурщ
уфапрщ у жймфзлат у пкйагі жймфзллзт могаліжауіи, жґвайруваллят, гоабдеат, у омжнмвпыгедллі лаокмрзків
ра в лджакмллмку кмозпруваллі жбомєы і бмєнознапакз рмцм.
Ваорм жажлафзрз, цм нмоухдлля
лднмвлмйірлікз
козкілайщлмноавмвзт лмок, пвігфарщ лд рійщкз
ном лдгмйікз у їт взтмваллі, а и
ракме у лдпноавлмпрі кдталіжку
вкйыфдлля лднмвлмйірліт у езррєгіяйщліпрщ пупнійщпрва, а ракме ном
ндвлі номгайзлз у омбмрі ноавммтмомллзт могалів.
Вфдлі- ыозпрз-козкілмймгз взгійяырщ багарм нозфзл, які нозжвмгярщ гм жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт, а пакд: пік'я, хкмйа, вуйзуя, гоужі рмцм. Ілкмйз гірз вфзляырщ жймфзл, цмб нмкажарз пвмы пакмпріиліпрщ, лджайделіпрщ, нозлуз-

нмвіпрщ, номрд гмпзрщ фапрм жймфзлз
кмеурщ вфзлярзпя фдодж балайщлзи
гмймг (кмйз гзрзла коагд якіпщ номгукрз), рмку в узт взнагкат нмроіблм гмпзрщ мбдоделм нозжлафарз нмкаоалля ракзк «жймфзлуяк». І, жвзфаилм, лд жаивзк бугд жвдорарзпя жа
гмпвігмк гм євомндипщкмгм жакмлмгавпрва ж кдрмы взвфдлля ноавмкіолмпрі нмкаоалщ лднмвлмйірліт .
Помбйдкакз козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі лднмвлмйірліт жаикайзпя і номгмвеуырщ жаикарзпя ракі
вфдлі: О. М. Балгуока, В. К. Гозцук,
Т. А. Ддлзпмва, М. Д. Шаогмомгпщкзи, М. І. Хавомлык, Н. С. Южікмва
ра ілхі вфдлі – ыозпрз.
Мдрмы праррі – є номалайіжуварз
Козкілайщлд жакмлмгавпрвм гдякзт
євомндипщкзт коаїл в фапрзлі жабджндфдлля козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі ра нмкаоалля лднмвлмйірліт.
Козкілайщлд
жакмлмгавпрвм
мкодкзт євомндипщкзт гдоеав, в
жайделмпрі віг псмокмвалзт ноавмвзт роагзуіи і мпмбйзвмпрди іпрмозфлмгм омжвзрку, нм-оіжлмку взоіхує
нзралля ном вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт. Опмбйзва увага ноз взжлафдллі
лдмбтіглмгм
козкілайщлмноавмвмгм внйзву ла лднмвлмйірлщмгм в жакмлмгавпрві євомндипщкзт коаїл нозгійяєрщпя впралмвйдллы вікмвзт кде, в оаккат якзт, нм-ндохд,
кмейзвд нозжлафдлля нмкаоалля;
нм-гоугд,
ввдгдлля козкілайщлмноавмвзт мбкдедлщ ноз нозжлафдллі
нмкаоалля гм галмї кардгмоії мпіб.
Вік, ж якмгм кмейзвд лапралля козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, ваоіыєрщпя віг 7 омків жа КК Швдиуаоії
[2, п. 136] гм 17 омків жа КК Пмйщці
[3, п. 9]. Так, в Алгйії вікмва кдеа
впралмвйдла ае гм 21 омку.
У Фоалуії пуфаплзи нігтіг гм
жймфзллмпрі лднмвлмйірліт ра взноавйдлля їт гдвіалрлмї нмвдгілкз пралмвзрщ нігжакмллзи акр Оогмлалп,
нозилярзи 2 йырмгм 1945 о. «Пом
ноавмнмоухдлля
лднмвлмйірлікз».
Сакд у лщмку впралмвйдла козкілайщла вігнмвігайщліпрщ гм каймйірліт
жймфзлуів у жайделмпрі віг вікмвмї
гоунз лднмвлмйірліт. Пдоха гоуна -
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13 омків (гм якзт жапрмпмвуырщпя
ракі кіоз нмкаоалля, як жатмгз гмнмкмгз, жатзпру, лагйягу ра взтмвалля. (пр. 122-8 Оогмлалпу). Помрд
гм ракзт мпіб кмед бурз і жапрмпмвалм козкілайщлд нмкаоалля. Та лаифапріхд взомк пугу є к'якзк і гукаллзк. Суг нозикає оіхдлля ном
ндодгафу лднмвлмйірлщмгм барщкак,
мнікулак абм мпмбак, цм їт жакілыырщ; ракме кмед бурз нозилярд оіхдлля ном ндодгафу ракмгм жймфзлуя
ла ндодвзтмвалля роугмвмку кмйдкрзвмві, хкмйі, пндуіайщлмку жакйагмві гйя лднмвлмйірліт, ракме кмед
бурз впралмвйдлм мбкдедлля гмжвіййя. Рдезк мбкдедлля гмжвіййя жапрмпмвуєрщпя гм мпіб, у якзт гмпзрщ
пндузсіфла, лднозилярла гм пупнійщпрва нмвдгілка. Такзи одезк жабджндфуєрщпя пндуіайщлзкз мпмбакз,
які ндодбуваырщ ла омбмрі ла гдоеавліи пйуебі і каырщ ндодвзтмварз
ракмгм ноавмнмоухлзка (пр. 25 Оогмлалпа). Помрд, якцм барщкз фз
мнікулз якзкмпщ фзлмк ндодхкмгеаырщ унмвлмваедлзк ла рд мпмбак лагйягарз жа ракзкз гірщкз і
гаырщ кмейзвіпрщ узк гіряк нмоухуварз одезк і гайі, рм унмвлмваедлзи кає ноавм нмвігмкзрз ном уд
в пуг у пноават лднмвлмйірліт. За
ракзт укмв пуггя кмед нозжлафзрз
хроас мпмбак, які жгіиплыырщ лагйяг жа ракзкз гірщкз, абм вжагайі
лакажарз жакілзрз ракзт мнікулів .
Напрунла кардгмоія лднмвлмйірліт жймфзлуів, які ндодгбафдлі в Оогмлалп – уд мпмбз віг 13 гм 16 омків.
Дм ракзт мпіб кмейзвд ракме нозжлафдлд мпмбйзвд нмкаоалля, номрд у
гдякзт взнагкат кмед бурз нозжлафдлд і жапугедлля гм нмжбавйдлля
вмйі, якцм ущмгм взкагаырщ мбправзлз пноавз. Поз нозжлафдллі козкілайщлмгм нмкаоалля гіырщ пндуіайщлі мбкдедлля: лд кмела нмжбавйярз раку мпмбу узвійщлзт ра пікдилзт
ноав, мбкдеуварз ндодбувалля ла
соалуужщкіи рдозрмоії, лд кмед нозжлафарзпя мбкдедлля вмйі ла промк
бійщхд гвагуярз омків ув'яжлдлля,
лд кмед нозжлафарзпя хроас бійщхд
ліе 50 рзпяф євом. (пр. 20–2–20–5
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Оогмлалпа). Пмояг іж мплмвлзк нмкаоалляк кмед жапрмпмвуварзпя і
гмгаркмвд: іжмйяуія гзрзлз віг барщків і ндодгафа ракмї гзрзлз мпмбі,
яка жкмед мнікуварзпя уієы гзрзлмы; вігноавйдлля ракмї гзрзлз гм
ілрдолару абм ла нпзтіарозфлд йікувалля. Помрд ракзк мпмбак кає взнмвлзрзпя 13 омків і гм їтлщмгм нмвлмйірря. А ув'яжлдлля лд кає ндодбійщхуварз нмймвзлу промку, ндодгбафдлмгм КК жа галзи жймфзл (пр. 16,
17 Оогмлалпа).
Напрунла гоуна – уд мпмбз 1618 омків. Дм галмї кардгмоії мпіб ракме жапрмпмвуырщпя жатмгз бджндкз
абм взтмвлі жатмгз. Помрд ракі нігйіркз уед лдпурщ козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ і вігбуваырщ ув'яжлдлля,
айд ж кдлхзк промкмк. Ваорм жажлафзрз, цм Оогмлалп кає ла пвмїи кдрі
як нмкаоалля, рак і жапрмпувалля
жапмбів бджндкз, як рм взноавйдлля і
одпмуіайіжауіы лднмвлмйірліт.
Взтмвлі жатмгз лднмвлмйірлік
нозжлафаырщпя пугмк, вмлз вкйыфаырщ в пдбд: вкажівкз цмгм нозжлафдлля кіпуя номезвалля, вкажівкз
цмгм одгйакдлрауії мпмбзпрмгм езрря, номгуйялкз, гмжвіййя, вкажівка
жлаирз ру фз ілху омбмру. Якцм нігйірка мрмфуырщ «нмгалі» гоужі, абм
віл номезває в лдбйагмнмйуфліи пік'ї, фз в пік'ї, яка лд кмед ноавзйщлм
взтмвуварз нігйірка, пуг кмед жкупзрз вігноавзрз ракмгм лднмвлмйірлщмгм ноавмнмоухлзка у взтмвлу
упралмву абм у рак жвалу рдоандврзфлу гоуну мнікз, гд жгіиплыєрщпя
лавфалля лднмвлмйірлщмгм оіжлзкз
рдтлікакз нмвдгілкз. [4, п. 24 - 35]
У Швдиуаоії, лд жваеаыфз ла
рд, цм гд-ыод козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа КК лапрає ж 7- оіфлмгм
віку, у пакмку Закмлі фіркм вкажалм
ном лдкмейзвіпрщ жапрмпувалля жагайщлмгм нмкаоалля гм мпіб віг 7 гм
18 омків. У омжгійі IV жакмлмгавфм
пндуіайщлм жакоінйдлзи ндодйік нмкаоалщ і жатмгів взтмвлмгм внйзву,
які жапрмпмвуырщпя взкйыфлм гм
«гірди» (7 - 15 омків ) і «нігйіркак»
(15 - 18 омків), а ракме 18-25 омків.
Так, гм мпіб у віуі віг 7 гм 15 омків

Вік кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством . . .
кмеурщ бурз жапрмпмвалі ракі жатмгз:
ндодкіцдлля в ноавзйщлу пік'ы абм
у взтмвлзи жакйаг, мпмбйзвзи лагйяг, гзпузнйілаолі нмкаоалля (гмгала, мбмв'яжмк взкмларз ндвлі омбмрз, хкійщлзи аодхр віг 1 гм 6 лднмвлзт омбмфзт глів). Дм мпіб вікмк
віг 15 гм 18 омків жапрмпмвуєрщпя
аодхр гм 14 глів, хроас, ув'яжлдлля
ла рдокіл віг 1 гля гм мглмгм омку
[5, п. 19-20]. На лднмвлмйірлщмгм
жймфзлуя, в жайделмпрі віг имгм пмуіайщлмгм прарупу і пралу жгмомв'я,
жгіиплыєрщпя мпмбйзвзи лагйяг як
кіоа внйзву вігнмвіглм гм пр. 85 КК
Швдиуаоії жажлафає: «Якцм прал
гзрзлз взкагає мпмбйзвмгм лагйягу,
а пака гзрзла гухдвлм твмоа, лдгмуккувара, пйіна, кає жлафлі нмоухдлля пйуту абм кмвз, впралмвйдлзи
гіаглмж « днійднпія », гзрзла кає
жлафлі нмоухдлля в нпзтіфлмку абм
гутмвлмку омжвзрку абм вігпрає в
лщмку . Взтмвлі жатмгз вігнмвіглм
гм пр. 84 КК Швдиуаоії жапрмпмвуырщпя, якцм гзрзла «є ваекмвзтмвувалмы, бджгмгйяглмы абм гйя лдї
іплує жлафла жагомжа».
Срарря 95 КК Швдиуаоії вкажує,
цм взомк пугу взкмлуєрщпя в нозжлафдлмку гйя нігйірка нозкіцдллі,
нігйірмк жаикаєрщпя, і ла лщмгм фзлзрщпя взтмвлзи внйзв. Ср. 93 ндодгбафає «мпмбйзві упралмвз гйя
гмгаркмвмгм взтмвалля»
Ваорм жажлафзрз, цм Козкілайщлзи кмгдкп Нікдффзлз (ФРН)
вжагайі лд кіпрзрщ лмок ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт. В уіи коаїлі іплує пндуіайщлзи
Закмл «Пом жгіиплдлля ноавмпуггя у
пноават лднмвлмйірліт» віг 4 пдонля
1953 омку (в одг. Віг 11 гоугля
1974), в рак жвалмку кмймгіелмку
кмгдкпі. Цди Закмл ндодгбафає лапралля козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі ж 14- оіфлмгм віку. За жакмлмгавпрвмк Нікдффзлз вік лднмвлмйірліт
нмгійяєрщпя ла гві кардгмоії: 14-18
омків ра 18-21 оік –гм якзт жапрмпмвуєрщпя бійщх к'якхд нмкаоалля ліе
гм мпіб, якзк взнмвлзвпя 21 оік.
Далзи Закмл ндодгбафає роз взгз
палкуіи жа нмоухдлля козкілайщлмгм

жакмлу. Дм лзт віглмпярщпя нозкупмві жатмгз взтмвлмгм внйзву, взноавлі жатмгз і нмкаоалля.
Позкупмві жатмгз взтмвлмгм
внйзву нмгійяырщпя ла вкажівкз ном
ндодвзтмвалля, цм ндодгбафаырщ
нознзпз і жабмомлз, цм прмпуырщпя
номвдгдлля фапу лднмвлмйірлщмгм, а
ракме взкмозпралля пнозялля у
взтмваллі, якд взоаеаєрщпя в жмбмв'яжаллі нмгмгеуварз жатмгз нм взоіхдллы пмуіайщлзт прмоіл езрря
нігйірка. Дм взноавлзт жатмгів лайдеарщ нмндодгедлля, жмбмв'яжалля
вфзлдлля ндвлзт гіи ра аодхр. Поз
ущмку взноавлі жатмгз взтмвлмгм
внйзву кмеурщ нмєглуварзпя ж взноавлзкз жатмгакз. Пмкаоалля явйяє пмбмы нмжбавйдлля вмйі лднмвлмйірлщмгм і жапрмпмвуєрщпя в рзт
взнагкат, кмйз ж уоатувалляк птзйщлмпрі лднмвлмйірлщмгм гм вфзлдлля жймфзлів і ряекмпрі имгм номвзлз
у вфзлдллі жймфзлу є нігправз вваеарз, цм жапрмпувалля нм віглмхдллы гм лщмгм нозкупмвзт жатмгів взтмвлмгм внйзву і взноавлзт жатмгів
взявзрщпя лдгмпрарлік гйя жабджндфдлля уійди козкілайщлмгм нмкаоалля. Такме нмкаоалля, як взг каоз жа
галзк Закмлмк гм лднмвлмйірліт
жапрмпмвуєрщпя йзхд
жа ндвлзт
укмв: ряекіпрщ жймфзлу, одузгзв
жймфзлу (вфзлдлля укзплмгм жймфзлу нмврмолм), вфзлдлля вндохд, айд
укзплмгм жймфзлу. Пмжбавйдлля вмйі
лднмвлмйірлщмгм кмейзвд йзхд ла
промк віг 6 кіпяуів гм 5 омків, йзхд
у ндвлзт взнагкат гм 10 омків. [6].
Козкілайщлд нмкаоалля у взгйягі
хроасу гм лднмвлмйірлщмгм кмед
бурз жапрмпмвалм йзхд у оажі, якцм
віл кає пакмпріилзи жаомбірмк абм
ілхд нмпріилд гедодйм гмтмгу.
Закмл ндодгбафає і взтмвлі жатмгз гйя лднмвлмйірліт. Дм лзт віглмпярщпя роз взгз аодхру: аодхр у
війщлзи віг омбмрз абм лавфалля фап,
кмомркмпромкмвзи і розвайзи аодхр.
Аодхр у війщлзи віг омбмрз абм лавфалля фап нозжлафаєрщпя ла фап
гмжвіййя. Тдокіл галмгм аодхру пралмвзрщ віг мглмгм гм фмрзощмт рзелів. Кмомркмпромкмвзи аодхр жапрм-
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пмвуєрщпя жакіпрщ аодхру у війщлзи
фап, якцм мпралліи кмед жахкмгзрз
омбмрі фз лавфаллы нігйірка. Тдокіл
ракмгм аодхру лд кмед ндодвзцуварз хдпрз гіб. Тозвайзи аодхр нозжлафаєрщпя ла промк віг мглмгм гм
фмрзощмт рзелів. [7]. Цікавзк взгаєрщпя нмкаоалля и у ілхзт євомндипщкзт пкалгзлавпщкзт коаїлат.
Так, Козкілайщлзи кмгдкп Нмовдгії кіпрзрщ впщмгм гві лмокз, цм
прмпуырщпя мпмбйзвмпрди козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі і нмкаоалля лднмвлмйірліт. У наоагоасі 55 пкажалм,
цм рыодклд ув'яжлдлля лд кмед жапрмпмвуварзпя цмгм козкілайщлм
каоалзт гіялщ, жгіиплдлзт у віуі гм
нмвлзт 18 омків, рдокіл нмкаоалля
рмгм е взгу кмед бурз пкмомфдлзи
лзефд кілікайщлмгм, впралмвйдлмгм
жа ракд гіялля, і ноз лаявлмпрі укмв
жапрмпмвала бійщх к'яка смока нмкаоалля. Паоагоас 61 жажлафає, цм нмймедлля ном бійщх пувмод нмкаоалля
у взнагкат нмврмолзт гіялщ жапрмпмвуєрщпя рійщкз нм віглмхдллы гм
мпмбз, якіи взнмвлзймпя 18 омків ла
фап вфзлдлля ндохмгм гіялля [8].
Вік лднмвлмйірліт в Далії взжлафаєрщпя в кдеат віг 15 гм 18 омків.
Згіглм ф. 2 § 84 КК Далії, нмкаоалля
жкдлхуєрщпя, якцм ла фап вфзлдлля
жймфзлу взллзи лд гмпяг віку 18
омків, і нмвлд нмкаоалля в оажі имгм
жапрмпувалля кмед бурз омжуілдлм
як жаивд. Пмкаоалля цмгм ракзт мпіб
лд кмед ндодвзцуварз 8 омків рыодклмгм ув'яжлдлля [9].
За КК Ірайії –лднмвлмйірлі- уд
мпмбз віг 14 гм 18 омків. В ірайіипщкмку козкілайщлмку жакмлмгавпрві
ндодгбафдлм, цм мпмба, якіи лд взнмвлзймпя 14 омків, лд кмед бурз
нозряглдла гм козкілайщлмї вігнмві-

гайщлмпрі, номрд гм лдї кмеурщ жапрмпмвуварзпя жапмбз взтмвлмгм
внйзву: ланоавйдлля її гм пндуіайщлмгм жакйагу гйя взноавйдлля ра
одпмуіайіжауії лднмвлмйірліт, нозжлафдлля впралмвйдлля лаг гзрзлмы
пндуіайщлмгм лагйягу ж бмку барщків
фз мнікулів, абм пндуіайщлм унмвлмваедлмї йыгзлз. Дм мпіб, якзк взнмвлзймпщ 14 омків кмед бурз жапрмпмвалд козкілайщлд нмкаоалля у взгйягі нмжбавйдлля вмйі, айд ла промк лд
бійщхд 5 омків, ракме гмгаркмвд нмкаоалля лд жапрмпмвуєрщпя. [10].
За Козкілайщлзк кмгдкпмк Іпналії, мпмбз, якзк лд взнмвлзймпя 18
омків, лд кмеурщ лдпрз козкілайщлу
вігнмвігайщліпрщ. Нднмвлмйірлі лдпурщ козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа
пндуіайщлзк Закмлмк –Кмгдкпмк
ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ
лднмвлмйірліт. [11].
Оред, жгіиплзвхз гмпйігедлля
євомндипщкмгм козкілайщлмгм жакмлмгавпрва, кмедкм жомбзрз ндвлі
взплмвкз:
1. Нднмвлмйірліи -уд мбправзла,
цм нмк'якхує нмкаоалля. 2. Мдра–
лд нмкаоарз лднмвлмйірлщмгм ноавмнмоухлзка, а взноавзрз, нмправзрз
ла ноавзйщлзи хйят (одпмуіайіжауія). 3. Впі лднмвлмйірлі, а ілкмйз и
мпмбз гм 25 омків –є нозвійдимвалмы кардгмоієы жймфзлуів, гм якзт
жапрмпмвуєрщпя кілікайщлд козкілайщлд нмкаоалля. 4. В упіт коаїлат
іплуырщ унмвлмваедлі пугз абм ілхі
могалз, які нозжлафаырщ нмкаоалля
лднмвлмйірлік, абм жгіиплыырщ лагйяг жа взкмлалляк ракзт нмкаоалщ.
5. Дм лднмвлмйірліт ракд нмкаоалля,
як нмжбавйдлля вмйі, ноакрзфлм лд
жапрмпмвуєрщпя, а гмвіфлд нмжбавйдлля вмйі, лд жапрмпмвуєрщпя лікмйз.
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Жкуо Ю. М. Вік козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі лднмвлмйірліт жа жакмлмгавпрвмк євомндипщкзт коаїл
У праррі омжгйялура ра гмпйігедла козкілайщла вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт
мпіб жа КК гдякзт євомндипщкзт коаїл.
Кйюфмві пймва: лднмвлмйірлі мпмбз, козкілайщла вігнмвігайщліпрщ лднмвлмйірліт,
жапмбз внйзву ра одпмуіайіжауії ла лднмвлмйірліт, нмкаоалля лднмвлмйірліт.
Жкуо Ю. М. Вмжоапр угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт нм жакмлмгардйщпрву двомндипкзт проал
В прарщд оаппкмродла з зппйдгмвала угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт нм УК лдкмрмошт двомндипкзт проал.
Кйюфдвшд пймва: лдпмвдохдллмйдрлзд йзуа, угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт, подгпрва вйзялзя з одпмузайзжаузз ла лдпмвдохдллмйдрлзт, лакажалзд лдпмвдохдллмйдрлзт.
Zhmur Y. Age of juvenile criminal responsibility under the legislation of дuropean countries
The article considers and investigates the criminal responsibility of minors for the
Criminal Code of some European countries.
Key words: minors, criminal liability of minors, means of influence and resocialization on juveniles, punishment of minors.
tion.
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Провокаційна діяльність
правоохоронних органів та її
відмінність від правомірних заходів
контролю за вчиненням злочину
Віглмплм лмвзк гйя вірфзжлялмї
пзпрдкз козкілайщлмгм номудпуайщлмгм ноава є ввдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи як мкодкмгм
ілпрзруру номудпуайщлзт гіи, цм
номвмгярщпя ніг фап гмпугмвмгм омжпйігувалля жймфзлів. Завгякз лдгйаплзк жапмбак омжпйігувалля жймфзлів
нмвзллі гмпягарзпя жавгалля козкілайщлмгм номвагедлля, які ндодгбафдлі пр. 2 фзллмгм КПК Укоаїлз.
Щмноавга, як пвігфзрщ ноакрзка жапрмпувалля лмок КПК Укоаїлз, оджуйщрарз лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи йзхд гм 5% взжлаырщпя
гмкажакз в пуггі, тмфа в ілмждклзт
коаїлат (жмкодка, в США) уди нмкажлзк гмтмгзрщ гм 95%. [1, 33] Дйя
нігвзцдлля якмпрі гмкажмвмї бажз
могалз гмпугмвмгм омжпйігувалля ніг
фап жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт
(омжхукмвзт) гіи лдоігкм гмнупкаырщ нмоухдлля фзллмгм жакмлмгавпрва, жмкодка жапрмпувалля номвмкауії жймфзлу. Впд уд в нмгайщхмку
нозжвмгзрщ гм взжлалля пугмк гмкажів, які мрозкалі в оджуйщрарі номвм-
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кауії, лдгмнупрзкзкз ла нігправі ф. 1
пр. 87 КПК Укоаїлз.
Щмгм ноавмкіолмпрі жапрмпувалля номвмкауії жймфзлу ніг фап жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи лдоігкм гзпкуруырщ вірфзжлялі ра жаоубіелі лаукмвуі, дкпндорз
ра нмйірзкз. Хмфа уд нзралля фапркмвм и водгуйщмвалм лмокакз фзллмгм
КПК Укоаїлз ра ноавмвзкз нмжзуіякз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз, в укоаїлпщкмку пугмфзлпрві жупроіфаєрщпя пундодфйзва ноакрзка в
козкілайщлзт пноават в якзт кайа
кіпуд номвмкауія жймфзлу. Тмку кдрмы уієї праррі є гмпйігедлля рзт
фіркзт ―кде‖, ноз якзт лдгйаплі пйігфі (омжхукмві гії) жайзхаырщпя ноавмкіолзкз і лд ндодрвмоыырщпя в
іліуіывалля ноавммтмомллзкз могалакз вфзлдлля мпмбмы жймфзлу.
Сдодг вфдлзт, омбмрз якзт нозпвяфдлі гмпйігедллы козкілайщліи
вігнмвігайщлмпрі жа номвмкауіы жймфзлів, кмела взгійзрз: О. І. Айщмхзлу, С. А. Бабзф, Б. В. Вмйедлкіла,
О. В. Гмвмоутілу,
Н. Єгмомву,
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О. О. Мапрдокмва, М. І. Мдйщлзка,
В. О. Навомущкмгм, О. В. Пмбозжгаєву, С. М. Рагафзлпщкмгм, О. О. Рземву, А. Я. Свєрймва, М. С. Тагалудва ра ілхзт.
За лмвзк козкілайщлзк номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк мкодкі номбйдклі нзралля жапрмпувалля номвмкауії ніг фап жгіиплдлля лдгйаплзт
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра мндоарзвлм-омжхукмвзт
жатмгів
буйз
нодгкдрмк гмпйігедлля ракзт сатівуів як О. А. Бійіфак, В. О. Гйухкмв,
К. П. Загмя,
В. В. Навомущка,
С. С. Чдолявпщкзи.
В ноавлзфіи йірдоаруоі лдоігкм
жупроіфаырщпя гуккз ном рд, цм у
жв’яжку ж омжгуймк жймфзллмпрі, лдгієвіпры ілхзт жатмгів, номвмкауіилмнігбуоывайщла гіяйщліпрщ уійкмк
кмед бурз взноавгала кілудвмы кдрмы – взкозрряк рзт, трм баеає вфзлзрз абм вфзляє жймфзлз ра нозряглдлляк їт гм вігнмвігайщлмпрі. Таку
гукку в оіжлі фапз нігрозкувайм фзкайм лаукмвуів.
Нанозкйаг, гоуна вфдлзт, у яку
втмгзйз Гйаждо, Кмйдо, Лзпр [2],
Шыруд [3], Гдидо, Каудлхрдил [4],
Зілгдвайщг [5] ра ілхі, вваеайа мбґоулрмвалзк жапрмпувалля номвмкауії ла ріи нігправі, цм агдлрномвмкармо пак лд жауікавйдлзи у
вфзлдллі пакмгм жймфзлу, а йзхд
баеає нмндодгзрз имгм хйятмк ндодгафі жймфзлуя в оукз ноавмпуггя,
рмку имгм гіяйщліпрщ ноавмкіола і
лдкаоала.
Помрд, ілхі гмпйіглзкз (Гднн,
Бмотдор [6], Бодигдлбат, Гдийщбмол
[7], Білгілг [8], М. С. Тагалудв,
Л. С. Бєймгозущ-Кмрйяодвпщкзи
ра
ілхі [9-10]), лавнакз, гмвмгзйз акмоайщліпрщ ра каоаліпрщ бугщ-якмї номвмкауіилмї гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі
яка взкмозпрмвувайапщ ж кдрмы взкозрря жймфзлуів [11].
Іліуіывалля лджакмллзт гіи нмпагмвзкз фз ілхзкз мпмбакз жа фзллзк жакмлмгавпрвмк мглмжлафлм є
номрзноавлзк, тмфа в гдякзт коаїлат (жмкодка, в США, ФРН) жапрмпувалля номвмкауії жймфзлу є жакмллзк (цмноавга, ж фіркмы одгйакдлра-

уієы ра нмгіймк номвмкауії ла ноавмкіолу и лдноавмкіолу).
Так, ніг номвмкауієы у ФРН омжукієрщпя лд птзйялля жакмлмпйутлялмгм гомкагялзла гм пкмєлля жймфзлу, а ноаглдлля жкупзрз мпмбу, яка
гмруєрщпя гм вфзлдлля жймфзлу гіярз
в лдвзгіглзт гйя пдбд укмват і рзк
пакзк нмйдгхзрз жагафу жарозкалля
і взкозрря ноавмнмоухлзка. Нікдущкі ыозпрз взтмгярщ ж рмгм, цм агдлр
жа вфзлдлля номвмкауіилзт гіи лд
нігйягає нмкаоаллы, рак як віл ноаглд лд гм кілудвмгм оджуйщрару жймфзлу, а йзхд гм имгм пномбз ра ж кдрмы
жанмбігалля бійщх лдбджндфлзк лапйігкак [12, c. 168].
Ммгдйщлзи Козкілайщлзи кмгдкп
США одкмкдлгує в козкілайщлзт
кмгдкпат кмелмгм жі храрів ндодгбафзрз лмоку ракмгм жкіпру: ―Пубйіфла
нмпагмва мпмба, яка жгіиплыє взкмлалля жакмлу, абм мпмба, цм гіє у
пнівноауі ж ракмы нмпагмвмы мпмбмы,
жгіиплыє номвмкауіы, якцм ж кдрмы
мрозкалля гмкажів вфзлдлля нмпягалля вмла пнмлукає абм жамтмфує
ілху мпмбу гм нмвдгілкз, цм пралмвзрщ уд нмпягалля, … хйятмк жапрмпувалля кдрмгів ндодкмлалля абм
пнмлукалля, цм првмоыырщ іпрмрлзи
озжзк рмгм, цм ракд нмпягалля бугд
пкмєлм ілхзкз мпмбакз, мкоік рзт,
які гмрмві имгм вфзлзрз‖ [13, c. 27].
Чзллзк Козкілайщлзк кмгдкпмк Укоаїлз ндодгбафдла мкодка
прарря (370), якмы номвмкауія нігкуну вваеаєрщпя козкілайщлм каоалзк
гіялляк. Дмуійщліпрщ ввдгдлля вігнмвігайщлмпрі лд рійщкз жа номвмкауіы
нігкуну, а и жа номвмкауіы ілхзт
жймфзлів ніглікайапщ аврмомк в мгліи
ж нмндодгліт нубйікауіи. [14, 79]
Коік рмгм, праррды 271 КПК
Укоаїлз взжлафдлм, цм ніг фап ніггмрмвкз ра номвдгдлля жатмгів ж кмлромйы жа вфзлдлляк жймфзлу жабмомляєрщпя номвмкуварз (нігбуоыварз)
мпмбу ла вфзлдлля ущмгм жймфзлу ж
кдрмы имгм нмгайщхмгм взкозрря,
гмнмкагаыфз мпмбі вфзлзрз жймфзл,
якзи вмла бз лд вфзлзйа, якбз пйігфзи ущмку лд пнозяв, абм ж уієы пакмы кдрмы внйзварз ла її нмвдгілку
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лапзйщпрвмк, нмгомжакз, халраедк.
Згмбурі в ракзи пнмпіб одфі і гмкукдлрз лд кмеурщ бурз взкмозпралі
у козкілайщлмку номвагедллі. [15,
88]
Чіркзт кде ноавмкіолмпрі лдгйаплзт пйігфзт гіи в укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві лд взжлафдлм. Врік, лдкмейзвм псмокуйыварз впі взнагкз,
ноз якзт ноавммтмомллі могалз взтмгярщ жа кдеі пвмїт нмвлмваедлщ ра
номвмкуырщ мпмбу ла вфзлдлля рмгм
фз ілхмгм жймфзлу. Тмку пугз, ніг
фап впралмвйдлля сакру лаявлмпрі
номвмкауії жймфзлу, в кмелмку ілгзвігуайщлмку взнагку бдоурщ гм увагз
оіжлі козрдоії. На гукку аврмоа, яка
ґоулруєрщпя ла алайіжі ноакрзкз вірфзжлялзт пугів ра ЄСПЛ, в тмгі пугмвмгм омжгйягу козкілайщлмї пноавз, в якіи кмед кіпрзрзпщ номвмкауія
жймфзлу, пуг нмвзлдл жлаирз вігнмвігі ла лапрунлі нзралля:
- фз буйм взкйзкалм нмвдгілкмы
ноавммтмомллзт могалів вфзлдлля
мбвзлувафдлзк жймфзлу;
- фз буйз в могалу гмпугмвмгм
омжпйігувалля одайщлі нігправз вваеарз, цм мбвзлувафдлзи вфзлзрщ
жймфзл ра фз буйа у ноавммтмомллзт
могалів ілсмокауія ном пзпрдкарзфліпрщ вфзлдлля мбвзлувафдлзк нмгіблзт жймфзлів;
- фз був у мбвзлувафдлмгм гм
вфзлдлля номвмкауії лакіо вфзлзрз
жймфзл, у оажі, якцм ж’явзрщпя гйя
ущмгм кмейзвіпрщ;
- фз буйз в гіят ноавммтмомлуів
мжлакз
лапрзойзвмпрі, вкмвйялщ,
номнмжзуіи взлагмомгз, ілхзт прзкуйів, які нозжвдйз гм нмявз в мбвзлувафдлмгм лакіоу вфзлзрз жймфзл.
Ндмбтігліпрщ фіркмї жакмлмгавфмї
одгйакдлрауії ракрзкз жгіиплдлля
номвмкауії жймфзлу жакоінйдла і в
Міелаомглзт ноавмвзт акрат, у якзт
ніггаєрщпя козрзуі гіяйщліпрщ нмйіуії
ж розвайзт номвмкауіилзт жатмгів ж
кдрмы взявйдлля кмоунуіилзт ра
ілхзт жймфзлів и жажлафаєрщпя, цм
―тмфа іплує кайм жгмгз цмгм рмгм, як
в номудгуолмку нйалі нмвзллі впралмвйыварзпя уі мбкдедлля абм лавірщ
як їт пйіг взжлафарз, хзомкм взжла-
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єрщпя, цм рака ракрзка нмвзлла одгйакдлруварзпя фіркзкз гзодкрзвакз‖. [16].
Алайіж вірфзжлялмї пугмвмї ноакрзкз пвігфзрщ ном вігпурліпрщ єгзлмгм нмгйягу пуггів ла номбйдку жапрмпувалля ноавммтмомллзкз могалакз
номвмкауіилмї гіяйщлмпрі ніг фап
жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, цм в пвмы фдогу нмомгеує в унмвлмваедлзт мпіб могалів
гмпугмвмгм омжпйігувалля ндодкмлалля ном рд, цм жапрмпувалля номвмкауії в тмгі лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи є уійкмк ноавмкіолзк.
В оджуйщрарі, 56% мнзралзт номкуомоів, 65% мнзралзт пйігфзт ра 72%
мнзралзт мндоарзвлзт ноауівлзків
вваеаырщ жа гмуійщлд омжхзодлля
кмейзвмпрди жапрмпувалля номвмкауії у ноавммтмомлліи гіяйщлмпрі.
Бійщх рмгм, вігнмвіглм гм оджуйщрарів
мнзрувалля, нмвдгдлмгм Айщмхзлмы О. І., пдодг 120 ноауівлзків могалів влуроіхліт пноав бійщхд родрзлз (43 мпмбз – 35,8 % мнзралзт)
вваеаырщ кмейзвзк номвмкуварз
мпмбу ла вфзлдлля жймфзлу ж кдрмы її
нмгайщхмгм взкозрря ра нозряглдлля
гм вігнмвігайщлмпрі. Маиед 18 %
мнзралзт (21 мпмба) у вйапліи ноакрзуі жапрмпмвувайз номвмкауіилі кдрмгз. Маиед нмймвзлі ж мнзралзт
ноауівлзків ОВС вігмкі взнагкз
номвмкувалля мпіб ла вфзлдлля жймфзлу ілхзкз ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів (57 мпіб – 47,5 %).
[17, 118] Наибійщх фапрм номвмкауія
жймфзлу жупроіфаєрщпя ніг фап омжпйігувалля жймфзлів ндодгбафдлзт праррякз 368–369-2 КК Укоаїлз, тмфа пр.
370 КК Укоаїлз ндодгбафдла козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа номвмкауіы нігкуну, а ракме у ндодгбафдлзт
праррякз 305–309, 311, 321, ра іл. КК
Укоаїлз.
Воатмвуыфз
взцдвзкйагдлд,
вваеаєкм жа лдмбтіглд лавдпрз мплмвлі нмймедлля ноакрзкз ЄСПЛ цмгм
ноавмкіолмпрі жапрмпувалля номвмкауії жймфзлу ноауівлзкакз ноавммтмомллзт могалів, які є мбмв’яжкмвзкз
гйя жапрмпувалля в Укоаїлі як гедодйм ноава.
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У ноакрзуі ЄСПЛ жупроіфаєрщпя
жлафла кійщкіпрщ оіхдлщ ж нзралщ номвмкауії жймфзлів, жмкодка: ―Тдхдиоа
гд Капром номрз Пморугайії‖; ―Ракалаупкап номрз Лзрвз‖; ―Баллікмва
номрз Рмпіипщкмї Фдгдоауії‖; ―Вдпдймв
ра ілхі номрз Рмпіипщкмї Фдгдоауії‖;
―Шдллмл номрз Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва‖; ―Хугмбіл номрз Рмпіипщкмї
Фдгдоауії‖; ―Сдкдиоа номрз Пморугайії‖; ―Лыгз номрз Швдиуаоії‖; ―Мійіліілд номрз Лзрвз‖; ―Гмогієвпщкзи
номрз кмйзхлщмї Югмпйавпщкмї одпнубйікз Макдгмлія‖. Нд вгаыфзпщ в
гдрайщлзи алайіж взцджажлафдлзт
оіхдлщ, пномбуєкм ужагайщлзрз ноавмву нмжзуіы ЄСПЛ ж нозвмгу ноавмкіолмпрі номвмкауії жймфзлу:
1. Впі взцдвкажалі нодудгдлрлі
оіхдлля ЄСПЛ прмпуырщпя оажмвзт
жймфзллзт дніжмгів, пкмєлзт мглієы
мпмбмы. В емгліи пноаві лд омжгйягаймпя нзралля ном взкмозпралля
лдгйаплзт агдлрів гйя взкозрря нмпріилм гіыфмї могаліжмвалмї жймфзллмї
гоунз абм могаліжауії. Поз ущмку у
впіт взцдвкажалзт оіхдллят жаявлзкз првдогеувайз, цм вмлз взнагкмвм
жомбзйз оажмвзи жймфзл, а ЄСПЛ
акудлрував пвмы увагу ла гдрайщлмку
взвфдллі ра гмпйігедллі ущмгм нзралля. Тмбрм жажлафдлі мбправзлз
кайз ваейзвд жлафдлля і внйзвайз
ла оіхдлля, які в оджуйщрарі нозикайзпя ЄСПЛ.
У бійщхмпрі жажлафдлзт оіхдлщ
ЄСПЛ гіихмв взплмвку, цм ноавммтмомлуі лд кайз гмпрарлщмї ілсмокауії ж лджайделзт гедодй ном жймфзллу гіяйщліпрщ мбвзлувафдлмгм і рмку
взжлавайз гії лдгйаплзт агдлрів номвмкауієы.
Оглак у пноаві «Шдллмл номрз
Снмйуфдлмгм Кмомйівпрва» мбіжлаліпрщ нігмжоывалмгм ном гіыфу уілу
номгаеу лаокмрзку і имгм жгарліпрщ
лдгаилм жлаирз лаокмрзк гйя номгаеу омжгйягайзпя ЄСПЛ як мжлака
имгм іплуыфмї козкілайщлмї гіяйщлмпрі, яка пномпрмвувайа рвдогедлля
жаявлзка ном вфзлдлля номвмкауії
цмгм лщмгм.
2. ЄСПЛ гмнупкає, цм ноавммтмомллі могалз гйя омжкозрря жймфзлів

каырщ ноавм взкмозпрмвуварз в омбмрі лдгйаплзт агдлрів. Змкодка, жапрмпмвуварз номудгуоу ікірауії жймфзлу (кмлромйщмвалу жакунку, мндоарзвлу жакунку іл.), номрд, жа укмвз
гмрозкалля ндвлзт жапрдодедлщ. Змкодка, ЄСПЛ вваеає, цм жакмлмгавпрвмк коаїлз нмвзлла бурз фіркм ндодгбафдла кмейзвіпрщ взкмозпралля
лдгйаплзт кдрмгів гйя омжкозрря
жймфзлів, жмкодка - гіяйщлмпрі лдгйаплзт агдлрів і / абм жапрмпувалля
номудгуоз ікірауії жймфзлу. Бійщх
рмгм, ЄСПЛ вваеає, цм вігнмвіглі
лмокарзвлі акрз нмвзллі ндодгбафарз
жатмгз кмлромйы жа жапрмпувалляк
лдгйаплзт кдрмгів як ла драні мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі, рак і ла
драні омжпйігувалля козкілайщлмї
пноавз, а ракме лайделзк фзлмк
жабджндфуварз гаоалрії гмрозкалля
ноав йыгзлз, жмкодка, ноава ла
пноавдгйзвзи пуг.
Дйя ЄСПЛ каырщ жлафдлля лд
рійщкз мбправзлз номвдгдлля ікірауії
жймфзлу, а и мбправзлз, які ндодгувайз їи. Змкодка, гедодйм нмтмгедлля ндовзллмї ілсмокауії ном лакіо
ндвлмї мпмбз вфзлзрз жймфзл, ла нігправі якмї в нмгайщхмку буйм нозилярм оіхдлля ном ікірауіы жймфзлу.
Якцм ндовзлла ілсмокауія ном
лакіо мпмбз вфзлзрз жймфзл буйа
мрозкала ноавммтмомлуякз віг лджайделмгм мпмбз (нмрдоніймгм, еуолайіпра ра іл.), рм рака ілсмокауія пака
нм пмбі кмед омжгйягарзпя як гмпрарля нігправа гйя жапрмпувалля номудгуоз ікірауії жймфзлу. У ущмку взнагку вваеаєрщпя, цм ноавммтмомлуі
―нозєглайзпя‖ гм пкмєлля жймфзлу.
Якцм е ндовзлла ілсмокауія ном
жймфзл лагіихйа віг лдгйаплмгм агдлра абм мпмбз, цм жлатмгзрщпя ніг кмлромйдк ноавммтмомллзт могалів, рм
в ракмку оажі ікірауія жймфзлу кмед
бурз взжлала пугмк як номвмкауія.
3. ЄСПЛ вваеає, цм лдгйаплі
агдлрз і / абм нігкмлромйщлі ноавммтмомлуяк мпмбз нмвзллі гіярз напзвлм і лд нігбуоыварз мпмбу гм вфзлдлля жймфзлу, рмбрм:
- вмлз нмвзллі нозєглуварзпя гм
жймфзлу, якзи вед гмруєрщпя абм
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вфзляєрщпя, айд лд іліуіыварз жймфзл
пакмпріилм;
- вмлз лд нмвзллі якзкмпщ фзлмк
рзплурз ла нмрдлуіилмгм жймфзлуя
абм ілхзк пнмпмбмк пнмлукарз имгм
пкмыварз жймфзлз (омбзрз нмврмолу
номнмжзуіы ніпйя мрозкалля вігкмвз, номнмлуварз бійщх взпмку уілу,
ліе жажвзфаи, нмгомеуварз абм, лавнакз, лакагарзпя взкйзкарз пнівфурря гм пдбд).
4. ЄСПЛ вваеає, цм лауімлайщлі
пугз жмбмв'яжалі ндодвіоярз рвдогедлля мбвзлувафдлзт ном жгіиплдлля номрз лзт номвмкауіи, а ноавммтмомлуі жмбмв'яжалі гмвмгзрз ноавмкіоліпрщ пвмїт гіи.
Ндгмрозкалля узт взкмг омжгйягаєрщпя ЄСПЛ як нмоухдлля ноава
ла пноавдгйзвзи пуг. Поз ущмку в
багарщмт взнагкат ЄСПЛ взжлав лаявліпрщ номвмкауії жймфзлу лд рмку,
цм гіиплм впралмвзв сакр кмлкодрлзт номрзноавлзт гіи ж бмку ноавммтмомлуів, а рмку, цм ноавммтмомлуі
лд нодгправзйз нмвлмї ілсмокауії
ном номвдгдлля агдлракз лдгйаплзт
гіи, а пугз іглмоувайз абм лдлайделзк фзлмк ндодвіояйз вігнмвіглі
гмвмгз ра жандодфдлля мбвзлувафдлзт.
Нмокз укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва, цм одгуйыырщ гіяйщліпрщ лдгйаплзт агдлрів є гмпзрщ абпроакрлзкз і
лд кіпрярщ лдмбтіглмгм оівля кмлкодрзкз гйя рмгм, цмб номвдпрз фірку
кдеу кіе ноавмкіолзкз гіякз агдлра
і номвмкауієы. В ракмку оажі, ла лаху гукку, гдлдоайщлзи номкуомо,
каыфз кмейзвіпрщ вігнмвіглм гм н. 9
ф. 1 пр. 9 Закмлу Укоаїлз ―Пом номкуоаруоу‖ взгаварз кдрмгзфлі одкм-

кдлгауії ж нзралщ жапрмпувалля впіка
лзефдпрмяцзкз номкуомоакз жакмлмгавпрва, нмвзлдл, взгарз єгзлі
кдрмгзфлі одкмкдлгауії, в якзт взжлафзрз фіркі кдеі ноавмкіолмпрі гіи
лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи
ж кдрмы жанмбігалля вфзлдлля лзкз
номвмкауії жймфзлів.
Вігнмвіглі жкілз каырщ бурз влдпдлі ракме і в ―Ілпроукуіы ном могаліжауіы номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра взкмозпралля їт оджуйщрарів у козкілайщлмку
номвагедллі‖, жарвдогедлу пнійщлзк
лакажмк Гдлдоайщлмї номкуоаруоз
Укоаїлз, МВС, СБУ, Агкіліпроауії
Ддоеавлмї нозкмогмллмї пйуебз
Укоаїлз,
Міліпрдопрва
сілалпів
Укоаїлз ра Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз віг 16.11.2012
№ 114/
1042/516/1199/936/1687/5, мпкійщкз
в ліи емглзк фзлмк лд одгйакдлрмвалм кдеі жгіиплдлля лдгйаплзт пйігфзт гіи ра жабмомла номвмкувалля
мпмбз ла вфзлдлля жймфзлу.
Коік рмгм, лд ніггаєрщпя пукліву
лдмбтігліпрщ фіркмгм взжлафдлля в
лмокат Опмбйзвмї фапрзлз Козкілайщлмгм кмгдкпу нмлярря номвмкауії
жймфзлу як номрзноавлмгм гіялля. На
лаху гукку, ракд взжлафдлля кмгйм б
карз лапрунлзи взгйяг: Помвмкауія
жймфзлу, рмбрм пвігмкд птзйялля ілхмї мпмбз гм вфзлдлля жймфзлу, а
ракме првмодлля мбправзл і укмв, які
кмеурщ взкйзкарз в мпмбз лакіо гм
вфзлдлля жймфзлу, ж кдрмы нмгайщхмгм взкозрря мпмбз, хруфлмгм првмодлля гмкажів вфзлдлля жймфзлу,
халраеу фз ж ілхзт мпмбзпрзт ілрдодпів.
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Shtern A. The provocative activity of law enforcement agencies and its
distinction from lawful measures of control over the commission of a crime
The paper investigates the problematic issues of the lawfulness of using the
entrapment during undercover investigations of domestic law enforcement bodies. The
influence of the practice of the European Court of Human Rights on the law enforcement
practice on the use of entrapment in the course of undercover (search) investigations is
analyzed.
Key words: entrapment, provocation of bribery, corruption, bribe, unlawful profit,
undercover (search) investigations, evidential significance, control over the commission of
a crime.
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Укоаїлз ланоавйдла ла номудп втмгедлля гм євомндипщкмгм ілрдгоауіилмгм номпрмоу, цм нігрвдогеуєрщпя нозилярряк
Закмлу Укоаїлз
―Пом оарзсікауіы Угмгз ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз,
ра Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї
длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз,

ж ілхмї прмомлз‖ [1]. Рдайіжуыфз пвмї
ноаглдлля бурз взжлалмы євомндипщкзкз наорлдоакз, взкмлуыфз укмвз уієї Угмгз, укоаїлпщка гдоеава
жкухдла аганруварзпя гм взкмг Євомндипщкмгм Смыжу, номвмгзрз нмйірзфлі, пмуіайщлм-дкмлмкіфлі, ноавмві
ра ілпрзрууіилі одсмокз, гмрозкуварзпя взжлалзт кіелаомглзт нозлузнів пнівноауі, нозилярзт в коаї-
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лат-фйдлат Євомндипщкмгм Смыжу.
Оглзк іж ндопндкрзвлзт ланояків
нмкоацдлля дкмлмкіфлзт віглмпзл,
рмогівйі, ілвдпрзуіи ра гмбомпмвіплмї
кмлкуодлуії, ла лах нмгйяг, кмед
бурз роалпкмогмллд ра кіеодгімлайщлд пнівомбірлзурвм. Вігнмвіглм
―Євомна Рдгімлів‖, як фапрм лажзваырщ Євомндипщкзи Смыж пщмгмглі,
взжлафає пакд ракд пнівомбірлзурвм
ноімозрдрлзкз хйятакз вжаєкмгії
оіжлзт одгімлів, лджайделм віг їт
гдоеавлмї нозлайделмпрі.
Воатмвуыфз пкйаглі укмвз, в
якзт мнзлзйапщ Укоаїла, ваейзвзк
ілпроукдлрмк омжвзрку бійщхмпрі
одгімлів, кіпр і рдозрмоіайщлзт гомкаг є роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм у оіжлзт смокат кіердозрмоіайщлмї пнівноауі, і лд йзхд рзт, цм кдеуырщ іж пупіглікз коаїлакз абм
каырщ упрайдлі віглмпзлз ж рдозрмоіайщлзкз наорлдоакз в ілхзт коаїлат. Опмбйзвм ущмгм нмродбуырщ, ла
лах нмгйяг, птіглі одгімлз Укоаїлз,
цм вроарзйз пвмї жв’яжкз влапйігмк
жбомилмгм кмлсйікру ла Стмгі. На
пщмгмглі,
могалакз
гдоеавлмгм
уноавйілля буйз жомбйдлі ндвлі комкз в галмку ланоякку, в р.ф. і в жакмлмгавфіи псдоі. Наеайщ, їт кмела
вваеарз лдгмпрарлікз. У жв’яжку ж
узк взлзкає нмродба у одсмокуваллі ра нігвзцдллі дсдкрзвлмпрі іплуыфмї жакмлмгавфмї бажз, а ракме нмгайщхмї її аганрауії гм жакмлмгавпрва
Євомндипщкмгм Смыжу.
Тдмодрзфлі мплмвз ра ноавмві жапагз роалпкмогмллмгм ра кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва гмпйігеувайзпя у ноауят М. Баикуоармва,
М. Буомкдлпщкмгм,
Ф. Вацука,
Я. Майзка, Н. Мікуйз, В. Ммлапрзолмгм, О. Сухка, І. Сругдллікмва,
В. Тмйкмвалмва ра ілхзт сатівуів у
псдоат кіелаомглмгм ноава, одгімлайщлмї дкмлмкікз, гдоеавлмгм уноавйілля рмцм. Наукмвуякз взжлафдлі
нмлярря, нозлузнз, нозфзлз взлзклдлля роалпкмогмллмгм ра кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва; нзралля
имгм одгуйывалля. Поз ущмку, пйіг
жажлафзрз, цм лаявлі гмпйігедлля лд
кіпрярщ номнмжзуії цмгм кмейзвмп-
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рди взтмгу іж пзруауії, цм пкйайапя
іж роалпкмогмллзк пнівомбірлзурвмк
у нівліфлм-птіглзт одгімлат Укоаїлз.
Мдрмы уієї праррі є жгіиплзрз
алайіж лаукмвзт ноаущ, фзллмгм жакмлмгавпрва, ноакрзкз имгм жапрмпувалля ра взжлафзрз номбйдкз жайуфдлля гдмгоасіфлм віггайдлзт одгімлів Укоаїлз гм євомілрдгоауіилзт
номудпів хйятмк роалпсмокауії роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва в лмвзи смокар кіелаомглзт віглмпзл.
У вігнмвіглмпрі жі пр. 1 Рмжгійу 1
Закмлу Укоаїлз ―Пом роалпкмогмллд
пнівомбірлзурвм‖ ніг роалпкмогмллзк пнівомбірлзурвмк пйіг омжукірз
пнійщлі гії, пноякмвалі ла впралмвйдлля і нмгйзбйдлля дкмлмкіфлзт,
пмуіайщлзт, лаукмвм-рдтліфлзт, дкмймгіфлзт, куйщруолзт ра ілхзт віглмпзл кіе рдозрмоіайщлзкз гомкагакз, їт нодгправлзущкзкз могалакз, кіпудвзкз могалакз взкмлавфмї
вйагз Укоаїлз ра рдозрмоіайщлзкз
гомкагакз, вігнмвіглзкз могалакз
вйагз ілхзт гдоеав у кдеат кмкндрдлуії, взжлафдлмї їт лауімлайщлзк
жакмлмгавпрвмк. Закмл ракме взжлафає пуб’єкрів і уфаплзків роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва, гм якзт
вігнмвіглм віглмпзрщ рдозрмоіайщлі
гомкагз, їт нодгправлзущкі могалз,
кіпудві могалз взкмлавфмї вйагз
Укоаїлз, цм вжаєкмгіырщ ж рдозрмоіайщлзкз гомкагакз ра вігнмвіглзкз
могалакз вйагз ілхзт гдоеав у кдеат пвмєї кмкндрдлуії, впралмвйдлмї
фзллзк жакмлмгавпрвмк ра угмгакз
ном роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм;
ыозгзфлзт ра сіжзфлзт мпіб, гомкагпщкі могаліжауії, цм бдоурщ уфапрщ
у роалпкмогмллмку пнівомбірлзурві,
лагійяыфз їт ндвлзкз нмвлмваедллякз [2]. Сйіг жажлафзрз, цм жакмлмгавдущ лд взжлафає кіеодгімлайщлд
пнівомбірлзурвм, рмгі як цмгм роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва
впд
бійщх-кдлх водгуйщмвалм. В Закмлі
лд жажлафдлм нмймедлля прмоіл нм
віглмхдллы гм кмогмлу, а уд мжлафає, цм вігнмвіглм гм роакрувалля,
цм кіпрярщ євомндипщкі ноавмві акрз
роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм кмед карз алаймгіфлі смокз, ілпроукд-
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лрз ра кдталіжкз одайіжауії, як і кіеодгімлайщлд.
Снзоаыфзпщ ла акрз Євомндипщкмгм Смыжу жажлафзкм, цм і ндохзи,
і гоугзи взг пнівомбірлзурва є пкйагмвмы пзпрдкз кіелаомглзт віглмпзл ра дйдкдлрмк одгімлайщлмгм омжвзрку. На лаху гукку, кіеодгімлайщлд пнівомбірлзурвм – уд ужагайщлдлд нмлярря, рмгі як роалпкмогмллд
– уд мкодкі смокз ндохмгм. Міелаомглд ноавм взжлає ілпрзрууіилзи
таоакрдо одгімлайщлмї роалпкмогмллмї мгзлзуі, цм лагійяє її ндвлзк
кмймк ноав ра мбмв’яжків.
В мплмвлмку омжвзрмк роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва бажуєрщпя
ла вжаєкмужгмгедллі ра нмєглаллі
ілрдодпів имгм пуб’єкрів ра уфаплзків,
які каырщ пнійщлзи кмогмл ж коаїлакз-фйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу.
Дйя ракзт рдозрмоіи вігкозваєрщпя
уійзи пндкро кмейзвмпрди: взтіг ла
євомндипщкі озлкз рмваоів і нмпйуг,
мрозкалля гмгаркмвзт ілвдпрзуіи і
р.н., взкмозпрмвуыфз кдталіжкз роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва ра
аганрауії євомндипщкмгм жакмлмгавпрва у псдоі одгімлайщлмї нмйірзкз.
Дієвмы могаліжауіилмы смокмы
роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва є
євомодгімлз. Закмл Укоаїлз ―Пом
роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм‖ взжлафає євомодгімл як могаліжауіилу
смоку пнівомбірлзурва агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт мгзлзущ євомндипщкзт гдоеав, цм жгіиплыєрщпя
вігнмвіглм гм гвм- абм багармпрмомлліт угмг ном роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм [2]. У номудпі ракмгм пнівомбірлзурва агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлі мгзлзуі, мб’єглуыфз пвмї
жупзййя в оіжлмкалірлзт ланоякат,
акрзвіжуырщ ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ,
вжаєкмвзгіглд
рмогмвдйщлм-дкмлмкіфлд пнівомбірлзурвм ж пупіглікз
гдоеавакз, які є фйдлакз євомодгімлів.
Нд кдлх ваейзвзк є омжвзрмк
роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва і
жа уфапрі рдозрмоіи, які лд каырщ
пнійщлзт кмогмлів ж коаїлакзфйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу. У
ракзт рдозрмоіи, ла пщмгмглі взлзкає

лзжка номбйдк. Оглзк іж ланояків
взоіхдлля, ла лах нмгйяг, є роалпсмокауія роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва у кіеодгімлайщлд. Ндмбтігліпрщ жгіиплдлля ракмї роалпсмокауії
нігрвдогеує мпмбйзву акруайщлмпрі
галмї номбйдкз гйя рдозрмоіи віггайдлзт віг Євомндипщкмгм Смыжу ра
мплмвлзт роалпнморлзт омжв’яжмк.
Нанозкйаг, Сукпщка мбйапрщ, ла рдозрмоії якмї првмодлм євомодгімл
―Яомпйавла‖, яка коік взцджгагалзт
номбйдк, ракме мбкдедла у пнівноауі ж мгйягу ла рд, цм мплмвлі одайщлі
ра нмрдлуіилі наорлдоз у роалпкмогмллмку пнівомбірлзурві (Бійгмомгпщка, Боялпщка ра Куопщка мбйапрі
Рмпіипщкмї Фдгдоауії) взявзйзпя
пкйагмвмы
фапрзлмы
коаїлзагодпмоа, яка нмоухзйа рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ Укоаїлз і номгмвеує
жбомилзи кмлсйікр ла Стмгі.
Євомодгімл ―Яомпйавла‖ првмодлзи 24 квірля 2007 омку в оаккат
Угмгз кіе Сукпщкмы ра Куопщкмы
мбйапрякз. Айд, гм рмгм фапу, нмкз
лд бугд взоіхдлм нзралля кмлсйікру, гмвмозрз ном нмлмвйдлля омбмрз
євомодгімлу ―Яомпйавла‖ лдкає пдлпу. Поз ущмку, одпуопз лаявлі, нйарсмока првмодла, ілпрзрууіила пзпрдка іплує, а одгімл нмродбує гмгаркмвмгм прзкуйывалля гм омжвзрку. В
пвмы фдогу, лаявліпрщ Угмг ном гмвгмпромкмвд рмогмвдйщлм-дкмлмкіфлд,
лаукмвм-рдтліфлд і куйщруолд пнівомбірлзурвм Сукпщкмї мбйапрі іж одгімлакз гвмт коаїл-фйдлів Євомндипщкмгм Смыжу: Лзрвмы ра Пмйщцды,
вігкозває кмейзвіпрщ гммноауывалля галзт угмг гм оівля кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва. Оред, нмпрає лдмбтігліпрщ роалпсмокувалля
іплуыфмгм роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва у кіеодгімлайщлд.
Познзлдлля пнівноауі в оаккат
євомодгімлу ―Яомпйавла‖ буйм нзралляк фапу, лавірщ жа укмвз вігпурлмпрі
віипщкмвмї агодпії ж бмку РФ. Агед,
мфдвзглм, цм лдвдйзка кійщкіпрщ одайіжмвалзт номдкрів кмгйа бурз пнозфзлдла вігпурліпры гмпрарлщмї сілалпмвмї бажз. Євомодгімл ―Яомпйавла‖
лд кав кмейзвмпрди гйя гмгаркмвмгм
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сілалпувалля ж смлгів омжвзрку Євомндипщкмгм Смыжу фдодж вігпурліпрщ
у имгм пкйагі одгімлу коаїлз-фйдла
ЄС [3]. Фулкуімлувалля ілхзт євомодгімлів, жа уфапрі укоаїлпщкмї прмомлз ра наорлдоа ж бмку Євомндипщкмгм
Смыжу, пвігфзрщ ном кмейзвіпрщ
мрозкалля ракмгм сілалпувалля. Змкодка, Закаонарры уд гмжвмйзйм жайуфзрз гмгаркмвд сілалпувалля ла
пуку 300 рзп. євом у 2002-2004 оо. жа
номгоакмы CADSES – нмкоацдлля
роалплауімлайщлмгм пнівомбірлзурва
в Цдлроайщліи ра ЦдлроайщлмСтігліи Євомні; 10,5 кйл. євом жа
номгоакмы TACIS – Євомндипщкмгм
Смыжу ла гмнмкмгу лмвзк лджайделзк гдоеавак Стіглмї Євомнз і
Цдлроайщлмї Ажії; 23,2 кйл. євом жа
номгоакмы ENPI – Євомндипщкзи
ілпроукдлр наорлдопрва ра пупігпрва
[4, п. 136]. Уфапрщ ―Яомпйавлз‖ у галзт номдкрат буйа лдкмейзвмы.
Опраллі омкз, нігнозєкпрва одгімлу, цм буйз жмоієлрмвалі жгдбійщхмгм ла озлмк жбуру пупіглщмї гдоеавз, взкухдлі жлатмгзрз лмві
хйятз одайіжауії вйаплмї номгукуії
ла жмвліхліт озлкат. Чапрм уд пуномвмгеуєрщпя лд йзхд гмгаркмвмы
пдорзсікауієы номгукуії, а і, лавірщ,
ндодномсійывалляк
взомблзурва.
Окоік, вжаєклзт палкуіи Укоаїлз ра
РФ, внйзв ла ндодмоієлрауіы жмвліхлщмрмогмвдйщлзт нмрмків кав нмфармк сулкуімлувалля Змлз війщлмї
рмогівйі ж Євомндипщкзк Смыжмк.
Пмпзйдлля палкуіи нм віглмхдллы
гм омпіипщкзт кмкналіи, якд вігбуймпя мпраллік фапмк ра кмейзвмпрі
дкпнморлзт нмправмк гм коаїл Євомндипщкмгм Смыжу в оаккат квмр прає
гмгаркмвзк аогукдлрмк цмгм лдмбтіглмпрі ндодсмокарувалля роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва Сукпщкмгм
одгімлу ла кіеодгімлайщлд іж одгімлакз пупігліт коаїл-фйдлів Євомндипщкмгм Смыжу. Хаоакрдозпрзка нмрмфлмгм пралу пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм
омжвзрку одгімлів гмвмозрщ ном ―аганрауіилзи‖ ндоімг, якзи кмела взкмозпрарз гйя рмгм, цмб мрозкарз
гмгаркмвзи жзпк віг лмвзт кмейзвмпрди.
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Наявліпрщ Угмг ном гмвгмпромкмвд рмогмвдйщлм-дкмлмкіфлд, лаукмвм-рдтліфлд і куйщруолд пнівомбірлзурвм іж одгімлакз гвмт коаїл-фйдлів
Євомндипщкмгм Смыжу: Лзрвмы ра
Пмйщцды, вігкозває кмейзвіпрщ
гммноауывалля галзт угмг гм оівля
кіеодгімлайщлмгм
пнівомбірлзурва.
Опмбйзвм ваейзвзк галд нзралля
кмед бурз у кмлрдкпрі мрозкалля
гмгаркмвмгм сілалпувалля іж смлгів
прзкуйывалля одгімлайщлмгм омжвзрку Євомндипщкмгм Смыжу. Бджндодфлм, сілалпмвд жабджндфдлля є ваейзвмы пкйагмвмы омжвзрку роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва. Злафлу
омйщ в номудпі сілалпувалля вігігоаырщ Помгоакз Тоалпкмогмллмгм
Снівомбірлзурва Євомндипщкмгм Ілпроукдлру Супігпрва ра Паорлдопрва
(ПТС ЄІСП). З ілхмгм бмку, омжкіо
жайуфдлзт одпуопів в оаккат взцджгагалзт номгоак, гає нігправз првдогеуварз, цм жа мпраллі омкз уфапрщ
у впіт гмпрунлзт номгоакат роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва ЄІСП
нозикайз укоаїлпщкі одгімлз, які
каырщ пнійщлзи кмогмл ж коаїлакз
Євомндипщкмгм Смыжу. Така пзруауія
гає гмгаркмві нігправз лдмбтіглмпрі
ндодсмокарувалля роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва ла кіеодгімлайщлд.
У номудпі жгіиплдлля ракмгм ндодсмокарувалля, як гйя євомодгімлу
―Яомпйавла‖, рак і ілхзт пуб’єкрів,
які прзкаырщпя ж птмезкз номбйдкакз, ваейзвзк вваеаєрщпя првмодлля ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля.
Фмокувалля ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля, як мгла іж гмймвлзт пкйагмвзт упніхлмгм сулкуімлувалля нмвзлла вкйыфарз в пдбд, лапакндодг,
лаявліпрщ ноавмвмгм нмйя кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва гйя Укоаїлі ра коаїл Євомндипщкмгм Смыжу.
На лах нмгйяг, роалпсмокауія іж
євомодгімлу в лмвд смокувалля, лажвдкм имгм ―євомнаорлдопрвм‖, кмейзва ла бажі нмндодглщм првмодлмї
омбмфмї гоунз ра проукруоз. Зомжукійм, цм лдмбтіглм пнзоарзпщ ла
лмокарзвлм-ноавмвд
жабджндфдлля
вжаєкмвіглмпзл, гдоеавлу нмйірзку
у уіи псдоі ра нмрдлуіилі жагомжз, які
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нмроіблм пномбуварз лд рійщкз взявзрз, айд і нмндодгзрз. Так, ланозкйаг, в Укоаїлі гм пщмгмглі іплує
номбйдка взжлафдлля ра одгуйывалля кіекуліузнайщлмгм пнівомбірлзурва. Навірщ взжлафдлля галмгм рдокілу у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат
вігпурлє. Ммела жлаирз, нмлярря
―пнійщлзт нмродб‖ рдозрмоіайщлзи
гомкаг, ―пнійщлзт номдкрів‖ рмцм.
Помрд, уд бійщхд прмпуєрщпя лауімлайщлмгм оівля. В ЄС ноакрзка кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва гмвмгзрщ пвмы акруайщліпрщ дкмлмкієы
ла капхрабі.
Євомндипщка оаккмва кмлвдлуія
ном роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм
кіе рдозрмоіайщлзкз мбцзлакз абм
вйапрякз взжлафає нмродбу у лаявлмпрі гвмт оівлів угмг ноз одайіжауії
роалпкмогмллмгм і кіеодгімлайщлмгм
пнівомбірлзурва. Рівлі угмг взжлафаырщпя оівлдк нігнзпалля. Тмбрм,
угмгз кіегдоеавлмгм оівля ра, рак
лажвалі, у Кмлвдлуії ―угмгз, гмгмвмоз ра прарурз ном мплмвлі нозлузнз
пнівомбірлзурва, які кмеурщ бурз
мплмвмы гйя роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва кіе рдозрмоіайщлзкз
мбцзлакз абм могалакз вйагз‖ [5].
Дйя євомодгімлів, гйя якзт і ндохзи, і гоугзи рзн угмг лаявлзи,
мред ыозгзфлі кдеі пнівомбірлзурва
вед впралмвйдлі, іплує кмейзвіпрщ
ндодтмгзрз гм ілхмї прундлі, а пакд
смокуварз угмгз, прарурз, гмгмвмоз,
цм кіпрярщ мплмвлі нозлузнз пнівомбірлзурва кіе могалакз вйагз
одгімлів, які пнівноауыырщ. У Дмгарку 1 Кмлвдлуії ракі угмгз ндодгбафаырщ нозлузнз првмодлля гоун вжаєкмгії, кммогзлауії нзралщ кдлдгекдлру урвмодлзт мб’єглалщ, првмодлля апмуіауіи нозварлмгм ноава, могаліжауії ра одгуйывалля жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі кіе одгімлакз,
првмодлля
анаоару
уноавйілля
мб’єглалляк рмцм [5]. Нанозкйаг,
лаявліпрщ в євомодгімлі Сраруру, вігнмвіглм гм якмгм првмоыырщпя і сулкуімлуырщ могалз кдоівлзурва. На
лаху гукку, имгм кмела роалпсмокуварз у Срарур кіеодгімлайщлмгм
пнівомбірлзурва, а првмодлу ілпрзру-

уіилу пзпрдку – в уноавйілпщку
проукруоу лмвмурвмодлмгм євомнаорлдопрва.
Звзфаилм, як омбмра євомодгімлу,
рак і омбмра євомнаорлдопрва у вдйзкіи кіоі бугд жайдеарз віг рмгм, якзк
фзлмк гм ущмгм правйярщпя могалз
гдоеавз. На лаху гукку, в ндоху,
фдогу кмва ігд ном рд, цмб іплував
гієвзи кдталіжк кмрзвауії ра прзкуйывалля одгімлів гм пнівомбірлзурва.
Поз фмку, прзкуйывалля кмед взжлафарзпя лд йзхд одайщлзкз кардоіайщлзкз прзкуйакз, як рм сілалпувалля, првмодлля пндуіайщлзт смлгів, нмгаркмві нійщгз рмцм, а і
бійщх лмкілайщлзкз пкйагмвзкз –
жабджндфдлля укмв (ноавмвзт, нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт
рмцм), првмодлля ілсмокауіилмгм
номпрмоу, якзи бз прзкуйывав пнівноауы і р.г. У взнагку іж лахзкз
лауімлайщлзкз одайіякз кмва ігд
ном рд, цм нмроібла ілпрзрууія, яка б
одгуйывайа роалпкмогмллд ра кіеодгімлайщлд пнівомбірлзурвм.
За жоажмк кмела вжярз EGTC –
Євомндипщку Гоуну Тдозрмоіайщлмгм
Снівомбірлзрува, яка ж 2006 о. одгуйыє роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм
в укмват євомілрдгоауії ра смокувалля впд лмвзт смок євомпнівомбірлзурва. Мдрмы првмодлля уієї ілпрзрууії буйм нмпзйдлля ра првмодлля коацзт укмв гйя роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва кіе коаїлакз ЄС
[6, п. 11]. Поз ущмку, гмгаркмвзт
кіелаомглзт угмг кіе коаїлакзуфаплзуякз укйагарз лд нмроіблм.
Ваейзвзк є првмодлля гомкагпщкмї могаліжауії, яка б кайа впі вігнмвіглі ноава ра кмейзвмпрі. Така
могаліжауія кмгйа б номгмвезрз у
нмгайщхмку пвмє сулкуімлувалля в
якмпрі йалкз жв’яжку іж одгімлайщлзкз ра кіпудвзкз могалакз вйагз,
апмуіауіякз, гомкагпщкзкз могаліжауіякз одгімлу-наорлдоу.
Фулкуімлувалля ра нмгайщхзи
омжвзрмк пнівомбірлзурва лдмбтіглм
жабджндфуварз ілсмокауіилзк пуномвмгмк, якзи кає лмпзрз як смокайіжмвалзи, рак і лдсмокайщлзи
таоакрдо. Агед, фапріхд пакд лдсмо-

111

Публiчне право № 3 (31) (2018)
кайщлі жупроіфі, кмкулікауії ніг фап
лднмв’яжалзт жатмгів, мпмбзпріплі
жв’яжкз кмеурщ карз бійщх нмжзрзвлзи дсдкр. Зайуфдлля гйя омжвзрку
пнівноауі нодгправлзків вйагз, біжлдпу, нодгправлзків жакйагів куйщруоз ра мпвірз рійщкз нмпзйзрщ дсдкр.
Нанозкйаг, пщмгмглі жлафла кійщкіпрщ взцзт лавфайщлзт жакйагів
Укоаїлз дсдкрзвлм пнівноауыырщ іж
взцзкз лавфайщлзкз упралмвакз
коаїл-фйдлів ЄС в оаккат пнійщлзт
номдкрів, мбкілів гмпвігмк і р.г. Заодкмкдлгувавхз пдбд лагіилзкз
наорлдоакз у кіелаомглзт номдкрат
вмлз кмеурщ прарз рзк ваедйдк,
якзи гмнмкмед смокуваллы нмжзрзвлмгм ікігеу вігнмвіглмгм одгімлу.
Фулкуімлувалля євомнаорлдопрва кмейзвм номсілалпуварз жа оатулмк пнійщлзт смлгів, які смокуварзкурщпя влдпкакз ла оіжлзт оівлят:
гдоеавлі смлгз, одгімлайщлі быгедрз, влдпкз нігнозєкпрв (оівдлщ біжлдпу, гйя якмгм наорлдопрвм у оаккат кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва кмед бугд уікавзк ж рмфкз жмоу
пнійщлмї нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі), бйагмгіилі влдпкз мкодкзт мпіб, а
гмймвлд – смлгз ЄС, які жауікавйдлі
у смокуваллі і омжбугмві кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва.
Скйаглмы номбйдкмы у номудпі
роалпсмокауії
роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва в оаккат євомодгімлу у євомнаорлдопрвм в кдеат кіеодгімлайщлмї пнівноауі, ла лах нмгйяг, є пйабка ілпрзрууіила пкйагмва.
Агед, пакд вмла нмвзлла бурз мплмвлмы оухіилмы пзймы омжвзрку
роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва.
Ілпрзрууіилзи пдгкдлр кає кммогзлуварз пнійщлі жупзййя, жауікавйыварз нігнозєкпрва ра могаліжауії гм
пнівомбірлзурва,
лайагмгедлля
жв’яжків, ноз ущмку какпзкайщлм
урозкуыфзпщ віг нозкупу. Суррєвд
кіпуд в ілпрзрууіиліи пкйагмвіи вігвмгзрщпя ноавмвмку жабджндфдллы.
На пщмгмглі ноавмвд жабджндфдлля
омжвзрку роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва в лахіи гдоеаві пкйагаырщ
кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві гмкукдлрз, оарзсікмвалі Укоаїлмы,
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кіегдоеавлі угмгз, лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, кіеодгімлайщлі угмгз,
які прмпуырщпя роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва. Загаймк пзпрдку
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля
кіеодгімлайщлмгм ра роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва кмела псмокуварз ла бажі рмгм нозлузну, цм псдоа
віглмпзл є аноімоі кіелаомглмы і
омжкдемвуварз лауімлайщлі ра кіелаомглі лмокарзвлм-ноавмві акрз
лдкає пдлпу, їт номпрм віглдпдлм гм
рощмт мплмвлзт оівлів: кіелаомглмгм, лауімлайщлмгм ра одгімлайщлмгм.
Срмпмвлм фіркмгм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва цмгм кіеодгімлайщлмгм
пнівомбірлзурва, рм пйіг кмлпраруварз имгм вігпурліпрщ. Оплмвлзк гмкукдлрмк, цм взжлафає одгімлайщлу
нмйірзку у псдоі роалпкмогмллмгм
пнівомбірлзурва, є Ддоеавла проардгія одгімлайщлмгм омжвзрку Укоаїлз
ла ндоімг гм 2020 омку, у якіи омжвзрмк кіеодгімлайщлмгм пнівомбірлзурва жажлафаєрщпя як мглд ж проардгіфлзт жавгалщ. Коік рмгм, мглзк ж ілпроукдлрів одайіжауії Сроардгії є
гдоеавлі номгоакз омжвзрку роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва, які ндодгбафаырщ кмлпмйігауіы жупзйщ,
пноякмвалзт ла пнозялля омжвзрку
євомодгімлів, йіквігауіы ілсоапроукруолзт ра агкіліпроарзвлзт бао’єоів
гйя акрзвіжауії пнівноауі нозкмогмллзт рдозрмоіи, номвагедлля пнійщлмї гіяйщлмпрі у псдоі каймгм ра
пдодглщмгм біжлдпу, нігвзцдлля оівля кмлкуодлрмпномкмелмпрі одгімлів,
омжбугмву їт взомблзфмї ра пмуіайщлмї ілсоапроукруоз [7].
Такзк фзлмк, дсдкр віг роалпсмокауії роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва в оаккат євомодгімлів у євомнаорлдопрвм в кдеат кіеодгімлайщлмї пнівноауі гмнмкмед взоіхзрз
лаявлі номбйдкз ра гапрщ гмгаркмвзи нмхрмвт гм омжвзрку одгімлів ла
хйяту євомілрдгоауії Укоаїлз. Поз
ущмку, ж кдрмы упулдлля ндодхкмг у
жажлафдлмку ланоякку, лагайщлзк є
якіплд нмкоацдлля жакмлмгавфмгм
жабджндфдлля омжвзрку роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва ра номудпу
роалпсмокауії
роалпкмогмллмгм

Вік кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством . . .
пнівомбірлзурва в оаккат євомодгімлу у євомнаорлдопрвм в кдеат кіеодгімлайщлмї пнівноауі. Ваейзвм ракме, нозгійзрз увагу ноавмвмку
прарупу пуб’єкрів кіеодгімлайщлмгм

пнівомбірлзурва ж уоатувалляк взкмг, цм прмярщ ндодг укоаїлпщкмы
гдоеавмы в укмват євомндипщкмї
ілрдгоауії ра гдудлроайіжауії.
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прзкаырщпя пуб’єкрз роалпкмогмллмгм пнівомбірлзурва, цм лд каырщ пнійщлмгм кмогмлу ж коаїлакз-фйдлакз Євомндипщкмгм Смыжу. Закудлрмвалм увагу ла лдгмпкмлаймпрі гіыфмгм жакмлмгавпрва в псдоі омжвзрку одгімлів ла хйяту євомілрдгоауії
Укоаїлз.
Кйюфмві пймва: роалпкмогмллд пнівомбірлзурвм, кіеодгімлайщлд пнівомбірлзурвм, євомодгімлз, євомнаорлдопрвм.
Чдолагфук Т. А., Вмйфдлкм Н. В. Тоалпсмокаузя роалпгоалзфлмгм пмроуглзфдпрва в кдеодгзмлайщлмд: мргдйщлшд ноавмвшд апндкрш
В прарщд ла мплмвд алайзжа рдмодрзфдпкзт мплмв з ноавмвшт нмймедлзи роалпгоалзфлмгм з кдеодгзмлайщлмгм пмроуглзфдпрва, пгдйала нмншрка гмкажарщ оаузмлайщлмпрщ роалпсмокаузз роалпгоалзфлмгм пмроуглзфдпрва в оаккат двомодгзмлмв в
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двомнаорлдопрва в нодгдйат кдеодгзмлайщлмгм пмроуглзфдпрва. Онодгдйдлш пуцдпрвуыцзд номбйдкш, п кмрмошкз прайкзваырпя пубчдкрш роалпгоалзфлмгм пмроуглзфдпрва, лд зкдыцзд мбцди гоалзуш пм проалакз-фйдлакз Евомндипкмгм Смыжа. Обоацдлм влзкалзд ла лдпмвдохдлпрвм гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в псдод оажвзрзя одгзмлмв ла нурз двомзлрдгоаузз Укоазлш.
Кйюфдвшд пймва: роалпгоалзфлмд пмроуглзфдпрвм, кдеодгзмлайщлмд пмроуглзфдпрвм, двомодгзмлш, двомнаорлдопрвм.
Chernadchuk T., Volchenko N. Transformation of Cross-border Cooperation into
Interregional: Particular Legal Aspects
The article deals with an attempt to prove the rationality of transformation of crossborder cooperation on the framework of Euroregions into European partnerships within
the framework of interregional cooperation; that is based on an analysis of the theoretical
foundations and legal provisions of transboundary and interregional cooperation. The
existing problems faced by the subjects of cross-border cooperation that do not have a
common border with the EU’s member countries are identified. Attention is paid to the
imperfection of the current legislation in the sphere of regional development on the path
of Ukraine’s European integration.
Key words: cross-border cooperation, interregional cooperation, Euroregions, Europartnership.
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Тенденції імплементації міжнародних
(європейських) соціальних стандартів у
процесі законодавчого забезпечення
соціального захисту осіб з інвалідністю
Суфаплзи прал ра гзлакіка номпувалля Укоаїлз нм хйяту пмуіайщлзт одсмок вкажує ла ваейзвіпрщ
могаліжауії ра жгіиплдлля одсмокз
пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры як ваейзвмї пкйагмвмї омжвзрку
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва, жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра гмпрунлмпрі пзпрдкз пмуіайщлзт ноав, ж
уоатувалляк кіелаомглмгм гмпвігу
[1], [2, п. 17-22], [3, п. 252-259]. Позлагіглм нігкодпйзрз, цм іпрмозфлд
ноаглдлля Укоаїлз цмгм втмгедлля
гм кіелаомглмгм пніврмваозпрва, євомндипщкмї пнійщлмрз ріплм нмв’яжалд
іж гаокмліжауієы дкмлмкіфлзт, ноавмвзт ра пмуіайщлзт номудпів. Опмбйзвм уіллмы взгаєрщпя пмуіайщла ілрдгоауія. Як вігмкм, кіелаомгла, у рмку
фзпйі євомндипщка, пнійщлмра омжвзваєрщпя ла жапагат ілкйыжзвлмпрі ра
гмпрунлмпрі, вномвагедлля жапаг улівдопайщлмгм гзжаилу [4, п. 47-54], [5,
п. 199-215], цм гмжвмйяє мпмбак ж
ілвайігліпры карз гмпрун гм упіт
псдо пупнійщлмгм езрря, нмвлмы кіомы аганруварз упі пупнійщлі, гдоеа-

влм-ноавмві номудпз гм нмродб ра
ілрдодпів мпіб ж ілвайігліпры, ла лайделмку оівлі одайіжмвуварз увдпщ
кмкнйдкп ноав. Така нмжзуія кіелаомглмї пнійщлмрз взкйзкала лд йзхд
нмпзйдлзк гукаліраолзк вдкрмомк
пвмгм омжвзрку, а ракме жагомжйзвзкз рдлгдлуіякз ілвайігзжауії пупнійщпрва. Як вігмкм, у пвірі номезває
нмлаг кійщяог йыгди ж ілвайігліпры,
а в Укоаїлі уди нмкажлзк пралмвзрщ
бйзжщкм 2,7 кйл. йыгди [6], [7]. Оглафд, уоатмвуыфз пмуіайщлі, гдкмгоасіфлі, віипщкмві, дкмймгіфлі, рдтлмгдллі ра ілхі фзллзкз, фзпдйщліпрщ
мпіб ж ілвайігліпры нмпріилм жомпрає,
жомпрає фзпдйщліпрщ гірди ж ілвайігліпры. Сйігуыфз ракзк ндодгукмвак,
пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру є лаибійщх гзлакіфлмы ра фурйзвмы цмгм
ланояків ра рдлгдлуіи пупнійщлзт ра
гдоеавлзт ндодрвмодлщ. Тмку, лаоажі
ндодг лахмы гдоеавмы, пдодг кйыфмвзт номбйдк прмїрщ номбйдка омжбугмвз пуфаплмї кмгдйі пмуіайщлмгм
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры, яка б
уоатмвувайа їт нмродбз ра ілрдодпз,
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пнозяйа аганрауії у пупнійщпрві. Сакд жа ракзкз мжлакакз смокуєрщпя
вігнмвігла кмгдйщ пмуіайщлмгм жатзпру у номвіглзт гдоеават пвіру, у рмку фзпйі гдоеават – фйдлат ЄС. Нармкіпрщ в Укоаїлі номгмвеує гіярз
утвайдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлпщкмї РСР
21.03. 1991 о.
Закмл
«Пом мплмвз пмуіайщлмї жатзцдлмпрі
ілвайігів в Укоаїлі»[8], якзи взжлафає мплмвз пмуіайщлмї жатзцдлмпрі
ілвайігів в Укоаїлі і гаоалрує їк оівлі
ж упіка ілхзкз гомкагялакз кмейзвмпрі гйя уфапрі в дкмлмкіфліи, нмйірзфліи і пмуіайщліи псдоат езрря
пупнійщпрва, првмодлля лдмбтіглзт
укмв, які гаырщ кмейзвіпрщ ілвайігак
дсдкрзвлм одайіжуварз ноава ра пвмбмгз йыгзлз і гомкагялзла ра вдпрз
нмвлмуіллзи пнмпіб езрря жгіглм ж
ілгзвігуайщлзкз кмейзвмпрякз, жгіблмпрякз і ілрдодпакз. Оглафд, уд,
ндодваелм, нмжзрзвлзи гдкйаоарзвлзи лакіо жакмлмгавуя. Тмку в укмват пщмгмгдлля пмуіайщлзи жатзпр
вігіовалзи віг одайщлзт нмродб ра
ілрдодпів мпіб ж ілвайігліпры, а їт
ноава є гукаліраолзк, нмжзрзвлзк
лакіомк пупнійщпрва ра гдоеавз. Якіплм пзпрдклзт лмвауіи лд буйм жаномвагедлм у жв’яжку іж оарзсікауієы
Укоаїлмы Кмлвдлуії ООН ном ноава
мпіб ж ілвайігліпры [9], [10], яка взпрунає мглзк іж лаибійщх сулгакдлрайщлзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів ж
нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры. Фмокайщліпрщ нігтмгів
гдоеавз гм одайіжауії нознзпів Кмлвдлуії, жлафлм нмпйабйыє пмуіайщлу
жатзцдліпрщ йыгди ж ілвайігліпры.
Тмку, омжбугмва мнрзкайщлмї кмгдйі
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры нмродбує
бійщх пзпрдклмгм ра лайделмгм уоатувалля кіелаомглмгм, у рмку фзпйі
євомндипщкмгм гмпвігу. Оред, пдодг
ноімозрдрів якіплмї ра пзпрдклмї одсмокз пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры є жаномвагедлля номудпу ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у
рмку фзпйі євомндипщкзт пмуіайщлзт
пралгаорів.
З ноавмвмї рмфкз жмоу, жаномвагедлля в Укоаїлі ікнйдкдлрауії кіе-
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лаомглзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт,
пмуіайщлзт пралгаорів, взкйзкалм
лапрунлзк: 1) ноаглдлляк Укоаїлз
гм ілрдгоауії гм кіелаомглмгм ра євомндипщкмгм пніврмваозпрва; 2) взвфдлля ра ж’япувалля кмлпроукрзвлмгм лмвірлщмгм гмпвігу ноавмвмгм одгуйывалля цмгм пмуіайщлмгм жатзпру;
3) лдмбтігліпры угмпкмлайдлля пмуіайщлм-ноавмвмгм прарупу мпіб ж ілвайігліпры; 4) ваейзвіпры омжбугмвз
лмвірлщмї кмгдйі пмуіайщлмгм жатзпру
мпіб ж ілвайігліпры, омжвзрку ра утвайдлля лмвірлщмгм жакмлмгавпрва у уіи
псдоі.
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля номбйдк
ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у
номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля
пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры. У ыозгзфліи йірдоаруоі нзралля
мкодпйдлмї номбйдкарзкз гмпйігеуваймпщ у ноауят ракзт вфдлзтыозпрів як: Н. Б. Бмймріла, М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык, В. П. Мдйщлзк,
П. Д. Пзйзндлкм, С. М. Позйзнкм,
Д. І. Сіомта, С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм, Н. М. Хурмоял, М. М. Шукзйм, Л. П. Шукла, В. І. Щдобзла,
О. М. Яомхдлкм ра ілхі. Рмжвзрмк
гмкрозлз ноава пмуіайщлмгм жатзпру
в укмват пщмгмгдлля є ваейзвмы
пкйагмвмы взомбйдлля гієвзт кдталіжків одайіжауії ра гаоалрувалля пзпрдкз пмуіайщлзт ноав мпіб ж ілвайігліпры. Сдодг кйыфмвзт ланояків
жгіиплдлля в Укоаїлі пмуіайщлмї нмйірзкз, урвдогедлля пмуіайщлмї ра ноавмвмї гдоеавз є омжвзрмк лмвірлщмї
кмгдйі пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры, цм мб’єкрзвлм ндодгбафає уоатувалля кіелаомглзт, у рмку
фзпйі євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів ра, як лапйігмк, омжбугмва
лмвірлщмгм жакмлмгавфмгм одгуйывалля у уіи псдоі.
Кйыфмвзк апндкрмк ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры, лапакндодг, є
ж’япувалля рдокілмймгіфлзт мпмбйзвмпрди цмгм нмжлафдлля комків цмгм
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гаокмліжауії (ікнйдкдлрувалля) кіелаомглм-ноавмвзт нознзпів у лауімлайщлд жакмлмгавпрвм. О. О. Даопщка
лагмймхує ла рмку, цм лабйзедлля
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва у кмлрдкпрі жапрмпувалля лмок кіелаомглмгм ноава мжлафає пнійщлзи, ужгмгедлзи куоп гдоеав ла взжлафдлля
ланоякків їт нмгайщхмгм пнійщлмгм
омжвзрку [11, п. 526]. Ю. В. Вмймхзл
нігкодпйыє, цм ілрдгоауієы вваеаєрщпя розвайзи номудп у ндодбігу якмгм гдоеавз роалпсдоуырщ ноавмодайіжауіилі фапрзлз пвмїт пувдодллзт ноав
ла кмозпрщ првмоывалмї єгзлмї ілпрзрууіилмї проукруоз гйя жабджндфдлля
одайіжауії їт пнійщлзт ілрдодпів жа гмнмкмгмы лмок ноава [12, п. 11].
М. М. Бмгупйавпщкзи омжгйягає гаокмліжауіы ноава як номудп пноякмвалзи ла жбйзедлля ноава оіжлзт гдоеав, ла упулдлля абм жкдлхдлля вігкіллмпрди [13, п. 259]. Сйіг вігжлафзрз, цм Ю. В. Каніуа, гмпйігеуыфз
нмлярря «лабйзедлля» ра «гаокмліжауія» гіихмв взплмвку, цм у ноаві ЄС
мндоуырщ кардгмоіякз «лабйзедлля»
и «гаокмліжауія» лаоівлі. Поз ущмку,
якцм
лабйзедлля
лмокарзвлмноавмвмї бажз ндодгбафає гмпяглдлля
рмгм фз ілхмгм ужгмгедлля, рм гаокмліжауія 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 кіелаомглзт 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 роалпнморувалля вігнмвіглзт нмймедлщ
кіелаомглзт гмгмвмоів у лауімлайщлд
жакмлмгавпрвм хйятмк їт нмгайщхмгм
вномвагедлля, а у хзомкмку жлафдл-

лі – номудп рйукафдлля вігнмвіглзт
лмокарзвлм-ноавмвзт нознзпів, алайіж ноакрзкз їт взкмозпралля ра взкмлалля упіка пуб’єкракз пупнійщлзт
віглмпзл [16, п. 3-4]. Ю. В. Чзекаощ,
нігвмгяфз нігпукмк, гмодфлм нігкодпйыє, цм ікнйдкдлрауія як ноавмвд
явзцд ндодгбафає номудп жаномвагедлля у лауімлайщлд жакмлмгавпрвм
нмймедлщ, цм жабджндфуырщ гмрозкалля
и взкмлалля кіелаомглмноавмвзт жмбмв’яжалщ [17, п. 347]. З
ракзк нігтмгмк кмела нмгмгзрзпя,
мпкійщкз віл акудлрує увагу ла лайделмку гмрозкаллі ра взкмлаллі лахмы гдоеавмы кіелаомглм-ноавмвзт
жмбмв’яжалщ, які взнйзваырщ іж пмуіайщлмї проардгії пнівомбірлзурва ж оіжлзкз кіелаомглм-ноавмвзкз ілпрзрууіякз.
Ваорм вігжлафзрз, цм ікнйдкдлрауія Укоаїлмы кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів є ваейзвмы пкйагмвмы
уфапрі лахмї гдоеавз у номвіглзт
кіелаомглм-ноавмвзт
ілпрзрууіят
(ООН, МОП ра іл.), а ракме лайделмгм взкмлалля пвмїт кіелаомглмноавмвзт жмбмв’яжалщ у псдоі пмуіайщлмгм жатзпру. Кйыфмві ра сулгакдлрайщлі кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз
жакйагдлі
у
лзжуі
кіелаомглмноавмвзт акрів, жмкодка:
Загайщла
гдкйаоауія ноав йыгзлз (1948 о.)
[18], Міелаомглзи накр ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі ра куйщруолі ноава
(1966 о.) [19], Кмлвдлуія МОП №159
ном номсдпіилу одабійірауіы ра жаиляріпрщ ілвайігів [20] (1983 о.), Сралгаорлі ноавзйа жабджндфдлля оівлзт
кмейзвмпрди гйя ілвайігів [21]
(1993 о.), Кмлвдлуія ООН ном ноава
мпіб ж ілвайігліпры [9], [10] ра іл.
Сйіг жауваезрз, цм лаоажі Укоаїлмы лдмжлафдлм уійіплмї ра єгзлмї
кмлуднуії ікнйдкдлрауії кіелаомглзт
пмуіайщлзт пралгаорів ноз смокуваллі жакмлмгавпрва ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры.
Офдвзглм, гмпрарлщм жагайщлі ра смокайщлм-ноавмві нознзпз ж ущмгм
нозвмгу кіпрзрщ Закмл Укоаїлз «Пом
кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз» [22].
Оглафд, віл, жа пвмєы пурры є оаккмвзк ра гмпзрщ мбкдедлзк, ж нмжзуії
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взомбйдлля гієвзт ікнйдкдлрауіилзт
проардгіи.
Щм е прмпуєрщпя ікнйдкдлрауії
євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів[23, п.47-54], рм кмела кмлпраруварз 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 утвайдлм лзжку акрів жакмлмгавпрва, які
ндодгбафаырщ кдталіжкз гаокмліжауії
жакмлмгавпрва Укоаїлз ра ЄС [26],
[27], [28]. Дм рмгм е, у 2010 омуі Євомндипщка Кмкіпія нозиляйа Євомндипщку проардгіы ілвайіглмпрі ла
ндоімг 2010-2020, яка пноякмвала ла
омжхзодлля ноав і кмейзвмпрди йыгди ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз,
цмб вмлз кмгйз нмвлмы кіомы боарз
уфапрщ в езррі пупнійщпрва і в євомндипщкіи дкмлмкіуі [29, п. 146-152].
Ваорм лагмймпзрз, цм жарвдогедла Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Загайщлмгдоеавла номгоака аганрауії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва
ЄС ( гайі – Помгоака) взжлафає жагайщлі жапагз ра кдталіжкз аганрауії.
Пм-ндохд, Помгоака взжлафає кдталіжк гмпяглдлля Укоаїлмы вігнмвіглмпрі родрщмку Кмндлгагдлпщкмку ра
Магозгпщкмку козрдоіяк лабурря
фйдлпрва в ЄС. Цди кдталіжк вкйыфає
аганрауіы жакмлмгавпрва, урвмодлля
вігнмвіглзт ілпрзрууіи ра ілхі гмгаркмві жатмгз, лдмбтіглі гйя дсдкрзвлмгм ноавмрвмодлля ра ноавмжапрмпувалля. Пм-гоугд, кдрмы аганрауії
жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС є гмпяглдлля вігнмвіглмпрі
ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз
acquis
communautaire ж уоатувалляк козрдоіїв, цм взпуваырщпя ЄС гм гдоеав,
які каырщ лакіо впрунзрз гм лщмгм.
Пм-родрє, аганрауія жакмлмгавпрва
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС є ноімозрдрлмы пкйагмвмы номудпу ілрдгоауії Укоаїлз гм Євомндипщкмгм Смыжу,
цм в пвмы фдогу є ноімозрдрлзк
ланоякмк укоаїлпщкмї жмвліхлщмї нмйірзкз. Пм-фдрвдорд, гдоеавла нмйірзка Укоаїлз цмгм аганрауії жакмлмгавпрва смокуєрщпя як пкйагмва фапрзла ноавмвмї одсмокз в Укоаїлі ра
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пноякмвуєрщпя ла жабджндфдлля єгзлзт нігтмгів гм лмокмномдкрувалля,
мбмв'яжкмвмгм воатувалля взкмг жакмлмгавпрва ЄС ніг фап лмокмномдкрувалля, ніггмрмвкз квайісікмвалзт
пндуіайіпрів, првмодлля лайделзт
укмв гйя ілпрзрууімлайщлмгм, лаукмвм-мпвірлщмгм, лмокмномдкрлмгм, рдтліфлмгм, сілалпмвмгм жабджндфдлля
номудпу
аганрауії
жакмлмгавпрва
Укоаїлз. Пм-н’ярд, у ноімозрдрлзт
псдоат аганрауія жакмлмгавпрва Укоаїлз жгіиплыєрщпя у ракіи нмпйігмвлмпрі:
взжлафдлля
акрів
acquis
communautaire, які одгуйыырщ ноавмвіглмпзлз у вігнмвігліи псдоі; ндодкйаг взжлафдлзт акрів ла укоаїлпщку
кмву; жгіиплдлля кмкнйдкплмгм нмоівляйщлмгм алайіжу одгуйывалля ноавмвіглмпзл у вігнмвігліи псдоі в
Укоаїлі ра в ЄС; омжомбйдлля одкмкдлгауіи цмгм нозвдгдлля жакмлмгавпрва Укоаїлз у вігнмвігліпрщ ж acquis
communautaire; номвдгдлля дкмлмкіфлмгм, пмуіайщлмгм ра нмйірзфлмгм алайіжу лапйігків одайіжауії одкмкдлгауіи;
взжлафдлля ндодйіку жакмлмномдкрлзт
омбір; ніггмрмвка номдкрів жакмлів
Укоаїлз ра ілхзт лмокарзвлмноавмвзт акрів, вкйыфдлзт гм ндодйіку жакмлмномдкрлзт омбір, ра їт нозилярря; кмлірмозлг ікнйдкдлрауії
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз. Пмхмпрд, дйдкдлрмк аганрауії жакмлмгавпрва кає прарз ндодвіока номдкрів
жакмлів Укоаїлз ра ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ла їт вігнмвігліпрщ
acquis communautaire ж кдрмы лдгмнуцдлля нозилярря акрів, які пундодфарщ acquis ЄС. Пм-пщмкд, уя Помгоака взжлафає кдру, мплмвлі рдокілз,
ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк аганрауії
жакмлмгавпрва Укоаїлз, жапагз сілалпмвмгм, кагомвмгм ра ілсмокауіилмгм
жабджндфдлля її взкмлалля. Кмлкодрлі
жатмгз ж аганрауії жакмлмгавпрва (в
рмку фзпйі ілпрзрууімлайщлі ндодрвмодлля), номглмжмвалі промкз їт взкмлалля, мбпягз взгарків (у рмку фзпйі
взгарків ла ніггмрмвку лмокарзвлмноавмвзт акрів, лавфалля, ілпрзрууімлайщлі жкілз, номвдгдлля нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйігедлщ, ндодкйаг
акрів acquis communautaire ла укоаїл-
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пщку кмву, ніггмрмвку гймпаоіы рдокілів acquis communautaire рмцм) взжлафаырщпя цмоіфлзк нйалмк жатмгів
ж взкмлалля Помгоакз, якзи гмруєрщпя Кммогзлауіилмы оагмы ж аганрауії
жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС, нмгмгеуєрщпя ж Кмкірдрмк
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ
Євомндипщкмї ілрдгоауії ра жарвдогеуєрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.
Тдмодрзкм-ноавмвзи алайіж Помгоакз, гмжвмйяє кмлпраруварз лапрунлд: 1) у ліи пдодг ноімозрдрів лд
взжлафаырщпя нзралля пмуіайщлмгм
жатзпру мпіб ж ілвайігліпры; 2) вмла
взжлафає жагайщлі жапагз ра нозлузнз, нігтмгз гм нзралщ аганрауії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва ЄС; 3) вмла лд взжлафає кмлкодрлзт ікнйдкдлрауіи лзт кдталіжків
уоатувалля кіелаомглзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів; 4) вмла кмед бурз кмлпроукрзвлмы цмгм жаномвагедлля кдталіжків
аганрауії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм
жакмлмгавпрва ЄС ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ілвайігліпры;
5) вмла кмед бурз кмлпроукрзвлмы
цмгм взомбйдлля гієвзт номгоак ра
проардгіи ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів ноз смокуваллі
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры.
Такзк фзлмк, ікнйдкдлрауія кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры – уд пкйаглзи
номгоаклзи номудп, цм ндодгбафає
жаномвагедлля ла жакмлмгавфмку
оівлі нмймедлщ (нознзпів), які жабджндфуырщ лайделд гмрозкалля (взкмлалля) Укоаїлмы кіелаомглмноавмвзт жмбмв’яжалщ ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры ра
пноякмвалзи ла жгіиплдлля лмвірлщмї, пуфаплмї кмгзсікауії жакмлмгавпрва у уіи псдоі. Оплмвлзкз мжлакакз ікнйдкдлрауії кіелаомглзт
(євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж іл-

вайігліпры є лапрунлі: пкйаглзи номудп омжомбкз ра жарвдогедлля ікнйдкдлрауіилмї номгоакз; ндодгбафає
фіркі кдталіжкз взомбйдлля нмймедлщ (нознзпів) цмгм гмрозкалля ра
взкмлалля Укоаїлмы кіелаомглмноавмвзт жмбмв’яжалщ ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры;
ндодгбафає взомбйдлля фіркмгм ндодйіку вігнмвіглзт кіелаомглзт, у рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт
пралгаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры; ндодгбафає
взомбйдлля мплмвлзт дранів ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у рмку фзпйі
євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры; кмлпмйігауія ілпрзрууіи
гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля, лаукмвзт хкій пмуіайщлмгм
ноава, ілпрзрурів гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва цмгм пмуіайщлмгм жатзпру
мпіб ж ілвайігліпры; жукмвйыє омжомбку номдкру Кмгдкпу ном ноава мпіб ж
ілвайігліпры як ваейзвмї пкйагмвмї
ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у рмку
фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру
мпіб ж ілвайігліпры ла мплмві лаявлмгм лауімлайщлмгм гмпвігу, а ракме
гмпяглдлщ хкій пмуіайщлмгм ноава,
які смокуырщпя у лауімлайщлмку
лаукмвмку номпрмоі; утвайдлля Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Кмгдкпу ном
ноава мпіб ж ілвайігліпры як ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у рмку фзпйі
євомндипщкзт, пмуіайщлзт пралгаорів
ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры.
З мгйягу ла взцдвзкйагдлд, мплмвлзкз рдлгдлуіякз ікнйдкдлрауії
кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры є лапрунлі:
1) омжомбка
єгзлмї
лауімлайщлмї
проардгії ра Помгоакз ікнйдкдлрауії
кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів у номудпі жакмлмгавфмгм жабджндфдлля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры, ж нмгайщхзк
її мбгмвмодлляк, номвдгдлляк гомкагпщкзт, жагайщлмпупнійщлзт пйуталщ ра мбгмвмодлщ, утвайдлля ла
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жакмлмгавфмку оівлі; 2) омжвзрмк
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва ра пмуіайщлмгм жатзпру, у рмку фзпйі взомбйдлля кдталіжків номпвірлзущкмвзтмвлмї, омж’яплывайщлмї омбмрз ж
нзралщ ноав мпіб ж ілвайігліпры;
3) жаномвагедлля нубйіфлмгм кмлірмозлгу жа гмрозкалля ноав мпіб ж ілвайігліпры; 4) жаномвагедлля нмпзйдлмгм кдталіжку пнівомбірлзурва
Укоаїлз ж кіелаомглзкз ілпрзрууіякз цмгм пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры; 5) омжомбка ндодйіку
кіелаомглзт ра євомндипщкзт пралгаорів ж пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж
ілвайігліпры, ж уоатувалляк нмжзуіи
ілпрзрууіи гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля, лаукмвзт хкій
пмуіайщлмгм ноава, ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва; 6) жгіиплдлля
омжомбкз номдкру Кмгдкпу ном ноава
мпіб ж ілвайігліпры як ваейзвмї пкйагмвмї ікнйдкдлрауії кіелаомглзт, у
рмку фзпйі євомндипщкзт, пмуіайщлзт
пралгаорів ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры ла мплмві

лаявлмгм лауімлайщлмгм гмпвігу, а
ракме гмпяглдлщ хкій пмуіайщлмгм
ноава, які смокуырщпя у лауімлайщлмку лаукмвмку номпрмоі; 7) номвдгдлля
кіелаомглмї,
пмуіайщлмноавмвмї дкпндорзжз номдкру Кмгдкпу
ном ноава мпіб ж ілвайігліпры; 8) гомкагпщкі мбгмвмодлля, птвайдлля номдкру Кмгдкпу ном ноава мпіб ж ілвайігліпры ла бажі номвіглзт хкій пмуіайщлмгм ноава; 9) утвайдлля Кмгдкпу
ном ноава мпіб ж ілвайігліпры як єгзлмгм, кмгзсікмвалмгм жакмлмгавфмгм
акру ж нзралщ пмуіайщлмгм жатзпру
мпіб ж ілвайігліпры («Смуіайщла кмлпрзрууія ноав мпіб ж ілвайігліпры»);
10) жаномвагедлля дсдкрзвлмгм ра
пуфаплмгм гдоеавлмгм лагйягу ра
гомкагпщкмгм кмлромйы ж нзралщ гмрозкалля 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) пмуіайщлзт 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 жабджндфдлля 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 номбйдкз цмгм лайделмгм сулкуімлувалля пмуіайщлмгм жатзпру мпіб ж ілвайігліпры,
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля, ікнйдкдлрауії кіелаомглзт пмуіайщлзт пралгаорів. Вігжлафдлм кйыфмві апндкрз кіелаомглзт ра євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів.
Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії.
Кйюфмві пймва: пмуіайщлзи жатзпр; мпмба ж ілвайігліпры; жакмлмгавпрвм ном пмуіайщлзи жатзпр; аганрауія; гаокмліжауія; ікнйдкдлрауія; рдлгдлуії ікнйдкдлрауії
кіелаомглзт, євомндипщкзт пмуіайщлзт пралгаорів; номдкр Кмгдкпу ном ноава мпіб ж
ілвайігліпры.

Мдйщлзк В. П. Тдлгдлузз зкнйдкдлраузз кдегулаомглшт (двомндипкзт) пмузайщлшт пралгаормв в номудппд жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя пмузайщлми жацзрш йзу п злвайзглмпрщю
В ърми прарщд зппйдгуырпя кйыфдвшд вмномпш рдлгдлузи зкнйдкдлраузз кдегулаомглшт (двомндипкзт) пмузайщлшт пралгаормв в номудппд жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя пмузайщлми жацзрш йзу п злвайзглмпрщы. Оркдфдла лдмбтмгзкмпрщ з ваелмпрщ кдегулаомглми з двомндипкми злрдгоаузз Укоазлш к кдегулаомглмку пммбцдпрву, двомндипкмгм пммбцдпрва. Пмгфдоклурм, фрм пмузайщлая жацзра йзу п злвайзглмпрщы явйядрпя мглзк зж пакшт пймелшт подгз пмузайщлм-ноавмвшт явйдлзи.
Рапкошрм гйавлшд номбйдкш мрлмпзрдйщлм лагйдеацдгм сулкузмлзомвалзя пмузайщлми жацзрш йзу п злвайзглмпрщы, жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя, зкнйдкдлраузз
кдегулаомглшт пмузайщлшт пралгаормв. Оркдфдлм кйыфдвшд апндкрш кдегулаомглшт з двомндипкзт пмузайщлшт пралгаормв. Сгдйалш вшвмгш з нодгймедлзя.
Кйюфдвшд пймва: пмузайщлая жацзра; фдймвдк п злвайзглмпрщы; жакмлмгардйщпрвм м пмузайщлми жацзрд; аганраузя; гаокмлзжаузя; зкнйдкдлраузя; рдлгдлузз зкнйдкдлраузз 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.
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Адміністративно-правова
характеристика сучасної системи
охорони здоров’я в Україні
Багарм сатівуів, які мнікуырщпя
номбйдкарзкмы одгуйывалля мтмомлз жгмомв’я, птмгярщпя у гукуі, цм в
Укоаїлі впд цд номгмвеує гіярз оагялпщка пзпрдка мтмомлз жгмомв’я.
Так, гдцм кмгзсікмвала, гдцм взгмжкілдла, айд в мплмві пвмїи – впд ра е
оагялпщка кмгдйщ, жанмфаркмвала
лаомглзк кмкіпаомк мтмомлз жгмомв’я РРФСР Мзкмймы Сдкахкмк
(1874 – 1949 оо.).
Аврмо у пвмєку нмвігмкйдллі лд
правзрщ жа кдру гаварз ігдмймгіфлі
фз нмйірзфлі муілкз оагялпщкмгм
фапу. Маєкм кмлпраруварз, цм у
омжоіжі могаліжауії мтмомлз жгмомв’я
ра лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, її
гмпрунлмпрі рмцм буйм багарм нмжзрзву, якзи, ла еайщ, ла нмфарку 90-т
омків кзлуймгм прмйірря буйм вроафдлм ра лд гмпяглурм в Укоаїлі лавірщ пщмгмглі. Пдодгмвпік уд рмокаєрщпя ракзт пкйагмвзт як гмпрунліпрщ, бджмнйарліпрщ ра номсійакрзфла пноякмваліпрщ кдгзфлмї псдоз.
Мз нмгмгеуєкмпя іж нмжзуієы
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Д. В. Єгмомвмї, яка у оаккат пвмгм
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля, нозпвяфдлмгм ноавмвіи нмйірзуі у псдоі
мтмомлз жгмомв'я ра ноавмвіи мтмомлі жгмомв'я лапдйдлля в оагялпщкіи гдоеаві (1917-1991 омкз) првдогеує: «лдмбтігліпрщ жвдолдлля гм
гмпйігедлля ноавмвмї нмйірзкз у
псдоі мтмомлз жгмомв'я взжлафаєрщпя як жлафзкіпры ноава ла мтмомлу
жгмомв'я у пзпрдкі ноав йыгзлз, рак
і жародбуваліпры нмжзрзвлмгм гмпвігу Рагялпщкмї гдоеавз у жажлафдліи
псдоі, акруайщлмгм в укмват одсмокувалля лауімлайщлмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв'я. Поавмва мтмомла
жгмомв'я прає ваейзвзк жавгалляк
гдоеавз у кіоу ілгупроіайіжауії, цм
взкагає нмпріилмї лаявлмпрі ноауджгарлмї омбмфмї пзйз. Ражмк ж рзк
гдкмкоарзжауія пмуіайщлмгм езрря
нозжвмгзйа гм нмхзодлля і жкіулдлля гукаліпрзфлзт ігдайів, які
вкйыфайз в пдбд гіглд езрря, лдкзпйзкд жа вігпурлмпрі жгмомв'я. Ці
сакрмоз, цм іліуіывайз номудп пра-
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лмвйдлля лауімлайщлзт пзпрдк мтмомлз жгмомв'я, лд вроарзйз пвмєї
жлафуцмпрі і нмлзлі» [1, п. 1].
Маєкм жвдолурз увагу ла фзллд
жакмлмгавпрвм. Пмноз рд, цм вмлм
лдоігкм «проаегайм» ла гдкйаоарзвліпрщ, номрд кайз кіпуд і бійщх ліе
нмжзрзвлі таоакрдозпрзкз. На жакмлмгавфмку оівлі – уд нозилярря ла
оівлі Рагялпщкмгм Смыжу ра пмыжлзт одпнубйік бажмвзт лмокарзвлмноавмвзт акрів, нмймедлля якзт
нозпвяфувайзпщ водгуйываллы пупнійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї
гіяйщлмпрі. Як жажлафаєрщпя у лаукмвіи йірдоаруоі (О. М. Пзцзра,
М. Г. Гмлфаомв), «пдодг нмжзрзвлзт
ндодваг Закмлу СРСР «Оплмвз жакмлмгавпрва Смыжу РСР і пмыжлзт
одпнубйік ном мтмомлу жгмомв’я» віг
1969 омку, кмрози пнозяв одайіжауії
кмлкодрлзт ланояків мтмомлз жгмомв'я, взмкодкйыырщпя лапрунлі:
- бджмнйарліпрщ лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз гйя гомкагял;
- мтмнйдлля номсійакрзфлмы ра
акбуйармолм-нмйікйіліфлмы кдгзфлмы гмнмкмгмы хзомкзт вдопрв лапдйдлля, вкйыфаыфз пійщпщкд лапдйдлля;
- гмпзрщ омжвзлдлі пзпрдкз вігмкфмї кдгзфлмї гмнмкмгз;
- одайщла кмейзвіпрщ мрозкалля
взпмкмякіплмї гмомгмї квайісікмвалмї
кдгзфлмї гмнмкмгз лджайделм віг
кардоіайщлмгм, пмуіайщлмгм ра ілхмгм
прарупу науієлра;
- гмпзрщ взпмкзи оівдлщ пмуіайщлмї гмнмкмгз гомкагялак у оажі
пріикмї вроарз ноауджгарлмпрі, цм
лапрайа в оджуйщрарі жатвмоывалщ
абм роавк [2, п. 27].
Щд мгла мбправзла, яка, ла лаху
гукку, лд гмжвмйяє лдтруварз оагялпщкзк гмпвігмк могаліжауії кдгзфлмї
гмнмкмгз, - уд, як лд гзвлм, жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм
проатувалля. З ндохзт омків оагялпщкмї вйагз гмпром нмпрайм нзралля
ном жабджндфдлля впіт вдопрв лапдйдлля гмпрунлмы кдгзфлмы гмнмкмгмы. І мглзк іж ваейзвзт комків у
ущмку ланоякі прайм жаномвагедлля
мплмв мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проа-

тувалля. Тд, фмгм ла еайщ лаоажі лдкає в Укоаїлі, фдодж вігпурліпрщ фмгм
проаегає жлафла фапрзла лапдйдлля
лахмї гдоеавз, цм пуррєвм мбкдеує
ноава ра пвмбмгз йыгзлз у псдоі
пмуіайщлмгм жатзпру. Як првдогеуырщ В. П. Сайщлзкмв ра С. Г. Срдудлкм, «мплмвлмы сулкуієы кдгзфлмгм
проатувалля в ндохі омкз оагялпщкмї вйагз, як взгаєрщпя, буйа пномба
гдоеавз жабджндфзрз впік вдопрвак
лапдйдлля мглакмвзи гмпрун гм номгоак лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз.
Дйя узт уійди жгіиплывайапя емопрка удлроайіжауія кмхрів, цм ланоавйяырщпя ла пмуіайщлд ра кдгзфлд
жабджндфдлля. Кмкнйдкплзи алайіж
іплуыфмгм нмймедлля в пзпрдкі кдгзфлмгм проатувалля ндохзт омків
оагялпщкмї вйагз гмжвмйяє жомбзрз
лапрунлі ужагайщлдлля:
- ноаглдлля жабджндфзрз вігхкмгувалля нмвлмгм жаомбірку у оажі
вроарз ноауджгарлмпрі;
- какпзкайщлд мтмнйдлля кдгзфлзк проатувалляк впіт вдопрв роугяцзт;
- емопрка удлроайіжауія і кмлромйщ жа взроафалляк кмхрів, цм лагтмгярщ ла нмродбз кдгзфлмгм проатувалля;
- мтмнйдлля проатувалляк какпзкайщлмї кійщкмпрі взгів вроарз
ноауджгарлмпрі: твмомба, ілвайігліпрщ, кайіурвм, праоіпрщ, вроара гмгувайщлзка [3, п 59].
Загаймк ед кз каєкм вкажарз ла
кмкнйдкплзи таоакрдо пакмї кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Нд рійщкз агкіліпроарзвлд, айд і узвійщлд ноавм, ноавм
пмуіайщлмгм жабджндфдлля, сілалпмвд
ноавм рмцм жа гмнмкмгмы нозракаллзт узк гайужяк ноава одгуйярзвлзк
кдталіжкак унмоягкмвуырщ вігнмвіглі
пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ
ноз могаліжауії мтмомлз жгмомв’я фз
бджнмпдодглщмку лагаллі кдгзфлмї
гмнмкмгз. Свмєы фдогмы, кмйз кмва
игд ном уноавйілпщкі віглмпзлз, цм
взлзкаырщ ноз одайіжауії лмок агкіліпроарзвлмгм ноава, - уд нодгкдр
гмпйігедлля лаукз пакд агкіліпроарзвлмгм ноава. А ракі віглмпзлз нозпурлі і у псдоі мтмомлз жгмомв’я.

125

Публiчне право № 3 (31) (2018)
Сйухлмы є нмжзуія Р. А. Маигалзка, вігнмвіглм гм якмї ноавмвд
одгуйывалля віглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я жгіиплыєрщпя роагзуіилзкз гйя укоаїлпщкмгм ноава пмуіайщлзкз одгуйярмоакз ж уоатувалляк мпмбйзвмпрди віглмпзл псдоз
мтмомлз жгмомв’я. Укоаїлпщкд ноавм
одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз в псдоі
мтмомлз жгмомв’я жа гмнмкмгмы гедодй ноава, пзпрдка якзт псмокмвала
ндодваелм ж уоатувалляк роагзуіи
кмлрзлдлрайщлмї ноавмвмї пік’ї, гм
якмї ряеіє вірфзжлялд ноавм [4,
п. 34]. Сзпрдку ноавмвзт смок
(гедодй) одгуйывалля віглмпзл у
псдоі мтмомлз жгмомв’я пралмвйярщ
лмокарзвлм-ноавмві акрз, кіелаомглі гмгмвмоз, жагайщлмвзжлалі нозлузнз і лмокз кіелаомглмгм ноава,
ноавмві жвзфаї, пугмві нодудгдлрз,
лдлмокарзвлі (ілгзвігуайщлі) ноавмві акрз, жмкодка, узвійщлм-ноавмві
гмгмвмоз ра мглмпрмомллі ноавмфзлз, ймкайщлі ноавмві акрз, агкіліпроарзвлі акрз могалів нубйіфлмї вйагз, кмоайщлі жапагз пупнійщпрва.
Опмбйзвіпрщ пзпрдкз гедодй ноавмвмгм одгуйывалля віглмпзл у псдоі
мтмомлз жгмомв’я ґоулруєрщпя ла ігдї
взжлалля ноімозрдрлмпрі мтмомлз
жгмомв’я і уіллмпрі езрря ра жгмомв’я
йыгзлз в пзпрдкі пупнійщлзт уіллмпрди, жлафуцмпрі лмок номсдпіилмї
дрзкз і кмоайі як козрдоіїв і кде
жгіиплдлля ноав йыгзлз в псдоі
мтмомлз жгмомв’я.
Такмгм омгу бафдлля жапйугмвує
ла увагу ра нігрозкку, жмкодка рд,
цм рмокаєрщпя омйі ра жлафдлля кмоайщлзт жапаг пупнійщпрва, номсдпіилмї дрзкз ра кмоайі. Тур кз нмгмгеуєкмпя ра пнозикаєкм як гмомгмвкаж нмжзуіы аврмоів нігоуфлзка
«Мдгзфлд ноавм Укоаїлз» жа одгакуієы С. Г. Срдудлка, гд, жмкодка,
жажлафдлм, цм омжгйягаыфз жагайщлу
проукруоу кдгзфлмї гіяйщлмпрі, лдмбтіглм омжоіжлярз ракі взгз пмуіайщлзт лмок, які одгуйыырщ фзпйдллі
пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ у
оіжлзт ланоякат мтмомлз жгмомв'я,
які кз лажзваєкм кдгзфлі ноавмвіглмпзлз:
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• лмокз кмоайі;
• жвзфаї;
• кмонмоарзвлі лмокз;
• лмокз ноава.
Сйіг жажлафзрз, цм впі ндодоатмвалі взгз пмуіайщлзт лмок гіырщ як
пкйагмві фапрзлз жагайщлмї пзпрдкз
одгйакдлрауії кдгзфлмї гіяйщлмпрі.
Вмлз могаліфлм нмв'яжалі мгзл ж мглзк. Дйя нмвліхмгм омжукілля омйі і
жлафдлля кмелмгм ж взгів пмуіайщлзт
лмок лдмбтіглм гарз їк взжлафдлля ж
нмжзуіи кдгзфлмгм ноава [5, п. 40[.
Аврмо ракме упвігмкйыє вігкілліпрщ
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
нігтмгу, кдталіжку агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля гм пупнійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Пдодваеаыфзи ікндоарзвлзи таоакрдо одгуйывалля, жабджндфдлля одайіжауії ноава гомкагял ла
бджмнйарлд лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, уноавйілля нігнмоягкмвалзкз
йікувайщлм-номсійакрзфлзкз жакйагакз, - впд уд і багарм ілхмгм ндодгмвпік улмокмвалм жа гмнмкмгмы
лмок агкіліпроарзвлмгм ноава. У
ущмку жв’яжку пйухлмы є нмжзуія
Л. О. Сакійзк, яка жажлафає, цм
«пндузсіка
агкіліпроарзвлмноавмвзт кдталіжків мтмомлз жгмомв’я гомкагял ндодгбафає омжомбку
ра одайіжауіы лмокарзвлмї бажз ра
могаліжауіилм-уноавйілпщкзт кдталіжків номгоак, які б жабджндфувайз її
одсмокувалля
ра
кмгдоліжауіы.
Вмглмфап вігпурліпрщ в мпраллі гдпярзоіффя дсдкрзвлзт ра нмпрунмвзт
гіи могалів жакмлмгавфмї ра взкмлавфмї вйаг Укоаїлз нозжвдйз гм вігправалля вірфзжлялмї псдоз мтмомлз
жгмомв’я лд йзхд жа якіпры лагавалзт кдгзфлзт нмпйуг ра оівлдк жгмомв’я лапдйдлля, айд и лавірщ прмпмвлм жагайщлзт нозлузнів кдгзфлмї
пзпрдкз Укоаїлз. Вігпурліпрщ лауімлайщлмї кмгдйі проатмвмї кдгзузлз,
жбдодедлля нмпроагялпщкмї кмгдйі
«бджкмхрмвлмгм» кдгзфлмгм мбпйугмвувалля, вігмкфд проукруоувалля
жакйагів мтмомлз жгмомв’я ра їт мгдоеавйдлля лд пнозяырщ ра лд кмеурщ пнозярз омжвзрку кдгзфлмгм
мбпйугмвувалля гомкагял в Укоаїлі

Адміністративно-правова характеристика сучасної системи охорони . . .
у ХХІ пр.» [6, п. 3]. З ракмгм омгу
бафдлляк ваекм лд нмгмгзрзпщ.
Пігправмы ноавмвіглмпзл в псдоі мтмомлз жгмомв’я, які бугщ-якзт
ілхзт, є ыозгзфлі сакрз, рмбрм ракі
мбправзлз фз пзруауії, ж якзкз жакмл
нмв’яжує їт взлзклдлля, жкілу фз
нознзлдлля. Далд омжукілля кдталіжку агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл кмед
бурз взкмозпралм гйя взоіхдлля
мглмгм іж жавгалщ лахмгм гмпйігедлля, - жгіиплдлля алайіжу галмгм кдталіжку нм віглмхдллы гм могаліжауії мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщлмку оівлі. В ущмку кмлрдкпрі нігрозкуырщпя налуыфі ла пщмгмглі нмжзуії, вігнмвіглм гм якзт кдталіжк агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля, - уд кмкнйдкпла кардгмоія, кмроа
гмжвмйяє омжгйялурз кдталіжк внйзву агкіліпроарзвлмгм ноава як номвіглмї гайужі нубйіфлмгм ноава ла
водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у
ндвліи псдоі пупнійщлмгм езрря. Такме пйіг нозпрарз ла нмжзуіы, вігнмвіглм гм якмї мплмву (пурліпрщ,
могаліфлі пкйагмві) галмгм кдталіжку
пкйагаырщ лмокз ноава, ноавмві віглмпзлз ра акрз одайіжауії ноав ра
мбмв’яжків. Взтмгяфз іж вкажалмгм,
Н. В. Шдвфук номнмлуєрщпя ніг кдталіжкмк агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
одгуйывалля могаліжауії мтмомлз
жгмомв’я ла одгімлайщлмку оівлі омжукірз пукунліпрщ ноавмвзт жапмбів,
які жабджндфуырщ кмкнйдкплзи ра
ужгмгедлзи внйзв агкіліпроарзвлмгм
ноава ла унмоягкувалля пупнійщлзт
віглмпзл, цм взлзкаырщ ла одгімлайщлмку оівлі псдоз мтмомлз жгмомв’я
ж кдрмы якмкмга бійщх нмвлмї одайіжауії ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів
ноавмвзт віглмпзл [7, п. 55-56]. Як
бафзкм, тмфа уди нозкйаг рмокаєрщпя
йзхд одгімлайщлмгм жоіжу могаліжауії
мтмомлз жгмомв’я, віл кмед бурз
нмжзрзвлм взкмозпралзи і гйя бійщх
хзомкмгм капхрабу.
Вмглмфап, пноавдгйзвмпрі жаоагз
акудлруєкм увагу ла ріи мбправзлі,
цм лд жі впіка номнмжзуіякз, цм
лаоажі йулаырщ віг лаукмвмгм пдодгмвзца, кмела бджжапрдоделм нмгм-

гзрзпщ. Позкіомк, О. О. Пулга вкажує, цм «кдталіжк нубйіфлмгм уноавйілля у псдоі жгіиплдлля ноава ла
кдгзфлу гмнмкмгу кає жагайщлмгдоеавлзи ра кіпудвзи оівлі. Сзпрдку
могалів, які жгіиплыырщ уноавйілля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я пкйагаырщ як
могалз жакмлмгавфмї вйагз, рак і взкмлавфмї вйагз. Коік рмгм, пдодг
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля іплуырщ і гмоагфі могалз» [8, п. 98].
Пдодоатулмк йзхд могалів жакмлмгавфмї ра взкмлавфмї вйагз як вйаглзт
пуб’єкрів уноавйілля у псдоі мтмомлз жгмомв’я лд кмед пнозикарзпщ як
мб’єкрзвлзи. Лмгіфлд нзралля: а гд у
уіи пзпрдкі могалів Гйава гдоеавз?
Агед смокайщлм каеуфз, взтмгяфз
іж нмймедлщ Кмлпрзрууії Укоаїлз ра
нмвлмваедлщ Поджзгдлра Укоаїлз,
віл лд віглмпзрщпя гм емглмї іж гіймк вйагз. Пзралля: фз уд гає нігправз вваеарз, цм мфійщлзка гдоеавз
лд є пуб’єкрмк уноавйілля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я гомкагял. Чз Науімлайщла акагдкія кдгзфлзт лаук
як номвігла гдоеавла могаліжауія у
уаозлі кдгзфлмї лаукз, у вігаллі
якмї жлатмгзрщпя лд мгзл гдпярмк
лаукмвм-гмпйіглзт
ілпрзрууіи,
які,пвмєы фдогмы, жаикаырщпя лаукмвмы ра пурм ноакрзфлмы гіяйщліпры
– йікуырщ йыгди. І рур рде нзралля:
тіба кмела првдогеуварз, цм Науімлайщла акагдкія кдгзфлзт лаук лд є
пуб’єкрмк нубйіфлмгм уноавйілля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я?
Вваеаы жа гмуійщлд кмомркм жунзлзрзпщ ла омжукіллі нмлярря агкіліпроарзвлм-ноавмвд одгуйывалля
у кмлрдкпрі имгм гмрзфлмпрі гм кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Агед в агкіліпроарзвлм-ноавмвіи йірдоаруоі лдоігкм
жупроіфаырщпя нмлярря, бйзжщкі жа
пкзпймк
гм
агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля, номрд вігкіллі у ндвлзт лыалпат. «Пубйіфлд
агкіліпроувалля»,
«уноавйілля»,
«агкіліпроарзвлм-ноавмвд
одгуйывалля» рмцм каырщ пвмї ндвлі вігкіллмпрі. Так, Р. С. Мдйщлзк ра
В. М. Бдвждлкм жажлафаырщ, цм рдокіл «нубйіфлд агкіліпроувалля» пщмгмглі жапрмпмвуєрщпя ндодваелм ла
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рдмодрзфлмку оівлі. У рдкпрат вірфзжлялзт лмокарзвлзт акрів віл лд
везваєрщпя. Ймгм пзлмлікмк є кардгмоія «уноавйілля». Ндмбтігліпрщ
жакілз рдокіла «уноавйілля» кардгмоієы «агкіліпроувалля» нмв’яжала іж
жкілмы нозжлафдлля агкіліпроарзвлмгм ноава, якд гдгайі смокуєрщпя,
взтмгяфз ж р. ж. «йыгзлмудлрозпрпщкмї ігдмймгії», яка вйаплд і взкагає
жакілз нмлярря «уноавйілля» кардгмоієы «агкіліпроувалля» [9, п. 39].
Тзк пакзк взцдузрмвалі аврмоз
вваеаырщ, цм «агкіліпроувалля» є
гм ндвлмї кіоз бійщх пуфаплзк ра
гукаллзк рдокілмк, аліе «уноавйілля».
Якцм вжярз гм увагз нмжзуіы
Б. О. Лмгвзлдлка, рм имгм рмфка жмоу
ж ущмгм нзралля жвмгзрщпя гм лапрунлмгм: аврмо вваеає жа гмуійщлд алажіуварз имгм фдодж гмпйігедлля нмлярря, жавгалщ і нозлузнів нубйіфлмгм агкіліпроувалля псдомы мтмомлз
жгмомв’я в Укоаїлі. Ваейзвіпрщ взмкодкйдлля узт нзралщ нмяплыєрщпя
багарщка мбправзлакз, ж-нмкіе якзт
кйыфмвзкз кмеурщ вваеарзпщ ракі:
[10, п. 101-102]
– нм-ндохд, нмлярря нубйіфлмгм
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз
жгмомв’я в Укоаїлі є ваейзвзк ж рмфкз жмоу имгм пнівправйдлля іж роагзуіилзк омжукілляк гдоеавлмгм
уноавйілля, гдоеавлмгм одгуйывалля пмуіайщлм-куйщруолзк пдкрмомк;
– нм-гоугд, жавгалля нубйіфлмгм
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз
жгмомв’я взмкодкйыырщ кйыфмві
ланоякз гіяйщлмпрі могалів, які лармкіпрщ взнйзваырщ іж пмуіайщлмгм і
нубйіфлм-ноавмвмгм
нозжлафдлля
мтмомлз жгмомв’я гомкагял як явзца;
– нм-родрє, нозлузнз нубйіфлмгм
агкіліпроувалля псдомы мтмомлз
жгмомв’я лагаырщ кмейзвіпрщ взмкодкзрз кйыфмві бажмві жапагз, ігдї,
які йдеарщ в мплмві пакмгм нубйіфлмгм агкіліпроувалля. Цд пвмєоігла
ндохммплмва
нубйіфлм-ноавмвмгм
взнйзву ла псдоу кдгзузлз;
– нм-фдрвдорд, кмлкодрлі номявз
нубйіфлмгм агкіліпроувалля кдгзф-
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лмы псдомы багарм в фмку жайдеарщ
віг рмгм, у якзи пнмпіб нмндодглщм
псмокуйщмвалі нмлярря, жавгалля ра
нозлузнз;
– нм-н’ярд, ла драні жгіиплдлля
кдгзфлмї одсмокз жавегз нмпрає
нзралля прмпмвлм взмкодкйдлля
ндвлзт моієлрзоів ра гмомгмвкажів,
які б взжлафайз нмпрунайщлзи оут
ундодг багармфзпдйщлмї кмкнйдкплмї
пзпрдкз, якмы бджпуклівлм є мтмомла жгмомв’я.
Нак взгаєрщпя, цм мпмбйзвмї
увагз жапйугмвує псмокуйщмвала
рджа ном рд, цм кмлкодрлі номявз
нубйіфлмгм агкіліпроувалля кдгзфлмы псдомы багарм в фмку жайдеарщ
віг рмгм, у якзи пнмпіб нмндодглщм
псмокуйщмвалі нмлярря, жавгалля ра
нозлузнз. Цд ваейзвм як гйя агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля
мтмомлмы жгмомв’я гомкагял, рак і
гйя нмхуку нігтмгів цмгм ноавмвмгм
улмокувалля првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. Сакд
узк нзралляк нозпвяфдлі нмгайщхі
проукруолі дйдкдлрз лахмгм лаукмвмгм гмпйігедлля.
Ваейзва мбправзла, ла яку ваорм
жвдолурз увагу у кмлрдкпрі агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
жабджндфдлля
кдгзфлмї гіяйщлмпрі – уд рд, цм пак
нігтіг жакмлмгавуя гм улмокувалля
вігнмвіглзт пупнійщлзт віглмпзл –
уд сакрзфлм лакагалля ввдпрз у
ноавмвд нмйд лакагалля гдоеавз
(нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрууіи) жабджндфзрз одайіжауіы ноава йыгзлз
ла мтмомлу жгмомв’я. А уд лд кайм лд
багарм – кмлпрзрууіила уілліпрщ.
Вмла, пдодг ілхмгм, жлаихйа пвмє
вігмбоаедлля ра, жа кйапзфлзк нігтмгмк, гдрайіжауіы у фзллзт жакмлат
лахмї гдоеавз, жмкодка в Оплмват
жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу
жгмомв’я. Срарря 6 галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру – «Поавм ла мтмомлу жгмомв'я» жапвігфує, цм кмелзи
гомкагялзл Укоаїлз кає ноавм ла
мтмомлу жгмомв'я, цм ндодгбафає
[11]:
а) езррєвзи оівдлщ, вкйыфаыфз
їеу, мгяг, езрйм, кдгзфлзи гмгйяг
ра пмуіайщлд мбпйугмвувалля і жабдж-
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ндфдлля, якзи є лдмбтіглзк гйя нігрозкалля жгмомв'я йыгзлз;
б) бджндфлд гйя езрря і жгмомв'я
лавкмйзхлє нозомглд пдодгмвзцд;
в) паліраолм-днігдкіфлд бйагмнмйуффя рдозрмоії і лапдйдлмгм нулкру,
гд віл номезває;
г) бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі,
лавфалля, нмбуру ра вігнмфзлку;
г) квайісікмвалу кдгзфлу гмнмкмгу, вкйыфаыфз війщлзи взбіо йікаоя, взбіо кдрмгів йікувалля вігнмвіглм гм имгм одкмкдлгауіи і жакйагу
мтмомлз жгмомв'я;
д) гмпрмвіолу ра пвмєфаплу ілсмокауіы ном прал пвмгм жгмомв'я і
жгмомв'я лапдйдлля, вкйыфаыфз іплуыфі і кмейзві сакрмоз озжзку ра
їт прунілщ;
є) уфапрщ в мбгмвмодллі номдкрів
жакмлмгавфзт акрів і влдпдлля номнмжзуіи цмгм смокувалля гдоеавлмї
нмйірзкз в псдоі мтмомлз жгмомв'я;
е) уфапрщ в уноавйіллі мтмомлмы
жгмомв'я ра номвдгдллі гомкагпщкмї
дкпндорзжз ж узт нзралщ у нмоягку,
ндодгбафдлмку жакмлмгавпрвмк;
ж) кмейзвіпрщ мб'єглалля в гомкагпщкі могаліжауії ж кдрмы пнозялля мтмомлі жгмомв'я;
з) ноавмвзи жатзпр віг бугщякзт лджакмллзт смок гзпкозкілауії, нмв'яжалзт іж пралмк жгмомв'я;
і) вігхкмгувалля жанмгіялмї жгмомв'ы хкмгз;
ї) мпкаоедлля лдноавмкіолзт
оіхдлщ і гіи ноауівлзків, жакйагів ра
могалів мтмомлз жгмомв'я;
и) кмейзвіпрщ номвдгдлля лджайделмї кдгзфлмї дкпндорзжз вігнмвіглмгм рзну у оажі лджгмгз гомкагялзла ж взплмвкмк гдоеавлмї кдгзфлмї дкпндорзжз, жапрмпувалля гм лщмгм жанмбіелмгм жатмгу як гм мпмбз,
прмпмвлм якмї ндодгбафаєрщпя жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу абм взоіхуваймпя
нзралля ном їт жапрмпувалля, нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу,
нозкупмвмгм йікувалля, нозкупмвмї
гмпнірайіжауії ра в ілхзт взнагкат,
кмйз гіякз ноауівлзків мтмомлз
жгмомв’я нмоухуырщпя ноава гомкагялзла Укоаїлз ла мтмомлу жгмомв’я;

к) ноавм науієлра, якзи ндодбуває ла прауімлаолмку йікуваллі в
жакйагі мтмомлз жгмомв'я, ла гмнупк
гм лщмгм ілхзт кдгзфлзт ноауівлзків, фйдлів пік'ї, мнікула, нікйувайщлзка, лмраоіупа ра агвмкара, а ракме
пвяцдллмпйуезрдйя гйя вігноавйдлля бмгмпйуеілля ра одйігіилмгм мбоягу;
й) ілсмокувалля ном гмпрунлі
кдгзфлі нмпйугз іж жапрмпувалляк
рдйдкдгзузлз.
Закмлакз Укоаїлз кмеурщ бурз
взжлафдлі и ілхі ноава гомкагял у
псдоі мтмомлз жгмомв'я. Гомкагялак
Укоаїлз, які ндодбуваырщ жа кмогмлмк, гаоалруєрщпя ноавм ла мтмомлу
жгмомв'я у смокат і мбпяжі, ндодгбафдлзт кіелаомглзкз гмгмвмоакз, в
якзт бдод уфапрщ Укоаїла.
Факрзфлм кмва игд ном рд, цм
воатмвуыфз
йыгзлмудлрозпрпщку
пноякмваліпрщ гіи гдоеавз, пакд
агкіліпроарзвлм-ноавмвзкз жапмбакз каырщ бурз првмодлі ра гаоалрмвалі кдталіжкз одайіжауії рмгм, ном
цм пкажалм в гдрайіжауії пурлмпрі
ноава ла мтмомлу жгмомв’я.
У номгмведлля агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапмбів ра пнмпмбів
внйзву ла пупнійщлі віглмпзлз у
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі, вкаедкм
ном пуфаплі нігтмгз гм одайіжауії
кдгзфлмї одсмокз. Вмла, як вігмкм,
пноякмвала ндодгмвпік ла жкілу
наоагзгкз сілалпувалля кдгзфлмї
гмнмкмгз ра кмлкодрзжауіы рмгм, цм
е одайщлм гдоеава кає жкмгу жабджндфзрз ла бджмнйарлмку оівлі. Ілсмокауія алайірзфлмгм таоакрдоу ла
мсіуіилмку паирі Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, цм нозпвяфдла одсмокуваллы пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я
кіпрзрщ лапрунлд прмпмвлм вномвагедлля гдоеавлмгм гаоалрмвалмгм
накдра кдгзфлмї гмнмкмгз. «Ддоеава бдод ла пдбд фіркі жмбмв’яжалля
цмгм сілалпувалля кдгзфлзт нмпйуг. Быгедр нмфзлаырщ омжнмгійярз
жа кдгзфлзкз нмпйугакз, лдмбтіглзкз науієлрак, ла оівлзт гйя впіт
гомкагял укмват. Пакдр кдгзфлмї
гмнмкмгз, гаоалрмвалзи гдоеавмы,
взжлафарзкурщ взтмгяфз ж ноімоз-
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рдрів мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі у
мбпяжі кмейзвмпрди гдоеавлмгм
сілалпувалля. Ддоеавлзи гаоалрмвалзи накдр кдгзфлмї гмнмкмгз
(номгоака
кдгзфлзт
гаоалріи)
вкйыфарзкд гмвмйі хзомкзи пндкро
акбуйармолмї ра прауімлаолмї кдгзфлмї гмнмкмгз, а ракме йікаопщкзт
жапмбів. Ваоріпрщ вігнмвіглзт нмпйуг
бугд нмвліпры «нмкозра» фдодж пзпрдку гдоеавлмгм пмйігаолмгм кдгзфлмгм проатувалля. Згіглм іж жакмлмк, утвайдлзк Вдотмвлмы Рагмы,
іплуварзкд ндодйік кдгзфлзт нмпйуг, цм їт нмвліпры мнйафуварзкд
гдоеава. Кмлкодрлзи пнзпмк цмомку пкйагарзкд Уояг і жарвдогеуварзкд Вдотмвла Рага, взтмгяфз ж
нмродб лапдйдлля в кдгзфлмку мбпйугмвуваллі, ноімозрдрів гдоеавлмї
нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я
ра мбпягу гмпрунлзт кмхрів у Ддоеавлмку быгедрі. Пмпйугз дкпродлмї, ндовзллмї, врмозллмї, родрзллмї
ра найіарзвлмї гмнмкмгз бугурщ сілалпмвалі гдоеавмы в кдеат номгоакз кдгзфлзт гаоалріи. Сакмпріилм науієлрак гмвдгдрщпя пнйафуварз жа ракі нмпйугз, як лддкпродла
прмкармймгія, жвдолдлля гм йікаоя
бдж ланоавйдлля, дпрдрзфла кдгзузлу рмцм [12].
На жавдохдлля вкаедкм, цм
нмхук хйятів взтмгу іж козжмвзт
явзц, цм лаоажі номпйігкмвуырщпя в
.

мтмомлі жгмомв’я, кмейзвзи йзхд іж
взкмозпралляк кмкнйдкплмгм нігтмгу, гд агкіліпроарзвлм-ноавмвзк
комкак кає ндодгуварз нмндодгля
алайірзфла омбмра, лаукмві гмпйігедлля, дкпндорлі мбгмвмодлля. Як
нозкйаг, вкаедкм, цм ланозкілуі
фдовля 2014 о. у нозкіцдллі Свірмвмгм балку вігбувпя коугйзи прій ла
рдку «Вдкрмо одсмокувалля пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі»,
могаліжармоакз якмгм взпрунзйз
Бйагмгіилзи смлг «Пауієлрз Укоаїлз», гомкагпщка іліуіарзва «Рдалікауіилзи накдр одсмок», еуолай
«PRO Мдлдгекдлр в мтмомлі жгмомв’я» ра Впдукоаїлпщка бйагмгіила
могаліжауія «Впдукоаїлпщка кдодеа
йыгди, які езвурщ ж ВІЛ». Оплмвла
кдра жатмгу — псмокуварз вдкрмо
одсмокз пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я
в Укоаїлі, воатмвуыфз гукку кіелаомглзт ра лауімлайщлзт дкпндорів, а ракме взжлафзрз ноімозрдрлі
ланояккз вномвагедлля жкіл ла
гдоеавлмку оівлі [13]. У оаккат
ракмгм омгу жатмгів кз каєкм іліуіыварз лд йзхд омжгйяг жагайщлзт
нзралщ, айд і ндвлі дйдкдлрз кдгзфлмї одсмокз, які лмпярщ гзпкупіилзи таоакрдо, ра які гм ндвлмї кіоз
првмоыырщ номбйдкз у пнозиляррі
пупнійщпрвмк хйятів угмпкмлайдлля
ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї
гіяйщлмпрі.
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Sidelkovsky O. Administrative and legal characteristics of the modern health care
system in Ukraine
The article is devoted to the problems of administrative and legal support of medical
activity in Ukraine. Attention is paid to the historical origins of the modern legal
regulation of health care. It is emphasized that taking into account the human-centred
orientation of the state's actions, it is administrative and legal means that should be
created and guaranteed mechanisms for the implementation of the right to health
protection.

Key words: administrative law, health care, medical activity, medical law.
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Система охорони здоров’я України як
об’єкт державного контролю
Срал вірфзжлялмї мтмомлз жгмомв’я номгмвеує жайзхарзпщ лджагмвійщлзк. Зажлафдлд буйм кмлпрармвалм розвайзи ндоімг фапу лажаг і, жа
оігкзкз взкйыфдллякз, номгмвеує
карз кіпуд і лаоажі. Уоатмвуыфз ваейзвд пмуіайщлд жлафдлля кдгзузлз
жагаймк, прає мфдвзглзк, цм номбйдкарзка лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз,
могаліжауії пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я,
ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї
гмнмкмгз є бійщх ліе акруайщлзкз.
Оглзк іж ваейзвзт фзллзків,
якзи, як взгаєрщпя, пнозфзляє номбйдкз у пралі укоаїлпщкмї мтмомлз
жгмомв’я, є лдлайделзи прал жгіиплдлля кмлромйы жа оіжлмкалірлзкз
прмомлакз ракмї кмкнйдкплмї гіяйщлмпрі, якмы є кдгзузла. Снозикаыфз
кмлромйщ як могаліжауіилм-ноавмвд
явзцд, кмрод у нігпукку пноякмвалд
ла нмкоацдлля пралу пноав (ла жапагат якіплмгм алайіжу нмрмфлмгм пралу), кмела кмлпраруварз, цм лдгмйікз пакмї кмлромйщлмї гіяйщлмпрі
внйзваырщ ла лдгмйікз мб’єкру кмлромйы, якзк є псдоа кдгзузлз.
Факрмоакз, які ж лахмї рмфкз жмоу пвігфарщ ном акруайщліпрщ гмпйігедлля гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі

мтмомлз жгмомв’я як мб’єкра агкіліпроарзвлм-ноавмвмї лаукз і, пвмєы фдогмы, пзпрдку мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз як мб’єкр гдоеавлмгм кмлромйы,
кмеурщ вваеарзпщ лапрунлі:
-нм-ндохд, вкоаи лджагмвійщлі
нмкажлзкз пніввіглмхдлля лаомгеувалмпрі ра пкдорлмпрі. В Укоаїлі уед
гайдкм лд ндохзи оік пнмпрдоігаєрщпя
лдгарзвла рдлгдлуія цмгм віг’єклмгм
нмкажлзка фзпдйщлмпрі лапдйдлля. Нд
бдоуфз гм увагз кігоауіилі нмкажлзкз ра ілхі фзллзкз, які пнозфзляырщ
жкілз у фзпдйщлмпрі лапдйдлля, кмлпраруєкм мглу сакрзфлм лдбджндфлу
рдлгдлуіы: кійщкіпрщ мпіб, які лаомгеуырщпя в Укоаїлі, є кдлхмы, ліе
кійщкіпрщ мпіб, цм нмкзоаырщ. Такмгм
омгу нозомгла гднмнуйяуія нмвзлла
пнозикарзпщ як жагомжа лауімлайщліи
бджндуі;
- нм-гоугд, кдгзфла одсмока, яка
лаоажі акрзвлм вномвагеуєрщпя в
Укоаїлі, рієы фз ілхмы кіомы рмокаєрщпя впіт фйдлів пупнійщпрва. Офдвзглзк є жлафлзи прунілщ пмуіайщлмї
ланоугз, якзи пуномвмгеує взцдлажвалу одсмоку. Сзпрдка кмлромйы жа
номвдгдлляк лмвауіи ракме лд є
дсдкрзвлмы. Злафлмы кіомы ндвлі
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могаліжауіилм-ноавмві комкз ндодбуваырщ нмжа кмлромйдк як гомкагпщкмпрі, рак і гдоеавз (як бз уд лд взгйягайм наоагмкпайщлм);
- нм-родрє, лаоажі розває смокувалля лмвзт нмгйягів ла пурліпрщ ра
нозжлафдлля гдоеавлмгм кмлромйы.
Віграк лдгмпрарлщм мноаущмвалзкз
нодгправлзкакз ноавмвмї лаукз є
нзралля сулкуіи, нозлузнів, взгів
ра таоакрдозпрзк гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Багарм ж якзт ланояків гдоеавлмгм кмлромйы буйз взгмжкілдлі, гдякі нознзлзйз пвмє жапрмпувалля фз іплувалля
ужагайі;
- нм-фдрвдорд, гмпзрщ акрзвлм
мпраллік фапмк жаявйяє ном пдбд гомкагпщкіпрщ як дйдкдлр жагайщлмї пзпрдкз кмлромйы жа кдгзфлмы псдомы.
Взтмгяфз іж ущмгм, нмпрає нзралля
гмуійщлмпрі алайіжу гдоеавлмгм ра
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я фдодж гдкмлпроауіы:
пнійщлзт озп, вігкіллмпрди ра ноімозрдрів в пуфапліи Укоаїлі;
- нм-н’ярд, фіркд упвігмкйдлля рмгм, цм гдоеавлзи кмлромйщ нмвзлдл
пнозикарзпщ як жапіб жабджндфдлля ра
нігвзцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. А мпраллє, бдж впякмгм ндодбійщхдлля, є мплмвлмы кдрмы ноавмвмгм
одгуйывалля ра гдоеавлмгм внйзву:
кдгзфла гмнмкмга нмвзлла бурз лд
йзхд гмпрунлмы, айд і якіплмы.
Я. Г. Лірілпщка пноавдгйзвм првдогеує, цм «ваейзвмы сулкуієы
бугщ-якмї гдоеавз, а мпмбйзвм рієї,
яка номгмймхує пдбд як пмуіайщла, є
мтмомлла жгмомв’я кмелмї йыгзлз
лджайделм віг її кардоіайщлмгм пралмвзца ра пмуіайщлмї омйі яку вмла
(йыгзла) вігігоає. У вігнмвіглмпрі іж
нодакбуймы Сраруру Впдпвірлщмї могаліжауії мтмомлз жгмомв’я, фйдлмк
якмї є і лаха гдоеава, уоягз лдпурщ
вігнмвігайщліпрщ жа жгмомв’я пвмїт
лаомгів і уя вігнмвігайщліпрщ нмродбує нозилярря вігнмвіглзт кіо. Сщмгмглі номбйдкз жатзпру ноав науієлрів є лд нммгзлмкзкз ра акруайщлі нм
впщмку пвіру. Помрд, рми прал пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, якзи жаоаж
пкйавпя в Укоаїлі, є мглзк іж фійщлзт
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нзралщ лауімлайщлмї бджндкз, цм нігйягаырщ лдгаилмку (номрд номгукалмку) взоіхдллы [1, п. 149]. Дмгак
цд: як взгаєрщпя, вігнмвігайщліпрщ
уоягу (лак вбафаєрщпя жа гмуійщлд
мндоуварз бійщх хзомкмы кардгмоієы – вігнмвігайщліпрщ гдоеавз) нмвзлла вкйыфарз ракме і жаномвагедлля гієвзт ра жомжукійзт кдталіжків кмлромйы у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі.
Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг
мтмомлмы жгмомв’я,прал якмї ндодваелмы бійщхіпры сатівуів омжгйягаєрщпя як лджагмвійщлзи? Бажмвзи
гмкукдлр, якзи є мплмвмы кдгзфлмгм
жакмлмгавпрва Укоаїлз, - Оплмвз
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я
кіпрзрщ рвдогедлля, 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 гмпнмгаопщкмї 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
[2]. Згаваймпя б, уоатмвалм багарм
пкйагмвзт
мтмомлз
жгмомв’я
(пуб’єкрз нубйіфлмї агкіліпроауії,
жакйагз мтмомлз жгмомв’я, кдгзфлі ра
саокаудврзфлі ноауівлзкз рмцм),
взмкодкйдлм кдру (якмы пноавдгйзвм є жбдодедлля і віглмвйдлля жгмомв’я, жбійщхдлля розваймпрі езрря
йыгзлз),- номрд фз гмпрарлщм уд гйя
рмгм, цмб вваеарз ракмгм омгу взжлафдлля ігдайщлзк? Звзфаилм лі.
Помрд вмлм кмед взкмозпрмвуварзпщ
гйя нмродб фзллмгм кдгзфлмгм жакмлмгавпрва, ла имгм мплмві кмела нйалуварз взжлафдлля ілхзт кдгзфлзт
рдокілів, які є ваейзвзкз лд рійщкз
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гйя кдгзфлмї, айд і гйя ыозгзфлмї
лаукз і ноакрзкз.
В фмку нмйягає ваейзвіпрщ кмлромйы жагаймк і гдоеавлмгм жмкодка у
псдоі мтмомлз жгмомв’я? Пдодгмвпік
роагзуіилм кмлромйщ (нмояг іж лагйягмк ра жвдолдллякз гомкагял) є
пнмпмбмк жабджндфдлля жакмллмпрі ра
гзпузнйілз. Мз нмгійяєкм рмфку
жмоу С. Г. Срдудлка, цм жакмлліпрщ і
гзпузнйіла є лдмбтіглзкз укмвакз
іплувалля гдкмкоарзфлмї гдоеавз.
Опмбйзвмї омйі їт гмгдоеалля лабуває у псдоі гдоеавлмгм уноавйілля.
Злафзкіпрщ лайделмї увагз гм жабджндфдлля жакмллмпрі ра гзпузнйілз у
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля нмйягає
мпщ у фмку [3, п. 193-194]:
1. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля лайделзт укмв нубйіфлмгм уноавйілля
в дкмлмкіфліи, пмуіайщлм-куйщруоліи
ра агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи псдоат пупнійщлмгм езрря.
2. Поавмжапрмпмвла
гіяйщліпрщ
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля нмвзлла бажуварзпя ла гмрозкаллі жакмллмпрі и гзпузнйілз.
3. Поавмрвмофа
гіяйщліпрщ
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля лд
кмед пундодфзрз нмймедлляк Кмлпрзрууії Укоаїлз і рзт жакмлів, які
уед гіырщ.
4. Ндмбтігліпрщ пнозялля одайіжауії ра жатзпру ноав, пвмбмг
і жакмллзт ілрдодпів гомкагял ж
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля.
5. Поавмкіолд жапрмпувалля жапмбів гдоеавлмгм нозкупу ж бмку
кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів.
Свмєы фдогм, Ю. І. Мігафмв ра
пніваврмоз жажлафаырщ, цм жакмлліпрщ
є мглзк ж лаиваейзвіхзт нозлузнів
гдоеавлмгм уноавйілля. Її кмела
взжлафзрз як рмфлд і мглакмвд нмомжукілля ра взкмлалля Кмлпрзрууії,
жакмлмгавфзт ра ілхзт лмокарзвлзт
акрів упіка могалакз взкмлавфмї вйагз ра нмпагмвзкз мпмбакз, а ракме
гомкагялакз, гм якзт пноякмвалі
взкмгз пуб'єкрів уноавйілля. Позлузн жакмллмпрі жакоінйдлзи в Оплмвлмку жакмлі гдоеавз, жгіглм ж якзк
могалз гдоеавлмї вйагз, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, нмпагмві

мпмбз, гомкагялз ра їт мб'єглалля
жмбмв'яжалі гмрозкуварзпя Кмлпрзрууії ра жакмлів. Ммела взгійзрз
лапрунлі пнмпмбз жабджндфдлля жакмллмпрі: кмлромйщ; лагйяг [4, п. 282].
Як бафзкм, вкажалі аврмоз іглмоуырщ
віглдпдлля жвдолдлщ гомкагял як
мгзл іж ваоіалрів (пнмпмбів) жабджндфдлля жакмллмпрі і гзпузнйілз. Нак
взгаєрщпя уд лдноавзйщлзк, мпкійщкз
роагзуіилд уявйдлля ном жвдолдлля
гомкагял (нмноз мфдвзглі лмвауії
прмпмвлм вжаєкмвіглмпзл вйагз ра
ндодпіфлмгм гомкагялзла) лд вроарзйм пвмє акруайщлмпрі і лзлі. Цд ваейзвзи сакрмо пнозилярря жакмллмпрі
і гзпузнйілз, ваейзвзи сакрмо жагаймк кмейзвмгм кмлромйы пупнійщпрва жа гіякз могалів нубйіфлмї агкіліпроауії ра нмпагмвзт мпіб.
Дмпрмилзи ваоіалр ужагайщлдлля
вірфзжлялмгм
агкіліпроарзвлмноавмвмгм кардоіайу – Сймвлзк рдокілів (2014 о.) кіпрзрщ взжлафдлля,вігнмвіглм гм якмгм кмлромйщ мплмвлзи пнмпіб жабджндфдлля жакмллмпрі ра гзпузнйілз в гдоеаві и вмглмфап лаиваейзвіха сулкуія гдоеавз. Бдж могаліжауії ра жгіиплдлля кмлромйы упкйаглыєрщпя дсдкрзвла омбмра гдоеавлмгм анаоару, ілхзт гдоеавлзт ра лдгдоеавлзт проукруо,
мпкійщкз бугщ-якд оіхдлля у пзпрдкі
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля жакілфуєрщпя кмлромйдк жа їт взкмлалляк,
ілакхд вмлз лд карзкурщ пдлпу. Кмлромйщ є сакрмомк, якзи гзпузнйілує
нмвдгілку пйуебмвуів гдоеавлмгм
анаоару ра гомкагял вжагайі [5,
п. 181-182]. У уіймку нігрозкуыфз
ракмгм омгу лмвауії, впд е ракз ваорм
козрзфлм віглдпрзпщ гм рмгм, цм кмлромйщ кає пнозикарзпщ як лаиваейзвіха сулкуія гдоеавз. Пмноз пвмы
жлафзкіпрщ, кмлромйщ лд нмвзлдл ігдайіжуварзпщ. Віл впд е ракз є гмнмкіелзк явзцдк. Ваейзвзк, номрд
гмнмкіелзк. У псдоі мтмомлз жгмомв’я гомкагял в рмку е фзпйі.
Вдйзка укоаїлпщка ыозгзфла длузкймндгія у пвмєку рмкі «Загайщла
рдмоія ноава» кіпрзрщ взpлафдлля:
кмлромйщ – уд смока гіяйщлмпрі,
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пноякмвала ла ндодвіоку ноавзйщлмпрі, взявйдлля, жанмбігалля і нмгайщхд упулдлля нмоухдлщ ж кдрмы мнрзкіжауії сулкуімлувалля рієї фз ілхмї пзпрдкз. Тдмоія гдкмкоарії роагзуіилм правзрщ у удлро увагз гедодйм вйагз, взтмгяфз ж рмгм, цм вйага є гдкмкоарзфлмы, якцм вмла кає
пвмїк гедодймк жагайщлд вмйдвзявйдлля. Урік мглзк іж нзралщ, пнійщлзт гйя впіт смок могаліжауії вйагз,
гйя впіт нмйірзфлзт пзпрдк, цм іплувайз в кзлуймку, і рзт, цм іп-луырщ
жаоаж, є нзралля цмгм кмлромйы лаг
вйагмы (Д. Вайагдп). Кмлромйщ є
кмлпрзрурзвлзк дйдкдлрмк уноавйілля, якд, у пвмы фдогу, є взцмы
смокмы пвігмкмгм одгуйывалля номудпів сулкуімлувалля и омжвзрку
бугщ-якмї пзпрдкз - бімймгіфлмї, рдтліфлмї фз пмуіайщлмї, жабджндфує її
жбдодедлля і омжвзрмк, унмоягкувалля проукруоз, вжаєкмгіы пзпрдкз ж
лавкмйзхлік пдодгмвзцдк, а ракме
гмпяглдлля кдрз її нмгайщхмгм омжвзрку. Кмлромйщ пноякмвує номудп
уноавйілля жа впралмвйдлзкз ігдайщлзкз кмгдйякз, кмодгуыфз нмвдгілку нігкмлромйщлмгм мб'єкра (В. Гмохдлщмв) [6, п. 244].
Загайщлзкз мжлакакз пнмпмбів жабджндфдлля гзпузнйілз ра жакмллмпрі в
гдоеавлмку уноавйіллі О. М. Мужзфук номнмлує вваеарз лапрунлі:
1. Вмлз є лдвіг’єклмы пкйагмвмы гаоалріи жабджндфдлля жакмллмпрі
в гдоеавлмку уноавйіллі.
2. Запрмпмвуырщпя ж кдрмы взкм¬лалля нмкйагдлзт ла рмгм фз рмгм
пуб’єкра гдоеавлмгм уноавйілля жавгалщ і сулкуіи, одайіжауії лагалзт
имку нмвлмваедлщ, каырщ жмвліхлы
смоку взоаедлля, а їт жапрмпувалля
врі-йыєрщпя в мкодкі жапмбз і кдрмгз
гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї вйагз.
3. Рдайіжуырщпя (жапрмпмвуырщпя) вігнмвіглзкз гдоеавлзкз, кіелаомг-лзкз, пакмвояглзкз фз гомкагпщкзкз могалакз (могаліжауіякз),
нмпагмвзкз мпмбакз, фйдлакз гомкагпщкзт могаліжауіи абм в ілгзвігуайщлмку нмоягку.
4. Взг пнмпмбу жабджндфдлля гзпузнйілз ра жакмллмпрі в гдоеавлмку
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уноавйіллі, укмвз ра нігправз имгм
жапрмпувалля жайдеарщ віг ноавмвмгм
прарупу могалу (могаліжауії) фз мпмбз,
цм имгм одайіжує, рмбрм віг лагалмї
имку кмкндрдлуії.
Мдрмы жапрмпувалля бугщ-якмгм
жі пнмпмбів жабджндфдлля гзпузнйілз
ра жакмллмпрі в гдоеавлмку уноавйіллі є впралмвйдлля сакрзфлмгм
пралу гмроз-калля взкмг фзллмгм
жакмлмгавпрва ра вігнмвіглд одагувалля ла лщмгм [7, п. 59].
Кмлромйщла гіяйщліпрщ вкйыфає
лзжку нмпйігмвлзт гіи, яку кмела
омжгійзрз ла роз прагії: ніггмрмвфу,
удлроайщлу (абм алайірзфлу) ра нігпуккмву. В пвмы фдогу вмлз пакі ланмвлыырщпя кмлкодрлзкз прагіякзгіякз.
На ніггмрмвфіи прагії: 1) мбзоаєрщпя мб'єкр кмлромйы (кмгм ндодвіоярзкурщ); 2) взжлафаєрщпя нодгкдр
кмлромйы (цм пакд пйіг ндодвіозрз);
3) впралмвйыырщпя жапмбз жгіиплдлля
кмлромйы (одвіжія, аугзр, взродбувалля жвірів ра іл.); 4) нігбзоаырщпя
(нозжлафаырщпя) мпмбз, які жгіиплыварзкурщ кмлромйщ; 5) пкйагаырщпя
нйалз имгм номвдгдлля.
На удлроайщліи (алайірзфліи)
прагії жбзоаєрщпя ра мбомбйяєрщпя
ілсмокауія. Зібоала ілсмокауія (фапрм мгдоеала віг оіжлзт гедодй) алайіжуєрщпя, нмоівлыєрщпя ж одайщлзк
пралмк пноав ла мб'єкрі, цм ндодвіояєрщпя, мпкійщкз ілсмокауія, мгдоеала
віг кдоівлзурва ракмгм мб'єкра ра ж
ілхзт гедодй, фапрм лд жбігаєрщпя.
Дм нігпуккмвмї прагії лайдеарщ
ракі гії: 1) нозилярря оіхдлля жа оджуйщраракз кмлромйы; 2) гмвдгдлля
имгм гм агодпара (а в лдмбтіглзт взнагкат і гм вігмка гомкагпщкмпрі,
ноавммтмомллзт могалів, ілхзт мпіб,
жауікавйдлзт у оджуйщрарат кмлромйы); 3) лагалля гмнмкмгз нігкмлромйщліи проукруоі в лавдгдллі нмоягку
ла мб'єкрі; 4) кмлромйщ жа взкмлалляк оіхдлщ, нозилярзт жа нігпуккакз кмлромйы [8, п. 464].
За фапмк номвдгдлля кмлромйщ жа
пуб'єкракз нубйіфлмї агкіліпроауії
нмгійяєрщпя, жа гуккмы Т. О. Кмймкмєущ, ла:

Система охорони здоров’я України як об’єкт державного контролю
— нмндодгліи — жанмбіелзи,
номсійакрзфлзи, жгіиплыєрщпя взявйдлля ра нмндодгедлля кмейзвзт
лдгарзвлзт явзц ноз жгіиплдллі кмлромйщлзт гіи фз нозиляррі агкіліпроарзвлзт оіхдлщ. Окоік рмгм, віл
жмоієлрмвалзи ла взявйдлля мбґоулрмвалзт нігправ гйя вфзлдлля жажлафдлзт гіи фз нозилярря вігнмвіглзт
оіхдлщ. Віл сакрзфлм кає ла кдрі лд
гмнупрзрз нозилярря лджакмллзт ра
лдгмуійщлзт оіхдлщ могалів нубйіфлмї агкіліпроауії;
— нмрмфлзи (мндоарзвлзи) —
жгіиплыєрщпя у номудпі взкмкїї могалакз нубйіфлмї агкіліпроауії пвмїт
нмвлмваедлщ цмгм нмпрз лзт жавгалщ і сулкуіи. Віл жгіиплыєрщпя
вномгмве упщмгм ндоімгу ракмгм взкмлалля и гмжвмйяє взявзрз вігнмвігліпрщ (абм лдвігнмвігліпрщ) сакрзфлмї гіяйщлмпрі пуб'єкра нубйіфлмї
агкіліпроауії оаліх взжлафдлзк жавгалляк;
— лапрунлзи (нігпуккмвзи) —
жмоієлрмвалзи ла оджуйщрар гії
пуб’єкра нубйіфлмї агкіліпроауії, имгм
муілку ра взомбйдлля проардгії ла
каибурлє. Віи нмжбавйдлзи дйдкдлрів
внйзву ла пак номудп взкмлаллы
(оіхдлщ), мпкійщкз пкмлудлромвалзи
вед ла мпяглдлмку оджуйщрарі, ла
впралмвйдллі ла имгм вігнмвіглмпрі
оаліхд нмправйдлзк жавгалляк, мглак кмед карз ндвлзи внйзв ла ндопндкрзвлу гіяйщліпрщ пуб'єкра нубйіфлмї агкіліпроауії [9, п. 340].
Ваорм вкажарз, цм ракмгм омгу
ланоауывалля цмгм гдоеавлмгм кмлромйы кмеурщ і нмвзллі бурз жапрмпмвалі прмпмвлм пзпрдкз мтмомлз
жгмомв’я. Дм мпмбйзвмпрди мтмомлз
жгмомв’я як мб’єкра агкіліпроарзвлмноавмвмї одгйакдлрауії ра як мб’єкра
гдоеавлмгм кмлромйы кмеурщ бурз
віглдпдлі:
- взпмка пмуіайщла жлафуціпрщ;
- гмрзфліпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз
гм впіт фйдлів пупнійщпрва у рми фз
ілхзи ндоімг їтлщмгм езрря;
- кмкнйдкпліпрщ;
- лаявліпрщ гдоеавлзт, кмкулайщлзт, нозварлзт ра вігмкфзт жакйагів мтмомлз жгмомв’я;

- нмпрунмвд ндодкіцдлля акудлрів ж впдмпяелмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ла бджмнйарлзт жапагат гм фіркмгм
ндодйіку нмпйуг, які гаоалрмвалм лагаырщпя мпмбі ла бджмнйарліи мплмві;
- паліраолм-днігдкіфлзи ланояк,
кмлромйщ жа мбігмк лаокмрзків, йікаопщкі жапмбз ра кмлромйщ жа їт взомблзурвмк, якіпры, кйіліфлзкз взномбуваллякз рмцм, - гайдкм лд нмвлзи
ндодйік нмрдлуіилм кмейзвзт взгів
кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я
гомкагял;
- влуроіхліи ра жмвліхліи апндкрз пноякмвалмпрі кмлромйы в псдоі
кдгзфлмї гіяйщлмпрі, які каырщ оіжлі
номявз ра акудлруауіы.
Срарря 22 Оплмв жакмлмгавпрва
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я, яка
кає лажву «Ддоеавлзи кмлромйщ і
лагйяг в псдоі мтмомлз жгмомв'я»,
пвігфзрщ, цм гдоеава фдодж пндуіайщлм унмвлмваедлі могалз взкмлавфмї
вйагз жгіиплыє кмлромйщ і лагйяг жа
гмгдоеалляк жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв'я, гдоеавлзт пралгаорів,
козрдоіїв ра взкмг, пноякмвалзт ла
жабджндфдлля жгмомвмгм лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца і паліраолм-днігдкіфлмгм
бйагмнмйуффя
лапдйдлля, лмокарзвів номсдпіилмї
гіяйщлмпрі в псдоі мтмомлз жгмомв'я,
взкмг Ддоеавлмї Фаокакмндї, пралгаорів кдгзфлмгм мбпйугмвувалля,
кдгзфлзт кардоіайів і рдтлмймгіи
[2].
Ріжлмнйалмвзи таоакрдо мтмомлз
жгмомв’я, жлафлзи ндодйік ланояків
кдгзфлмї гіяйщлмпрі мбукмвйыырщ
мпмбйзвмпрі нігтмгу прмпмвлм жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы ра лагйягу у жажлафдліи псдоі. Жзрря ра
жгмомв’я йыгди є лаиваейзвіхзкз
пмуіайщлзкз уіллмпрякз, рмку кмлромйщлм-лагйягмвіи гіяйщлмпрі у псдоі
мтмомлз жгмомв’я нмвзлла нозгійярзпщ лайдела увага. Дмуійщлм взгійзрз роз кйыфмвзт мб’єкрз кмлромйы
ра лагйягу у псдоі мтмомлз жгмомв’я:
1) паліраолм-днігдкіфлд бйагмнмйуффя лапдйдлля;
2) мбіг лаокмрзків;
3) мбіг йікаопщкзт жапмбів [10,
п. 246].
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Мдгзфла гіяйщліпрщ іж взкйыфлм
пмуіайщлмї кардгмоії впд акрзвліхд
ндодрвмоыєрщпя у нігнозєклзущку,
гмпнмгаопщку. Віграк взгмжкілыырщпя апндкрз ноавмвмгм жабджндфдлля.
«Пзралля гдоеавлмгм кмлромйы як
мглієї ж сулкуіи гмпнмгаопщкмноавмвмгм одгуйывалля є ваейзвзк
дйдкдлрмк жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів пнмезвафів як уфаплзків
віглмпзл у псдоі гмпнмгаоывалля.
Поз ущмку у пуфапліи Укоаїлі гуед
ваейзвзкз є дйдкдлрз гмрозкалля
ноав и ілрдодпів нігкмлромйщлзт
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля. Тмбрм,
гмймвлзкз пкйагмвзкз бугщ-якмї

ндодвіокз є її дсдкрзвліпрщ ра гмрозкалля оівлмвагз кіе ноавакз ра жакмллзкз ілрдодпакз пнмезвафів і
нігнозєкуів, цм жгіиплыырщ вігнупк
рмваоу, взкмлуырщ омбмрз абм нмпйугз» [11]. Тзк пакзк ж’явйяырщпя лмві, оаліхд лд рак фапрм жапрмпмвувалі
нігтмгз гм жгіиплдлля кмлромйы
гдоеавз у псдоі гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Такзк фзлмк, пзпрдка мтмомлз
жгмомв’я Укоаїлз як мб’єкр гдоеавлмгм кмлромйы кає ндвлі мпмбйзвмпрі,
які каырщ бурз воатмвалі ноз нмхуку хйятів нмкоацдлля гдоеавлмгм
кмлромйы у вкажаліи псдоі.
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Правові засади забезпечення професійної діяльності головного лікаря . . .

Мзомлмв А. Г. Сзпрдка мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз як мб’єкр гдоеавлмгм
кмлромйю
Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлромйы прмпмвлм псдоз мтмомлз
жгмомв’я. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят взжлафдлля ра таоакрдолзт мжлак ракмгм
взгу кмлромйы. Навдгдлі сакрмоз, які пвігфарщ ном ваейзвіпрщ лайделмгм жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі.

Кйюфмві пймва: мтмомла жгмомв’я, гдоеавлзи кмлромйщ, кдгзфла гіяйщліпрщ,

кдгзфлд ноавм.

Мзомлмв А. Г. Сзпрдка жгоавммтоалдлзя Укоазлш как мбчдкр гмпугаопрвдллмгм кмлромйя
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в мрлмхдлзз псдош
жгоавммтоалдлзя. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат мнодгдйдлзя з таоакрдолшт
нозжлакмв ракмгм взга кмлромйя. Позвдгдлш сакрмош, пвзгдрдйщпрвуыцзд м ваелмпрз лагйдеацдгм мпуцдпрвйдлзя гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в псдод кдгзузлпкми
гдярдйщлмпрз.

Кйюфдвшд пймва: жгоавммтоалдлзд, гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кдгзузлпкая гдярдйщлмпрщ, кдгзузлпкмд ноавм.

Mironov A. Ukraine's health care system as an object of state control
The article is devoted to the problems of state control in the sphere of health care.
Attention is focused on the definition and characteristics of this type of control. The factors testifying to the importance of proper implementation of the state control in the
sphere of medical activity are given.

Key words: health care, state control, medical activity, medical law.

139

Публiчне право № 3(31) (2018)

Микола Іншин,
доктор юридичних наук, професор,
академік НАПрН України,
завідувач кафедри трудового права та
права соціального забезпечення
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

УДК 349.2

Основні права державного службовця
як працівника
У пуфаплзт укмват взтіг Укоаїлз
ж кіелаомглмї дкмлмкіфлмї козжз ра
нмбугмва в Укоаїлі пувдодллмї, лджайделмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї,
ноавмвмї гдоеавз кмейзві жа укмвз
смокувалля ра сулкуімлувалля квайісікмвалмгм ра нмруелмгм гдоеавлмгм анаоару, жа укмвз жлафлмгм нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі впієї пукунлмї
ноауі пупнійщпрва. Сакд оджуйщраракз
гіяйщлмпрі пзпрдкз гдоеавлзт могалів, їт дсдкрзвлмы вжаєкмгієы кіе
пмбмы взжлафаєрщпя прал пупнійщлзт
віглмпзл в коаїлі, дсдкрзвліпрщ взкмлалля гдоеавмы пвмїт сулкуіи.
Коік рмгм, лаявліпры взпмкмквайісікмвалмгм ндопмлайу гдоеавлмгм анаоару, фіркмгм і жйагмгедлмгм кдталіжку имгм омбмрз взжлафаєрщпя нмйірзка і дкмлмкіка, пмуіайщлд езрря ра
куйщруоа, бджндка і мбмомла, кіелаомглі віглмпзлз і прал ноав йыгзлз в
пупнійщпрві. Тмку првмодлля гієвмї
гдоеавлмї пйуебз, жабджндфдлля ра
лайделд водгуйывалля пйуебмвмї
гіяйщлмпрі гдоеавлзт пйуебмвуів є
жанмоукмы дсдкрзвлмгм гдоеавлмгм
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уноавйілля, а оажмк ж рзк — і лайделмгм взкмлалля гдоеавмы пвмїт мплмвлзт сулкуіи.
Суфаплзи дран гдоеавмрвмодлля
в Укоаїлі взкагає ндодмпкзпйдлля
кіпуя і прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя в пзпрдкі пупнійщлмгм взомблзурва, іліуіыє нмхук гієжгарлмї, дсдкрзвлмї кмгдйі гдоеавлмї пйуебз в уіймку.
Сщмгмглі, кмйз в коаїлі жгіиплыырщпя лдмбтіглі жатмгз цмгм могаліжауії пупнійщпрва ла гдкмкоарзфлзт
жапагат, лайагмгедлля уноавйілпщкзт
жв’яжків кіе гдоеавлзк анаоармк і
проукруоакз, цм гіырщ ла нозварлмвйаплзущкіи мплмві, кмйз у жв’яжку ж
узкз ра ілхзкз уноавйілпщкзкз ндодрвмодллякз іпрмрлм жкілыєрщпя впя
уноавйілпщка проукруоа, нмпрає нзралля ном фіркд взжлафдлля ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя як
пуб’єкра ноавмвіглмпзл. Тозвайзи
фап уд нзралля ла гдоеавлмку оівлі
лд буйм фіркм взжлафдлд, цм, бджукмвлм, гайщкувайм нмжзрзвлд взоіхдлля лзжкз ноакрзфлзт жавгалщ. Вжага-
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йі, ноавмвзи праруп мпмбз у пупнійщпрві взжлафаєрщпя, ндох жа впд, пукунліпры лагалзт їи жакмлмк ноав ра
мбмв’яжків, пзпрдкмы гаоалріи їт жабджндфдлля ра лдмбтігліпры лдпрз
вігнмвігайщліпрщ
жа
нмоухдлля
мпралліт
Вжагайі, мплмвмы езррєгіяйщлмпрі
бугщ-якмї пупнійщлмї могаліжауії є
роугмва гіяйщліпрщ йыгзлз, цм у узвійіжмвалмку пупнійщпрві сакрзфлм
нмвліпры уодгуйщмвала лмокакз ноава. Тмку фз лд лаиваейзвіхзк сакрмомк взжлафдлля ноавмвмгм прарупу
мпмбз є ж’япувалля кіпуя у пупнійщліи
могаліжауії ноауі. Оглзк ж взгів роугмвмї гіяйщлмпрі є номтмгедлля гдоеавлмї пйуебз. Вігнмвіглм жаилярі ла
гдоеавліи пйуебі ноауівлзкз лагійдлі ндвлзк кмймк ноавмкмфлмпрди гйя
взкмлалля пвмїт роугмвзт сулкуіи.
Закмлмгавфд взмкодкйдлля прарупу
гдоеавлзт пйуебмвуів взкйзкайм
нмевавйдлзи пупнійщлзи ілрдодп лапакндодг фдодж лагалля уіи кардгмоії
ноауівлзків оягу ндодваг кардоіайщлмгм таоакрдоу (гмнйарз жа взпйугу
омків, жа оалгз, укмвз пмуіайщлмнмбурмвмгм ра ндлпіилмгм жабджндфдлля). Оглак, жажлафдлі нійщгз є
пкйагмвмы їт ноавмвмгм пралмвзца,
цм лапакндодг нмв’яжалм ж нігвзцдлзкз взкмгакз і вігнмвігайщліпры жа
лайделд взкмлалля лзкз пйуебмвзт
нмвлмваедлщ, лдмбтігліпры гмрозкуварзпщ впралмвйдлзт мбкдедлщ.
Кмела йыгзла вмймгіє ноавмпуб’єкрліпры, яка вкйыфає в пдбд ноавмжгарліпрщ, рмбрм жгарліпрщ карз
ноава, гієжгарліпрщ, цм ндодгбафає
кмейзвіпрщ йыгзлз одайіжмвуварз уі
ноава, а ракме гдйікрмжгарліпрщ.
Ддоеавлі пйуебмвуі є мпмбйзвмы
кардгмоієы ноауівлзків, які вмймгіырщ пндуіайщлзк ноавмвзк прарупмк.
Чапрзла 1 праррі 7 Закмлу Укоаїлз ―Пом гдоеавлу пйуебу‖ [1] взжлафає ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя
як ноауівлзка. Ддоеавлзи пйуебмвдущ кає ноавм ла жгмомві ра бджндфлі
укмвз пйуебз. Укоаїла – як гдкмкоарзфла, пмуіайщла, ноавмва гдоеава
Оплмвлзк Закмлмк взжлафзйа, цм
йыгзла, її езрря, жгмомв'я і бджндка

взжлаырщпя в Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры. Поава і пвмбмгз
йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ
жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. Вігнмвіглм
гм праррі 43 Кмлпрзрууії Укоаїлз
гдоеава првмоыє укмвз гйя нмвлмгм
жгіиплдлля гомкагялакз ноава ла
ноауы, гаоалрує оівлі кмейзвмпрі у
взбмоі номсдпії ра омгу роугмвмї гіяйщлмпрі. Кмедл кає ноавм ла лайделі,
бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі, ла
жаомбірлу нйару, лд лзефу віг взжлафдлмї жакмлмк [2]. Кмлпрзрууіилзи
нозлузн, взжлафдлзи у жажлафдліи
праррі ндодгбафає сакрзфлм взкмгу
гйя првмодлля лайделзт ра бджндфлзт укмв роугмвмї гіяйщлмпрі в ндвлмку могалі гдоеавлмї фз кіпудвмї
вйагз. Як вігмкм, лмокз Оплмвлмгм
Закмлу є лмокакз ноякмї гії, а рмку
їт взкмлалля ра гмрозкалля є
мбмв’яжкмвзк ра таоакрдозжуварзкд
лаху гдоеаву пакд як лджайделу,
гдкмкоарзфлу одпнубйіку, яка взжлафає нозлузнз вдотмвдлпрва ноава ра
гукаліжку ноімозрдрлзкз і жгіиплыє
пвмы гіяйщліпрщ жагйя жагмвмйдлля
ноав, пвмбмг, жакмллзт ілрдодпів, а
ракме нмродб пвмїт гомкагял, мпмбйзвм ноауівлзків, цм ндодбуваырщ ла
нмпагат в могалат вйагз. З нозилярряк у 1992 омуі Закмлу Укоаїлз
«Пом мтмомлу ноауі» буйм взжлафдлм
мплмвлі нмймедлля цмгм одайіжауії
кмлпрзрууіилмгм ноава ноауівлзків
ла мтмомлу їт езрря і жгмомв'я у номудпі роугмвмї гіяйщлмпрі, ла лайделі,
бджндфлі і жгмомві укмвз ноауі. Пдвлі
пйуебмві сулкуії гдоеавлзт пйуебмвуів кмеурщ бурз нмв’яжалі іж озжзкакз ра жагомжакз гйя езрря мпралліт [3]. Нагійяыфз їт галзк ноавмк,
гдоеава гаоалрує жабджндфдлля лайделзкз и лдмбтіглзкз укмвакз жгіиплдлля роугмвмї гіяйщлмпрі, а ракме
нмпріилу нігрозкку галзт укмв ла
вігнмвіглмку оівлі. Рдайіжуыфз жажлафдлд ноавм гдоеавлзт пйуебмвуів
ла лайделі і бджндфлі укмвз ноауі,
кдоівлзк гдоеавлмї пйуебз у ндвлмку могалі гдоеавлмї фз кіпудвмї вйагз нмвзлдл какпзкайщлм пйігкуварз
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жа првмодлляк вігнмвіглзт укмв ра
нігрозкалля мпралліт ла лайделмку
оівлі, лдмбтіглмку гйя дсдкрзвлмгм
взкмлалля пвмїт мбмв’яжків гдоеавлзкз пйуебмвуякз.
Укмвз пйуебз нмвзллі убджндфзрз гдоеавлмгм пйуебмвуя віг внйзву
ла лщмгм хкігйзвзт сакрмоів, які
нозжвмгярщ гм омжйагу жгмомв’я ра, як
лапйігмк, номсдпіилмгм жатвмоывалля
фз роавкувалля. Поз ущмку хкігйзві
сакрмоз – сакрмоз пдодгмвзца абм
роугмвмгм номудпу, внйзв якзт ла
ноауівлзка жа ндвлзт укмв (ілрдлпзвліпрщ, розвайіпрщ гії рмцм) кмед
пнозфзлзрз номсдпіилд абм взомблзфм мбукмвйдлд жатвмоывалля, рзкфапмвд абм пріикд жлзедлля ноауджгарлмпрі, нігвзцдлля фапрмрз пмкарзфлзт ра ілсдкуіилзт жатвмоывалщ,
нозжвдпрз гм нмоухдлля жгмомв’я як
ноауівлзка, рак і имгм лацагків. Дм
лзт віглмпярщ: 1) сіжзфлі сакрмоз:
кікомкйікар (рдкндоаруоа, вмймгіпрщ,
хвзгкіпрщ оуту нмвіроя, ілсоафдовмлд взномкілывалля); баомкдрозфлзи
рзпк; лдімліжуыфі дйдкромкаглірлі
нмйя ра взномкілывалля; імліжуыфі
взномкілывалля; взомблзфзи хук,
уйщроажвук, ілсоажвук; вібоауія; мпвірйдлля; імліжауія нмвіроя; 2) тікіфлі
сакрмоз; 3) бімймгіфлі сакрмоз; 4)
сакрмоз роугмвмгм номудпу: ваекіпрщ
(ряекіпрщ) ноауі ра ланоуедліпрщ
ноауі.
Пзралля мтмомлз ноауі водгуйщмвуєрщпя Кмгдкпмк жакмлів ном
ноауы Укоаїлз, Закмлмк Укоаїлз
«Пом мтмомлу ноауі» ра ілхзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз. Лыгзла,
цм ноауыє, номвмгзрщ ла взомблзурві жлафлу фапрзлу пвмгм езрря, рмку
гйя її лмокайщлмї езррєгіяйщлмпрі в
укмват взомблзурва родба првмозрз
вігнмвіглі гігієліфлі укмвз, які бз
гайз їи жкмгу нйіглм ноауыварз, лд
ндодврмкйыыфзпщ ра жбдоігаыфз пвмє
жгмомв’я. Гігієліфла кйапзсікауія
ноауі омжнмгійяє укмвз ноауі ла 4
кйапз: 1 кйап (мнрзкайщлі укмвз
ноауі) – укмвз, жа якзт жбдоігаєрщпя
лд йзхд жгмомв’я ноауівлзків, а и
првмоыырщпя ндодгукмвз гйя нігрозкалля взпмкмгм оівля ноауджгар-
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лмпрі; 2 кйап (гмнупрзкі укмвз ноауі)
– укмвз, цм таоакрдозжуырщпя ракзкз оівлякз сакрмоів взомблзфмгм
пдодгмвзца і роугмвмгм номудпу, які
лд ндодвзцуырщ впралмвйдлзт гігієліфлзт лмокарзвів (а кмейзві жкілз
сулкуімлайщлмгм пралу могаліжку
віглмвйыырщпя жа фап одгйакдлрмвалмгм вігнмфзлку абм гм нмфарку лапрунлмї жкілз) ра лд нмвзллі фзлзрз
лдпнозярйзвмгм внйзву ла прал жгмомв’я ноауівлзків ра їт лацагків в
лаибйзефмку і віггайдлмку ндоімгат;
3 кйап (хкігйзві укмвз ноауі) –
укмвз, цм таоакрдозжуырщпя ракзкз
оівлякз хкігйзвзт взомблзфзт сакрмоів, які ндодвзцуырщ гігієліфлі лмокарзвз ра жгарлі фзлзрз лдпнозярйзвзи внйзв ла могаліжк ноауівлзка
ра/абм имгм лацагків; 4 кйап (лдбджндфлі укмвз ноауі) – укмвз, цм таоакрдозжуырщпя ракзкз оівлякз хкігйзвзт сакрмоів взомблзфмгм пдодгмвзца і роугмвмгм номудпу, внйзв
якзт номрягмк омбмфмї жкілз (абм її
фапрзлз) првмоыє жагомжу гйя езрря,
взпмкзи озжзк взлзклдлля гмпрозт
номсдпіилзт уоаедлщ, у рмку фзпйі и
ваекзт смок.
Вігнмвіглм, бджндфлі укмвз ноауі
– прал укмв ноауі, жа якмгм внйзв ла
ноауівлзків хкігйзвзт ра лдбджндфлзт взомблзфзт сакрмоів упулурм
абм їт оівлі лд ндодвзцуырщ гоалзфлмгмнупрзкзт жлафдлщ;
Поавм ла мнйару ноауі жайделм
віг жаикалмї нмпагз гдоеавлмї пйуебз, оджуйщрарів пйуебмвмї гіяйщлмпрі
ра праеу гдоеавлмї пйуебз – мжлафає, цм мнйара ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів нмвзлла жабджндфуварз гмпрарлі кардоіайщлі укмвз гйя лджайделмгм взкмлалля пйуебмвзт мбмв'яжків, пнозярз укмкнйдкруваллы анаоару гдоеавлзт могалів кмкндрдлрлзкз і гмпвігфдлзкз кагоакз, прзкуйыварз їт пукйіллу ра іліуіарзвлу
ноауы.
Пзралля могаліжауії жаомбірлмї
нйарз і смокувалля її оівля пралмвйярщ мплмву пмуіайщлм-роугмвзт віглмпзл у пупнійщпрві, бм вкйыфаырщ
лагайщлі ілрдодпз впіт уфаплзків роугмвмгм номудпу. Бугщ-які жкілз, цм
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прмпуырщпя мнйарз ноауі, ноякм фз
мнмпдодгкмвалм внйзваырщ ла гмтмгз
впіт фйдлів пупнійщпрва, а ракме ла
лаиваейзвіхі какомдкмлмкіфлі нмкажлзкз. Тмку в емгліи коаїлі пвіру
нзралля одгуйывалля мнйарз ноауі
лд жайзхдлі йзхд ла омжпуг озлкмвзт пзй, тмфа кдрмгз, псдоа, капхрабз гдоеавлмгм вроуфалля в уі номудпз у кмеліи коаїлі оіжлі.
Заомбірла нйара гдоеавлзт пйуебмвуів пкйагаєрщпя ж нмпагмвзт мкйагів, нодкіи, лагбавкз жа оалгз, лагбавкз жа взпйугу омків ла гдоеавліи
пйуебі ра ілхзт взнйар гдоеавлмгм
пйуебмвуя. Пмпагмві мкйагз є бажмвзк дйдкдлрмк мнйарз ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів ра взжлафаырщпя, в
жайделмпрі віг лагалзт гдоеавлмку
пйуебмвуы нмпагмвзт мбмв’яжків.
Подкії є ваейзвмы пкйагмвмы кардоіайщлмгм ра пмуіайщлмгм жабджндфдлля
гдоеавлзт пйуебмвуів і впралмвйыырщпя ла мплмві номвдгдлмї муілкз
мпмбзпрмгм влдпку гдоеавлмгм пйуебмвуя в жагайщлзи оджуйщрар омбмрз
гдоеавлмгм могалу. Подкії, які лагаырщпя гдоеавлзк пйуебмвуяк кмеурщ бурз - нодкії жа оджуйщраракз
муілывалля пйуебмвмї гіяйщлмпрі
гдоеавлзт пйуебмвуів, а ракме цмкіпяфлі фз цмкваорайщлі нодкії, які лагаырщпя, воатмвуыфз мпмбзпрзи влдпмк гдоеавлмгм пйуебмвуя у жагайщлд
сулкуімлувалля могалу гдоеавлмї абм
кіпудвмї вйагз. Подкії є лаибійщх
дсдкрзвлзк жапмбмк прзкуйывалля
роугмвмї гіяйщлмпрі ноауівлзків, у
рмку фзпйі и пйуебмвмї гіяйщлмпрі
гдоеавлзт
пйуебмвуів,
лагаыфз
мпраллік кмрзвауіы гйя нмгайщхмгм
номпувалля нм пйуебі і жгмбурря нмжзрзвлзт оджуйщрарів у гіяйщлмпрі
могалу гдоеавлмї абм кіпудвмї вйагз.
Ддоеавлзк
пйуебмвуяк
кмеурщ
упралмвйыварзпя лагбавкз жа взпмкі
гмпяглдлля у ноауі і взкмлалля мпмбйзвм ваейзвмї омбмрз, гмнйарз жа
взкмлалля мбмв'яжків рзкфапмвм вігпурліт ноауівлзків ра ілхі лагбавкз і
гмнйарз, а ракме лагаварзпя кардоіайщла гмнмкмга гйя взоіхдлля пмуіайщлм-нмбурмвзт нзралщ. Укмвз мнйарз ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів, омж-

кіоз їт нмпагмвзт мкйагів, лагбавмк,
гмнйар і кардоіайщлмї гмнмкмгз взжлафаырщпя
Кабілдрмк
Міліпроів
Укоаїлз. У уіймку, ваорм жажлафзрз,
цм пзпрдка мнйарз ноауі кає гдякі
пнійщлі озпз іж мнйармы ноауі гйя упіт
ноауівлзків – вмла ндодгбафає ндвлу
мплмвлу, якмї є нмпагмвзи мкйаг, абм
раозсла правка рмцм, а ракме лзжку
гмнйар и гаоалріилзт взнйар, які жабджндфуырщ нігрозкку лайделмгм кардоіайщлмгм пралмвзца нмпагмвуів,
жабджндфуыфз їт іплувалля;
Поавм ла вігнупркз ра пмуіайщлд
жабджндфдлля вігнмвіглм гм ущмгм
Закмлу.
Чап вігнмфзлку є нмродбмы бугщякмї кардгмоії ноауівлзків, агед йыгзла, в пзйу пвмїт бімймгіфлзт ра сіжімймгіфлзт вйапрзвмпрди лд кмед жгіиплыварз роугмву гіяйщліпрщ ндокалдлрлм. Вігнмфзлмк є ваейзвмы гаоалрієы, цм лагає жкмгу нігрозкуварз
прабійщліпрщ роугмвзт ноавмвіглмпзл і
жабджндфуварз лайделзи оівдлщ жгмомв’я ноауівлзків, у рмку фзпйі и
гдоеавлзт пйуебмвуів. Ддоеавлзк
пйуебмвуяк лагаєрщпя цмоіфла вігнупрка розвайіпры 30 кайдлгаолзт глів,
якцм жакмлмгавпрвмк лд ндодгбафдлм
бійщх розваймї вігнупркз, ж взнйармы
гмнмкмгз гйя мжгмомвйдлля у омжкіоі
нмпагмвмгм мкйагу. За кмелзи оік
гдоеавлмї пйуебз ніпйя гмпяглдлля
н’ярзоіфлмгм праеу гдоеавлмї пйуебз
гдоеавлмку пйуебмвуы лагаєрщпя
мгзл кайдлгаолзи гдлщ цмоіфлмї гмгаркмвмї мнйафувалмї вігнупркз, айд
лд бійщх як 15 кайдлгаолзт глів. Пмоягмк і укмвз лагалля гмгаркмвзт
мнйафувалзт вігнупрмк впралмвйыырщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.
Ндгмйікмк лмвмгм Закмлу Укоаїлз
«Пом гдоеавлу пйуебу» є нозпурліпрщ гдякзт лмок, цм лмпярщ бйалкдрлзи таоакрдо. Закмл Укоаїлз «Пом
гдоеавлу пйуебу» є мплмвлзк жакмлмгавфзк акрмк, якзи водгуйщмвує
ноавмвіглмпзлз гдоеавлзт пйуебмвуів ра, якзи кмела мрмрмелзрз жа
жлафдлляк ж Кмгдкпмк жакмлів ном
ноауы, в якмку одгйакдлрмвалм упі
апндкрз роугмвзт ноавмвіглмпзл впіт
кардгмоіи ноауівлзків. Сакд рмку,
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жакмлмгавуы буйм б гмуійщліхд омжкозрз упі нмймедлля, прмпмвлм фапу
вігнмфзлку гдоеавлзт пйуебмвуів
бджнмпдодглщм в кмкдлрмвалмку лмокарзвлм-ноавмвмку акрі. Ддоеавлі
пйуебмвуі ракме жабджндфуырщпя езрймк у впралмвйдлмку нмоягку іж
гдоеавлмгм смлгу. Такд ноавм, цм
взтмгзрщ іж жагайщлмгм ноава ла пмуіайщлд жабджндфдлля гдоеавлзт пйуебмвуів, лабуває ваейзвмгм жлафдллі у
взнагкат, кмйз гдоеавлі пйуебмвуі
ноаудвйахрмвуырщпя гм могалу гдоеавлмї абм кіпудвмї вйагз, які жлатмгярщпя нмжа кдеакз кіпуя номезвалля гдоеавлмгм пйуебмвуя.
Ддоеавлі пйуебмвуі, які жаикаырщ нмпагз ндохмї - фдрвдормї кардгмоіи, каырщ ноавм ла ндохмфдогмвд
впралмвйдлля кваорзолзт рдйдсмлів.
На ілгзвігуайщлд і кммндоарзвлд езрймвд бугівлзурвм абм гйя нозгбалля
кваорзо фз ілгзвігуайщлзт езйзт
бугзлків гдоеавлзк пйуебмвуяк, які
нмродбуырщ вігнмвіглм гм фзллмгм
жакмлмгавпрва нмйінхдлля езрймвзт
укмв, лагаєрщпя ждкдйщла гійялка ра
бджвігпмркмвзи кодгзр ла промк гм 20
омків. Укмвз лагалля кодгзру взжлафаырщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз. Далзи апндкр ноавмвмгм одгуйывалля нзралля пмуіайщлмгм жабджндфдлля гдоеавлзт пйуебмвуів є лдмбтігліпры у пуфаплзт озлкмвзт віглмпзлат ра нмгйзбйдлля дкмлмкіфлмї
козжз в лахіи гдоеаві, цм лд гмжвмйяє какпзкайщлм жагмвмйщлярз упі
нмродбз гйя іплувалля гдоеавлзт
пйуебмвуів. Ддоеавлі пйуебмвуі ра
фйдлз їт пікди, які номезваырщ оажмк
ж лзкз, кмозпруырщпя у впралмвйдлмку нмоягку бджкмхрмвлзк кдгзфлзк мбпйугмвувалляк у гдоеавлзт
жакйагат мтмомлз жгмомв'я. Цзкз е
жакйагакз вмлз мбпйугмвуырщпя ніпйя взтмгу ла ндлпіы. Ндмбтіглм жауваезрз, цм лд жмвпік гмуійщлзк є
мб’єглалля жакмлмгавудк гвмт гдцм
оіжлзт жа пвмїк таоакрдомк ноав –
ноавм ла вігнмфзлмк, жмкодка ла вігнупрку, а ракме ноавм ла пмуіайщлд
жабджндфдлля, цм є абпмйырлм пакмпріилзк ілпрзрурмк гдоеавлмї пйуебз.
Пмєглалля узт гвмт ноав лд гмжвм-
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йяє какпзкайщлм дсдкрзвлм їт одайіжуварз. Ражмк ж рзк, взгійдлля ракмгм ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя, якд
є бійщх кмлкодрзжмвалзк у нмоівляллі іж алаймгіфлзк, цм жакоінйдлм
в Закмлі Укоаїлз «Пом гдоеавлу
пйуебу» 1993 омку є бійщх гмуійщлзк, мпкійщкз нмндодгліи Закмл ндодгбафав гйя галмї кардгмоії ноауівлзків ноавм ла пмуіайщлзи і ноавмвзи
жатзпр. Смуіайщлзи ра ноавмвзи жатзпр є вігкіллмы жа жкіпрмк ыозгзфлмы кардгмоієы у нмоівляллі іж кардгмоієы «пмуіайщлд жабджндфдлля»;
2. У фапрзлі гоугіи жажлафдлмї
праррі ндодгбафдлм, цм ндодйік ноав
гдоеавлмгм пйуебмвуя лд взфдонлзи. Рмжхзодлзи ндодйік ноав гдоеавлмгм пйуебмвуя жлатмгзрщпя у
нмймедллят ном проукруолі нігомжгійз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлзкакз гдоеавлмї пйуебз у вігнмвіглзт могалат. Дала лмока впралмвйыє, цм бійщх хзомкзи ндодйік
ноав і гаоалріи, які лагаырщпя гдоеавлзк пйуебмвуяк одгуйыырщпя ла
ймкайщлмку оівлі, бджнмпдодглщм в
кмелмку мкодкмку проукруолмку
нігомжгійі могалу гдоеавлмї фз кіпудвмї вйагз. Цд є врійдлляк ракмгм
роугм-ноавмвмгм
нозлузну,
як
нозлузн єглмпрі ра гзсдодлуіауії,
цм, якоаж ракз і ндодгбафає взоіжлдлля ра кмлкодрзжауіы ноав ндвлзт
кардгмоіи ноауівлзків ла оівлі нігнозєкпрва, упралмвз фз могаліжауії,
пнозяыфз какпзкайщлм дсдкрзвлмку ноавмвмку одгуйываллы їт ноавмвмгм прарупу.
Такме ваорм вжярз гм увагз ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя як ноауівлзка, гм якзт віглмпярщпя ракі:
а) укйагалля, жкілу и нознзлдлля роугмвмгм гмгмвмоу;
б) лагалля мбукмвйдлмї роугмвзк гмгмвмомк омбмрз и омбмфмгм
кіпуя;
в) пвмєфаплу взнйару жаомбірлмї
нйарз;
г) вігнмфзлмк віг омбмрз;
г) нмвлу гмпрмвіолу ілсмокауіы ном укмвз ноауі и взкмгу мтмомлз ноауі ла омбмфмку кіпуі;
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є) номсдпіилу ніггмрмвку, ндодніггмрмвку и нігвзцдлля квайісікауії;
е) мб’єглалля гйя жатзпру пвмїт
ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів;
ж) уфапрщ в уноавйіллі нігнозєкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы;
і) номвдгдлля кмйдкрзвлзт ндодгмвмоів і укйагдлля кмйдкрзвлзт гмгмвмоів ра угмг;
к) жатзпр пвмїт роугмвзт ноав,
пвмбмг ра жагайщлзт ілрдодпів упіка
лджабмомлдлзкз жакмлмк пнмпмбакз;
й) взоіхдлля
ілгзвігуайщлзт
роугмвзт пнмоів;
к) вігхкмгувалля
жанмгіялмї
омбмрмгавудк хкмгз.
Загаймк, фзллзк жакмлмгавпрвмк
ндодгбафдлм фзкайзи аопдлай ноав
ноауівлзків. За оджуйщраракз жапрмпувалля лаукмвзт кдрмгів абпроагувалля, ужагайщлдлля, алайіжу ра
пзлрджу, лавмгзкм вйаплу кйапзсікауіы ноав ноауівлзків жа оіжлзкз ыозгзфлзкз козрдоіякз, цм
нмбугмвала ла ноакрзуі жапрмпувалля
лмок роугмвмгм жакмлмгавпрва, ра є
пакмпріилзк
рдмодрзфлм-ноавмвзк
гмомбкмк ж нзралщ ыозгзфлмгм жабджндфдлля ілпрзрурів роугмвмгм ноава у вірфзжлялмку жакмлмгавпрві:
1) в жайделмпрі віг таоакрдоу
нмвлмваедль: а) взомблзфі роугмві
(ноавм ла ноауы, вігнмфзлмк, ла жгмомві і бджндфлі укмвз ноауі, війщлзи
взбіо
номсдпії,
проаик
рмцм);
б) дкмлмкіфлі (ноавм ла мнйару ноауі,
кардоіайщлу гмнмкмгу, ндлпіы рмцм);
в) пмуіайщлі (ноавм ла проатувалля,
ла уфапрщ в уноавйіллі нігнозєкпрвмк,
упралмвмы,
могаліжауієы);
г) гомкагялпщкі (ноавм ла мб’єглалля
в номсдпіилі пнійкз ра ла взоіхдлля
кмйдкрзвлзт роугмвзт кмлсйікрів
(пнмоів) у впралмвйдлмку жакмлмк
нмоягку, жвдолдлля гм пугу гйя
взоіхдлля роугмвзт пнмоів);
2) в жайделмпрі віг ноавмвмгм
прарупу ноауівлзка: а) жагайщлі (гйя
ноауівлзків нігнозєкпрв упралмв,
могаліжауіи лджайделм віг смок
вйаплмпрі); б) пндуіайщлі (гйя гдоеавлзт пйуебмвуів, нмпагмвзт мпіб
кіпудвмгм пакмвоягувалля, віипщкм-

вмпйуебмвуів, ноауівлзків ноавммтмомллзт могалів, лаомглзт гднурарів
рмцм);
3) в жайделмпрі віг драну роугмвзт віглмпзл: а) ніг фап нозилярря ла
омбмру; б) ніг фап омбмрз ла
нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії;
в) ніг фап жвійщлдлля;
4) взтмгяфз ж оіжлмвзгу юозгзфлмї
вігнмвігайьлмпрі:
а) ндопндкрзвлмыозгзфлі (жамтмфдлля); б) лдгарзвлмыозгзфлі (гзпузнйілаола ра ілхі
взгз вігнмвігайщлмпрі);
5) в жайделмпрі віг одгйакдлруюфмї гайужі ноава: а) кмлпрзрууіилі;
б) роугмві; в) ж нзралщ пмуіайщлмгм
жабджндфдлля рмцм;
6) взтмгяфз ж мпмбйзвмпрди ноавмвмгм одгуйювалля: а) ракі цм одгуйыырщпя мглієы гайужжы ноава
(ланозкйаг взкйыфлм роугмвзк);
б) ракі цм одгуйыырщпя гвмка і
бійщхд гайужякз ноава (ланозкйаг
кмлпрзрууіилзк,
роугмвзк
ра
агкіліпроарзвлзк гйя гдоеавлзт
пйуебмвуів). Заномнмлмвала гзсдодлуіауія
ноав
ноауівлзків
мб’єкрзвлм жапвігфує гіиплу ноавмву
одайщліпрщ, вігмбоаеає як мпмбйзвмпрі
рдмодрзфлм-ыозгзфлмгм
сулкуімлувалля мкодпйдлзт псдо
пмуіайщлзт жв’яжків, рак і мбукмвйдлу
ыозгзфлм-сулкуімлайщлмы
гзлакікмы гайужди ноава ноакрзку жапрмпувалля лмок нмжзрзвлмгм вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва.
На ноакрзуі мпраллі омкз іплувайз ояг номбйдк у жабджндфдллі ноав
ракмї кардгмоії ноауівлзків як гдоеавлі пйуебмвуі. Сдодг лзт є ноакрзфлд лдгмрозкалля омбмрмгавуякз взкмг буквз жакмлу, цм жукмвйдлм лдвіолзк пнозилярряк, рйукафдлляк ра
вйаплд іглмоувалляк нмжзрзвлмгм
жакмлмгавпрва и мб’єкрзвлмї ноавмвмї
одайщлмпрі (лзжщкзк оівлдк ноавмпвігмкмпрі), ра пвігфзрщ ном лдпнозилярря (лдвіолу ілрдонодрауіы) галзкз пуб’єкракз ноава лавкмйзхлщмї
ноавмвмї
гіиплмпрі,
жагайщлммбмв’яжкмвзт ноавзй нмвдгілкз, цм
смокуйыырщпя ра/абм палкуімлуырщпя гдоеавмы у гайужі роугмвмгм ноава.
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Право на інклюзивну освіту в умовах
сьогодення: сутність, ознаки, тенденції
удосконалення
Сдодг номгмймхдлзт в Укоаїлі
пмуіайщлзт одсмок, ваейзвмгм ра
кйыфмвмгм жлафдлля лабуває мпвірля
одсмока як пкйагмва лайделмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля кмлпрзрууіилмгм ноава ла мпвіру ла мплмві
омжвзрку ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва і
гдоеавз, пуфаплмї кмгдйі пмуіайщлмгм
жатзпру, одайіжауії нозлузнів вдотмвдлпрва ноава, ноав ра пвмбмг йыгзлз, лагалля якіплзт, номсдпіилзт,
гмпрунлзт мпвірліт нмпйуг [1], [2], [3,
п. 14]. У кмлрдкпрі жгіиплдлля мпвірлщмї одсмокз ла мпмбйзву увагу жапйугмвує
нзралля цмгм омжвзрку

ілкйыжзвлмї
мпвірз,
уоатмвуыфз
мб’єкрзвлі ндодгукмвз цмгм гмпруну
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз гм пзпрдкз мпвірз а, віграк, їтлщмї ілрдгоауії ра аганрауії у пупнійщпрві ра гдоеаві [4], [5, п. 96-99].
Дмодфлм вігжлафзрз, цм жа мкодкзкз
галзкз в Укоаїлі номезває йзхд
бйзжщкм 170 рзп. гірди ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз [6]. Оглафд,
жажлафдлзи нмкажлзк взгаєрщпя укмвлзк, мпкійщкз в Укоаїлі вігпурліи
єгзлзи одєпро ракзт мпіб, цм лд
пнозяє смокуваллы ра омжвзрку лауімлайщлмї кмлуднуії ілкйыжзвлмї
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мпвірз. Уоатмвуыфз віипщкмві, дкмймгіфлі, рдтлмгдллі ра ілхі фзллзкз,
мпраллік фапмк, пнмпрдоігаєрщпя гм
жомпралля в Укоаїлі фзпдйщлмпрі мпіб
ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, у
рмку фзпйі гірди ж ілвайігліпры.
Позлагіглм лагагарз, цм Кмлпрзрууія Укоаїлз (пр. 53) гм пзпрдкз
мплмвмнмймелзт
кмлпрзрууіилзт
пмуіайщлзт ноав віглмпзрщ ноавм ла
мпвіру. Змкодка, Оплмвлзи Закмл
Укоаїлз впралмвйыє, цм ноавм ла
мпвіру вкйыфає лзжку ваейзвзт пмуіайщлзт гаоалріи (пралгаорів): нмвла
жагайщла пдодгля мпвіра є мбмв'яжкмвмы; гдоеава жабджндфує гмпрунліпрщ
і бджмнйарліпрщ гмхкійщлмї, нмвлмї
жагайщлмї
пдодглщмї,
номсдпіилмрдтліфлмї, взцмї мпвірз в гдоеавлзт і
кмкулайщлзт лавфайщлзт жакйагат;
омжвзрмк гмхкійщлмї, нмвлмї жагайщлмї пдодглщмї, нмжахкійщлмї, номсдпіилм-рдтліфлмї, взцмї і ніпйягзнймклмї мпвірз, оіжлзт смок лавфалля;
лагалля гдоеавлзт прзндлгіи ра
нійщг уфляк і пругдлрак; гомкагялз
каырщ ноавм бджмнйарлм жгмбурз взцу мпвіру в гдоеавлзт і кмкулайщлзт
лавфайщлзт жакйагат ла кмлкуопліи
мплмві; гомкагялак, які лайдеарщ гм
лауімлайщлзт кдлхзл, вігнмвіглм гм
жакмлу гаоалруєрщпя ноавм ла лавфалля оіглмы кмвмы фз ла взвфдлля
оіглмї кмвз у гдоеавлзт і кмкулайщлзт лавфайщлзт жакйагат абм фдодж
лауімлайщлі куйщруолі рмваозпрва.
Тмку, жа пвмєы кмлпрзрууіилмноавмвмы пурры, ноавм ла мпвіру:
1) улівдопайщлд кмлпрзрууіилд ноавм,
якд лайдезрщ гм пзпрдкз пмуіайщлзт
ноав йыгзлз; 2) мплмвмнмймелд ноавм в укмват пмуіайщлмї ра ноавмвмї
гдоеавз; 3) пзпрдкмурвмоыыфд пмуіайщлд ноавм, якд вкйыфає ілхі ноава,
мпвірлщмгм пноякувалля;
4) жкіпр
ноава ла мпвіру вкйыфає кмейзвіпрщ
мпмбз мрозкарз ндвлу пзпрдку мпвірліт нмпйуг; 5) нігйягає жакмлмгавфмку одгуйываллы; 6) нігйягає лагйягу
ра кмлромйы рмцм.
Оглзк іж мплмвлзт взгів ноава
ла мпвіру є ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру. Сйіг жауваезрз, цм ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру жакмлмгавфм лдвз-
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жлафдлм. Закмл Укоаїлз «Пом мпвіру»
(1991 о.) [7] лд жаномвагеував фіркзт
лмок цмгм ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру. Пмгібла рдлгдлуія ракме жбдоігаєрщпя в утвайдлмку Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз цд 05.09. 2017 о. Закмлі Укоаїлз «Пом мпвіру» [4]. Вмглмфап, узк Закмлмк (пр. 1) ( гайі – Закмл) впралмвйдлм, цм ілкйыжзвлд
лавфалля - пзпрдка мпвірліт нмпйуг,
гаоалрмвалзт гдоеавмы, цм бажуєрщпя ла нозлузнат лдгзпкозкілауії,
воатувалля багармкалірлмпрі йыгзлз,
дсдкрзвлмгм жайуфдлля ра вкйыфдлля
гм мпвірлщмгм номудпу впіт имгм уфаплзків. Коік рмгм, Закмл (пр. 1) ндодгбафає, цм мпмба ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз – мпмба, яка
нмродбує гмгаркмвмї нмпріилмї фз
рзкфапмвмї нігрозккз в мпвірлщмку
номудпі ж кдрмы жабджндфдлля її ноава ла мпвіру. Поз ущмку, жакмлмгавдущ лд впралмвйыє фіркзт козрдоіїв
жа якзкз кмела взмкодкзрз ракзт
мпіб, цм упкйаглыє ракме упкйаглыє
омжукілля ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру як мкодкмгм взгу кмлпрзрууіилмгм
ноава ла мпвіру.
Опмбйзвмгм жлафдлля ноавм ла
ілкйыжзвлу мпвіру кає в укмват пмуіайщлмї гдоеавз. У ыозгзфліи йірдоаруоі нігкодпйыєрщпя, цм пмуіайщла
гдоеава ндодгбафає ракі мплмвлі мпмбйзвмпрі: нігвзцдла увага гм ноав ра
пвмбмг йыгзлз; пноякмваліпрщ ла
омжвзрмк гомкагялпщкмгм, ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; взпмкзи оівдлщ гієвмпрі ра гмпрунлмпрі пмуіайщлзт ноав;
взпмкзи оівдлщ пмуіайщлм-ноавмвмї
жатзцдлмпрі мпіб ж ілвайігліпры, ілхзт пмуіайщлм воажйзвзт кардгмоіи
мпіб; взпмкзи оівдлщ пмуіайщлзт пралгаорів ра гаоалріи; гмпрунліпрщ гм
вйаглзт ілпрзрууіи; взпмкзи оівдлщ
гомкагпщкмгм кмлромйы рмцм [8].
Ражмк іж рзк, жакмлмгавфм жакоінйдлі
кдталіжкз одайіжауії ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру (пр.пр. 19, 20 Закмлу)
взгаєрщпя смокайщлзкз ра гдкйаоарзвлзкз, які нмвлмы кіомы лд жакоінйыырщ байалп ілрдодпів ра нмродб
гірди, їт барщків (жакмллзт нодгправлзків) ра жакйагів мпвірз), а ракме
кдталіжкз мрозкалля мпмбакз ж мпм-
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бйзвзкз мпвірлікз нмродбакз мпвірліт ра пунурліт нмпйуг рмцм. Нд взоіхуырщ вігнмвіглзт жавгалщ і ілхі
лмокарзвлм-ноавмві акрз у уіи псдоі.
Позккдрлм вігжлафзрз, цм одайіжауія
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру кає ндодгбафарз жаномвагедлля гзпралуіилзт ра ілхзт глуфкзт смок лавфалля
гйя мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.
Оред, в укмват пщмгмгдлля ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру упкйаглдлд
ракзкз фзллзкакз як: лдодсмокмваліпрщ ра пкйагліпрщ сулкуімлувалля
пзпрдкз мпвірз; гдкйаоарзвліпрщ номгмймхдлзт в Укоаїлі мпвірліт одсмок; пкйагліпрщ урвдогедлля ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; вігпурліпрщ
лайделмгм ра кмкнйдкплмгм жакмлмгавфмгм одгуйывалля; вігпурліпрщ
фіркзт, гмпрунлзт кдталіжків цмгм
одайіжауії ра гаоалрувалля ущмгм ноава; упкйаглдліпрщ лагалля мпвірліт
ра ілхзт пунурліт нмпйуг жакйагакз
мпвірз; вігпурліпрщ лайделмї увагз гм
номбйдк омжвзрку ілкйыжзвлмї мпвірз
у кдеат номсдпіилм-рдтліфлмї ра взцмї мпвірз; вігпурліпрщ якіплмгм гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм пуномвмгу;
вігпурліпрщ єгзлмгм лауімлайщлмгм
одєпроу гірди ( гмомпйзт) ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм лагйягу ра кмлромйы рмцм. Офдвзглм жа ракзт мбправзл ндодг пупнійщпрвмк ра гдоеавмы
прмярщ кйыфмві жавгалля цмгм: омжомбкз ра жарвдогедлля лмвірлщмї
Кмлуднуії ілкйыжзвлмї мпвірз; омжомбкз ра утвайдлля мкодкмгм жакмлу
ном ілкйыжзвлу мпвіру.
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмноавмвд гмпйігедлля пурлмпрі, мжлак
ра рдлгдлуіи угмпкмлайдлля ноава ла
ілкйыжзвлу мпвіру фдодж нозжку
пщмгмгдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі
жажлафдла номбйдкарзка
фапркмвм
омжгйягайапя у ноауят ракзт вфдлзтыозпрів як: Н. Б. Бмймріла, І. В. Зуб,
М. І. Ілхзл, О. Л. Куфка, В. Л. Кмпрык,
С. С. Луках,
А. Р. Мауык,
Л. І. Мзпщків,
П. Д. Пзйзндлкм,
С. М. Позйзнкм, О. І. Помудвпщкзи,
О. М. Обухдлкм, С. М. Сзлфук,
О. В. Тзцдлкм,
Г. І. Чалзхдва,

В. І. Щдобзла,
М. М. Шукзйм,
Н. М. Хурмоял, О. М. Яомхдлкм ра
іл. Пмгійяыфз аврмозрдрлі нігтмгз
ноавмвмї гмкрозлз цмгм омжукілля
ноава ла мпвіру пмуіайщлм воажйзвзт
кардгмоіи мпіб, мпіб ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз, в укмват пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя гмпрарлщм
пкйаглзи ра пундодфйзвзи номудп
одсмокауії пзпрдкз мпвірз, номбйдкарзка цмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм
жабджндфдлля ілкйыжзвлмї мпвірз,
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру нмродбує
лагайщлмгм взоіхдлля у лаукмвмрдмодрзфліи ра лаукмвм-ноакрзфліи
нймцзлат.
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла
ілкйыжзвлу мпвіру пноякмвалд ла:
1) омжвзрмк ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; 2) омжвзрмк ілкйыжзвлмї мпвірз
вігнмвіглм гм мпмбйзвзт мпвірліт
нмродб мкодкзт кардгмоіи мпіб, лапакндодг,
мпіб
ж
ілвайігліпры;
3) ікнйдкдлрауіы кіелаомглзт пмуіайщлзт (мпвірліт) пралгаорів; 4) жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра
гмпрунлмпрі мпвірліт ра ілхзт пукіелзт нмпйуг гйя мпіб ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз; 5) омжвзрмк
лайделмгм жакмлмгавфмгм ра лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля.
Сйіг вігжлафзрз, цм кіелаомглмноавмві мплмвз ілкйыжзвлмї мпвірз
жакйагдлі у Загайщліи гдкйаоауії ноав
йыгзлз [9], Міелаомглмку накрі ном
пмуіайщлі, дкмлмкіфлі ра куйщруолі
ноава [10], Ддкйаоауія ном ноава
гзрзлз [11], Ддкйаоауія ном омжукмвм вігпрайзт мпіб [12], Ддкйаоауії ном
ноава ілвайігів [13], Євомндипщка
пмуіайщла таорія[14], Кмлвдлуії ном
ноава мпіб ж ілвайігліпры [15], [16]
рмцм.
Коік рмгм, Впдпвірлщмы кмлсдодлуієы ніг дгігмы ООН буйм утвайдлм
Сайакалпщку гдкйаоауіы ра Раккз
Діи цмгм мпвірз мпіб ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз [17]. Пм-ндохд,
Ддкйаоауієы ндодгбафдлм, цм: кмела
гзрзла кає мплмвлд ноавм ла мпвіру і
нмвзлла карз кмейзвіпрщ мрозкуварз і нігрозкуварз нозилярлзи оівдлщ
жлалщ; кмела гзрзла кає улікайщлі
мпмбйзвмпрі, ілрдодпз, жгіблмпрі ра
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лавфайщлі нмродбз; ваорм омжомбйярз
пзпрдку мпвірз ра вномвагеуварз
мпвірлі номгоакз ракзк фзлмк, цмб
боарз гм увагз хзомкд оіжлмкалірря
узт таоакрдозпрзк ра нмродб; мпмбз,
які каырщ мпмбйзві мпвірлі нмродбз,
нмвзллі карз гмпрун гм лавфалля у
жвзфаилзт хкмйат, які жмбмв’яжалі
првмозрз їк укмвз ла мплмві ндгагмгіфлзт кдрмгів, моієлрмвалзт ндох жа
впд ла гірди ж кдрмы жагмвмйдлля узт
нмродб; жвзфаилі хкмйз ж ракмы ілкйыжзвлмы моієлрауієы є лаибійщх
дсдкрзвлзкз жапмбакз бмомрщбз іж
гзпкозкілауіилзк правйдлляк, првмодлля нозвірлмї аркмпсдоз в гомкагат, нмбугмвз ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва і жабджндфдлля мпвірз гйя впіт;
коік рмгм, вмлз жабджндфуырщ дсдкрзвлу мпвіру гйя бійщхмпрі гірди ра
нігвзцуырщ дсдкрзвліпрщ, а ракме
дсдкрзвліпрщ взроар упієї пзпрдкз
мпвірз. Пм-гоугд, Ддкйаоауія жакйзкає уоягз: лагарз ж рмфкз жмоу нмйірзкз і быгедрлзт апзглувалщ лаивзцзи ноімозрдр вгмпкмлайдллы їтлщмї пзпрдкз мпвірз, цм гмжвмйзйм б
їк мтмнзрз впіт гірди, лджваеаыфз ла
ілгзвігуайщлі вігкіллмпрі абм роуглмці;нозилярз у смокі жакмлу абм
нмйірзфлмї гдкйаоауії нозлузн ілкйыжзвлмї мпвірз, якзи нмйягає в
рмку, цм впі гірз игурщ у жвзфаилі
хкмйз, якцм рійщкз лдкає пдоимжлзт
нозфзл, які жмбмв’яжуырщ гіярз ілакхд; омжомбзрз гдкмлпроауіилі номдкрз і жамтмфуварз мбкілз ж коаїлакз,
цм каырщ гмпвіг у гайужі ілкйыжзвлзт хкій; првмозрз гдудлроайіжмвалі
ра пнійщлі кдталіжкз нйалувалля,
кмлірмозлгу ра муілкз мпвірліт нмпйуг гйя гірди і гмомпйзт ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; жамтмфуварз
і нмйдгхуварз уфапрщ барщків, гомкаг
ра могаліжауіи мпіб ж ілвайігліпры у
номудпат нйалувалля ра утвайдлля
оіхдлщ, цм прмпуырщпя жагмвмйдлля
пндуіайщлзт мпвірліт нмродб; гмкйагарз бійщхд жупзйщ гм омжомбкз проардгіи, цм прмпуырщпя жавфаплмгм взявйдлля ракзт нмродб, а ракме номсдпіилзт апндкрів ілкйыжзвлмї мпвірз; гаоалруварз, цмб ла мплмві пзпрдкарзфлмгм мбкілу в оаккат ном-
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гоак ніггмрмвкз вфзрдйів, як гмномсдпіилмї ніггмрмвкз, рак і ніггмрмвкз
бдж вігозву віг омбмрз, ндодгбафаймпя жабджндфдлля мпвірз мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз в ілкйыжзвлзт хкмйат.
Позлагіглм вігжлафзрз, цм Кмлвдлуія ООН ном ноава мпіб ж ілвайігліпры (пр. 24) ндодгбафає, цм гйя
уійди одайіжауії ноава ла мпвіру бдж
гзпкозкілауії и ла нігправі оівлмпрі
кмейзвмпрди гдоеавз-уфаплзуі жабджндфуырщ ілкйыжзвлу мпвіру ла впіт
оівлят і лавфалля номрягмк упщмгм
езрря, ноаглуфз ноз ущмку: гм нмвлмгм омжвзрку йыгпщкмгм нмрдлуіайу,
а ракме нмфурря гмпрмїлпрва ра пакмнмвагз ра гм нмпзйдлля нмвагз гм
ноав йыгзлз, мплмвмнмймелзт пвмбмг і йыгпщкмї багармкалірлмпрі; гм
омжвзрку мпмбзпрмпрі, райалрів і рвмофмпрі мпіб ж ілвайігліпры, а ракме
їтліт омжукмвзт і сіжзфлзт жгіблмпрди у лаинмвліхмку мбпяжі; гм лагалля мпмбак ж ілвайігліпры кмейзвмпрі боарз дсдкрзвлу уфапрщ у езррі
війщлмгм пупнійщпрва. Піг фап одайіжауії ущмгм ноава гдоеавз-уфаплзуі
жабджндфуырщ, цмб: мпмбз ж ілвайігліпры лд взкйыфайзпя фдодж ілвайігліпрщ іж пзпрдкз жагайщлмї мпвірз, а
гірз ж ілвайігліпры - іж пзпрдкз бджнйарлмї ра мбмв'яжкмвмї нмфаркмвмї
абм пдодглщмї мпвірз; мпмбз ж ілвайігліпры кайз лаоівлі ж ілхзкз гмпрун
гм ілкйыжзвлмї, якіплмї ра бджнйарлмї
нмфаркмвмї и пдодглщмї мпвірз в кіпуят пвмгм номезвалля; жабджндфуваймпя омжуклд нозпрмпувалля, цм воатмвує ілгзвігуайщлі нмродбз; мпмбз ж
ілвайігліпры мрозкувайз впдодгзлі
пзпрдкз жагайщлмї мпвірз лдмбтіглу
нігрозкку гйя нмйдгхдлля їтлщмгм
дсдкрзвлмгм лавфалля; в укмват, які
какпзкайщлм пнозяырщ жапвмєллы
жлалщ і пмуіайщлмку омжвзркмві, вігнмвіглм гм кдрз нмвлмгм мтмнйдлля,
везвайзпщ дсдкрзвлі жатмгз ж могаліжауії ілгзвігуайіжмвалмї нігрозккз.
Офдвзглм, ракі жапаглзфі кіелаомглі
пралгаорз цмгм ноава ла ілкйыжзвлу
мпвіру нмродбуырщ ікнйдкдлрауії у
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ж узт нзралщ. Дмодфлм вігжлафзрз, цм у кд-

Право на інклюзивну освіту в умовах сьогодення: сутність, ознаки . . .
еат СНД ракме буйм утвайдлм Ммгдйщлзи жакмл ном мпвіру мпіб ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз жгмомв’я
(пндуіайщлу мпвіру) [18], якзи пноякмвалзи ла одгйакдлрауіы ноавмвзт,
могаліжауіилзт ра сілалпмвзт мплмв
мрозкалля мпвірз мпмбакз ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз жгмомв'я вігнмвіглм гм їт жгіблмпрди і кмейзвмпрякз ж кдрмы пмуіайщлмї аганрауії ра
ілрдгоауії (оділрдгоауії) жажлафдлзт
мпіб в пупнійщпрвм, вкйыфаыфз нозгбалля лавзфмк пакммбпйугмвувалля,
ніггмрмвкз гм роугмвмї, в рмку фзпйі
номсдпіилмї, гіяйщлмпрі ра пікдилмгм
езрря. Ваейзвм кмлпроукрзвлі нмжзуії ущмгм Закмлу взвфзрз ра уоатуварз ноз омжомбуі жакмлмгавпрва ном
ілкйыжзвлу мпвіру.
Ммела нмгмгзрзпя іж нмжзуієы
Л. І. Мзпщків, яка гм нозлузнів ілкйыжії, як кдоівлі ігдї, мплмвмнмймелі
жапаглзфі ндодкмлалля, рвдогедлля,
цм йдеарщ в мплмві ілкйыжзвлмї пвірмвмї кмгдйі мпвірз, віглмпзрщ лапрунлі: нозлузн бджбао’єолмпрі – првмодлля бджбао’єолмгм пдодгмвзца гмпруну мпіб ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз гм упіт взгів ра смок жгмбурря
мпвірз, хйятмк омжомбкз ра нозилярря мбмв’яжкмвзт лмокарзвлзт акрів,
цм жакоінйыырщ ракзи нозлузн;
нозлузн пмуіайіжауії – жайуфдлля ра
вкйыфдлля мпіб ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз у жагайщлммпвірліи номпріо; нозлузн оівлмпрі – мглакмва
уілліпрщ ра оівліпрщ йыгди, лджайделм
віг їт жгіблмпрди, пралу нпзтмсіжзфлмгм жгмомв’я ра гмпяглдлщ, кмела
мпмба нмвзлла карз кмейзвіпрщ
мрозкуварз і омжвзварз жлалля ра
лавзфкз; нозлузн лаукмвмпрі – номвдгдлля лаукмвм-гмпйіглзт омбір,
омжомбка
лаукмвм-мбгоулрмвалзт
номдкрів у псдоі нмхуку хйятів
вномвагедлля ілкйыжзвлмї мпвірз;
нозлузн пнівноауі – мбкіл гмпвігмк
ра взкмозпралля упніхлзт пвірмвзт
кмгдйди вномвагедлля ілкйыжзвлмї
мпвірз;
нозлузн номпвірлзурва –
хзомкд омжнмвпыгедлля ілсмокауії
ном лдмбтігліпрщ жайуфдлля мпіб ж
мбкдедлзкз кмейзвмпрякз гм жагайщлммпвірлщмгм пдодгмвзца; нозлузн

улівдопайщлмпрі – лагалля кмейзвмпрі жгмбурря мпвірз мпмбак ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз, лджайделм віг
взгу ра смокз мбкдедлмпрі; нозлузн вігнмвігайщлмпрі – жмбмв’яжалля
коаїл номвагзрз нмйірзку ілкйыжії ла
лауімлайщлмку оівлі [19, п. 68-69].
Ваорм лагмймпзрз, цм нзралля
могаліжауії ілкйыжзвлмгм лавфалля
одгйакдлруєрщпя ла нігправі Пмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг
15.08.2011 о. № 872 «Пом жарвдогедлля Пмоягку могаліжауії ілкйыжзвлмгм лавфалля у жагайщлммпвірліт
лавфайщлзт жакйагат» [20] (гайі –
«Пмоягмк»).
Тдмодрзкм-ноавмвзи
алайіж Пмоягку, гмжвмйяє вкажарз
лапрунлд: 1) пноякмвалзи могаліжауії
ілкйыжзвлмгм лавфалля у жагайщлммпвірліт лавфайщлзт жакйагат ж кдрмы
одайіжауії ноава гірди ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз ла мпвіру жа кіпудк номезвалля, їт пмуіайіжауії ра
ілрдгоауії в пупнійщпрвм, жайуфдлля
барщків гм уфапрі у лавфайщлмвзтмвлмку номудпі; 2) мпвірлі нмпйугз лагаырщпя гіряк ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз жагайщлммпвірлікз лавфайщлзкз жакйагакз у кйапат ж ілкйыжзвлзк лавфалляк іж жапрмпувалляк мпмбзпріплм моієлрмвалзт кдрмгів лавфалля ра ж уоатувалляк ілгзвігуайщлзт мпмбйзвмпрди
лавфайщлм-ніжлавайщлмї
гіяйщлмпрі
ракзт гірди; 3) у жагайщлммпвірліт
лавфайщлзт жакйагат жгіиплыєрщпя
нпзтмймгм-ндгагмгіфлд пуномвмгедлля гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз ноауівлзкакз нпзтмймгіфлмї
пйуебз (ноакрзфлзкз нпзтмймгакз,
пмуіайщлзкз ндгагмгакз) ракзт жакйагів ра вігнмвіглзкз ндгагмгіфлзкз ноауівлзкакз; 4) гіяйщліпрщ ноауівлзків
нпзтмймгіфлмї
пйуебз
(ноакрзфлзт нпзтмймгів, пмуіайщлзт
ндгагмгів) кммогзлуырщ удлроз ноакрзфлмї нпзтмймгії і пмуіайщлмї омбмрз,
кіпщкі (оаимллі) кдрмгзфлі кабілдрз;
5) жаоатувалля гірди ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз гм кйапів ж ілкйыжзвлзк лавфалляк жгіиплыєрщпя
в упралмвйдлмку нмоягку вігнмвіглм
гм
взплмвку
нпзтмймгм-кдгзкмндгагмгіфлмї кмлпуйщрауії.

151

Публiчне право № 3 (31) (2018)
У омжвзрмк нознзпів Закмлу ра
нігвзцдлля гмпрунлмпрі ноава ла
ілкйыжзвлу мпвіру Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз
нозилярм Пмпралмву
віг 12.07. 2017о. №545 «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном ілкйыжзвлмодпуоплзи удлро»[21]. За жкіпрмк уієї
Пмпралмвз
ілкйыжзвлм-одпуоплзи
удлро (гайі – «ІРЦ») є упралмвмы,
цм урвмоыєрщпя ж кдрмы жабджндфдлля ноава гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз вікмк віг 2 гм 18 омків
ла жгмбурря гмхкійщлмї ра жагайщлмї
пдодглщмї мпвірз, в рмку фзпйі у жакйагат номсдпіилмї мпвірз ра ілхзт
жакйагат мпвірз, які жабджндфуырщ
жгмбурря жагайщлмї пдодглщмї мпвірз,
хйятмк номвдгдлля кмкнйдкплмї
нпзтмймгм-ндгагмгіфлмї муілкз омжвзрку гзрзлз, лагалля нпзтмймгмндгагмгіфлзт,
кмодкуіилмомжвзркмвзт нмпйуг ра жабджндфдлля
їт пзпрдклмгм квайісікмвалмгм пуномвмгу. Cйіг жауваезрз, цм гіяйщліпрщ ІРЦ номвагзрщпя ж уоатувалляк
ракзт нозлузнів, як нмвага ра
пнозилярря ілгзвігуайщлзт мпмбйзвмпрди гірди, гмрозкалля лаикоацзт
ілрдодпів гзрзлз, лдгмнуцдлля гзпкозкілауії ра нмоухдлля ноав гзрзлз, кмлсігдлуіиліпрщ, гмпрунліпрщ
мпвірліт нмпйуг ж оаллщмгм віку, кіевігмкфа пнівноауя.
Такме ла угмпкмлайдлля ноава
ла ілкйыжзвлу мпвіру пноякмвала
утвайдла Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз
Пмпралмва віг 22.08.2018 о.
№617 «Ддякі нзралля првмодлля одпуоплзт удлроів нігрозккз ілкйыжзвлмї мпвірз ра ілкйыжзвлм-одпуоплзт
удлроів» [22], якмы
ндодгбафдлм
могаліжауіы удлроу нігрозккз ілкйыжзвлмї мпвірз жа оіхдлляк кдоівлзка
жакйагу ніпйягзнймклмї ндгагмгіфлмї
мпвірз як проукруолзи нігомжгій ракмгм жакйагу. Дм мплмвлзт жавгалщ
ракмгм удлроу віглдпдлм лапрунлі: 1)
жгіиплдлля кдрмгзфлмгм ра алайірзфлмгм жабджндфдлля гіяйщлмпрі ілкйыжзвлм-одпуоплзт удлроів; 2) кдрмгзфлд жабджндфдлля лавфалля ра нігвзцдлля
квайісікауії
ндгагмгіфлзт
ноауівлзків
ілкйыжзвлм-одпуоплзт
удлроів, жакйагів мпвірз цмгм ла-
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вфалля гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз
нмродбакз; 3) жгіиплдлля алайірзфлмї
ра номглмпрзфлмї гіяйщлмпрі цмгм
могаліжауії лавфалля гірди ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз у вігнмвігліи мбйапрі, к.к Кзєві ра Сдвапрмнмйі; 4) номвдгдлля алайіжу галзт одєпроу гірди, які номихйз кмкнйдкплу
нпзтмймгм-ндгагмгіфлу муілку омжвзрку гзрзлз (гайі - кмкнйдкпла муілка) і ндодбуваырщ ла мбйіку в ілкйыжзвлм-одпуоплзт удлроат у вігнмвігліи мбйапрі, к.к Кзєві ра Сдвапрмнмйі
жа жгмгмы барщків (мглмгм ж барщків)
абм жакмллзт нодгправлзків ла мбомбку ндопмлайщлзт галзт лднмвлмйірлщмї гзрзлз; 5) нігвзцдлля оівля
мбіжлалмпрі гомкагпщкмпрі ном гірди ж
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, у
рмку фзпйі ж ілвайігліпры, жанмбігалля гзпкозкілауії, смокувалля нмжзрзвлмгм правйдлля гм ракзт гірди ра
їт барщків. Дмодфлзк бугд лагмймпзрз, цм жабджндфдлля ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру фдодж нозжку гдоеавлмгм пуномвмгу взгаєрщпя гмпзрщ кмлпроукрзвлзк. Ражмк іж рзк, вігнмвіглі
нознзпз, цм жгіиплыырщпя ла нігправі нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів, нмродбуырщ лайделмгм жакмлмгавфмгм жакоінйдлля фдодж омжомбку
мкодкмгм жакмлу у псдоі ілкйыжзвлмї
мпвірз. У кмлрдкпрі, омжвзрку ноава
ла ілкйыжзвлу мпвіру, гмодфлзк буйм
б гдцм нмпзйзрз нмвлмваедлля Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз ж ноав
йыгзлз [23], а ракме Унмвлмваедлмгм Поджзгдлра Укоаїлз ж ноав гзрзлз [24], Унмвлмваедлмгм Поджзгдлра
Укоаїлз ж ноав йыгди ж ілвайігліпры
[25] цмгм жабджндфдлля ноава ла
ілкйыжзвлу мпвіру.
Такзк фзлмк, ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру – уд ноавм, якд вкйыфає
кмейзвіпрщ мрозкалля мпмбакз ж
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз
мпвірліт ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзкз
нмпйуг вігнмвіглм ра у нмоягку ндодгбафдлмку жакмлмгавпрвмк. Оплмвлзкз мжлакакз ноава ла ілкйыжзвлу
мпвіру є лапрунлі: а) кає кіелаомглмноавмву ра кмлпрзрууіилм-ноавмву
мплмву; б) є мплмвмнмймелзк, пзпрдклзк взгмк кмлпрзрууіилмгм ноава
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ла мпвіру; в) ноавмкмфлзкз мпмбакз
є мпмбз ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; г) нігйягає жакмлмгавфмку
одгуйываллы; г) вкйыфає кмейзвіпрщ
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз мрозкуварз мпвірлі ра ілхі пукіелі нмпйугз (ланозкйаг, кмодкуіилі, кдгзфлі, рмцм); г) ндодгбафає лаявліпрщ пндуіайщлзт кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз; д) нігйягає гдоеавлмку ра гомкагпщкмку пуномвмгу; є) нігйягає
лагйягу ра кмлромйы; е) нігйягає
ыозпгзкуіилмку жатзпру.
Тдлгдлуіякз угмпкмлайдлля ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру є лапрунлі:
1) омжвзрмк ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; 2) взомбйдлля гієвзт ра гмпрунлзт кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз ноава ла
ілкйыжзвлу мпвіру; 3) взомбйдлля
гієвмгм кдталіжку лагалля мпвірліт ра
ілхзт пукіелзт нмпйуг гйя мпіб ж
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз;
4) смокувалля єгзлмгм одєпроу мпіб
ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз;
5) омжомбка ра жарвдогедлля Кмлуд-

нуії ілкйыжзвлмї мпвірз, уоатмвуыфз
кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі) пралгаорз, гмпяглдлля ндгагмгіфлзт хкій
ра хкій пмуіайщлмгм ноава; 6) жабджндфдлля гмпруну гірди ж ілвайігліпры
гм взцмї мпвірз фдодж жвійщлдлля віг
ЗНО ра, вігнмвіглм, жаномвагедлля
рдпрувалля; 7) омжомбка номдкру Закмлу ном ілкйыжзвлу мпвіру ла нігправі вігнмвіглмї Кмлуднуії, уоатмвуыфз кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі)
пралгаорз, гмпяглдлля ндгагмгіфлзт
хкій ра хкій пмуіайщлмгм ноава;
8) лайделі гомкагпщкі, дкпндорлі мбгмвмодлля номдкру Закмлу ном ілкйыжзвлу мпвіру ра имгм утвайдлля;
9) жаномвагедлля нмпріилмгм гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм кмлірмозлгу
гмрозкалля ноава ла ілкйыжзвлу
мпвіру; 10) нмпзйдлля нмвлмваедлщ
Унмвлмваедлмгм Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ж ноав йыгзлз, Унмвлмваедлмгм Поджзгдлра Укоаїлз ж ноав
гзрзлз ра Унмвлмваедлмгм Поджзгдлра Укоаїлз ж ноав мпіб ж ілвайігліпры цмгм кмлірмозлгу жа гмрозкалляк ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру.
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Кмпрюк В. Л., Макмгжди Л. І. Поавм ла ілкйюжзвлу мпвіру в укмват пщмгмгдлля: пурліпрщ, мжлакз, рдлгдлуії угмпкмлайдлля
У нодгправйдліи лаукмвіи праррі увага жмпдодгеуєрщпя ла номбйдкі омжвзрку
ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру фдодж нозжку могаліжауії ра номвдгдлля в Укоаїлі пзпрдклмї ра кмкнйдкплмї мпвірлщмї одсмокз, омжвзрку жакмлмгавпрва у уіи уаозлі. Рмжгйягаєрщпя ваейзвіпрщ омжвзрку ілкйыжзвлмї мпвірз як мб’єкрзвла нмродба пупнійщлмгм омжвзрку фдодж жомпралля фзпдйщлмпрі мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.
Взжлафдлм кйыфмві номбйдкз одайіжауії ноава ла ілкйыжзвлу мпвіру. Дмпйігедлм
кіелаомглзи гмпвіг ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі ілкйыжзвлмї мпвірз. Рмжкозрм
нознзпз Кмлвдлуії ООН ном ноава мпіб ж ілвайігліпры цмгм ілкйыжзвлмї мпвірз.
Помалайіжмвалм кйыфмві нмймедлля фзллмгм жакмлмгавпрва ж нзралщ ілкйыжзвлмї
мпвірз. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. Окодпйдлм рдлгдлуії угмпкмлайдлля ноава
ла ілкйыжзвлу мпвіру.
Кйюфмві пймва: мпвіра; ілкйыжзвла мпвіра; ноавм ла мпвіру; мпмбз ж мпмбйзвзкз
мпвірлікз нмродбакз; мпмбз ж ілвайігліпры; кіелаомглі пмуіайщлі (мпвірлі) пралгаорз;
ноавм ла ілкйыжзвлу мпвіру; жакмл ном ілкйыжзвлу мпвіру.

Кмпрюк В. Л., Макмгжди Л. И. Поавм ла злкйюжзвлмд мбоажмвалзд в упймвзят пмводкдллмпрз: пуцлмпрщ, нозжлакз, рдлгдлузз пмвдохдлпрвмвалзя
В нодгправйдллми лауфлми прарщд влзкалзд пмподгмрмфдлм ла номбйдкд оажвзрзя
ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд фдодж нозжку могалзжаузз з номвдгдлзя в Укоазлд пзпрдклми з кмкнйдкплми мбоажмвардйщлми одсмокш, оажвзрзя жакмлмгардйщпрва
в ърми мбйапрз. Раппкарозвадрпя ваелмпрщ оажвзрзя злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя как
мбчдкрзвлая нмродблмпрщ мбцдпрвдллмгм оажвзрзя зж-жа омпра фзпйдллмпрз йзу п
мпмбшкз мбоажмвардйщлшкз нмродблмпрякз. Онодгдйдлш кйыфдвшд номбйдкш одайзжаузз ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд. Иппйдгмвала кдегулаомглши мншр ноавмвмгм одгуйзомвалзя в псдод злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя. Рапкошрм нодгнзпалзя
Кмлвдлузз ООН м ноават йзу п злвайзглмпрщы нм злкйыжзвлмку мбоажмвалзы.
Помалайзжзомвалш кйыфдвшд нмймедлзя гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва нм вмномпак злкйыжзвлмгм мбоажмвалзя. Сгдйалш вшвмгш з нодгймедлзя. Онодгдйдлш рдлгдлузз пмвдохдлпрвмвалзя ноава ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд.
Кйюфдвшд пймва: мбоажмвалзд; злкйыжзвлмд мбоажмвалзд; ноавм ла мбоажмвалзд;
йзуа п мпмбшкз мбоажмвардйщлшкз нмродблмпрякз; йзуа п злвайзглмпрщы; кдегулаомглшд пмузайщлшд (мбоажмвардйщлшд) пралгаорш; ноавм ла злкйыжзвлмд мбоажмвалзд; жакмл мб злкйыжзвлмк мбоажмвалзз.

Kostiuk V., Makodzey L. The right to inclusive education in today’s conditions:
essence, features, trends of improvement
In the presented scientific article the attention is focused on the problem of the
development of the right to inclusive education through the prism of organizing and
conducting in Ukraine a systematic and comprehensive educational reform, development
of legislation in this field. It is The importance of developing of inclusive education as an
objective need for social development through the growth of the number of people with
special educational needs is considered. The key problems of realization of the right to
inclusive education are determined. The international experience of legal regulation in the
field of inclusive education is researched. The requirements of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities with regard to inclusive education are disclosed. The
key provisions of the current legislation on inclusive education are analyzed. Conclusions
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and suggestions are made. The tendencies of improving the right to inclusive education
are outlined.
Key words: education; inclusive education; the right to education; persons with special
educational needs; persons with disabilities; international social (educational) standards; the
right to inclusive education; the law on inclusive education.
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Уточнення поняття
«дискримінація у сфері праці»
Тоугмві ноавмвіглмпзлз кмела
віглдпрз гм мглзт ж лаибійщх ваейзвзт ра гдйікарлзт ноавмвзт віглмпзл,
в які впрунаырщ йыгз, і в оаккат
якзт номвмгярщ бійщху фапрзлу пвмгм
акрзвлмгм езрря. Зажлафдлд кмела
нмяплзрз рзк, цм ноауя явйяє пмбмы
лаиваейзвіху псдоу одайіжауії йыгпщкмгм нмрдлуіайу, а ракме рвмофмгм
лафайа мпмбзпрмпрі, ж мглмгм бмку, ра
є мплмвлзк гедодймк гмтмгу гйя
бійщхмпрі йыгди, ж ілхмгм бмку. Сакд
рмку, псдоа ноауі ра оівліпрщ кмейзвмпрди ла озлку ноауі жавегз взкйзкайз мпмбйзвзи ілрдодп гйя вфдлзт,
цм нодгправйяырщ оіжлі гайужі ноава,
дкмлмкікз, нмйірмймгії, пмуімймгії,
нпзтмймгії ра сіймпмсії. Опмбйзвм
акруайщлмы уя номбйдка прає в ндоімгз агодпзвлмгм внйзву козжмвзт
явзц, цм каырщ кіпуд в пщмгмфапліи
Укоаїлі, гмймвлзк фзлмк, ла озлку
ноауі.
Нджваеаыфз ла ваейзвіпрщ нзралля жанмбігалля гзпкозкілауії у
псдоі ноауі, а ракме соагкдлраолі гії
гдоеавз ж нозвмгу урвдогедлля оівлзт кмейзвмпрди ла озлку ноауі,
пйіг кмлпраруварз, цм в Укоаїлі пнмпрдоігаєрщпя гзпкозкілауія як мкодкзт ноауівлзків, рак і їт ндвлзт гоун
(жмкодка, пругдлрів ра ндлпімлдоів,

еілмк ра мпіб ж мпмбйзвзкз нмродбакз). Поз ущмку, ж гзпкозкілауієы
укоаїлуі жупроіфаырщпя ла впіт дранат
одайіжауії лзкз ноава ла ноауы: як
ноз нозимкі ла омбмру, рак і в мнйарі
ноауі, мрозкаллі пмуіайщлмгм накдру
(жмкодка, цмгм жкіпру пмуіайщлмгм
накдру), в іпрмрлзт ра гоугмояглзт
укмват ноауі, ноз номпуваллі нм
пйуебі, а ракме ноз жвійщлдллі. Ці ра
лзжка ілхзт мбправзл гіиплмпрі вкажуырщ ла лагайщлу нмродбу в угмпкмлайдллі ноавмвмгм одгуйывалля жабмомлз гзпкозкілауії в псдоі ноауі ра,
вігнмвіглм, жабджндфдлля лдгзпкозкілауії в уіи псдоі. Віграк, нмпрає
лдмбтігліпрщ у нмгайщхзт лаукмвзт
омжвігкат цмгм рдмодрзфлмгм алайіжу
пурі гзпкозкілауії у псдоі ноауі ра в
урмфлдллі вігнмвіглмгм рдокілу.
Пмлярря «гзпкозкілауія у псдоі
ноауі» у ріи фз ілхіи кіоі вед буйз
нодгкдрмк гмпйігедлля В. О. Гайаи,
К. Гдмогд, Н. О. Ддкдлщмвмї, Т. А. Залсіомвмї, Н. В. Ляхдлкм, О. Л. Мажіла, Д. В. Смйгаркіла, Н. С. Шайікмвмї, Г. М. Юофзк, А. В. Яліхдвпщкмї
ра багарщмт ілхзт укоаїлпщкзт ра
жаоубіелзт вфдлзт в гайужі роугмвмгм
ноава. На оівлі калгзгарпщкзт гзпдорауіи уя рдкарзка буйа омжкозра в
омбмрат І. С. Сатаоук ра І. М Твдо-
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гмвпщкмгм. Нд нозкдлхуыфз жлафуцмпрі жгіиплдллзт лаукмвзт омжвігмк
ра ваейзвмпрі жомбйдлмгм влдпку вкажалзкз вфдлзкз в омжвзрмк лаукз
роугмвмгм ноава, впд е вігжлафзкм,
цм в кдеат розваыфмгм одсмокувалля роугмвмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі
нмродбує жакмлмгавфмгм взжлафдлля
лзжка лаиваейзвіхзт рдокілів, цм
взкмозпрмвуырщпя у уіи гайужі ноава,
а віграк, бдж пуклівів, жакмлмгавудк
ракме кає бурз и фіркм взжлафдлд
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноауі», цм бугд пнозярз нігвзцдллы
оівля жатзцдлмпрі ноав ноауівлзків в
роугмвзт ноавмвіглмпзлат.
Оред, жваеаыфз ла рд, цм вігпурліпрщ мндоарзвлзт и дсдкрзвлзт
жатмгів одагувалля ла номявз гзпкозкілауії, а ракме номпрмра ра мфдвзгліпрщ пурлмпрі ущмгм явзца нозжвмгярщ ла ноакрзуі гм нмгйзбйдлля
номбйдкз ра взлзклдлля лмвзт її
смок [1, п. 19–22], цм нмпріилм кмгзсікуырщпя, кдрмы галмгм гмпйігедлля є рдмодрзфлд урмфлдлля нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноауі».
Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз
ндодгбафаєрщпя взоіхдлля лапрунлзт
жагаф: 1) взжлафзрз лапрунлі мплмвлі
жавгалля: взмкодкйдлля ра жгіиплдлля козрзфлмгм алайіжу мплмвлі нігтмгз, в кдеат якзт вфдлі ілрдонодруырщ
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноауі»; 2) омжкозрз пндузсіфлі мпмбйзвмпрі гзпкозкілауії у псдоі ноауі; 3)
урмфлзрз гдсіліуіы «гзпкозкілауія у
псдоі ноауі».
У Загайщліи гдкйаоауії ноав йыгзлз жабмомла гзпкозкілауії буйа
жвдгдла в праруп жагайщлмвзжлалмгм
нозлузну, кмрози у нмгайщхмку був
вігбзрзи в багарщмт кіелаомглмноавмвзт акрат, якзкз жакоінйдлм
бажмві ноава йыгзлз. Ційкмк жакмлмкіолм, цм гзпкозкілауії ра її жабмомлі буйа нозгійдла пуррєва увага
ракме і Міелаомглмы могаліжауієы
ноауі, яка псмокувайа жагайщлу кмлуднуіы нмлярря «гзпкозкілауія в
псдоі ноауі», а ракме нмвпякфап акруайіжує номгоакз номрзгії ущмку
номрзноавлмку явзцу. Вйаплд, пакд
ікндоарзвлі ра одкмкдлгауіилі гмку-
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кдлрз МОП, цм пноякмвалі ла номрзгіы гмпйігеуваліи гзпкозкілауії,
прайз рзк гмпрарлік сулгакдлрмк, ла
якмку у нмгайщхмку взбугмвувайзпя
алрзгзпкозкілауіилі лмокз лауімлайщлмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва бійщхмпрі пуфаплзт гдоеав.
У пдлпі Кмлвдлуії МОП «Пом
гзпкозкілауіы в гайужі ноауі ра жалярщ» віг 25 фдовля 1958 омку № 111
ніг нмлярряк «гзпкозкілауія» пйіг
омжукірз бугщ-яку вігкілліпрщ, лдгмнуцдлля фз лагалля ндодваг, цм
жгіиплыєрщпя жа мжлакакз оапмвмї
нозлайделмпрі, кмйщмоу хкіоз, прарі,
одйігіилзт ндодкмлалщ, нмйірзфлмгм
пвірмгйягу, лауімлайщлмгм абм пмуіайщлмгм нмтмгедлля, які улдкмейзвйыырщ фз нмгіохуырщ оівліпрщ кмейзвмпрди абм віглмхдлля у псдоі
ноауі ра жалярщ.
Зваеаыфз ла уы лмоку Кмлвдлуії, вфдлзкз в псдоі роугмвмгм ноава
буйм псмокуйщмвалм жагайщлзи нігтіг гм взжлафдлля нмлярря «гзпкозкілауія», ніг якзк номнмлуєрщпя омжукірз бугщ-якд омжтмгедлля, взлярмк абм ндодвагу, цм жандодфує абм
жкдлхує оівлд жгіиплдлля ноав [2,
п. 10; 3, п. 81]. Бійщх урмфлыыфд смокуйыє у хзомкмку пдлпі взжлафдлля
рдокілу
«гзпкозкілауія»
О. Л. Мажіл, ла гукку якмгм, гзпкозкілауієы є лдоівлі кмейзвмпрі ноауівлзків, цм вмймгіырщ оівлмы номгукрзвліпры, абм лдмглакмвд гм лзт
правйдлля ж бмку омбмрмгавуів, пупнійщпрва ра гдоеавз [4, п. 38]. У пвмы
фдогу кмйгавпщкзи вфдлзи К. Гдмогд
у ущмку кмлрдкпрі жажлафає, цм гзпкозкілауія – уд пнмпіб гдсмокауії
оівлмноавлмпрі пуб'єкрів ноавмвіглмпзл абм оівлмпрі їт ыозгзфлмгм прарупу хйятмк жкілз вжаєкмжв'яжків
ноав і мбмв'яжків, їт жабджндфдлмпрі,
мбпягу і псдо одайіжауії ж кдрмы
впралмвйдлля мб'єкрзвлм мбґоулрмвалзт абм пуб'єкрзвлм кмрзвмвалзт
наоакдроів пноавдгйзвмпрі ра пвмбмгз
в пупнійщпрві» [5, п. 16]. Віграк, алайіжуыфз лавдгдлі взжлафдлля, кмедкм гіирз взплмвку, цм гзпкозкілауія
жа жагайщлзк нігтмгмк жвмгзрщпя гм
пнмрвмодлля: 1) байалпу кмейзвмп-
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рди упіт, трм баеає фз баеарзкд
пкмозпрарзпщ ндвлмы гаоалрмвалмы
жакмлмгавпрвмк
кмейзвіпры;
2) мб’єкрзвлмї муілкз ра пмуіайщлмгм
нмрдлуіайу мпіб.
У нмгіблмку кмлрдкпрі псмокуйщмвалм в кдеат укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва нмлярря «гзпкозкілауія»,
яка вігнмвіглм гм н. 2 ф. 1 пр. 1 Закмлу Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі» омжукієрщпя в якмпрі пзруауії, жа
якмї мпмба ра/абм гоуна мпіб жа їт
мжлакакз оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйірзфлзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкмлалщ, прарі, віку, ілвайіглмпрі, дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм нмтмгедлля,
гомкагялпрва, пікдилмгм ра каилмвмгм пралу, кіпуя номезвалля, кмвлзкз
абм ілхзкз мжлакакз, які буйз, є ра
кмеурщ бурз гіиплзкз абм нознуцдлзкз (гайі – ндвлі мжлакз), жажлає
мбкдедлля у взжлаллі, одайіжауії абм
кмозпруваллі ноавакз і пвмбмгакз
в бугщ-якіи смокі, впралмвйдліи
узк Закмлмк, коік взнагків, кмйз
ракд мбкдедлля кає ноавмкіолу,
мб’єкрзвлм мбґоулрмвалу кдру, пнмпмбз гмпяглдлля якмї є лайделзкз ра
лдмбтіглзкз.
В нмвліи кіоі гмодфлзк вваеаєкм
нігтіг гм взжлафдлля рдокілу «гзпкозкілауія»,
якмгм
гмрозкуєрщпя
Ю. С. Шдкхуфдлкм. На гукку вфдлмгм, ніг вкажалзк нмлярряк пйіг омжукірз укзплд мбкдедлля абм нмжбавйдлля ноав ндвлзт ыозгзфлзт ра сіжзфлзт мпіб [6, п. 165]. Оред, ла гукку
вфдлмгм, гзпкозкілауієы є ракд пнмрвмодлля байалпу кмейзвмпрди, а ракме ракд пнмрвмодлля мб’єкрзвлмї
муілкз ра пмуіайщлмгм нмрдлуіайу мпіб,
якд гзпкозкілармо жгіиплыє укзплм.
Вваеаєкм, цм воатувалля нпзтмймгіфлмгм правйдлля гзпкозкілармоа гм
мпіб, кмроі гзпкозкілуырщпя, є гмпзрщ
ваейзвмы мжлакмы гзпкозкілауії. У
жв’яжку іж узк, жажлафзкм, цм ніг
«гзпкозкілауіилзк укзпймк» пйіг
омжукірз ракд нпзтіфлд правйдлля гм
гзпкозкілауії ра її лапйігків, жа якмгм
гзпкозкілармо:
1) упвігмкйывав гзпкозкілауіилзи таоакрдо пвмгм гіялля (гії абм

бджгіяйщлмпрі). Цд мжлафає, цм гзпкозкілармо фіркм омжуків, цм имгм гії
є мб’єкрзвлм лдпноавдгйзвзкз, ракзкз, цм нмоухуырщ нозлузнз оівлмпрі упіт, трм вмймгіє ноавмк ла ноауы,
номрд, вфзлзв їт, кдоуыфзпщ гзпкозкілауіилзк кмрзвмк, ніг якзк у лаукмвзт гмпйігедллят вфдлі омжукіырщ
лдгарзвлд правйдлля гм мкодкзт гоун
мпіб жайделм віг їт ндвлзт мжлак [7,
п. 42]. Помрд, лагмймпзкм ла рмку, цм
смокуйывалля «лдгарзвлд правйдлля» у ущмку кмлрдкпрі лд є в нмвліи
кіоі мб’єкрзвлзк, агед гзпкозкілармо лд мбмв’яжкмвм нмвзлдл лдгарзвлм правзрзпщ гм рзт, кмгм віл гзпкозкілує. На ноакрзуі взлзкаырщ
взнагкз, кмйз омбмрмгавуі кмеурщ
нмжзрзвлм правзрзпщ гм кмймгі, еілмк, мпіб ж мпмбйзвзкз нмродбакз і
р. г. (рмбрм, лд карз гм лзт лдлавзпрі
рмцм), урік, лд укйагарз ж лзкз роугмвзт гмгмвмоів ж «ноагкарзфлмгм»
кіокувалля, якд гмпзрщ фапрм пнмпрдоігаєрщпя пдодг омбмрмгавуів у ндоімгз жагмпродлля козжмвзт явзц ла
озлку ноауі ра вігнмвіглзт жатзплзт
гіи омбмрмгавуів, пноякмвалзт ла рак
жвалу «мнрзкіжауіы» роугмвмгм одпуопу. Помрд, уя «ноагкарзфла гмуійщліпрщ» гмпзрщ фапрм вжагайі лд мбукмвйыєрщпя козжмвзкз явзцакз, а є
нмвпякфаплмы нмйірзкмы багарщмт
омбмрмгавуів. У жв’яжку іж узк, ла
омбмру, як ноавзйм, нозикаырщ лапдйдлля у віуі 30–40 омків, мпкійщкз, в
ущмку віуі еілка вед, як ноавзйм, лд
хукарзкд пмбі фмймвіка, лд нйалуварзкд гдкодрлмї вігнупркз, а фмймвік у
ущмку віуі цд є гмпзрщ жгмомвзк,
цмб взкмлуварз ваеку сіжзфлу фз
ілху хкігйзву омбмру. Пмояг іж рзк,
в ілхзт псдоат омбмрмгавуі лауійыырщпя ла ілхі кардгмоії лапдйдлля.
Нанозкйаг, лаикаыфз ноауівлзків ла
нмпагз «куо'єо», «кдлдгедо ж номгаеу» рмцм, омбмрмгавуі лагаырщ ндодвагу мпмбак, кмроі лд гмпягйз 25оіфлмгм віку. Ці гії омбмрмгавуів кмела нмяплзрз рзк, цм вігнмвіглі
кардгмоії мпіб лд каырщ гмпвігу омбмрз ра уди гмпвіг гйя взкмлалля номнмлмвалмї омбмрз вжагайі лд вваеаєрщпя лдмбтіглзк, а, мред, уі мпмбз
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кмеурщ ноауыварз жа лзжщку жаомбірлу нйару, лд нодрдлгуыфз ла пмуіайщлзи накдр рмцм;
2) ндодгбафав лапйігкз пвмгм
гзпкозкілауіилмгм гіялля ра баеав
їт лапралля. Тмбрм, гзпкозкілуыфз
мпмбу, цм вмймгіє ноавмк ла ноауы,
гзпкозкілармо лд йзхд упвігмкйыє
таоакрдо пвмгм гіялля, мглак, кдоуыфзпщ гзпкозкілауіилзк кмрзвмк,
ндодгбафає ра баеає гмпяглдлля ндвлмї номрзноавлмї кдрз. Позкіомк,
омбмрмгавдущ, пкмомфуыфз ноауівлзків у жв'яжку іж жкілакз в могаліжауії
взомблзурва і ноауі, жа оівлзт укмв
номгукрзвлмпрі ноауі і квайісікауії
ноауівлзків лагає ндодвагу в жайзхдллі ла омбмрі пакд ноауівлзків
фмймвіфмї прарі, взтмгяфз іж рмгм, цм
пвігмкм баеає улзклурз нмрмфлзт і
каибурліт кмейзвзт взроар ла ноауівлзущ, нмв’яжалзт іж: жакмлмгавфзкз мбкдедллякз жапрмпувалля ноауі
еілмк, кмроі мбукмвйдлі нпзтмсіжімймгіфлзкз мпмбйзвмпрякз еілмфмгм
могаліжку; лагалляк еілкак нійщг, в
рмку взнагку, якцм вмлз в ндопндкрзві пралурщ кардоякз рмцм. Окоік
рмгм, омбмрмгавдущ кмед баеарз лапралля вігнмвіглзт лапйігків, тзблм
вваеаыфз, цм еілкз лд кмеурщ бурз
номсдпімлайакз ра жа пвмєы пурры є
кдлх квайісікмвалзкз, а ракме
кдлх омжуклзкз, нмпйігмвлзкз ра
ймгіфлзкз, в нмоівляллі ж ноауівлзкакз-фмймвікакз.
Взлзкає нзралля: якцм омбмрмгавдущ гзпкозкілує ноауівлзка бдж
ноякмгм укзпйу, рм фз кмела вваеарз имгм гії гзпкозкілауіилзкз, а
ноауівлзка в якмпрі едорвз гзпкозкілауії у псдоі ноауі? Якцм укзпймк
є вмйя, цм пноякмвала ла гмпяглдлля
лджакмллмгм оджуйщрару рмгм фз ілхмгм гіялля, кмрод ноавмнмоухлзк упвігмкйыє, а лдмбдоделіпрщ нмв’яжуєрщпя іж лдндодгбафувалзкз оджуйщраракз и взоаеаырщпя у рмку,
цм гзпкозкілармо лд мбкіокмвує озжзк лдпнмгівалмї нмявз номрзноавлмгм оджуйщрару имгм гіялщ [8, p. 382–
383], рм ла ноакрзуі кмед взлзкарз
ракме і лдлавкзпла гзпкозкілауія,
ніг якмы омжукіырщ гіы, яка «ж пакм-
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гм нмфарку лд буйа одайіжмвала ж кдрмы гзпкозкілауії, айд її дсдкр номявйяєрщпя ніжліхд» [9, п. 30]. Оред,
пйіг гіирз взплмвку, цм гзпкозкілауія у псдоі ноауі кмед бурз як укзплмы, рак і лдукзплмы.
Кдоівлзкз, номвмгяфз сакрзфлм
гзпкозкілауіилу нмйірзку в могаліжауіят, нмяплыырщ ра взноавгмвуырщ уд
взроаракз взомблзурва: кмедл омбмрмгавдущ баеає, цмб упі ноауівлзкз
буйз віггалі пноаві, нозлмпзйз гмтіг і
лд взкагайз б бугщ-якзт пмуіайщлзт
гаоалріи. Дмпзрщ вдйзка кійщкіпрщ омбмрмгавуів,
як
жажлафає
Н. А. Ддкдлщмва, впралмвйыє емопркі
козрдоії вігбмоу ндопмлайу, ланозкйаг, омбмрмгавуі хукаырщ ноауівлзків жа лапрунлзкз козрдоіякз: вік
нодрдлгдлра гм 35 омків; фмймвік; взца мпвіра; жлалля ндопмлайщлмгм кмкн'ырдоа ра ілмждклмї кмвз; гмпвіг омбмрз жа сатмк. Вмглмфап, омбмрмгавуі
ра агкіліпроауія нігнозєкпрв, як ноавзйм, лд вваеаырщ багарм козфуцзт
акрів гзпкозкілауії, кмроі вмлз нмпріилм абм е фапрм жгіиплыырщ ла
ноакрзуі, гіиплзкз сакракз лдмглакмвмгм правйдлля гм ноауівлзків, рак
як, ла їтлы гукку, «озлмк гзкрує пвмї
жакмлз, і кмедл кає ноавм пакмпріилм
нігбзоарз ндопмлай, номпуварз пнівомбірлзків нм као'єолзт птмгат и жвійщлярз їт» [10, п. 34–36]. Нанозкйаг,
ла Кіомвмгоагцзлі еілкз лд кмеурщ
ла оівлі ж фмймвікакз одайіжмвуварз
пвмї роугмві ноава ра ілрдодпз. В лаукмвзт омжвігкат ж ущмгм нозвмгу лагмймхуєрщпя, цм фмймвікз і еілкз в
уіи фапрзлі Укоаїлз ноауыырщ у пуррєвм оіжлзт номсдпіят, каырщ оіжлі
кмейзвмпрі номпувалля нм пйуебі,
еілмк, ла вігкілу віг фмймвіків, оігхд
жаномхуырщ ла омбмру в ракі гайужі
дкмлмкікз як роалпнмор фз номкзпймвіпрщ. А. В. Яліхдвпщка, Н. В. Ляхдлкм ра Н. С. Шайікмва лагмймхуырщ ла
рмку, цм еілкз ла Кіомвмгоагцзлі
лавірщ у оаккат мглієї номсдпіилмї
гоунз жавегз мбіикаырщ кдлх нодпрзелі нмпагз, аліе фмймвікз, ра, вігнмвіглм, мрозкуырщ кдлху жаомбірлу
нйару, тмфа и взкмлуырщ омбмрз алаймгіфлмї квайісікауії [11, п. 180].

Уточнення поняття «дискримінація у сфері праці»
Зауваезкм, цм байалп кмейзвмпрди ла озлку ноауі лд є абпмйырлзк,
агед жакмлмгавпрвм ном ноауы, жабмомляыфз омбмрмгавуяк гзпкозкілуварз ноауівлзків, урік, ндодгбафає:
1) кмейзвіпрщ впралмвйдлля пкмомфдлмї розваймпрі омбмфмгм фапу (жа оатулмк вйаплзт кмхрів) ла нігнозєкпрват і в могаліжауіят гйя еілмк, кмроі
каырщ гірди вікмк гм фмрзолагуярз
омків абм гзрзлу-ілвайіга (пр. 51);
2) жабмомлу жайуфарз гм омбмрз в ліфлзи фап вагірлзт еілмк і еілмк, цм
каырщ гірди вікмк гм рощмт омків
(пр. 176), мпіб, кмймгхзт віпіклагуярз
омків (пр. 192), ілхзт кардгмоіи ноауівлзків, ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк (пр. 55); 3) мбмв’яжмк омбмрмгавуя
взнйафуварз лднмвлмйірлщмку ноауівлзку жаомбірлу нйарлы ноз пкмомфдліи розваймпрі цмгдллмї омбмрз в
ракмку е омжкіоі, як і ноауівлзкак
вігнмвіглзт кардгмоіи ноз нмвліи
розваймпрі цмгдллмї омбмрз (пр. 194) і
р. г.
Навдгдлі ра ілхі нозкйагз жакмлмк ндодгбафдлмї гзпкозкілауії, смокайщлм є номявмк лдоівлмгм правйдлля гм ноауівлзків, мглак, уд лдоівлд
правйдлля лд вваеаєрщпя гзпкозкілауієы у пдлпі пр. 2-1 КЗнП Укоаїлз ра,
вігнмвіглм, лд ряглд в якмпрі лапйігку
– ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ гзпкозкілармоа. Мдрмы ракмгм лдоівлмгм
правйдлля є: 1) взоівлывалля кмейзвмпрди рзт, трм ж рзт фз ілхзт нозфзл
жлатмгзрщпя ла озлку ноауі лд в оівлзт укмват, у нмоівляллі ж ілхзкз
ноауівлзкакз; 2) жатзпр гдоеавмы
пмуіайщлзт уіллмпрди, жмкодка, ракзт
як кардозлпрвм, бйагмнмйуффя гірди,
хйыб, гукаліжк гм мпіб ж мпмбйзвзкз
нмродбакз рмцм. Оглак, пйіг лагмймпзрз ла рмку, цм мжлафдлі гії смокайщлм є гзпкозкілауіилзкз. Бійщх
рмгм, ла ноакрзуі взлзкаырщ взнагкз,
кмйз мжлафдлі жакмллі нігправз гйя
лдоівлмгм правйдлля кмеурщ бурз нігґоулряк гйя капхраблмї гзпкозкілауії у псдоі ноауі рзт, трм таоакрдозжуєрщпя в Укоаїлі взпмкзк оівлдк
кмлкуодлуії ла озлку ноауі. Наибійщхзк фзлмк уя рдлгдлуія пнмпрдоігаєрщпя у жатіглзт гдоеават. Вфдлі жвд-

ораырщ увагу ла рд, цм в рми фап, кмйз
в нмпроагялпщкзт гдоеават багарщмт
еілмк у номудпі ноаудвйахрувалля
жанзруырщ ном їт пікдилзи прал, лаявліпрщ гірди, у рми ед фап в омжвзлдлзт коаїлат пнмпрдоігаєрщпя гмпзрщ
пуррєвзи номгодп в нмгмйаллі роугмвмї гзпкозкілауії ж рак жвалзкз «ндодгзлакз». Ндвзляркмвзкз ла ноакрзуі є взнагкз, кмйз в жатіглзт коаїлат кдоівлзкз, нмбмыыфзпщ жвзлувафдлщ в гзпкозкілауії у псдоі ноауі, лд
жвійщлярзкурщ еілку фз, нозкіомк,
фмолмхкіомгм ноауівлзка, нодгправлзка кдлхзл, а жвійщлярщ біймгм ра
гдрдомпдкпуайщлмгм фмймвіка, лавірщ
якцм віл бугд і бійщх номгукрзвлзк
ноауівлзкмк [12, п. 323]. Вваеаєкм,
цм жажлафдла ноакрзка жгіиплдлля
нмжзрзвлмї гзпкозкілауії, лапноавгі,
у нмвліи кіоі лд вігнмвігає жапагак,
жавгалляк ра нозлузнак жакмлмгавфм
ндодгбафдлмгм лдоівлмгм правйдлля у
псдоі ноауі. Пмояг іж рзк пйіг взжларз, цм в Укоаїлі, як і в бійщхмпрі євомндипщкзт гдоеав, нмжзрзвла гзпкозкілауія цд жайзхаєрщпя гмпрарлщм
нмкіолмы ра жбайалпмвалмы. Позкіомк, жакмлмгавудк ндодгбафаырщпя
квмрз нозимку ла омбмру ілвайігів
(4 % віг жагайщлмї фзпдйщлмпрі ндопмлайу). Поз ущмку ноавзйа цмгм мбмв'яжкмвмгм ноаудвйахрувалля ілвайігів нмхзоыырщпя лд ла впіт омбмрмгавуів, а йзхд ла рзт, у якзт ноауыє
бійщхд аліе 8 мпіб (уі омбмрмгавуі
жмбмв'яжалі ноаудвйахруварз як кілікук мглмгм ілвайіга).
У жв’яжку іж жажлафдлзк, номнмлуєкм омжукірз нмлярря гзпкозкілауія у псдоі ноауі в якмпрі укзплмї фз
лдлавкзплмї гії абм е бджгіяйщлмпрі
омбмрмгавуя, які ланоавйдлі ла:
1) жакмлмк лд ндодгбафдлд мбкдедлля ноав і кмейзвмпрди ноауівлзків у
псдоі роугмвзт ра ілхзт бджнмпдодглщм нмв'яжалзт ж лзкз ноавмвзт віглмпзл, у оджуйщрарі фмгм буйм нмоухдлм оівліпрщ кмейзвмпрди оівлзт
ноауджгарлзт мпіб у жгіиплдллі лзкз
пвмїт роугмвзт ноав і пвмбмг;
2) жакмлмк ндодгбафдлд мбкдедлля
ноав і кмейзвмпрди ноауівлзків у
псдоі роугмвзт ра ілхзт бджнмпдодг-
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лщм нмв'яжалзт ж лзкз ноавмвзт віглмпзл, кмрод жгіиплываймпя впундодф
уійяк, жавгалляк і нозлузнак ракмгм
мбкдедлля оівлзт кмейзвмпрди, абм
е нозжвдйм гм гмпяглдлля оджуйщрарів, лд ндодгбафдлзт жакмлмк. Цд
взжлафдлля кмед бурз взкйагдлд
ракме в якмпрі пндуіайщлмї лмокз, а
пакд ф. 2 пр. 2-1 КЗнП Укоаїлз.
Окоік рмгм, ла лаху гукку, гмуійщлм
гмнмвлзрз
гіыфд
жакмлмгавпрвм
Укоаїлз ном ноауы лмокмы ном нмжзрзвлу гзпкозкілауіы у псдоі ноауі, в кмроіи взжлафайзпщ бз: жагайщла
кдра, жавгалля ра нозлузнз жакмллмгм лдоівлмгм правйдлля у псдоі ноауі.
Поз омжкозррі ноавмвмї пурлмпрі
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноауі» пйіг взтмгзрз ж рмгм, цм вкажала
гзпкозкілауія ілрдонодруєрщпя в кдеат лапрунлзт її мжлакмвзт дйдкдлрів:
1) гзпкозкілауія
мб’єкрзвлм
номявйяєрщпя у првмодллі укмв лдоівлмпрі кмейзвмпрди ноауівлзків, цм
вмймгіырщ оівлмы номгукрзвліпры,
якцм уі укмвз лд ндодгбафдлі фзллзк
жакмлмгавфзк
акрмк;
2) гзпкозкілауія мб’єкрзвлм взоаеаєрщпя у оіжлмку правйдллі гзпкозкілармоа гм ноауівлзків, цм вмймгіырщ
оівлмы номгукрзвліпры (бдж ноякмї
вкажівкз ла вігнмвіглу лдоівліпрщ
правйдлля у жакмлмгавфмку акрі);
3) гзпкозкілауіила кмгдйщ нмвдгілкз
гзпкозкілармоа пуб’єкрзв-лм взбугм-

вуєрщпя в имгм пвігмкмпрі ра кає
мб’єкрзвлд взоаедлля ж гзпкозкілауіилзк укзпймк абм бдж ракмгм;
4) гзпкозкілауіилзи укзпдй кмед
бурз мбукмвйдлзи як ундодгедлзк
правйдлляк гм ноауівлзка фз гоунз
ноауівлзків, лдлавзпры гм лзт, рак і
мб'єкрзвлзкз роугмвзкз кмейзвмпрякз узт ноауівлзків, які жакмлмгавдущ жабмомляє воатмвуварз в муілуі
омбмрмгавудк кмлкуодлрмпномкмелмпрі ноауівлзків; 5) гзпк озкілауія
у смокайщлмку пдлпі є лдоівлзк правйдлляк гзпкозкілармоа гм ноауівлзка, цм вмймгіє оівлмы номгукрзвліпры ж ілхзкз ноауівлзкакз, якд лд
палкуімлмвалд гіыфзкз жакмлакз
(мглак, ндодгбафдлд жакмлмк лдоівлд
правйдлля кає вігнмвігарз кдрі, жавгалляк ра нозлузнак нмжзрзвлмї
гзпкозкілауії).
Чзллд жакмлмгавпрвм ном ноауы
в фапрзлі жабмомлз гзпкозкілауії у
псдоі ноауі є лдгмпрарлік і рмку гйя
взоіхдлля багарщмт ноакрзфлзт ра
рдмодрзфлзт номбйдк, нмв’яжалзт ж
гмпйігеувалзк пмуіайщлзк явзцдк у
псдоі ноауі ра жаилярмпрі, у фзллмку
жакмлмгавпрві каырщ кіпрзрзпщ: взжлафдлля нмлярря «гзпкозкілауія у
псдоі ноауі»; таоакрдолі мжлакз уієї
гзпкозкілауії; взфдонлзи ндодйік
взнагків нмжзрзвлмї гзпкозкілауії у
кдеат мглієї лмокз кмгзсікмвалмгм
жакмлмгавфмгм акру.
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У праррі жомбйдлм пномбу урмфлзрз рдокіл «гзпкозкілауія у псдоі ноауі». Взмкодкйдлм мпмбйзвмпрі номяву гзпкозкілауії у псдоі ноауі. Ссмокуйщмвалм ояг номнмжзуіи цмгм вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпрва в фапрзлі лдгмнуцдлля гзпкозкілауії у псдоі ноауі.
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В прарщд пмвдохдла нмншрка урмфлзрщ рдокзл «гзпкозкзлаузя в мбйапрз роуга».
Вшгдйдлш мпмбдллмпрз номявйдлзи гзпкозкзлаузз в псдод роуга. Ссмокуйзомвалш
нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в фапрз лдгмнуцдлзя гзпкозкзлаузз в мбйапрз роуга.
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Volynetc V. Clarification of the пoncept "Discrimination in employment»
The article have attempted to clarify the concept of ―discrimination in the labour
sphere‖. The peculiarities of discrimination demonstration in the labour sphere have been
singled out. The range of proposals have been formulated related to the current legislation
improvement concerning the discrimination non-admission in the labour sphere.
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Пенсійне забезпечення як різновид
соціальної функції держави
Ддоеавла нмйірзка пщмгмгдлля
нмвзлла воатуварз роагзуії ра нмгії,
цм вігбуйзпя оаліхд [1]. За вдпщ іпрмозфлзи ндоімг пралмвйдлля і омжвзрку пзпрдкз ндлпіилмгм жабджндфдлля ніглікаймпя нзралля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі впралмвйдлля оівля ндлпіи і лагалля гмнмкмг.
І. Я. Фоалкм, жажлафав, цм … «кмелзи вік, кмелзи прунілщ узвійіжауії
кає пвмы пноавдгйзвіпрщ, пвмы дрзку,
яка гйя ілхзт кмед взгаварзпя уійкмк лдпноавдгйзвмы і лддрзфлмы» [2,
c. 393]. Пдлпії – одгуйяолі гомхмві
взнйарз, цм є мплмвлмы смокмы
кардоіайщлмгм жабджндфдлля лдноауджгарлзт мпіб [3, п. 234]. З нмжзуії пмуіайщлмгм сакрмоа ндлпія є смокмы
лагалля кардоіайщлзт бйаг лдноауджгарлзк гомкагялак і явйяєрщпя мплмвлзк гедодймк їт іплувалля. Пдлпія – уд ндодгбафдлд Закмлмк (гмгмвмомк) гомхмвд жабджндфдлля лдноауджгарлзт мпіб [1].
В дкмлмкіфліи йірдоаруоі рмфзрщпя нмйдкіка цмгм взжлафдлля нмлярря «ндлпія». Тоагзуіилм ндлпія (віг
йарзлпщкмгм пймва «pensio» – нйаріе)
– уд одгуйяолі гомхмві взнйарз як
смока кардоіайщлмгм жабджндфдлля
лдноауджгарлзт [4, п. 358]. Пдлпії –
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одгуйяолі гомхмві взнйарз ж гдоеавлзт, гомкагпщкзт фз нозварлзт смлгів пмуіайщлмгм жабджндфдлля абм
проатувалля мпмбак нмтзймгм віку,
ілвайігак, урозкалуяк і пзомрак, а
ракме жапйуедлзк ра нозвійдимвалзк мпмбак [5].
А. І. Якзків у кмлмгоасії «Фмокувалля і омжвзрмк пзпрдкз ндлпіилмгм жабджндфдлля в Укоаїлі» гає
взжлафдлля, цм ндлпія – уд смока
лагалля кардоіайщлзт бйаг лдноауджгарлзк гомкагялак ж мгйягу ла пмуіайщлзи сакрмо [6, п. 93]. У лавфайщлмку нмпіблзку П. І. Шдвфук ра
З. А. Бдоік жажлафдлм, цм ндлпія – уд
одгуйяола гомхмва взнйара лдноауджгарлзк гомкагялак як кардоіайщла
гмнмкмга жа нмтзйзк вікмк, ж ілвайіглмпрі, жа взпйугу омків, у оажі вроарз
гмгувайщлзка [7].
За взжлафдлляк вфдлмгм Р. Дайікмва, «ндлпія – уд пука гомхмвзт
взнйар, мгдоеувала гомкагялзлмк
ніпйя нознзлдлля лзк роугмвмі гіяйщлмпрі» [8, п. 32]. Рагялпщкзи вфдлзи М. Затаомв вваеає, цм ндлпія –
уд гомхмвд жабджндфдлля, цм взнйафуєрщпя ндлпімлдоак і лдноауджгарлзк бджкмхрмвлм жа оатулмк пупнійщлзт смлгів пнмезвалля у жв’яжку ж

Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави
іт роугмвмы абм ілхмы кмозплмы гйя
пупнійщпрва гіяйщліпры в кзлуймку,
якд є мплмвлзк гедодймк гйя іплувалля [9, п. 432].
Подгправлзк пуфаплмї укоаїлпщкмї
хкмйз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля, Б. Срахків вваеає, цм ндлпія
– уд цмкіпяфла гомхмва взнйара сіжзфлзк мпмбак іж пндуіайщлм првмодлзт гйя ущмгм Пдлпізлзт смлгів ла
укмват і в нмоягку ндодгбафдлзкз
фзллзкз лмокарзвлзкз акракз [10,
п. 272].
Н. В. Лугмвдлкм вваеає, нмндохд, ндлпія – уд гомхмва взлагмомга, яка жабджндфує гмпрмилзи оівдлщ езрря гомкагял ндлпіилмгм віку
і є дквівайдлрлмы гм нмндодгліт жаомбірків. Тмбрм гм оівля гмтмгів, які
мрозкував гомкагялзл номрягмк
роугмвмї гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, ндлпія
– уд гомхмва гмнмкмга в омжкіоі кілікайщлмгмномезркмвмгм кілікуку жа
оатулмк гдоеавлмгм быгедру гйя
лдноауджгарлзт гомкагял [11, п. 420423].
У праррі 1 Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проатувалля» віг 09 йзнля 2003
омку № 1058-IV [12] жажлафаєрщпя,
цм «…ндлпія – цмкіпяфла ндлпіила
взнйара у пмйігаоліи пзпрдкі жагайщлммбмв'яжкмвмгм гдоеавлмгм ндлпіилмгм проатувалля, яку мрозкує жапроатмвала мпмба в оажі гмпяглдлля
лды ндодгбафдлмгм узк Закмлмк ндлпіилмгм віку фз взжлалля її ілвайігмк,
абм мрозкуырщ фйдлз її пік'ї у взнагкат, взжлафдлзт узк Закмлмк…».
У омжвзрку ра пралмвйдллі ндлпіилд жабджндфдлля в Укоаїлз номихйм кійщка дранів, які кмела ігдлрзсікуварз хзомрмы мтмнйдлля лапдйдлля, кмймк їт номсдпіилзт ілрдодпів, оівлдк ндлпіилмгм жакмлмгавпрва ра ілхзкз мжлакакз [13, п. 3642].
Помудп смокувалля пзпрдкз ндлпіилмгм жабджндфдлля мтмнзв розвайзи іпрмозфлзи ндоімг. Пдохі мжлакз
пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля кмела
буйм жлаирз цд жа фапів Ю. Цджаоя,
ноз жаномвагедллі пзпрдкз віипщкмвзт ндлпіи у Рзкі. Пдлпіилд проату-

валля як мглд іж ваейзвзт взгів пмуіайщлмгм
жабджндфдлля
взлзкйм
ноакрзфлм в упіт коаїлат пвіру. Помвмгяфз алайіж нмфаркмвзт смок ндлпіилмгм проатувалля, кмела лагмймпзрз, цм у пдодглщмвіффі буйм гва
пнмпмбз ндлпіилмгм жабджндфдлля
лдноауджгарлмї фапрзлз лапдйдлля:
урозкалля лдноауджгарлмї мпмбз жа
оатулмк кмхрів омгзлз фз жа оатулмк
упралмвз, гм якмї лайдеайа мпмба
(удоква, пдйялпщка гомкага, удт, фдолдфзи могдл рмцм). Айд ланозкілуі
ХІХ пр. рака смока пмуіайщлмгм жатзпру буйа нмоухдла капмвмы кігоауієы лапдйдлля в кіпра [14, п. 115-120].
З омжвзркмк номкзпймвмпрі у
ХІХ пр. гдоеава нмфзлає нмпрунмвм
жаикарзпя пмуіайщлзк жабджндфдлляк
лапдйдлля. Вмла вномвагеує пмуіайщлд жакмлмгавпрвм, цм гає жкмгу одгуйыварз дкмлмкіфлі віглмпзлз кіе
омбмрмгавуякз ра ноауівлзкакз, взкагає пмуіайщлмгм жатзпру ноауівлзків у оажі твмомбз, ілвайіглмпрі, праомпрі рмцм. На омжвзрмк ндлпіилмї
пзпрдкз пуррєвм внйзлуйм нігвзцдлля пдодглщмгм віку езрря ноауівлзків, якд мбукмвзйм лдмбтігліпрщ
урозкалля йыгди нмтзймгм віку [15].
Вномгмве одвмйыуії 1917-1922
омків ндлпіилд жабджндфдлля Укоаїлз
ндодезвайм пвмє пралмвйдлля. Рагялпщка вйага пкапмвувайа впі смокз
лагалля гмнмкмгз йыгяк ндлпіилмгм
віку, які іплувайз в ндоімг ікндоії. За
мплмву ндлпіилмгм жабджндфдлля вжяйз пмуіайщлд нмтмгедлля і каилмвзи
прал, жапйугз ндодг одвмйыуієы, нмйірзфлу гіяйщліпрщ ра нмпагз наоріилм-оагялпщкмї лмкдлкйаруоз. Срае,
мпвіра, квайісікауія, а ракме вікмві і
пмуіайщлм-номсдпіилі мжлакз номтафів, лд боайзпя гм увагз, мпмбйзвм
рзт, трм лд кав ноава ла «оагялпщку
ндлпіы» (пвяцдлзкз, кмйзхлі нмйіудипщкі фзлмвлзкз, рыодклі мтмомлуі
рмцм). Пдлпії, її омжкіоз ра взгз взкмлувайз сулкуіы пмуіайщлмї гмнмкмгз гйя оіжлзт кардгмоіи (ілвайігів,
фдовмлмаокіиуів ра їтліт омгзл, уфдлзт), які лд кайз ілхзт жапмбів іплувалля.
Помгмймхдлля оагялпщкмы
вйагмы ндлпіилмгм жабджндфдлля нд-
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одгбафайм кмейзвд ймяйщлд правйдлля оіжлзт гоун лапдйдлля гм їт нмйірзкз [16, п. 102-132].
Ваейзвзк кмкдлрмк в іпрмоії ндлпіилмгм жабджндфдлля буйм нозилярря в 1964 омуі Закмлу «Пом ндлпії і
гмнмкмгз фйдлак кмйгмпну» жа якзк
нмфайз взоіхуварз номбйдку ндлпіилмгм жабджндфдлля кмйгмпнлзків, які
пралмвзйз жлафлу фапрзлу лапдйдлля.
А в 1968 омуі ндлпіилзи вік кмйгмпнлзків жлзжзйз гм оівля ноауівлзків і
пйуебмвуів ла 5 омків (гм ущмгм ндлпіилзи вік кмйгмпнлзків був : гйя
фмймвіків 65 і еілмк 60 омків). Такме,
у йзпрмнагі 1973 омку буйа жгіиплдла
одсмока у гайужі ндлпіилмгм жабджндфдлля ілвайігів і пікди, які вроарзйз
гмгувайщлзка, в 1974 омуі буйа жаномвагедла гмнмкмга ла гірди каймжабджндфдлзт пікди [16, п. 102-132].
На 1990 оік ноакрзфлм жавдохзймпя смокувалля єгзлмї пзпрдкз
ндлпіилмгм жабджндфдлля в якіи бз
гіяйз пнійщлі лмокз жавгякз нозилярры Закмлу «Пом ндлпіилд жабджндфдлля гомкагял в СРСР» ра Закмлу
«Пом ндлпіилд жабджндфдлля віипщкмвмпйуебмвуів». В уд ндоімг ндлпіилд
жабджндфдлля жажлайм ндвлзт жкіл:
- жакйагдлля проатмвзт мплмв, які
ндодгбафаырщ вігмкодкйдлля ндлпіилмї пзпрдкз віг гдоебыгедру.
- ндлпіилзи смлг прав гедодймк кмхрів гйя сілалпувалля ндлпіи,
а лд гдоеавлзи быгедр.
- кмелмку ноауівлзку жа кіпудк
омбмрз цмоіфлм жанмвлывайапщ вкйагка гм роугмвмї клзекз ж вігкіркмы
пнйафдлмї пукз проатмвзт влдпків у
омжкіоі мглмгм вігпмрку мгдоеалмгм
жаомбірку.
Айд в лапйігмк дкмлмкіфлзт ра
нмйірзфлзт жкіл в коаїлі гала ндлпіила пзпрдка гмвгм лд номноауывайа
[16, п. 102-132].
Піпйя жгмбурря лджайделмпрі ндодг Укоаїлмы нмпрайм нзралля омжомбкз лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ж
ндлпіилмгм жабджндфдлля ра лмвмї
проардгії пмуіайщлмгм жатзпру, яка б
вігнмвігайа озлкмвзк укмвак, жабджндфувайа коацу пмуіайщлу жатзцдліпрщ ндлпімлдоів ноз мглмфаплмку
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гмпяглдллі какомдкмлмкіфлмї прабійіжауії. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз гмоуфзв омжомбку лмвмї проардгії Міліпрдопрву ноауі, а ніггмрмвку лмвмгм
ндлпіилмгм жакмлмгавпрва Міліпрдопрву пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля.
Нзлі фзллзи Закмл «Пом ндлпіилд
жабджндфдлля» Вдотмвла Рага Укоаїлз птвайзйа 5 йзпрмнага 1991 омку.
Віл каиед ліфзк лд вігоіжляєрщпя віг
алаймгіфлмгм Смыжлмгм Закмлу 1990
омку, ном якзи кмва ихйа взцд. Взляркмк прайм пуррєвд омжхзодлля
пндкроу нійщг у ндлпіилмку жабджндфдллі цмгм гмпромкмвмгм взтмгу ла
ндлпіы. Тмку жлафлм жомпйа фзпдйщліпрщ рак жвалзт «кмймгзт» ндлпімлдоів (фмймвікз лд гмпягйз 60, а еілкз 55 омків), у рмку фзпйі ж нозфзл
бджомбірря [17, п. 42].
Пдлпіилд жабджндфдлля є соагкдлрмк дкмлмкіфлмї пзпрдкз Укоаїлз.
Свмїкз взрмкакз ндлпіилд жабджндфдлля, як фапрзла пмуіайщлмгм проатувалля, пягає пдодгзлз 80-т оо. ХІХ
прмйірря. Вмлм жаомгзймпя у смокі
ндлпіилзт кап – дкдозрайщлзт і проатмвзт. На рми фап ла рдодлат птіглзт
мбйапрди Укоаїлз, цм буйз ніг номрдкрмоармк Рмпії, гйя ндвлзт кардгмоіи гдоеавлзт фзлмвлзків ра мкодкзкз вігмкпрвакз гйя їт пйуебмвуів
првмоывайзпщ рак жвалі дкдозрайщлі
ра
проатмві
капз.
Закмлмгавфм
мбмв’яжкмвзи упроіи кап ндлпіилмгм
проатувалля жанмфаркмвалм у 1861
омуі [18, п. 44].
У 1990 омуі вігбуйзпя ндвлі жкілз гм нозилярмгм жакмлмгавпрва нмндодглщмы гдоеавмы, в оджуйщрарі
фмгм вігмкодкйдлм ндлпіилу пзпрдку
віг гдоеавлмгм быгедру, а Пдлпіилзи смлг Укоаїлз (ПФУ) смокувавпя іж вігоатувалщ кмхрів нігнозєкпрвакз, могаліжауіякз і проатмвзт влдпків гомкагял. Поз првмодллі ракмї
пзпрдкз лд буйм воатмвалм дкмлмкіфлмгм і сілалпмвмгм пралу гдоеавз в
укмват ндодтіглмгм ндоімгу гм озлкмвмї дкмлмкікз і рмку ндлпіилд жабджндфдлля жажлавайм багарщмт роуглмців. Рмжвзрмк пмуіайщлмгм проатувалля був прзтіилзк і лдгмпкмлайзк
лд жваеаыфз ла ндвлі жкілз. Сраоу
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кмгдйщ пмуіайщлмгм жатзпру буйм
жоуилмвалм, лмвмї цд лд псмокмвалм
і рмку ихмв номудп нмпріилмгм нмхуку хйятів имгм вгмпкмлайдлля.
Вед 5 йзпрмнага 1991 омку Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз нозилярм Закмл
Укоаїлз «Пом ндлпіилд жабджндфдлля», якзи нмпйуезв ноавмвмы бажмы
ла рми фап вномвагедлмї ндлпіилмї
пзпрдкз. Оглак віл був жмоієлрмвалзи йзхд ла гдоеавлу птдку ндлпіилмгм жабджндфдлля і вед ла номряжі
кмомркмгм ндоімгу прав лджгарлзк
омжв’яжарз номбйдку ндлпіилзт взнйар. Цд взкагайм рдокілмвмї оагзкайщлмї одсмокз, пноякмвалмї ла
прабійіжауіы сілалпмвмгм пралу Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз, нігвзцдлля
оівля езрря ндлпімлдоів і віглмвйдлля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі [1].
13 квірля 1998 омку Поджзгдлрмк
Укоаїлз нігнзпалм Укаж «Пом мплмвлі ланояккз одсмокувалля ндлпіилмгм жабджндфдлля в Укоаїлі». Цди ноавмвзи гмкукдлр взжлафзв, цм в
Укоаїлі бугд фапркмвм жбдодедлм пмйігаолу пзпрдку (Пдохзи оівдлщ) –
гйя жабджндфдлля бажмвзт ндлпіи, а
ракме бугд жаномвагедлм жагайщлммбмв’яжкмву лакмнзфувайщлу пзпрдку
(гоугзи оівдлщ), жа якмї ноауівлзкз
жмбмв’яжалі омбзрз влдпкз ла пвмї
ілгзвігуайщлі оатулкз, і гмбомвійщлу
нозварлу пзпрдку (родріи оівдлщ) –
гйя гомкагял, цм каырщ кмейзвіпрщ і
баеалля омбзрз гмгаркмві жамцагедлля. 9 фдовля 2003 омку Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз нозилярм Закмл
Укоаїлз «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд
гдоеавлд ндлпіилд проатувалля».
Чдодж ояг вагмкзт мбправзл в пупнійщпрві (жкілз взкмлавфмї ра жакмлмгавфмї вйагз, взбмоів Поджзгдлра
Укоаїлз і іл.) ндлпіила одсмока лд
мбгмвмоывайапя ла оівлі і йзхд у
2010 омуі номгмведлм омбмру лаг
уієы гуед ваейзвмы і лдмбтіглмы
номбйдкмы [1].
Закмл Укоаїлз «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проатувалля»
віг
09.07.2003
омку
№ 1058-IV [12], омжомбйдлзи вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз ра Оплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жага-

йщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд
проатувалля ра взжлафає нозлузнз,
жапагз і кдталіжкз сулкуімлувалля
пзпрдкз жагайщлммбмв'яжкмвмгм гдоеавлмгм ндлпіилмгм проатувалля,
нозжлафдлля, ндодоатулку і взнйарз
ндлпіи, лагалля пмуіайщлзт нмпйуг ж
кмхрів Пдлпіилмгм смлгу, цм смокуырщпя жа оатулмк проатмвзт влдпків омбмрмгавуів, быгедрлзт ра ілхзт гедодй, ндодгбафдлзт узк Закмлмк, а ракме одгуйыє нмоягмк смокувалля Накмнзфувайщлмгм ндлпіилмгм смлгу ра сілалпувалля жа оатулмк имгм кмхрів взгарків ла мнйару
гмгмвмоів проатувалля гмвіфлзт ндлпіи абм мглмоажмвзт взнйар жапроатмвалзк мпмбак, фйдлак їтліт пікди ра
ілхзк мпмбак, ндодгбафдлзк узк
Закмлмк. Зкіла укмв і лмок жагайщлммбмв'яжкмвмгм гдоеавлмгм ндлпіилмгм проатувалля жгіиплыєрщпя взкйыфлм хйятмк влдпдлля жкіл гм
ущмгм Закмлу.
Як жажлафає І. З. Кмвайів, цм
вномвагедлля лмвмгм ндлпіилмгм
жабджндфдлля лдноауджгарлзт гомкагял в ндохі омкз лджайделмпрі лахмї
гдоеавз фдодж ояг мб’єкрзвлзт і
пуб’єкрзвлзт нозфзл лд буйм дсдкрзвлзк, рмку ихйз нмхукз имгм
вгмпкмлайдлля. Дмпйігедллякз взявйдлм, цм смокувалля пзпрдкз пмуіайщлмгм жабджндфдлля ра ндлпіилмгм
проатувалля кає багармвікмву іпрмоіы. Ммедкм првдогеуварз, цм гдоеава ноз смокуваллі галмї пзпрдкз
нмвзлла воатуварз ндвлі мпмбйзвмпрі,
цм пкйайзпя ла рдозрмоії коаїлз, жмкодка гмпзрщ вдйзку кійщкіпрщ ндлпімлдоів нм віглмхдллы гм ноауыыфзт
мпіб, пдодглы жаомбірлу нйару, лаявлу
козжу, гмгаркмві гмтмгз лапдйдлля
рмцм. Оплмвлмы ндодхкмгмы у смокуваллі оівлдвмї ндлпіилмї пзпрдкз
вбафаєкм вігпурліпрщ проатмвмї куйщруоз в лапдйдлля Укоаїлз ра рмрайщла лдгмвіоа гм смокувалля лакмнзфдлщ в гдоеавлзт проукруоат, воатмвуыфз гмпвіг 90-т омків ХХ прмйірря.
Помнмлуєкм омжгйялурз кмейзвіпрщ
смокувалля
пзпрдкз
ндлпіилмгм
проатувалля ла бажі лаявлзт проатмвзт кмкналіи, рак як лд нмроіблм
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првмоыварз лмві проукруоз, а лаявлі
сілалпмві одпуопз проатмвзків кмеурщ нмпйуезрз гмбомы гаоалрієы жа
жамцагедлля [1].
Взвфаыфз нзралля ндлпіилмї пзпрдкз як мб’єкру гдоеавлмгм уноавйілля Н. В. Маорзлдлкм жажлафає, цм
у гоуглі 1990 омку в гдоеаві
ж’явзйапя лмва сілалпмва ілпрзрууія
– Укоаїлпщкд одпнубйікалпщкд віггійдлля Пдлпіилмгм смлгу СРСР (нмпралмва Рагз Міліпроів Укоаїлпщкмї
РСР і Рагз Фдгдоауії лджайделзт
номспніймк Укоаїлз віг 21 гоугля
1990 омку № 380) [19], якд ж піфля
1992 омку ндодрвмодлм ла Пдлпіилзи
смлг Укоаїлз. Факрзфлм вігбуйапя
жкіла ігдмймгії сулкуімлувалля ндлпіилмї пзпрдкз, яка мгдоеайа уійщмві
гедодйа нмнмвлдлля кмхрів, вйаплі
кдталіжкз їт акукуйяуії ра омжнмгійу
і жайуфзйа ілхзт пмуіайщлзт наорлдоів – омбмрмгавуів ра ноауівлзків гм
сілалпмвмї уфапрі у взоіхдллі нзралщ
ндлпіилмгм жабджндфдлля. Дедодймк
кмхрів гйя сілалпувалля ндлпіи прав
лд гдоеавлзи быгедр, як уд буйм
оаліхд, а Пдлпіилзи смлг як пакмпріила сілалпмва пзпрдка, цм смокуєрщпя жа оатулмк проатмвзт влдпків
нігнозєкпрв ра гомкагял. Пмфзлаыфз
ж 1991 омку лмва ндлпіила упралмва
нмфайа
акукуйыварз
проатмві
мбмв’яжкмві нйардеі нігнозєкпрв і
гомкагял ра жгіиплыварз сілалпувалля взгарків могалів пмуіайщлмгм
жабджндфдлля ла взнйару ндлпіи [20,
п. 14-20].
Пдлпіила пзпрдка жа пвмєы проукруомы ра влуроіхлік жкіпрмк є гмпзрщ пкйаглзк і пндузсіфлзк кмкнйдкпмк дкмлмкіфлзт віглмпзл ра
сілалпмвзт кдталіжків, жа гмнмкмгмы
якзт жгіиплыєрщпя смокувалля і взкмозпралля ндлпіилзт смлгів ра
првмоыырщпя ндвлі укмвз гйя ндлпіилмгм жабджндфдлля вігнмвіглзт
кардгмоіи лапдйдлля. Пдлпіилд жабджндфдлля і ндлпіила пзпрдка жлатмгярщпя ніг внйзвмк ндлпіилмї нмйірзкз, ланоякз і жкіпр якмї жайдеарщ лд
рійщкз віг сілалпмвм-дкмлмкіфлзт
кмейзвмпрди гдоеавз, айд и пніввіглмхдлля пмуіайщлзт ілрдодпів, кмрз-
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вауії уоягу, ігдмймгії і нмйірзкз ноавйяфзт наоріи ра акрзвлмпрі гомкагялпщкмгм пупнійщпрва [21, п. 57-61].
Пдлпіилд жабджндфдлля є мглієы ж
мплмвлзт гаоалріи пмуіайщлмгм жатзпру, жкіпр якмгм жвмгзрщпя гм нігрозккз кардоіайщлмгм гмбомбуру гомкагял
ра їтліт пікди ноз взтмгі ла ндлпіы
жа вікмк, ілвайігліпры абм в оажі
вроарз гмгувайщлзка. Наибійщх омжнмвпыгедлзк кдрмгмк уноавйілля
озжзкакз є ндлпіилд проатувалля як
оіжлмвзг пмуіайщлмгм проатувалля,
цм жаикаєрщпя нзраллякз жатзпру
віг пндузсіфлмгм взгу пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм озжзку - вроарз ноауджгарлмпрі в оджуйщрарі лапралля праомпрі, ілвайіглмпрі абм вроарз гмгувайщлзка. Тмку жавгалля пзпрдкз ндлпіилмгм жабджндфдлля нмйягає у акукуйываллі
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт
озжзків хйятмк їтлщмгм проатувалля
ра акморзжауії. Оглак пйіг воатмвуварз, цм проатувалля в жкмжі акморзжуварз рійщкз фапрзлу озжзків, мпкійщкз є озжзкз, якзк ваекм жанмбігрз
(ілвайігліпрщ, уроара гмгувайщлзка).
Пдлпіила пзпрдка в озлкмвіи дкмлмкіуі є гзлакіфлмы. Вмла нмвзлла
бурз агдкварлмы пдодгмвзцу роалпсмокауіилмї дкмлмкікз Укоаїлз, цм
бажувайапя б ла жйагмгі пмуіайщлзт
наорлдоів (гдоеавз, нігнозєкпрв,
мкодкзт мпіб) ра првмоывайа дсдкрзвлзи кдталіжк сілалпмвмгм жабджндфдлля проатувалля мкодкзт вдопрв
лапдйдлля (ндлпімлдоів, ілвайігів,
мпіб, цм вроарзйз гмгувайщлзка) [22,
п. 207].
Дмпзрщ уікавзк є рд, цм іпрмоія
омжвзрку пзпрдк пмуіайщлмгм і ндлпіилмгм жабджндфдлля нмкажує, цм в
нозлузні кмейзвм кійщка пнмпмбів
кардоіайщлмгм жабджндфдлля йірліт
йыгди: – пакмжабджндфдлля ноз номгмведллі лзкз роугмвмї гіяйщлмпрі; –
ндодтіг ла урозкалля пік’ї, фйдлакз
якмї вмлз є; – мрозкалля ндлпії; –
жавфаплд лакмнзфдлля (лагомкагедлля) кмхрів. Взвфдлля ра муілка гмпвігу ндлпіилмгм жабджндфдлля бійщхмпрі коаїл гдкмлпроує гмпзрщ уікаву
жакмлмкіоліпрщ: омжвзлдлі і пдодглщмомжвзлдлі коаїлз мбзоаырщ лаифапрі-
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хд мпралліт гва пнмпмбз, а пйабмомжвзлдлі – гва ндохзт [23, п. 35].
За оатулмк кмхрів Пдлпіилмгм
смлгу в пмйігаоліи пзпрдкі нозжлафаырщпя ракі ндлпіилі взнйарз:
1) ндлпія жа вікмк;
2) ндлпія нм ілвайіглмпрі влапйігмк жагайщлмгм жатвмоывалля, у рмку
фзпйі кайіурва, лд нмв'яжалмгм ж омбмрмы, ілвайіглмпрі ж гзрзлпрва;
3) ндлпія у жв'яжку ж вроармы гмгувайщлзка.
Якцм мпмба кає мглмфаплм ноавм
ла оіжлі взгз ндлпії жа пмйігаолмы
ндлпіилмы пзпрдкмы, рм жа її взбмомк
їи нозжлафаєрщпя йзхд мгзл іж взгів
ндлпії.
Загайщлзкз укмвакз гйя нозжлафдлля ра взнйарз ндлпіи є:
1) лапралля вігнмвіглмгм пмуіайщлмгм озжзку: гмпяглдлля жагайщлмгм фз пндуіайщлмгм ндлпіилмгм віку;
лапралля ілвайіглмпрі влапйігмк жагайщлмгм жатвмоывалля (роавкз, лд
нмв'яжалмї ж взомблзурвмк фз ж гзрзлпрва); вроара гмгувайщлзка;
2) лаявліпрщ у мпмбз лдмбтіглмгм
ндлпіилмгм проатмвмгм праеу.
Бажмвмы вдйзфзлмы гйя мбфзпйдлля омжкіоу ндлпіи жа пмйігаолмы
пзпрдкмы взпрунає жаомбірла нйара
мпмбз — каибурлщмгм ндлпімлдоа [24,
п. 299].
Дйя ндлпіилмгм жабджндфдлля ваейзвзкз є ракі мплмвмнмймелі
нозлузнз ноава, як пноавдгйзвіпрщ,
оівліпрщ, пвмбмга, гукаліжк. Пдлпіилд
жабджндфдлля лдкмейзвд бдж нозлузну пноавдгйзвмпрі, у якмку ноавм
взпрунає як кіоа пноавдгйзвмпрі, як
кмоайщлм-ноавмва гмкіоліпрщ вкйагдлмгм ра мрозкалмгм в упіт псдоат
езррєгіяйщлмпрі йыгзлз ра їтлщмгм
ноавмвмгм жабджндфдлля. Позлузн
пноавдгйзвмпрі кіпрзрщ у пмбі взкмгу
вігнмвіглмпрі кіе ноакрзфлмы омййы
оіжлзт ілгзвігів (пмуіайщлзт гоун) у
езррі пупнійщпрва ра їтлік пмуіайщлзк пралмвзцдк, кіе їтлікз ноавакз
ра мбмв’яжкакз [25, c.129].
Оплмвлзк гедодймк лагтмгедлля кмхрів гм быгедру Пдлпіилмгм
смлгу Укоаїлз є жбіо ла мбмв'яжкмвд
гдоеавлд ндлпіилд проатувалля. Пйа-

рлзкакз жбмоу ла мбмв’яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проатувалля є: пуб’єкрз
нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі
впіт
смок вйаплмпрі, їт мб’єглалля, быгедрлі, гомкагпщкі, ра ілхі упралмвз
ра могаліжауії, мб’єглалля гомкагял
ра ілхі ыозгзфлі мпмбз, а ракме сіжзфлі мпмбз-пуб'єкрз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, які взкмозпрмвуырщ
ноауы лаикалзт ноауівлзків; сійії,
віггійдлля ра ілхі вігмкодкйдлі нігомжгійз нйарлзків нмгарку, цм лд
каырщ прарупу ыозгзфлмї мпмбз і
омжрахмвалі ла рдозрмоії ілхмї, ліе
нйарлзк жбмоу, рдозрмоіайщлмї гомкагз; сіжзфлі мпмбз – пуб'єкрз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, які лд взкмозпрмвуырщ ноауы лаикалзт ноауівлзків, а ракме агвмкарз, їт нмкіфлзкз,
нозварлі лмраоіупз, ілхі мпмбз, які лд
є пуб'єкракз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі і жаикаырщпя гіяйщліпры, нмв'яжалмы ж мгдоеалляк гмтмгу; сіжзфлі
мпмбз, які ноауыырщ ла укмват роугмвмгм гмгмвмоу (кмлроакру), ра сіжзфлі мпмбз, які взкмлуырщ омбмрз
(нмпйугз)
жгіглм
ж
узвійщлмноавмвзкз гмгмвмоакз, у рмку фзпйі
фйдлз рвмофзт пніймк, рвмофі ноауівлзкз, які лд є фйдлакз рвмофзт пніймк рмцм; ыозгзфлі ра сіжзфлі мпмбз,
цм жгіиплыырщ мндоауії ж кунівйіномгаеу вайыр; пуб'єкрз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, які жгіиплыырщ
рмогівйы ывдйіолзкз взомбакз іж
жмймра (коік мбоуфмк), нйарзлз и
гмомгмуіллмгм какілля; ыозгзфлі ра
сіжзфлі мпмбз ноз вігфуедллі йдгкмвзт аврмкмбійів, коік йдгкмвзт аврмкмбійів, якзкз жабджндфуырщпя ілвайігз, ра рзт аврмкмбійів, які ндодтмгярщ у вйапліпрщ пнагкмєкуяк жа жакмлмк; пуб'єкрз нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі (у рмку фзпйі лдоджзгдлрз) — взомблзкз ра ікнмордоз рырылмвзт взомбів; нігнозєкпрва, упралмвз ра могаліжауії лджайделм віг смок
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз, які нозгбаырщ лдоутмкд каилм, жа взляркмк
гдоеавлзт нігнозєкпрв, упралмв і
могаліжауіи, цм нозгбаырщ лдоутмкд
каилм жа оатулмк быгедрлзт кмхрів,
упралмв ра могаліжауіи ілмждклзт
гдоеав, цм кмозпруырщпя ікулірдра-
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кз і нозвійдякз жгіглм ж жакмлакз ра
кіелаомглзкз гмгмвмоакз Укоаїлз,
жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, а ракме
гомкагялз, які нозгбаырщ езрйм і
ндодбуваырщ у фдожі ла мгдоеалля
езрйа абм нозгбаырщ езрйм вндохд;
нігнозєкпрва, упралмвз ра могаліжауії, сіжзфлі мпмбз, які кмозпруырщпя
нмпйугакз прійщлзкмвмгм оутмкмгм
жв'яжку, а ракме мндоармоз ущмгм
жв'яжку, які лагаырщ пвмї нмпйугз
бджмнйарлм. Поз ущмку жбіо ла мбмв'яжкмвд гдоеавлд ндлпіилд проатувалля лд пнйафуєрщпя, якцм нмпйугакз прійщлзкмвмгм жв'яжку кмозпруырщпя оіфкмві, кмопщкі, нмвіроялі,
кмпкіфлі роалпнморлі жапмбз, жапмбз
лаждклмгм рдтлмймгіфлмгм роалпнмору
(у рмку фзпйі, ракпі), цм каырщ прауімлаолм-вбугмвалд мбйаглалля оагімжв'яжку, оагімлавігауії ра оагімапромлмкії, якд лд кмед бурз вігмкодкйдлм віг ракзт жапмбів бдж вроарз
имгм рдтлмймгіфлзт абм дкпнйуарауіилзт якмпрди фз таоакрдозпрзк [26,
п. 132].
Вігнмвіглм гм пр. 8 Закмлу Укоаїлз «Пом ндлпіилд жабджндфдлля» [27]
віг 05 йзпрмнага 1991 омку № 1788XII буйм ндодгбафдлм, цм Пдлпіилзи
смлг Укоаїлз є пакмпріилмы сілалпмвм-балківпщкмы пзпрдкмы і цм Пмймедлля ном Пдлпіилзи смлг Укоаїлз жарвдогеуєрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз. Так ж взлзклдлляк
Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз омжнмфайа
пвмє іплувалля нігпзпрдка агкіліпроувалля проатмвзт влдпків. З 1994
омку прайзпя жлафлі жкілз в іпрмоії
Пдлпіилмгм смлгу: віл був ндодрвмодлзи іж пакмпріилмї сілалпмвмбалківпщкмї пзпрдкз ла удлроайщлзи
могал взкмлавфмї вйагз, лагійдлзи
вігнмвіглзкз
нмвлмва
едллякз.
Вмглмфап буйм пуррєвм угмпкмлайдлм
могаліжауіилу проукруоу Фмлгу [28].
Сраруп Пдлпіилмгм смлгу як удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйагз буйм
взжлафдлм Пмймедлляк ном Пдлпіилзи смлг Укоаїлз, жарвдогедлзк
нмпралмвмы
Кабілдру
Міліпроів
Укоаїлз віг 01.06.94 № 345 [29],
пйуебмвзт ра нмпагмвзт мпіб Пдлпіи-
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лмгм смлгу Укоаїлз ра имгм могалів
взжлафдлм гдоеавлзкз пйуебмвуякз,
урвмодлм віг гійз Пдлпіилмгм смлгу
у оаимлат, кіпрат ра оаимлат у кіпрат,
ракзк фзлмк, буйм првмодлм вдорзкайщлу проукруоу уноавйілля Пдлпіилзк смлгмк, яка нмвліпры вігнмвігайа агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмку
упромы гдоеавз, рмбрм, буйм одайіжмвалм ракзи нозлузн жагайщлмї рдмоії
пзпрдк, як «ієоаотіфлзи нмоягмк». У
1994–1997 омкат жгіглм ж Закмлакз
ном Ддоеавлзи быгедр ла вігнмвіглі
омкз кмхрз Пдлпіилмгм смлгу вкйыфайзпя гм пкйагу Ддоебыгедру. Пмфзлаыфз ж 1997 омку Пдлпіилзи
смлг Укоаїлз прав гдоеавлзк нмжабыгедрлзк уійщмвзк смлгмк. Пдодтіг ла сілалпувалля ндлпіи фдодж
Пдлпіилзи смлг взпвірйзв ра мкодпйзв багарм номбйдк ра фзллзків як
упдодгзлі пакмї ндлпіилмї пзпрдкз,
рак і га йдкм жа її кдеакз, цм пуррєвм
нігіовайз і гдсмокува йз сілалпмву
бажу уієї пзпрдкз, жмкодка лднйардеі
гм Пдлпіилмгм смлгу, ріліжауія дкмлмкікз ра бджомбірря. Срабійіжауія
сілалпмвмгм пралу Пдлпіилмгм смлгу
прайа мглієы ж ндодгукмв жгіиплдлля
ндлпіилмї одсмокз. Оплмвлі ланоякз
ра хйятз вномвагедлля ндлпіилмї
одсмокз буйз мкодпйдлі в ракзт
гдоеавлзт гмкукдлрат: Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля [30], нозилярі Вдотмвлмы
Рагмы Укоаїлз 14 піфля 1998 омку,
Укаж Поджзгдлра Укоаїлз віг 13 квірля 1998 омку.
Пдлпіилд жакмлмгавпрвм в Укоаїлі жажлайм рощмт пуррєвзт жкіл – уд
одсмокз 1991, 2003 ра 2011 омків.
Нзлі гм ущмгм оягу вндвлдлм кмела
гмгарз і 2015 ра 2017 омкз, які мжлакдлувайзпя жлафлзкз жакмлмгавфзкз
жкілакз. Сщмгмглі вед мфдвзглм, цм
в укмват іплувалля рійщкз ндохмгм
оівля – пмйігаолмї пзпрдкз – ном
гіглд жабджндфдлля ндлпімлдоів лд
игдрщпя. Цд жукмвйдлм уіймы лзжкмы
сакрмоів: гдкмгоасіфла пзруауія (пмйігаола пзпрдка дсдкрзвлм ноауыє жа
укмвз, цм ндлпімлдоз пралмвйярщ 1012 % віг жагайщлмї кійщкмпрі лапдйдл-

Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави
ля в коаїлі; пщмгмглі в Укоаїлі 29 %
ндлпімлдоів жа вікмк), роугмва кігоауія (бйзжщкм 6-7 кйл. ноауджгарлзт
укоаїлуів ноауыырщ жа кмогмлмк, а
вігнмвіглм, лд жгіиплыырщ вігоатувалля єгзлмгм пмуіайщлмгм влдпку),
лдйдгайщла жаиляріпрщ абм мсіуіила
взнйара рійщкз кілікайщлмї жаонйарз,
а одхрз «у кмлвдорат». Упі уі сакрмоз пвігфарщ ном лдмбтігліпрщ фапркмвмгм омжвалраедлля пмйігаолмї ндлпіилмї пзпрдкз ра жакйагалля мплмвз
гйя првмодлля гмгаркмвмгм гедодйа
ндлпіилзт взнйар. Нд кмела іглмоуварз і родріи оівдлщ ндлпіилмї пзпрдкз — лдгдоеавлд ндлпіилд жабджндфдлля, номрд оівдлщ уфапрі гомкагял у
лщмку кмйзваєрщпя в кдеат 10 %,
коік рмгм, дсдкрзвліпрщ ущмгм оівля
ндлпіилмї пзпрдкз ноякм жайдезрщ
віг дсдкрзвлмпрі омжвзрку дкмлмкікз
коаїлз [31, п. 81].
Смйігаола пзпрдка ндлпіилмгм жабджндфдлля (мжлафає, цм влдпкз, які
пнйафуырщпя гм Пдлпіилмгм смлгу
жаоаж,мгоажу игурщ ла взнйару ндлпіи
рзк, трм вед лд ноауыє), яка жаоаж
гіє в Укоаїлі, є лддсдкрзвлмы фдодж
лдгарзвлу гдкмгоасіфлу пзруауіы. За
номглмжакз, пніввіглмхдлля ндлпімлдоів гм нйарлзків влдпків жомпрд ж
95% у 2016 омуі гм 104% у 2045 омуі
ра 118,8% – у 2060 омуі. Коік рмгм,
жлафла фапрзла жаомбірків «жайзхаєрщпя в рілі»: омбмрмгавуі гдкйаоуырщ
мсіуіилу жаомбірлу нйару кдлхмы,
ліе взнйафуырщ ноауівлзкак сакрзфлм. Такзк фзлмк, влдпкз гм Пдлпіилмгм смлгу ракме пкмомфуырщпя, цм ,
жомжукійм, внйзває ла омжкіо ндлпіи
[32, п. 47].
Упніхліпрщ одсмокувалля ндлпіилмї пзпрдкз жайдезрщ віг багарщмт
фзллзків, які ноякм фз мнмпдодгкмвалм внйзваырщ ла омжвзрмк уієї

псдоз пмуіайщлмгм езрря. Тмку гйя
вгаймгм нмфарку номудпу одсмокувалля лдмбтіглм првмозрз ндвлі дкмлмкіфлі ра пмуіайщлі ндодгукмвз, а
пакд: жомпралля взомблзурва, жкіулдлля сілалпмвмгм пралу нігнозєкпрв
і вігнмвіглд лаомцувалля сілалпмвзт
кмейзвмпрди ндлпіилмї пзпрдкз; омжхзодлля номгукрзвлмї жаилярмпрі
лапдйдлля, кілікіжауія нозтмвалмгм
бджомбірря, рілщмвмї жаилярмпрі, жатзпр роугмвзт і пмуіайщлзт ілрдодпів
гомкагял Укоаїлз ла ілмждклзт озлкат ноауі; нмгахдлля жабмогмвалмпрі
іж жаомбірлмї нйарз, нігвзцдлля її
омжкіоу и жбійщхдлля нзрмкмї вагз у
ваймвмку влуроіхлщмку номгукрі;
омжхзодлля бажз пнйарз ндлпіилзт
влдпків жа оатулмк мтмнйдлля ндлпіилзк проатувалляк упіт кардгмоіи
ыозгзфлзт і сіжзфлзт мпіб; нознзлдлля ноакрзкз пнзпалля ра одпроукруозжауії жабмогмвалмпрі ндодг ндлпіилзк смлгмк; пкапувалля нійщг у
пнйарі ндлпіилзт влдпків і жабмомла
жаномвагедлля лмвзт нійщг у взнйарі
ндлпіи бдж взжлафдлля гедодй їт сілалпувалля; ндодвдгдлля сілалпувалля взнйар ндлпіи пійщпщкзк ндлпімлдоак і нійщгмвзк кардгмоіяк іж ндлпіилмгм смлгу ла гдоеавлзи быгедр
Укоаїлз, кмонмоарзвлі ра номсдпіилі
ндлпіилі смлгз [33].
Такзк фзлмк, ндлпіила одсмока,
яка номвдгдла в Укоаїлі, кає жабджндфуварз ра смокуварз пноавдгйзву і
пріику ндлпіилу пзпрдку в коаїлі ра
кіпрзрз ваейзві нмймедлля цмгм
кмгдоліжауії ндлпіилмї пзпрдкз. На
лаху гукку, нмроіблм угмпкмлайыварз ноавмвд одгуйывалля ндлпіилмгм
жабджндфдлля гйя фмгм лдмбтіглм
номвмгзрз коік сілалпмвмгм алайіжу і
лаукмві гмпйігедлля мкодкзт апндкрів ндлпіилмгм жабджндфдлля.
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У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя іпрмозфлзи ндоімг пралмвйдлля і омжвзрку пзпрдкз ндлпіилмгм жабджндфдлля. Піглікаырщпя нзралля цмгм пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі
впралмвйдлля оівля ндлпіи і лагалля пмуіайщлзт гмнмкмг. Заномнмлмвалм угмпкмлайыварз ноавмвд одгуйывалля ндлпіилмгм жабджндфдлля.
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Sinyova L. Provision of pensions as one of the functions of a social welfare state
The historical period of development of the system of the provision of pensions has
been researched in this scientific article. the questions upon social justice in providing the
level of pensions and social aids have been analysed. The improvement of the system of the
provision of pensions has been offered.
Key words: pension, provision of pensions, retirement insurance, pension system,
provident fund, pay-as-you-go pension scheme.
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Особливості правового регулювання
забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків
в Україні
Пмпрунмвзи оут Укоаїлз в бік
впруну гм Євомндипщкмгм Смыжу
жкухує лаху гдоеаву жвдолурз увагу
ла одгуйывалля упіт кйыфмвзт псдо
пупнійщлмгм езрря в фапрзлі їт нозпрмпувалля гм вігнмвіглзт пралгаорів,
цм іплуырщ в ущмку дкмлмкіфлмку ра
нмйірзфлмку мб’єглаллі євомндипщкзт
коаїл. Срмпуєрщпя жажлафдлд і жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, якд лаеайщ в Укоаїлі ла уди фап лд кмела лажварз гмпрарлщм дсдкрзвлзк. Сйіг нмгмгзрзпщ
ж І. П. Жзгайкілзк, якзи жажлафає,
цм гаоалрувалля оівлмпрі гйя впіт
гомкагял є лдвіг’єклмы фапрзлмы
номгодпу йыгпрва, дйдкдлрмк гдкмкоарії і ваейзвмы укмвмы омжбугмвз
ноавмвмї гдоеавз. Оглак рійщкз в
укмват вдотмвдлпрва ноава, кмйз одайщлм жабджндфуырщпя лд рійщкз оівлі
ноава, айд и оівлі кмейзвмпрі їт одайіжауії оіжлмкалірлзкз могаліжауіилмноавмвзкз жапмбакз, првдогеуєрщпя
нозлузн оівлмпрі упіт гомкагял [1,
п. 193]. Поава еілмк є пкйагмвмы

фапрзлмы улівдопайщлзт ноав йыгзлз, рмку првмодлля пндуіайщлзт жапмбів їт жатзпру в гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві є акруайщлмы кіелаомглмноавмвмы номбйдкмы ХХІ прмоіффя.
Дйя ущмгм кмелд пупнійщпрвм кає
гіирз гм пуфаплмгм омжукілля ноав
еілмк, омжомбзрз кмлуднуіы нмгмйалля прдодмрзнів цмгм лзт ра првмозрз лдмбтіглі кдталіжкз жабджндфдлля нозлузну гдлгдолмї оівлмпрі
як ла кіелаомглмку рак і ла лауімлайщлмку оівлі [2, п. 162].
Укоаїла, мбоавхз гдкмкоарзфлзи
хйят омжвзрку, пноякмвує пвмы жакмлмгавфу гіяйщліпрщ ла впралмвйдлля оівлзт гдлгдолзт віглмпзл в упіт
псдоат пупнійщлмгм езрря. Загайщлі
нозлузнз гдлгдолмгм омжвзрку в
Укоаїлі взжлафдлм у Кмлпрзрууії
Укоаїлз, яка гаоалрує оівлі ноава ра
кмейзвмпрі гйя фмймвіків і еілмк,
оівліпрщ їт ндодг жакмлмк [3, c. 16].
Так, вігнмвіглм гм пр.пр. 21-24 Кмлпрзрууії Укоаїлз упі йыгз є війщлі і
оівлі у пвмїи гіглмпрі ра ноават. Кме-
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ла йыгзла кає ноавм ла війщлзи омжвзрмк пвмєї мпмбзпрмпрі, якцм ноз
ущмку лд нмоухуырщпя ноава і пвмбмгз ілхзт йыгди, ра кає мбмв'яжкз
ндодг пупнійщпрвмк, в якмку жабджндфуєрщпя війщлзи і впдбіфлзи омжвзрмк
її мпмбзпрмпрі. Нд кмед бурз нозвійдїв фз мбкдедлщ жа мжлакакз прарі.
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.
Навдгдлі нмймедлля Кмлпрзрууії
Укоаїлз жлатмгярщ пвмє нмгайщхд
омжкозрря в ндоху фдогу ла оівлі
гвмт пндуіайщлзт жакмлмгавфзт акрів
– Закмлу Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в
Укоаїлі» ра Закмлу Укоаїлз «Пом
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків».
Так, пр. 6 Закмлу Укоаїлз «Пом
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі» взжлафає, цм
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз,
жагайщлмвзжлалзт нозлузнів і лмок
кіелаомглмгм ноава ра кіелаомглзт
гмгмвмоів Укоаїлз впі мпмбз лджайделм віг їт ндвлзт мжлак каырщ оівлі
ноава і пвмбмгз, а ракме оівлі кмейзвмпрі гйя їт одайіжауії. Фмокз гзпкозкілауії ж бмку гдоеавлзт могалів,
могалів вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмвзт мпіб, ыозгзфлзт мпіб нубйіфлмгм ра нозварлмгм
ноава, а ракме сіжзфлзт мпіб жабмомляырщпя. Дія Закмлу Укоаїлз «Пом
жапагз жанмбігалля ра номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі», вігнмвіглм гм
имгм праррі 4, нмхзоыєрщпя ла ракі
псдоз пупнійщлзт віглмпзл як: гом-
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кагпщкм-нмйірзфла гіяйщліпрщ; гдоеавла пйуеба ра пйуеба в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноавмпуггя;
роугмві віглмпзлз, у рмку фзпйі жапрмпувалля омбмрмгавудк нозлузну
омжуклмгм нозпрмпувалля; мтмомла
жгмомв’я; мпвіра; пмуіайщлзи жатзпр;
езрймві віглмпзлз; гмпрун гм рмваоів
і нмпйуг; ілхі псдоз пупнійщлзт віглмпзл.
Вігнмвіглм гм пр. 6 Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків»
гзпкозкілауія жа мжлакмы прарі жабмомляєрщпя. Сраррды 3 жажлафдлмгм
Закмлу взжлафдлм, цм гдоеавла нмйірзка цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків
пноякмвала ла: урвдогедлля гдлгдолмї оівлмпрі; лдгмнуцдлля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі; жапрмпувалля
нмжзрзвлзт гіи; жанмбігалля ра номрзгіы лапзйщпрву жа мжлакмы прарі, у
рмку фзпйі впік номявак лапзйщпрва
прмпмвлм еілмк; жабджндфдлля оівлмї
уфапрі еілмк і фмймвіків у нозиляррі
пупнійщлм ваейзвзт оіхдлщ; жабджндфдлля оівлзт кмейзвмпрди еілкак і
фмймвікак цмгм нмєглалля номсдпіилзт ра пікдилзт мбмв'яжків; нігрозкку пік'ї, смокувалля вігнмвігайщлмгм кардозлпрва і барщківпрва;
взтмвалля і номнагалгу пдодг лапдйдлля Укоаїлз куйщруоз гдлгдолмї
оівлмпрі, нмхзодлля номпвірлзущкмї
гіяйщлмпрі у уіи псдоі; жатзпр пупнійщпрва віг ілсмокауії, пноякмвалмї ла
гзпкозкілауіы жа мжлакмы прарі.
Коік рмгм, жгіглм ф. 2 пр. 2 Закмлу
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» якцм кіелаомглзк гмгмвмомк
Укоаїлз, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ
якмгм лагала Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз, впралмвйдлм ілхі ноавзйа,
ліе рі, цм ндодгбафдлі узк Закмлмк, рм жапрмпмвуырщпя ноавзйа
кіелаомглмгм гмгмвмоу.
Сдодг ракзт кіелаомглзт акрів,
нозпвяфдлзт жабджндфдллы оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, тмріймпщ бз лавдпрз: (а) Загайщлу
гдкйаоауіы ноав йыгзлз, прарря 2
якмї номгмймхує, цм кмела йыгзла
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нмвзлла карз впі ноава і впі пвмбмгз,
номгмймхдлі уієы Ддкйаоауієы, лджайделм віг оапз, кмйщмоу хкіоз, прарі,
кмвз, одйігії, нмйірзфлзт абм ілхзт
ндодкмлалщ, лауімлайщлмгм фз пмуіайщлмгм нмтмгедлля, каилмвмгм, пралмвмгм абм ілхмгм пралмвзца; (б)
Кмлвдлуіы ООН ном йіквігауіы впіт
смок гзпкозкілауії цмгм еілмк
(CEDAW), вігнмвіглм гм пр. 2 якмї,
гдоеавз-прмомлз жапугеуырщ гзпкозкілауіы цмгм еілмк в упіт їт смокат, нмгмгеуырщпя лдгаилм впіка
вігнмвіглзкз жатмгакз жгіиплыварз
нмйірзку йіквігауії гзпкозкілауії
цмгм еілмк і ж уієы кдрмы жмбмв'яжуырщпя вкйыфзрз нозлузн оівлмноавлмпрі фмймвіків і еілмк у пвмї лауімлайщлі кмлпрзрууії абм ілхд вігнмвіглд жакмлмгавпрвм, якцм ущмгм
цд лд буйм жомбйдлм, ра жабджндфзрз
жа гмнмкмгмы жакмлу и ілхзт вігнмвіглзт жатмгів ноакрзфлд жгіиплдлля
ущмгм нозлузну; (в) кмлвдлуії ра одкмкдлгауії Міелаомглмї могаліжауії
ноауі (ланозкйаг, Кмлвдлуія МОП
ном оівлд взлагмомгедлля фмймвіків і
еілмк жа ноауы оівлмї уіллмпрі №
100, Кмлвдлуія МОП ном гзпкозкілауіы в гайужі ноауі ра жалярщ № 111,
Кмлвдлуія МОП ном оівлд правйдлля
и оівлі кмейзвмпрі гйя роугяцзт
фмймвіків і еілмк: роугяці іж пікдилзкз мбмв'яжкакз № 156) ра ілхі.
Навдгдлі взцд лмокз вкажуырщ
ла іплувалля в Укоаїлі гмпрарлщм
нмруелмї ноавмвмї мплмвз, цм прмпуєрщпя одгуйывалля нзралщ оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, а ракме лдгмнуцдлля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі. Оглак, лджваеаыфз ла лавдгдлу мбправзлу, одайіжауіы нмймедлщ узт лмок ла ноакрзуі лд кмела вваеарз гмпрарлщм дсдкрзвлмы, цм взкйзкалм оягмк сакрмоів, пдодг якзт кйыфмвзкз пйіг взгійзрз лапрунлі:
1. Вігпурліпрщ єгзлмї ра фіркм
жбайалпмвалмї лмокарзвлм-ноавмвмї
бажз, нозпвяфдлмї нзралляк гдлгдолмї оівлмпрі ра жанмбігалля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі.
Нанозкйаг, 07 гоугля 2017 омку
Закмлмк Укоаїлз «Пом жанмбігалля

ра номрзгіы гмкахлщмку лапзйщпрву» буйз влдпдлі кмкнйдкплі жкілз гм
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків». Сйіг жажлафзрз, цм лавдгдлі жкілз в ндвліи кіоі є лдужгмгедлзкз ж жагайщлмы кдрмы ущмгм жакмлу – гмпяглдлляк наозрдрлмгм пралмвзца еілмк і фмймвіків у впіт псдоат
езррєгіяйщлмпрі пупнійщпрва. Так,
жгіглм пр. 3 Закмлу Укоаїлз «Пом
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» гдоеавла
нмйірзка цмгм жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків пноякмвала ла жанмбігалля ра
номрзгіы лапзйщпрву жа мжлакмы прарі, у рмку фзпйі впік номявак лапзйщпрва прмпмвлм еілмк. Тмбрм, кмела
нмбафзрз, цм жакмлмгавфзи акр, якзи
нмвзлдл пнозярз гмпяглдллы оівлмпрі кмейзвмпрди мпіб мбмт прарди, сакрзфлм мбкдеує гмпрун гм ракзт кмейзвмпрди гйя фмймвіків. Коік рмгм,
лавдгдлзкз жкілакз гм Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків»
буйм гмгалм багарм нмймедлщ, цм
сакрзфлм є алаймгіфлзкз жа пвмїк
жкіпрмк пндуіайщлмку Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы
гмкахлщмку лапзйщпрву» (ланозкйаг, в фапрзлі взжлафдлля рдокілів
ра жатмгів іж жанмбігалля лапзйщпрву).
Такд губйывалля лмок, бдж пукліву,
омбзрщ Закмл Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків» ндодвалраедлзк
лмокакз, ваекзк гйя пнозилярря, а
рмку кдлх дсдкрзвлзк гйя жапрмпувалля.
Ілхзк нозкйагмк пйіг лавдпрз
вігпурліпрщ ла лмокарзвлмку оівлі
взжлафдлля нозлузну жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків, лджваеаыфз ла рд, цм віл
кає гмпзрщ хзомкд жапрмпувалля у
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві. Так,
вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 4 Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків»
фзллд жакмлмгавпрвм нігйягає гдлгдолм-ноавмвіи дкпндорзжі, у оажі впралмвйдлля лдвігнмвіглмпрі лмокарзв-
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лм-ноавмвмгм акра нозлузну жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків взплмвмк гдлгдолмноавмвмї дкпндорзжз лагпзйаєрщпя гм
могалу, якзи нозиляв ракзи лмокарзвлм-ноавмвзи акр. У пвмы фдогу, жа
вігпурлмпрі лмокарзвлмгм жакоінйдлля взжлафдлля лавдгдлмгм нозлузну,
нмпагмві мпмбз, цм номвмгярщ гдлгдолм-ноавмву дкпндорзжу, кмеурщ лдмглакмвм, абм лавірщ нмкзйкмвм, роакруварз имгм жкіпр, цм жлзеує дсдкрзвліпрщ оджуйщрарів жажлафдлмї дкпндорзжз.
2. Шзомкд кмйм пуб’єкрів, цм лагійдлі нмвлмваедллякз у псдоі жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків.
Так, вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 7 Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків», гм ракзт пуб’єкрів віглмпярщпя: Вдотмвла Рага Укоаїлз; Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
ж ноав йыгзлз; Кабілдр Міліпроів
Укоаїлз; пндуіайщлм унмвлмваедлзи
удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз
ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; могалз взкмлавфмї вйагз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, взжлафдлі в їт
пкйагі унмвлмваедлі мпмбз (кммогзлармоз) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків; гомкагпщкі мб’єглалля.
Коік рмгм, вігнмвіглм гм н. 1 Пмймедлля ном Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм ж нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз, жарвдогедлмгм нмпралмвмы Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 07.06.2017
№ 390, Уоягмвзи унмвлмваедлзи ж
нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз є унмвлмваедлмы Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нмпагмвмы мпмбмы, ла яку нмкйагдлм сулкуіы ж могаліжауії жгіиплдлля Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нмвлмваедлщ у псдоі жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва.
Сдодг лавдгдлзт взцд пуб’єкрів
мкодкм тмріймпщ бз жмпдодгзрз увагу
ла: (а) Унмвлмваедлмку Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз; (б)
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пндуіайщлм унмвлмваедлмку удлроайщлмку могалі взкмлавфмї вйагз ж
нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, якзк
вігнмвіглм гм нмпралмвз Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 17.06.2015
№ 423 є Міліпрдопрвм пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаїлз (гайі – Мілпмунмйірзкз) ра (в) Уоягмвмку унмвлмваедлмку ж нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз
(гайі – Уоягмвзи унмвлмваедлзи).
Вігнмвіглм гм н. 1 ф. 1 пр. 13 Закмлу Укоаїлз «Пом Унмвлмваедлмгм
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз», Унмвлмваедлзи кає ноавм
жгіиплыварз кмлромйщ жа жабджндфдлляк оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків. Згіглм пр. 9 Закмлу
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ж ноав йыгзлз: у оаккат
жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеалляк ноав ра пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла жгіиплыє кмлромйщ жа гмрозкалляк оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків; омжгйягає жвдолдлля ном взнагкз гзпкозкілауії жа
мжлакмы прарі ра лапзйщпрва жа мжлакмы прарі; у цмоіфліи гмнмвігі взпвірйыє нзралля гмрозкалля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків ра лапзйщпрва жа мжлакмы прарі.
Вігнмвіглм гм нн. 83-92 н. 4 Пмймедлля ном Міліпрдопрвм пмуіайщлмї
нмйірзкз Укоаїлз, жарвдогедлмгм
нмпралмвмы
Кабілдру
Міліпроів
Укоаїлз віг 17.06.2015 № 423, Мілпмунмйірзкз вігнмвіглм гм нмкйагдлзт ла лщмгм жавгалщ: омжомбйяє жатмгз, пноякмвалі ла жабджндфдлля
оівлмпрі ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва; ужагайщлыє взкмлалля гдоеавлзт номгоак ж нзралщ гдлгдолмї оівлмпрі; жгіиплыє в кдеат нмвлмваедлщ, ндодгбафдлзт жакмлмк, кмлромйщ жа гмрозкалляк гдлгдолмї оівлмпрі ніг фап взоіхдлля кагомвзт
нзралщ у удлроайщлзт і кіпудвзт могалат взкмлавфмї вйагз; могаліжмвує
лавфалля гдоеавлзт пйуебмвуів ж
нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; жгіи-
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плыє оажмк ж ілхзкз удлроайщлзкз
могалакз взкмлавфмї вйагз ніггмрмвку лаукмвм мбґоулрмвалзт номнмжзуіи цмгм жабджндфдлля гдлгдолмї оівлмпрі; номвмгзрщ кмлірмозлг ра ужагайщлыє оджуйщрарз жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків у оіжлзт псдоат езрря пупнійщпрва; вдгд мбйік взнагків гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі, ужагайщлыє ілсмокауіы ном ракі взнагкз і
влмпзрщ номнмжзуії цмгм їт упулдлля
ра іл.
Оплмвлзкз жавгаллякз Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм, вігнмвіглм гм н. 4
Пмймедлля ном Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм ж нзралщ гдлгдолмї нмйірзкз, жарвдогедлмгм нмпралмвмы Кабілдру
Міліпроів
Укоаїлз
віг
07.06.2017 № 390, є: пнозялля жабджндфдллы одайіжауії єгзлмї гдоеавлмї
нмйірзкз, пноякмвалмї ла гмпяглдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва; уфапрщ вігнмвіглм гм кмкндрдлуії у кммогзлауії омбмрз кіліпрдопрв, ілхзт удлроайщлзт ра кіпудвзт могалів взкмлавфмї вйагз цмгм
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; номвдгдлля
кмлірмозлгу цмгм воатувалля Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нозлузну
гдлгдолмї оівлмпрі ніг фап нозилярря
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; уфапрщ у
жгіиплдллі Подк’єо-кіліпромк Укоаїлз нодгправлзурва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз у кіелаомглзт жупроіфат
і смоукат, у рмку фзпйі ж Кмкіпієы
ООН іж прарупу еілмк, Рагмы бджндкз ООН ла пдпіят ж нмоягку гдллмгм
«Жілкз, кзо, бджндка», Рагз Євомнз,
ОБСЄ рмцм; пнівноауя ра вжаєкмгія
ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк ж нзралщ цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав
ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків у
впіт псдоат езрря пупнійщпрва.
Такзк фзлмк, кмела жомбзрз взплмвмк, цм лавдгдлі взцд пуб’єкрз
лагійдлі хзомкзк пндкромк нмвлмваедлщ, нмв’яжалзт ж жабджндфдлляк
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків в Укоаїлі, а ракме бмомрщбмы ж гзпкозкілауієы жа мжлакмы
прарі. Айд жа пвмїк жкіпрмк жажлафдлі

нмвлмваедлля є гмпрарлщм птмезкз
(абм, лавірщ, губйыыфзкз мгзл мглд)
ра, в ндвліи кіоі, гдкйаоарзвлзкз. Як
нігрвдогедлля мпраллщмгм взплмвку
пйіг лажварз рми сакр, цм вкажалі
пуб’єкрз лд лагійдлі ноавмк номвдгдлля ндодвіомк гмрозкалля жакмлмгавпрва, нозпвяфдлмгм нзралляк гдлгдолмї оівлмпрі ра лдгмнуцдлля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі.
3. Вігпурліпрщ одайщлзт кдталіжків нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі
жа нмоухдлля жакмлмгавпрва у псдоі
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків.
Нджваеаыфз ла рд, цм Закмл
Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» кіпрзрщ омжгій VI, нозпвяфдлзи
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» жакоінйдлзи 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 ра узвійщлмї вігнмвігайщлмпрі лд
ндодгбафдлі.
Коік рмгм, лавдгдлзкз жакмлакз
лд впралмвйдла кмейзвіпрщ нозряглдлля їт нмоухлзків гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. Хмфа жалафдлзи взг вігнмвігайщлмпрі є лабагарм
номпріхзк в жапрмпуваллі, а рмку і
бійщх гієвзк. Дуед фапрм пакд ноауівлзкз ра пйуебмвуі в пвмїи гіяйщлмпрі кмеурщ гмнупкарз номявз гзпкозкілауії абм лапзйщпрва жа мжлакмы
прарі. А мред, жаномвагедлля ілпрзруру гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі
жа нмоухдлля Закмлу Укоаїлз «Пом
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» ра Закмлу
Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля ра
номрзгії гзпкозкілауії в Укоаїлі»
гмжвмйзрщ нмпзйзрз дсдкрзвліпрщ
одайіжауії їт лмок ра пнозярзкд нмгайщхмку
омжвзрку
гдлгдолмноавмвмї куйщруоз в лахіи коаїлі.
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Такзк фзлмк, лджваеаыфз ла рд,
цм в Укоаїлі іплує гмпзрщ омжгайуедла лмокарзвлм-ноавмва бажа, нозпвяфдла нзралляк жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків, а ракме взжлафдлд гмпрарлщм хзомкд кмйм пуб’єкрів, лагійдлзт
нмвлмваедллякз у жажлафдліи псдоі,
ла ноакрзуі пакд уі гва сакрмоз лдгарзвлм нмжлафаырщпя ла дсдкрзвлмпрі одайіжауії нзралщ гдлгдолмї оівлмпрі в лахіи гдоеаві. Пмгмйалля лавдгдлмї номбйдкарзкз вбафаєрщпя кмейзвзк хйятмк: (1) омжомбйдлля пндуіайщлмгм жакмлмгавфмгм акру, якзи
бз ужагайщлывав ноавмвд одгуйывалля ра кмкнйдкплм взоіхував нзралля, цм взлзкаырщ ніг фап жабджнд-

фдлля гмрозкалля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; (2)
жаномвагедлля єгзлмгм могалу у
псдоі гдлгдолмї оівлмпрі ра лдгмнуцдлля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі, унмвлмваедлмгм у рмку фзпйі ла
номвдгдлля ндодвіомк ра везрря вігнмвіглзт жатмгів цмгм нмоухлзків;
(3) влдпдлля жкіл гм Козкілайщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу Укоаїлз
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
ра Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз в фапрзлі жакоінйдлля козкілайщлмї, агкіліпроарзвлмї ра гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля
жакмлмгавпрва у псдоі жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків.
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Spitsyna H. Special aspects of legal regulation of ensuring equal rights and
opportunities for women and men in Ukraine
The article deals with the key issues concerning the legal regulation of gender equality
in Ukraine. It is argued that the negative influence on the legal regulation of ensuring equal
rights and opportunities for women and men in Ukraine is associated with: (1) the lack of a
unified and well-balanced legal and regulatory framework; (2) wide range of subjects that
are empowered in the sphere of ensuring the gender equality; (3) lack of real responsibility
for violation of legislation.
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«Коротке інтермецо» гетьмана Павла
Скоропадського (до питання про
політико-правову оцінку та історичну
долю Української Держави 1918 р.)
(частина друга)*
Щм жаваеайм П. Скмомнагпщкмку прарз пноавелік укоаїлпщкзк
нароімрмк?
Опщ уед прмйірря, жмкодка у ывійдилі іпрмозфлі гарз, пнайатуырщ
гзпкупії ном рд, кзк був П. Скмомнагпщкзи. Оуілкз гуед оіжлмкалірлі:
віг рвдогедлщ ном рд, цм уд буйа абпмйырлм номомпіипщкз лайахрмвала
нмпрарщ, якіи взнайм врійзрз у одайщліпрщ жгагалзи взцд «каймомпіипщкзи номдкр», гм лакагалщ гмвдпрз,
лібз мпралліи гдрщкал був пноавелік
укоаїлпщкзк нароімрмк, бджкделм
віггалзк лауімлайщліи пноаві, нозлаиклі ла лаивзцмку нмпру фапів
Укоаїлпщкмї Ддоеавз.
Хмфа в езррі роанйяырщпя гзвлі,
фапмк каокмймклі кдракмосмжз, бімг-

оасія, гдоеавлм-нмйірзфла гіяйщліпрщ
П. Скмомнагпщкмгм, гагаєрщпя, гаырщ
нігправз птзйярзпя гм гуккз, цм
гмймвлд в имгм гмйі жлафлмы кіомы
буйм ндодгоіхдлд имгм нмтмгедлляк,
взтмвалляк, ндодкмлаллякз, пупнійщлзк прарупмк, а вігтзйдлля віг
гдрдокілмвалмгм, «жаномгоакмвалмгм»
вдкрмоу нмвдгілкз взявзйзпя в 1918
о. рзкфапмвзкз, оагхд взкухдлзкз
кзлуйзкз мбправзлакз, віграк – лд
взжлафайщлзкз и гмкілалрлзкз. Тм
е взлзкаырщ гмпрарлщм мбґоулрмвалі
пуклівз цмгм квайісікауії іпрмозфлмї
кіпії гдлдоайа як укоаїлпщкмгм нароімра и гдомя, якзи у лагжвзфаилм вігнмвігайщлзи, пкоурлзи, козрзфлзи
гйя лауії кмкдлр жваезвпя вжярз ла
пдбд омйщ її оярівлзка.

_________________
*
Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». – 2018. – № 2
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Маибурліи
мпралліи
гдрщкал
Укоаїлз, віипщкмвзи і нмйірзфлзи
гіяф лаомгзвпя 3(15) роавля 1873 о. у
Віпбагдлі (Нікдффзла) в аозпрмкоарзфліи омгзлі ж гавлік кмжаущкзк
кмоілляк. Ймгм нодгмк – Івал Скмомнагпщкзи був гдрщкалмк Укоаїлз
ла нмфарку ХVІІІ пр. Двмоялпщкзи
оіг був мглзк іж лаижакмеліхзт в
Рмпіипщкіи Ікндоії: вмймгів каиед 8
рзп. гдпярзл ждкйі ра цд лдоутмкіпры
ла 1,5 кйл жмймрзт оубйів. Врік, ндохі 5 омків Павйм взтмвувавпя гайдкм віг укоаїлпщкзт рдодлів – у Нікдффзлі. Лзхд кійщка йірліт кіпяуів віл
номвів у каєрку пвмгм гіга в Томпрялуі, гд укоаїлпщкд пнозикаймпщ
хвзгхд жа дкжмрзфлд, айд ліяк лд
оіглд. Тм е лавірщ у жоіймку віуі
П. Скмомнагпщкзи жіжлавпя, цм кав
«гуед лдяплу уяву ном пвмы Барщківцзлу і йыгди, цм її лапдйяырщ».
Сдбд е уваеав «каймомпіялзлмк взпмкмгм нмтмгедлля», «гйзбмкм віггалзк омпіипщкзк уаояк» — і ае гм
1917 о. гдкмлпроарзвлм гзпралуіывавпя віг «укоаїлуів».
Пмтмгедлля багарм в фмку ландодг взжлафзйм као’єоу Павйа Скмомнагпщкмгм: пйуезрз уаодві пйіг ла
пакмку віпроі ілрдодпів ікндоії – жі
жбомєы в оукат. Закілфзвхз в 1893 о.
Паедпщкзи кмонуп в Пдрдобуожі прає
кмолдрмк і пйуезрщ в йдиб-гваогії
кавайдоіипщкмку нмйку. Огоуеуєрщпя
ж Ойдкпалгомы Дуолмвм, цм цд бійщхд нозклмеує омгзллі праркз. Піг
фап омпіипщкм-янмлпщкмї віилз, каыфз
кмейзвіпрщ лд вігноавйярзпя ла
сомлр як барщкм каймйірліт гірди,
Павйм Пдромвзф пак нзхд оанмор ж
номталляк вігноавзрз имгм в Малщфеуоіы. Діпрає фзл мпавуйа Забаикайщпщкмї кмжаущкмї гзвіжії і гм нмвдолдлля вмпдлз 1905 о. ж рдароу вмєллзт
гіи мгдоеує лзжку вмєллзт лагмомг, у
рмку фзпйі прає кавайдомк жмймрмї
Гдмогіївпщкмї жбомї. Тур ед нозжлафаєрщпя сйігдйщ-аг’ыралрмк у уаопщкмку
нмфдрі, кмкалгзомк йдиб-дпкагомлу
кавайдогаогів у Цаопщкмку Сдйі. В
33-оіфлмку віуі (гоугдлщ 1906 о.) віл
уед нмйкмвлзк, ваейзва сігуоа в
мрмфдллі омпіипщкмгм кмлаота.

На кійщка кіпяуів уйірку 1910 о.
Павйм Скмомнагпщкзи взїегеає гм
Філйялгії, кмкалгуыфз 20-к Філйялгпщкзк гоагулпщкзк нмйкмк. Айд
уед лавдплі 1911 о. имгм ндодвмгярщ
кмкалгуварз йдиб-гваогії кіллзк
нмйкмк, якзи мтмомляє ікндоармопщку омгзлу, як сйігдйщ-аг’ыралр уаоя
фдодж оік прає гдлдоай-каимомк нмфру
имгм ікндоармопщкмї вдйзфлмпрі. Віл
був жоажкмвзк пйуелзуды, бдоуфз
впд лмві взпмрз в као’єоі, тмфа гоужі
гайдкм лд жавегз гмрмві буйз таоакрдозжуварз имгм жгіблмпрі як жлафлі,
жауваеуыфз, цм «мбйзффя омжукмк
лд гзтайм». Оглак уд жмвпік лд жаваеайм мпмбзпрм тмомбомку гдлдоаймві
гмпрарлщм упніхлм взоіхуварз жавгалля, які взлзкайз ла сомлрат
Пдохмї пвірмвмї віилз, гд, кмкалгуыфз кіллзкз гзвіжіякз і бозгагакз, ла
йірм 1916 о. віл гмпйуеуєрщпя гм
жвалля гдлдоай-йдирдлалра.
На нмфарку 1917 о. П. Скмомнагпщкзи був нозжлафдлзи кмкалгуыфзк
34-к аокіипщкзк кмонупмк, цм омжкваорзоувавпя в Пмгійщпщкіи губдолії
–
бйзжщкмку
рзйу
ПівгдллмЗатіглмгм сомлру. На рми фап віл лд
йзхд взпмкмквайісікмвалзи віипщкмвзи, а и мпмбзпріпрщ, цм гдгайі бійщхд уікавзрщпя пупнійщлзкз пноавакз, тмф і в пндузсіфлзи пнмпіб, айд
гмйуфаєрщпя гм мглієї ж нмхзодлзт
раєклзт могаліжауіи. Уед в 1914 о.
Павйм Пдромвзф пягає 4-гм прундля
«каипроа» капмлпрва, впрунає гм Кзївпщкмї ймеі Алгоія Пдовмжваллмгм,
прає фйдлмк каніруйу «Наоузп» кіпрзфлмгм
могдлу
каорзліпрівомждлкодиудоів. Ммейзвм, уд прайм
ндвлзк ніггмрмвфзк цабйдк гм рієї
омйі, яку имку вгмрувайа гмйя ніпйя
нмвайдлля пакмгдоеавпрва.
Хмфа П. Скмомнагпщкзи був ндодкмлалзк кмлаотіпрмк, жодфдлля
Мзкмймы ІІ нодпрмйу, пугяфз ж упщмгм, лд прайм гйя лщмгм мпмбзпрмы роагдгієы. Швзгкм жбаглувхз, цм вмомрря гм праомгм лд бугд, гдлдоай
нмфзлає омжгукуварз лаг пвмїк каибурлік у одпнубйікалпщкіи Рмпії, гдкмкоарзфлі номудпз в якіи нозжвдйз
гм кзррєвмгм жйдру лауімлайщлм-
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взжвмйщлмгм оуту, взбуту Укоаїлпщкмї одвмйыуії. У йзпрі гм гоуезлз в
бдоджлі 1917 о. віл жіжлаєрщпя, цм
жбзоаєрщпя «кмейзвм, жомбзрзпщ
укоаїлудк, айд куху пкажарз, нм цзомпрі, лд гуед ндодкмлалзк».
Віл вігвдорм нмбмывавпя омжвайу
Рмпії, ж вдйзкмы лапрмомедліпры
нмправзвпя гм рдлгдлуії укоаїліжауії
в аокії, гагаыфз, цм уд нозжвдгд гм
вмєллмї карапромсз. Ммела пкажарз,
цм ндвлмы кіомы гдлдоайу нмрайалзйм, кмйз ввіодлзи имку кмонуп
вігкмвзвпя взкмлуварз лакажз кмкалгувалля ніг фап авалрыолмгм
фдовлдвмгм лапруну ла ПівгдллмЗатіглмку сомлрі: ввмйы нмкірзлгувавхз, віипщкмва смокауія лд жоухзйа ж кіпуя, рак і жайзхзйапя в
рзйу, жбдоігхз езрря рзпяфак вмяків.
Оглак нозжлафдлзи ніпйя йзнлдвмї козжз Вдотмвлзк гмймвлмкмкалгуыфзк Л. Кмоліймв ноаглув жйакарз
пзруауіы в аокії. Пмояг іж жаномвагедлляк емопркзт гзпузнйілаолзт
жатмгів, віл взоіхзв пкмозпрарзпя іж
пмйгарпщкзт лапромїв і нмозвалщ. Рмжукіыфз, цм прзтіилмгм номудпу
укоаїліжауії аокії лд жунзлзрз, кдркзи кмкалгуваф гіихмв взплмвку, цм
имгм коацд мфмйзрз, пноякувавхз
нмрік у нмроіблд оупйм. Так П. Скмомнагпщкмку буйм взпймвйдлм номнмжзуіы укоаїліжуварз имгм 34-и аокіипщкзи кмонуп. Гдлдоай омжгубзвпя.
Агед віл лавірщ укоаїлпщкмї кмвз лд
жлав. Дмтмгзйз і фуркз ном ундодгедлд правйдлля гм имгм мпмбз ж бмку Цдлроайщлмї Рагз, йігдоз якмї
нодвдлрзвлм нмбмывайзпя кмейзвзт
аврмозраолзт комків ж бмку П. Скмомнагпщкмгм. Вйаплд, уд нігрвдогзв і
віжзр гм кдоівлзурва Укоаїлпщкмї
одвмйыуії.
І Павйм Пдромвзф, ніпйя ндвлзт
вагалщ жодхрмы нмгмгзвпя. Сноава
укоаїліжауії кмонупу (віл був лаикдлмвалзи Пдохзк укоаїлпщкзк)
нмпувайапя кйявм: мпмбмвзи пкйаг
уікавзйз лд прійщкз нмгії ла сомлрі,
роалпсмокауії у вйагі, пзруауія в
одгімлі, пкійщкз нзралля ном ждкйы –
кмку вмла лайдеарзкд, яка нмйірзфла
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пзйа жваезрщпя віггарз її рзк, трм її
мбомбйяє.
З лапралляк оалліт тмймгів
П. Скмомнагпщкзи мпмбйзвм гмпром
вігфув лд йзхд лднозтзйщліпрщ, а и
вмомеіпрщ гм пдбд ж бмку кдоівлзурва
Цдлроайщлмї Рагз, яка багармкоарлм
жомпйа ніпйя рмгм, як ж’їжг Війщлмгм
кмжаурва у Чзгзозлі в емврлі мбоав
гдлдоайа ж гуфлзк ік’як пвмїк нмфдплзк мракалмк. Пдодймку лд жкмгйз
влдпрз і нмгії, нмв’яжалі іж омжжбомєлляк вмякакз Пдохмгм укоаїлпщкмгм
кмонупу пмйгарів Доугмгм гваогіипщкмгм кмонупу. Опралліи був омжномнагмвалзи бійщхмвзкакз, оіхуфд
боав у нмгіят їт бік, фапрзла кмонупу
лакагайапя, жмкодка, фдодж Кзїв взїтарз ла нівліф, цмб гмнмкмгрз номудпу впралмвйдлля вйагз Раг у
Цдлроайщліи Рмпії. Хмфа пкійщкзлдбугщ віомгіглзт галзт ном лакіоз
гваогіиуів пзймы гмнмкмгрз бійщхмвзкак впралмвзрз їт вйагу в Кзєві лд
буйм, П. Скмомнагпщкзи вноавлм
пкмозправпя ж пзруауії, цмб гмвдпрз
пвмы нмроібліпрщ, кмозпліпрщ. Оглак
Цдлроайщла Рага вігодагувайа ла
жанмнагйзві гії гдлдоайа бдж ларяку
ла вгяфліпрщ, а пмйгарз укоаїліжмвалмгм кмонупу номпрм омжбодйзпщ нм
гмківкат гійзрз ждкйы.
Зайзхзвхзпщ бдж нігйдгйзт, у
взоіхайщлі глі бмомрщбз жа Кзїв у
піфлі 1918 о. Павйм Скмомнагпщкзи
жгагав ном пвмы нозфдрліпрщ гм смокауії Війщлмгм кмжаурва, кзлувпя в
удлро имгм могаліжауії – ла Звдлзгмомгцзлу, айд нігрозккз лд жлаихмв,
і лі ж фзк нмвдолувпя гм прмйзуі, яку
лдвгмвжі жатмнзйз бійщхмвзкз, а нмрік, жа гмкмвйдліпры ж Цдлроайщлмы
Рагмы і лікдущкі мкуналрз.
Пмвдолувхзпщ у лікдущкмку мбмжі 2 бдоджля 1918 о. гм Кзєва
Цдлроайщла Рага і Рага Наомглзт
Міліпроів буйз лд в жкмжі лайагмгзрз
лмокайщлмгм сулкуімлувалля гдоеавлмгм могаліжку. Авпром-лікдущка
мкунауіила агкіліпроауія, яка кайа
ла кдрі мгдоеалля оярівлмгм номгмвмйщпрва ж Укоаїлз, гуед хвзгкм
ндодкмлайапя в нмвліи бджнмоаглмпрі
укоаїлпщкмї вйагз. Нд гмвіояйз мку-

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
налрз і йігдоак укоаїлпщкзт пмуіайіпрзфлзт наоріи, які, ла гукку лмвмпндфдлзт пмыжлзків, бійщхд жаикайзпя
одвмйыуіилмы озрмозкмы, аліе лагайщлзкз пноавакз. Нармкіпрщ 1918 о.
акрзвіжувайз пвмы гіяйщліпрщ ноаві
наорії ра могаліжауії Укоаїлз. Буйз
првмодлі лмві кмлпдоварзвлі нмйірзфлі могаліжауії. В Кзєві псмокувайапя
Укоаїлпщка лаомгла гомкага (УНГ),
яка мб’єглайа в пвмїт оягат ждкйдвйаплзків ра кмйзхліт віипщкмвзт. Сдодг фйдлів УНГ (їт кійщкіпрщ, жа лаимнрзкіпрзфліхзкз муілкакз лд ндодвзцувайа 2 рзп. фмймвік), жлафлу
фапрзлу пралмвзйз праохзлз 1-гм
Укоаїлпщкмгм кмонупу ра кмжакз Війщлмгм кмжаурва, а її гмймвмы прав
Павйм Скмомнагпщкзи. Кдоівлзурвм
Гомкагз нмправзйм ндодг пмбмы жавгалля мб’єгларз кмлпдоварзвлі наорії ра могаліжауії Укоаїлз.
Сдодг мпралліт лаивнйзвмвіхзкз
буйз
Укоаїлпщка
гдкмкоарзфлмтйібмомбпщка наорія (УДХП), Смыж
ждкдйщлзт вйаплзків ра Рага ждкйял.
Айд кіе лзкз іплувайз іпрмрлі омжбіелмпрі в нігтмгат гм агоаолмгм ра
лауімлайщлм-куйщруолмгм
нзралщ.
УДХП ноаглуйа жкіулдлля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі ра взпрунайа жа наоудйяуіы вдйзкмї ждкдйщлмї вйаплмпрі.
Смыж ждкдйщлзт вйаплзків ра Рага
ждкйял жатзцайз жбдодедлля нмкіцзущкзт йарзсулгіи, рмку ніггавайз
оіжкіи козрзуі ігдї гомбйдлля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт каєрків. Рмжбіелмпрі кіе узкз могаліжауіякз буйз жукмвйдлі и їт пмуіайщлмы бажмы. Смыж
ждкдйщлзт вйаплзків кмозпрувавпя
внйзвмк ндодваелм ла Лівмбдоделіи
Укоаїлі, а пдодг имгм фйдлів ндодваеайз омпіялз-нмкіцзкз. Рага ждкйял
буйа могаліжауієы ноавмбдоделзт
ждкдйщлзт вйаплзків, гд бійщхіпрщ
пралмвзйз нмйякз.
УДХП прайа іліуіармомк пкйзкалля в Кзєві Впдукоаїлпщкмгм тйібмомбпщкмгм ж’їжгу. Гомкага нігрозкайа уд нмфзлалля і взоіхзйа вжярз
акрзвлу уфапрщ у имгм ніггмрмвуі.
Пйалуваймпя пкйзкарз уди смоук
мбмв’яжкмвм гм 12 роавля 1918 о., цмб
взндодгзрз Цдлроайщлу Рагу, яка

нозжлафзйа ла уы гару вігкозрря
Укоаїлпщкзт Упралмвфзт жбмоів. П.
Скмомнагпщкзи ланоавзв пвмгм нодгправлзка гм Смыжу ждкдйщлзт вйаплзків, якзи кав ндодкмларз йігдоів
уієї могаліжауії в лдмбтіглмпрі номвдгдлля ракмгм ж’їжгу. Сакд в уди фап
ж’явзйапя гоукмвала вігмжва УДХП,
яка нозжлафайа вігкозрря Впдукоаїлпщкмгм тйібмомбпщкмгм ж’їжгу ла 29
квірля 1918 о. Кдоівлзкз Гомкагз ра
Смыжу
нігрозкайз
гдкмкоарівтйібмомбів.
Ігдя впралмвйдлля в Укоаїлі гзкраруоз ж кдрмы номрзгії «оуилівлзк
пзйак» взлзкйа у П. Скмомнагпщкмгм
цд в ндохіи нмймвзлі піфля 1918 о.,
кмйз прайм жомжукійм, цм Цдлроайщла
Рага ра її уояг лджгарлі жунзлзрз
лапрун бійщхмвзущкзт пзй. У уди фап
гдлдоай вігфаигухлм лакагавпя жкмбійіжуварз смокувалля Війщлмгм кмжаурва ла номрзбійщхмвзущкзи мніо і
пнмгівавпя ноз пнозяллі гмймвз соалуужщкмї віипщкмвмї кіпії в Кзєві,
кмкіпаоа Фоалуужщкмї Рдпнубйікз
ноз уоягі УНР гдлдоайа Жмоеа Табуї жайуфзрз гм пнійщлмї акуії нмйщпщкзи ра фдтмпймваущкзи кмонупз.
Айд уди нйал взявзвпя лдодайщлзк.
У бдоджлі 1918 о. П. Скмомнагпщкзи мпдйзвпя в гмрдйі «Калд» оажмк
іж кмйзхлікз мсіудоакз 1-гм Укоаїлпщкмгм кмонупу. В уди фап ихйм взомбйдлля ігдилм-нмйірзфлзт моієлрауіи Гомкагз. Змкодка, нйалуваймпя
жаномвагедлля жагайщлзт взбмоів,
пкйзкалля Сдику (наойакдлру), нозжлафдлля пзйщлмгм уоягу ра првмодлля бмєжгарлмї укоаїлпщкмї аокії. Вігмкзи ноавлзк Паофдвпщкзи номнмлував ндодгарз впы нмвлмру вйагз
мгліи мпмбі ж гзкрармопщкзкз нмвлмваедллякз. Сакд ракзи гзкрармо кав
взвдпрз Укоаїлу ж дкмлмкіфлмї ра
нмйірзфлмї козжз. Паофдвпщкзи був
мглзк іж ндохзт, трм номнагував лдмбтігліпрщ віглмвйдлля в Укоаїлі
гдрщкалцзлз. Кдоівлзурвм УНГ тмрійм номвдпрз гдоеавлзи ндодвмомр
жа гмнмкмгмы кмйзхліт мсіудоів ра
жакмелмгм укоаїлпщкмгм пдйялпрва.
Ілху нмжзуіы жаикайм ноавйілля
Смыжу ждкдйщлзт вйаплзків, якд ла-
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ноавзйм кмкалгуваллы Кзївпщкмї
гоунз мкунауіилзт аокіи гмкйаглзи
нйал жкілз вйагз в Укоаїлі. Віл ндодгбафав омжнупк Цдлроайщлмї Рагз
ра уоягу. Впя нмвлмра вйагз кайа
ндодирз гм оук нозжлафдлмгм лікуякз гдлдоай-губдолармоа, якзи уноавйяв бз Укоаїлмы жа гмнмкмгмы гзодкрмоії. Таку нмжзуіы ждкйдвйаплзків
нігрозкувайм авпром-угмопщкд кмкалгувалля.
Нд бугуфз вндвлдлзкз у кмейзвмпрі и гмуійщлмпрі розваймї мкунауії
Укоаїлз, лікуі лагайз ндодвагу ігдї
П. Скмомнагпщкмгм урвмозрз лмвзи,
гієпномкмеліхзи укоаїлпщкзи уояг.
Загаймк мкунауіилі вйапрі віггайз ндодвагу П. Скмомнагпщкмку ж
уіймї лзжкз нозфзл.
Вмлз воатмвувайз, жмкодка, лапрунлд. Гдлдоай кав гмпрарлщм гуфлд
іпрмозфлд ік’я. Скмомнагпщкі ла
1917 о. лайдеайз гм фзпйа лаибійщхзт ждкдйщлзт вйаплзків і в тмгі
одвмйыуіилзт нмгіи взявзйзпя прмомлмы, цм пдоимжлм нмпроаегайа –
пмуіайіпрзфлд жакмлмгавпрвм і жгіиплдлі ла имгм мплмві гії буйз пноякмвалі ла оуилауіы пакмгм пнмпмбу іплувалля нмкіцзущкмгм омгу.
П. Скмомнагпщкзи кав нмпйігмвлм-кмлаотіфлі унмгмбалля і моієлрауії. Віл гмвгі омкз жлатмгзвпя в лаибйзефмку мрмфдлі, у нмфдрі Мзкмйз
ІІ і як мсіудо фдпрі гмвмгзв віоліпрщ
абпмйырзжку в тмгі омпіипщкмянмлпщкмї і Пдохмї пвірмвмї віилз.
Онзлзвхзпщ у гмпромку кмлсйікрі ж Цдлроайщлмы Рагмы ніпйя укоаїліжауії 34-гм аокіипщкмгм кмонупу ра
правхз нмфдплзк мракалмк Війщлмгм
кмжаурва, П. Скмомнагпщкзи япкоавм
умпмбйывав лднозилярря впіт одвмйыуіилм-лаомгмноавфзт нйалів і жупзйщ
лауімлайщлм-гдкмкоарзфлмгм
рабмоу, рзк бійщхд оагзкайщлзт бійщхмвзущкм-оагялпщкзт пзй.
Впд уд гмжвмйяйм лдбджнігправлм
пнмгіварзпя ла рд, цм оівлялля ла
каиждоівпщкі и уіпаопщкі хабймлз гйя
П. Скмомнагпщкмгм бугурщ нозомглзкз, могаліфлзкз, лапйігуварзкурщпя, як кмвзрщпя, лд жа проат, а жа пмвіпрщ, карзкурщ гмпрарлщм кіулд лд
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йзхд ігдилм-нпзтмймгіфлд нігґоулря,
а и уійкмк ндвлзи кардоіайщлзи, кйапмвзи ілрдодп.
Тме коацмгм нодрдлгдлра ла нмпагу, віг якмї жайдеайм б омжв’яжалля
лд прійщкз лауімлайщлм-укоаїлпщкзт
номбйдк, пкійщкз одайіжауія ла рдодлат Укоаїлз ілмлауімлайщлзт ілрдодпів, гмгі буйм и хукарз.
Поаглуфз одайіжауії мбоалмї кдрз,
П. Скмомнагпщкзи жвіплм, лд кіг лд
вгаварзпя гм кікікоії. Вндохд в езррі ланзпавхз пвмє ік’я укоаїлпщкмы
кмвмы 29 квірля 1918 о. ніг жгагалмы
Гоакмрмы, гдрщкал лакагавпя впійякм
гдкмлпроуварз омжукілля лауімлайщлзт номбйдк, руобмру ном впдбіфлзи
омжвзрмк укоаїлпрва, воатувалля имгм
ілрдодпів.
Вігнмвігаыфз фзпйдллзк жвзлувафдлляк ла агодпу жаномвагедлмгм
йагу и уоягу як «лдукоаїлпщкзт», вмомезт Укоаїлі, у пндуіайщліи жаяві
Кабілдру Міліпроів, нмхзодліи 10
роавля 1918 о., лагмймхуваймпя, цм
П. Скмомнагпщкзи лд ноаглд прарз
пакмгдоеудк, цм фдодж гдрщкалпрвм
одайіжуырщпя ігдї лджайделмї ра війщлмї Укоаїлз в іпрмозфліи лауімлайщлмгдоеавліи смокі. Уояг мбіуяв жкіулыварз гдоеавліпрщ, руобуварзпя ном
омжвзрмк укоаїлпщкмї куйщруоз, жабджндфуварз ноава лауімлайщлмї кмвз.
Гдрщкал лакагавпя нігкодпйдлм
гдкмлпроуварз вігомгедлля гавліт
кмжаущкзт роагзуіи. З мгйягу ла уд,
омйщ гмймвлмгм пзквмйу гдрщкалпщкмї
вйагз кав взкмлуварз гдоб – «кмжак
ж кухкдрмк» і розжуб. На взкмлаліи
вігмкзк гоасікмк Г. Наобурмк гдоеавліи ндфаруі буйз нмєглалі «кмжак
ж кухкдрмк» і розжуб. Нмвзк гдоеавлзк ноанмомк Укоаїлз прайм нмймрлзцд ж пзлщмї и емврмї пкуг, а в
удлроі буйм жмбоаедлля жмймрмгм
розжуба ж тодпрмк.
Заплмвувайзпя укоаїлпщкі гіклажії
(ракзт буйм нмлаг 40), ихйа ніггмрмвфа омбмра гм првмодлля укоаїлпщкмї
бібйімрдкз и укоаїлпщкмгм аотіву,
гвмт
укоаїлпщкзт
улівдопзрдрів,
Укоаїлпщкмї акагдкії лаук.
На ндодоатмвалзт жатмгат, як
ноавзйм і омбйярщ акудлр рі, трм вм-
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йіє бафзрз в гдрщкалмві взгарлмгм
лауімлайщлмгм гіяфа. Оглак, гагаєрщпя гм увагз рур лд бдодрщпя гва іпрмрлі кмкдлрз.
Укоаїліжауія, яка «лабоайа мбдорів» цд жа фапів Цдлроайщлмї Рагз,
номпрм лд кмгйа бурз жунзлдла йігдомк гдоеавз, цм кайа укоаїлпщку
лажву. І рд, цм буйм жанмфаркмвалм в
1917 о., лабуйм пвмгм ймгіфлмгм жавдохдлля уед в фапз гдрщкалару и буйм
«мпвяфдлм» ік’як П. Скмомнагпщкмгм.
Ммела гмнупрзрз, цм віл омбзв рд
цзом, віозв у кмозпліпрщ, ндопндкрзвліпрщ жкіл.
Дм рмгм е, у гдрщкалпщкмку мрмфдллі мнзлзймпя кійщка пноавеліт
укоаїлпщкзт нароімрів, які пкмозпрайзпя ж пвмгм взпмкмгм гдоеавлмгм
пралмвзца гйя одайіжауії укоаїлпщкзт
номдкрів. Ммва, ндодгупік ном М.
Вапзйдлка, Д. Дмомхдлка, М. Чубзлпщкмгм… Айд ракзт буйм мбкайщ.
Рівдлщ одайщлмгм нароімрзжку П.
Скмомнагпщкмгм кмела нодгкдрлм
уявзрз пмбі, хукаыфз вігнмвігщ ла
нзралля: в фзїт ілрдодпат віл гіяв
бійщхд – жатзцав вйаплзи лаомг віг
боурайщлмгм нмгоабувалля, фз впійякм пнозяв ракмку нмгоабуваллы, лд
жабуваыфз, жвіплм, ном вйаплі акбіуії
и нмйірзфлу взгмгу?
Укоаїлпщка Ддоеава буйа лдпномкмелмы взкмларз жмбмв’яжалля,
вжярі ндодг Цдлроайщлзкз коаїлакз
в Бодпрі. Кмозпруыфзпщ пкйаглзк
пралмвзцдк «пмыжлзків» і «наорлдоів» Нікдффзла и Авпром-Угмоцзла
гмкмгйзпщ віг укоаїлпщкмї прмомлз
номгмведлля «рмогмвдйщлмгм гмгмвмоу» ж 1 йзнля гм 31 пдонля 1918 о., а
жа гмгаркмвзк номрмкмймк віг 10
вдодпля жмбмв’яжайапя нмправзрз в
коаїлз-мкуналрз 35 % лмвмгм вомеаы. На кмкдлр нігнзпалля гмкукдлру мбпягз йдгірзкіжауії гмгаркмвмгм
нмгоабувалля лабагарм ндодвдохуырщ
нмндодглі.
Іхймпя ном гігалрпщкі узсоз.
Якцм жа Бдодпрдипщкмы угмгмы ж
Укоаїлз кайз взвджрз 1 кйл. рмлл
жбіеея (60 кйл. нугів), рм уомеаи
1918 о. взявзвпя гуед тмомхзк (ндодвзцував 15 кйл. рмлл) – мред, гм

удлроайщлмєвомндипщкзт гдоеав гм
15 фдовля 1919 о. кайм лагіирз вед
нмлаг 5 кйл. рмлл тйіба – рмбрм, у
н'ярщ оажів бійщхд, аліе жа квірлдвзк
дкмлмкіфлзк номрмкмймк. Мабурщ
лдодайщліпрщ ракмгм мбпягу буйа лапрійщкз мфдвзглмы, цм гмвдймпя
впралмвзрз «кілікук» – 75 кйл. нугів – 1,2 кйл. рмлл [1, Ф. 1115. Он. 1.
Сно. 9. Аок. 10.].
Як лапйігмк, нм гві узсоз («гмжвмйдлм» і «мбмв'яжкмвм» буйм влдпдлм и гм оягу ілхзт нмжзуіи: вдйзка омгара тугмба – 11 і 6 кйл.
нугів (у езвіи важі), вівуі – 300
рзп. і 160 рзп. гмйів і р. іл. [1,
Ф. 1115. Он. 1. Сно. 9. Аок. 10-11].
Нд кдлх воаеаыфзкз жа капхрабакз буйз ілхі узсоз номрмкмйу ном
жмбмв'яжалля Укоаїлпщкмї Ддоеавз
цмгм нмправмк у удлроайщлмєвомндипщкі коаїлз пзомвзллзт ра ілхзт рмваоів: 10% взомбйдлмгм уукоу, 30%
кдраймномгукуії, 20% пнзору. У
вігнмвігщ
Нікдффзла
і
АвпромУгмоцзла жмбмв'яжувайзпщ, нмфзлаыфз ж вдодпля 1918 о., цмкіпяфлм нмправйярз в Укоаїлу нм 9 кйл. нугів
вугіййя, 5 рзп. рмлл ласрз ра ілхзт
ласрмномгукрів, жагмвмйщлзрз нмродбз Укоаїлз в пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
кахзлат і рдтліуі, жмкодка упраркуваллі гйя гіолзфмї, вугійщлмї, кдрайуогіилмї і пнзормвмї номкзпймвмпрі [1,
Ф. 1115. Он. 1. Сно. 9. Аок.12-13; 34,
п. 51].
Помрд, упвігмкйыыфз лдоівлмноавліпрщ у віглмпзлат, їт мфдвзглу
жбзркмвіпрщ гйя укоаїлпрва, нодгправлзкз одезку (и пак гдрщкал
П. Скмомнагпщкзи, і гмймва уоягу
Ф. Лзжмгуб, і кіліпро жакмогмллзт
пноав Д. Дмомхдлкм) ніг фап мсіуіилзт віжзрів гм Бдойіла у вдодплі –
йзпрмнагі 1918 о. жкухдлі буйз
нозлзжйзвм номпзрз лікуів лд взвмгзрз мкунауіилзт віипщк ж Укоаїлз. Опкійщкз вйаплзт пзй, ндодгупік
віипщкмвзт, Укоаїлпщка Ддоеава лд
кайа, її каибурлє нмправайм у лаиндпзкіпрзфліхмку пвірйі.
Ммейзвм, якбз гмйя омжнмоягзйапя ілакхд, П. Скмомнагпщкзи і двмйыуімлував бз в бік укоаїлпщкмї ігдлрзф-
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лмпрі, укоаїлпщкмгм ілрдодпу. Оглак,
кмйз віл прав ндохмы мпмбмы в Укоаїлпщкіи Ддоеаві, ракмку номудпу лдкайм
жаваеайм пупнійщлд пдодгмвзцд. Сдодг
нмйірзфлзт йігдоів укоаїлпрва ноакрзфлм лд буйм рзт, трм вваеав бз имгм жа
пвмгм, жа йыгзлу, яка вбмйіває жа вйаплу лауіы. Ймгм прмомлзйзпя, козрзкувайз, вігвдорм жлдваеайз. Віл, як лд
праоавпя, лд кіг првмозрз Рагу Міліпроів, у якіи пкійщкз-лдбугщ вагмкмы буйа
б фапрка укоаїлуів лавірщ жа дрліфлзк
нмтмгедлляк, ж укоаїлпщкзкз ноіжвзцакз – цмб карз ноавм лажзварз взкмлавфу вйагу укоаїлпщкзк уоягмк.
Оглак, ноіжвзц М. Вапзйдлка, Б. Бурдлка, Д. Дмомхдлка, Ф. Лзжмгуба буйм
жакайм, цмб ла уояг нозкоінзрз укоаїлпщку взвіпку – «рабйзфку». Цд вігфувайз лавірщ мкуналрз, фап віг фапу взкагаыфз «укоаїліжауії» Рагз кіліпроів.
Та ліфмгм лд взтмгзйм.
Вігкмвз віг номнмжзуіи кіліпрдопщкзт нмпаг мбоаеайз, мпмбйзвм лднозєклм воажзйа взпмкмкіола нмвдгілка В.
Взллзфдлка, якзи лавірщ ж нмкажлмы
лдтірры вігодагував ла мпмбзпрд жаномхдлля гдрщкала мфмйзрз уояг [2,
п. 103].
Помрд кмела жомжукірз і йігдоів
укоаїлпщкзт наоріи, вігпрмомлдлмгм віг
пноав лауімлайщлмгм сомлру. Вмлз лд
рійщкз ілпрзлкрзвлм вігпатувайзпя віг
гдрщкала. Щд бійщхд йякайз имгм комкз, жупзййя, пноякмвалі ла рд, цмб «нмвдолурз лажаг кмйдпм іпрмоії» - пзймкіущ лапагзрз «гмйырлдві» (рмбрм гм
Лырмгм 1917 о.) нмоягкз, нмвдолурз
жоуилмвалзи одвмйыуієы йаг. А фмгм
ваора буйа каиед лдкапкмвала нігрозкка біймгм оуту, цм лабзоав пзйз ла
пупіглщмку Дмлу?! Звіплм, уд пнозикаймпя укоаїлпщкзк жагаймк мглмжлафлм –
взихмвхз ж гвмоялпщкмгм мрмфдлля,
жайзхаыфзпщ, як мсіудо, віолзк уаопщкіи нозпяжі, П. Скмомнагпщкзи в гухі
жайзхаєрщпя фуезк лд йзхд одвмйыуіилзк жоухдлляк, а и укоаїлпщкзк
нмозвалляк.
Віграк угмга, яку віл жакйыфзв 3
йзпрмнага 1918 ж гдлдоаймк П. Коаплмвзк ла пралуії Скмомтмгмвм, буйа лд
нозкомы лдпнмгівалмы, фз нмкзйкмы,
ракрзфлмы взкухдлмы пномбмы жлаирз
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бмгаи – якупщ нігрозкку мпмбзпріи
вйагі, цм вед «взпійа ла вмймпзлуі».
Згмга ла віглмвйдлля єгзлмї і лднмгійщлмї Рмпії, в якіи лавірщ жа мбкмвкз,
цм гмймвлу омйщ рур кає вігігоарз гдрщкалпщкзи одезк, мжлафайа: ліякмї
Укоаїлз, в емглмку ваоіалрі, в оажі
жгіиплдлля жагуку вдйзкмгдоеавлзків,
номпрм лд бугд. А ла вігнмвіглзи кмлкодрлм - іпрмозфлзи кмкдлр уд буйа сакрзфла вігкмва віг пувдодлірдру Укоаїлз [3, п. 667-668].
Тмбрм уди, нм пурі сілайщлзи капхраблзи комк П. Скмомнагпщкмгм був
гмвмйі ймгіфлзк, гдрдокілмвалзк влуроіхлікз ндодкмлаллякз, а віграк гуед
лдномпрм кмодпнмлгуєрщпя ж уявакз
рзт, трм йагдл бафзрз в лщмку укоаїлпщкмгм нароімра, оярівлзка лауії.
Як уномгмве 7,5 кіпяуів пкйагайзпя прмпулкз кіе пупнійщпрвмк і вйагмю?
Наукмвуі-ноауівлзкз гуед рмфлм,
взваедлм муілзйз кіпуд гдрщкалару в
іпрмозфлмку нмпруні лауії в одвмйыуіилу гмбу. «П. Скмомнагпщкзи і имгм уояг
лд нозтмвувайз, - жажлафає О. М. Мзомлдлкм, - цм пнзоаырщпя «ла кмгурлы
нігрозкку Нікдффзлз і іл. удлроайщлзт
гдоеав, які, віолі пвмєку пймву, номгмвеуырщ бмомрзпщ жа уійщліпрщ і пнмкіи
лаомгу Укоаїлз». УНР лакажмк гдрщкала буйм пкапмвалм. Цдлроайщлу Рагу
і її уояг омжнуцдлм. Помгмймхуваймпщ
првмодлля Укоаїлпщкмї гдоеавз. Такзк
фзлмк, у роавлі – гоуглі 1918
уко[аїлпщкзи] лаомг вігфув ла пмбі цд
мгзл оіжлмвзг гдое[авлмгм] ноавйілля
– гзкрармопщкзи одезк у взгйягі каоімкоарії, нігкмлромйщлмї і нігнмоягкмвалмї лік[дущкмку] кмкалгуваллы. Помрягмк
каиед
вмпщкз
кіпяуів
лау[імлайщлмгм] гдоеавмрвмодлля вігбуваймпщ ла фуедждклзт баглдрат. Аврмозрдр вйагз нігрозкувавпя, жа пймвакз П. Скмомнагпщкмгм, «лд пнзляыфзпщ
лі ндодг якзкз пакзкз коаилікз кіоакз»» [4, п. 317].
Помалайіжувавхз
гзкрармопщкзи
одезк П. Скмомнагпщкмгм в нйалі жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз,
О. Мзомлдлкм нозихмв гм взплмвку,
цм ракі ноава взрозкувайзпя тіба цм в
уаозлі нозварлмї вйаплмпрі – жа ндод-
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кмлалляк гдрщкала – «сулгакдлру
куйщруоз и узвійіжауії» [5, п. 165].
Впі е ілхі ноава і пвмбмгз «взкмлувайзпя лд гмпзрщ одрдйщлм», абм
«гоубм жлдваеайзпя ра іглмоувайзпя».
Ігдмймгіфлм мбґоулрмвуыфз ноімозрдр
ілрдодпів гдоеавз лаг ілрдодпакз йыгзлз, мрмфдлля П. Скмомнагпщкмгм гмкагаймпя нігнмоягкувалля вмйі гдрщкала пугмвмї пзпрдкз , яка сулкуімлувайа
жгдбійщхмгм жа праозк ікндопщкзк каолзк і узвійщлзк ноавмк, нмфапрз гмнмвлдлзк нмймедллякз, пноякмвалзкз
ла бійщх емопрмкі жатмгз гйя жкіулдлля аврмозрдру вйагз і жатзпр нозварлмї
вйаплмпрі [5, п. 165-169]. Закмлмгавфм
жакоінйяйапя лдоівліпрщ гомкагял, жмкодка, жваеаыфз ла лауімлайщлд нмтмгедлля. За мпмбзпрзк ланмйягалляк
гйавз гдоеавз буйм вігомгедлм пкдорлу каоу, хзомкм вномвагеувайзпщ нмжапугмві каоайщлі акуії рмцм [6, п. 265269].
Помгмймхуыфз ждкдйщлу одсмоку
фз лд лаигмймвліхзк пвмїк жавгалляк,
П. Скмомнагпщкзи ла гійі гмкагавпя
вігомгедлля ждкйдвмймгілля «каиед в
упіт рзт смокат, цм іплувайз жа фапів
Рмпіипщкмї ікндоії: нозварлд, лагійщлд,
гдоеавлд, удокмвлд, кмлапрзопщкд, жавмгпщкд, сабозфлд рмцм» [7, п. 218-219].
Закмлз Укоаїлпщкмї Ддоеавз буйз
пноякмвалі ла жатзпр ілрдодпів жакмелзт вдопрв пупнійщпрва і нмгіохувайз
ноавмвд пралмвзцд ндодваелмї имгм
фапрзлз – пдйял і омбірлзків [6, п. 265269].
Вваеаыфз жлафлмы кіомы лагукалмы, хруфлмы птдку «кмлпдоварзвлмї
одвмйыуії», жа яку ілмгі взгаєрщпя гдрщкалар [8, п. 13-40], гагаєрщпя, кмела
номяплзрз пзруауіы, мбкдезвхзпщ
нмпзйалляк ла гмпрарлщм номпру, айд
номлзкйзву пдлрдлуіы В. Лдліла цд ж
ноауі 1904 о. «Комк вндодг, гва комкз
лажаг».
Пмгмгеуыфзпщ ж гуккмы, цм пвір
«оутаырщ одвмйыуії», віл номгмвеує:
«Айд кмлкодрлд жлафдлля кмелмї кмлкодрлмї одвмйыуії узк кмлкодрлзк взпймвмк цд лд взжлафаєрщпя: буваырщ
одвмйыуії ла жоажмк одакуії». Тмку ваейзвм жларз ру одайщлу пзйу, яка жгіиплыє ндодвмомр, її кдоівлі нозлузнз,

«цмб взжлафзрз, вндодг фз лажаг оутайа «пвір»… ра фз ілха кмлкодрла одвмйыуія» [9, п. 383].
З ущмгм нмгйягу кмела кмлпраруварз, цм рака одвмйыуія, яка жгіиплывайапя ніпйя 29 квірля 1918 о. ніг
моугмы П. Скмомнагпщкмгм, мглмжлафлм, оутайа «пвір» лажаг віг рзт іпрмрлзт жоухдлщ, які прайзпя в Укоаїлі
уномгмве бійщхд ліе омку пмуіайщлмгм і лауімлайщлмгм жбуодлля.
Гдрщкалпщкзи ндодвмомр, нозтіг
гм вйагз П. Скмомнагпщкмгм вігоажу
взкйзкайз лдгарзвлі одсйдкпії в
укоаїлпщкмку пупнійщпрві, в упіт имгм
вдопрват. Мапз е буквайщлм ж ндохзт глів ніпйя ндодвмомру взпймвйывайз лд йзхд лднозтзйщлд, а и,
лавірщ, вігвдорм вмомед правйдлля гм
Гдрщкалару. В упякмку оажі жапугеувайз имгм фдодж лзжку нодгправлзущкзт смоуків. Ммейзвм, рур гмгаркмвзт дкмуіи гмгайз оіхдлля гдрщкала
ном вігкілу Кмлпрзрууії УНР і жабмомлу пкйзкалля нозжлафдлзт ла 12
роавля
Укоаїлпщкзт
Упралмвфзт
Збмоів, які номгмвеувайз бурз коієы-ігдаймк лаихзохзт гдкмкоарзфлзт пзй. Рдакуієы мпралліт ла жабмомллі акуії вйагз прайа оагзкайіжауія
лапромїв, які взйзйзпя в оджмйыуії
рзт жібоалщ, які, впундодф ндодхкмгак (однодпіяк, аодхрак), вгаймпяракз номвдпрз.
Ріхуфзк жапугедлляк лмвмнмпраймгм одезку, имгм лдвзжлалляк,
жакйзкакз гм лднмкмоз і бмомрщбз ж
лзк вігжлафайзпя гмкукдлрз, птвайдлі ІІ Впдукоаїлпщкзк пдйялпщкзк
ж’їжгмк (8-10 роавля, нмлаг 12 рзп.
гдйдгарів), ІІ Впдукоаїлпщкзк рдозрмоіайщлзк омбірлзфзк ж’їжгмк (13-14
роавля, нмлаг 200 гдйдгарів), V
ж’їжгмк (кмлгодпмк) Укоаїлпщкмї пмуіай-гдкмкоарзфлмї омбірлзфмї наорії
(13-14 роавля), ІV ж’їжгмк Укоаїлпщкмї наорії пмуіайіпрів-одвмйыуімлдоів
(13-16 роавля).
Ндпнозилярря Гдрщкалару лаигмймвліхзкз вдопрвакз укоаїлпщкмгм
пупнійщпрва, які пукаолм пкйагайз
абпмйырлу бійщхіпрщ лауії, гмнмвлываймпя и нозклмеуваймпя лднозкзодллмы вмомеіпры гм одезку лаиоа-
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гзкайщліхмї нмйірзфлмї пзйз – бійщхмвзків. Онзлзвхзпщ ж нмфаркмк
мкунауії нмжа жакмлмк і жлафлм жлдкомвйдлі однодпіякз, вмлз впд е
жлаихйз у пмбі пзйз пкмлпмйігуварзпя, могаліжауіилм мсмокзрзпя у йзнлі 1918 о. у Кмкуліпрзфлу наоріы
(бійщхмвзків) Укоаїлз. Такзи комк
вмлз вваеайз вкоаи лдмбтіглзк в
укмват лаомпраыфмгм лдвгмвмйдлля
капакз налівлзкз нмоягкакз, нмвпыглм жомпраыфзкз взпрунакз номрз
лзт.
Наибійщх лдовмвмы, жбугедлмы,
взбутмнмгіблмы ла жкілз, цм прайзпя, буйа одакуія укоаїлпщкмгм пдйялпрва. Цд нозомглм, агед, ндодгупік,
пакд жа имгм оатулмк ноавйяфі кмйа
лакагайзпя взкмларз укмвз Бодпрпщкмгм «тйіблмгм кзоу». Мдрмгзфлм,
бджндодпраллм жгіиплываймпя бджнодудгдлрлд, узліфлд, жа уфапрі ілпрзрууіи Укоаїлпщкмї Ддоеавз нмгоабувалля пдйялпрва. Ммела лавмгзрз
бджйіф гмкукдлрів, у якзт гії мкуналрів абпмйырлм мглмжлафлм нмпраырщ
як пзймвд взйуфдлля впщмгм гмбоа, ла
якд лароанйяйз фуемждклі жаигз. Цд
лабзоайм ракзт капхрабів і смок, цм
фапмк лд кмгйз врозкарзпя і взоаеайз, як кілікук, бмяжкд лдомжукілля
нмвдгілкмы мкуналрів лавірщ взпмкі
уоягмвуі. Врік, у вйаглзт проукруоат
бійщхд буйм рзт, трм лд жа проат, а жа
пмвіпрщ гмнмкагав лагмгуварз укоаїлпщкзк тйібмк фуеі лауії і нозлзжйзвм
взхзкмвувавпя в фдогу ла мгдоеалля
могдлів гдоеав-гоабіелзущ.
Зафднйдлд, як кмвзрщпя, жа езвд,
пдйялпрвм хвзгкм жабувайм ном вфмоахліи «лдироайірдр», вігкзгайм анаріы, цм буйа пнозфзлдла лд вдйщкз
нозилярлмы нмйірзкмы Цдлроайщлмї
Рагз, і гоіжлм жаявйяйм ном пдбд як
ном пзйу, жгарлу жгмйарз, жлдпрз впд,
цм лд номпрм нмпрайм ла имгм хйяту,
айд и лакагаймпя нмвдолурз гм пралу
лдцаглм глмбйдлмї і взжзпкувалмї,
бджпмомклм мхукувалмї вдопрвз.
Дмкукдлрз пвігфарщ: ваекм жлаирз якдпщ пдйм фз нмпдйдлля в 1918 о.,
ж якмгм б у оіжлі уоягмві ілпралуії
Укоаїлпщкмї Ддоеавз лд лагіихйм
емглмгм нмвігмкйдлля ном ланагз
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пдйял ла нмкіцзущкі каєрлмпрі, ном
нмедеі и нмроавз в дкмлмкіят, ном
мніо каоардйяк, убзвпрва мкуналрів,
ном рд, цм буквайщлм кмедл нуг тйіба гававпя «ж бмєк» рмцм. Гйзбзлліпрщ і впджагайщліпрщ оуту мпмбйзвм
воаеаырщ, якцм жваезрз, цм віл був
лд прійщкз лапйігкмк уійдпноякмвалмї гіяйщлмпрі нмйірзфлзт пзй (тмф
мпраллі гмкйагайз фзкайм длдогії,
цмб пндорзпщ ла лщмгм), пкійщкз прзтіилмы одакуієы ла пноавгі лдпрдонлд пралмвзцд, ла баеалля кмелмвйагуів нмжбавзрз ндопндкрзвз кйап,
ндодг якзк пяилуйа жіока пвмбмгз,
лагія, цм оджуйщрарз ноауі вйаплзт
оук бугурщ лайдеарз имку — роугаоы, цм гдоеава жатзцарзкд имгм віг
емопрмкмгм нозкупу и гзкмгм пвавіййя.
Та дкмуії вігфаы фдодж лдгмпяглуру кдру буйз лджоівляллі ж нозомглзк мнмомк нмвпыглзк акрак валгайіжку, лаиемопрмкіхмгм жлуцалля,
які лабуйз прарупу гдоеавлмї нмйірзкз. «Обоаедлі» нмндодглщмы пмуіайіпрзфлмы вйагмы нмкіцзкз ноаглуйз
«парзпсакуії», нмпніхайз нмвдолурз
вроафдлі каєрлмпрі ра вігхкмгуварз
жавгалі одвмйыуієы жбзркз. Поз
ущмку вмлз пнзоайзпя ла мкунауіилі
віипщка ра кіпудву агкіліпроауіы ж
нігйдгйзкз їи кійіуіилзкз нігомжгійакз (гаигукакз). Кдоуыфзпщ фапрм
лд прійщкз нмфуррякз пноавдгйзвмпрі,
пкійщкз нмкпрз, ждкйдвйаплзкз лагрм
гмвійщлм калінуйывайз мбпягакз
нодрдлжіи, лд нозтмвувайз баеалля
якмкмга пувмоіхд «номвфзрз» козвглзків-булраоів, боурайщлм нмправзрз
«жймфзлуів» ла лайделд їк кіпуд – ра
рак, цмб рм лагмвгм жанак’яраймпя и
ілхзк: нмгіблд бугд ж кмелзк, трм
жажітарзкд ла фуед каилм, ла «пвяцдллу» нозварлу вйапліпрщ.
Нд гзвлм, цм ла ущмку ґоулрі гмвмйі хвзгкм лабуйа йдгайщлмгм прарупу ноакрзка дкждкууіи. Рмжнмфарі
мкуналракз цд жа фапів Цдлроайщлмї
Рагз каоайщлі дкпндгзуії жа гдрщкалцзлз прайз лдмгкіллмы озпмы одезку. Віглмвйывалзи лагаякз «нмоягмк» мкмхувавпя лд йзхд ла пійщпщкіи біглмрі, айд и мжймбйывав пдод-

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . .
гляущку пдйялпщку капу, вдобуыфз
гдгайі лмвзт номрзвлзків Гдрщкалару. Агед каоардйі, як ноавзйм, жапрмпмвувайз нозлузн кмйдкрзвлмї вігнмвігайщлмпрі: омжкіо пряглдлля омжнмгійявпя кіе упіка кдхкалуякз
лапдйдлмгм нулкру, лджайделм віг
їтлщмгм пмуіайщлмгм прарупу, оівля
кардоіайщлмї жабджндфдлмпрі и, лаодхрі, віг рмгм, фз боайа уфапрщ гала
мпмба в нмгомкат, фз лі. Зомжукійм,
цм в оажі лдпномкмелмпрі фапрзлз
лапдйдлля пнйарзрз кмлрозбууіы її
нмгахайа ілха фапрзла – жакмеліхі
вдопрвз пдйа.
Свіи влдпмк у наузсікауіы (укзомрвмодлля) пдйялпрва ла Поавмбдодееі жомбзйз нмкіцзкз-нмйякз, які
гм авпром-лікдущкзт дкпндгзуіи нозйуфайз вйаплі лауімлайщлі йдгімлз.
Врік, мпраллі гіяйз и пакмпріилм фз
наоайдйщлм. Жмопрмкіпрщ, цм взявйяйапя ноз ущмку, жгаваймпя, лд жлайа кде. Ндфувалі сіжзфлі рморуоз и
омжноавз нмйякз, як лд гзвлм, вваеайз жа нозомглі. Пмйякз, ла їтлы
гукку, лд йзхд жаивзи оаж гмвмгзйз
«мгвіфлі ноава» ла дрліфлі укоаїлпщкі
ждкйі и нозлзеувайз йыгпщку гігліпрщ, а и ріхзйз вйаплд лауімлайщлд
пакмйыбпрвм. Вмйзлпщка нмкіцзуя З.
Кмппак-Чдхуущка ж мфдвзглзк жагмвмйдлляк «пкакувайа» в кдкуаоат
ларуоайіпрзфлі каорзлз фзпйдллзт
проаегалщ, жавгалзт нмйщпщкзкз нмкіцзкакз пійщпщкмку «бзгйу» в
1918 о.
Цд пнозфзлзйм пноавдгйзвд мбуодлля ілхмгм нмйяка жа нмтмгедлляк, якзи ндодикавпя ілрдодпакз и
козвгакз укоаїлпрва, – В. Лзнзлпщкмгм. Віл іж еайдк кмлпрарував: «Зніг ндоа аврмоа лавкзплд номбзваєрщпя ноджзопрвм и боуглзи пагзжк у
цдгом омжкзгалзт мнзпат, цм взкйзкаырщ мгзгу». Пмгібла муілка кмед
бурз нмхзодла и ла пнмгагз нмйщпщкмї нмкіцзуі пдйа Лдкдхівкз Таоацалпщкмгм нмвіру ла Кзївцзлі
М. Дуліл-Кмжаущкмї.
Сдйялз, цм боайз уфапрщ у омжнмгійі нмкіцзущкмгм каила, лд жбзоайзпщ нмвдорарз имгм гмбомвійщлм,
фзлзйз рмку лаиоіхуфіхзи мніо, ае

гм жбомилмгм. Вмлз вваеайз якцм и
лд абпмйырлм бджгмгаллмы ыозгзфлм, ра впд мглм жакмллмы нігправмы
пмуіайіпрзфлі
гмкукдлрз
ндоімгу
Цдлроайщлмї Рагз.
Гдрщкалпщку вйагу ра її нозтзйщлзків пдйялпрвм вваеайм пвмїкз вмомгакз, ж фмгм взнйзвайм їт правйдлля гм одезку. Позккдрлзи ж ущмгм
нмгйягу йзпр мглмгм ж йігдоів УДХП
С. Шдкдра гм П. Скмомнагпщкмгм, в
якмку одфі лажзваырщпя пвмїкз ікдлакз. «З нівліфлзт нмвірів Пмйравпщкмї губдолії мрозкалі Наомглмы
уноавмы наорії вігмкмпрі ном рд, –
гмвмозймпщ у гмкукдлрі, гармвалмку
17 роавля 1918 о., – цм фйдлз пійщпщкмї пнійкз, нмвдолувхзпщ ж Кзєва
ніпйя жабмомлз пдйялпщкмгм ж’їжгу в
багарщмт пдйат уед взлдпйз нмпралмвз ном рд, цмб нмвбзварз впіт рзт,
трм їжгзв гм Кзєва мбзоарз гдрщкала.
Вед ніглікаєрщпя нмвпралля номрз
вйагз гдрщкала, нмфзлаырщ убзварз
тйібмнахуів (ждкйдвйаплзків), їт
еілмк і гірди, найзрз бугзлкз їт,
жабзоарз їт тйіб. Заоаж уед фдрвдорзи гдлщ игд біи кіе нмвпралуякз, ж
мглмгм бмку, і гаигакакакз, ж ілхмгм
бмку, в мкмйзуят пій Буомкка, Ддлзпівла, Ходпрзрдйдві Лубдлпщкмгм и
Змймрмліпщкмгм нмвірів. Пмвпралуів
жкухуырщ і гмпнмгаоів-тйібмнахуів
впрунарз гм їт віипщк. Агірауія номрз
вйагз нала гдрщкала кає вдйзкзи
упніт».
Стмезт гмкукдлрів ном лапромї і
гії пдйял – вдйзфджла кійщкіпрщ.
Пмрдонійі е вйаплзкз мбоаеайзпщ ла уояг і гдрщкала жа боак рвдогмпрі, к’якмрійіпрщ і гдгайі бійщхд
нмкйагайзпщ ла вйаплу іліуіарзву ра
андйяуії гм мкунауіилзт вйапрди.
Зомжукійм, цм в мпралліт буйз «вагмкі» нігправз боарз бік нмкіцзків,
вдйзкзт вйаплзків. Пдопндкрзва вйаглалля пундодфлмпрди жа ракзт мбправзл кайа гуед ндпзкіпрзфлзи,
пкмоіхд нозкаолзи взгйяг.
«Щм уд жа йырзи фап був ла
Укоаїлі! – взгукує М. Шанмвай. –
Гдрщкалцзла йырувайа: 8 йзнля взгайа «жакмл» ном бмомрщбу ж омжоутмы в пійщпщкмку гмпнмгаопрві, ла
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мплмві якмгм упралмвйдлм буйм коінаурвм: пдйял жкухувайз пзймы мбомбйярз налпщкі ждкйі. На нмфарку вдодпля Скмомнагпщкзи нмїтав ла нмкймл
гм Війщгдйщка ІІ в Бдойіл (5 вдодпля), ніпйя фмгм гдрщкалцзла нігнзпайа (10 вдодпля) гмгмвіо ж Нікдффзлмы ла ндодгафу лікуяк 35 % вомеаы.
Гдрщкалцзла буйа рака проахла,
цм омжнмфайапщ нм впіи Укоаїлі бмомрщба номрз буоеуажлмї гзкраруоз і
лікуів. Бмомрщба вдйапщ наорзжалпщкзк пнмпмбмк пдйялакз ніг номвмгмк
пмуіяйіпрів-одвмйыуімлдоів і Сдйялпщкмї пнійкз. Яка уд буйа бмомрщба,
нмкажує жвір лікдущкмї мбдокмкалгз,
гд првдогеуєрщпя цм ла Укоаїлі жа 6
кіпяуів буйм вбзрм 19. 000 лікдущкзт
емвліоів і мсіудоів в пурзфкат ж пдйялакз! Рмжукієрщпя, ж бмку пдйялпрва внайм жлафлм бійщхд. Нікуі нмфайз взвмжзрз в Нікдффзлу, в кмлудлроауіилі рабмоз, багарм бмоуів, ндодваелм пмуіяйіпрів-одвмйыуімлдоів і
фйдлів Сдйялпщкмї Снійкз».
Ці пакі сакрз взкмозпрмвує в
пвмєку гмпйігедллі и П. Хозпрык,
нознупкаыфз, цм кійщкіпрщ убзрзт
мкуналрів буйа жалзедла храблзкз
пйуебакз.
Пмйірзка гдрщкалпщкмгм одезку
цмгм пдйялпрва гає впі нігправз мтаоакрдозжуварз її як «віилу ж пдйялпрвмк», яка, у вігнмвігщ, ндодрвмоывайапщ ла «віилу пдйялпрва ж гдрщкалцзлмы». Цд нігрвдогеуєрщпя лд
рійщкз номнмкіцзущкзкз, алрзпдйялпщкзкз жакмлакз и омжнмоягедллякз
гдрщкала, имгм уоягу, а и фзпйдллзкз
сакракз рдомоу, цм имгм фзлзйз
каолі дкпндгзуії (кмлрозбууії, хкагалля, проарз, «нмкоінафдлля»), и
ракзкз е фзпйдллзкз сакракз оіжлмкалірлзт смок пномрзву – ае гм
жбомилзт нмвпралщ, ном які, лджваеаыфз ла «гзку удлжуоу», гомкагпщкмпрі правайм вігмкм фдодж нодпу.
Сдйялпщку віилу як мглу ж лаинозккдрліхзт таоакрдозпрзк гмбз Гдрщкалару жкухдлзи взжларз і нозтзйщлзк П. Скмомнагпщкмгм, мгзл ж кіліпроів имгм уоягу ра взгарлзи укоаїлпщкзи іпрмозк Д. Дмомхдлкм.
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Навірщ гдлдоай А. Ддлікіл упвігмкйывав вігвдорм номнмкіцзущкзи,
алрзпдйялпщкзи куоп агоаолмї нмйірзкз П. Скмомнагпщкмгм и жакмлмкіоліпрщ бмомрщбз пдйялпрва номрз одезку, цм рми куоп жгіиплывав: «Сдйм
нігляймпя жа ждкйы номрз нала, номрз лікуя як мбмомлуя нала і вігбзоафа тйіба», — жажлафав йігдо біймгваогіипщкмгм оуту Півгля Рмпії.
Пігбзваыфз нігпуккз алайіжу
нозфзл омжвзрку пдйялпщкмгм оуту у
1918 о., пуфаплзи гмпйіглзк мбґоулрмвалм рвдогзрщ: бмомрщба пдйял
пноякмвувайапя, «лапакндодг, номрз
впралмвйдлля ла кіпуят гдрщкалпщкмї
гзкраруоз ра лапагедлля гоабіелзущкмї номгмвмйщфмї нмйірзкз».
І тмфа каиед літрм лд кдоував
номявакз пдйялпщкмї лднмкмоз і номрдпру (мпмбйзвм лавдплі – ла нмфарку
йіра 1918 о.), вмлз нмхзоывайзпщ,
«вкозваыфз» уійі одгімлз, ндодрвмоыыфзпщ ла гдгайі жкіпрмвліхі і оагзкайщліхі. Сдйялпрвм боаймпя жа
жбомы, првмоывайм наорзжалпщкі жагмлз, ніглікаймпщ ла нмвпралля. Сдодг
ілхзт жвдорає ла пдбд увагу Каліжщкд
нмвпралля ла Єйзпавдргоагцзлі у
роавлі – фдовлі 1918 о., а ракме нмвпралля у Звдлзгмомгпщкмку и Таоацалпщкмку нмвірат Кзївцзлз. Вйаплд
пдйялпщкзи оут рмгі мтмнзв упі одгімлз Укоаїлз. Гдлдоай-сдйщгкаохай
Г. Аитгмол, кмкалгуыфзи лікдущкзкз
віипщкакз в Укоаїлі, мфдвзглм, лд «жі
прдйі» боав узсоу в 10-12 % укоаїлпщкзт пдйял, цм прайз гм нмвпралпщкзт йав [1, Ф. 2311. Он. 1. Сно. 120.
Аок. 143]. Вмла буйа, рак бз кмвзрз,
«взпроаегала» пакд в бджнмпдодгліи
бмомрщбі ж рзкз мжбомєлзкз пдйялакз, фзпдйщліпрщ якзт, лапноавгі, буйа
вдйдрдлпщкмы.
У бмомрщбі ж мкунауіилзкз віипщкакз взжлафайапя її лауімлайщлмвзжвмйщла пноякмваліпрщ. У нмвпралпщкзт гмкукдлрат алрзлікдущкі ра
алрзавпроіипщкі кмрзвз фапрм взпрунайз ла ндохзи нйал. І уд нозомглм,
агед пакд мкунауіилі віипщка буйз
гмймвлмы пзймы, яка номрзпрмяйа
нмвпралуяк і віг якмї вмлз жажлавайз
лаипзйщліхзт,
лаигмхкуйщліхзт
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угаоів. Гдрщкалуі е, ра и пак П. Скмомнагпщкзи, пнозикайзпщ як «кдлхі,
жайделі наорлдоз», авпром-лікдущкі
агдлрз.
«Пмвпралля рм омжбуотувайзпщ,
рм ла якупщ твзйы прзтайз, – нзхд
П. Хозпрык. – Айд пдйялзл і в гукуі
лд кав рмгм, цмб тмф ла твзйзлу пкмозрзпщ балгі омжбіилзків, гоабіелзків і лапзйщлзків ла фмйі ж гдлдоаймк
Скмомнагпщкзк і нмкіцзкмк Лзжмгубмк. Віг тарз гм тарз, віг пдйа гм
пдйа ндодбігйа гукка ном лдмбтігліпрщ капмвмгм, мглмфаплмгм нм впіи
Укоаїлі пдйялпщкмгм взпруну номрз
карів. Зупзййя Укоаїлпщкмї Паорії
Сму. -Рдв. і Цдлроайщлмгм Кмкірдру
Впдуко. Сдйялпщкмї Снійкз, ланоавйдлі гм рмгм, цмб вгдоеарз пдйялпрвм
віг ндодгфаплзт пднаоарлзт взпрунів,
цм жгдбійщхмгм жакілфувайзпщ рійщкз
жагухдлляк їт і лдкзймпдоглзкз
омжпроійакз пдйялпщкзт вараеків, лд
кайз упніту. Сдйялпрвм лд кмгйм прдонірз гдрщкалпщкм-нмкіцзущкмгм рдомоу ра жлуцалля і боаймпщ жа жбомы
в лагії, цм ракз вгапрщпя нмвайзрз
налувалля нмкіцзків ра канірайіпрів і
нмвдолурз
лажаг
пмуіайщлмдкмлмкіфлі і нмйірзфлі жгмбуркз
Укоаїлпщкмї одвмйыуії, які пдйялзл
вед кав, вігфував, омжуків і уілзв»
[10, Т. ІІІ. п. 61-62].
Взпрунз пдйялпрва емопрмкм
нозгухувайзпя, вмлз буквайщлм жатйзлайзпя комв’ы, мглак ном жакзодлля ж одезкмк лд кмгйм бурз и
кмвз, цм жапвігфзйз лмві капмві нмвпралля ла Чдолігівцзлі и Пмйравцзлі ланозкілуі йіра – ла нмфарку мпдлі
1918 о.
На карапромсіфлд нмгіохдлля
пвмгм пралмвзца оіхуфд одагувайз и
омбірлзкз. Хаофуыфзпщ номгукракз,
нозгбалзкз ла озлку фз в коаклзуі,
вмлз буйз ноакрзфлм нмжбавйдлі кмейзвмпрі карз гм лзт гмпрун, мпкійщкз впд взявйдлд номгмвмйщпрвм вігноавйяймпя гм Нікдффзлз и АвпромУгмоцзлз. Дм рмгм е томліфлм лд
взнйафувайапя жаомбірла нйара.
Впд уд пнмлукайм номйдраоів хукарз хйятз гм пномрзву, врійдлляк
фмгм у ндоху фдогу прайм нмвпыглд

лаомпралля проаикмвмгм оуту, наоайіжуыфз дкмлмкіфлд езрря коаїлз.
Пмгіблі номудпз, тмфа і в кдлхзт
капхрабат, омжвзвайзпя і в пдодгмвзці ілхзт вдопрв ноауыыфзт, пйуебмвуів, ілрдйігдлуії. Опралля кмлудлроувайа пвмї пупнійщлм акрзвлі
дйдкдлрз ндодгупік в укоаїлпщкзт
нмйірзфлзт наоріят. Ті ж лзт, трм жаикав номкіелд пралмвзцд кіе гдрщкалцзлмы і йівзкз пзйакз, уед в
роавлі 1918 о. жгуорувайзпя в мнмжзуіилзи одезкмві Укоаїлпщкзи лауімлайщлм-гдоеавлзи пмыж. Дм лщмгм
ввіихйз Укоаїлпщка гдкмкоарзфлмтйібмомбпщка наорія, Укоаїлпщка наорія пмуіайіпрів-пакмпріилзків, Укоаїлпщка роугмва наорія, Укоаїлпщка
наорія
пмуіайіпрів-сдгдоайіпрів,
Об’єглала оага жайіжлзущ Укоаїлз и
Гмймвла оага Впдукоаїлпщкмї нмхрмвм-рдйдгоаслмї пнійкз.
Поаглдлля віглмвзрз єгзлзи лауімлайщлм-гдкмкоарзфлзи сомлр (як
уд буйм жа Цдлроайщлмї Рагз в 1917 о.)
нозвдйз в пмыж і УСДРП ра фапрзлу
УПСР (удлроайщлмї рдфії, віг наорії в
роавлі вігкмймймпя йівд козйм – «бмомрщбзпрз»). Поз ущмку ж УНДС буйм «взріплдлм» гдрщкалуів-гдоеавлзків – тйібмомбів-гдкмкоарів, цм
жаикайз ноавд козйм наоріилмнмйірзфлмгм пндкроу. Тоалпсмокувайапя и лажва мб’єглалля – ж УНДС в
УНС – Укоаїлпщкзи лауімлайщлзи
пмыж. З нозтмгмк у пдодгзлі вдодпля
1918 о. гм имгм кдоівлзурва жакіпрщ
пмуіайіпра-сдгдоайіпра А. Нікмвпщкмгм
йігдоа пмуіай-гдкмкоарів В. Взллзфдлка нмфайз жгіиплыварзпя комкз цмгм ніггмрмвкз алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля, якд б бажуваймпя ла капмвмку
лдвгмвмйдллі одезкмк П. Скмомнагпщкмгм і мкуналрів. Ця гіяйщліпрщ, тмфа
і номвмгзйапя враєклзфдлм, акрзвіжувайапя в кіоу рмгм, як гдгайі мфдвзглмы правайа нмоажка Чдрвдолмгм пмыжу у віилі і лдвігвмомрлзт одвмйыуіилзт нмрояпілщ в Нікдффзлі ра АвпромУгмоцзлі. З лдкзлуфмы вроармы віипщкмві нігрозккз ж бмку Цдлроайщлзт
гдоеав халпів ла взезвалля у одезку П. Скмомнагпщкмгм ноакрзфлм лд
жайзхзймпя.

193

Публiчне право № 3 (31) (2018)
Оред ндодваела фапрзла лаомгу,
лауії мб’єкрзвлм мнзлзйапя в 1918 о.

нм «ілхзи бік баозкаг» віг номвіглзків, жатзплзків гдрщкалпщкмї вйагз.
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Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйю Укоаїлпщкмї Ддоеавз
1918 о.) (фапрзла гоуга)
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 Ддоеавз, жукмвзйз вігомгедлля
Укоаїлпщкмї Наомглмї Рдпнубйікз.

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи ндодвмомр, мкунауіилм-гдрщкалпщкзи одезк каоімлдркмвзи праруп, аврмозраолм-кмлаотіфла вйага, капмвзи пномрзв, нмвпралпрвм.

Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкми пугщбд Укоазлпкмгм Гмпугаопрва 1918 г.) (фапрь врмоая)
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.
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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)
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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Інституціональний механізм реалізації
державної політики забезпечення
рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків: актуальний стан, проблеми,
перспективи розвитку
Взжлафайщлмы укмвмы гмпяглдлля ґдлгдолмї оівлмпрі є уійдпноякмвала гдоеавла нмйірзка - гіяйщліпрщ
гдоеавлзт ілпрзрууіи іж жабджндфдлля ра гаоалрувалля оівлзт ноав, пвмбмг і кмейзвмпрди гйя еілмк і фмймвіків, урвдогедлля ґдлгдолмї гдкмкоарії, смокувалля ґдлгдолмї куйщруоз
в пупнійщпрві, жатзпру віг гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі.
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Сдодг акруайщлзт ланояків омжвзрку гдоеавлмї ґдлгдолмї нмйірзкз
Укоаїлз лауімлайщлі ра кіелаомглі
дкпндорз номрягмк розваймгм фапу
взжлафаырщ лдмбтігліпрщ нмпзйдлля
ілпрзрууіилмгм кдталіжку її одайіжауії
ла лауімлайщлмку ра одгімлайщлмку
оівлят, вкйыфдлля ґдлгдолмї пкйагмвмї в одсмокз ра кммогзлауіы вігнмвіглзт гіи [1]. У вігнмвігщ ла ракі
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одкмкдлгауії, гм псдоз кмкндрдлуії
Віуд-нодк’єо-кіліпроа ж нзралщ євомндипщкмї ра євомарйалрзфлмї ілрдгоауії Укоаїлз гмгалі нзралля, нмв’яжалі
іж смокувалляк ра жабджндфдлляк
гдоеавлмї нмйірзкз цмгм гмпяглдлля
ґдлгдолмї оівлмпрі [2] - кммогзлауія
вжаєкмгії удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз ж нзралщ ґдлгдолмї оівлмпрі ра могаліжауії омбмрз, нмв’яжалмї
ж смокувалляк ра нодгправйдлляк
нмжзуії Укоаїлпщкмї Срмомлз у віглмпзлат кіе Укоаїлмы НАТО, у рмку
фзпйі, ж нзралщ ґдлгдолмї оівлмпрі [3].
Заномвагедлля Уоягмк Укоаїлз в
2017 о. нмпагз Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз є
ракме нігрвдогедлляк ваейзвмпрі
гйя Укоаїлз нмйірзкз жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків як пкйагмвмї євомілрдгоауіилзт номудпів ра нмпзйдлля її ілпрзрууіилмгм кдталіжку1 [4] .
Такзи ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк в могалат взкмлавфмї вйагз ра
кіпудвмгм пакмвоягувалля жабджндфуєрщпя омбмрмы унмвлмваедлзт мпіб,
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт
могалів,
оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків, вігнмвігайщлзт проукруолзт нігомжгійів. Завгякз лаявлмпрі ра
омбмрі ілпрзрууіилзт кдталіжків могалз взкмлавфмї вйагз ра кіпудвмгм
пакмвоягувалля жгарлі одайіжмвуварз
нмкйагдлі ла лзт нмвлмваедлля ра
жавгалля, в кдеат пвмєї кмкндрдлуії,
цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, взжлафдлзт Закмлмк (прарря 12).
Срарря 12 «Забджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщп-

рву жа мжлакмы прарі могалакз взкмлавфмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля» Закмлу Укоаїлз
«Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» кіпрзрщ нмймедлля, цм прмпуырщпя смокувалля ра сулкуімлувалля ілпрзрууімлайщлмгм кдталіжку жабджндфдлля ґдлгдолмї оівлмпрі ла лауімлайщлмку ра ймкайщлмку оівлят [5].
Мдра праррі: нодгправзрз жгіиплдлзи Уоягмвзк унмвлмваедлзк ж
нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз алайіж
пралу ра взкмлалля удлроайщлзкз
могалакз взкмлавфмї вйагз, мбйаплзкз гдоеавлзкз агкіліпроауіякз ра
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля
праррі 12 Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків».
Пзралля смокувалля, мнрзкіжауії ра жабджндфдлля омбмрз ілпрзрууіилмгм кдталіжку смокувалля ра
одайіжауії гдоеавлмї ґдлгдолмї нмйірзкз взвфайз ра гмпйігеувайз укоаїлпщкі вфдлі О.Балгуока, Є.Бмомгзл,
Н.Гозуяк,
Л.Кмбзйялпщка,
Є.Луудлкм, К.Лдвфдлкм, Т.Мдйщлзк
ра ілхі, мглак гмпйігедлля пуфаплмгм
пралу лд номвмгзйзпя.
Наукмва лмвзла праррі нмйягає в
нодгправйдллі ра жгіиплдллі алайіжу
улікайщлзт галзт, мрозкалзт в йзнлі-пдонлі 2018 омку віг удлроайщлзт
могалів взкмлавфмї вйагз, мбйаплзт
гдоеавлзт агкіліпроауіи ра могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, жібоалзт
ла жанзр Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм
ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз.
Мдрмгмк мрозкалля ндовзллмї
ілсмокауії
буйз
йзпрз
(йзпр
№ 11817/0/2-18) омжіпйалі гм 66
(хіпргдпярз хдпрз) удлроайщлзт мо-

_________________
1
Оплмвлзкз жавгаллякз Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм є: пнозялля жабджндфдллы
одайіжауії єгзлмї гдоеавлмї нмйірзкз, пноякмвалмї ла гмпяглдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва; уфапрщ вігнмвіглм гм кмкндрдлуії у
кммогзлауії омбмрз кіліпрдопрв, ілхзт удлроайщлзт ра кіп-удвзт могалів взкмлавфмї вйагз
цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; номвдгдлля кмлірмозлгу
цмгм воатувалля Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз нозлузну гдлгдолмї оівлмпрі ніг фап нозилярря лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; уфапрщ у жгіиплдллі Подк’єо-кіліпромк Укоаїлз
нодгправлзурва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз у кіелаомглзт жупроіфат і смоукат; пнівноауя ра
вжаєкмгія ж гомкагялпщкзк пупнійщп-рвмк ж нзралщ цмгм жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків у впіт псдоат езрря пупнійщпрва
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галів взкмлавфмї вйагз (гайі –
ЦОВВ): 19 кіліпрдопрв, 34 ЦОВВ,
гіяйщліпрщ якзт кммогзлуєрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж кіліпроа (нігнмоягкмвалі 13 кіліпроак), 13
ЦОВВ, гіяйщліпрщ якзт бджнмпдодглщм пноякмвуєрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз. Орозкалм 66 вігнмвігди. Такме йзпрз бугз пноякмвалі гм
мбйаплзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра
мбйаплзт оаг2 і мрозкалм 25 вігнмвігди. Така омбмра буйа жгіиплдла Уоягмвзк унмвлмваедлзк ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз вігнмвіглм гм н. 6
Пмймедлля ном Уоягмвмгм унмвлмваедлмгм [3].
Акруайщліпрщ праррі мбукмвйыєрщпя лд йзхд нодгправйдлляк пуфаплзт галзт цмгм пралу смокувалля ілпрзрууіилмгм кдталіжку одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків, айд и омжомбйдлзкз ла їт
мплмві номнмжзуіякз цмгм мнрзкіжауії омбмрз ілпрзрууіилмгм кдталіжку,
цм є ваейзвмы укмвмы дсдкрзвлмгм
смокувалля ра одайіжауії гдоеавлмї
ґдлгдолмї нмйірзкз в Укоаїлі.
Зомбйдлзи алайіж омжкозває пзруауіы іж взкмлалляк взкмг праррі 12
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків» цмгм: унмвлмваедлмї мпмбз (кммогзлармоа) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків; првмодлзт кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів, гм кмкндрдлуії якзт віглдпдлм нзралля жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; нозжлафдлзт
оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків; лаявлмпрі вігнмвігайщлзт
проукруолзт нігомжгійів, ж нзралщ
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків.
Унмвлмваедлі мпмбз (кммогзлармоз) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт

ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы прарі. Вігнмвіглм гм
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків» в могалат взкмлавфмї вйагз ра могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля взжлафаєрщпя унмвлмваедла
мпмба (кммогзлармо) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы прарі.
Взкмлалля мбмв'яжків унмвлмваедлмї
мпмбз (кммогзлармоа) кає нмкйагарзпя ла мглмгм іж жапрунлзків кіліпроа, жапрунлзка кдоівлзка ілхмгм могалу взкмлавфмї вйагз.
Пмвлмваедлля
унмвлмваедлзт
мпіб взжлафдлі в праррі 13 Закмлу
Укоаїлз «Пмвлмваедлля унмвлмваедлзт мпіб (кммогзлармоів) ж нзралщ
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, жанмбігалля
ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы
прарі в могалат взкмлавфмї вйагз ра
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля».
Унмвлмваедлі мпмбз у кдеат пвмїт
нмвлмваедлщ могаліжмвуырщ омбмру
вігнмвіглзт могалів взкмлавфмї вйагз
ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в ланоякі жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків. Такі мпмбз, взжлафдлі в 53 ЦОВВ
( 80 %), ж лзт в 17 кіліпрдопрват.
Сдодг кммогзлармоів еілмк - 13 (24.5
%), фмймвіків – 40 (75.5%)3.
Ражмк ж рзк, вігнмвігаырщ взкмгак Закмлу Укоаїлз в фапрзлі нмкйагалля мбмв'яжків унмвлмваедлмї мпмбз (кммогзлармоа) ла мглмгм іж жапрунлзків кіліпроа, жапрунлзка кдоівлзка ілхмгм могалу взкмлавфмї вйагз» взжлафдлі мпмбз в 48 ЦОВВ (ж
53). 5 кммогзлармоів ж 53 взжлафдлзт
жаикаырщ нмпагз, цм лд вігнмвігаырщ
взкмгак Закмлу Укоаїлз: Міліпрдопрвм дкмймгії ра нозомглзт одпуопів –
лафайщлзк віггійу; Ддоеавлд агдлрп-

_________________
2
Лзпрз в АР Козк ра к. Сдвапрмнійщ лд лагпзйайзпя
3
Упі лагалі в праррі галі нодгправйдлі вігнмвіглм гм мрозкалзт вігнмвігди пралмк ла
кілдущ йзнля 2018 о. В пдонлі буйа нозжлафдла унмвлмваедла мпмба іж жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків в Науімлайщлмку агдлрпрві іж жанмбігалля кмоунуії.
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рвм йіпмвзт одпуопів – жавігуваф пдкрмомк; Ддоеавла кігоауіила пйуеба
Укоаїлз – лафайщлзк віггійу; Ддоеавла пйуеба дкпнморлмгм кмлромйы
Укоаїлз – лафайщлзк уноавйілля;
Ддоеавла ілпндкуія ягдолмгм одгуйывалля Укоаїлз – лафайщлзк віггійу.
Унмвлмваедлі мпмбз (кммогзлармоз), взжлафдлі ракме в 17 ОДА
(68 %, еілмк - 4, фмймвіків – 13). Нд
нозжлафдлі кммогзлармоз в Вмйзлпщкіи, Дліномндромвпщкіи, Дмлдущкіи,
Занмоіжщкіи, Кіомвмгоагпщкіи, Лщвівпщкіи, Мзкмйаївпщкіи, Огдпщкіи мбйаплзт гдоеавлзт агкіліпроауіят.
Раглзкз ж нзралщ жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків. Вігнмвіглм гм праррі 12
Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків», могалз взкмлавфмї вйагз
ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля
кмеурщ урвмоыварз кмлпуйщрарзвлмгмоагфі могалз, нозжлафарз оаглзків
ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків. Раглзкз ж ґдлгдолзт нзралщ нозжлафдлі
у 8 ЦОВВ, цм пкйагає 12%. Вмлз
нозжлафдлі в 5-рз кіліпрдопрват: Міліпрдопрві влуроіхліт пноав Укоаїлз,
Міліпрдопрві мбмомлз, Міліпрдопрві
мпвірз ра лаукз, Міліпрдопрві мтмомлз жгмомв’я ра Міліпрдопрві ж нзралщ
рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіи ра
влуроіхлщм ндодкіцдлзт мпіб. Позфмку їт кмед бурз гдкійщка. Раглзкз
ракме буйз нозжлафдлі в 2-т ЦОВВ,
гіяйщліпрщ якзт пноякмвуєрщпя фдодж
кіліпроів: Ддоеавліи нозкмогмлліи
пйуебі Укоаїлз ра Науімлайщліи гваогії Укоаїлз ра мгла мпмба в ЦОВВ,
гіяйщліпрщ якзт пноякмвуєрщпя КМУ:
Ддоеавлзи кмкірдр рдйдбафдлля ра
оагімкмвйдлля Укоаїлз. Загайщла
кійщкіпрщ нозжлафдлзт оаглзків: 22
(МВС- 3; Мілмбмомлз – 13), ж лзт:
еілмк – 20; фмймвіків – 24. Раглзкз ж
ґдлгдолзт нзралщ ла гомкагпщкзт
жапагат нозжлафдлі ракме у 9 ОДА,

цм пкйагає 36% (Вмйзлпщка, Дліномндромвпщка, Занмоіжщка, Лугалпщка,
Мзкмйаївпщка, Огдпщка, Пмйравпщка,
Хаоківпщка, Чдолігівпщка).
Нагала в йзпрат ілсмокауія гає
нігправз гмвмозрз ном гдкійщка кдталіжків нозжлафдлля ра жабджндфдлля омбмрз оаглзків ж гдлгдолзт нзралщ в ЦОВВ. Так, йзхд мгла оаглзуя (в Науімлайщліи гваогії Укоаїлз)
є храрлмы мгзлзуды. Рдхра ноауыє
ла гомкагпщкзт жапагат. Сдодг лзт є
оаглзкз, фзя гіяйщліпрщ нігрозкуєрщпя номдкракз кіелаомглзт могаліжауіи в оаккат кіелаомглмї рдтліфлмї
гмнмкмгз, жмкодка ООН-Жілкз (ланозкйаг в МВС Укоаїлз, абм в Міліпрдопрві ж нзралщ рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіи ра влуроіхлщмндодкіцдлзт мпіб, Мілодгімлбугі). Є
ракме ноауівлзкз вігнмвіглзт кіліпрдопрв, які ноауыырщ і оіжлзт гднаоракдлрат ра нігомжгійат, ла якзт нмкйагдлі сулкуії оаглзків (ланозкйаг,
в Ддоеавлі нозкмогмлліи пйуебі
Укоаїлз). Є ракме мпмбз, які ноауыырщ оаглзкакз кдоівлзка абм жапрунлзка кдоівлзка ЦОВВ, ла якзт нмкйагдлі гмгаркмві сулкуії оаглзків ж
гдлгдолзт нзралщ (ланозкйаг, Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз).
Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі могалз.
Дм кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів
віглмпярщпя: гомкагпщкі оагз, дкпндорлі ра омбмфі гоунз, кдодеі дкпндорів
рмцм, які ноауыырщ ноз ЦОВВ. Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі могалз іплуырщ
в 8 ЦОВВ (12% віг жагайщлмї кійщкмпрі) ра в 24 мбйаплзт гдоеавлзт агкіліпроауіят (впі, мкоік Лщвівпщкмї).
За смокакз могаліжауії кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі могалз вкйыфаырщ: гомкагпщкі оагз (3), омбмфі гоунз (5),
дкпндорлі оагз (1), а ракме кдодеу
кмлракрлзт мпіб, првмодлу в Міліпрдопрві влуроіхліт пноав. Срвмодлля
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт
могалів
ноз ЦОВВ гмжвмйяє жайуфарз хзомкд кмйм сатівуів, дкпндорів ніг фап
омжомбкз, вномвагедлля, кмлірмозл-

_________________
4
На фап ланзпалля праррі буйз нозжлафдлі оаглзуі в Міліпрдопрві одгімлайщлмгм
омжвзрку ра бугівлзурва, які ноауыырщ кмлпуйщралракз ООН-Жілкз (4 мпмбз)
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гу ра алайіжу гдоеавлмї нмйірзкз,
рмку іплувалля йзхд 8 кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів в кіліпрдопрват
ра ілхзт ЦОВВ мбкдеує ракі кмейзвмпрі.
Вігнмвігайьлзи проукруолзи нігомжгій. Вігнмвігайщлі проукруолі нігомжгійз іплуырщ в 23 ЦОВВ, ж лзт в
Міліпрдопрват – 10, а ракме в 25
ОДА. Дднаоракдлр пмуіайщлмгм жатзпру лапдйдлля взжлафдлм у 19 одгімлат, Дднаоракдлр у пноават пік’ї, кмймгі ра пнмору – 5, Кзївпщка ОДА –
Сйуеба у пноават гірди ра пік’ї. Міліпрдопрвм влуроіхліт пноав Укоаїлз;
Науімлайщла гваогія Укоаїлз; Міліпрдопрвм пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаїлз
првмозйз пндуіайщлм унмвлмваедлі
нігомжгійз ж нзралщ жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків ра вкйыфзйз їт гм проукруоз могалу.
Взплмвкз. В оджуйщрарі жгіиплдлмгм алайіжу мрозкала кмкнйдкпла ілсмокауія ном проукруоз ра нмпагмвзт мпіб, які каырщ жа пвмїкз нмвлмваедллякз смокуварз ра одайіжмвуварз єгзлу гдоеавлу нмйірзку жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, цм є ндодгукмвмы
улісікауії вкйыфдлля ґдлгдолмї пкйагмвмї у проардгії омжвзрку ра номгоакз ла лауімлайщлмку, одгімлайщлмку
ра кіпудвзт оівлят.
Опкійщкз ракзи кмкнйдкплзи ілпрзрууіилзи алайіж нмйірзкз жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків номвмгзрщпя вндохд, лд кмейзвм жомбзрз вайіглі взплмвкз цмгм гзлакікз омжвзрку уієї
проукруоз як ла лауімлайщлмку, рак і
одгімлайщлмку оівлі. Оглак жагайщлзи алайіж омжвзрку ґдлгдолмї нмйірзкз гає нігправз гйя взплмвку ном
акрзвіжауіы омбмрз у уіи псдоі в
2016-2018 омкат, віл гдкмлпроує гмпяглдлля Укоаїлз цмгм ілпрзруайіжауії ґдлгдолмї нмйірзкз, як ваейзвмї
могаліжауіилмї ндодгукмвз нмгайщхмї
її ілрдгоауії в гайужят ра одгімлат ла
мплмві смокувалля улісікмвалзт
нігтмгів.
Ражмк ж рзк, пйіг жауваезрз, цм
пнмпрдоігаєрщпя лдпйігувалля лмокак
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Закмлу Укоаїлз «Пом жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків» фапрзлмы удлроайщлзт
могалів взкмлавфмї вйагз, жмкодка,
цмгм нозжлафдлля унмвлмваедлзт
мпіб (кммогзлармоів), які каырщ у
кдеат пвмїт нмвлмваедлщ, могаліжуварз омбмру вігнмвіглзт могалів у
псдоі жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків; нозжлафдлля оаглзків ра вігнмвігайщлзт
проукруолзт нігомжгійів; првмодлля
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів.
З кдрмы нозвдгдлля ілпрзрууімлайщлмгм кдталіжку ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків в ЦОВВ у вігнмвігліпрщ гм взкмг Закмлу Укоаїлз
«Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» гмуійщлм:
1. Мілкуйщру, МОЗ, Науімлайщліи нмйіуії Укоаїлі, Ддоеавліи ілпндкуії длдогдрзфлмгм лагйягу Укоаїлз,
Ддоеавлмку агдлрпрву аврмкмбійщлзт
гмоіг, Укоаїлпщкмку ілпрзрурі лауімлайщлмї нак’ярі, Ддоеавліи ілпндкуії
лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз, Ддоеавлмку агдлрпрву ж длдогмдсдкрзвлмпрі ра длдогмжбдодедлля, Ддоеавліи сіпкайщліи пйуебі Укоаїлз,
Ддоекмкрдйдоагім, а ракме кдоівлзкак Вмйзлпщкіи, Дліномндромвпщкіи,
Дмлдущкіи, Занмоіжщкіи, Кіомвмгоагпщкіи, Лщвівпщкіи, Мзкмйаївпщкіи ра
Огдпщкіи мбйаплзк гдоеавлзк агкіліпроауіяк взжлафзрз унмвлмваедлу
мпмбу (кммогзлармоа) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків.
2. Міліпрдопрву дкмймгії ра нозомглзт одпуопів; Ддоеавлмку агдлрпрву йіпмвзт одпуопів; Ддоеавліи кігоауіиліи пйуебі Укоаїлз; Ддоеавліи
пйуебі дкпнморлмгм кмлромйы Укоаїлз; Ддоеавліи ілпндкуії ягдолмгм
одгуйывалля Укоаїлз, кдоівлзкак
Тдолмнійщпщкіи ра Чдокапщкіи ОДА
нозжлафзрз унмвлмваедлу мпмбу (кммогзлармоа) вігнмвіглм гм жакмлу –
«жапрунлзка кіліпроа, жапрунлзка
кдоівлзка ілхмгм могалу».
3. Міліпрдопрву пмуіайщлмї нмйірзкз Укоаїлз пнійщлм іж жаілрдодпм-
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валзкз могалакз взкмлавфмї вйагз
омжомбзрз Тзнмвд нмймедлля «Пом
оаглзка кдоівлзка ЦОВВ, могалу
гдоеавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля ж нзралщ жабджндфдлля
оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків».
4. В ЦОВВ ра в ОДА, в якзт вігпурліи взжлафдлзи вігнмвігайщлзи
проукруолзи нігомжгій жа жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків взжлафзрз ракзи нігомжгій ра вкйыфзрз вігнмвіглі жкілз
гм нмймедлля ном лщмгм.

5. Уоягмвмку унмвлмваедлмку ж
нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз гмуійщлм
жгіиплзрз алайіж Пмймедлщ, ж якзкз
гіырщ взжлафдлі вігнмвігайщлі нігомжгійз ра омжомбзрз улісікмвалі нігтмгз гм їт гіяйщлмпрі у псдоі жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, а ракме номалайіжуварз гіяйщліпрщ лаявлзт кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів ра лагарз
номнмжзуії цмгм мнрзкіжауії їт гіяйщлмпрі ра првмодлля лмвзт могалів.
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Лдвфдлкм К. Б., Жукмвпщка Г. Г. Ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків: акруайщлзи прал, номбйдкз, ндопндкрзвз омжвзрку
Ґдлгдола нмйірзка - нмйірзка жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і
фмймвіків - взжлала мглзк ж ноімозрдрлзт ланояків омбмрз Укоаїлпщкмгм Уоягу. Її
дсдкрзвліпрщ жайдезрщ віг оіжлзт фзллзків, вкйыфаыфз омжвзлурзи ілпрзрууіилзи
кдталіжк жабджндфдлля уієї нмйірзкз.
Срарря 12 «Забджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, жанмбігалля ра номрзгії лапзйщпрву жа мжлакмы прарі могалакз взкмлавфмї вйагз ра
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля» Закмлу «Пом жабджндфдлля оівлзт ноав ра
кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків» кіпрзрщ нмймедлля, цм прмпуырщпя смокувалля ра
сулкуімлувалля ілпрзрууімлайщлмгм кдталіжку жабджндфдлля ґдлгдолмї оівлмпрі ла
лауімлайщлмку ра ймкайщлмку оівлят. Такзи ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк в могалат
взкмлавфмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля кає жабджндфуварзпя омбмрмы унмвлмваедлзт мпіб, кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт могалів, оаглзків ж нзралщ жабджндфдлля
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оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, вігнмвігайщлзт проукруолзт
нігомжгійів. В праррі «Ілпрзрууімлайщлзи кдталіжк одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз
жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків: акруайщлзи прал, номбйдкз, ндопндкрзвз омжвзрку» (Жукмвпщка Г. Г., Лдвфдлкм К. Б.) нодгправйдлі оджуйщрарз жомбйдлмгм в 2018 о. алайіжу ракмгм кдталіжку ра номнмжзуії цмгм мнрзкіжауії имгм омбмрз, цм є ваейзвмы укмвмы дсдкрзвлмї одайіжауії гдоеавлмї ґдлгдолмї нмйірзкз в Укоаїлі.

Кйюфмві рдокілз: гдоеавла нмйірзка жабджндфдлля оівлзт ноав ра км-ейзвмпрди
еілмк і фмймвіків, унмвлмваедла мпмба (кммогзлармо) ж нзралщ жабджндфдлля оівлзт
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків, ґдлгдола нмйірзка, ґдлгдола оівліпрщ, Уоягмвзи унмвлмваедлзи ж нзралщ ґдлгдолмї нмйірзкз, ілпрзрууіилзи кдталіжк.
Лдвфдлкм К. Б., Жукмвпкая Г. Г. Илпрзруузмлайщлши кдталзжк одайзжаузз гмпугаопрвдллми нмйзрзкз мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл: акруайщлмд пмпрмялзд, номбйдкш, ндопндкрзвш оажвзрзя

Гдлгдолая нмйзрзка - нмйзрзка мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл - нозжлала мглзк зж нозмозрдрлшт ланоавйдлзи оабмрш Укоазлпкмгм
ноавзрдйщпрва. Ед ъссдкрзвлмпрщ жавзпзр мр оажйзфлшт сакрмомв, вкйыфая оажвзрши злпрзруузмлайщлши кдталзжк мбдпндфдлзя ърми нмйзрзкз.
Срарщя 12 «Обдпндфдлзд оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл,
нодгмрвоацдлзя з номрзвмгдипрвзя лапзйзы нм нозжлаку нмйа могалакз зпнмйлзрдйщлми вйапрз з могалакз кдпрлмгм пакмуноавйдлзя» Закмла «Об мбдпндфдлзз оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл» пмгдоезр нмймедлзя, капаыцздпя
смокзомвалзя з сулкузмлзомвалзя злпрзруузмлайщлмгм кдталзжка мбдпндфдлзя
гдлгдолмгм оавдлпрва ла лаузмлайщлмк з ймкайщлмк уомвлят. Такми злпрзруузмлайщлши кдталзжк в могалат зпнмйлзрдйщлми вйапрз з кдпрлмгм пакмуноавйдлзя
мбдпндфзвадрпя оабмрми унмйлмкмфдллшт йзу, кмлпуйщрарзвлм-пмвдцардйщлшт могалмв, пмвдрлзкмв нм вмномпак мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з
куефзл, а ракед мрвдрпрвдллшт проукруолшт нмгоажгдйдлзи. В прарщд «Илпрзруузмлайщлши кдталзжк одайзжаузз гмпугаопрвдллми нмйзрзкз мбдпндфдлзя оавлшт ноав
з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл: акруайщлмд пмпрмялзд, номбйдкш, ндопндкрзвш
оажвзрзя» (Жукмвпкая Г. Г., Лдвфдлкм К. Б.) нодгправйдлш оджуйщрарш алайзжа пмпрмялзя злпрзруузмлайщлмгм кдталзжка, пгдйаллмгм в 2018 г. з нодгймедлзя нм
мнрзкзжаузз дгм оабмрш, фрм явйядрпя ваелшк упймвздк ъссдкрзвлми одайзжаузз
гмпугаопрвдллми гдлгдолми нмйзрзкз в Укоазлд.
Кйюфдвшд рдокзлш: гмпугаопрвдллая нмйзрзка мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди едлцзл з куефзл, унмйлмкмфдллмд йзум (кммогзла-рмо) нм вмномпак
мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди куефзл з едл-цзл, гдлгдолая нмйзрзка,
гдлгдолмд оавдлпрвм, Поавзрдйщпрвдллая унмйлмкмфдллая нм вмномпак гдлгдолми
нмйзрзкз, злпрзруузмлайщлши кдталзжк.

Levchenko K., Zhukovskaya G. Institutional mechanism for the implementation
of the state policy of equal rights and opportunities of women and men: current state,
problems, prospects of development
Gender policy - a policy of ensuring equal rights and opportunities for women and
men - is recognized as one of the priorities in the work of the Ukrainian Government. Its
effectiveness depends on various factors, including developed institutional mechanism for
ensuring this policy.
Article 12 "Ensuring equal rights and opportunities for women and men, prevention
and counteracting gender-based violence by executive bodies and local self-government
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bodies" of the Law "On ensuring equal rights and opportunities for women and men"
contains provisions related to formation and functioning of the institutional mechanism of
ensuring gender equality at the national and local levels. Due to the availability and functioning of the institutional mechanisms, executive bodies and local self-government bodies are able to exercise the powers and tasks assigned to them, within their competence,
to ensure equal rights and opportunities for women and men, as defined by the Law.
Such an institutional mechanism in the executive and local self-government bodies
should be ensured by the work of authorized persons, advisory bodies, advisers on equal
rights and opportunities for women and men, responsible structural units. At the same
time, monitoring of the implementation of the Law of Ukraine "On ensuring equal rights
and opportunities for women and men" conducted by the Government Commissioner for
Gender Equality Policy in July-August 2018, shows heterogeneity of its development in
various spheres of state administration, the existence of effective communication between
different constituents and, at the same time, gaps in its functioning.
In the article "Institutional mechanism of realization of the state policy of ensuring
equal rights and opportunities of women and men: the current state, problems, prospects
of development" (Zhukovska G.G., Levchenko K. B.) the results of this analysis and suggestions on optimization of the work of the institutional mechanism, which is an important condition for effective implementation of the state gender policy in Ukraine are
presented.

Key words: Government policy on ensuring equal rights and equal opportunities of
men and women, commissioner (coordinator) on ensuring equal rights and equal
opportunities of men and women, gender equality policy, gender equality, Government
Commissioner on Gender Equality Policy, institutional mechanism.
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Правовой статус и особенности
общественных объединений
Как зжвдпрлм, нмг вйзялздк оажйзфлшт сакрмомв мбцдпрва з гмпугаопрва гзлакзфлм оажвзваырпя. Поз
ърмк нозтмгзрпя одхарщ клмгзд нмйзрзфдпкзд з ноавмвшд вмномпш. Ражвзрзд зйз упмвдохдлпрвмвалзд гоаегалпкмгм мбцдпрва впдгга пмтоалядр
пвмы акруайщлмпрщ. С оажвзрздк мбцдпрва кдлядрпя рдлгдлузя смокзомвалзя з омйщ мбцдпрвдллшт могалзжаузи. Так как мбцдпрвдллшд могалзжаузз явйяырпя удлроайщлшк
ъйдкдлрмк гоаегалпкмгм мбцдпрва,
зт ноавм-вми праруп латмгзрпя в
удлрод влзкалзя. А гоаегалпкмд мбцдпрвм, в пвмы мфдодгщ, мнодгдйядр
уомвдлщ гдкмкоарзжаузз впдгм мбцдпрва. Ндр пмклдлзи, фрм бдж оажвзрмгм гоаегалпкмгм мбцдпрва лдвмжкмелм гмвмозрщ м пуцдпрвмвалзз ноавмвмгм, гдкмкоарзфдпкмгм гмпугаопрва.
Гоаегалпкмд мбцдпрвм явйядрпя мплмвлшк нмкажардйдк гдкмкоарзфдпкмгм гмпугаопрва. Такзк мбоажмк,
гоаегалпкмд мбцдпрвм з гдкмкоарзфдпкмд гмпугаопрвм гмнмйляыр гоуг
гоуга. В лаукд гоаегалпкмд мбцдпрвм
з гдкмкоарзфдпкмд гмпугаопрвм оаппкарозваырпя как мглм удймд [5,
c. 146]. В номудппд смокзомвалзя
ноавмвмгм гмпугаопрва акрзвлм ноз-
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лзкаыр уфапрзд оажйзфлшд проукруош гоаегалпкмгм мбцдпрва, кмрмошд
мтваршваыр оажйзфлшд пймз лапдйдлзя. Эрм ракед мжлафадр, фрм мбцдпрвдллшд могалзжаузз вшпрунаыр в
кафдпрвд ъссдкрзвлмгм жацзрлзка
ноав з пвмбмг фдймвдка. Тм дпрщ мплмвлшд ноава з пвмбмгш фйдлмв мбцдпрва одайзжуырпя зкдллм фдодж
мбцдпр-вдллшд мбчдгзлдлзя. Такзк
мбоажмк, вмномп ноавмвмгм уодгуйзомвалзя гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт
могалзжаузи зкддр бмйщхмд жлафдлзд.
Поавм ла мбчдгзлдлзд пмжгадр
одайщлмд упймвзд гйя смокзомвалзя
з гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт могалзжаузи. В кмлпрзруузят гмпугаопрв
кзоа гадрпя гаоалрзя ла мбдпндфдлзд
ноава з пвмбмгш ла мбчдгзлдлзд. Бдж
ракми гаоалрзз смокзомвалзд з гдярдйщлмпрщ мбцдпрвдллшт могалзжаузи лд одайщлш. Как лак зжвдпрлм, в
мбцдпрвд сулкузм-лзоуыр оажйзфлшд мбцдпрвдллшд могалзжаузз. Хмрщ
ърз могалзжаузз гдипрвуыр в оажлшт
ланоавйдлзят, зт впдт мбчдгзляыр
мбцзи кмкдлр. Так, впд мбцдпрвдллшд могалзжаузз пмжгаырпя ла мплмвд одайзжаузз ноава ла мбчдгзлдлзд.
Обчдгзлдлзд йыгди в оажйзфлшт

Правовой статус и особенности общественных объединений
мбцдпрвдллшт могалзжаузят оаппкарозвадрпя как мгла зж смок гдкмкоарзз. Пм ърмку нмвмгу зжвдпрлши зппйдгмвардйщ А. гд Тмквзйщ нзпай:
«Сакми гдкмкоарзфдпкми проалми в
кзод явйядрпя ра зж проал, ггд... йыгз
гмпрзгйз лазвшпхдгм пмвдохдлпрва в
зпкуппрвд пммбца гмбзварщпя удйз,
мрвдфаыцди зт мбцзк едйалзяк з
фацд гоугзт нозкдлярщ ърмр кдрмг
кмййдкрзвлмгм гдипрвзя» [1, c. 37].
Обцдпрвдллшд могалзжаузз пмжгаырпя зкдллм гйя рмгм, фрмбш йыгз пкмгйз ода-йзжмварщ пвмз кмййдкрзвлшд
злрдодпш. Пмрмку фрм фйдлш мбцдпрва нммгзлмфкд лд пнмпмблш жацзрзрщ
пвмз злрдодпш. Гйавлшк нмкажардйдк
гдкмкоарзфдпкмгм гмпугаопрва явйядрпя вмжкмелмпрщ пмжгалзя мбцдпрвдллшт могалзжаузи з уфапрзд в оабмрд ракзт могалзжаузи. Раппкмродллшд лакз кмкдлрш мфдодглми оаж
пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм гдярдйщлмпрщ мбцдпрвдллшт могалзжаузи
мнодгдйяр уомвдлщ гдкмкоарзжаузз
мбцдпрва. Пмърмку мнодгдйдлзд ноавмвмгм прарупа мбцдпрвдллшт могалзжаузи зкддр бмйщхмд жлафдлзд в лаукд. Подегд впдгм, ваелм оаппкмродрщ
таоакрдо-лшд фдорш мбцдпрвдллшт
могалзжа-узи:
- гйавлми таоакрдолми фдорми
мбцдпрвдллшт могалзжаузи явйядрпя
рм, фрм млз пуцдпрвуыр з гдипрвуыр
мргдйщлм мр гмпугаопрва. Пмърмку зт
фапрм лажшваыр лдгмпугаопрвдллшкз
могалзжаузякз. Как кш уед мркдрзйз, мбцдпрвдллшд пмжгаырпя гйя одайзжаузз кмййдкрзвлшт злрдодпмв. Тм
дпрщ, млз пмжгаырпя нодзкуцдпрвдллм фйдлакз мбцдпрва. Гмпугаопрвм лд
зкддр ноавм вкдзварщпя в гдйа мбцдпрвдллшт могалзжаузи. Епрдпрвдллм,
пм прмомлш гмпугаопрва ракед пмжгаырпя мбцдпрвдллшд могалзжаузз.
Нм, в йыбмк пйуфад ърз могалзжаузз
пмжгаырпя гйя жацзрш гоаегалпкзт
злрдодпмв. Поз ърмк гмпугаопрвм
кмедр уодгуйзомварщ гдярдйщлмпрщ
ърми могалзжаузз. Ваелм мркдрзрщ,
фрм пакм гмпугаопрвм пмжгадр мбцдпрвдллуы могалзжаузы ла мплмвд гоаегал-пкми злзузарзвш. Такзд мбчдгзлд-лзя, как ноавзйм, пфзраырпя гмпу-

гаопрвдллм-мбцдпрвдллшк. Епйз гаед какмд йзбм мбчдгзлдлзд пмжгадрпя
гмпугаопрвмк, млм гдипрвудр пакмпрмярдйщлм мр гмпугаопрва;
- йыбая мбцдпрвдллая могалзжаузя смокзоудрпя ла гмбомвмйщлми
мплмвд. Тм дпрщ, гоаегалд пакмпрмярдйщлм нозлзкаыр уфапрзд зйз мркажшваырпя мр уфапрзя в гдйд рми зйз
злми мбцдпрвдллми могалзжаузз;
- мбцдпрвдллшд могалзжаузз
уноавйяырпя рмйщкм зт пмжгардйякз,
рм дпрщ гоаегалакз. Эрм мжлафадр,
фрм гмпугаопрвм лд нозлзкадр уфапрзд в номудппд уноавйдлзя гдйакз
мбцдпрвдллми могалзжаузз;
- мбцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд мтаоакрдозжудрпя как лдкмккдофдпкмд.
Обцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд кмедр
жалзкарщпя тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз, лм, лд нодпйдгуя ноз ърмк
кмккдофдпкзт удйди. Как ноавзйм,
мбцдпрвдллая могалзжаузя жалзкадрпя тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз рмйщкм гйя рмгм, фрмбш пдбя мбдпндфзрщ
пдбя
лдмбтмгзкшкз
подгпрвакз.
Позбшйщ мр тмжяипрвдллми гдярдйщлмпрз згдр ла мбцзд удйз. Гйавлая
мрйзфзрдйщлая фдора мбцдпрвдллшт
могалзжаузи жакйыфадрпя зкдллм в
ърмк;
- у фйдлмв мбцдпрвдллшт могалзжаузи впдгга мбцзд злрдодпш. Тм
дпрщ, мбцдпрвдллая могалзжаузя пмжгадрпя зкдллм ла мбцлмпрз злрдодпмв. Слафайа фйдлш мбцдпрва пмжгаыр мбцдпр-вдллмд мбчдгзлдлзд ла
мплмвд злгзвзгуайщлмгм злрдодпа.
Пмрмк ърз злрдодпш пралмвярпя мбцзкз гйя впдт фйдлмв могалзжаузз;
- удйз мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя смокуйзоуырпя ла мплмвд мбцзт
злрдодпмв дгм фйдлмв. Икдллм ракзд
удйз пнмпмбпрвуыр гдярдйщлмпрщ мбцдпрвдллшт могалзжаузи. Комкд рмгм, йыбмд мбцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд
зкддр управ. Управ ракед мнодгдйядрпя ла мплмвд мбцзт злрдодпмв з
удйди фйдлмв мбчдгзлдлзя. Пм Кмлпрзруузяк гмпугаопрв кзоа ноавм
гоаегал ла пмжгалзд мбцдпрвдллшт
могалзжаузи гаоалрзоудрпя.
Пм родбмвалзяк кдегулаомглшт
лмокарзвлм-ноавмвшт
гмкукдлрмв
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каегши фдймвдк зкддр ноавм ла мбчдгзлдлзд. Тм дпрщ фйдлш мбцдпрва
мбчдгзляырпя п гоугзкз гйя мбдпндфдлзя мбцзт злрдодпмв. Такзк мбоажмк, пмжгаырпя оажйзфлшд мбцдпрвдллшд могалзжа-узз. Впдмбцая гдкйаоаузя ноав фдймвдка мроаеадр
ваелшд кмкдлрш ноав фдймвдка ла
мбчдгзлдлзд. Пм гдкйаоаузз лзкрм
лд кмедр бшрщ нозлуегдл впрунарщ в
ру зйз злуы могалзжаузы [6]. Мзомвая ноакрзка ла пмводкдллмк ъранд
пвзгдрдйщпрвудр м рмк, фрм мбцдпрвдллшд могалзжаузз вйзяыр лд рмйщкм ла влуродллыы з влдхлыы нмйзрзку гмпугаопрв. Такзд могалзжаузз
ракед акрзвлм вйзяыр в удймк ла
кдегулаомглшд мрлмхдлзя. Сдгмгля
мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя вшпрунаыр в омйз акрзвлмгм жацзрлзка
ноав з пвмбмг фдймвдка. Такзк мбоажмк, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя нодгмправйядр пвмзк фйдлак улзкайщлшд
вмжкмелмпрз гйя одайзжаузз пвмзт
пнмпмблмпрди, ноз ърмк мроаеая бмйщхмд оажлммбоажзд ъкмлмкзфдпкзт,
гдкмгоасзфдпкзт, одйзгзмжлшт, номсдппзмлайщлшт з гоугзт злрдодпмв
фйдлмв мбцдпрва.
Ижвдпрлм, фрм ноавмвми праруп
мбцдпрвдллшт могалзжаузи - ърм
клмгмпрмомллзи ноавмвми злпрзрур.
Эрм нмймедлзд мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя, кмрмомд одгуйзоудрпя ноавмк. В ыозгзфдпкми йзрдоаруод мркдфадрпя, фрм ноавмвми праруп мтваршвадр в мплмвлмк пйдгуыцзд ъйдкдлрш [4, c. 176]:
- ноава;
- мбяжаллмпрз;
- гаоалрзз.
Мдегулаомглши накр м гоаегалпкзт з нмйзрзфдпкзт ноават гйапзр,
фрм каегши фдймвдк зкддр ноавм ла
пвмбмгу аппмузаузи п гоугзкз. Эрм
ноавм вкйыфадр пммрвдрпрвдллм, ноавм ла пмжгалзд номспмыжмв з нозлярзд уфапрзд в зт гдйат. Позлузнш
пмжгалзя з гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт могалзжаузи мроаеаырпя в кдегулаомглм-ноавмвшт акрат. Мдегулаомглшд ноавмвшд лмокш ракед
мнодгдйяыр нозлузнш мгоалзфдлзя
гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт могалз-
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жаузи. Ммелм пкажарщ, фрм нмфрз впд
кдегулаомглм-ноавмвшд гмкукдлрш
вйзярдйщлшт кдегулаомглшт могалзжаузи нозжлаыр одхаыцуы омйщ
мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи в жацзрд
ноав з злрдодпмв фдймвдка.
Епрдпрвдллм, рмйщкм в гдкмкоарзфдпкзт мбцдпрват мбцдпрвдллшд
мбчдгзлдлзя зкдыр мнодгдйдллши
ноавмвми праруп. Згдпщ нмг ноавмвшк прарупмк нмлзкадрпя в мплмвлмк
ноава з мбяжаллмпрз ързт мбчдгзлдлзи. Ваелм мркдрзрщ, фрм мбцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд оаппкарозвадрпя
в мплмвлмк как пубчдкр нубйзфлмгм
ноава. Тм дпрщ млз одайзжуыр пвмы
ноавмпнмпмблмпрщ в оажйзфлшт мбйапрят мбцдпрвдллми езжлз. Поз ърмк
ъра ноавмпнмпмблмпрщ лд гмйела номрзвмодфзрщ Кмлпрзруузы з жакмлмгардйщлшк акрак проалш. Ммелм
оажйзфзрщ злгзвзгуайщлшд з кмййдкрзвлшд пубчдкрш ноава. Поавмпубчдкрлмпрщ пмузайщлшт мбцлмпрди, как
ноавзйм, мплмвшвадрпя ла ноавмпубчдкрлмпрз злгзвзга. Поавмпубчдкрлмпрщ мбцдпрвдллшт могалзжаузи
мнодгдйядрпя в мплмвлмк ла мплмвд
кдегулаомглшт
лмокарзвлмноавмвшт акрмв. Поава з пвмбмгш
фдймвдка, жакоднйдллшд в ързт гмкукдлрат, мбяжардйщлм жацзцаырпя з
гаоалрзоуырпя гмпугаопрвакз кзоа.
Оркдрзк, фрм 1993-мк гмгу в Вдлд
пмпрмяйапщ впдкзолая кмлсдодлузя
нм ноавак фдймвдка. Уфапрлзкз гмпрзгйз пмгйапзя в рмк, фрм ноава фдймвдка гмйелш пмбйыгарщпя лджавзпзкм мр какзт-йзбм сакрмомв. Поавм
ла мбчдгзлдлзд ракед промгм пмбйыгадрпя как впд мпрайщлшд ноава фдймвдка. Вм Впдмбцди Ддкйаоаузз ноав
фдймвдка мроаеадрпя нмймедлзд м
рмк, фрм «Каегши фдймвдк зкддр
ноавм ла пвмбмгу аппмузаузи. Нзкрм
лд кмедр бшрщ нозлуегадк впрунарщ
в какуы-йзбм аппмузаузы» [7]. В
прарщд 22 Мдегулаомглмгм накра м
гоаегалпкзт з нмйзрзфдпкзт ноават
мркдфадрпя: «Каегши фдймвдк зкддр
ноавм ла пвмбмгу аппмузаузи п гоугзкз, вкйыфая ноавм пмжгаварщ номспмыжш з впрунарщ в ракмвшд гйя пвмзт злрдодпмв. Пмйщжмвалзд ързк ноа-
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вмк лд нмгйдезр лзкакзк мгоалзфдлзяк, комкд рдт, кмрмошд нодгупкарозваырпя жакмлмк з кмрмошд лдмбтмгзкш в гдкмкоарзфдпкмк мбцдпрвд в
злрдодпат гмпугаопрвдллми зйз мбцдпрвдллми бджмнаплмпрз, мбцдпрвдллмгм нмоягка, мтоалш жгмомвщя з
лоавпрвдллмпрз лапдйдлзя зйз жацзрш ноав з пвмбмг гоугзт йзу. Напрмяцая прарщя лд ноднярпрвудр ввдгдлзы жакмллшт мгоалзфдлзи зпнмйщжмвалзя ързк ноавмк гйя йзу, втмгяцзт в пмправ вммоуедллшт пзй з
нмйзузз». Тодрзи нулкр ърми прарщз
ракед гйапзр: «Нзфрм в лапрмяцди
прарщд лд гадр ноавм гмпугаопрвак,
уфапрвуыцзк в Кмлвдлузз Мдегулаомглми
могалзжаузз
роуга
1948 гмга мрлмпзрдйщлм пвмбмгш аппмузаузи з жацзрш ноава ла могалзжаузы, нозлзкарщ жакмлмгардйщлшд
акрш в уцдоб гаоалрзяк, нодгупкарозвадкшк в укажаллми Кмлвдлузз,
зйз нозкдлярщ жакмл ракзк мбоажмк,
фрмбш лалмпзйпя уцдоб ързк гаоалрзяк» [8]. Оркдрзк, фрм лмокарзвлмноавмвая мплмва смокзомвалзя з
гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт могалзжаузи латмгяр пвмд мроаедлзд вм
клмгзт кдегулаомглшт лмокарзвлшт
гмкукдлрат. Нанозкдо, в пр. 11 Евомндипкми Кмлвдлузз м жацзрд ноав
фдймвдка з мплмвлшт пвмбмг мркдфадрпя: «Каегши фдймвдк зкддр ноавм
ла пвмбмгу аппмузаузи п гоугзкз,
вкйыфая ноавм пмжгаварщ номспмыжш
з впрунарщ в ракмвшд гйя жацзрш
пвмзт злрдодпмв. Пмйщжмвалзд ързкз
ноавакз лд нмгйдезр лзкакзк мгоалзфдлзяк, комкд рдт, кмрмошд нодгупкарозваырпя жакмлмк з кмрмошд
лдмбтмгзкм в гдкмкоарзфдпкмк мбцдпрвд в злрдодпат гмпугаопрвдллми
зйз мбцдпрвдллми бджмнаплмпрз, гйя
нодгмрвоацдлзя бдпнмоягкмв з нодпрунйдлзи, гйя мтоалш жгмомвщя з
лоавпрвдллмпрз лапдйдлзя зйз гйя
жацзрш ноав з пвмбмг гоугзт йзу.
Напрмяцая прарщя лд ноднярпрвудр
ввдгдлзы жакмллшт мгоалзфдлзи
нмйщжмвалзя ързкз ноавакз гйя йзу,
втмгяцзт в пмправ вммоуедллшт пзй,
нмйзузз зйз агкзлзпроарзвлшт могалмв гмпугаопрва» [9]. Такед ваелм

мркдрзрщ, фрм ноавм ла пмжгалзд мбцдпрвдллшт могалзжаузи жакоднйдлм
в кмлпрзруузят пмводкдллшт гмпугаопрв кзоа. В лаузмлайщлшт жакмлмгардйщлшт акрат мнодгдйяырпя
нозлузнш смокзомвалзя, гдярдйщлмпрз, а ракед мбяжардйщпрва мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи. Тм дпрщ, мпмжладрпя, фрм бдж мнодгдйдлзя ноавмвмгм прарупа мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи, лдвмжкмелм ъссдкрзвлм одайзжмварщ ноава з пвмбмгу фдймвдка. Пм
ърми нозфзлд, кмелм пкажарщ, впд
пмводкдллшд гмпугаопрва упмвдохдлпрвуыр лмокарзвлм-ноавмвуы мплмву
пмжгалзя з гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи. Такзк мбоажмк,
мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя явйяырпя
ъссдкрзвлшк ъйдкдлрмк угмвйдрвмодлзя оажйзфлшт злрдодпмв фйдлмв
мбцдпрва. Нанозкдо, мбоарзк влзкалзд ла Кмлпрзруузы Ипналзз.
Так, в пр. 22 Кмлпрзруузз Ипналзз
мркдфадрпя: «Позжладрпя ноавм ла
мбчдгзлдлзд. Обчдгзлдлзя, кмрмошд
нодпйдгуыр удйз зйз нозкдляыр
подгпрвa, кйаппзсзузоудкшд жакмлмк
как нодпрунлшд, явйяырпя лджакмллшкз. Обчдгзлдлзя, пмжгавадкшд ла
мплмвалзз ърми прарщз, гмйелш жанзпарщпя в оддпро рмйщкм п удйщы одкйакш. Рмпнупк зйз нозмпралмвйдлзд
гдярдйщлмпрз мбчдгзлдлзи вмжкмелм
рмйщкм в пзйу мбмплмваллмгм пугдблмгм одхдлзя. Занодцаырпя раилшд
з вмдлзжзомваллшд мбчдгзлдлзя»
[10]. В зпналпкмк мбцдпрвд нозжладрпя, фрм гоаегалд кмгур жацзрзрщ
пвмз оажйзфлшд злрдодпш, бмйдд гаоалрзомваллм
рмйщкм нмподгпрвмк
мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи. Сммрвдрпрвдллм в Ипналзз пуцдпрвудр
одайщлая гаоалрзя гмпугаопрва ла
одайзжаузз ноавм ла мбчдгзлдлзд.
Ммедк нозвдпрз дцд мгзл нозкдо. В
Кмлпрзруузз Годузз 1975 гмга ноавм
ла мбчдгзлдлзд фдркм зжйагадрпя. Так
как, в пр. 12 Кмлпрзруузз Годузз
укоднйдлм: «Годкз зкдыр ноавм пмжгаварщ пмыжш з мбцдпрва, лд зкдыцзд удйщы зжвйдфдлзд нозбшйз, пмбйыгая ноз ърмк жакмлш, кмрмошд,
мглакм, лзкмгга лд кмгур мбупймвйзварщ мпуцдпрвйдлзд ърмгм ноава нод-
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гваозрдйщлшк нмйуфдлздк оажодхдлзя» [11]. Такзк мбоажмк, в кмлпрзруузят пмводкдллшт гмпугаопрв гаоалрзоудрпя мбдпндфдлзд ноава ла
мбчдгзлдлзд. Свмбмглмд сулкузмлзомвалзд мбцдпрвдллшт могалзжаузи
явйядрпя гйавлшк нмкажардйдк гоаегалпкмгм мбцдпрва. Как кш взгзк,
ноавмвми праруп мбцдпрвдллшт могалзжаузи жакоднйдл вм клмгзт пдощджлшт кдегулаомглшт гмкукдлрат. Эрм
мфдодглми оаж пвзгдрдйщпрвудр м рмк,
фрм кдпрм з омйщ мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи одайщлм мудлзвадрпя. Обцдпрвдллшд могалзжаузз акрзвлм
вйзяыр ла впд ланоавйдлзя мбцдпрвдллмгм оажвзрзя.
Фулкузз з мплмвлшд нозжлакз
мбцдпрвдллшт могалзжаузи.
Подегд впдгм мркдрзк, фрм мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя лд мбйагаыр
вйапрлшкз нмйлмкмфзякз. Явйяяпщ
мплмвми гоаегалпкмгм мбцдпрва, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя впрунадр в
омйз кмккулзкармоа кдегу гоаегалакз з могалакз гмпугаопрвдллми
вйапрщы. Поз ърмк мбцдпрвдллшд
мбчдгзлдлзя мрпразваыр злрдодпш
гоаегал. Злафзр, гйавлая сулкузя
мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя жакйыфадрпя в рмк, фрм гоаегалд в дгм оаккат одайзжуыр мбцзд злрдодпш з
удйз. Тм дпрщ пндузсзфдпкзд ъкмлмкзфдпкзд, куйщруолшд, одйзгзмжлшд,
ърлзфдпкзд злрдодпш гоаегал одайзжуырпя влд псдош гдярдйщлмпрз гмпугаопрва. Обцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд
лднмподгпрвдллм лд одхадр оажйзфлшд номбйдкш гоаегал. Олз гйавлшк
мбоажмк родбуыр зт одхдлзд мр могалмв гмпугаопрвдллми вйапрз. Сммрвдрпрвдллм, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя лд нозлзкаыр мсзузайщлшд одхдлзя. Обцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд
ракед мрйзфадрпя мр нмйзрзфдпкми
наорзз. Так, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя, как ноавзйм, лд продкярпя к
нмйзрзфдпкми вйапрз. Такзк мбоажмк,
мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя лд явйяырпя нмйзрзфдпкзкз могалзжаузякз.
Нм, ноз ърмк млз одайщлм з ъссдкрзвлм вйзяыр ла номвмгзкуы нмйзрзку гмпугаопрвмк. Гйавлшк подгпр-
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вмк вмжгдипрвзя ла нмйзрзку явйядрпя пмузайщлши кмлромйщ.
Поакрзка нмкажшвадр, фрм смокш
пуцдпрвмвалзя мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи пзйщлм вйзяыр ла зт гдярдйщлмпрщ. Обцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя
пмжгаырпя нм злзузарзвд гоаегал з
нодпйдгуыр гмйгмводкдллшд удйз.
Комкд ърмгм, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя мбяжардйщлшк мбоажмк, зкдыр
управ з фдркуы проукруоу. В йыбмк
гоаегалпкмк мбцдпрвд мбцдпрвдллшд
мбчдгзлдлзя вшнмйляыр мплмвлуы
сулкузы ърмгм мбцдпрва. Тм дпрщ,
мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя згоаыр,
нодегд впдгм, омйщ нмподглзка кдегу
мргдйщлшкз злгзвзгакз з гмпугаопрвмк. Зацзцая йзфлмпрщ мр гмпугаопрва, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя ракед впрунаыр в омйз гаоалра прабзйщлмпрз з упрмифзвмпрз гмпугаопрва
з мбцдпрва. В ърмк пкшпйд роагзузмллшд мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя
жалзкаыр удлроайщлмд кдпрм. К роагзузмллшк мбцдпрвдллшк мбчдгзлдлзяк мрлмпярпя пйдгуыцзд [3,
c. 83]:
- номсдппзмлайщлшд;
- лауфлшд;
- рвмофдпкзд пмыжш;
- нодгнозлзкардйщпкзд;
- едлпкзд;
- кмймгделшд з р.г.
Чйдлш мбцдпрва гйя одайзжаузз
з жахзрш пвмзт оажйзфлшт злрдодпмв, пмжгаыр зкдллм ракзд могалзжаузз. Пм клдлзы уфдллшт, пуцдпрвуыр роз смокш мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи:
- гмпугаопрвдллшд;
- нозбшйщлшд;
- лдкмккдофдпкзд.
Поз пмжгалзз мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи промгм пмбйыгадрпя нозлузн гмбомвмйщлмпрз. Тм дпрщ, как кш
вшхд мркдрзйз, в кмлпрзруузят гмпугаопрв кзоа з кдегулаомглшт жакмлмгардйщлшт акрат жанодцадрпя
нозлуегдлзд к фйдлпрву какми-йзбм
могалзжаузз. Ваелм мркдрзрщ, фрм
фйдлакз мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя
явйяырпя как сзжзфдпкзд, рак з
ыозгзфдпкзд йзуа [2, c. 67].

Правовой статус и особенности общественных объединений
Мзомвми мншр нмкажшвадр, фрм
гйя роагзузмллшт мбцдпрвдллшт
мбчдгзлдлзи пуцдпрвуыр пндузсзфдпкзд сулкузз. Так как, нмйзрзфдпкая
сулкузя гйя ракзт могалзжаузи лд
явйядрпя мплмвлми. Нанозкдо, номспмыжш, как ноавзйм, жацзцаыр ъкмлмкзфдпкзд злрдодпш оабмрлзкмв.
Поз ърмк ваелм ланмклзрщ, фрм
номспмыжш в лдкмрмошт проалат кмгур кмлромйзомварщ нмйзрзфдпкзд
наорзз. Такзк мбоажмк, мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзд вшнмйляыр гмвмйщлм пдощджлшд сулкузз в езжлз мбцдпрва з гмпугаопрва.
Такзк мбоажмк, нмгвмгя зрмг
лахзк зппйдгмвалзяк, кмедк мркдрзрщ, фрм ноавм ла мбчдгзлдлзд мнодгдйядр уомвдлщ оажвзрзя, нодегд
впдгм, гоаегалпкмгм мбцдпрва. Так
как мплмву йыбмгм гоаегалпкмгм мбцдпрва пмправйяыр оажйзфлшд мбцдп-

рвдллшд мбчдгзлдлзя. Дйя ъссдкрзвлми з пвмбмглми гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи гаоалрзоудрпя ноавм ла мбчдгзлдлзд. В лаузмлайщлшт з кдегулаомглшт жакмлмгардйщлшт акрат нодгупкарозваырпя
нмймедлзя м нозлузнат гдярдйщлмпрз з ноавмвмк прарупд мбцдпрвдллшт
мбчдгзлдлзи. Обцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя вшпрунаыр в омйз ъссдкрзвлмгм жацзрлзка ноава з злрдодпмв
гоаегал. Икдя оажйзфлшд смокш,
мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя одайзжуыр оажйзфлшд кмййдкрзвлшд злрдодпш пвмзт фйдлмв. Пмърмку ла пмводкдллмк ъранд вмномп ноавмвмгм прарупа мбцдпрвдллшт могалзжаузи зкддр бмйщхуы акруайщлмпрщ. Обцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя явйяырпя гаоалрмк прабзйщлмпрз з номгмйезрдйщлмгм оажвзрзя мбцдпрва..
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Галбдомв Д. М. мгйу. Поавмвзи праруп і мпмбйзвмпрі гомкагпщкзт мб'єглалщ
У лаукмвіи праррі омжгйягаєрщпя номбйдка гомкагпщкмгм мб'єглалля. Пдох жа впд,
алайіжуєрщпя ноавмвзи праруп гомкагпщкмгм мб'єглалля. Зажлафаєрщпя, цм в лауімлайщлзт ра кіелаомглзт жакмлмгавфзт акрат каырщ кіпуд нмймедлля ном гомкагпщкі
мб'єглалля. Ці нмймедлля взжлафаырщ ноавмвзи праруп, нозлузнз првмодлля і гіяйщ-
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лмпрі гомкагпщкзт мб'єглалщ. Такме нмяплыєрщпя пурліпрщ ноавмвмгм прарупу гомкагпщкзт мб'єглалщ. Обґоулрмвуєрщпя, цм мплмвмы бугщ-якмгм гомкагялпщкмгм пупнійщпрва є оіжлі гомкагпщкі мб'єглалля. Ці мб'єглалля, бугуфз пнмйуфлмы йалкмы кіе фйдлакз пупнійщпрва і могалакз гдоеавлмї вйагз, взпрунаырщ в омйі жатзплзка ілрдодпів
і ноав гомкагял. У лаукмвіи праррі омжгйягаырщпя ракме мплмвлі мжлакз гомкагпщкзт
могаліжауіи.
Кйюфмві пймва: пупнійщпрвм, гдоеава, ноавм, ілрдодпз, гомкагялзл, мб'єглалля,
гомкагялпщкд пупнійщпрвм.

Галбдомв Д. М. мгйу. Поавмвми праруп з мпмбдллмпрз мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи
В нодгправйдллми лауфлми прарщд оаппкарозвадрпя номбйдка мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя. Подегд впдгм, алайзжзоудрпя ноавмвми праруп мбцдпрвдллмгм мбчдгзлдлзя. Оркдфадрпя, фрм в лаузмлайщлшт з кдегулаомглшт жакмлмгардйщлшт акрат
зкдыр кдпрм нмймедлзя мб мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзят. Эрз нмймедлзя мнодгдйяыр ноавмвми праруп, нозлузнш пмжгалзя з гдярдйщлмпрз мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи.
Такед мбчяплядрпя пуцлмпрщ ноавмвмгм прарупа мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи. Обмплмвшвадрпя, фрм мплмву йыбмгм гоаегалпкмгм мбцдпрва пмправйядр оажйзфлшд мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя. Эрз мбчдгзлдлзя, явйяяпщ пвяжшваыцзк жвдлмк кдегу фйдлакз мбцдпрва з могалакз гмпугаопрвдллми вйапрз, вшпрунаыр в омйз жацзрлзка
злрдодпмв з ноав гоаегал. В лауфлми прарщд оаппкарозваырпя ракед мплмвлшд нозжлакз мбцдпрвдллшт могалзжаузи.
Кйюфдвшд пймва: мбцдпрвм, гмпугаопрвм, ноавм, злрдодпш, гоаегалзл, мбчдгзлдлзд, гоаегалпкмд мбцдпрвм.

Ganberov D. Legal status and features of public associations.
In the submitted scientific article the problem of public association is considered.
First of all, legal status of public association is analyzed. It is noted that in national
international acts take the position about public associations. These provisions define
legal status, the principles of creation and activity of public associations. Also the essence
of legal status of public associations speaks. Is proved that a basis of any civil society
makes various public associations. These associations, being the connecting link between
members of society and public authorities, act as the defender of interests and rights of
citizens. In the scientific article the main signs of public organizations are considered also.
Key words: society, state, right, interests, citizen, association, civil society.
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У номудпі жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі гійялкз лдоігкм взлзкає лдмбтігліпрщ їт жатзпру, кмйз вмлз нмоухуырщпя, мпнмоыырщпя абм лд взжлаырщпя. Затзпр ждкдйщлзт ноав
жгіиплыєрщпя в ыозпгзкуіилмку абм
нмжаыозпгзкуіилмку нмоягку. У
ндохмку взнагку ноава ла ждкйы
жатзцаырщпя жгдбійщхмгм пугмк,
мпкійщкз жгіглм ж Кмлпрзрууієы
Укоаїлз (пр. ) взнйзває, цм бугщ-які
кмлсйікрз нігйягаырщ взоіхдллы в
пугмвмку нмоягку.
Помвдгдлля пуфаплмї пугмвмї одсмокз ра пуррєвд млмвйдлля пкйагу
пуггів впдйяє лагіы, цм пугмвд взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів, які взлзкаырщ ж нозвмгу нмоухдлля ждкдйщлзт
ноав, мндоарзвлзк ра мнрзкайщлзк.
Вмглмфап пщмгмглі, кмйз пвір
проіккм омжвзваєрщпя, акруайіжуєрщпя
нмродба у хвзгкзт ра дсдкрзвлзт
номудгуоат взоіхдлля пнмоів, які
взлзкаырщ
кіе
оіжлмкалірлзкз
пуб’єкракз ждкдйщлзт ноавмвіглмпзл.
Так, у багарщмт коаїлат пвіру є гуед
нмхзодлзк айщрдоларзвлі пнмпмбз
взоіхдлля пнмоів, гм якзт, жмкодка,
кмела віглдпрз кдгіауіы. На еайщ, в
Укоаїлі вмла ноакрзфлм лд жапрмпм-

вуєрщпя. Така пзруауія жукмвйдла як
боакмк жакмлмгавфмгм жабджндфдлля,
рак і лдбаеалляк гдоеавлзт могалів
у нігрозкуі нмгіблзт номудгуо. Змкодка, якцм кдгіауія як айщрдоларзвлзи пнмпіб взоіхдлля ждкдйщлзт
пнмоів лд жлатмгзрщ пвмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля, рм гіяйщліпрщ, ланозкйаг, родрдипщкзт пугів, водгуйщмвала жакмлмк, влапйігмк їт ыозгзфлм-рдтліфлмї лдгмпкмлаймпрі лд
ужгмгеуєрщпя ж нмймедллякз ілхзт
жакмлмгавфзт акрів (жмкодка, ж нмймедллякз Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз ра Гмпнмгаопщкмгм
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз),
цм нозжвмгзрщ гм пкйаглзт пзпрдклзт кмйіжіи, взоіхуварз які гмвмгзрщпя жлмву е ракз пугак жагайщлмї
ыозпгзкуії.
Поз ущмку, воатмвуыфз пвірмвзи
гмпвіг, кмела првдогеуварз, цм жа
гмнмкмгмы айщрдоларзвлзт пнмпмбів
взоіхуєрщпя нозбйзжлм 80 % узвійщлзт, гмпнмгаопщкзт ра агкіліпроарзвлзт пноав [1]. За ракзт укмв в Укоаїлі лажоійа мб’єкрзвла лдмбтігліпрщ
жаномвагедлля жакмлмгавфзт кдталіжків айщрдоларзвлмгм взоіхдлля пнмоів ла мплмві одкмкдлгауіилзт акрів
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Євомндипщкмгм Смыжу: 1) Рдкмкдлгауії Ree (2002) 10 цмгм кдгіауії в
узвійщлзт пноават; 2) Рдкмкдлгауії
Ree (2001) 9 цмгм айщрдоларзвлмгм
пугмвмгм омжгйягу пнмоів кіе агкіліпроарзвлзкз могалакз і прмомлакз –
нозварлзкз мпмбакз (агкіліпроарзвлі пноавз).
Ндмбтігліпрщ гмпйігедлля лавдгдлмї номбйдкарзкз ракме жукмвйыє,
ж мглмгм бмку, мжлаимкйдлля ж мпмбйзвмпрякз кдгіауії як номудпу, жмкодка и номвдгдлля гмпйігедлщ в
мкодкзт одгімлат ла нодгкдр дсдкрзвлмпрі ракмгм пнмпмбу, а ж ілхмгм –
взвфдлля нмжзрзвлмгм кіелаомглмгм
гмпвігу, гд взкмозпралля ракмгм пнмпмбу є нмхзодлмы упніхлмы ноакрзкмы.
Оглак вномвагедлля галзт номудгуо в Укоаїлі кає жлаирз нігрозкку
як ж бмку пуб’єкрів жакмлмгавфмї іліуіарзвз, рак і в ноавмжапрмпмвфіи ноакрзуі пугмвзт і ноавммтмомллзт могалів. За ілхзт укмв айщрдоларзвлзк
номудгуоак лавояг фз вгапрщпя жабджндфзрз дсдкрзвлзи жатзпр ждкдйщлзт
ноав гомкагял ра ыозгзфлзт мпіб.
Взвфдлля ноакрзкз жаоубіелзт коаїл
пвігфзрщ, цм у бійщхмпрі омжвзлдлзт
коаїл кмлсйікруыфі прмомлз гдгайі
фапріхд жвдораырщпя гм жапрмпувалля
віглмвлзт ноакрзк, ланозкйаг, ракзт
як номудгуоз кдгіауії.
Нд кмела лд вігжлафзрз, цм пщмгмглі рдокіл «кдгіауія» вжагайі вігпурліи в укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві. В
гдкійщкмт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат віл везваєрщпя, жмкодка: Закмл
Укоаїлз «Пом бджмнйарлу ноавмву
гмнмкмгу» (пр. 1), Кмлуднуія омжвзрку козкілайщлмї ыпрзуії цмгм лднмвлмйірліт в Укоаїлі (н. 3) рмцм. Оглак
лдмглмоажмві пномбз Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз водгуйыварз кдгіауіы хйятмк нозилярря пндуіайщлмгм номсійщлмгм жакмлу лд прайз упніхлзкз,
влапйігмк фмгм пщмгмглі жакмлмгавфм
лд жакоінйдлі лі нмймедлля цмгм
прарупу кдгіармоа, лі ноава ра
мбмв’яжкз прмоіл, лі емглі ілхі ваейзві апндкрз жажлафдлмї номудгуоз.
Ваорм лагмймпзрз, цм в ноавмвіи
гмкрозлі кдгіауії нозгійяєрщпя гм-
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пзрщ жлафла увага. Змкодка, лаукмвуі
нм-оіжлмку лавмгярщ взжлафдлля жажлафдлмгм нмлярря. Так, О. Бдйілпщка
омжгйягає кдгіауіы як гмбомвійщлзи
пнмпіб омжв’яжалля кмлсйікрлмї пзруауії, гд кдгіармо у тмгі проукруомвалмї номудгуоз гмнмкагає прмомлак
пнмоу жайуфзрзпя гм ноякзт ндодкмвзл жагйя взомбйдлля пнійщлмгм оіхдлля цмгм номбйдкз [2, п. 158].
Мдгіауія як айщрдоларзвлзи пнмпіб взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів ла
пуфаплмку драні омжвзрку гає бійщх
хзомкі кмейзвмпрі гйя гмпяглдлля
вжаєклмгм оджуйщрару, кмлсігдлуіиліпрщ, халпз жбдодгрз гіймві віглмпзлз ж наорлдомк, ж якзк взлзк ждкдйщлзи пніо, дкмлмкіы кмхрів. Ндмбтіглм
нмгмгзрзпя
ж
гуккмы
І. С. Шатоаи, цм ждкдйщлд жакмлмгавпрвм првмоыє ндодгукмвз гйя жапрмпувалля айщрдоларзвлзт пнмпмбів
водгуйывалля
ждкдйщлм-ноавмвзт
кмлсйікрів, айд нмродбує пуррєвмгм
гммноауывалля в фапрзлі одгйакдлрауії ракзт кдталіжків [3, п. 172].
Сндузсіка ноавмвмгм одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл взжлафає кмкнйдкплзи таоакрдо нзралщ взоіхдлля
ждкдйщлзт пнмоів, гмпйігедлля якзт
гмжвмйяє взявзрз кмлкодрлі номбйдкз жапрмпувалля лмок ждкдйщлмгм
жакмлмгавпрва. Згаєрщпя, цм мглзк ж
ілгзкармоів якмпрі фзллмгм жакмлмгавпрва кмела вваеарз дсдкрзвліпрщ
взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів.
В пвмы фдогу, жаоубіелі лаукмвуі
(А. Рм, І. Шдокал) взжлафаырщ кдгіауіы як номудп, в якмку прмомлз жа
гмнмкмгмы лджайделмї родрщмї прмомлз пзпрдкарзфлм гмкйагаырщ жупзйщ
гйя ж’япувалля їтліт пнійщлзт і вігкіллзт нмгйягів, гмпйігеуырщ кмейзвмпрі айщрдоларзвлмгм взоіхдлля
пнмоу ра жгіиплыырщ нмхук кмкномкіпів гйя укйагдлля угмгз ном взоіхдлля вйаплмгм пнмоу [4]. Коік рмгм,
смокайщлд взжлафдлля кдгіауії (абм
кзомвмї угмгз) лавдгдлд в праррі 1
Тзнмвмгм жакмлу Кмкіпії ООН іж кіелаомглмгм рмогмвмгм ноава (ЮНІСТРАЛ) жа 2002 о. цмгм кіелаомглзт кмкдоуіилзт аобіроаелзт номудгуо. Так, кдгіауія – уд «номудп, кмйз
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прмомлз жайуфаырщ родры мпмбу фз
мпіб <...> іж кдрмы лагалля лзкз гмнмкмгз в кзолмку водгуйываллі пнмоів, цм взлзкаырщ іж нозвмгу кмлроакрлзт фз ілхзт ноавмвзт віглмпзл
абм нмв’яжалі ж лзкз. Мзомвзи нмпдодглзк лд кає ноава лав’яжуварз прмомлак пнмпмбз водгуйывалля пнмоу» [5].
В оджуйщрарі номвдгдлмгм алайіжу
кмела нозирз гм взплмвку ном рд,
цм кдгіауія – уд номудп ндодгмвмоів,
в якмку кдгіармо є могаліжармомк ра
уноавйяє ндодгмвмоакз ракзк фзлмк,
цмб прмомлз нозихйз гм лаибійщх
взгіглмї ра жагмвмйщляыфмї ілрдодпз
мбмт прмоіл угмгз, в оджуйщрарі взкмлалля якмї кмлсйікр кіе прмомлакз
був бз водгуйщмвалзи.
У багарщмт жаоубіелзт коаїлат
(Калага, Авпроайія, Нікдффзла, Авпроія ра іл.) кдгіауія прайа фапрзлмы
ноавмвмї пзпрдкз ра ноавмвмї куйщруоз. На вігкілу віг Укоаїлз, рак нозилярі лмокарзвлі акрз, цм одгйакдлруырщ галзи кдталіжк взоіхдлля
пнмоів. Сщмгмглі кдгіауія – уд взжлалзи ра жародбувалзи кдталіжк взоіхдлля пундодфмк.
Євомндипщкмы Кмлвдлуієы ном
жатзпр ноав йыгзлз ра мплмвлзт пвмбмг віг 04.11.1950 омку ндодгбафдлм
нозилярря пноав гм пугмвмгм омжгйягу рійщкз ніпйя лдвгаймї пномбз взоіхзрз пніо айщрдоларзвлзкз пнмпмбакз. Поімозрдрліпрщ нмпдодглзурва
у омжв’яжаллі впіт пніолзт нзралщ
номгмймхдла і в Угмгі ном наорлдопрвм ра пнівомбірлзурвм фйдлів Євомндипщкмгм
Смыжу.
Оогаліжауія
Об’єглалзт Науіи нозиляйа Ммгдйщлзи жакмл цмгм кіелаомглзт кмкдоуіилзт номудгуо нозкзодлля, а
Кмгдкп нмвдгілкз гйя кдгіармоів,
якзи буйм омжомбйдлм ж кдрмы мгдоеалля бійщхмї гмвіоз гм кдгіауії,
2004 омку нігрозкайа Євомндипщка
кмкіпія. Взжлалля євомндипщкзк пніврмваозпрвмк дсдкрзвлмпрі кдгіауії
вігмбоаеаєрщпя ракме в нмймедллят
нозилярмї 21.05.2008 омку Дзодкрзвз
Євомнаойакдлру «Пом гдякі апндкрз
кдгіауії в узвійщлзт ра гмпнмгаопщкзт пнмоат», цм кіпрзрщ жмбмв’яжалля

гдоеав-фйдлів ЄС цмгм вномвагедлля жакмлів ра ілхзт лмокарзвлзт
акрів, які лдмбтіглі гйя лайделмгм
взкмлалля нмймедлщ галмї Дзодкрзвз.
Сакд рмку Снійщлмы номгоакмы
Євомндипщкмгм Смыжу ра Рагз Євомнз «Помжмоіпрщ ра дсдкрзвліпрщ пугмвмї пзпрдкз Укоаїлз» номвмгзрщпя
ояг жатмгів цмгм вномвагедлля в
пзпрдкі пугмфзлпрва Укоаїлз кдгіауії
як пнмпмбу айщрдоларзвлмгм взоіхдлля ноавмвзт пнмоів. Так, жмкодка,
ж уієы кдрмы, у квірлі 2009 омку дкпндорз Рагз Євомнз взжлафзйз 4 ніймрлзт пугз: Віллзущкзи мкоуелзи
агкіліпроарзвлзи пуг, Дмлдущкзи
андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг,
Івалм-Фоалківпщкзи кіпщкзи пуг,
Біймудоківпщкзи кіпщкоаимллзи пуг
Кзївпщкмї мбйапрі, гйя номвдгдлля
дкпндозкдлру ноз омжгйягі агкіліпроарзвлзт, гмпнмгаопщкзт ра узвійщлзт пноав у пугат Укоаїлз. Пмфзлаырщ ж’явйярзпя могаліжауії, які омжвзваырщ кдгіауіы, ланозкйаг, бйагмгіила могаліжауія «Укоаїлпщкзи удлро
нмомжукілля», яку нігрозкуырщ Вдотмвлзи пуг, Акагдкія пуггів ра Міліпрдопрвм ыпрзуії, правзрщ жа кдру
гіяйщлмпрі вномвагедлля віглмвлмгм
ноавмпуггя у ноавмву пзпрдку. Мдгіауія номнагуєрщпя як ндопндкрзвлзи
ра мнрзкайщлзи ілпроукдлр взоіхдлля пнмоів, мпкійщкз вмла таоакрдозжуєрщпя кілікайщлзкз вроаракз гйя
мнмлдлрів у пнмоі.
Пом баеалля Укоаїлз нозєгларзпя гм номгодпзвлмгм родлгу, якзи
пнозилярзи в багарщмт коаїлат Євомнз ра взкмлуварз вжярі ла пдбд жмбмв’яжалля ж лайделмгм вномвагедлля в укоаїлпщкд пупнійщпрвм номудгуоз кдгіауії ра нігрозккз пвірмвзт
рдлгдлуіи у уіи псдоі, пвігфзрщ взгалзи в 2006 омуі Поджзгдлрмк Укоаїлз Укаж «Пом кмлуднуіы вгмпкмлайдлля пугівлзурва гйя урвдогедлля
пноавдгйзвмгм пугу в Укоаїлі вігнмвіглм гм євомндипщкзт пралгаорів».
Сдодг
нмймедлщ
ндодгбафдлм:
(а) лдмбтігліпрщ омжвзрку айщрдоларзвлзт (нмжапугмвзт) пнмпмбів уодгуйывалля
пнмоів,
(б) првмодлля

213

Публiчне право № 3 (31) (2018)
укмв гйя прзкуйывалля гдхдвхзт і
кдлх смокайіжмвалзт пнмпмбів їт
омжв’яжалля, (в) мбмвяжкмвіпрщ ілсмокувалля гомкагпщкмпрі ном ндодвагз
ракзт пнмпмбів жатзпру ноав нмоівлялм
іж
пугмвзк
кдталіжкмк,
(г) жвдолдлля гм пугу баеалм взкмозпрмвуварз як взляркмвзи пнмпіб
взоіхдлля ыозгзфлмгм пнмоу.
Сйіг вігкірзрз, цм фзллд укоаїлпщкд жакмлмгавпрвм кає ндопндкрзвлд
нігґоулря гйя жапрмпувалля ілпрзруру
кдгіауії, а пакд – лаявліпрщ лмок, цм
ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ укйагдлля
кіе прмомлакз пугмвмгм номудпу кзомвмї угмгз ж кдрмы водгуйывалля
пнмоу ла мплмві вжаєклзт нмпрунмк у
Цзвійщлмку номудпуайщлмку кмгдкпі
ра Гмпнмгаопщкмку номудпуайщлмку
кмгдкпі, жакмлат Укоаїлз «Пом кіелаомглзи кмкдоуіилзи аобіроае»,
«Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзка абм взжлалля имгм балкоурмк». Коік ущмгм, ваейзвд жлафдлля каырщ Закмлз Укоаїлз «Пом родрдипщкі пугз», «Пом нмоягмк взоіхдлля роугмвзт ра кмйдкрзвлзт пнмоів», «Пом бджмнйарлу ноавмву гмнмкмгу». Оглак, узт лмок явлм боакує
гйя нмвлмуіллмгм омжвзрку айщрдоларзвлзт пнмпмбів взоіхдлля пнмоів.
Згагалі гмкукдлрз лд гаырщ фіркмгм
уявйдлля ном номудгуоу кдгіауії, її
пнмпмбз, кдрмгз, жавгалля і нозлузнз. Вмлз лд взжлафаырщ ноавмвмгм
прарупу прмоіл кмлсйікру и пакмгм
кдгіармоа, лд вкажуырщ ла ноавмві
оджуйщрарз номвдгдлля ракмї номудгуоз. Упулурз вкажалі лдгмйікз жакмлмгавдущ пномбував, хйятмк омжомбйдлля и ндодгафі ла омжгйяг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз вігнмвіглі жакмлмномдкрз ном кдгіауіы.
Суррєвзк комкмк гм впралмвйдлля кдгіауії в Укоаїлі прайа омжомбка
номдкру Закмлу Укоаїлз «Пом кдгіауіы», якзи буйм жаодєпромвалм у
Вдотмвліи
Рагі
Укоаїлз
19.04.2012 омку. Помрягмк рощмт омків жакмлмномдкр омжомбйявпя гоунмы
аврмоів жагйя кмейзвмпрі вномвагедлля, омжвзрку ра дсдкрзвлмгм
сулкуімлувалля айщрдоларзвлзт кдрмгів взоіхдлля пнмоів в Укоаїлі ра
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взжлалля кдгіауії ла мсіуіилмку оівлі. З нозилярряк галмгм жакмлу ла
жакмлмгавфмку оівлі бугурщ жакоінйдлі ноавмві укмвз, мплмвлі жапагз, нмоягмк ра нозлузнз жгіиплдлля кдгіауії, ноавмвзи праруп уфаплзків кдгіауіилмгм номудпу. Цди жакмлмномдкр
гмпзрщ фіркм номнзпує нмоягмк номвдгдлля кдгіауії, мбмв’яжкмвіпрщ взкмлалля кдгіарзвлмї угмгз, а ракме
кмейзвіпрщ жвдолдлля гм пугу у оажі
нмоухдлля угмгз ном оджуйщрарз
кдгіауії, цм лд буйм вкажалм в нмндодглщмку жакмлмномдкрі [6]. Позилярря жакмлу, якзи бз фіркм одгуйывав
номудгуоу
кдгіауії,
ндодгбафав
мбмв’яжкмвіпрщ нозилярзт в її оджуйщрарі оіхдлщ ра жмбмв’яжував пуб’єкрів
вйаглзт нмвлмваедлщ жапрмпмвуварз
впі жатмгз гйя взоіхдлля пнмоу,
ндох жа впд в гмпугмвмку нмоягку,
жлафлм б нмйдгхзйм номпувалля кдгіауії в Укоаїлі.
Ммейзвіпрщ взкмозпралля айщрдоларзвлзт номудгуо взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів (нозкзодлля, ндодгмвмоз, нмпдодглзурвм) прайа нодгкдрмк акрзвлмгм мбгмвмодлля и пдодг
вірфзжлялзт лаукмвуів. Як жауваеує
А. М. Міомхлзфдлкм кає ндопндкрзву жанмжзфдлля нмжзрзвлмгм гмпвігу
США ра ілхзт коаїл, гд гйя взоіхдлля пнмоів цмгм кде ждкдйщлзт
гійялмк, а ракме ілхзт ждкдйщлзт
пнмоів взкмозпрмвуєрщпя рак жвала
кдгіауія – (віг йар. mediare – «нмпдодглзурвм»), рмбрм пнозялля взомбйдллы кмкномкіпу. Вмла гмвдйа пвмы
гмвмйі взпмку дсдкрзвліпрщ і гмжвмйзйа омжвалраезрз пугз. Як жажлафає
аврмо, ноавзйм ном мбмв’яжкмвіпрщ
ввдгдлля кдгіауії гмуійщлм буйм б
ндодгбафзрз пакд гйя пнмоів цмгм
кде
ждкдйщлзт
гійялмк
[7].
О. І. Напріла взжлафає кдгіауіы як
дсдкрзвлзи айщрдоларзвлзи пнмпіб
взоіхдлля кдемвзт ждкдйщлзт пнмоів. Коік рмгм, жкдлхдлля фзпйа ущмгм взгу пнмоів гмпйіглзуя нмв’яжує жі
жбійщхдлляк жапрмпувалля нмжапугмвзт ноакрзк нозкзодлля прмоіл і
нмхзодлля нмжзрзвлмгм гмпвігу взкмозпралля номудгуоз кдгіауії [8,
п. 134].

Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю
Як вігмкм, ждкйя – лаиваейзвіхзи нозомглзи одпуоп, мпмбйзвм
жлафзкзи ра уіллзи мб’єкр ноава,
рмку нмв’яжалі ж лды пундодфкз жапйугмвуырщ ла мпмбйзву увагу. Подгкдрмк ждкдйщлмгм пнмоу кмед взпрунарз бугщ-якзи кмлсйікр, якзи
нмв’яжалзи іж ждкдйщлмы гійялкмы, її
омжкіоакз, кдеакз і р. г. Зажвзфаи
ждкдйщлі пнмоз прмпуырщпя взлзклдлля, жкілз ра нознзлдлля ноав
вйаплзків
ра
ждкйдкмозпрувафів.
Снмоз кмеурщ взлзклурз лд рійщкз
кіе мпмбакз, які кмозпруырщпя ждкйды, айд і кіе лзкз ра могалакз
гдоеавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля. Мдгіауія кмейзва у пнмоат, цм взлзкаырщ іж ждкдйщлзт ноавмвіглмпзл цмгм: взжлафдлля кде
ждкдйщлмї гійялкз; лагалля абм ндодгафі ждкдйщлмї гійялкз; упулдлля
нмоухдлля ноав вйаплзка ждкдйщлмї
гійялкз фз ждкйдкмозпрувафа; упулдлля ндодхкмг в кмозпруваллі ждкдйщлмы гійялкмы; впралмвйдлля
пдовіруру; взжлафдлля нмоягку кмозпрувалля ждкдйщлмы гійялкмы, рмцм.
Рмйщ кдгіармоа ноз взоіхдллі
ждкдйщлмгм пнмоу нмйягає в жгйагеуваллі кмлсйікру кіе прмомлакз,
жлзедллі кіе лзкз ланоуедлмпрі,
жлярря номрзоіф ра омжбіелмпрди гйя
взомбйдлля кмкномкіплзт оіхдлщ
цмгм пніолзт нзралщ, які і йяеурщ в
мплмву кдгіарзвлмї угмгз. Завгалля
кдгіармоа ноз взоіхдллі ждкдйщлмгм
пнмоу нмвзллі нмйягарз в алайіжі
кмлсйікрлмї
пзруауії,
могаліжауії
номудпу ндодгмвмоів кіе прмомлакз,
пномбі жлаирз лаибійщх мнрзкайщлі
оіхдлля, гарз упралмвку ла пнівноауы ра іл.
Поз омжгйягі ждкдйщлзт пнмоів іж
жапрмпувалляк кдгіауії, прмомлз нмвліпры кмлромйыырщ номудп нозилярря оіхдлля ра имгм оджуйщрар. Ілхмгм
і лд кмед бурз, агед в ілхмку взнагку, якцм уфаплзків кдгіауії лд вйахрмвуырщ могаліжмвалі кдгіармомк
ндодгмвмоз, рм вмлз каырщ ноавм
взирз ж номудпу кдгіауії ла бугщ-якіи
прагії. Якцм їт лд вйахрмвуырщ укмвз кдгіарзвлмї угмгз, рм вмла лд бугд
укйагдла (нозлузн гмбомвійщлмпрі

кдгіауії). Цд жкухує уфаплзків кмлсйікру воатмвуварз лд рійщкз пвмї
уійі ра ілрдодпз, а и ужгмгеуварз їт ж
ілрдодпакз номрзйделмї прмомлз.
У взнагкат омжгйягу ждкдйщлзт
пнмоів жапрмпувалля номудгуоз кдгіауії пкмомфує рдокіл омжгйягу пноавз,
жвійщляє прмомлз віг пугмвзт взроар,
а в оягі взнагків віг гмомгзт дкпндорзж.
Поз омжгйягі ждкдйщлзт пнмоів жа
гмнмкмгмы номудгуоз кдгіауії прмомлз жауікавйдлі у взкмлаллі нозилярмгм оіхдлля, мпкійщкз вмлм воатмвує ілрдодпз мбмт прмоіл. Поз взоіхдллі пнмоів у пугмвмку нмоягку
прмомла, яка номгоайа номудп, кає
ноавм нмгарз андйяуіилу пкаогу і уд
рзк пакзк жарягує взкмлалля оіхдлля.
Здкдйщлі пнмоз фапрм нмв’яжалі ж
мсмокйдлляк гмкукдлрауії, в рмку
фзпйі і ла ждкдйщлу гійялку. Поз омжгйягі пнмоу жа гмнмкмгмы номудгуоз
кдгіауії, прмомлз кмеурщ гмкмвзрзпя
ном вігхкмгувалля взроар, нмв’яжалзт ж мсмокйдлляк вігнмвіглзт гмкукдлрів ла вжаєкмвзгіглзт укмват,
цм ракме пкмомфує взроарз.
Уфаплзкз кмлсйікру кмеурщ вгаварзпя гм гмнмкмгз ілхзт кмлпуйщралрів, абм пнійщлм нозжлафзрз сатівуя, якзи бугд гмнмкагарз їк у водгуйываллі кмлсйікру. Дуед ваейзвм
фіркм мбукмвзрз в тмгі кдгіауії, кмйз
і як бугурщ жайуфарзпя гм уфапрі в
кдгіауії ілхі сатівуі. В оаккат номудгуоз кдгіауії ноз взоіхдллі ждкдйщлзт пнмоів кмела жайуфарз кагапромвзт іледлдоів, гдмгджзпрів, дкпндорів ра ілхзт сатівуів, цм вмймгіырщ
лдмбтіглзкз жлаллякз.
Як пвігфзрщ алайіж мнубйікмвалзт
гедодй, в США мплмвлзи мбпяг ждкдйщлзт пнмоів омжгйягавпя пугакз
жагайщлмї ыозпгзкуії (оаимллі, мкоуелі, андйяуіилі, взці). В мкодкзт
храрат буйз првмодлі пндуіайщлі пугмві могалз, нмкйзкалі взоіхуварз
ждкдйщлі пнмоз. Йгдрщпя, жмкодка,
ном пндуіайіжмвалзи пуг нм взоіхдллы ждкдйщлзт пнмоів (Massachusetts
Land Court), првмодлзи в храрі Маппафупдрп в 1898 омуі. Ймгм мпмбйз-
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віпрщ нмйягає в рмку, цм, коік пуггів,
в ущмку могалі ноауыырщ цд іледлдоз, гдмгджзпрз, сатівуі ж лдоутмкмпрі,
пугмвзи агкіліпроармо, одєпроармо
ждкдйщ, одвіжмоз ра апзпрдлрз, які
гмнмкагаырщ пугу бійщх якіплм і квайісікмвалм вігноавйярз пугмфзлпрвм
[9].
В Укоаїлі ла галзи кмкдлр пндуіайіжмвалзт пугів ж омжгйягу ждкдйщлзт пундодфмк лд првмодлм. На лах
нмгйяг, ждкдйщлі пнмоз кмеурщ бурз
взоіхдлі лд рійщкз жагайщлзкз ра
пндуіайіжмвалзкз пугакз, а и хйятмк
айщрдоларзвлмгм водгуйывалля пнмоу. Бджукмвлм, жатзпр ноав ра ілрдодпів уфаплзків ждкдйщлзт віглмпзл
нмвзлдл бурз дсдкрзвлзк і жгіиплыварзпя лджайделмы пугмвмы вйагмы.
Помрд якцм є кмейзвіпрщ жапрмпувалля ілхмгм хйяту водгуйывалля
ждкдйщлмгм пнмоу, жмкодка взкмозпралля ілпрзруру кдгіауії, рм уд гмжвмйзрщ нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, а ракме бугд пнозярз жлзедллы
кійщкмпрі ждкдйщлзт пнмоів.
Вігпурліпрщ пувмомї жакмлмгавфмї
одгйакдлрауії пакмї номудгуоз кдгіауії гмжвмйяє уфаплзкак, ж мглмгм бмку, в якіипщ кіоі пакмпріилм одгйакдлруварз номудп, жунзляыфзпщ ла
бійщх ваейзвзт гйя лзт кмкдлрат
абм нмвдораыфзпщ гм якзтмпщ нзралщ,
ж ілхмгм – вігфуварз пдбд бійщх вндвлдлм і, як лапйігмк, бійщх фіркм смокуйыварз пвмї нодрдлжії ра нмбаеалля. Нджваеаыфз ла рд, цм кдгіауія є лдсмокайіжмвалмы номудгуомы,
прмомлак впд е лдмбтіглм ла нмфаркмвіи прагії впралмвзрз ндвлі ноавзйа пнійкувалля ра вдгдлля ндодгмвмоів, одгйакдлр номудгуоз. Мдгіармоу
лдмбтіглм прдезрз жа взкмлалляк
галзт укмв.
Оред, кдгіауія є пакмпріилзк
взоіхдлля кмлсйікру имгм прмомлакз
жа нігрозккз лдироайщлмї родрщмї
мпмбз, цм лд вмймгіє нмвлмваедллякз нм взоіхдллы пнмоу. Цд вігоіжляє
кдгіармоа лд рійщкз віг пуггі (родрдипщкмгм абм гдоеавлмгм пугу), айд і віг
ндодгмвмоів, мпкійщкз в лзт вігпурля
лджауікавйдла мпмба.
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Мдгіауіы віг ілхзт пнмпмбів взоіхдлля кмлсйікру вігоіжляырщ лапрунлі озпз:
1. Помпрзи ра жомжукійзи номудп
взоіхдлля пнмоу, якзк кдоуырщ пакі
прмомлз. В пугмвмку жапігаллі прмомлз лд бдоурщ уфапрі в утвайдллі оіхдлля – уд є сулкуієы пуггі. У кдгіауії прмомлз пакі взомбйяырщ ра
нозикаырщ оіхдлля. Мдгіармо ліякзт
оіхдлщ ж нозвмгу пніолмгм нзралля
лд нозикає і лд гає ліякзт одкмкдлгауіи.
2. У номудпі кдгіауії нозпурлі
рійщкз кмлсйікруыфі прмомлз, їт
нодгправлзкз, і кдгіармо, ла вігкілу
віг пугмвмгм омжгйягу, гд кмеурщ
бурз нозпурлі и ілхі мпмбз.
3. У пугі прмомлз жмбмв’яжалі нігкмозрзпя пугмвмку оіхдллы, лавірщ
якцм прмомла / прмомлз узк оіхдлляк лджагмвмйдлі. Мдгіауія е – уд
номудп, в якмку ліфмгм лд взоіхуєрщпя бдж жгмгз прмоіл пнмоу. В тмгі лщмгм впі оіхдлля нозикаырщпя рійщкз
жа жгмгмы прмоіл, і мбзгві прмомлз
гмбомвійщлм бдоурщ ла пдбд мбмв’яжкз
взкмлуварз нозилярі лзкз пнійщлм
оіхдлля. Зомжукійм, цм прмомлз омбйярщ уд йзхд рмгі, кмйз жагмвмйдлі
узкз оіхдллякз.
4. На вігкілу віг пугмвмгм омжгйягу, впрун мбмт прмоіл пнмоу в номудп кдгіауії є гмбомвійщлзк, а кдгіармо – війщлм мбоалзк прмомлакз (в
ущмку віглмхдллі кдгіауія птмеа ж
родрдипщкзк пугмк).
5. Рзжзк кдгіауії кілікайщлзи,
мпкійщкз кмела прмомла в бугщ-якзи
кмкдлр кмед вігкмвзрзпя віг номгмведлля номудпу ндодгмвмоів. Мдгіауія номтмгзрщ кмлсігдлуіилм. Впд
жайзхаєрщпя кіе прмомлакз і кдгіармомк.
6. Дм жавгалщ пугу втмгзрщ взжлафзрз, трм жі прмоіл ноавзи, а трм
взлдл. Мдгіауія е пнмфарку лауійдла
ла ілхд – прмомлз жа гмнмкмгмы нмпдодглзка мбгмвмоыырщ оіжлі ваоіалрз взоіхдлля кмлсйікру ра пнійщлм
мбзоаырщ ж лзт рми, якзи мбзгві
вваеарзкурщ лаикоацзк. Мдгіауія
моієлрмвала пкмоіхд ла рд, цм кмела
жі прмоіл омжукіє ніг пноавдгйзвіпры,

Медіація як альтернативний спосіб захисту прав на землю
ліе ноякм ла ыозгзфлі жакмлз, нодудгдлрз ра ноавзйа.
Такзк фзлмк, кмела кмлпраруварз лаявліпрщ у кдгіауії вдйзкмї кійщкмпрі ндодваг, цм нігкодпйыє лдмбтігліпрщ жапрмпувалля ракмгм айщрдоларзвлмгм пнмпмбу взоіхдлля пнмоів
у ждкдйщліи псдоі. Оглак вігпурліпрщ
лайделмї одгйакдлрауії жажлафдлмї
номудгуоз ла жакмлмгавфмку оівлі

жлафлм упкйаглыє її жапрмпувалля ла
ноакрзуі. Тмку уявйяєрщпя жа лдмбтіглд нозилярря пндуіайщлмгм жакмлу,
цм нмжзрзвлм внйзлд ла нмілсмокмваліпрщ пупнійщпрва цмгм айщрдоларзвлмгм пнмпмбу взоіхдлля пнмоів, а
ракме првмозрщ жакмлмгавфд нігґоулря гйя упніхлмгм омжвзрку галмгм
ноавмвмгм ілпрзруру в Укоаїлі.
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considered.
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Публічна правосуб’єктність:
категоріально-понятійне пізнання в
контексті загальної теорії права
Евмйыуіилі жкілз, цм нмпріилм
вігбуваырщпя у псдоі нубйіфлмгм ноава, лапакндодг взявйяырщ пдбд у
лаибійщх
езвмку,
а
пакд
в
пуб’єкрлмку апндкрі одайщлзт нубйіфлзт ноавмвіглмпзл. Пмяплыєрщпя уд
рзк, цм пакд ноавмва пуб’єкрліпрщ є
рієы йалкмы, яка ж’єглує мб’єкрзвлд
ноавм іж пупнійщлмы ноакрзкмы, гмжвмйяыфз
пмуіайщлм
акрзвлмку
пуб’єкру, лагійдлмку нубйіфлм ваейзвзкз жавгаллякз, кмозпруварзпщ
вігнмвіглзк
лмокарзвлм-ноавмвзк
нмрдлуіаймк.
На пуфаплмку драні мпмбйзвмпрі
нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі жайзхаырщпя каиед взкйыфлм нодгкдрмк гайуждвзт гмпйігедлщ. З уієї
нозфзлз ракме і вігнмвіглзи кардгмоіайщлм-нмляріилзи анаоар омжвзваєрщпя ндодваелм у нймцзлі гайуждвзт
гмкрозл. З ілхмгм бмку, жагайщла
рдмоія ноава абпмйырлм лдгмпрарлщм
мноаущмвує нубйіфлі апндкрз ноавмпуб’єкрлмпрі. Тзк пакзк нм віглмхдллы гм ущмгм нодгкдру нмпрунмвм
вроафаєрщпя уійіпліпрщ ра ндодкмлйзвіпрщ пукунлмпрі лакмнзфдлзт ыозгзфлзт жлалщ, жабджндфдлля фмгм у

пзпрдкі ыозгзфлмї лаукз є мглієы ж
сулкуіи жагайщлмї рдмоії ноава.
Алайіж мпралліт гмпйігедлщ ра
нубйікауіи. Ваейзві номбйдкз ноавмпуб’єкрлмпрі мрозкайз пвмє взпвірйдлля у жагайщлм-рдмодрзфлзт гмпйігедллят, жгіиплдлзт В. Кмндифзкмвзк, Н. Оліцдлкм, П. Рабілмвзфдк,
Ю. Шдкхуфдлкмк, О. Юцзкмк ра
ілхзкз вірфзжлялзкз уфдлзкз.
Срмпмвлм гайуждвмї гмкрозлз, рм
М. Кмпрів жмпдодгзв смкуп пвмїт лаукмвзт нмхуків ла агкіліпроарзвліи
ноавмпуб’єкрлмпрі ыозгзфлзт мпіб ра
ла мпмбйзвмпрят її одайіжауії в агкіліпроарзвлм-гдйікрлзт
віглмпзлат
[1]. Евмйыуіилі номудпз нубйіфлмї
ноавмпуб’єкрлмпрі вігбуваырщпя ра,
вігнмвіглм, гмпйігеуырщпя ракме у
уаозлі номудпуайщлмгм ноава. Так, В.
Тмкаоєв вкажує, цм пуфапла кмгзсікауія козкілайщлмгм номудпу є «рдоандврзфлмы», мпкійщкз вмла іглмоує
мбмв’яжмк пуб’єкра ноава вігнмвігарз
жа пвмї вфзлкз [2, п. 184]. Цзк пакзк
віл лавмгзрщ ла гукку, цм нубйіфла
гдйікрмжгарліпрщ пуб’єкра як дйдкдлр
имгм нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі
ла пуфаплмку драні кає рдлгдлуіы гм
омжкзвалля.
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Мдра уієї праррі – у номудпі жагайщлм-рдмодрзфлмгм гмпйігедлля явзца нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі
нмкажарз мпмбйзвмпрі жапрмпувалля
кардгмоії «ноавмва пуб’єкрліпрщ» у
гмкрозлайщліи псдоі нубйіфлзт гайужди ноава жагаймк, а ракме псмокуйыварз гдсіліуіы нмлярря «нубйіфла
ноавмва пуб’єкрліпрщ».
За гуккмы Дмкіуія Уйщніала, лавдгдлмы у «Дзгдпрат Юпрзліала»,
ноз взвфдллі ноава лайдезрщ взгійярз имгм нубйіфлу ра нозварлу прмомлз. Віл вкажував, цм нубйіфлд ноавм
пкдомвалд гм пноав Рзкпщкмї гдоеавз
(ad statum rei Romanae), а нозварлд гм мпмбзпрмї кмозпрі (ad singulorum
utilitatem) [3, п. 82-83]. Дйя жлакдлзрмгм озкпщкмгм ыозпра нубйіфла прмомла ноава апмуіываймпя іж гдоеавмы, а нозварла – іж мкодкмы йыгзлмы (праруп якмї взжлафавпя «ноавмк
лаомгів» ра озкпщкзк «узвійщлзк
ноавмк») фз ж вжагайі іж бугщ-якзк
мкодкзк езвзк првмоілляк, вкйыфаыфз йыгзлу (впд езвд ж рмфкз жмоу озкпщкзт ыозпрів кйапзфлмгм ндоімгу жлатмгзймпя ніг гієы рак жвалмгм «нозомглмгм ноава»).
Поавмва гіипліпрщ уед гмпрарлщм
розвайзи фап лд мтмнйыєрщпя ракмы
емопркмы вдобайщлмы гзтмрмкієы,
мпкійщкз у її нубйіфліи нймцзлі, нмноз гдоеаву, акрзвлм гіырщ і ілхі
пуб’єкрз, вкйыфаыфз лаомг, рдозрмоіайщлу гомкагу, ыозгзфлу мпмбу
нубйіфлмгм ноава, а ракме нубйіфлд
урвмодлля бдж прарупу ыозгзфлмї
мпмбз (ланозкйаг, нмйірзфлзи фз
гомкагпщкзи оут). Коік ущмгм, уфаплзкакз нубйіфлзт ноавмвіглмпзл в
ріи фз ілхіи кіоі є впі пуб’єкрз ноава,
вкйыфаыфз рзт, якзт нозилярм вваеарз
гмпкмлайзкз
нозварлмноавмвзкз пуб’єкракз, рмбрм сіжзфлі
мпмбз ра ыозгзфлі мпмбз нозварлмгм
ноава.
Оглак, лд жваеаыфз ла рдлгдлуіы гм проукруолмгм упкйаглдлля
ноава, а ракме ла нмяву лмвзт гайужди ла ндодрзлі псдо нубйіфлмгм ра
нозварлмгм у ноаві, ыозгзфла лаука
жагаймк нігрозкує уы сулгакдлрайщлу ігды і гмрдндо. Бійщхд рмгм,
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Дмкіуіи Уйщніал, омжоіжляыфз нубйіфлд ра нозварлд, вкажував йзхд ла
мкодку нмродбу у ноавзйщліи могаліжауії взвфдлля ракмгм пкйаглмгм нодгкдру, якзк буйм ра жайзхаєрщпя
ноавм. Оглак ніжліхд длузкймндгзпрз ра рдмодрзкз ноава (Ф. Савілщї,
Г. Ф. Путра, Ю. Шрайщ, Г. Єййілдк,
К. Ндвмйіл, М. Кмокулмв, Г. Шдохдлдвзф, Л. Пдроаезущкзи, М. Рдллдлкакнс, Ф. Таоалмвпщкзи, Э. Тоубдущкми ра ілхі) нмфайз гмпйігеуварз
кдру, ілрдодпз, пндузсіку пралмвзца
ра мпмбйзвмпрі жатзпру ноав уфаплзків нубйіфлзт і нозварлзт ноавмвіглмпзл, вігкіллмпрі жкіпру вігнмвіглзт пукунлмпрди лмок нмжзрзвлмгм
ноава, кардоіайщлі ра смокайщлі козрдоії омжкдеувалля нубйіфлмгм ра
нозварлмгм ноава рмцм. А гйя пуфаплмї євомндипщкмї ыозгзфлмї лаукз,
вкйыфаыфз вірфзжлялу, каиед акпімкарзфлмгм жлафдлля лабув нозлузн
нмгійу пакд мб'єкрзвлмгм ноава ла
нубйіфлу ра нозварлу нймцзлз, ж
гдрайіжауієы нм гайужят.
Помудп ігдлрзсікауії нозомгз бійщхмпрі гайужди ноава (як нубйіфлзт
фз нозварлзт) цд лд гмпяглув пвмгм
сілайу ра, жваеаыфз ла нмпріилд
упкйаглдлля
влуроіхлщм-гайуждвмї
могаліжауії ноава, лд кає взгзкзт
ндопндкрзв гйя хвзгкмгм жавдохдлля. Помрд гм нубйіфлзт гайужди ноава
жажвзфаи ра бдж пукліву віглмпярщ
козкілайщлд ра агкіліпроарзвлд ноавм, а гм нозварлзт – узвійщлд ра пікдилд [гзв., ланозкйаг, 4 ра 5].
Об’єкрзвлмы мплмвмы, рдмодрзфлзк ра дкніозфлзк нігрвдогедлляк
мбґоулрмвалмпрі ігдї ном сулгакдлрайщлу гзсдодлуіауіы ноава пйугуырщ жагайщлі омгмві мпмбйзвмпрі нодгкдрів ноавмвмгм одгуйывалля (кардоіайщлзи козрдоіи), а ракме кдрмгів
(смокайщлзи козрдоіи), цм вйапрзві
гайужяк, які пукунлм урвмоыырщ пмбмы віглмплм аврмлмклі псдоз нубйіфлмгм ра нозварлмгм у ноаві. На лаху
гукку, вігкіллмпрі кіе вкажалзкз
псдоакз мб’єкрзвлмгм ноава взявйяырщ пдбд ракме і у жкіпрі вйапрзвзт
їк жагайщлзт нозлузнів, нігрвдогедлляк фмгм кмеурщ нмпйугуварз

Публічна правосуб’єктність: категоріально-понятійне пізнання в . . .
оджуйщрарз вігнмвіглзт гмкрозлайщлзт гмпйігедлщ, у якзт омжвзваєрщпя
ігдя ном млрмймгіфлу ндохіпрщ нозлузнів ноава ндодг ноавмвзкз лмокакз [6, п. 16-17].
В пвмы фдогу, кмела мкодка гайужщ ж рієї фз ілхмї псдоз, нмпраыфз
у ліи якіплм взгійдлзк урвмодлляк,
лагійдла пвмїкз бійщх ймкайщлзкз
взгмвзкз таоакрдозпрзкакз (жлмву
е ракз, вйаплзк нодгкдрмк, пндузсіфлзк кдрмгмк ра нозлузнакз ноавмвмгм одгуйывалля), які віггждокайыырщ влуроіхлі ра жмвліхлі мпмбйзвмпрі ноавмвзт явзц, мтмнйдлзт внйзвмк гайужі, вкйыфаыфз і явзцд ноавмвмї пуб’єкрлмпрі. А лаукмвд мноауывалля гайуждвмгм ноавмвмгм кардоіайу жавдохуєрщпя првмодлляк вігнмвіглзт «мбпягів» гайуждвзт рдмодрзфлзт кмлуднрів у взгйягі кардгмоіайщлм-нмляріилмгм анаоару кмелмї
гмкрозлз.
Завгалляк рдмоії ноава у ущмку
жв’яжку є жабджндфдлля уійіплмпрі ра
лдпундодфйзвмпрі пзпрдкз ыозгзфлзт жлалщ жагаймк, і взкмлуварз имгм,
ла лаху гукку, гмуійщлм пакд ла мплмві оджуйщрарів гйзбзллмгм гмпйігедлля ноавмвзт явзц, жгмбурзт жа
гмнмкмгмы кардгмоіайщлм-нмляріилзт
жапмбів жагайщлмї рдмоії ноава. Цд
гмжвмйяє жгіиплзрз кдрмгмймгіфлм
мбґоулрмвалу ілрдонодрауіы клмезлз кардгмоіи ра нмлярщ, уед ланоаущмвалзт мкодкзкз гайужякз ноава,
ж кдрмы їт ужгмгедлля у «впдмпяелмку»
кардгмоіайщлм-нмляріилмку
номпрмоі жагайщлмї рдмоії ноава.
Якцм жапрмпуварз взцдвзкйагдлд гм жагайщлм-рдмодрзфлмї кардгмоії
«ноавмва пуб’єкрліпрщ», а ракме мбкдезрз нмйд вігнмвіглмгм гмпйігедлля псдомы нубйіфлмгм ноава, рм
лайдезрщ:
1) у прарзуі ра у гзлакіуі омжгйялурз мпмбйзвмпрі, цм жгмбуваырщпя
жагайщлм-рдмодрзфлмы
кардгмоієы
«ноавмва пуб’єкрліпрщ» ноз її жапрмпуваллі гм ракмгм кмлкодрлмгм нодгкдру ніжлалля, якзк нмпрає нубйіфла
ноавмпуб’єкрліпрщ;
2) псмокуйыварз омгмвд нмлярря
«нубйіфла ноавмва пуб’єкрліпрщ»;

3) гмпйігзрз пндузсіфлі ілрдонодрауії нмлярря «нубйіфла ноавмва
пуб’єкрліпрщ» у гмкрозлі кмелмї
мкодкмї нубйіфлм-ноавмвмї гайужі
(ніггайужі) у кмлрдкпрі їт гдлдрзфлмгм
жв’яжку іж бійщх сулгакдлрайщлзкз
кардгмоіякз і нмляррякз жагайщлмї
рдмоії ноава.
Як вед вкажуваймпя взцд, кдрмы
уієї праррі є одайіжауія ндохзт гвмт
жавгалщ. Пдодигдкм гм її врійдлля.
Поавмва пуб’єкрліпрщ взлзкає
влапйігмк нмєглалля ндопмлайіжмвалмгм, вмйщмвмгм ра акрзвлмгм пмуіайщлмгм пуб’єкра іж првмодлзк пупнійщпрвмк мб’єкрзвлзк ноавмк. Влапйігмк
кардоіайіжауії ракмгм жв’яжку пуб’єкрз
пупнійщлзт віглмпзл праырщ «пуб’єкракз ноава», «уфаплзкакз ноавмвіглмпзл», «лмпіякз ноавмвзт прарупів»
рмцм. Позикаыфз іплувалля у ноавмвмку номпрмоі віглмплм аврмлмклмї
псдоз ніг лажвмы «нубйіфлд ноавм»,
кз мглмфаплм ж узк жкухдлі взжларз,
цм упі ноавмві явзца (а ракме, вігнмвіглм, і їт рдмодрзфлі одномгукуії)
у кдеат ущмгм номпрмоу лагійдлі ндвлмы якіплмы мпмбйзвіпры, нозфзлмы іплувалля якмї є вйаплд пака
нозомга нубйіфлмгм у ноаві. Нд нмпраырщ взляркакз ж ущмгм ноавзйа
явзцд ноавмвмї пуб’єкрлмпрі ра вігнмвігла кардгмоія. Чзк ед урвмоыєрщпя якіпла пндузсіка мб’єкрзвлмгм
нубйіфлмгм ноава?
Як уявйяєрщпя, рієы бажмвмы
озпмы,
яка
жагаймк
вігоіжляє
мб’єкрзвлд нубйіфлд ноавм віг
мб’єкрзвлмгм нозварлмгм ноава, є
пкдомваліпрщ ндохмгм ла впралмвйдлля ноавзй одайіжауії ра жатзпру
нубйіфлзт (рмбрм пнійщлзт, кмйдкрзвлзт, гоунмвзт) ілрдодпів оіжлмгм
капхрабу ра жкіпру, а гоугмгм – оіжлмкалірлзт нозварлзт (рмбрм мкодкзт, ілгзвігуайщлзт, мгзлзфлзт)
ілрдодпів. Врійдлля ндохзт жавдохуєрщпя гмпяглдлляк жагайщлмї кмозпрі,
а гоугзт, як гмодфлм вкажував цд
Дмкіуіи Уйщніал – мпмбзпрмї. Пмхукз ілхзт козрдоіїв гйя рмгм, цмб
мбґоулрмвалм гдкаокуварз нозварлд
ра нубйіфлд ноавм, ла еайщ, і «гмрдндо лд нозвдйз гм взомбйдлля

221

Публiчне право № 3 (31) (2018)
фіркзт жагайщлмвзжлалзт козрдоіїв
нмгіблмгм омжкдеувалля» [7, п. 7].
Позфзлмы взцдлавдгдлмгм гмкрозлайщлмгм уроуглдлля, ла лаху гукку, є рд, цм у оіжліи кіоі ра смокі,
номрд впд е нозварліпрщ ра нубйіфліпрщ мб’єкрзвлм нозпурлі у впіт гайужят ноава. Арозбур нозварлмпрі є
укмвмы одайіжауії ра жатзпру ілрдодпів бугщ-якмгм пуб’єкра ноава як
пакмбурлщмї, пакмуіллмї, пакмупвігмкйдлмї ра вмйщмвмї ндопмлз. Пубйіфліпрщ, у пвмы фдогу, нозкупмвм
жв’яжує пуб’єкра ноава іж лавкмйзхлік пупнійщлзк жагаймк, іж пмуіукмк
як проукруомвалмы уійіпліпры, влапйігмк фмгм гмпягаєрщпя взкмлалля
кмелзк ілгзвігуайщлзк пуб’єкрмк
впралмвйдлмї гйя лщмгм пукунлмпрі
ноавмвзт омйди, ваейзвзт гйя пупнійщпрва.
Нмпіякз нубйіфлзт ілрдодпів є
нозпурлі ла пупнійщліи найіроі пмуіайщлі пнійщлмрз, вкйыфаыфз лаомг
(якзи урвмоыырщ гомкагялз гдоеавз
упіт лауімлайщлмпрди), гомкагз агкіліпроарзвлзт урвмодлщ (оаимлів, мбйапрди, коаїв, аврмлмклзт одпнубйік
рмцм), рдозрмоіайщлі гомкагз (пдйа,
пдйзца, кіпра, оаимлу у кіпрі), пнійщлмрз, взгійдлі жа дрліфлмы (ланозкйаг, лауімлайщлі кдлхзлз, лаомглмпрі) абм е жа ілхмы мжлакмы (номсдпіилмы, куйщруолмы, вікмвмы, одйігіилмы рмцм). Сакд уд пвмгм фапу вігжлафзв Є. Тоубдущкми, жа гуккмы якмгм «у кмеліи нубйіфліи ноавмкмфлмпрі
пуб’єкрмк лдмгкіллм є, нм-ндохд, ра
фз ілха пупнійщла гоуна, а нм-гоугд –
ілгзвіг, фдодж якмгм пмуіайщлд уійд
жгіиплыє пвмї ноава» [8, c. 241].
У вігнмвігщ ла лакагалля пмуіайщлзт пнійщлмр гмпягрз лаидсдкрзвліхмгм оівля одайіжауії пвмїт ілрдодпів, у псдоі мб’єкрзвлмгм ноава
урвмоыєрщпя одгуйярзвла вігнмвігщ,
жваедла ла кмлкодрлм-іпрмозфлі укмвз ноавмрвмофмгм номудпу. Пубйіфлмноавмві лмокз (мб’єглалі у ілпрзрурз,
омжгійз, гайужі) взжлафаырщ:
- нм-ндохд, кдеі гмпруну ра пнмпмбз нозпвмєлля пупнійщлзт одпуопів
кмлкодрлзкз пмуіайщлзкз пнійщлмракз (у хзомкмку омжукіллі ракзкз
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одпуопакз є впі взгз лаявлзт бйаг ра
пмуіайщлзт кмейзвмпрди);
- нм-гоугд, ноавмві кмейзвмпрі
гйя бджнмпдодглщмї одайіжауії ра жатзпру кмйдкрзвлзт, рмбрм нубйіфлзт,
ілрдодпів пмуіайщлмї пнійщлмрз лды
пакмы (у жмвліхлщмку ра влуроіхлщмку взкіоі ноавмвіглмпзл);
- нм-родрє, ілпрзрууіилі смокз
пндуіайіжмвалмї гіяйщлмпрі, пкдомвалмї
ла одайіжауіы ра жатзпр нубйіфлзт
ілрдодпів пмуіайщлзт пнійщлмр.
В мпраллщмку іж рощмт ндодйіфдлзт взцд пдгкдлрів нубйіфлм-ноавмві
лмокз одгуйыырщ жаплувалля, гіяйщліпрщ, одмогаліжауіы ра йіквігауіы
вмйщмвзт могаліжауіилзт урвмодлщ,
лагійдлзт оіжлмы, мглак жавегз уійщмвмы ноавмвмы пуб’єкрліпры. Вмйды жаплмвлзка їт мплмвлмы кдрмы
взжлафаєрщпя уфапрщ у врійдллі в
езрря ра у жатзпрі мглмгм фз пукунлмпрі нубйіфлзт ілрдодпів вігнмвіглмї
пмуіайщлмї пнійщлмрз. Так, лаомг
првмоыє гдоеаву, лауімлайщла кдлхзла – агкіліпроарзвлу аврмлмкіы у
пкйагі гдоеавз, рдозрмоіайщла гомкага - кіпудвд пакмвоягувалля, пнійщлмрз ілхмгм взгу – гомкагпщкі могаліжауії кіпудвмгм фз лауімлайщлмгм
оівля, нмйірзфлі наорії, одйігіилі могаліжауії, пнійкз рмцм.
Опкійщкз гдоеава є лаибійщх капхраблмы ноавмпуб’єкрлмы смокмы
одайіжауії сулгакдлрайщлмгм пнійщлмгм ілрдодпу, жмкодка, вйапрзвмгм лаомгу жагаймк, жажвзфаи пакд ж лды ра
ж одайіжауієы її сулкуіи і апмуіыєрщпя нубйіфлд ноавм. На лах нмгйяг,
пакд ж уієї нозфзлз агкіліпроарзвлд
ноавм пнозикаєрщпя як кйапзфла нубйіфлм-ноавмва гайужщ.
Оглак фз кмела мрмрмелыварз
нубйіфлд ноавм рійщкз іж рзкз гайужякз, які одгуйыырщ ноавмвіглмпзлз
пакд у псдоі нубйіфлмї вйагз (гдоеавлмї, пкдомвалмї ла пакмуноавйілля
лаомгу, ра кіпудвмї, яка є пнмпмбмк
пакмвоягувалля ймкайщлзт гомкаг)?
Такзи нігтіг гмпзрщ хзомкм омжнмвпыгедлзи у ыозгзфліи лаууі, і віл,
ла лаху гукку, мрозкав гмпрарлщм
пдоимжлу аогукдлрауіы. Змкодка,
жабджндфдла пзймы гдоеавз вйагла
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нубйіфліпрщ взявйяєрщпя у жкіпрі ра
таоакрдоі ноавмвіглмпзл козкілайщлмгм, агкіліпроарзвлмгм, сілалпмвмгм
ра ілхзт гайужди нубйіфлмгм ноава.
Пмояг ж узк, гм нодгкдру ноавмвмгм одгуйывалля ноакрзфлм упіт
гайужди ноава віглдпдлі нмжбавйдлі
вйаглмгм таоакрдоу, мглак лагійдлі
мкодкзкз мжлакакз нубйіфлмпрі ноавмвіглмпзлз могаліжауіилмгм жкіпру.
Вмлз омжвзваырщпя жа уфапры ра у
пдодгмвзці нмоівлялм лдвдйзкзт
пмуіайщлзт гоун і ймкайщлзт кмйдкрзвів, ра жажвзфаи ндодгбафаырщ
првмодлля нмвліпры фз фапркмвм ноавмпуб’єкрлзт могаліжауіи (вкйыфаыфз
гмпнмгаопщкі, пмуіайщлі, одйігіилі ра
ілхі
ноавмпуб’єкрлі
урвмодлля).
Опраллі гіырщ як пакмпріилі уфаплзкз ноавмвіглмпзл, мглак ж кдрмы, цм
взжлафаєрщпя їт жаплмвлзкакз (уфаплзкакз). Такі ноавмвіглмпзлз в могаліжауіиліи псдоі ндодгбафаырщ іплувалля
ндвлмї
проукруолмсулкуімлайщлмї ієоаотії, вмлз є вдорзкайщлзкз, а їт уфаплзкз в кдеат
вігнмвіглмї ноавмпуб’єкрлмї уійіплмпрі лагійдлі ыозгзфлм лдоівлзкз прарупакз.
На лаху гукку, мпкійщкз нодгкдрз ноавмвмгм одгуйывалля абпмйырлмї бійщхмпрі гайужди кіпрярщ бійщхзи фз кдлхзи жа мбпягмк «могаліжауіилзи пдкрмо», рм у гуед жлафліи
кіоі пакд ж уієї нозфзлз вмлз нмжбавйдлі «оасілмвалмгм» нубйіфлмгм фз
нозварлмгм прарупу, а у їт гайуждвмку
пдодгмвзці вігбуваєрщпя вжаєкмномлзклдлля нубйіфлм-ноавмвзт ра нозварлм-ноавмвзт дйдкдлрів. Наибійщх
«кмймгі» гайужі ноава (ланозкйаг,
гмпнмгаопщкд), цм жа взжлафдлляк
пдоимжлм лапзфдлі могаліжауіилзк
дйдкдлрмк, у йірдоаруоі вжагайі ілмгі
квайісікуырщпя як нозварлм-нубйіфлі
[9, п. 78], мпкійщкз ж лдмбтігліпры
нмєглуырщ нубйіфлм-ноавмві ра нозварлм-ноавмві жапмбз одгуйывалля ж
кдрмы жабджндфдлля вжаєкмгії нубйіфлзт ра нозварлзт ілрдодпів [10,
п. 45].
Вігнмвіглм,
і
ноавмва
пуб’єкрліпрщ, вйапрзва уфаплзкак гайуждвзт ноавмвіглмпзл, у бійщхмпрі
взнагків пукіцає у пмбі нубйіфлм-

ноавмві ра нозварлм-ноавмві мжлакз,
мглак у оіжліи кіоі.
Дйя рмгм, цмб фіркм взявзрз взжлафайщлі кмкдлрз пакд нубйіфлмноавмвмї пуб’єкрлмпрі у пкйаглзт
кмлсігуоауіят її одайщлмгм бурря ра
бджвіглмплм гм мпмбйзвмпрди її одайщлзт взгів ра оіжлмвзгів, жвдолдкм
пвмы увагу ла її «фзпру пурліпрщ»
(лды є жкіпрмвлм жавдохдла ра абпроакрла ігдайіжауія, яка гмпягаєрщпя
хйятмк алайіжу фзпдйщлзт дкніозфлзт взявів мбоалмгм нодгкдра ніжлалля ра лапрунлмгм пзлрджу впіт
гіиплм іпрмрлзт таоакрдозпрзк).
Пмврмозкмпщ,
цм
таоакрдолі
мжлакз
нубйіфлмї
ноавмвмї
пуб’єкрлмпрі смокуырщпя влапйігмк
іплувалля кілудвмї омгмвмї рмрмелмпрі нодгкдру, кдрмгу, а ракме нозлузнів, вйапрзвзт псдоі нубйіфлмгм ноава жагаймк. Зайзхзвхз гйя мкодкмгм
гмпйігедлля пндузсіфлі мжлакз, вйапрзві кмеліи іж ндодйіфдлзт взцд
нмжзуіи, взгійзкм рд, цм є гйя лзт
пнійщлзк. Змкодка:
- жагайщлзк нодгкдрмк, ла одгуйывалля якмгм пкдомвалі лмокз нубйіфлм-ноавмвмгм нмтмгедлля, є пупнійщлі віглмпзлз, які взлзкаырщ у
кмлкуодлрліи вжаєкмгії пмуіайщлзт
пнійщлмр ж нозвмгу одайіжауії ра жатзпру їт ілрдодпів оіжлмгм оівля упупнійщлдлля. Уфаплзкакз узт пундодфйзвзт віглмпзл взпрунаырщ абм пакі
пмуіайщлі пнійщлмрз бджнмпдодглщм,
абм, як ноавзйм - жаплмвалі лзкз
ноавмпуб’єкрлі могаліжауіилі урвмодлля ра/фз їт могалз (вкйыфаыфз
гдоеаву, її могалз, могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля,
гомкагпщкі
мб’єглалля, нмйірзфлі наорії рмцм);
- жагайщлд у кдрмгат гайужди нубйіфлмгм ноава взявйяєрщпя у рмку, як
пнійщлзк гйя лзт упіт фзлмк кмлпроуыырщпя рі лмокз, які, лд жваеаыфз ла їт гайуждві вігкіллмпрі, ігдлрзсікуырщпя лайделзкз гм мб'єкрзвлмгм нубйіфлмгм ноава. Змкодка, пнійщлзк у кдрмгат впіт нубйіфлмноавмвзт гайужди є рд, цм:
а) гінмрджз нубйіфлм-ноавмвзт
лмок мтмнйыырщ рі ыозгзфлі сакрз
(гіялля ра нмгії), цм нмомгеуырщ,
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жкілыырщ абм нознзляырщ пубмогзлауіилі
ноавмвіглмпзлз,
жкіпрмк
якзт є йдгірзклд ра, нмояг узк, жабджндфдлд вйаглзк нозкупмк нігнмоягкувалля мглієї вмйі ілхіи;
б) гзпнмжзуії лмок гайужди нубйіфлмгм ноава псмокуйщмвалі ндодваелм
мглмваоіалрлм, рмбрм ікндоарзвлм.
Зажвзфаи вмлз каырщ пвмїк жкіпрмк
жабмомлз ра мбмв'яжкз, а рі гзпнмжзуії,
які кіпрярщ гмжвмйз, лагійдлі вужщкзк
жкіпрмк ра таоакрдолі фіркм мкодпйдлзкз кдеакз. Як вігжлафав А. Мдокдйщ, віг лмок гзпнмжзрзвлзт («jus
dispositivum») вігоіжляырщпя лмокз,
цм «лд жваеаырщ ла мпмбзпру вмйы,
взкагаыфз бджукмвлмгм жапрмпувалля
– «нозкупмвд ноавм», «jus cogens» у
ріплмку пдлпі ущмгм пймва». Віл вваеав, цм нубйіфлд ноавм нм пурі і є
ракзк «jus cogens» [11, c. 35];
в) палкуії нубйіфлм-ноавмвзт
лмок жі прмомлз їт дсдкрзвлмпрі є
пмуіайщлм лаибійщх оажыфзкз, жлафлзкз жа омжкіомк, оіжлмкалірлзкз нм
взгу, каырщ ндодваелм каоайщлу (а
лд кмкндлпауіилу) пноякмваліпрщ, а
кмйм нігправ гйя жвійщлдлля ноавмнмоухлзка віг нубйіфлмгм нмкаоалля
є гмпзрщ мбкдедлзк ра фіркм одгйакдлрмвалзк. Дуед фапрм палкуії нубйіфлм-ноавмвзт лмок пноякмвалі ла
мбкдедлля ноавмвмї пуб’єкрлмпрі нмоухлзка (ланозкйаг, хйятмк розваймгм взйуфдлля іж ноавмжгарлмпрі
мпмбз рзт фз ілхзт ноав, мбкдедлля
фз нмжбавйдлля вмйі рмцм).
Срмпмвлм нозлузнів нубйіфлмгм
ноава. Як вігжлафзв пвмгм фапу
Ж.-Л. Бдоедйщ, «жагайщлі нозлузнз
– уд ноавзйа, кмроі пйугуырщ ігдилмы
мплмвмы гйя мб’єкрзвлмгм ноава» [12,
c. 171]. Такд жлафдлля нозлузнів
жукмвйдлд рзк, цм вмлз (жайделм віг
нмйя їт гії) вігбзваырщ у пвмєку жкіпрі мб'єкрзвлі рдлгдлуії сулкуімлувалля ра омжвзрку ноавмвмї гайужі фз
псдоз, абм е ноава жагаймк. На лаху
гукку, яка, жвіплм е, лд є акпімкмы,
псдоі нубйіфлмгм ноава жагаймк вйапрзві мпмбйзві нозлузнз:
- ноімозрдру взцмї кіоз нубйіфлмпрі (нубйіфлі ілрдодпз гмкілуырщ
лаг нозварлзкз, а ілрдодпз іж взцмы
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кіомы нубйіфлмпрі – лаг ілрдодпакз
кдлх нубйіфлзкз);
- мб'єкрзвлмпрі (мб’єкрзвла прмомла нубйіфлм-ноавмвмгм нмпрунку ра
нубйіфлм-ноавмвмгм номпрунку гмкілує лаг їт пуб’єкрзвлмы прмомлмы);
- рмрайщлмпрі (йакулз у нубйіфлмноавмвмку одгуйываллі є лднознупрзкзкз ра нмомгеуырщ тамп у ноавмнмоягку);
- лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля (фзк
гаоалруєрщпя лайделд взкмлалля
жакмлів ра, як оджуйщрар, прайіпрщ нубйіфлмгм ноавмнмоягку);
- нігкмлромйщлмпрі пуб'єкрів вйаглмгм ноавмжапрмпувалля гомкагялпщкмку пупнійщпрву (жабджндфує гмрозкалля байалпу ілрдодпів гомкагял
і вйагз, жакоінйдлмгм у жакмлат);
- оауімлайщлмпрі (уди нозлузн
пнояє дкмлмкії жапмбів нубйіфлмноавмвмгм одгуйывалля бдж нмлзедлля кіоз имгм дсдкрзвлмпрі).
Вігжлафзкм, цм ндодйіфдлі взцд
нозлузнз лд пнівнагаырщ іж жагайщлзкз нозлузнакз, фзллзкз гйя ноавмвмї кардоії узвійіжмвалмгм йыгпрва
жагаймк (каырщпя ла уважі нозлузнз
пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі, пвмбмгз,
гукаліжку, вдотмвдлпрва ноава, ноавмвмї взжлафдлмпрі, номнмоуіилмпрі,
гмбомпмвіплмпрі рмцм [13, п. 39-219]).
Позпурлі у псдоі нубйіфлмгм ноава
жагайщлі нозлузнз ноава, ж мглмгм
бмку, кмлкодрзжуырщпя, а ж ілхмгм гмнмвлыырщпя бійщх ймкайщлзкз
нубйіфлм-ноавмвзкз жапагакз (пндузсіфлзкз нозлузнакз нубйіфлмгм
ноава). Такме нозлузнз нубйіфлмгм
ноава лд є рмрмелзкз нозлузнак,
омжвзлурзк у мкодкзт гайужят нубйіфлмгм ноава, цм жакоінйдлі у вігнмвіглмку жакмлмгавпрві ра каырщ цд
вуефу псдоу жапрмпувалля. Навдгдлі
взцд нубйіфлм-ноавмві нозлузнз
віггждокайыырщ ра взявйяырщ влуроіхлы єгліпрщ лмокарзвлмгм ланмвлдлля пакд уієї віглмплм аврмлмклмї
псдоз мб'єкрзвлмгм ноава. І рмку у
ндвлзт пзруауіят вмлз жгарлі пйугуварз моієлрзоакз і гйя жакмлмгавуів
у їт ноавмрвмофіи гіяйщлмпрі, і гйя
ноакрзкз ноавмжапрмпувалля, вкйыфаыфз жгіиплдлля пугмфзлпрва.

Публічна правосуб’єктність: категоріально-понятійне пізнання в . . .
Опмбйзвмпрі лмок мб’єкрзвлмгм
нубйіфлмгм ноава, жукмвйдлі пнійщлмы пндузсікмы нодгкдрів ра кдрмгів нубйіфлм-ноавмвзт гайужди, а ракме уійіплмы єгліпры пзпрдкз
нозлузнів нубйіфлмгм ноава, взжлафаырщ таоакрдолі озпз нубйіфлмї
ноавмпуб’єкрлмпрі мпіб ра ілхзт пмуіайщлзт гіяфів, гйя одгуйывалля віглмпзл якзт ракі лмокз вйаплд првмодлі.
Змкодка, гйя кмелмгм пуб’єкра
нубйіфлмгм ноава таоакрдолзк є нмпйабйдлля лагалмї имку кмейзвмпрі
вйаплмгм вмйщмвмгм взбмоу рмгм фз
ілхмгм пудлаоіы ноавмвмї нмвдгілкз.
Вмйя ракмгм пуб’єкра нмжбавйдла кмейзвмпрі гйя оуту у пдодгмвзці пундодфйзвзт ра/фз вжаєкмвзкйыфлзт
ноавмвзт
айщрдоларзв,
пвмбмгз,
пуб’єкрзвлмї гмвійщлмпрі, вмла акруайіжуєрщпя ра жгіиплыєрщпя у вужщкзт
кдеат, ікндоарзвлм мкодпйдлзт жакмлмк. Помрд ндвлзк нмжзрзвлзк лапйігкмк ракмгм мбкдедлля є жапрмпувалля прайзт айгмозрків гйя омжгморалля гмжвмйдлмї жакмлмк вмйщмвмї
акрзвлмпрі пуб’єкрів нубйіфлмгм ноава, цм пнозяє її номглмжмвалмпрі ра
жагаймк взпмкіи дсдкрзвлмпрі. Коік
ущмгм, іліуіауія впруну у ноавмвіглмпзлз, а ракме жкіпр ра ланояккз вмйщмвмї гіяйщлмпрі кмелмгм пуб’єкра
нубйіфлмгм ноава жайдеарщ лд віг
имгм омжпугу, а віг лапралля пндузсіфлзт ыозгзфлзт сакрів – нмгіи ра
гіялщ, цм нмомгеуырщ нубйіфлмноавмві лапйігкз ра які нмвзллі бурз
рмфлм взжлафдлі у жакмлмгавпрві [14,
п. 77-80].
Поавмжгарліпрщ у пкйагі нубйіфлмї ноавмпуб’єкрлмпрі лапакндодг
вігжлафаєрщпя гмкілувалляк у її
проукруоі ієоаотіфлм взбугмвалмї
пзпрдкз мбмв’яжків, мплмвлзк іж якзт
є мбмв’яжмк дсдкрзвлм взкмлуварз ру
пупнійщлу сулкуіы, яка взкагаєрщпя
пмуіайщлмы ноакрзкмы ра гмвмгзрщпя
жакмлмгавудк гм взгйягу смокайщлмноавмвмї омйі (їт пукунлмпрі) вігнмвіглмгм пуб’єкра. З уієї нозфзлз взлзкає таоакрдолзи сулкуімлайщлзи
жв’яжмк, жгіглм ж якзк пукунліпрщ
ноав, впралмвйдлзт жакмлмк, жмкодка,

гйя пндуіайіжмвалзт пуб’єкрів вйаглмгм нубйіфлмгм уноавйілля, лагаєрщпя
їк ж кдрмы одайіжауії сулкуіи, нмжлафдлзт кмгупмк мбмв’яжкмвмпрі. В гмкрозлі гайужди нубйіфлмгм ноава, а
ракме у вігнмвіглмку жакмлмгавпрві
ракі, якцм кмела рак пкажарз,
мбмв’яжкмві гм жапрмпувалля ноава
нмжлафаырщпя рдокілмк «нмвлмваедлля». Загаймк пукунліпрщ нмвлмваедлщ у нмєглаллі іж лмокарзвлм
мкодпйдлмы псдомы їт жапрмпувалля
(нодгкдрмк вігалля), ла лаху гукку,
і урвмоыырщ пмбмы нубйіфлу ноавмжгарліпрщ, яку цд фапрм нмжлафаырщ
рдокілмк «кмкндрдлуія» [15, п. 5557]. Опмбйзвм фіркм уя мпмбйзвіпрщ
нубйіфлмї ноавмжгарлмпрі, як жомжукійм іж взкйагдлмгм взцд, взявйяєрщпя
у ноавмпуб’єкрлмпрі мплмвлмї гоунз
пуб’єкрів нубйіфлмгм ноава, а пакд
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Обмв’яжкмвм лайдезрщ вігжлафзрз, цм нубйіфла ноавмжгарліпрщ (кмкндрдлуія) ноакрзфлм жавегз є взкйыфлмы. З уієї нозфзлз її хруфлд
омжхзодлля фз жвуедлля хйятмк
жапрмпувалля ноавзй алаймгії жакмлу
фз алаймгії ноава є лднознупрзкзк.
З ілхмгм бмку, прозелдвзк ноавмк у пкйагі кмелмгм ж взгів нубйіфлмї ноавмжгарлмпрі, якд кмодпнмлгуєрщпя іж її взцджажлафдлзкз мпмбйзвмпрякз, є ноавм взкагарз лайделмгм
взкмлалля ілхзкз лмпіякз ракмї
ноавмжгарлмпрі їт нубйіфлм-ноавмвзт
омйди (ланозкйаг, гомкагялзл, нігнозєкпрвм фз упралмва кає ноавм
взпулурз пуб’єкру вйаглзт нмвлмваедлщ взкмгу цмгм лайделмгм взкмлалля лзк одгуйярзвлзт гіи у пзруауіят, мтмнйдлзт кмкндрдлуієы мпраллщмгм).
Пубйіфла гдйікрмжгарліпрщ, ла
лаху гукку, кає гва взгз – акрзвлзи ра напзвлзи, і жапрмпмвуырщпя
вмлз жайделм віг пупнійщлзт сулкуіи, нмкйагдлзт ла пуб’єкра нубйіфлмгм ноава. Як вігжлафдлм в йірдоаруоі, бійщхіпрщ лаукмвуів нмгмгеуырщпя
ж рзк, цм ніг гдйікрмжгарліпры пйіг
омжукірз жгарліпрщ лдпрз ыозгзфлу
вігнмвігайщліпрщ жа вфзлдлд ноавмнм-
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оухдлля [16, п. 41]. Оглак ракзи нігтіг лайдезрщ муілзрз козрзфлм, мпкійщкз віл лагжвзфаилм пзйщлм пнозяє
вроарі рдмодрзфлмї гйзбзлз у омжукіллі гдйікрмжгарлмпрі як сулгакдлрайщлмгм ноавмвмгм явзца, а ракме
вдгд гм іглмоувалля жлафдлля вігнмвіглмгм нмлярря як мглмгм іж кйыфмвзт у ыозгзфліи лаууі. Помрд нмяплзкм, цм вкажівка ла гдйікрмжгарліпрщ рійщкз як ла жгарліпрщ лдпрз
ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ:
- кає ндвлд нозкйаглд взноавгалля, мпкійщкз фдодж вномвагедлля
ракмгм пномцдлля ноакрзка жапрмпувалля жатмгів вігнмвігайщлмпрі мрозкує бажмвзи ілгзкармо, якзи ндодг
нозилярряк оіхдлля ном нмкаоалля
ноавмнмоухлзка родба алайіжуварз
ндодгупік;
- жагаймк агдкварлм вігмбоаеає
пндузсіку нозварлм-ноавмвмї, жмкодка, узвійщлмї гдйікрмжгарлмпрі, цм
одайіжуєрщпя ндодваелм у рзт каилмвзт ра лдкаилмвзт віглмпзлат, які
жаплмвалі ла ыозгзфліи оівлмпрі, війщлмку вмйдвзявйдллі ра каилмвіи
пакмпріилмпрі їт уфаплзків. Коік ущмгм, пноавдгйзвіпрщ, гмбомпмвіпліпрщ ра
омжукліпрщ є жапагакз узвійщлмгм
жакмлмгавпрва.
За
ракзт
укмв
пуб’єкрзвла ра мб’єкрзвла жгарліпрщ
мпмбз пакд лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа
вфзлдлд лды ноавмнмоухдлля гіиплм
є взоіхайщлзк дйдкдлрмк її нозварлм-ноавмвмї гдйікрмжгарлмпрі ра ноакрзфлм нмвліпры нмгйзлає пмбмы
мпраллы. Коік ущмгм, лагагаєкм, цм і
у узвійщлмку жакмлмгавпрві (ф. 1
пр. 30 ЦК Укоаїлз), і у рдмоії уієї
гайужі ноава [17, п. 83-85] узвійщла
гдйікрмжгарліпрщ жагаймк взжлаєрщпя
фапрзлмы узвійщлмї гієжгарлмпрі мпмбз ра, вігнмвіглм, акрзвла гдйікрмжгарліпрщ вжагайі іж гієжгарлмпрі лд
взгійяєрщпя, омжфзляыфзпщ у ліи.
Срмпмвлм е нубйіфлмї гдйікрмжгарлмпрі, рм гйя кйапзфлзт пуб’єкрів
нубйіфлмгм ноава, а пакд гйя агкіліпроарзвлзт могалів оіжлмгм оівля, лагійдлзт взкйыфлмы вйаглмы ноавмпуб’єкрліпры, таоакрдолзк є:
- акудлр ла акрзвліи гдйікрмжгарлмпрі (пкдомваліи ла жапрмпувалля гм

226

ноавмнмоухлзків жатмгів вігнмвігайщлмпрі) ж кдрмы одайіжауії ра жатзпру
нубйіфлзт ілрдодпів. У ракмку смокарі гдйікрмжгарліпрщ ндодгбафає взявйдлля пуб’єкрмк нубйіфлмгм ноава
вігтзйдлщ віг гзпнмжзуіи ноавмвзт
лмок ра йдгірзклд жапрмпувалля (фз
пнозялля у жапрмпуваллі) гм взллзт
пуб’єкрів палкуіи, нігкоінйдлзт вйаглзк нозкупмк;
- нмпйабйдлля напзвлмї гдйікрмжгарлмпрі (як жгарлмпрі пуб’єкрів нубйіфлмгм ноава лдпрз вігнмвігайщліпрщ), цм бймкує фз мбкдеує гмкілувалля нозварлзт ілрдодпів лаг нубйіфлзкз у пніолзт пзруауіят.
З ілхмї прмомлз, у нубйіфліи
ноавмпуб’єкрлмпрі сіжзфлзт мпіб ра
ілхзт пуб’єкрів, ла якзт пкдомвалзи
внйзв удлроайщлмї ра кіпудвмї вйагз,
гмкілує пакд напзвла гдйікрмжгарліпрщ ла хкмгу нмруелмпрі її акрзвлмї прмомлз. Вігжлафзкм, цм лагкіолзи мбпяг вйаглмгм кмлромйы лаг
жмбмв’яжалзк уфаплзкмк нубйіфлзт
ноавмвіглмпзл, жагалзи жакмлмк ра
однодпзвлмы ноакрзкмы ноавмжапрмпувалля, кмед нозжвдпрз, жмкодка, гм
одгодпії ра/фз вроарз ракзк уфаплзкмк ноавмвмгм прарупу пуб’єкра нубйіфлмгм ноава жагаймк ра, вігнмвіглм,
гм имгм ндодрвмодлля в ыозгзфлзи
алрзнмг, а пакд у мб’єкр ноавмвмгм
внйзву. Такмгм омгу гзпномнмоуії
гдйікрмжгарлмпрі таоакрдолі, жмкодка,
гйя аврмозраолзт коаїл, гомкагялз
якзт ніг проатмк лдкзлуфмгм нубйіфлмгм нмкаоалля жкухдлі взкмлуварз
мбмв’яжкмві гйя впіт і кмелмгм жабмомлз ра нознзпз, які у пвмїи пукунлмпрі урвмоыырщ нубйіфлзи ноавмнмоягмк, гдсмокмвалзи ла кмозпрщ ілпрзрурів гдоеавз. Завдохдлу кмгдйщ
абпмйырлмгм гзпбайалпу гдйікрмжгарлмпрі, ла нігправі якмгм, ланозкйаг,
лдймяйщла тмфа б у гукуі гм вйагз
йыгзла
нмвліпры
нмжбавйяйапя
пуб’єкрлмпрі, рмбрм «жлдмпмбйывайапя», тугмелщм мнзпав пвмгм фапу
Д. Оовдйй у клзжі-алрзурмнії «1984».
У салрапрзфліи Окдалії йыгз бдж
пугу ра ілхзт ыозгзфлзт номудгуо
«номпрм жлзкайз – и жлзкайз вмлз
жавегз улмфі. Поіжвзцд взкодпйыва-
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йз ж упіт одєпроауіилзт жанзпів, ракме жлзцувайз впі жгагкз ном бугщяку гіяйщліпрщ, жандодфувавпя пак
сакр іплувалля, а нмрік лаправайм
жабурря. Лыгзлу пкапмвувайз, взнмйывайз ж одайщлмпрі. Цд лажзваймпя
омжнмомхзрз» [18, п. 23].
Пмлярря «нубйіфлм-ноавмва гієжгарліпрщ» мрозкайм пвмє жакоінйдлля
у ыозгзфліи гмкрозлі [19, п. 23]. На
лаху гукку, гієжгарліпрщ є рзк дйдкдлрмк
нубйіфлмї
ноавмвмї
пуб’єкрлмпрі, лаявліпрщ якмгм взкагаєрщпя ікндоарзвлм, а вігпурліпрщ є
лднознупрзкмы. Позварла ноавмпуб’єкрліпрщ кмед гмвгзи фап уійкмк
дсдкрзвлм одайіжмвуварзпя у пзруауії
мбкдедлмгм сулкуімлувалля гієжгарлмпрі, а ракме лавірщ у взнагкат її
нмвлмї вігпурлмпрі (ланозкйаг, у кдлрайщлм лднмвлмпноавлзт мпіб, які
проаегаырщ ряекзкз нпзтіфлзкз
твмомбакз, влапйігмк фмгм вмлз вжагайі лд жгарлі псмокуварз вйаплу вмйы). Ддсіузр вйаплмї гієжгарлмпрі у
ракіи пзруауії нмомгеує йзхд ндопмлайщлі лапйігкз ра ймкайщлм внйзває
рійщкз ла нозварлі ілрдодпз сіжзфлмї
мпмбз (фз ілхмгм пуб’єкра нозварлмгм
ноава), і уійкмк агдкварлм кмед бурз
нмгмйалзи фдодж жайуфдлля гієжгарлмгм нмрдлуіайу ілхзт мпіб (ланозкйаг,
барщків, мнікулів фз нікйувайщлзків).
Пубйіфла е ноавмва пуб’єкрліпрщ, ла
вігкілу віг нозварлмї, вжагайі лд кмед
бурз одайіжмвала нм кмгдйі жанмвлдлля йакулз у вйапліи гієжгарлмпрі
пуб’єкра нубйіфлмгм ноава нубйіфлмы
гієжгарліпры ілхмгм пуб’єкра ноава.
Агед мб’єкрзвлд нубйіфлд ноавм ндодгбафає гйя кмелмгм уфаплзка вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл рійщкз вйаплу
нубйіфлу гієжгарліпрщ, кардгмозфлм
взкагає її нігрозкалля і жапрмпувалля
ра, коік ущмгм, ікндоарзвлм мкодпйыє
уди дйдкдлр у проукруоі кмелмї мкодкмї нубйіфлмї ноавмпуб’єкрлмпрі. Пмкажмвзк нозкйаглзк нігрвдогедлляк
взцдвзкйагдлмгм є мглмжлафлзи нознзп ф. 2 пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
жгіглм ж якзк «могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмві мпмбз жмбмв'яжалі гіярз
йзхд ла нігправі, в кдеат нмвлмва-

едлщ ра у пнмпіб, цм ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз». Найдезрщ нігкодпйзрз, цм жакмлмгавдущ
ла кмлпрзрууіилмку оівлі жмбмв’яжує
пуб’єкрів нубйіфлмї вйагз пакд гіярз,
цм кмодпнмлгуєрщпя іж ноавмк Укоаїлпщкмгм лаомгу ра рдозрмоіайщлзт
гомкаг взкагарз віг вйагз нігрозкалля у коаїлі лайделмгм пралу ноавмнмоягку.
Зваеаыфз ла взкйагдлд, вваеаєкм, цм нмлярряк «нубйіфла ноавмва
пуб’єкрліпрщ» нмжлафаєрщпя рми оіг
ноавмвмї пуб’єкрлмпрі, якзк в пзйу
нознзпів мб’єкрзвлмгм нубйіфлмгм
ноава лагійдлі лаомг, рдозрмоіайщлі
гомкагз ра ілхі жлафлі пмуіайщлі пнійщлмрз, а ракме рі
пакмпріилі
пуб’єкрз ноава, які жа гмнмкмгмы
вйагз фз хйятмк йдгірзклмгм внйзву
ла її лмпіїв одайіжуырщ ра/фз жатзцаырщ нубйіфлі ілрдодпз. Опкійщкз гдоеава, кіпудвд пакмвоягувалля, а ракме рі ілпрзрурз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, які жанмбігаырщ жймвезваллы вйагмы ра пнозяырщ нігвзцдллы її оджуйщрарзвлмпрі, є нм пвмїи
нозомгі нубйіфлзкз урвмодллякз, рм
вйапрзві їк ілрдодпз, цм пкдомвалі ла
жабджндфдлля їт вйаплмгм омжвзрку,
жбдодедлля ра нігрозкалля пакмбурлмпрі, ракме лайдезрщ квайісікуварз
як нубйіфлі.
На жавдохдлля гмуійщлм вігжлафзрз, цм нубйіфла ноавмпуб’єкрліпрщ,
тмфа і є уійіплзк нм пвмїи нозомгі
омгмвзк сдлмкдлмк, мглак кає взгз
ра бійщх гоіблі оіжлмвзгз. В мбпяжі,
взжлафдлмку мб’єкрзвлзк нубйіфлзк
ноавмк, кз бафзкм нубйіфлу ноавмву
пуб’єкрліпрщ:
1) пнійщлмр (лаомгу, лаомглмпрі,
рдозрмоіайщлмї гомкагз, вікмвзт, одйігіилзт, номсдпіилзт ра ілхзт пмуіайщлзт проар);
2) гдоеавз, її могалів, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, рмбрм рзт
пуб’єкрів ноава, які іж жапрмпувалляк
вйаглмгм нозкупу нодгправйяырщ,
одайіжуырщ ра жатзцаырщ нубйіфлі
ілрдодпз у смокарі взкйыфлмї гіяйщлмпрі;
3) пуб’єкрів, гіяйщліпрщ якзт пкдомвала ла одайіжауіы ра жатзпр ілрд-
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одпів пмуіайщлзт пнійщлмр хйятмк
йдгірзклмгм внйзву ла вйагу (нмйірзфлзт наоріи, гомкагпщкзт могаліжауіи ра ілхзт ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва).
Пубйіфла ноавмва пуб’єкрліпрщ
кмелмї іж узт гоун у кдеат пвмєї омгмвмї уійіплмпрі кає ндвлі взгмві мпмбйзвмпрі, які кмеурщ прарз нодгкдрмк каибурліт рдмодрзфлзт омжвігмк.
1. Взкмлалля жагайщлмы рдмоієы
ноава пзпрдкмрвмофмї сулкуії ндодгбафає впдбіфлд ніжлалля уієы лаукмы
пвмгм мб’єкра пакд як проукруомвалмї
уійіплмпрі, урвмодлмї мпмбйзвзкз
омгакз, взгакз ра оіжлмвзгакз ноавмвмгм бурря, жмкодка, имгм нубйіфлмы ра нозварлмы псдоакз. Цд
пнозяє взомбйдллы нмляріилмгм кмлрдлру, якзи бугд бдж вроарз рдмодрзфлмї гйзбзлз вігмбоаеарз жагайщлмноавмві жакмлмкіолмпрі ра жв’яжкз у
бійщх кмлкодрлзт апндкрат їт сулкуімлувалля, а ракме вдгд гм првмодлля пзпрдкз агдкварлзт рдмодрзфлзт
моієлрзоів гйя гайуждвзт гмкрозл і
нубйіфлм-ноавмвмї,
і
нозварлмноавмвмї псдо.
2. Опмбйзвмпрі нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі, оівлм як і ілхзт
нубйіфлм-ноавмвзт явзц, кмодпнмлгуырщпя іж жагайщлзкз мпмбйзвмпрякз нодгкдрів ра кдрмгів гайужди нубйіфлмгм ноава, а ракме іж пзпрдкмы

нозлузнів ноавмвмгм одгуйывалля,
вйапрзвмы псдоі мб’єкрзвлмгм нубйіфлмгм ноава жагаймк.
3. Сндузсіка нубйіфлмї ноавмвмї
пуб’єкрлмпрі взявйяєрщпя у рмку, цм
її дйдкдлрз (ноавмжгарліпрщ, гдйікрмжгарліпрщ ра гієжгарліпрщ) мрозкуырщ
ікндоарзвлзи смокар врійдлля ра
лабуваырщ гдцм мпмбйзвмгм жкіпру,
цм пнозфзлыє вігнмвіглу кмгзсікауіы лаявлзт кіе лзкз проукруолмсулкуімлайщлзт жв’яжків. Коік ущмгм,
гйя кмелмгм пуб’єкра нубйіфлмгм
ноава таоакрдолзк є мбкдедлля имгм
вмйі, яка омжгморає пдбд у вужщкмку
номпрмоі мглієї фз гдякмї кійщкмпрі
нубйіфлм-ноавмвзт омйди, взжлафдлзт
гйя ракмгм пуб’єкра жакмлмгавпрвмк.
4. Загаймк нмлярряк «нубйіфла
ноавмва пуб’єкрліпрщ» нмжлафаєрщпя
рми оіг ноавмвмї пуб’єкрлмпрі, якзк в
пзйу нознзпів мб’єкрзвлмгм нубйіфлмгм ноава лагійдлі лаомг, рдозрмоіайщлі гомкагз ра ілхі жлафлі пмуіайщлі
пнійщлмрз, а ракме рі
пакмпріилі
пуб’єкрз ноава, які жа гмнмкмгмы
вйагз фз хйятмк йдгірзклмгм внйзву
ла її лмпіїв одайіжуырщ ра/фз жатзцаырщ нубйіфлі ілрдодпз (гдоеава, її
могалз, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, вігнмвіглі ілпрзрурз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва).
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Сзфдвйюк В. А. Пубйзфлая ноавмпубчдкрлмпрщ: кардгмозайщлм-нмлярзилмд нмжлалзд в кмлрдкпрд мбцди рдмозз ноава
В прарщд оаппкмродлш мпмбдллмпрз, нозмбодрадкшд мбцдрдмодрзфдпкми кардгмозди «ноавмвая пубчдкрлмпрщ» ноз дд нозкдлдлзз к ракмку кмлкодрлмку нодгкдру
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Sichevliuk V. Public legal subjectity: categorical-conceptual cognition in the
context of the general theory of law
The article deals with the features acquired by the general-theoretical category "legal
subjectity" in its application to such a specific object of cognition as a public legal
subjectity. According to the results of the research, the author gives a definition of the
notion "public legal subjectity".
Key words: category «legal subjectity», public law, notion «public legal subjectity»,
subject of public law.
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Історичні витоки громадянського
суспільства та ідей суспільного
договору
У пвіи фап Гугм Гомуіи гмвмгзв,
цм фйдлз пупнійщпрва ж кдрмы вгмпкмлайдлля пвмгм пупнійщлмгм езрря
првмоыырщ пмыж війщлзт йыгдигдоеаву ла фмйі ж вдотмвлмы і пувдодллмы вйагмы, яка нмкйзкала пйуезрз жагайщліи кмозпрі, гомкагялпщкмку пупнійщпрву ра взоаеарз ілрдодпз бійщхмпрі пнійщлмрз. Ддоеава,
жмкодка, як жажлафає Гомуіи, є гмпкмлайзк пмыжмк війщлзт йыгди, цм
првмоыєрщпя жаоагз гмрозкалля ноав
ра жагайщлмї кмозпрі» [1, c. 65]. А
ноавм як влуроіхлщмгдоеавлд ноавм
апмуіыєрщпя Г. Гомуієк ж нмлярряк
«гомкагялпщкмгм (узвійщлмгм) жакмлу». Ваейзвм жвдолурз увагу ла рдокіл «гомкагялпщкзи (узвійщлзи) жакмл», ввдгдлзи в мбіг Г. Гомуієк, кає
пвмїк гедодймк нозомглд ноавм. Оред, нмлярря «гомкагялпщкмгм жакмлу»
нм пурі кмодпнмлгуєрщпя іж «гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк», вкажуыфз ла
ндохмгедодйм вйагз і жакмлів вжагайі. Тдокіл «гомкагялпщкзи (узвійщлзи) жакмл» уікавзи ракме у пніввіглмхдллі имгм ж рдокілакз «ноавмвзи
жакмл» ра «вдотмвдлпрвм ноава». Сакд ноавмвзи жакмл, якзи впдбіфлм
вігмбоаеає ілрдодпз гомкагял, врійыє

в пмбі пмуіайщлу пурщ пноавдгйзвмпрі,
якзи жа пвмїк жкіпрмк є агдкварлзк
нмлярры «гомкагялпщкзи жакмл»,
рмбрм жкіпру ра мплмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Т. Гмбп у пвмїи вігмкіи ноауі
«Лдвіасал» взкйав нмйірзкм-ноавмву
рдмоіы, жа якмы номвмгзрщпя вігкілліпрщ кіе нозомглік ноавмк і нозомглік жакмлмк, рмбрм омжоіжляєрщпя
нмлярря ноава і жакмлу, мпкійщкз, як
жажлафзв Т. Гмбп, ноавм нмйягає у
пвмбмгі омбзрз фз лд омбзрз, в рми
ед фап як жакмл взжлафає ра жмбмв’яжує гм рієї фз ілхмї фапрзлз уієї айщрдоларзвз, а мред, жакмл і ноавм оіжлярщпя кіе пмбмы рак пакм як
мбмв’яжмк і пвмбмга, цм є лд пукіплзкз прмпмвлм мглієї і рієї е одфі [2,
c. 118].
Т. Гмбп був нмпйігмвлзк нозбіфлзкмк ігдї пупнійщлмгм гмгмвмоу жа
якзк в оджуйщрарі жгмгз бійщхмпрі
фйдлів пупнійщпрва взлзкйа гдоеава,
іж првмодлляк якмї вмлз ндодихйз
віг нозомглмгм пралу, жа имгм вігмкзк взпймвмк: «віилз впіт номрз
впіт», гм могаліжауіилзт (гдоеавлзт)
смок езррєгіяйщлмпрі ж кдрмы жабджндфдлля жагайщлмгм гомкагялпщкмгм
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кзоу, рмбрм гм гомкагялпщкмгм пралу.
В апндкрі пніввіглмхдлля гдоеавз і
пупнійщпрва ваейзвзк є жапрдодедлля Т. Гмбпа прмпмвлм рмгм, цм в гомкагялпщкмку пупнійщпрві впі нігнмоягкмвуырщпя жакмлу, як гдоеава, рак
і гомкагялз. В оджуйщрарі ракмї вжаєкмгії смокуєрщпя і омжвзваєрщпя гомкагялпщкд пупнійщпрвм ра имгм проукруоа.
Де. Лмкк у пвмїи ноауі «Два роакрарз ном гдоеавлд ноавйілля» ракме омжкдемвував нмлярря пупнійщпрва віг имгм нмйірзфлмї могаліжауії
(гдоеавз). Бійщхд рмгм, Де. Лмкк лд
мрмрмелывав вйаплд гомкагялпщкд
пупнійщпрвм і пупнійщпрвм як пнійщлмра, взлзклдлля якмї ндодгувайм нмяві
гдоеаві. В ущмку кзпйзрдйщ кав
мб’єкрзвлу оауіы, мпкійщкз ндовзллі
йыгпщкі пнійщлмрз лабувайз ндвлзт
озп гомкагялпщкмгм пупнійщпрва іпрмозфлм ра двмйыуіилм. Ілха пноава,
цм Де. Лмкк нмв’яжував гомкагялпщкд пупнійщпрвм ж укйагдлляк ндвлмгм
гмгмвмоу мкодкзкз йыгщкз цмгм
првмодлля гдоеавз, ілхзкз пймвакз
пупнійщлзи гмгмвіо віл нмв’яжував
йзхд ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк.
Цд мжлафає, цм гдоеава взлзкає ла
мплмві гомкагялпщкмгм пупнійщпрва,
цм лд пнівнагає іж бійщхіпры нмгйягів ла пупнійщлзи гмгмвіо ра гдоеаву,
і є гмпзрщ пніолзк, мпкійщкз іпрмозфлм нмява гдоеавз ндодгувайа жаомгедллы гомкагялпщкмгм пупнійщпрва,
дйдкдлрз якмгм и гмпі жайзхаырщпя
лд жмвпік лджоійзкз, ном уд пвігфзрщ
і, жмкодка, пуфаплд пралмвзцд в
Укоаїлі.
Срмпмвлм рмгм, цм гдоеава ра
гомкагялпщкд пупнійщпрвм оівлмжлафлі
нмлярря, як вваеає Де. Лмкк, рм в
ракмку оажі пйіг вігнмвіпрз ла нзралля, яка пакд гдоеава агдкварла гомкагялпщкмку пупнійщпрву. Оплмвлзкз нозлузнакз ракмї гдоеавз є жабджндфдлля вдотмвдлпрва жагайщлмгм
гйя впіт жакмлу, лайделмгм оівля
езрря гомкагял, цм жа пуфаплзкз
кіокакз вігнмвігає озпак ноавмвмї ра
пмуіайщлмї гдоеавз [3, c. 311-316].
За кмлуднуієы Б. Снілмжз гдоеава взлзкає в оджуйщрарі укйагдлля
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пупнійщлмгм гмгмвмоу в мплмві якмгм
йдезрщ могаліфла єгліпрщ нозомглзт
і гомкагялпщкзт нігвайзл езрря йыгди. З узк Б. Снілмжа нмв’яжував
нмлярря гомкагялпщкмгм пралу пупнійщпрва ра нмлярря «гомкагялзла» як
фйдла пупнійщпрва. В рми ед фап вбафаєрщпя, цм Б. Снілмжа лд мрмрмелывав нмлярря «гомкагялпщкмгм пралу
пупнійщпрва» ж нмлярряк «гомкагялпщкмгм пупнійщпрва» і лд нмв’яжував
нмяву гдоеавз ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк [4].
Дмпйігеуыфз номбйдкз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра имгм пніввіглмхдлля іж ноавмвмы гдоеавмы,
лд кмела мбіирз увагмы нмгйягз ж
ущмгм нзралля цд мглмгм взгарлмгм
кзпйзрдйя кзлуйзт фапів Ж.Ж. Руппм. Сакд віл нмпйігмвлм номвів ігды
двмйыуіилмгм лабурря пупнійщпрвмк
ндвлзт озп гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ла мплмві пупнійщлмгм гмгмвмоу,
рмбрм омжвзрку йыгпщкмгм пніврмваозпрва гм оівля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. На мплмві пупнійщлмгм гмгмвмоу, гмвмозв Ж.Ж. Руппм, првмоывайзпя пвмєоіглі апмуіауії, які лажзвайзпя «гомкагялпщкзкз мбцзлакз»,
які в пвмы фдогу нмпрунмвм лабувайз
озп нмйірзфлмї гдоеавлмї могаліжауії
(одпнубйікз), а їт фйдлз правайз гомкагялакз, а у пвмїи пукунлмпрі пкйагайз йыгпщку пнійщлмру ніг лажвмы
«лаомг» [5, c. 161-162]. Зажлафдлі
нмгйягз Ж. Ж. Руппм нігрвдогеуырщ,
ла лаху гукку, ру мбправзлу, цм
гомкагялпщкд пупнійщпрвм урвмозймпя
іпрмозфлм лд вігоажу, а лабувайм пвмїт жоійзт озп двмйыуіилм оажмк іж
лабурряк гдоеавмы ндвлзт таоакрдозпрзк як ноавмвмї гдоеавз.
Огйягаыфз гуккз кзпйзрдйів
кзлуйзт іпрмозфлзт фапів, лд кмела
лд жвдолурз увагу ла гдяку омжбіеліпрщ абм е оіжлмфзралля їт кіокувалщ прмпмвлм пупнійщлмгм гмгмвмоу
ра нмтмгедлля гдоеавз. Так Г.Гомуіи
нзпав, цм гдоеаву првмоыырщ фйдлз
пупнійщпрва, цм гдоеава є пмыжмк
війщлзт йыгди [1, c. 74]. За Т. Гмбпмк
гдоеава смокуєрщпя ла мплмві пупнійщлмгм гмгмвмоу [2], ракмї гуккз і
Б. Снілмжа, жа имгм кмлуднуієы гдо-

Історичні витоки громадянського суспільства та ідей суспільного договору
еава взлзкає у оджуйщрарі укйагдлля
пупнійщлмгм гмгмвмоу [4]. У пвмы
фдогу Де. Лмкк жажлафав, цм гдоеавла вйага (гдоеава) впралмвйыєрщпя в
оджуйщрарі укйагдлля угмгз мкодкзк
ілгзвігакз [3].
Пом пупнійщлзи гмгмвіо кіе війщлзкз фйдлакз пупнійщпрва ракме
жажлафає Й. Фітрд. Віл вкажує, цм
кіе гдоеавмы ра ілгзвігакз укйагаєрщпя пвмєоіглзи гмгмвіо, жа якзк
мпраллі нмгмгеуырщпя ла ндвлд мбкдедлля пвмєї пвмбмгз [6, c. 237-238].
У рми ед фап Фітрд нмв’яжує взлзклдлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра
ноавмвмї гдоеавз ж укйагдлляк угмгз кіе мкодкзкз ілгзвігакз [6]. За
уієы ймгікмы взтмгзрщ, цм йыгпщка
пнійщлмра пндоху гмкмвйяєрщпя ном
урвмодлля гдоеавз, укйагаыфз пупнійщлзи гмгмвіо, а нмрік цд и і Угмгу
ном урвмодлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра ноавмвмї гдоеавз.
У жв’яжку іж узк нмпрає ймгіфлд
нзралля прмпмвлм пуб’єкрів пупнійщлмгм гмгмвмоу фз имгм прмоіл. Ілхзкз пймвакз, пупнійщлзи гмгмвіо – уд
угмга кіе фйдлакз пупнійщпрва ж кдрмы урвмодлля гдоеавз абм гмгмвіо
кіе пупнійщпрвмк і гдоеавмы. Тд, цм
пупнійщлзи гмгмвіо є угмгмы кіе пупнійщпрвмк ра гдоеавмы є ігдєы
Ж. Ж. Руппм, цм, ла лаху гукку, лд
взнйзває іж пзпрдклзт ігди ущмгм
взгарлмгм кзпйзрдйя. Нармкіпрщ,
нмправйдлд нзралля жайзхаєрщпя
вігкозрзк і взкагає пвмєї вігнмвігі.
Пмфарз пйіг ж рмгм, цм гуккз бійщхмпрі як гмпйіглзків гайдкмгм кзлуймгм, рак і пуфаплзт жвмгярщпя гм
рмгм, цм взлзклдлля гдоеавз є оджуйщрармк пупнійщлмгм гмгмвмоу. Айд,
кіе кзк і фзк? Якцм прарз ла нмжзуіы, цм пупнійщлзи гмгмвіо є угмгмы
кіе фйдлакз пупнійщпрва ном гдоеавлд мсмокйдлля пвмєї пнійщлмї езррєгіяйщлмпрі, рм уди гмгмвіо є ндодгукмвмы урвмодлля гдоеавз. І уд є
ймгіфлзк, мпкійщкз фйдлз пупнійщпрва
нмндодглщм кайз б гмкмвзрзпщ ном
мб’єкрзвлу нмродбу урвмодлля жатзплмї гйя пдбд гдоеавлмї проукруоз.
Тмбрм пупнійщлзи гмгмвіо ндодгує
нмяві гдоеавз. Якцм е нозпрарз гм

нмжзуії, цм пупнійщлзи гмгмвіо є угмгмы кіе пупнійщпрвмк і гдоеавмы, рм
взявйяєрщпя, цм гдоеава взлзкйа
пака нм пмбі, а нмрік укйайа гмгмвіо
іж пупнійщпрвмк. Іпрзла, як вігмкм,
жлатмгзрщпя гдпщ нмпдодгзлі. На лах
нмгйяг, гдоеава урвмозйапя в іпрмозфлм-двмйыуіилмку номудпі укйагдлля
пупнійщлмгм гмгмвмоу, кмйз фйдлз
пупнійщпрва гмкмвйяйзпя ном уд, рмбрм нмгмгеувайзпя ла ндвлі гдоеавлі
проукруоз, ндодгафу їк пвмїт нозомглзт, пувдодллзт ноав, ноз ущмку,
нмкйагаыфз ла лзт як вігнмвіглі нмвлмваедлля, рак і вігнмвігайщліпрщ жа
бджндку пупнійщпрва, мсмокйяыфз уы
гмкмвйдліпрщ у взгі пупнійщлмгм гмгмвмоу. З ілхмї прмомлз кмед пкйапрзпя воаедлля, цм пндоху був укйагдлзи гмгмвіо кіе фйдлакз пупнійщпрва ном смокувалля пвмєї нмйірзфлмї
могаліжауії у взгі гдоеавз, а нмрік
ілхзи гмгмвіо ном укйагдлля угмгз ж
гдоеавмы, лд вігмкм якзк фзлмк
првмодлмы. Пдвла оіф, уди нігтіг є
гдцм смокайщлм пномцдлзк, лаукмвм
ужагайщлдлзк, рак як у гіиплмпрі уі
іпрмозфлі номудпз урвмодлля пнмфарку ндовзллзт йыгпщкзт пнійщлмр,
жгмгмк пупнійщпрва ра вігнмвіглзт
гдоеавлзт урвмодлщ буйз лабагарм
бійщх пкйагліхзкз ра двмйыуіилм
розвайіхзкз.
Зодхрмы, жлафдлля кає лд оіжлмфзралля нмгйягів кзпйзрдйів, а кмейзвм і їт ндвлзт лыалпів, а гмймвлд,
нігрвдогедлля рмгм, цм ндохммплмвмы, ндохмгедодймк взлзклдлля
гдоеавз є нозомглд ноавм йыгди ра
їт пнійщлмр, їт пувдодллд вдотмвдлпрвм лаг гдоеавмы.
Свмєоіглзкз є нмгйягз І. Калра
цмгм гдоеавз ра гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва. Рмжвзваыфз нмояг іж
Й. Фітрд ра Г. Гдгдйдк ігдї вдотмвдлпрва ноава, взжлафаыфз лдмбтігліпрщ
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, віл жажлафзв, цм гдоеава нодгправйяє пмбмы мб’єглалля йыгди, які нігнмоягкмвуырщпя ноавмвзк жакмлак. З мглмгм бмку, як бафзкм, І. Калр гдоеаву мрмрмелыє іж мб’єглалляк гомкагял (пупнійщпрвмк – А. М.), ж ілхмгм,
віл фіркм бафзрщ вігкілліпрщ кіе гдо-
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еавмы і гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк,
які вжаєкмгіырщ, нігнмоягкмвуыфзпщ
ноавмвзк жакмлак. Вжаєкмгія гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ж гдоеавмы
кає ґоулруварзпя ла жапагат вжаєклзт мбкдедлщ, рмбрм мбкдедлщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва прмпмвлм
гіяйщлмпрі гдоеавз, а ракме мбкдедлщ цмгм фйдлів пупнійщпрва жмкодка, в жабмомлі лаомгу у лднмкмоі гіяк
гдоеавлмї вйагз. Внйзв ла гдоеавлу
вйагу ж бмку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва кмейзвзи йзхд фдодж наойакдлр, цм нодгправйяє ілрдодпз лаомгу [7, c. 286]. Як нмкажав іпрмозфлзи
гмпвіг смокувалля ноавмвмї гдоеавз
ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, наойакдлрпщкзи внйзв ла вігнмвіглі могалз гдоеавлмї вйагз лд жавегз був
дсдкрзвлзк. Навнакз, лдоігкм наойакдлрз нозикайз оіхдлля пуклівлмгм таоакрдоу, які лд рійщкз лд вігнмвігайз ілрдодпакз гомкагял, а и
пуррєвм їт мбкдеувайз. Цд прмпуєрщпя
і наойакдлру Укоаїлз, якзи нозикав,
ла лаху гукку, жмкодка алрзпмуіайщлі оіхдлля, а ракме гдпяркз рзт, які
пуррєвм мбкдеувайз абм пкапмвувайз
ноава ра пвмбмгз гомкагял, и лд вігнмвігайз Оплмвлмку Закмлу гдоеавз, а ракі оіхдлля нозикаырщпя гм
пзт ніо, лджваеаыфз ла оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав ра пвмбмг гомкагял.
Огзл іж лаияпкоавіхзт нодгправлзків лікдущкмї кйапзфлмї сіймпмсії
В. Гдгдйщ є нмпйігмвлзк нозбіфлзкмк
омжкдеувалля нмлярщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і гдоеавз. За Гдгдйдк
гомкагялпщкд пупнійщпрвм – уд в мплмвлмку нозварла пупнійщла псдоа
гіяйщлмпрі йыгди, їт пнійщлмр, гомкагялпщкзт ілпрзрурів, мнмпдодгкмвала
пзпрдкмы ндвлзт нмродб [8, c. 208].
Алайіжуыфз
пзпрдклі
нмгйягз
Г. Гдгдйя ла гомкагялпщкд пупнійщпрвм і гдоеавз, кмела гіирз гм взплмвку, цм мпралліи правзв гдоеаву лаг
гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк. Козрзкуыфз рдмоіы нозомглмгм ноава, жа
якмы гдоеава кає бурз наорлдомк
гйя йыгди, рмбрм пупнійщпрва, цм
гукку Гдгдйя правзрщ ніг пуклів аб-
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пмйырлд, бмедпрвдллд нмтмгедлля
гдоеавз, умпмбйыє пупнійщпрвм в имгм єглмпрі, якд в рми ед фап є нігнмоягкмвалзк гдоеаві. Дйя рмгм цмб лд
правпя взбут віг кмлсйікру ілрдодпів
в гомкагялпщкмку пупнійщпрві і нмроібла гдоеава, яка пвмїкз жапмбакз
жгарла проукруоуварз уд пупнійщпрвм.
Коік рмгм Гдгдйщ вваеав, цм у ракмку взнагку гдоеава кає бурз ноавмвмы, жабджндфуварз вмйы гомкагял у
пвмїи гіяйщлмпрі, а мпраллі в пвмы
фдогу нмвзллі нігкмоярзпя вйагі як
пувмоіи лдмбтіглмпрі. Зодхрмы жа
ігдякз Гдгдйя у вжаєкмгії гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра гдоеавз, вдотмвдлпрвм кає гдоеава, цм впрунає в
пундодфліпрщ іж имгм ед рджмы, цм
гдоеава - уд пупнійщпрвм в имгм єглмпрі. Ммейзвм, уд вкйагаєрщпя у гіайдкрзфлу рдмоіы цмгм жв’яжків бійщхмпрі пупнійщлзт явзц. Сакд у ущмку гіайдкрзфлмку апндкрі лмокайщла
езррєгіяйщліпрщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва лдкмейзва бдж лаявлмпрі
гдоеавз. Бійщхд рмгм, взтмгяфз іж
пвмїт гіайдкрзфлзт нмжзуіи Гдгдйщ
нігкодпйывав, цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм і гдоеава іплуырщ жавгякз
мгзл мглмку, цм жандодфує нмгйзлалля пупнійщпрва гдоеавмы.
Рмжгйягаыфз номбйдкз пніввіглмхдлля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва
і гдоеавз лд кмела мбіирз і нмгйягз
взгарлмгм гмпйіглзка узт номбйдк
А. Дд Тмквійя, які жапйугмвуырщ ла
увагу пвмєы ндвлмы мозгілайщліпры.
Так, жа Тмквійдк віглмпзлз кіе гдоеавмы і гомкагялакз пкйагайз «нмйірзфлд пупнійщпрвм», а віглмпзлз
кіе вйаплд гомкагялакз - «гомкагялпщкд пупнійщпрвм». У рмку, цм є
ндвла оіжлзуя кіе віглмпзлакз гомкагял і гдоеавмы лдкає пукліву, айд
рд, цм в уіи псдоі пупнійщлзт віглмпзл вмлз іплуырщ іжмйщмвалм мгла віг
мглмї є гмпзрщ пуклівлзк. У ущмку
жв’яжку, пйіг жгагарз гіайдкрзку Гдгдйя, абз гіирз взплмвку, цм вкажалі
віглмпзлз пкйагаырщ кмкнйдкп вжаєкмнмв’яжалзт пупнійщлзт дйдкдлрів,
ілрдодпів, нмродб, жмбмв’яжалщ ра вігнмвігайщлмпрі. Зодхрмы, і пак А. Тмквійщ ракмї гуккз, нігкодпйыыфз, цм
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гомкагпщкіпрщ пнозяє гіяйщлмпрі нмйірзфлзт проукруо, а мпраллі гомкагпщкзк мб’єглалляк [9, c. 422]. У рми
ед фап Тмквійщ жандодфує лайделіпрщ
гм гомкагялпщкмгм пупнійщпрва имгм
проукруо, які првмоыырщпя ла мплмві
нмйірзфлзт ілрдодпів, ж фзк ваекм
нмгмгзрзпщ. З мгйягу ла пуфаплзи
прал гмпйігедлля номбйдк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і нмйірзфлмї пзпрдкз, пйіг жажлафзрз, цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм і нмйірзфла пзпрдка
каырщ гмвмйі вжаєкмнмв’яжалі дйдкдлрз ра жв’яжкз. Ілхзкз пймвакз, фзкайм пкйагмвзт гомкагялпщкмгм пупнійщпрва каырщ нмйірзфлзи таоакрдо.
Дмпзрщ вкажарз, цм гомкагялзл як
взжлафайщла мгзлзуя гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва, каыфз кмлпрзрууіилзи
праруп мбзоарз і бурз мбоалзк, боарз
уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз
пноавакз - є нмйірзфлмы сігуомы, лд
каеуфз вед ном гомкагу ж її нмйірзкм-ноавмвзк нмвлмваедллякз.
Цілліпрщ нмгйягів А. Тмквійя, які
віл взкйав у пвмїи вігмкіи ноауі
«Пом гдкмкоаріы в Акдозуі», ланзпаліи цд в 1840 омуі, нмйягаырщ у
имгм жапрдодедллят, цм є акруайщлзкз і пщмгмглі, і жагомжат рак жвалмї
«взбмолмї гдкмкоарії», яка кмед нозжвдпрз гм нмпрунмвмї кмлудлроауії
вйагз в гдоеаві, мбкдеуыфз пвмбмгз
гомкагял. Сщмгмглі нмгіблд кмейзвм
номпрдезрз, ла лах нмгйяг, жмкодка,
ла рдодлат пуфаплмї Укоаїлз. Нд гзвйяфзпщ ла смокайщлд взжлалля в
Укоаїлі
наойакдлрпщкм-ноджзгдлрпщкмї смокз гдоеавлмгм ноавйілля,
одайщлм е вйага нмпрунмвм кмлудлроуєрщпя, ла лах нмгйяг, в прмомлу
Поджзгдлра Укоаїлз, в пундодф мплмвлзт нозлузнів лаомгмвйаггя, ном
цм жапвігфзйз гмпзрщ пуклівлі, ла
лаху гукку, жкілз гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз, жмкодка, цм прмпуырщпя
пугмвмї пзпрдкз.
Оглієы ж лаибійщх жапрмпмвалзт
смок ндодбзоалля ла пдбд нозомглзт сулкуіи вдотмвдлпрва вйагз лаомгу ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва є
взкмозпралля лдгмпкмлайзт нмймедлщ взбмофзт жакмлів, цм гмжвмйяє
смокуварз гдоеавлу вйагу, яка жа-

бджндфує, ндодгупік, вйаплі ілрдодпз
мпіб, які прмярщ ла її фмйі, а лд рзт,
трм їт нозвів гм вйагз, лд каеуфз
вед ном жвзфаилзи нігкун взбмоуів,
нмйірзфлзи мбкал ра нмйірзфлу кмоунуіы, взкмозпралля рак жвалмгм
агкіліпроарзвлмгм одпуопу, рмбрм
лдноавмкіолмгм гдоеавлмгм вроуфалля у взбмофзи номудп рзк пакзк,
взкозвйяыфз вмйы гомкагял.
У кмйдкрзвліи кмлмгоасії, нозпвяфдліи номбйдкак пніввіглмхдлля
гдоеавз і гомкагялпщкмгм пупнійщпрва [10] ла мплмві алайіжу в іпрмозфлмку, нмоівляйщлмку ра пуфаплмку
апндкрат нігвмгзрщпя ужагайщлыыфзт
нігпукмк оджуйщрарів узт гмпйігедлщ,
ла якзт ваорм жунзлзрзпщ і взпймвзрз пвмї гуккз. Цди нігпукмк аврмоз
жаномнмлувайз в фмрзощмт нмжзуіят,
які в уіймку жапйугмвуырщ ла увагу.
У ндохіи нмжзуії нігкодпйыєрщпя, цм
гомкагялпщкд пупнійщпрвм лд є ілпрзрууіилзк сдлмкдлмк у нмоівляллі ж
ракзкз пупнійщлзкз ілпрзрууіякз як
гдоеава, наорія, гомкагпщка могаліжауія. Аврмоз пноавдгйзвм жажлафаырщ,
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм є таоакрдозпрзкмы пупнійщпрва ж рмфкз жмоу имгм пакммогаліжауії, прундля омжвзрку, гдкмкоарії, гмрозкалля ноав і
пвмбмг гомкагял, взкмлалля лзкз
пвмїт нмйірзфлзт мбмв’яжків як лмпіїв
пувдодлірдру ра гедодйа вйагз. Дмодфлм гмгарз, цм впд взцджажлафдлд
таоакрдозжує прунілщ жоіймпрі пупнійщпрва, цм гає ноавм лажварз ракд
пупнійщпрвм – гомкагялпщкзк. Поз
ущмку, лд кмела лд нмгмгзрзпя ж
аврмоакз, цм «ндохзи Маигал 2004
омку» жапвігфзв прозбкмнмгіблзи
ндодтіг ж напзвлмгм пралу гомкагялпщкмгм пупнійщпрва в акрзвлзи, нмпзйдлля якмпрі нмйірзфлмї пвігмкмпрі
гомкагял, їт пакммогаліжауії. Злмву е
ракз, гмодфлм нігкодпйзрз лд рійщкз
жгагалд, а и лагмймпзрз ла жгарлмпрі
гомкагял гм пуномрзву цмгм алрзлаомглзт гіи могалів гдоеавлмї вйагз у
взгі ракмгм коаилщмгм номяву як
гомкагялпщка одвмйыуія.
Пігпукмк гоугмї нмжзуії, якзи, ла
лах нмгйяг, є взжлафайщлзк і ж якзк
нмгмгеуєрщпя абпмйырла бійщхіпрщ
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гмпйіглзків, прмпуєрщпя рмгм, цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм првмоыє гдоеаву, а лд лавнакз, мглак уя рджа
нмродбує ндвлмгм урмфлдлля в апндкрі
првмодлля гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк гдоеавз ла мплмві нозлузнів
лаомгмвйаггя, рмбрм гомкагялакз як
єгзлзк гедодймк вйагз. З уієї рджз
аврмоз омбйярщ уійкмк пйухлзи взплмвмк, цм гдоеава є фапрзлмы гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, кдталіжкмк
жабджндфдлля бджндкз, гмбомбуру,
жатзпру ноав і пвмбмг гомкагял, рмбрм пніввіглмпзрщпя як уійд і имгм фапрзла. Айд, ла лаху гукку, гіайдкрзфлзи жв'яжмк кіе гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк і гдоеавмы взгйягає лабагарм пкйагліхзк, і нмйягає у рмку,
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм іплує в
кдеат ндвлмї гдоеавз як лджайделмї,
пувдодллмї
кіелаомглм-ноавмвмї
проукруоз. Ілхзкз пймвакз, ндвлд
гомкагялпщкд пупнійщпрвм (укоаїлпщкд, алгйіипщкд рмцм) апмуіыєрщпя іж
ндвлмы гдоеавмы. У ракмку апндкрі
лдмбтіглм омжгйягарз гомкагялпщкд
пупнійщпрвм як фапрзлу кмлкодрлмї
гдоеавз. Віоліхд, ла лах нмгйяг,
омжгйягарз гдоеаву і гомкагялпщкд
пупнійщпрвм в одайщлмпрі як мглд уійд, а у вігнмвіглзт лаукмвзт, гіайдкрзфлзт апндкрат у пніввіглмхдллят
уіймгм і имгм фапрзлз. З нмгайщхзкз
взплмвкакз аврмоів прмпмвлм рмгм,
цм жа лдгдкмкоарзфлзт нмйірзфлзт
одезків гомкагялпщкд пупнійщпрвм лд
вігпурлє, номпрм вмлм ндодгайм гдоеаві лагрм багарм лд вйапрзвзт їи
сулкуіи і нмвлмваедлщ, влапйігмк
фмгм гдоеава «нмгйзлуйа» гомкагялпщкд пупнійщпрвм, ваекм нмгмгзрзпщ.
Сундодфліпрщ нмжзуії аврмоів, ла лах
нмгйяг, номгйягаєрщпя вед в рмку, цм
ж мглмгм бмку вмлз жандодфуырщ вігпурліпрщ жа лдгдкмкоарзфлзт одезків
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, а ж ілхмгм, цм в ракзт взнагкат гдоеава имгм
«нмгйзлає». Напноавгі жа лдгдкмкоарзфлзт нмйірзфлзт одезків (аврмозраолзт, рмрайіраолзт) гомкагялпщкд
пупнійщпрвм гмбомвійщлм лд ндодгає
пвмї нозомглі ноава гдоеаві, лавнакз
гдоеава у лд ноавмвзи пнмпіб ндодбзоає ла пдбд сулкуії гомкагялпщкм-
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гм пупнійщпрва, нмоухуыфз жапагз
лаомгмвйаггя. Сакд «ндохзи каигал
2004 омку» жапвігфзв, цм гдоеава лд
нмгйзлуйа гомкагялпщкд пупнійщпрвм,
тмфа і ноаглуйа гм ущмгм, якд жлаихйм в пмбі пзйз пакммогаліжауії лд гмжвмйзрз гдоеаві в мпмбі алрзлаомглзт жакмлів ра їт взкмлавуів.
Тодря нмжзуія аврмоів жгагалмї
кмлмгоасії, яка є нм пурі нмтіглмы
віг ндохзт гвмт, кмлкодрзжує їт у
нмйірзкм-ноавмвзт ра ноакрзфлзт
апндкрат. Змкодка, жажлафаєрщпя, цм
прунілщ омжвзлдлмпрі гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва таоакрдозжує оівдлщ гдкмкоарзжку і нмйірзкм-ноавмвмї куйщруоз пмуіуку, цм лакз бджндодфлм
нігрозкуєрщпя. Такме нігкодпйыєрщпя ваейзвіпрщ ілпрзрурів пакммогаліжауії ра пакмгіяйщлмпрі гомкагял.
Ваейзвмы є гукка, цм пзйа гдоеавз
нмйягає в акрзвлмпрі гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва. Рмжвзваыфз уы рджу,
пйіг у галмку взнагку вкажарз, цм
гдоеава лабуває мжлак ноавмвмї, якцм гйя ущмгм є ндвлі ндодгукмвз ра
жоійіпрщ гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Такзк фзлмк, номудп пралмвйдлля і
омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва
і гдоеавз є наоайдйщлзк ра мбмнійщлзк, іпрмозфлм вжаєкмнмв’яжалзк и
мбукмвйдлзк.
Опралля нігпуккмва нмжзуія аврмоів гмпйігеувалмї номбйдкз кмлудлроує увагу ла рмку, цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм є нмйірзфлзк (ла
вігкілу нмжзуіи взцд жгагувалмгм
А. Тмквійя), мпкійщкз ракзк є пак
гомкагялзл (жа Аоіпрмрдйдк йыгзла
є іпрмрмы нмйірзфлмы). Ця нмжзуія
аврмоів лд вкйагаєрщпя у оупйм нмгйягів мкодкзт кзпйзрдйів кзлуймгм,
які жажлафайз, цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм – уд, в мплмвлмку, псдоа
нозварлзт ілрдодпів (Гдгдйщ), айд уд,
ла лаху гукку, жмвпік лд мжлафає, цм
нозварлі ілрдодпз лджайделі віг нубйіфлзт ілрдодпів, які, як ноавзйм,
мнмпдодгкмвалі нмйірзфлзкз ілрдодпакз, ном цм япкоавм пвігфзрщ
ноакрзка езррєгіяйщлмпрі пуфаплмгм
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва. Віг рмгм,
цм гомкагялпщкд пупнійщпрвм є псдомы пакммогаліжауії гомкагял, жмвпік
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лд мжлафає, цм їт пакммогаліжауіилі
віглмпзлз лд каырщ нмйірзфлмгм таоакрдоу. Пдвла оіф, цм в гомкагялпщкмку пупнійщпрві каырщ кіпуд фзпйдллі віглмпзлз, нмжбавйдлі нмйірзфлмгм таоакрдоу. Дм нозкйагу, пікдилі,
узвійщлм-ноавмві рмцм. Зодхрмы,
аврмоз нігвдйз озпку ніг пвмїкз ужагайщлыыфзкз взплмвкакз, пноавдгйзвм вкажавхз, цм гдоеава жайзхаєрщпя йдгірзклмы гмрз, гмкз гії вйагз жаплмвалі ла жакмлі, ноаві, лаомгліи гмвіоі и нігрозкуі [10, c. 124-

128]. У ущмку апндкрі гмодфлм гмгарз, цм йдгірзкліпрщ вйагз кає нігрвдогеуварзпя нмпріилзк лаомглзк
нмйірзфлзк аугзрмк, оджуйщрармк
якмгм кмеурщ бурз як гмпромкмві
взбмоз вйагз, а ноз мфдвзглмку нмпягаллі вйагз ла мплмвлі нозлузнз
лаомгмвйаггя, рак і ла впдлаомглзи
пуномрзв, вкйыфаыфз і «Рдвмйыуіы
гіглмпрі», ноакрзку якмї лаомг Укоаїлз вед номтмгзв, лапйігкз якмї цд
каырщ муілзрз вігнмвіглі могалз
вйагз ра їт нмпагмві мпмбз.
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Мауюк А. А. Іпрмозфлі взрмкз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра ігди пупнійщлмгм
гмгмвмоу
У праррі аврмо омжкозває гіайдкрзфлзи жв'яжмк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і
гдоеавз. Змпдодгеуєрщпя, жмкодка, увага ла ракмку іпрмозфлмку явзці як «пупнійщлзи гмгмвіо», ра имгм пніввіглмхдлля іж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк в апндкрі нмявз
ра смокувалля гдоеавз. Срвдогеуєрщпя ла лдомжозвлмку жв’яжку гдоеавз і гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, мпкійщкз мпраллє є взжлафайщлзк фзллзкмк ра нмкажлзкмк
омжвзлдлмпрі пупнійщпрва.

Кйюфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, гдоеава, гомкагялзл, пупнійщлзи гмгмвіо, пнійщлмрз, лаомгмвйаггя.

237

Публiчне право № 3 (31) (2018)
Мауюк А. А. Ипрмозфдпкзд зпрмкз гоаегалпкмгм мбцдпрва з згди мбцдпрвдллмгм гмгмвмоа
В прарщд аврмо оапкошвадр гзайдкрзфдпкуы пвяжщ гоаегалпкмгм мбцдпрва з гмпугаопрва. Смподгмрафзвадрпя, в фапрлмпрз, влзкалзд ла ракмк зпрмозфдпкмк явйдлзз
как «мбцдпрвдллши гмгмвмо», з дгм пммрлмхдлзд п гоаегалпкзк мбцдпрвмк в апндкрд
нмявйдлзя з смокзомвалзя гмпугаопрва. Урвдоегадрпя ла лдоажошвлми пвяжз гмпугаопрва з гоаегалпкмгм мбцдпрва, нмпкмйщку нмпйдглдд явйядрпя мнодгдйяыцзк
сакрмомк з нмкажардйдк оажвзрмпрз мбцдпрва.

Кйюфдвшд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, гмпугаопрвм, гоаегалзл, мбцдпрвдллши
гмгмвмо, пммбцдпрва, лаомгмвйапрзд.

Matsyuk A. Historical origins of civil society and ideas of social contract
In this article author reveals the dialectical connection between civil society and the
state. In particular, attention is focused on such a historical phenomenon as a "social
contract" and its relationship with civil society in the aspect of the emergence and
formation of the state. Asserted on inextricable connection between the state and civil
society since the latter is a determining factor and an indicator of the development of
society.

Key words: civil society, state, citizen, social contract, community, democracy.

238

Проблеми правосуддя під час воєнного конфлікту на сході України та . . .

Ярослав Петруненко,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри господарського права і
процесу Національного університету
«Одеська юридична академія»

УДК 346.52:346.2

Характеристика форм та видів
державного кредитування суб’єктів
господарювання
Дм жапмбів жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів лайдезрщ, у рмку фзпйі, и гдоеавлд кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, якд кмед жгіиплыварзпя у
оіжлзт смокат. Далзи гмпнмгаопщкмноавмвзи жапіб таоакрдозжуєрщпя мпмбйзвмы номудгуомы, впралмвйдлляк
пндузсіфлзт укмв ра нігправ жапрмпувалля. Поз ущмку, мпмбйзвмпрі галмгм жапмбу гмймвлзк фзлмк мбукмвйыырщпя оіжлмкалірліпры смок ра
взгів гдоеавлмгм кодгзрувалля, якд,
у рмку фзпйі і як мгзл ж ілпроукдлрів
гдоеавлмї нігрозккз пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, кає бурз оджуйщрарзвлзк,
вігнмвігарз
одайщлзк
нмродбак
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля і жабджндфуварз дсдкрзвлд взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів. Оред, гйя взжлафдлля мпмбйзвмпрди гдоеавлмгм кодгзрувалля як гмпнмгаопщкм-ноавмвмгм
жапмбу жабджндфдлля дсдкрзвлмгм
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів лдмбтіглм жгіиплзрз лаукмвм-ноавмву
таоакрдозпрзку оіжлзт взгів ра смок
имгм жапрмпувалля.
Окодкзт нзралщ гдоеавлмї нігрозккз пуб’єкрів гмпнмгаоывалля в
уіймку ра гдоеавлмгм кодгзрувалля
жмкодка у пвмїт ноауят рмокайзпщ
ракі лаукмвуі, як В. С. Бєйзт, З. С.
Ваолайіи, Ю. А. Вдгєолікмв, О. М.

Віллзк, О. П. Вітомв, Є. П. Губіл,
Т. С. Гугіка, В. В. Дмбомвмйщпщка,
М. О. Єгмомва, Д. О. Жкуйіла,
О. П. Загліркм, Д. В. Загзтаийм,
Г. Л. Злакдлпщкзи,
А. М.
Іпаял,
О. Е. Ліййдкяд, Д. В. Ліфак, І. М. Майдлщка, В. К. Маймйірлдва, В. К. Макурмв, О. С. Ммпквіфмва, Т. В. Ндкоапмва, В. І. Опніцдва, Д. А. Пдромв,
Т. А. Пітляк, О. П. Пмгудокмвлзи,
Я. В. Рмгілпщка, Н. О. Саліаткдрмва,
Д. В. Сйзлщкм, Г. В. Скмйзл, О. І. Срзопщка, І. В. Тоух, В. А. Упрзкдлкм,
М. Л. Шзлкао, В. С. Щдобзла,
О. Х. Юйгахдв, І. М. Яккмва ра ілхі.
Оглак, у лаууі гмпнмгаопщкмгм ноава
вігпурлі кмкнйдкплі гмпйігедлля
номбйдкарзкз, нозпвяфдлмї взжлафдллы смок ра взгів гдоеавлмгм
кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля як мглмгм іж лдноякзт гмпнмгаопщкм-ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля
гдоеавлзт кмхрів, цм нігрвдогеує
ваейзвіпрщ номвдгдлля лаукмвзт
омжвігмк у галіи псдоі і мбукмвйыє
акруайщліпрщ нодгправйдлмї лаукмвмї
праррі.
Мдрмы праррі є жгіиплдлля лаукмвм-ноавмвмї таоакрдозпрзкз смок
ра взгів гдоеавлмгм кодгзрувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля як лдноякмгм жапмбу жабджндфдлля дсдкрзвлм-
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гм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.
Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз
нодгправйяєрщпя лдмбтіглзк взкмларз ракі жавгалля: взмкодкзрз оіжлі
смокз ра взгз гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля; лагарз їт таоакрдозпрзку ра взжлафзрз
мпмбйзвмпрі, нігправз ра укмвз жапрмпувалля; омжомбзрз номнмжзуії цмгм
ланояків угмпкмлайдлля кдталіжку
жгіиплдлля гдоеавлмгм кодгзрувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля.
Ддрайщлзи алайіж акрів лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва [2, 3, 4] гмжвмйяє взмкодкзрз ракі гмймвлі взгз
гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля: 1) кодгзрувалля
гдоеавлзт
нігнозєкпрв,
рмбрм
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля гдоеавлмї
смокз вйаплмпрі, а ракме ілхзт нігнозєкпрв, які каырщ ваейзвд проардгіфлд жлафдлля; 2) кодгзрувалля
пуб’єкрів каймгм ра пдодглщмгм нігнозєклзурва; 3) кодгзрувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків ра
ілхзт пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм
жаикаырщпя
пійщпщкмгмпнмгаопщкмы
гіяйщліпры; 4) кодгзрувалля пуб’єкрів
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї
гіяйщлмпрі.
Поз ущмку, смокакз гдоеавлмгм
кодгзрувалля є: взгійдлля быгедрлзт
кмхрів
гйя
сілалпувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ла укмват
нмвдолдлля, нйарлмпрі, промкмвмпрі;
кмкндлпауія жа оатулмк кмхрів гдоеавлмгм быгедру фапрзлз кодгзрлмї
жабмогмвалмпрі пуб’єкра гмпнмгаоывалля в нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк рмцм.
Отаоакрдозжуєкм мжлафдлі взгз
ра смокз гдоеавлмгм кодгзрувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля.
Нанозкйаг, цм прмпуєрщпя кодгзрувалля гдоеавлзт нігнозєкпрв, рм
ноавмвмы мплмвмы уієї гіяйщлмпрі є
ГК Укоаїлз [1], Пмоягмк нмгмгедлля
жайуфдлля гдоеавлзкз нігнозєкпрвакз, у рмку фзпйі гмпнмгаопщкзкз
рмваозпрвакз (коік балків), у прарурлмку канірайі якзт 50 ра бійщхд
вігпмрків акуіи (фапрмк, наїв) лайдеарщ гдоеаві, кодгзрів (нмжзк), лагалля гаоалріи абм нмоукз жа ракзкз
жмбмв’яжаллякз, жарвдогедлзи Пмп-
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ралмвмы Кабілдру Міліпроів Укоаїлз
віг 15 фдовля 2011 о. № 809 [5], Пмймедлля ном гдоеавлд кодгзрувалля
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжлафдлля, жарвдогедлд пнійщлзк Накажмк Міліпрдопрва сілалпів Укоаїлз
ра Міліпрдопрва дкмлмкікз Укоаїлз
віг 15 йзпрмнага 1995 о. № 178/170
[6].
Змкодка, вігнмвіглм гм Пмймедлля ном гдоеавлд кодгзрувалля
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжлафдлля [6], гдоеавлд кодгзрувалля
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжлафдлля жгіиплыєрщпя фдодж кіліпрдопрва ра ілхі удлроайщлі могалз взкмлавфмї вйагз, які у пвмы фдогу взгійяырщ кодгзрлі кмхрз нігнозєкпрвак
гдоеавлмї абм ілхмї смокз вйаплмпрі, які каырщ проардгіфлм ваейзвд
жлафдлля, ла уійі сілалпувалля бугівлзурва мб’єкрів взомблзфмгм нозжлафдлля абм ж кдрмы рдтліфлмгм ндодмплацдлля вігнмвіглзт нігнозєкпрв. Далзи взг кодгзрувалля лайдезрщ гм рак жвалзт ілвдпрзуіилзт
гдоеавлзт кодгзрів.
Пігправмы взлзклдлля кодгзрлзт ноавмвіглмпзл є гмгмвіо. Зажвзфаи, у кодгзрлмку гмгмвмоі вігнмвіглм гм ГК Укоаїлз [1] взжлафаырщпя
кдра, пука і промк кодгзру, укмвз і
нмоягмк имгм взгафі ра нмгахдлля,
взгз жабджндфдлля жмбмв’яжалщ нмжзфайщлзка, вігпмркмві правкз, нмоягмк
нйарз жа кодгзр, мбмв’яжкз, ноава і
вігнмвігайщліпрщ прмоіл цмгм взгафі
ра нмгахдлля кодгзру. Помрд, у оажі,
якцм нмжзфайщлзкмк взпрунає гдоеавлд нігнозєкпрвм, рм гм жкіпру
кодгзрлмгм гмгмвмоу ра номудпу имгм
укйагдлля взпуваырщпя мпмбйзві взкмгз. Змкодка, вігнмвіглм гм Пмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг
15 фдовля 2011 о. № 809 [5], жайуфдлля гдоеавлзк нігнозєкпрвмк
кодгзру (нмжзкз), лагалля гаоалріи
абм нмоукз жа ракзк жмбмв’яжалляк
нмгмгеуєрщпя: Міліпрдопрвмк сілалпів Укоаїлз – цмгм влуроіхліт гмвгмпромкмвзт (бійщхд мглмгм омку) ра
жмвліхліт кодгзрів (нмжзк); могалмк
взкмлавфмї вйагз, якзи жгіиплыє
сулкуії уноавйілля гдоеавлмы вйап-
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ліпры, – цмгм влуроіхліт кмомркмпромкмвзт (гм мглмгм омку) кодгзрів
(нмжзк).
Щм прмпуєрщпя пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ілхзт смок вйаплмпрі, рм
гдоеавлд кодгзрувалля лагаєрщпя їк
жа укмвз, цм вмлз жгіиплыырщ гіяйщліпрщ у ноімозрдрлзт псдоат дкмлмкікз.
У 1995 о. буйм нозилярм Кмлуднуіы одгуйывалля ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі в укмват озлкмвмї роалпсмокауії дкмлмкікз (буйа жарвдогедла
Пмпралмвмы
Кабілдру
Міліпроів
Укоаїлз віг 01 фдовля 1995 о. № 384)
[7]. Вігнмвіглм гм нмймедлщ уієї
Кмлуднуії [7], ндохмфдогмвзкз ланоякакз ноімозрдрлмгм ілвдпрувалля
є: омжвзрмк найзвлм-длдогдрзфлмгм
кмкнйдкпу і вномвагедлля длдогм- ра
одпуопмжбдоігаыфзт рдтлмймгіи; пмуіайщла псдоа, омжхзодлля і лаомцувалля мбпягів взомблзурва рмваоів
хзомкмгм везрку ра нмпйуг гйя лапдйдлля, а ракме кмлкуодлрмпномкмелмї номгукуії, цм нмправйяєрщпя ла
дкпнмор; омжвзрмк агомномкзпймвмгм
кмкнйдкпу; нозпкмодлля омжвзрку
кдгзфлмї ра кікомбімймгіфлмї номкзпймвмпрі; нмгмйалля лапйігків Чмолмбзйщпщкмї карапромсз.
Кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа оатулмк кмхрів гдоеавлмгм быгедру жгіиплыєрщпя ла кмлкуопліи мплмві, цм ж-нмкіе ілхмгм
кає ракме жабджндфуварз дсдкрзвлд
їт взкмозпралля. Дйя уфапрі у ракмку
кмлкуопі пуб’єкрз гмпнмгаоывалля
нмгаырщ ілвдпрзуіилі номдкрз взомблзфмгм нозжлафдлля, які муілыырщпя
жа ндвлзкз козрдоіякз.
Згіглм Пмймедлля ном муілку ра
кмлкуоплзи вігбіо Міліпрдопрвмк
агоаолмї нмйірзкз жаномнмлмвалзт
пуб’єкракз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі
ілвдпрзуіилзт номдкрів, цм ндодгбафаырщ жайуфдлля кмхрів гдоеавлмгм
быгедру [8], козрдоіякз муілкз ра
вігбмоу жаномнмлмвалзт пуб’єкракз
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ілвдпрзуіилзт номдкрів взомблзфмгм нозжлафдлля каырщ бурз: вігнмвігліпрщ номдкру проардгії дкмлмкіфлмгм і пмуіайщлмгм омжвзрку ра ноімозрдрлзк

ланоякак проукруолмї ндодбугмвз
дкмлмкікз;
сілалпмвм-дкмлмкіфлі
нмкажлзкз дсдкрзвлмпрі (фзпра рдндоіхля ваоріпрщ, ілгдкп гмтіглмпрі,
влуроіхля лмока одлрабдйщлмпрі,
рдтліфлзи оівдлщ лмвзт взомблзфзт
смлгів, рдокіл мкунлмпрі); оівдлщ
взкмозпралля кіпудвзт кардоіайщлзт
ра роугмвзт одпуопів; вігнмвігліпрщ
взкмгак паліраолм-гігієліфлзт, оагіауіилзт, дкмймгіфлзт, аотірдкруолзт,
длдогмжбдоігаыфзт ра ілхзт лмок,
упралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк; сілалпмвм-дкмлмкіфлзи прал пуб’єкра гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі. Дмгаркмвзкз
козрдоіякз муілкз ра вігбмоу ілвдпрзуіилзт номдкрів взомблзфмгм нозжлафдлля є: пуномвмгедлля ілвдпрзуії
вномвагедлляк одпуопмжбдоігаыфзт
ра дкмймгіфлм бджндфлзт рдтлмймгіи;
пнозялля ілвдпрзуіи првмодллы лмвзт омбмфзт кіпущ, мпмбйзвм в одгімлат ж ланоуедлзк озлкмк ноауі; взомблзфа нмруеліпрщ ра проукруоа
каибурлщмгм взомблзурва, апморзкдлр ра мбпягз одпуопів, цм бугурщ
гйя лщмгм взкмозпралі; оджуйщрарз
каокдрзлгмвзт гмпйігедлщ; муілка
сілалпмвзт озжзків номдкру; нмкажлзк йіквіглмпрі номдкру; рдтліфлі
мплмвз могаліжауії каибурлщмгм взомблзурва (рдтлмймгія ра упраркувалля); лаявліпрщ лдмбтіглзт гйя одайіжауії номдкру йіудлжіи іж жажлафдлляк
взгу гіяйщлмпрі. Вігбіо ілвдпрзуіилзт
номдкрів лдвзомблзфмгм нозжлафдлля
жгіиплыєрщпя ж уоатувалляк сакрзфлмї жабджндфдлмпрі мб’єкракз пмуіайщлмї ілсоапроукруоз ла мглмгм кдхкалуя пійщпщкмгм лапдйдлмгм нулкру
галмгм одгімлу нмоівлялм жі прарзпрзфлзкз жагайщлмгдоеавлзкз нмкажлзкакз ра оівлдк жлмхдлмпрі кардоіайщлмї бажз іплуыфзт мб’єкрів.
Пмоягмк ра кдталіжк кмлкуоплмгм вігбмоу пуб’єкрів гмпнмгаоывалля,
які кмеурщ нодрдлгуварз ла мрозкалля гдоеавлмгм кодгзру, фіркм лд
взжлафдлзи жакмлмгавпрвмк Укоаїлз.
Зваеаыфз ла рд, цм гдоеавлд кодгзрувалля явйяє пмбмы мпмбйзвзи взг
гіяйщлмпрі, якзи вігоіжляєрщпя кдталіжкмк ра номудгуомы жгіиплдлля,
бійщх гмуійщлм водгуйыварз вігнмві-

241

Публiчне право № 3 (31) (2018)
глзи взг ноавмвіглмпзл ла жакмлмгавфмку оівлі хйятмк нозилярря пндуіайщлмгм Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлд кодгзрувалля».
Напрунлзк взгмк є гдоеавлд
кодгзрувалля каймгм ра пдодглщмгм
нігнозєклзурва. Так, вігнмвіглм гм
пр. 16 Закмлу Укоаїлз «Пом омжвзрмк
ра гдоеавлу нігрозкку каймгм і пдодглщмгм нігнозєклзурва в Укоаїлі»
[2], мплмвлзкз взгакз сілалпмвмї
гдоеавлмї нігрозккз, жмкодка, рієї,
цм лагаєрщпя у смокі гдоеавлмгм
кодгзру, є: 1) фапркмва кмкндлпауія
вігпмркмвзт правмк жа кодгзракз, цм
лагаырщпя ла одайіжауіы номдкрів
пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігнозєклзурва; 2) фапркмва кмкндлпауія
йіжзлгмвзт, сакрмозлгмвзт нйардеів
ра нйардеів жа кмозпрувалля гаоалріякз; 3) лагалля гаоалрії ра нмоукз жа
кодгзракз пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігнозєклзурва; 4) лагалля
кодгзрів, у рмку фзпйі кікомкодгзрів,
гйя жанмфаркувалля і вдгдлля вйаплмї
пноавз; 5) лагалля нмжзк ла нозгбалля і вномвагедлля лмвзт рдтлмймгіи.
Оред, як взглм ж лавдгдлмгм ндодйіку,
гдоеавлд
кодгзрувалля
пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігнозєклзурва кмед жгіиплыварзпя, як
у смокі ноякмгм взгійдлля гдоеавмы кодгзрлзт кмхрів, цм, як ноавзйм, пноякмвуырщпя ла жакунівйы
мбйаглалля, ілхзт каніраймвкйагдлщ, рак і у смокі лдноякмгм кодгзрувалля – кмкндлпауії фапрзлз вігпмрків, лагалля гдоеавлмї нмоукз
рмцм.
Помвдгдлзи алайіж нмймедлщ Закмлу Укоаїлз «Пом омжвзрмк ра гдоеавлу нігрозкку каймгм і пдодглщмгм
нігнозєклзурва в Укоаїлі» [2] гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм в лщмку
взжлафдлі жагайщлі ноавмві жапагз
кодгзрувалля пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігнозєклзурва, кмлкодрлі
е имгм мбпягз, укмвз ра нігправз
взжлафаырщпя
номгоаклм-уійщмвзк
кдрмгмк, рмбрм у уійщмвзт гдоеавлзт
номгоакат нігрозккз пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм уійкмк вігнмвігає
пвірмвіи ноакрзуі.
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Поз ущмку, гдякі лаукмвуі уійкмк пноавдгйзвм жвдораырщ увагу ла
рд, цм ноімозрдрлд жлафдлля нмвзллм лагаварзпя лдноякзк смокак
гдоеавлмгм кодгзрувалля, цм гмжвмйзрщ мнрзкайщлм ужгмгзрз гдоеавлі ілрдодпз ра ілрдодпз пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля. Змкодка, ла гукку
Т. А. Пітляк, акрзвіжуварз номудп
кодгзрувалля кайзт нігнозєкпрв
кмела йзхд хйятмк ужгмгедлля
ілрдодпів кодгзрмоів ра нмжзфайщлзків жа ракзкз ланоякакз: угмпкмлайдлля ноавмвмгм нмйя; прзкуйывалля балків гм лагалля нмжзк нігнозєкпрвак каймгм біжлдпу фдодж лагалля гдоеавлзт гаоалріи нмвдолдлля
нмжзк, жвійщлдлля віг нмгарків кмхрів, пноякмвалзт ла кодгзрувалля
каймгм нігнозєклзурва абм пноякмвалзт ла кодгзрувалля ноімозрдрлзт, айд озжзкмвзт псдо нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі (іллмвауії), жлзедлля лмокарзву одждовувалля гйя
балків, цм кодгзруырщ кайзи біжлдп
[9, п. 237].
Щд мглзк взгмк гдоеавлмгм
кодгзрувалля є лагалля кодгзрлмї
нігрозккз пуб’єкрак пійщпщкмгмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі вігнмвіглм гм
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу нігрозкку
пійщпщкмгм
гмпнмгаопрва
Укоаїлз» [3]. Вйаплд, пр. 13.1 ущмгм
Закмлу [3] ндодгбафаєрщпя сілалпмва
нігрозкка пуб’єкрів гмпнмгаоывалля
агомномкзпймвмгм кмкнйдкпу фдодж
кдталіжк жгдхдвйдлля кодгзрів ра
кмкндлпауії йіжзлгмвзт нйардеів.
Згдхдвйдлля кодгзрів жгіиплыєрщпя
в одезкі кодгзрлмї пубпзгії ра нмйягає у пубпзгуваллі фапрзлз нйарз
(номудлрів) жа взкмозпралля кодгзрів, лагалзт балкакз в лауімлайщліи
ра ілмждкліи вайырі. У пвмы фдогу,
кмкндлпауія йіжзлгмвзт нйардеів
нмйягає у фапркмвмку вігхкмгуваллі
пнйафдлзт пуб’єкракз гмпнмгаоывалля агомномкзпймвмгм кмкнйдкпу йіжзлгмвзт нйардеів жа нозгбалі рдтліку ра/абм мбйаглалля гйя агомномкзпймвмгм кмкнйдкпу ла укмват сілалпмвмгм йіжзлгу.
Тмбрм, як взглм, Закмлмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу нігрозкку пійщпщ-

Характеристика форм та видів державного кредитування суб’єктів . . .
кмгм гмпнмгаопрва Укоаїлз» [3] взжлафдлм гві смокз гдоеавлмгм кодгзрувалля
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
рмваомвзомблзків ра ілхзт пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля,
цм
жаикаырщпя
пійщпщкмгмпнмгаопщкмы гіяйщліпры, –
уд жгдхдвйдлля кодгзрів ра кмкндлпауія жа оатулмк гдоеавлмгм быгедру йіжзлгмвзт нйардеів. Як ноавзйм,
нодгкдрмк йіжзлгмвзт гмгмвмоів, які
укйагаырщпя жа уфапры пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків, взпрунає пндуіайіжмвала рдтліка, ілхд пійщпщкмгмпнмгаопщкд мбйаглалля рмцм.
Поз ущмку, як і ілхі смокз гдоеавлмгм кодгзрувалля, кодгзрла пубпзгія ра/абм кмкндлпауія йіжзлгмвзт
нйардеів лагаырщпя ла кмлкуопліи
мплмві жа кодгзракз, жайуфдлзкз в
нмрмфлмку омуі, ндодтіглзкз кодгзракз, жайуфдлзкз у нмндодглі омкз,
ра/абм гмгмвмоакз сілалпмвмгм йіжзлгу нмрмфлмгм фз нмндодгліт омків.
Опмбйзвзк взгмк гдоеавлмгм
кодгзрувалля в Укоаїлі є кодгзрувалля пуб’єкрів жмвліхлщмдкмлмкіфлмї
гіяйщлмпрі. Вігнмвіглм гм нмймедлщ
пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом жмвліхлщмдкмлмкіфлу гіяйщліпрщ» [4], гдоеавлд кодгзрувалля пуб’єкрів жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі ра гаоалрувалля гдоеавмы кмкдоуіилзт кодгзрів, цм лагаырщпя узк пуб’єкрак, в
Укоаїлі жгіиплыырщпя фдодж балк гйя
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї
гіяйщлмпрі
Укоаїлз ра ілхі унмвлмваедлі балкз.
Укмвз гдоеавлмгм кодгзрувалля ра
гаоалрувалля гдоеавмы кмкдоуіилзт
кодгзрів взжлафаырщпя кодгзрлзкз
угмгакз (гмгмвмоакз), цм укйагаырщпя кіе вігнмвіглзкз пуб’єкракз жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі ра балкмк гйя жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі Укоаїлз.
На нігправі алайіжу лмок Закмлу
Укоаїлз «Пом жмвліхлщмдкмлмкіфлу
гіяйщліпрщ» [4] кмела взгійзрз ракі
мплмвлі укмвз ра нігправз гдоеавлмгм кодгзрувалля в уіи псдоі: 1) нозилярря оіхдлля балкмк гйя жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі Укоаїлз
ном лагалля гдоеавлзт кодгзрів ра
гаоалріи у гіыфіи ла рдозрмоії Укоаїлз вайырі ра в ілмждкліи вайырі у

кіпяфлзи промк ж гля нмгалля жаявкз
пуб’єкрмк
гмпнмгаоывалля;
2) нмндодглє
взжлафдлля
йікірів
гдоеавлмгм кодгзрувалля жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі жа нмгалляк
пуб’єкрів жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі, у кдеат якзт унмвлмваедлзи балк кмед нозикарз оіхдлля
ном гдоеавлд кодгзрувалля; 3) номвдгдлля нмндодглщмї дкпндорлмї муілкз рдтлікм-дкмлмкіфлмгм мбґоулрувалля мб’єкра кодгзрувалля ра укмв
мкунлмпрі кодгзрів; 4) омжкіо гдоеавлмгм кодгзру (гдоеавлмї гаоалрії
кмкдоуіилмгм
кодгзру),
мглмку
пуб’єкру жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі номрягмк мглмгм омку, лд
кмед ндодвзцуварз 5 номудлрів віг
вігнмвіглзт оіфлзт йікірів гдоеавлмгм кодгзрувалля жмвліхлщмдкмлмкіфлзт мндоауіи.
Пігпукмвуыфз взкйагдлд, нодгправйяєрщпя кмейзвзк псмокуйыварз лапрунлі ужагайщлыыфі взплмвкз.
Ддоеавлд кодгзрувалля є мпмбйзвзк,
лдноякзк жа пвмєы нозомгмы, гмпнмгаопщкм-ноавмвзк жапмбмк жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля
гдоеавлзт кмхрів. Алайіж нмймедлщ
фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз гмжвмйяє взмкодкзрз ракі гмймвлі взгз
гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля:
1) кодгзрувалля
гдоеавлзт
нігнозєкпрв,
рмбрм
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля гдоеавлмї
смокз вйаплмпрі, а ракме ілхзт нігнозєкпрв, які каырщ ваейзвд проардгіфлд
жлафдлля;
2) кодгзрувалля
пуб’єкрів каймгм ра пдодглщмгм нігнозєклзурва; 3) кодгзрувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків ра
ілхзт пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм
жаикаырщпя
пійщпщкмгмпнмгаопщкмы
гіяйщліпры; 4) кодгзрувалля пуб’єкрів
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї
гіяйщлмпрі.
Поз ущмку, смокакз гдоеавлмгм
кодгзрувалля є: взгійдлля быгедрлзт
кмхрів
гйя
сілалпувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ла укмват
нмвдолдлля, нйарлмпрі, промкмвмпрі;
кмкндлпауія жа оатулмк кмхрів гдоеавлмгм быгедру фапрзлз кодгзрлмї
жабмогмвалмпрі пуб’єкра гмпнмгаоывалля в нмоягку, взжлафдлмку жакм-
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лмк рмцм. Дйя угмпкмлайдлля кдталіжку
гдоеавлмгм
кодгзрувалля
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ра ж кдрмы
жабджндфдлля имгм дсдкрзвлмпрі пйіг
жаномнмлуварз лапрунлд: 1) гмнмвлзрз пр. 346 ГК Укоаїлз [1] ф. 4 у ракіи
одгакуії: «Суб’єкрз гмпнмгаоювалля
кмеурь боарз уфапрь у номгоакат
гдоеавлмгм нійьгмвмгм кодгзрувалля.
Пмоягмк жгіиплдлля гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоювалля
взжлафаєрьпя Закмлмк»; 2) омжомбзрз
ра нозилярз пндуіайщлзи Закмл
Укоаїлз «Пом гдоеавлд кодгзрувалля», в якмку взжлафзрз: нмлярря
гдоеавлмгм кодгзрувалля, а ракме
лавдпрз гдсіліуіы ілхзт мплмвлзт
рдокілів у уіи псдоі, жмкодка, нмлярщ
«гдоеавлзи кодгзр», «гдоеавла гаоалрія», «кодгзрлзи озжзк», «гдоеавла кодгзрла мндоауія» рмцм; жагайщлі жапагз, смокз ра взгз гдоеав-

лмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля; нмоягмк омжомбйдлля номгоак гдоеавлмгм кодгзрувалля; нмоягмк номвдгдлля кмлкуопу пдодг
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, які нодрдлгуырщ ла мрозкалля гдоеавлмгм
кодгзру; ноава ра мбмв’яжкз пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля ра унмвлмваедлмгм
гдоеавлмгм могалу у псдоі кодгзрувалля; нмоягмк взпвірйдлля ілсмокауії цмгм нмрмфлзт номгоак гдоеавлмгм кодгзрувалля рмцм; 3) омжомбзрз кдрмгзку муілкз дкмлмкіфлмї
гмуійщлмпрі ра мбґоулрмвалмпрі гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля; омжомбзрз ра жарвдогзрз рзнмву смоку гмгмвмоу гдоеавлмгм кодгзру; взжлафзрз нмоягмк вдгдлля одєпроу номгоак гдоеавлмгм
кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі.
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В прарщд мтаоакрдозжмвалш смокш з взгш гмпугаопрвдллмгм кодгзрмвалзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя как тмжяипрвдллм-ноавмвмгм подгпрва мбдпндфдлзя ъссдкрзвлмгм зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв. На мплмвд алайзжа тмжяипрвдллмгм
жакмлмгардйщпрва вшгдйдлш оажйзфлшд смокш з взгш гмпугаопрвдллмгм кодгзрмвалзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя, а ракед нодгправйдла зт таоакрдозпрзка, мнодгдйдлш
мпмбдллмпрз, мплмвалзя з упймвзя нозкдлдлзя. В оджуйщрард зппйдгмвалзя оажоабмралш нодгймедлзя нм ланоавйдлзяк пмвдохдлпрвмвалзя кдталзжка мпуцдпрвйдлзя
гмпугаопрвдллмгм кодгзрмвалзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя.
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Petrunenko Ja. The forms and types of state lending of economic entities
The article describes the forms and types of state lending of economic entities as an
economic and legal means of ensuring the effective use of public funds. Based on the
analysis of economic legislation, different forms and types of state lending of economic
entities are identified, as well as their characteristics were described, features, grounds
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and conditions of application were determined. According to the results of the study,
proposals on the directions of improvement of the mechanism for the implementation of
state lending of economic entities have been developed.

Key words: state lending, economic entity, forms, types, mechanism.
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Держава Україна як сторона у договорі
підряду на геологічне вивчення надр за
державним замовленням
У гмкрозлі ноава пщмгмглі лдкає
єглмпрі цмгм жакмвлзка у гдоеавлзт
кмлроакрат – гдоеава, рдозрмоіайщла
гомкага фз унмвлмваедлі лзкз могалз. Вігмкі оіжлі нігтмгз цмгм ракмгм
омжукілля. Так, С. М. Боарупщ [1],
К. І. Аналапдлкм [2], М. І. Боагілпщкзи [3], вігпрмыырщ нмжзуіы, цм
гдоеава як нубйіфлм-ноавмвд урвмодлля є мкодкзк пуб’єкрмк узвійщлзт
ноавмвіглмпзл. Нармкіпрщ А. С. Дмвгдор [4], Н. С. Кужлєумва [5], І. А. Сдйівалмва [6], О. О. Пдовмкаипщкзи
[7], М. Д. Пйдлык [8], гмрозкуырщпя
гуккз, цм гдоеава у узвійщлзт ноавмвіглмпзлат є її уфаплзкмк і кає
праруп ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм
ноава.
На гукку Ю. В. Біймупмва ра
С. О. Івалмва в уфапрі могалів гдоеавлмї вйагз у жмбмв’яжайщлзт ноавмвіглмпзлат кмела нмкірзрз ндвлзи
гуайіжк їт ноавмвмї нозомгз, агед
вмлз кмеурщ взпрунарз як мкодкі
уфаплзкз (прмомлз) узт віглмпзл,
абм як могалз гдоеавз, які нодгправйяырщ гдоеаву [9, п. 312].
У гмкрозлі нозварлмгм ноава
гдоеаву омжгйягаырщ як багармоівлдвд урвмодлля гм пкйагу якмгм втм-

гярщ як пака гдоеава, рак і рдозрмоіайщлі гомкагз. У ЦК Укоаїлз в ф. 2
пр. 2 игдрщпя ном оівліпрщ лавдгдлзт
пуб’єкрів ж ілхзкз – сіжзфлзкз,
ыозгзфлзкз мпмбакз. Вігнмвіглм гм
пр. 170–172 ЦК Укоаїлз, гдоеава
лабуває і жгіиплыє узвійщлі ноава ра
мбмв’яжкз фдодж могалз гдоеавлмї
вйагз у кдеат їтлщмї кмкндрдлуії,
впралмвйдлмї жакмлмк. У пвмы фдогу,
у пр. 82 ЦК Укоаїлз игдрщпя ном рд,
цм ла ыозгзфлзт мпіб нубйіфлмгм
ноава у узвійщлзт віглмпзлат нмхзоыырщпя нмймедлля ЦК Укоаїлз,
якцм ілхд лд впралмвйдлм жакмлмк.
Воатмвуыфз лавдгдлд вваеаєкм, цм
ыозгзфлі мпмба нубйіфлмгм ноава ноз
укйагдллі гмгмвмоу нігоягу ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк
жакмвйдлляк лабуваырщ ракзт ед
узвійщлзт ноав і мбмв’яжків, як і
ыозгзфлі мпмбз нозварлмгм ноава.
Ддоеава – уд улівдопайщла нмйірзкм-уноавйілпщка пзпрдка в пупнійщпрві, цм взкмлує нубйіфлі сулкуії і
взпрунає у ущмку як уійіплзи мб’єкр,
і як пзпрдка нмв’яжалзт кіе пмбмы
ілпрзрурів і проукруо, цм жгіиплыырщ
її сулкуії [10, п. 258]. На гукку
М. Д. Пйдлык, ЦК Укоаїлз пнозиля-
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вхз роагзуіилу рдмоіы гдоеавз, уійкмк пйухлм взжлав гдоеаву ра ілхі
нубйіфлі урвмодлля пакмпріилзкз
уфаплзкакз узвійщлмгм мбмомру. ЦК
Укоаїлз узк пакзк лагав ноавм, боарз уфапрщ у узвійщлзт ноавмвіглмпзлат ла жагайщлзт жапагат ла оівлі ж
ілхзкз уфаплзкакз – пуб’єкракз
нозварлмгм ноава [11, п. 154–155].
Воатмвуыфз рд, цм нубйіфлі
урвмодлля лабуваырщ і жгіиплыырщ
ноава ра мбмв’яжкз фдодж вігнмвіглі
могалз в кдеат кмкндрдлуії мпралліт,
яка впралмвйдла жакмлмк, гдоеава
Укоаїла лабуває і жгіиплыє ноава ра
мбмв’яжкз фдодж могалз гдоеавлмї
вйагз, рдозрмоіайщлі гомкагз – фдодж
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля
рмцм. Тмбрм, віг ікдлі гдоеавз Укоаїла кмеурщ взпрунарз сіжзфлі, ыозгзфлі мпмбз, могалз гдоеавлмї вйагз,
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля
рмцм (у взнагкат і в нмоягку впралмвйдлзт жакмлмк, ілхзкз лмокарзвлмноавмвзкз акракз). На лаху гукку,
укйагарз гмгмвіо нігоягу ж гдмймгіфлмгм взвфдлля лаго жа гдоеавлзк
жакмвйдлляк кмед и кмкндрдлрлзи
могал гдоеавз, мглак пакд мпралля
вваеарзкдрщпя прмомлмы ущмгм гмгмвмоу. Такзк фзлмк, ж кмкдлру укйагдлля гмгмвмоу нігоягу ж гдмймгіфлмгм взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк у гдоеавз Укоаїла взлзкаырщ ноава, мбмв’яжкз, а ракме вігнмвігайщліпрщ у оажі лдвзкмлалля фз
лдлайделд взкмлалля имгм укмв. В
пвмы фдогу, якцм гмпйігеувалзи гмгмвіо укйагаєрщпя гдоеавлзк нігнозєкпрвмк бдж вкажівкз ла нодгправлзурвм віг ікдлі гдоеавз, рм пйіг вваеарз, цм гдоеавлд нігнозєкпрвм гіє
як пакмпріилзи уфаплзк узвійщлмгм
мбмомру і жа имгм гії у оажі лдвзкмлалля фз лдлайделмгм взкмлалля
жмбмв’яжалщ гдоеава лд вігнмвігає.
Агед вігнмвіглм гм пр. 174, 175 ЦК
Укоаїлз, нубйіфлі урвмодлля, як і
ілхі уфаплзкз узвійщлзт віглмпзл,
лдпурщ пакмпріилу каилмву вігнмвігайщліпрщ жа пвмїкз жмбмв’яжаллякз.
У ноавмвіи йірдоаруоі гмпі лдкає
єгзлмї гуккз ж ущмгм нозвмгу. Так,
А. В. Кмпроуба жажлафає, цм мпкійщкз
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гдоеава як пуб’єкр узвійщлмгм ноава
лд йіквігмвуєрщпя, лабуває каилм у
пндузсіфлзи пнмпіб (пкаоб, одквіжзуія, взкун рмцм), кає нмйіпроукруолзи взгйяг (ноавмкмфлмпрі вйаплзка
одайіжуырщ оіжлі уфаплзкз ноавмвіглмпзл), рм нозварлмноавмві віглмпзлз у якзт гдоеава нозикає уфапрщ
каырщ сакуйщрарзвлзи таоакрдо.
Факуйщрарзвліпрщ уфапрі гдоеавз в
нозварлзт ноавмвіглмпзлат мбукмвйдла рзк, цм вмла лд жкілыыфз пвмєї
нубйіфлм-ноавмвмї нозомгз нозикає
уфапрщ в узвійщлзт ноавмвіглмпзлат
лд пакмпріилм, а фдодж пзпрдку вігнмвіглзт могалів нубйіфлмї вйагз, які
жгіиплыырщ, лагалу їк нозварлмноавмву кмкндрдлуіы [12, п. 148–150].
Нд нмгмгеуыфзпщ іж ракзк рвдогедлляк аврмоа вваеаєкм, цм лджваеаыфз ла пндузсіку жгіиплдлля гдоеавмы Укоаїла нубйіфлм-ноавмвзт
нмвлмваедлщ у пупнійщпрві, у гмгмвмоі
нігоягу ж гдмймгіфлмгм взвфдлля лаго
жа гдоеавлзк жакмвйдлляк гдоеаву
лд пйіг ндодвмгзрз у мпмбйзвзи праруп, а укмвз гмгмвмоу у ндвлмгм омгу
«мпмбйзві». На лаху гукку, віглмпзлз у гмпйігеувалмку гмгмвмоі лмпярщ
нозварлмноавмвзи таоакрдо, вігнмвіглм гм жапаглзфзт нмймедлщ нозварлмгм ноава.
Такзк фзлмк, взтмгяфз іж мплмвлмгм нозлузну – ыозгзфлмї оівлмпрі
прмоіл гмгмвмоу вваеаєкм, цм могалз
гдоеавлмї вйагз, могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля вноаві війщлм, жваеаыфз ла лдмбтігліпрщ одайіжауії пвмїт нмвлмваедлщ, впрунарз у нігояглі
віглмпзлз ж гдмймгіфлмгм взвфдлля
лаго вігнмвіглм гм нмймедлщ ЦК
Укоаїлз.
Поз укйагаллі ущмгм гмгмвмоу
имгм прмомлз війщлм гмкмвйяырщпя
ном жкіпр і мбпяг ноав ра мбмв’яжків
рмцм. Зваеаыфз ла лавдгдлд вваеаєкм, цм нігояглзи гмгмвіо ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк, жакмвлзкмк в якмку взпрунаырщ нубйіфлм-ноавмві урвмодлля, є узвійщлм-ноавмвзк гмгмвмомк і
ае ліяк лд кмед омжгйягарзпя як
агкіліпроарзвлзи, мпкійщкз в жкіпрі
ракзт гмгмвмоів вігпурлі віглмпзлз
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вйагз і нігнмоягкувалля, а кмлроагдлрз жа ракзкз нігояглзкз гмгмвмоакз, лджваеаыфз ла рд, цм ла прмомлі
жакмвлзка взпрунаырщ ракі нубйіфлмноавмві урвмодлля, є оівлзкз мгзл
цмгм мглмгм.
На гукку А. С. Дмвгдора, якцм
могал гдоеавлмї вйагз взкмлує нмкйагдлі ла лщмгм гдоеавмы сулкуії, рм
у вігнмвіглзт віглмпзлат уди могал є
нодгправлзкмк гдоеавз і лабуває
узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків гйя
гдоеавз. Уфаплзкмк узт віглмпзл є
гдоеава Укоаїла. Якцм е могал гдоеавлмї вйагз гіє у узвійщлзт віглмпзлат ж кдрмы кардоіайщлмгм ра ілхмгм жабджндфдлля жгіиплдлля вігнмвіглмї гдоеавлмї нмйірзкз (модлгує
нозкіцдлля, нйарзрщ жа гаж, дйдкромдлдогіы рмцм), рм уфаплзкмк узвійщлзт віглмпзл взпрунає пакд уди могал. Бійщхд рмгм, вфдлзи номнмлує
вігтмгзрз віг ноакрзкз лагалля кіліпрдопрвак, вігмкпрвак, ілхзк могалак вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля прарупу ыозгзфлзт мпіб ра
нірз хйятмк багарщмт коаїл пвіру, гд
в узвійщлзт віглмпзлат взпрунаырщ
лд вкажалі могалз, а бджнмпдодглщм
гдоеава абм гомкага, гм якзт в оажі
пнмоу нмгаырщ узвійщлі нмжмвз [13, п.
119]. У пвмы фдогу, В. М. Гмгулмв,
жажлафає, цм гдоеавлзи жакмвлзк
укйагає гдоеавлзи кмлроакр віг ікдлі Рдпнубйікз Біймоупщ ноз нмправкат, омбмрат ра нмпйугат гйя одпнубйікалпщкзт гдоеавлзт нмродб і віг
ікдлі агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї
мгзлзуі – ноз нмправкат, омбмрат ра
нмпйугат гйя кіпудвзт нмродб [14, п.
13]. Смйігаозжуыфзпщ іж гуккакз
аврмоів [15, п. 9] [16, п. 78], жажлафзкм, цм гдоеава в мпмбі првмоывалзт
лды могалів гдоеавлмї вйагз лабуває
і жгіиплыє узвійщлі ноава ра
мбмв’яжкз у впралмвйдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз кдеат і вігнмвіглм гм
жакмлів Укоаїлз [17, п. 85]. Вваеаєкм, цм пакд уфапрщ гдоеавз у нігояглзт віглмпзлат ж гдмймгіфлмгм взвфдлля лаго жукмвйдла одайіжауієы
нубйіфлзт жавгалщ, цм прмярщ ндодг
лды.

Пігпукмвуыфз лавдгдлд кмедкм
гіирз взплмвку, цм прмомлмы гмгмвмоу нігоягу ла гдмймгіфлд взвфдлля
лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк кмед бурз ракме и лагійдлзи вігнмвіглзкз нмвлмваедллякз могал гдоеавлмї вйагз фз могал кіпудвмгм пакмвоягувалля, якзи ікдлуварзкдрщпя
жакмвлзкмк ра укйагарзкд гмпйігеувалзи гмгмвіо віг ікдлі гдоеавз
Укоаїла абм е рдозрмоіайщлмї гомкагз.
На гукку І. І. Балапдвзф, гдоеавлд жакмвйдлля кає кіпрзрз вжаєкмвзгіглд наорлдопрвм, кмлкодрзжуыфз
уд наорлдопрвм в гмгмвмоі. Ймгм мплмвлі укмвз лдмбтіглм цд гм укйагдлля гмгмвмоів ужгмгеуварз як ж
взомблзкакз рмваоів, омбір, нмпйуг,
рак і ж вігнмвіглзкз могалакз уноавйілля ж кдрмы одайщлмгм і нмвлмгм
взкмлалля. Сакд гдоеавлд жакмвйдлля пйіг омжгйягарз як нігправу гйя
укйагдлля гмгмвмоів [18, п. 15]. Загаймк нмгмгеуыфзпщ іж ракзк омжукілляк пурлмпрі гдоеавлмгм жакмвйдлля,
ла лаху гукку, гмуійщлм цмоажу жмпдодгеуварзпя пакд ла гмгмвіолмку
таоакрдоі ракзт жакмвйдлщ, смокайщлм-ыозгзфліи оівлмпрі і лднігнмоягкмвалмпрі кмлроагдлрів, а ракме вжаєкліи вігнмвігайщлмпрі гдоеавлзт
жакмвлзків ра їт кмлроагдлрів рмцм.
Дмгаркмвм жажлафзкм, цм у ноавмвіи йірдоаруоі гмпзрщ фапрм жвдораєрщпя увага, цм тмф в гдоеавлмку
кмлроакрі прмомлмы лажзваєрщпя могал гдоеавз фз могал кіпудвмгм пакмвоягувалля, віл є рійщкз лмкілайщлзк уфаплзкмк. Вігнмвіглі гмгмвмоз пноякмвалі ла жагмвмйдлля рзт фз
ілхзт гдоеавлзт нмродб, а лд кмлкодрлзт нмродб могалів вйагз, рмку їт
прмомлмы є бджнмпдодглщм нубйіфлмноавмвд урвмодлля – гдоеава, а лд
рми фз ілхзи могал вйагз [19, п. 179].
Оред, ж’япуварз нзралля ном рд, трм
пакд є прмомлмы гмгмвмоу нігоягу ла
гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк (гдоеава фз вігнмвіглзи могал гдоеавлмї вйагз), є ае
ліяк лд номпрмы пноавмы, мпкійщкз и
нмжзуії вфдлзт у ущмку нзраллі пуррєвм оіжлярщпя.
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Поавмвзи праруп жакмвлзка ра
нігояглзка одгуйыєрщпя у лмокарзвлм-ноавмвмку нмоягку. Так, жакмвлзкмк взпрунає мпмба, яка взгає жакмвйдлля, нубйіфлм мгмймхує имгм укмвз укйагдлля, укйагає гмгмвіо ла
гдмймгіфлд взвфдлля лаго, кмлромйыє
тіг имгм взкмлалля, нозикає ра
мнйафує взкмлалі омбмрз рмцм. Гмймвлзкз мбмв’яжкакз жакмвлзка є ндодгафа нігояглзку жарвдогедлмї номдкрлм-кмхрмозплмї гмкукдлрауії, лагалля имку (якцм уд вігнмвігає укмвак гмгмвмоу) каигалфзка гйя омбір
рмцм. Закмвлзк кає ноавм, лд вроуфаыфзпщ у гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ
нігояглзка, жгіиплыварз кмлромйщ і
рдтліфлзи лагйяг цмгм вігнмвіглмпрі
мбпягу, ваормпрі і якмпрі взкмлувалзт
омбір номдкрак і кмхрмозпак, ндодвіоярз тіг і якіпрщ нігояглзт омбір,
якіпрщ взкмозпрмвувалзт кардоіайів
рмцм.
Дмгмвіолі віглмпзлз ж взкмлалля
омбір, як жажлафає В. В. Луущ, кмеурщ
пкйагарзпя и жа птдкмы ноякмгм гмгмвмоу кіе жакмвлзкмк і нігояглзкмк абм жа кмлпроукуієы гдлдоайщлмгм нігоягу. Опралля жажвзфаи жапрмпувайапщ у нігояглзт віглмпзлат ж
канірайщлмгм бугівлзурва і взкмлалля номдкрлзт ра нмхукмвзт омбір (жа
укмвакз ЦК 1963 омку). За ЦК
Укоаїлз 2003 о. пзпрдка гдлдоайщлмгм нігоягу жакоінйыєрщпя як жагайщла
гйя гмгмвмоів нігояглмгм рзну [20].
У ГК Укоаїлз узк віглмпзлак нозпвяфдлм пндуіайщлу прарры 319, жгіглм
ж якмы нігояглзк кає ноавм жайуфзрз
гйя взкмлалля омбмрз ілхзт мпіб
(пубнігояглзків), жайзхаыфзпщ вігнмвігайщлзк ндодг жакмвлзкмк жа
оджуйщрар їтлщмї омбмрз, і у ущмку
оажі нігояглзк взпрунає ндодг жакмвлзкмк як гдлдоайщлзи нігояглзк, а
ндодг пубнігояглзкмк – як жакмвлзк.
Алайіжуыфз уы лмоку, А. Б. Гозляк
гмтмгзрщ взплмвку ном лаявліпрщ
ндвлзт ваоіалрів пуб’єкрлмгм пкйагу в
гмгмвмоі бугівдйщлмгм нігоягу: а)
«жакмвлзк» – «нігояглзк» (гмрозкуыфзпщ рдокілмймгії В. В. Лууя –
«ноякзи гмгмвіо»); б) «жакмвлзк» –
«гдлдоайщлзи нігояглзк» – «пубніг-
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ояглзк» (кмлпроукуія «гдлдоайщлмгм
нігоягу»). Оглак уі кмлпроукуії лд є
взкйыфлзкз. Так, вігнмвіглм гм ф. 3
пр. 319 ГК Укоаїлз гмгмвіо нігоягу
ла взкмлалля омбір іж кмлраеу упраркувалля жакмвлзк кмед укйагарз ж
гдлдоайщлзк нігояглзкмк абм ж нмпрафайщлзкмк упраркувалля, а жа жгмгмы гдлдоайщлмгм нігояглзка – ж
вігнмвіглзкз пндуіайіжмвалзкз нігнозєкпрвакз [21, п. 149]. Ражмк ж рзк
гйя гмгмвмоу нігоягу ла гдмймгіфлд
взвфдлля лаго (мпмбйзвм жваеаыфз
ла хзомкд взкмозпралля у ракзт
віглмпзлат кмлпроукуії «гдлдоайщлмгм нігоягу») ваейзвд жлафдлля лапакндодг кає омжгйяг нзралля ном
проукруоу гмгмвіолзт жв’яжків ей
кмкдлру имгм укйагдлля.
Піг
проукруомы
гмгмвіолзт
жв’яжків у бугівдйщліи гіяйщлмпрі
М. С. Бійдлкм номнмлує омжукірз
впралмвйдлзи гмгмвмомк пуб’єкрлзи
пкйаг узвійщлмгм ноавмвіглмхдлля,
цм бдод уфапрщ в укйагаллі ра взкмлаллі гмгмвмоів бугівдйщлмгм нігоягу
[22, п. 68]. На гукку аврмокз, кмейзві взнагкз кмйз бугівлзурвм мб’єкрів
жгіиплыєрщпя мглієы бугівдйщлмы
могаліжауієы. Бугівдйщла могаліжауія
бдод ла пдбд жмбмв’яжалля іж взкмлалля омбір і жгіиплыє їт пвмїкз пзйакз
бдж жайуфдлля пубнігояглзт могаліжауіи. Така проукруоа гмгмвіолзт
віглмпзл у бугівлзурві є номпрмы,
мпкійщкз вмла пкйагаєрщпя ж гвмт
пуб’єкрів – жакмвлзка і нігояглзка.
Пзралля оауімлайіжауії проукруоз
гмгмвіолзт жв’яжків у бугівдйщліи
гіяйщлмпрі взлзкаырщ рмгі, кмйз бугівлзурвм мб’єкрів вдгдрщпя нігояглзк абм жкіхалзк пнмпмбакз. У
жв’яжку ж узк уійкмк пйухлмы взгаєрщпя нмжзуія жакмлмгавуя у ЦК
Укоаїлз, гд жакоінйдлм як жагайщлу
гйя впіт взгів гмгмвмоів нігоягу
(пр. 838) кмлпроукуіы «гдлдоайщлмгм
нігоягу», а пакд, пзпрдку ноавмвіглмпзл кіе прмомлакз, жа якмы омбмра
кмед взкмлуварзпя нігояглзкмк абм
мпмбзпрм, абм жа гмнмкмгмы ілхзт
мпіб (пубнігояглзків), якцм мпмбзпрд
взкмлалля омбмрз лд ндодгбафдлм
гмгмвмомк. В мпраллщмку взнагку
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нігояглзк взпрунає ндодг жакмвлзкмк як гдлдоайщлзи нігояглзк, а ндодг пубнігояглзкмк – як жакмвлзк.
Тмбрм, як жажлафає В. В. Ланрєв,
ноакрзфлд
жлафдлля
кмлпроукуії
пкйаглмгм ноавмвіглмхдлля нмйягає
в рмку, цм вмлм гмжвмйяє впралмвйыварз бджнмпдодгліи жв’яжмк кіе нмфаркмвзк і кілудвзк дйдкдлрмк пкйаглмгм ноавмвіглмхдлля» [23, п. 108].
Сзпрдка «гдлдоайщлмгм нігоягу»
роагзуіилм жапрмпмвуєрщпя у бугівлзурві. Гдлдоайщлзи нігояглзк, укйавхз гмгмвіо бугівдйщлмгм нігоягу
іж жакмвлзкмк, вноаві укйапрз пубнігояглзи гмгмвіо ж пубнігояглзкмк.
На гдлдоайщлзт нігоягат ндодгупік
пндуіайіжуырщпя вдйзкі бугівдйщлі
могаліжауії. Вмлз бдоурщ ла пдбд взкмлалля жмбмв’яжалщ, які нмв’яжалі ж
бугівлзурвмк. Їтлі сулкуії нмйягаырщ: 1) в могаліжауії, жабджндфдллі і
вдгдллі омбір мглмфаплм ла гдкійщкмт
бугівдйщлзт каигалфзкат; 2) в мгдоеаллі, алайіжі і взкмозпраллі дкмлмкіфлмї, уноавйілпщкмї ра ілхмї ілсмокауії, нмв’яжалмї ж бугівдйщлмы псдомы; 3) у жайуфдллі гм взкмлалля
омбір кдлх нмруелзт пндуіайіжмвалзт бугівдйщлзт могаліжауіи рмцм
[22, п. 71].
Вжаєкмвіглмпзлз жакмвлзка ра
пубнігояглзка одгйакдлруырщпя ф. 2
н. 62 Загайщлзт укмв, вігнмвіглм гм
якмї жакмвлзк і пубнігояглзк лд кмеурщ нодг’явйярз мгзл мглмку нодрдлжії, нмв’яжалі ж нмоухдлляк укмв
гмгмвмоів, укйагдлзт кмелзк іж лзт ж
гдлдоайщлзк нігояглзкмк, якцм ілхд
лд впралмвйдлм гмгмвмомк абм жакмлмк [24, п. 85]. Такзи нігтіг жакмлмгавуя, як лак взгаєрщпя, гдцм вігрвмоыє взпймвйдлу оаліхд в йірдоаруоі гукку, жгіглм ж якмы тмфа і в жакмвлзка, і в пубнігояглзка взлзкаырщ,
сакрзфлм, віглмпзлз в номудпі бугівлзурва, якмгмпщ ыозгзфлмгм жлафдлля уі кмлракрз лд каырщ. Щм прмпуєрщпя жакмвлзка, рм віл лд рійщкз лд
кає пуб’єкрзвлмгм ноава, а и сакрзфлм лд в жкмжі везварз жатмгів цмгм
жабджндфдлля лайделмгм взкмлалля
пубнігояглзт гмгмвмоів [25, п. 137].
Такзи нігтіг вваеаєкм лд жмвпік віо-

лзи, агед прмомлз пакмпріилм у гмгмвмоі нігоягу кмеурщ ндодгбафарз
ноавм ноякзт кмлракрів пубнігояглзка іж жакмвлзкмк, якцм уд пнозярзкд пвмєфаплмку і якіплмку взкмлаллы омбір, лавірщ іж нодг’явйдлляк
нодрдлжіи мгзл мглмку.
Зваеаыфз ла взцдлавдгдлд, кмедкм првдогуеварз ном лдмбтігліпрщ
нмгмгедлля укмв пубнігояглмгм гмгмвмоу іж укмвакз гмгмвмоу нігоягу
ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк, гйя взкмлалля
якмгм жайуфаєрщпя пубнігояглзк цд
ла драні кмлкуоплмї номнмжзуії.
Окоік лавдгдлмгм пйіг жажлафзрз,
цм як і гмгмвіолі жв’яжкз у бугівлзурві, рак і ж гдмймгіфлмгм взвфдлля
лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк кмеурщ бурз упкйаглдлі уфапры цд мглмгм пуб’єкра – іледлдолмї могаліжауії (іледлдоа). Оглак іледлдола могаліжауія лд взпрунарзкд пакмпріилзк пуб’єкрмк лі в гмпйігеувалмку
лакз гмгмвмоі, лі гмгмвмоі бугівдйщлмгм нігоягу. Пмвлмваедлля іледлдолмї могаліжауії (іледлдоа) кмеурщ
бурз жакоінйдлі як у гмвіодлмпрі, взгаліи іледлдоліи могаліжауії гйя
нодгправйдлля ілрдодпів жакмвлзка,
рак і в пакмку нігояглмку гмгмвмоі.
Помрд ракд ноавм ла жайуфдлля іледлдолмї могаліжауії лд ндодгбафдлм лі в
ЦК, лі в ГК Укоаїлз, тмфа и ноякм лд
жабмомлдлм в лзт. Воатмвуыфз уд ра
кдоуыфзпщ пр. 627 ЦК Укоаїлз, жа
якмы прмомлз є війщлзкз в укйагдллі
гмгмвмоу, взбмоі кмлроагдлрів ра взжлафдллі укмв гмгмвмоу, вваеаєкм
гмнупрзкі кмейзвмпрі жайуфдлля
іледлдолзт могаліжауіи гм взкмлалля
укмв гмгмвмоу ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк.
Наибійщх нмхзодлмы нігправмы
жайуфдлля іледлдолмї могаліжауії гм
нігояглзт гмгмвіолзт віглмпзл жажвзфаи є лдмбтігліпрщ у пнозяллі гдлдоайщлмку нігояглзку, мпкійщкз уд
пуррєвм нмйдгхує гдлнігояглзку кмейзвіпрщ жгіиплдлля кмлромйы ра
лагйягу жа гіяйщліпры пубнігояглзт
могаліжауіи, якзт кмед бурз жлафла
кійщкіпрщ. Поз ущмку як пйухлм жажлафаєрщпя в ыозгзфліи йірдоаруоі,
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нігояглзк лагійяє нмвлмваедллякз
вігнмвіглу сіоку, і жакмвлзк, гм вігмка якмгм уд гмвмгзрщпя, жлає, цм в
оаккат нмвлмваедлщ, лагалзт сіокі,
лапйігкз вфзлдлзт лды ыозгзфлзт
гіи нмкйагдлі ла нігояглзка [26,
п. 19]. Такзк фзлмк, у ндвлзт взнагкат іледлдола могаліжауія кає ноавм
взпрунарз віг ікдлі гдлнігояглзка у
віглмпзлат як іж пубнігояглзкакз,
рак і ж жакмвлзкмк.
Ндмбтіглм жажлафзрз, цм ла
ноакрзуі є и бійщх упкйаглдлі птдкз

нігояглзт віглмпзл ж гдмймгіфлмгм
взвфдлля лаго, які лд ндодгбафдлі
жакмлмгавпрвмк, мглак і лд пундодфарщ имку, агед їт одайіжауія вігбуваєрщпя жа нмгмгедлляк прмоіл. У
гмгмвмоі нігоягу ла гдмймгіфлд взвфдлля лаго жа гдоеавлзк жакмвйдлляк укмвз цмгм кмейзвмпрі укйагдлля гмгмвмоу пубнігоягу каырщ
бурз нмгмгедлі цд ла драні укйагдлля гмгмвмоу.
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Кошпа Н. В. Гмпугаопрвм Укоазла как прмомла в гмгмвмод нмгояга ла гдмймгзфдпкмд зжуфдлзд лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу
Срарщя нмпвяцдла алайзжу гмгмвмолшк нмгояглшк мрлмхдлзяк нм гдмймгзфдпкмку зжуфдлзы лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу. Дмкажшвадрпя, фрм у гмпугаопрва
Укоазла (могалмв, гдипрвуыцзт мр дд зкдлз) п кмкдлра жакйыфдлзя гмгмвмоа нмгояга ла гдмймгзфдпкмд зжуфдлзд лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу вмжлзкаыр ноава,
мбяжаллмпрз, а ракед гоаегалпкая мрвдрпрвдллмпрщ в пйуфад лдзпнмйлдлзя зйз лдлагйдеацдгм зпнмйлдлзя упймвзи лапрмяцдгм гмгмвмоа, ла мплмвд нозлузна ыозгзфдпкмгм оавдлпрва прмомл. Гмпугаопрвм (могалш гмпугаопрвдллми вйапрз) лд зкддр (лд
зкдыр) мпмбмгм прарупа в гмгмвмолшт нмгояглшт мрлмхдлзят нм гдмймгзфдпкмку
зжуфдлзы лдго нм гмпугаопрвдллмку жакажу.
Кйюфдвшд пймва: гмгмвмо нмгояга, гдмймгзфдпкмд зжуфдлзд лдго, упймвзя гмгмвмоа, кмлроагдлрш, гмпугаопрвм Укоазла, нмгоягфзк, жакажфзк.

Chrysа M. State Ukraine as a party in a contract for geological study of subsoil
under public order
The article is devoted to the analysis of contractual subordinate relations on the
geological study of mineral resources by state order. It is proved that the state of Ukraine
(the bodies acting on its behalf) from the moment of concluding a contract for the
geological study of mineral resources in accordance with the state order there are rights,
obligations, as well as civil liability in case of non-fulfillment or improper fulfillment of
the terms of this contract, on the basis the principle of legal equality of the parties. The
state (bodies of state power) does not have (does not) have a special status in contractual
subordination relations with the geological study of the subsoil on the state order.
Key words: contract of contract, geological study of subsoil, contract terms,
contractors, state Ukraine, contractor, customer.
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Інклюзивна освіта як новітня гарантія
захисту прав дітей дошкільного віку
Суфаплд роалжзрзвлд пупнійщпрвм
взкагає млмвйдлля нігтмгів гм впіт
псдо езррєгіяйщлмпрі. Сндуіайщлзи
гмнмвігаф Оогаліжауії Об'єглалзт
Науіи ж ноав йыгзлз і ілвайіглмпрі
B. Лілгквіпр взжлафзв номбйдку в
мпвірі: «Дмкілуыфмы номбйдкмы у
псдоі ілвайіглмпрі є вігпурліпрщ гмпруну гм мпвірз гйя мбмт прмоіл гірз
ра гмомпйі ж ілвайігліпры. Опкійщкз
мпвіра є сулгакдлрайщлзк ноавмк
гйя впіт, взжлафаєрщпя у Загайщліи
гдкйаоауії ноав йыгзлз і жатзцавпя
оіжлзкз кіелаомглі кмлвдлуії, уд
гуед пдоимжла номбйдка. У бійщхмпрі
коаїл іплує оіжка оіжлзуя в мпвірліт
кмейзвмпрят, цм лагаырщпя ілвайігак гірз ра рі, кмроі лагаырщпя гірякілвайігак. Цд номпрм лд бугд кмейзвм одайіжуварз кдру "Опвіра гйя
впіт", якцм кз лд гмпяглдкм нмвлмї
жкілз в пзруауія»[1]. В фмку нмйягає
жкіла мпвірз в пуфаплмку роалжзрзвлмку пупнійщпрві? Вмла нмйягає у
жкілі мпвірлщмгм номпрмоу в бік нмвлмї ілкйыжії.
Оглієы ж лаиакруайщліхзт жкіл є
роалпсмокауія нігтмгів гм мпвірлщмгм
номудпу. Поавм мпвірз гйя впіт, мпвірз номрягмк езрря вед гавлм взжла-

лм мплмвлзк козрдоієк жабджндфдлля
ноав ра пвмбмг йыгзлз. Поавм ла
мпвіру в пуфаплмку пдодгмвзці лабуває мплмвмнмймелмгм жлафдлля, мпкійщкз взпрунає вагмкмы кмейзвіпры
лд рійщкз гйя мпмбзпрмпрі, айд и гйя
пупнійщпрва, гдоеавз нмкоацзрз пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи оівдлщ ра жабджндфзрз нмпрунайщлзи омжвзрмк узвійіжауії. За мсіуіилзк взжлалляк кіелаомглмї пнійщлмрз «нмпрдоігаєрщпя
кіула вжаєкмжайделіпрщ кіе лзжщкзк
оівлдк мтмнйдлля мпвірмы, взпмкзк
вігпівмк ра лджагмвійщлзкз оджуйщраракз лавфалля ра оівлдк біглмпрі»
[2]. Тмку акудлр у бік одсмокувалля
мпвірлщмгм пдодгмвзца – уд лд рійщкз
гукалліпрщ пупнійщпрва, айд и гмбомбур лаомгу і лауії.
Помбйдкз ілкйыжзвлмї мпвірз
рійщкз лдцмгавлм ввіихйм в кмйм
ілрдодпів вірфзжлялзт ноавмжлавуів,
пдодг якзт мпмбйзвм лдмбтіглм вігкірзрз ноауі З. Баукала, Н. Бморлзк,
І. Жаомвпщкмї, Н. Олі-цдлкм, Н. Паотмкдлкм, Р. Рмбдорпмла, М. Шдндйдва
ра іл. Оглак нзралля роалпсмокауії
мпвірлщмгм номпрмоу є гмвмйі хзомкмкапхраблзкз, рмку жайзхзймпя
багарм нзралщ, цм нмродбуырщ гмгар-

255

Публiчне право № 3 (31) (2018)
кмвмгм алайіжу, пдодг лзт гмхкійщла
мпвіра в псдоі ігдмймгії ілкйыжзвлмї
мпвірз.
Бмомрщба жа мпвіру хйятмк
вкйыфдлля оіжлмкалірлмпрди нмфайапщ вед гавлм. З 70-т омків оут жа
нозлузнз ілгзвігуайщлмпрі лабзоав
пзйу. Оглзк ж оджуйщрарів був моієлрзо мпвірз в США, якзи ндодгбафав
гмпрун гм мпвірз гйя пругдлрів упіт
рзнів ра прундлів лдноауджгарлмпрі.
Олмвйывайзпя пралгаорз цмнярщомків і в 1997 омуі нозилярзи Закмл
ном мпвіру ілвайігів (IDEA). IDEA
нігвзцзв оівдлщ мфікувалщ, взкагаыфз какпзкайщлмгм гмпруну гм жагайщлммпвірлщмї лавфайщлмї номгоакз гйя
уфлів ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз
ра жакоінйдлля лмвзт нігжвірлзт жатмгів гйя жабджндфдлля їтлщмгм номгодпу і упніт. Ілхі мплмвлі жакмлз
ном ноава ла ілвайігз в Калагі, Вдйзкмбозралії, Ірайії ра США ндодгбафав нознзлдлля гзпкозкілауії, цм
взкагає йіквігауії впіт взгз бао'єоів
гйя уфапрі в пупнійщпрві. Як лапйігмк,
ланозкілуі ХХ пр. взлзкйа лмва днмта ла мплмві гомкагялпщкзт ноав,
пмуіайщлмї уфапрі ра првмодлля ілвайіглмпрі ндопндкрзв [3, c. 5].
Тоалпсмокауія нмйягає в рмку,
цмб ж бмку гдоеавз і пупнійщпрва
буйа жабджндфдла пзпрдка нмвлмгм
мпвірлщмгм вкйыфдлля ла оівлі жагайщлзт мпвірліт жакйагів. Зкіпр мпвірлщмгм вкйыфдлля нмйягає в рмку, цм
гдоеавла нмйірзка нмвзлла улзкарз
пдгодгауії ра гзпкозкілауії, ноз взлзклдллі пндуіайіжмвалзт мпвірлі
нмродбз. Вкйыфдлля жабджндфує сулгакдлрайщлд ноавм впіт гірди ра гмомпйзт, цмб нмвліпры боарз уфапрщ і
влдпрз пвіи влдпмк у впд апндкрз
езрря і куйщруоз, бдж мбкдедлля абм
жагомжа каогілайіжауії. Вкйыфдлля лд
нмвзллм омжгйягарзпя як ндвлзи
хкійщлзи номудп, а як езррєва пупнійщла сіймпмсія, цмб жабджндфзрз
впік мпмбак кмейзвіпрщ нмвлмгм взяву пвмєї ілгзвігуайщлмпрі.
Вфдлі Бозралії взжлафаырщ лмву
ігдмймгіы фдодж нозжку ілгзвігуайщлмпрі ра оіжлмкалірлмпрі - «пнозярз
ілкйыжзвлзк уіллмпряк мжлафає ноз-
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илярря ілгзвігуайщлзт ра куйщруолзт
вігкіллмпрди, цм нмвзллі бурз вкйыфдлі гм впіт лавфайщлзт нйалів, а лд
рійщкз в оаккат пндуіайщлмї мпвірз. Маибурлє ілкйыжзвлмї мпвірз
пнзоаєрщпя ла куйщруолзи жпув, якзи
нігрозкує і взтмвує вігкіллмпрі ра
нмгйягз ла упніт фдодж мб'єкрзв, якзи
лд моієлрмвалзи ла пралгаорзжауіы, а
ла оіжлмкалірліпрщ» [4, c. 32].
Ваейзвзк нзралляк є жкіла ноавмвмї нмйірзкз жагаймк в бік вігкозрмпрі і гдкмкоарзфлмпрі, агед, як
првдогеує І. Жаомвпщка, «вномвагедлля нозлузну вігкозрмпрі, гйаплмпрі у гіяйщліпрщ могалів гдоеавлмї
вйагз є лдмбтіглмы ндодгукмвмы
номпувалля Укоаїлз нм хйяту гдкмкоарзфлзт ндодрвмодлщ» [5, c. 23].
Пмродба у жкілі ігдмймгії мпвірз ндодг
гдоеавакз нмпрайа вед ла нмфарку
кзлуймгм прмйірря.
Помрд одайщлд врійдлля пралгаорів мпвірз гйя впіт вігбуймпя в оаккат кіелаомглмї пнівноауі. Пдохмфдогмвм лдмбтіглм вігкірзрз Сайакпщку
гдкйаоауіы 1994 омку. Орме 92 мсіуіилзт нодгправлзків гдоеав ра 25
кіелаомглзт могаліжауіи в Іпналія у
фдовлі 1994 омку взоіхувайз нзралля жамтмфдлля нігтмгів гм ндодтмгу
гм ілкйыжзвлмгм лавфалля ж кдрмы
пнозялля гмпяглдллы уійди мпвірз
гйя впіт і омжгйягу рзт жкіл, які лдмбтіглм жгіиплзрз в мбйапрі мплмвлзт
ланояків нмйірзкз гйя жабджндфдлля
рмгм, цмб мпвіра кмгйз бурз вігкозрмы гйя впіт гірди, мпмбйзвм гірди ж
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.
П. 3 Ддкйаоауії взжлафає мплмвлі
ланояккз гдоеавлмї нмйірзкз, цмгм
првмодлля лайделзт гаоалріи гйя
ілкйыжзвлмгм лавфалля. Сдодг лзт:
нозгійзрз, ж рмфкз жмоу нмйірзкз і
быгедрлзт апзглувалщ лаивзцзи
ноімозрдр вгмпкмлайдллы їт пзпрдк
мпвірз, цм гмжвмйзйм б їк мтмнзрз
впіт гірди, лджваеаыфз ла ілгзвігуайщлі вігкіллмпрі абм роуглмці; нозилярз у смокі жакмлу абм нмйірзфлмї
гдкйаоауії
нозлузн
ілкйыжзвлмї
мпвірз, цм нмйягає в рмку, цм впі
гірз впрунаырщ у жвзфаилі хкмйз,
якцм рійщкз лдкає пдоимжлзт ноз-
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фзл, які жкухуырщ гіярз ілакхд; омжомбйярз гдкмлпроауіилі номдкрз і
жамтмфуварзкурщ мбкілз ж коаїлакз,
цм каырщ гмпвіг в мбйапрі ілкйыжзвлзт хкій; првмозрз кдталіжкз ла
мплмві гдудлроайіжауії і хзомкмї уфапрі в мбйапрі нйалувалля, кмлірмозлгу ра муілкз лагалмгм мпвірз гйя гірди і гмомпйзт ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз; жамтмфуварз і нмйдгхуварз уфапрщ барщків, жагайщлзк і
могаліжауіи мпіб ж сіжзфлзкз ра омжукмвзкз вагакз в номудпат нйалувалля ра утвайдлля оіхдлщ, цм прмпуырщпя жагмвмйдлля пндуіайщлзт
мпвірліт нмродб; гмкйагарз бійщхд
жупзйщ гм омжомбкз проардгіи, цм
прмпуырщпя жавфаплмгм взявйдлля
ракзт нмродб і нозилярря кмлкодрлзт
жатмгів, а ракме номсдпіилзт апндкрів ілкйыжзвлмї мпвірз; жабджндфзрз,
цмб ла мплмві пзпрдкарзфлмгм мбкілу
в оаккат номгоак ніггмрмвкз вфзрдйів.
Злафдлля ущмгм гмкукдлру нмйягає в рмку, цм в лапйігмк кіелаомглмгм нмгмгедлля ілкйыжзвла мпвіра
прайа укмвмы гдкмкоарзжауії гдоеавз, бджукмвлзк фзллзкмк жатзпру
ноав ра пвмбмг йыгзлз, мплмвлзк
кдталіжкмк одайіжауії мпвірліт ноав.
Вагмкм, цм взжлафдлм гдоеавлі гаоалрії гйя впралмвйдлля мпвірлщмгм ілкйыжзвлмгм пдодгмвзца.
Помудп млмвйдлля мпвірлщмї псдоз лд нознзлявпя. Суррєвд жлафдлля
у псдоі млмвйдлля ноавмвзт нігтмгів
гм мпвірз кав Впдпвірліи смоуку у
псдоі мпвірз, якзи вігбуйапя 26-28
квірля 2000 г. у прмйзуі Сдлдгайу –
Дакаоі, гд нозиляйз «Дакаопщкі оаккз гіи. Опвіра гйя впіт: взкмлалля
лахзт кмйдкрзвлзт жмбмв'яжалщ».
Загайщла кдра смоуку алмлпмвала як
жабджндфдлля мпвірз впіт гірди, кмймгзт йыгди ра гмомпйзт гм 2015 омку.
У н. 8 Рмжхзодлзт кмкдлраоів гм
Ддкаопщкзт оакмк гіи кіелаомгла
пнійщлмра вігкірзйа, цм «у XXI прмйіррі мпмбз, які лавфаырщпя ж пакмгм
оаллщмгм гзрзлпрва і номрягмк упщмгм езрря бугурщ нмродбуварз гмпрун
гм кмейзвмпрди мрозкалля взпмкмякіплмї мпвірз, які вігнмвігає їтлік

нмродбак, лмпярщ пноавдгйзвзи таоакрдо і воатмвуырщ гдлгдолі апндкрз.
Ці кмейзвмпрі лд нмвзллі мбдорарзпя
лі вігфуедлляк, лі гзпкозкілауієы. В
пзйу рмгм, цм рдкнз, прзйщ, кмва і
укмвз лавфалля лікмйз лд бугурщ
мглакмвзкз гйя впіт, нмвзллі іплуварз оіжлі смокайщлі абм кдлх смокайщлі нігтмгз в ріи кіоі, в якіи вмлз
жабджндфарщ пдоимжлд лавфалля і оівлмноавлд пралмвзцд рзт рм лавфаєрщпя» [6].
Орме, омжукілля вкйыфдлля (ілкйыжзвлмгм пдодгмвзца в мпвірі)
жлафлм омжхзозвпя.
Пм-ндохд, пупнійщпрвм жомжукійм,
цм взкйыфлм хкійщлзк ілкйыжзвлзк
лавфалляк жагмвійщлзрз ілрдодпз
впіт уфаплзків номудпу лд кмейзвм.
Тмку ілкйыжзвліпрщ ваейзва ла впіт
оівлят мпвірз, в рмку фзпйі жавіыварз
пйіг гмхкійщлу мпвіру, як ндовзллзи
нмфаркмвзи дран пмуіайіжауії, ра лд
кмела мкзлурз номсдпіилмї мпвірз.
Тмку ілкйыжзвла мпвіра нмхзоыєрщпя ла кдрмгзку мпвірз номрягмк езрря.
Пм-гоугд, ілкйыжзвла мпвіра ндовзллм смокувайапя як мпвіра, ноз
якіи вігбувайапя ілрдгоауія гірди ж
ілвайігліпры ра жгмомвзт гірди. Оглак ла пщмгмглі жвмгзрз ілкйыжзвлу
мпвіру взкйыфлм гм уоівлувалля жа
пралмк жгмомв’я лд ваорм. Як взжлафаырщ ілмждклі лаукмвуі, ілкйыжзвла
мпвіра уд нігтіг фз номудп цм взлзкає, кмйз гірз ж ілвайігліпры ра бдж
лдї, ВІЛ-прарупмк, вікмк ра гірз іж
оіжлмкалірлзт смлів і ж оіжлзкз жгіблмпрякз вфарщпя оажмк, вжаєкмгіырщ
пмуіайщлм мгзл ж мглзк в оаккат
жвзфаилмї хкмйз [7, c. 45]. Ілкйыжзвла мпвіра – уд ілрдгоауія впіт гірди
іж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.
Дм лзт кмела в жайделмпрі віг пмуіайщлм-нмйірзфлмї пзруауії ра кдлрайщлзт гдрдокілалр мкодкмгм лаомгу
віглдпрз багарм гоун гірди. Змкодка,
мпмбз ж ілвайігліпры, мбгаомвалі гірз,
гірз-пзомрз, бджнозруйщлі гірз, гірз ж
кмвлзт, дрліфлзт, куйщруолзт, одйігіилзт кдлхзл, гірз ж каогалайіжмвалзт оаимлів фз козкілайщлзт гоун,
гірди-біедлуів, гірз ж ЛГБД пікди, іж
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омгзл, які каырщ фйдлів, кмроі твмоі
ла ВІЛ фз ілхі жатвмоывалля рмцм.
Вкйыфдлля в мпвірлщм-взтмвлзт
номудп взкагає роалпсмокауії впієї
пзпрдкз жгмбурря мпвірз, гйя рмгм
цмб ндохмфдогмвм нмгмйарз гдсіузр
омжукілля ра рмйдоалрлмпрі. Снійщлд
ндодбувалля гірди в кдеат мглієї
гоунз – уд рійщкз віжуайщла мплмва
одайщлмгм вкйыфдлля. На пщмгмглі
взгійяырщ хіпрщ оівлів ілкйыжзвлмпрі: сіжзфлзи, рдокілмймгіфлзи, агкіліпроарзвлзи, пмуіайщлзи, лавфайщлзи ра нпзтмймгіфлзи.
Ддоеавла нмйірзка в псдоі мпвірз, в рмку фзпйі гмхкійщлмї, нмвзлла
бурз лауійдла ла првмодлля оівлзт
кмейзвмпрди гйя впіт, одкмлпроуыварз куйщруолі ра акагдкіфлі мфікувалля, мпвірліи гдхрайщр. Ндмбтіглм
првмозрз лавфайщлзи нйал, якзи кмгдйыє єгліпрщ і пнівноауы, ужагайщлыє оіжлмкалірлі нмродбз гірди, вігмбоаеає їт омжбіелмпрі ра взбугмвує
номгоаку, яка жагмвмйщляє впіт.
Пмжзрзвла жаоубіела ноакрзка
лагає лак лзжку кдрмгмймгіфлзт нмоаг гйя гмпяглдлля мнрзкайщлмгм
оджуйщрару вкйыфдлля. Сдодг лзк
вагмкзк є Ілгдкп Ілкйыжії, якзи омжомбйдлзи в Цдлроі гмпйігедлля ж
ілкйыжзвлмї мпвірз у Кдлрдобдоі. Пдохзи ваоіалр мнубйікмвалзи у
2000 о., явйяє пмбмы номгукрмк алайіжу рощмтоіфлмгм гмпвігу гмпйігедлля 25 хкій в Алгйії. Пмрік віл був
омжнмгійдлзи ла Ілгдкп гйя нмфаркмві, пдодглі ра пндуіайщлзт хкій. Дйя
гмхкійщляр Ілгдкп ілкйыжії взпрунає
як Ілгдкп оаллщмгм гзрзлпрва. З рзт
ніо віл аганрмвалзи гйя взкмозпралля в багарм ілхзт коаїл і ндодвдгдлзи ла розгуярщ пік кмв.
Помнмжзуії віг кіелаомглзт могалів, гомкагпщкзт могаліжауіи, сатівуів в упщмку пвірі прайз мплмвмы
вед родрщмї вдопії ілгдкпу ілкйыжії,
яка мнубйікмвала в 2011 омуі.
Ілгдкп пкйагаєрщпя ж рощмт взкіоів: взкіо А: првмодлля ілкйыжзвлмї куйщруоз; взкіо B: взомбйдлля
ілкйыжзвлмї нмйірзкз; взкіо C: ноакрзка вкйыфдлля. Кмедл наоакдро
кіпрзрщ нмкажлзкз гйя кмлкодрлмгм
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жакйагу мпвірз ра взтмвалля. Вмлз
гмнмкагаырщ ігдлрзсікуварз ра одайіжуварз ноімозрдрз жкіл [8].
Ілгдкп нодгправйяє лаибійщх гдрайщлд нмяплдлля цм нмвзлла взгйягарз як ілкйыжзвлзи жакйаг. Пмжзуія
ЮНЕСКО нмйягає в рмку, цм Ілгдкп
ілкйыжії впралмвйыє кйыфмві нмлярря, одсмокує кзпйдлля ном ілкйыжзвлу хкмйу, гмхкійщлу мпвіру ра омжвзрмк гомкагз жабджндфує гві одфі:
1) пукунліпрщ нмкажлзків мнзпуыфз
ілкйыжзвлу мпвіру ж рмфкз жмоу куйщруоз, нмйірзкз ра ноакрзкз; і 2) алмлпує нігтіг гм хкмйз, ілпрзрууіи і
омжвзрмк гомкагз [9].
Вагмкм, цм ла оівлі гдоеавз лдмбтігла жагайщлі проардгія ілкйыжзвлмпрі.
Дйя
нозкйагу,
Макдгмлпщка лауімлайщла проардгія омжвзрку
мпвірз (2005-2015 оо.) вваеаєрщпя
пвірмвзкз дкпндоракз лаибійщх хзомкмкапхраблмы пномбмы вгмпкмлайзрз пзпрдкз мпвірз гйя впіт. Ця
номгоака буйа нозжлафдла гйя првмодлля сіжзфлмгм гмпруну гм мпвірз; жкдлхдлля гзпкозкілауія в (ла
бажі прарі, кмйщмоу хкіоз, дрліфлмпрі,
лауімлайщлмпрі, одйігіилмї нозлайделмпрі); нмйінхдлля лавфайщлмгм гмпвігу гйя впіт гірди; омжхзодлля руобмрз ном гірди ж пндуіайщлі мпвірлікз
нмродбакз; і омжхзодлля гмхкійщлзт
мпвірлі кмейзвмпрди гйя впіт [10,
c. 11]. В оджуйщрарі нмгмйавхз жлафлу дрліфлу ланоуедліпрщ ілкйыжзвла
мпвірля нмйірзка ра ноакрзка влдпйа
ж фапмк вагмкзи влдпмк гйя жбійщхдлля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі,
нмйінхдлля мпвірлщмї пноавдгйзвмпрі
ра гзряфмї гоуебз [10, c. 40].
Окоік гдоеавлмї нмйірзкз вкйыфдлля лд кдлх ваейзвзк є пупнійщлд
птвайдлля. Дмвмйі фапрм гомкагз,
барщкз, кіпудві іліуіарзвлі мпдодгкз
првмоыырщ мніо пзпрдкі ілкйыжзвлмпрі. Нд гмрмвліпрщ пнозилярря і врійдлля лмвмї ігдмймгії вкйыфдлля кмейзва і ла оівлі взтмвардйів ра ндгагмгів. Як взжлафаырщ ілмждклі алайірзкз, «номудп мпмбзпрмї жкілз, як
взгаєрщпя, є ваейзвзк гйя жкілз
правйдлля як гм фапрзла номудпу ла-

Інклюзивна освіта як новітня гарантія захисту прав дітей дошкільного віку
вфалля ра лавфалля. У Угалгі вфзрдйі
нмвігмкзйз ном рд, цм лдвігйапрвм,
проат, і вігпурліпрщ вндвлдлмпрі буйз
мплмвлзкз нозфзлакз їт ундодгедлмгм правйдлля гм гірди ж ілвайігліпры. Як вмлз "жвзкйз" гм узт гірди,
вмлз нмвігмкзйз ном нігвзцдлля
вндвлдлмпрі в рмку, цм вмлз внмоаырщпя і вігбуйапщ жкіла ла нмжзрзвлд
правйдлля»[11, c. 69].
Дйя вномвагедлля ігдї мпвірлщмгм вкйыфдлля сулкуімлуырщ багарм
могаліжауіи. Сдодг лзт мпмбйзвмы
акрзвліпры вігоіжаєрщпя Чдхзопщка
бозралпщка могаліжауія ж ілвайіглмпрі
(Leonard Cheshire Disability). Вмла
кає н’ярщ могаліжауіи в Асозуі і
Ажії. Вмлз првмоыырщ гймбайщлі пнійщлі номдкрз цмгм нігрозккз гірди ж
мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз, які
нмхзозйзпя ла 54 коаїлз пвіру. Ваейзвмы уіййы є улівдопайщла ндовзлла мпвіра. Помрд вмймлрдоз жажлафаырщ, цм вагмкзк є кмлрдкпр бджндодовлмї мпвірз, мпкійщкз пнмпрдоігайз
взнагкз кмйз гзрзла ніпйя гмхкійщлмї ілкйыжзвлмї мпвірз лд кайа кмейзвмпрі номгмвеуварз її гайі, мпкійщкз хкійщлмї ілкйыжзвлмї мпвірз лд
буйм. Дйя нозкйагу омжгйялдкм уікаву кдрмгзку гмхкійщлмї ілкйыжії. В
Ілгії був жануцдлзи йяйщкмвзи кйуб,

гд гірз ж оіжлзкз нмродбакз оажмк
бавзйзпя йяйщкакз, жгмгмк правзйз
йяйщкмві взправз. За нігрозккз взтмвардйів вмлз хвзгкм лавфзвпя аганруварзпя і пнійкуварзпя у вйаплзи
пнмпіб, гмнмкагаыфз гйутзк гіряк ра
ілхзк ілвайігак. Сндкракйі, які номтмгзйз ндодг барщкакз ра фйдлакз
гомкагз гайз праохзк упвігмкйдлля
рмгм, цм гірз ж ілвайігліпры нмвзллі
бурз вкйыфдлі в мпвірліи номудп [12,
c. 21].
Ілкйыжзвла мпвіра – уд пуфапла
взкмга ноавмвмї нмйірзкз в гдкмкоарзфліи гдоеаві. На пщмгмглі омжукілля вкйыфдлля (ілкйыжзвлмгм пдодгмвзца в мпвірі) жлафлм омжхзозймпя.
Пм-ндохд, пупнійщпрвм жомжукійм, цм
взкйыфлм хкійщлзк ілкйыжзвлзк
лавфалляк жагмвійщлзрз ілрдодпз
впіт уфаплзків номудпу лд кмейзвм.
Тмку ілкйыжзвліпрщ ваейзва ла впіт
оівлят мпвірз, в рмку фзпйі жавіыварз
пйіг гмхкійщлу мпвіру, як ндовзллзи
нмфаркмвзи дран пмуіайіжауії, ра лд
кмела мкзлурз номсдпіилмї мпвірз.
Пм-гоугд, ілкйыжзвла мпвіра омжхзозйа псдоу гії, і вкйыфає жаоаж ноавм
ла мпвіру лд рійщкз мпіб ж ілвайігліпры, айд и ілхзт пмуіайщлзт гоун фз
мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмродбакз.
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Наслідки злочинних діянь – предмет
досліджень юриста
Супнійщлм лдбджндфлі лапйігкз –
жавдохайщлзи дйдкдлр пкйагу жймфзлу, а кдталіжк жанмгіялля хкмгз
мпмбі, пупнійщпрву фз гдоеаві, хйятмк оуилівлмгм внйзву кмед бурз
оіжлмкалірлзк і взжлафаєрщпя в лмокат КК Укоаїлз. Зайделм віг таоакрдоу гіялля, нодгкдра нмпягалля ра
вдйзфзлз хкмгз, пупнійщлм лдбджндфі
лапйігкз кмейзвм взжлафзрз, як лапралля одайщлмї хкмгз фз лдкзлуфмї
жагомжз взлзклдлля, ра жа прундлдк
ряекмпрі і вйапрзвмпрякз – сіжзфлмї,
кардоіайщлмї, кмоайщлмї і нмйірзфлмї.
Супнійщлм лдбджндфлі лапйігкз, –
уд лдгарзвлі жкілз мб’єкра нмпягалля,
які взоаеаырщпя у кардоіайщлмку ра
лдкардоіайщлмку таоакрдоі, фз в нмрдлуіиліи жагомжі їт взлзклдлля, взжлафаырщ прунілщ лдбджндфлмпрі жймфзллзт гіялщ ра внйзваырщ ла нозжлафдлля кіоз нмкаоалля. Оред, хкмга – уд нмжбавйдлля езрря, пнозфзлдлля рійдплзт ухкмгедлщ, взйуфдлля фз нозвйаплдлля фуемгм каила,
нозлзедлля гіглмпрі мпмбз ра ілхі
пупнійщлм лдбджндфлі хкігйзві лапйігкз, вкажалі в лмокат КК Укоаїлз,
айд в пуфаплзт взгаллят гоулрмвлм
лд гмпйігеуырщпя.

В іпрмозфлмку апндкрі, лаигавліхі нак’яркз ноава, нмфзлаыфз ж фапів Шукдопщкмї рдмймгіфлмї узвійіжауії (XXI-XX пр. гм л.д.)[1], взжлафайз
хкмгу гіялщ як лдбджндфлу жа укмвз,
якцм трм лдбурщ хрмвтлув гмфку
фмймвіка і вмла вроарзйа нйіг пвмєї
уромбз ра іл. Напралля лапйігку ракзт гіялщ буйм нмфаркмк взжлафдлля
вігнмвігайщлмпрі ра ніжліхд лаправайа
жа нозлузнмк Тайімла (йар.talionis –
вмжкджгзд) рмбрм, нмкаоалля оівлд
вдйзфзлі хкмгз яка жанмгіяла (мкм
жа мкм, жуб жа жуб). В жакмлат уаоя
Вавзймлії Хаккуоані (XVIII пр. гм
л.д) рде вкажалм: «Якцм фмймвік
уфзлзрщ гоабіе і бугд пніикалзи,
имгм пйіг убзрз».В гавлі фапз бійщхіпрщ лмок жакмлів ндодгбафайз нмкаоалля жа жанмгіялля хкмгз езрры
мпмбз, рмбрм, нмоухдлля Вірайщлмгм
ноава (йар. Vitalis – езррєвзи), в
якзт сіжзфла пзйа взжлафайа взкмлавфу жатзплу сулкуіы і гмжвмйяймпщ
фзлзрз пакмпуг. За жакмлакз Малу,
праомгавлщмї Ілгії «Хрм ніглікд оуку
абм найзуы ла йыгзлу, – кає бурз
вігоіжала оука». В кзлуйі фапз гмжвмйяймпщ і пнйафуварз жа жанмгіялу
хкмгу.
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Піжліхд асілпщкзи жакмлмгавдущ
Доакмлр (621 о. гм л.д). лагагував,
цм «взллзи купзрщ в нмгвіилмку
омжкіоі пнйарзрз жа жанмгіялу хкмгу». В гавлщмку Рзкі жакмлакз «XII
Табйзущ» буйм ндодгбафдлм: «Якцм
жанмгіє кайіфдлля і лд нмкзозрщпя ж
нмрдонійзк, рм лдтаи і имку бугд
жанмгіялд рд пакд» [1, п. 90], в мплмвлмку, жа гіялля вфзлдлі жа нозлузнмк Corpore corpori – рійдплзк
внйзвмк ла рійдплу оіф. А Цзудомл
взпймвзвпя ном жакмлз «XII Табйзущ»: «впралмвйдлм пкдорлу каоу жа
лдвдйзкд фзпйм жймфзллзт гіялщ, а
лдмбтіглм жапрмпувалля і рмгі, кмйз
трм – лдбурщ пніварзкд ніплы, яка
кіпрзрщ лакйдн фз галдбзрщ ілхмгм».
Ммела нознупрзрз, цм жакмлмгавуі Рзкпщкмї ікндоії упвігмкйывайз хкігйзвіпрщ ракзт гіялщ, як
рдндо взжлаєрщпя кмоайщлмы хкмгмы.
В Затігліи Євомні ндохмгм рзпяфмйірря л.д., жмкодка, жа жакмлакз
Фоалкпщкмї гдоеавз (5 пр. л.д) жа
коагіеку, убзвпрвм взллі омжнйафувайзпщ езрряк [1, п. 144]. Пом ракзи
пнмпіб нмкаоалля нзпав Ммлрдпк’є:
«дпйз омжуклмд пуцдпрвм нозфзлзйм
водг гоугмку омжуклмку пуцдпрву,
рм млм жапйуедвадр, фрмбш дку вмжгайз ракзк ед жймк» [2, п. 164]. В
гоугмку рзпяфмйіррі бійщх омжхзодлд омжукілля хкмгз, нмоівлялм ж
нмндодглікз ноавмвзкз гмкукдлракз, взжлафаймпщ у жбіокат Швабпщкд
і Сакпмлпщкд ждоуайм (12 – 16 пр.) ра
в нак’яруі ноава «Каомйіла» (1532),
нмпягалля ла мпмбу ра взкоагдлля
фуемгм каила омжкдемвувайзпщ жа
ряекіпры жавгалмї хкмгз,– каймжлафлмї фз вдйзкмї [1, п. 298]. Та жгіглм
жбіолзка Кзївпщкмї гдоеавз «Рупщка
ноавга», Яомпйав Мугози жа лапйігмк жймфзллмгм гіялля гмнупкав
комвлу нмкпру, - жа пкдорщ каоарз
пкдоры, «Кмйз убє, куе куеа, рм
кпрзрщпя боар убзрмгм, абм ілхі
боарз…» [3, п. 202]. Та в уаопщкіи
Рмпії жгіглм «Аорзкуйа» Пдроа I,
лапйігкз в бійщхіи кіоі буйз нмжбавйдлля езрря мпмбз і каоайзпщ вігпіфдлляк гмймвз [4].
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В лахіи гдоеаві мплмвлзк жакмлмк – Кмлпрзрууієы Укоаїлз взжлафдлі уіллмпрі, які мтмомляєрщпя жакмлмк ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ, - езрря і жгмомв’я йыгзлз,
вйапліпрщ, лавкмйзхлє пдодгмвзцд ра
ілхі ноава і пвмбмгз мпмбз. Напйігмк
в оджуйщрарі нмпягалля ла ндвлі мбєкрз взжлафаєрщпя жа нозомгмы, мпмбйзвмпрякз нодгкдра нмпягалля, і в
лавфайщліи йірдоаруоі омжгйягаєрщпя
як мгла іж мжлак мбєкрзвлмї прмомлз
пкйагу жймфзлу. Та в лаукмвзт гмпйігедллят вкажуєрщпя, цм лапйігмк
лдомжозвлм нмв'яжалзи іж жймфзлмк, і
лдкає жймфзлу якзи лд жанмгіыє
хкмгу мбєкру ла якзи вфзлдлм нмпягалля [5, п. 10], а жа нозомгмы ноавмнмоухдлщ пнозфзлярщпя хкмга і
пупнійщпрву в уіймку [6, п. 45].
В пр. 11 КК Укоаїлз фіркм взжлафдлм, цм пупнійщлм – лдбджндфлі лапйігкз гіялля, правйярщпя в взлу мпмбі
жа укмвз, пнозфзлдлля укзплм абм нм
лдмбдоделмпрі іпрмрлмї хкмгз сіжзфліи фз ыозгзфліи мпмбі, пупнійщпрву
абм гдоеаві. А гмвдгдлляк лапралля
хкмгз, є нозфзллзи жв'яжмк номрзноавлмгм гіялля ндвлмї мпмбз ж лапрунзвхзкз лапйігкакз. Та мплмвлі
взгз хкмгз лавдгдлі в лмокат Опмбйзвмї фапрзлз КК: сіжзфла – жанмгіялля езрры ра жгмомвы мпмбз, кардоіайщла мпмбі, могаліжауії (нігнозєкпрву) і гдоеаві, ра нмйірзфла гдоеаві,
а кмоайщла йыгзлі ра пупнійщпрву.
Фіжзфла хкмга. В мплмвлмку, в
омжгійі «Зймфзлз номрз езрря і жгмомв’я мпмбз», лавдгдлі лапйігкз –
жанмгіялля пкдорі, пнозфзлдлля рійдплзт ухкмгедлщ (йдгкзт, пдодглщмї
ряекмпрі і ряекзт) гмвдгдлля гм пакмгубпрва, жаоаедлля лдвзйікмвлмы
твмомбмы, ра лдлагалля гмнмкмгз,
лавкзплм абм лдмбдоделм, жа оіжлзкз
кмрзвакз гіялля.
В ілхзт омжгійат, жмкодка, в омжгійі I Опмбйзвмї фапрзлз пр. 112 ноз
нмпягаллі ла езрря гдоеавлмгм гіяфа,
лапйігкз лд вкажалі. В омжгійі XV
«Зймфзлз номрз аврмозрдру могалів
гдоеавлмї вйагз» в праррят 345, 346,
348, 350 КК Укоаїлз лапйігкз ндодгбафдлі: вбзвпрвм абм нмгомжа вбзвпр-
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вмк, лалдпдлля нмбмїв, укзплд жанмгіялля йдгкмгм, пдодглщмї ряекмпрі фз
ряекмгм рійдплмгм ухкмгедлля фз
вфзлдлля ілхзт лапзйщлзущкзт гіи.
Такі е лапйігкз в омжгійі XVIII
«Зймфзлат номрз ноавмпуггя», в праррят 377, 379, 398, 400 КК Укоаїлз.
Тяекі лапйігкз, жажлафдлі і у віипщкмвзт жймфзлат у пр.405 КК Укоаїлз
рійдплі ухкмгедлля, нмбмїв абм ілхі
лапзйщлзущкі гії. Та в омжгійі «Зймфзлз номрз кзоу і бджндкз йыгпрва, в
пр. 438 – 443 КК Укоаїлз вкажалм,
емопрмкд нмвмгедлля ж узвійщлзк
лапдйдлляк, в нмєглаллі ж укзплзк
убзвпрвмк, нмвлд абм фапркмвд сіжзфлд жлзцдлля гоун йыгди, пкмомфдлля
фз жанмбігалля гірмлаомгедлмпрі.
В жайделмпрі віг пнмпмбу ра
жлаояггя нмпягалля ла мпмбу, кмеурщ
лапрунзрз і мпмбйзві лапйігкз. Пйдлук Вдотмвлмгм пугу Укоаїлз в нмпралмві омж’яплыє, цм взллзи нмжбавйяыфз нмрдоніймгм езрря, упвігмкйыє жанмгіялля мпмбйзвзт сіжзфлзт,
нпзтіфлзт ра кмоайщлзт проаегалщ
[7, н. 8]. С нозилярряк мпмбйзвм емопрмкзт пнмпмбів нмбмїв, куфдлщ ра
пзйщлмгм сіжзфлмгм бмйы, йыгзла
ндодезває внйзв і мпмбйзвмгм кмоайщлмгм проаегалля. А жапрмпувалляк
гм мпмбз нпзтмймгіфлмгм внйзву, емопрмкмгм нмвмгедлля, халраеу –
вфзляє пакмгубпрвм. В пр. 126, 127,
130 КК Укоаїлз сіжзфлзи бійщ, лалдпдлля нмбмїв, куфдлля, ра жаоаедлля
лдвзйікмвлмы твмомбмы взжлафдлі як
мпмбйзвзи взг хкмгз, жанмгіялмї
мпмбі.
Дм сіжзфлмї хкмгз гмуійщлм гмгарз козрдоії таоакрдоу лапйігків,
пнозфзлдлля рійдплзт ухкмгедлщ:
нараймгіфлзи – нмоухдлля уійіплмпрі
і сулкуіи ндвлмгм могалу йыгзлз;
дкмлмкіфлзи козрдоіи – вроара ноауджгарлмпрі і дпрдрзфлзи – прал жлівдфдлмпрі мбйзффя. Та Пйдлук ВС в
лавдгдліи Пмпралмві жажлафає, цм
пугз нмвзллі везварз впіт лдмбтіглзт жатмгів гм нмвлмгм вігхкмгувалля жанмгіялмї нмрдонійзк кардоіайщлмї ра кмоайщлмї хкмгз, а ноз нозжлафдллі нмкаоалля воатмвуварз і ряекіпрщ лапйігків.

В КК Укоаїлз взжлафдла кардгмоія мпіб яка жа жакмлмк є мпмбйзвзкз
мб’єкракз, нмпягалля ра жанмгіялля
сіжзфлмї хкмгз, - уд каймйірлі гірз,
вагірлі еілкз, лмвмлаомгедлі гірз і
мпмбз, цм жлатмгярщпя ніг лагйягмк
мнікз фз нікйувалля. Вкажалм і гіялля, які вфзляырщпя кдгзфлзкз ноауівлзкакз, в лаукмвзт гедодйат лажвалі як яромгдллі жймфзлз [8]. Такі
гіялля взжлаырщпя жймфзллзкз йзхд
жа укмвз, кмйз кмеурщ лапрарз ряекі
лапйігкз, іпрмрла хкмга жгмомвы фз
пкдорщ твмомгм, а таоакрдо ракзт лапйігків кає розвайу гіы, ра в лмокат
КК Укоаїлз взжлафдлі і ракі хкмгз,
як пріика абм жлафла вроара ноауджгарлмпрі, розвайзи омжйаг жгмомв’я.
Тозваыфі лапйігкз тмфа вваеаырщпя
мбряеуыфмы мбправзлмы ноз квайісікауії жймфзлу, айд у пр. 67 КК
Укоаїлз у ндодйік лд вкйыфдлі. Така
хкмга кмед номявйярзпя і лаправарз
ніпйя вфзлдлля жймфзлу.
Мардоіайщла хкмга. Занмгіялля
кардоіайщлмї хкмгз мпмбі, ндвліи
упралмві фз гдоеаві взйуфдлляк
каила, нозвйаплдлляк фз нмхкмгедлляк абм жлзцдлляк, взжлафдлм
в омжгійі VI КК Укоаїлз – «Зймфзлз
номрз вйаплмпрі». Такзкз лдбджндфлзкз гіяллякз, пнозфзляєрщпя хкмга, жа взжлафдлляк в лмокат – жлафла, вдйзкзт омжкіоів, ра мпмбйзвм
вдйзкзт. Фмокз номяву ракзт жймфзлів є взкоагдлля, гоабіе, омжбіилзи ланаг, нмхкмгедлля абм жлзцдлля фуемгм каила, нозвйаплдлля
нмпагмвзкз мпмбакз, ра іл. Окодкі
гіялля кмеурщ пнозфзлзрз і рійдплі
ухкмгедлля абм жагзбдйщ йыгди ра
ілхі ряекі лапйігкз. Занмгіялля кардоіайщлмї хкмгз оіжлзт омжкіоів
(вдйзфзлз), взжлафдлм і в ілхзт омжгійат КК Укоаїлз, взйуфдлля фз
нозвйаплдлляк
–
аврмкмбійів
(пр. 289КК) лаокмжапмбів (пр. 308,
312, 313КК), ра в омжгійі – жймфзлз
номрз віипщкмвмї пйуебз (пр. 410, 432
КК).
В КК Укоаїлз взжлафдлм лдбджндфлі пнмпмбз, нмхкмгедлля ра жлзцдлля каила хйятмк взбуту фз нігнайу
(пр. 113КК),
нмхкмгедлля

263

Публiчне право № 3 (31) (2018)
мб’єкрів
нозомглмгм
пдодгмвзца
(пр. 245, 252 КК) абм вфзлдлля ланагу ла мб’єкрз нігвзцдлмї лдбджндкз
(пр. 261, 265 КК), ра нмхкмгедлля
кагіпроайщлзт номвмгів (пр. 277, 292
КК). Вкажалм і жанмгіялля хкмгз,
нмхкмгедлляк каила ноауівлзків
ПОО (пр. 347 КК), пйуебмвмї мпмбз
(пр. 352 КК), пуггі (пр. 378 КК), жатзплзка (пр. 399 КК) ра віипщкмвмгм
каила (пр. 411, 412 КК). Пйдлук
Вдотмвлмгм пугу омж’яплыє, цм нодгкдрмк жймфзлу якмгм є каилм, кає
ндвлу ваоріпрщ і є фуезк гйя взллмї
мпмбз, - уд одфі (оутмкі и лдоутмкі),
гомхмві кмхрз, уіллі кдрайз і нандоз
рмцм, а ракме ноавм ла каилм ра длдогія каилмвмгм таоакрдоу, дйдкрозфла
і рднймва [9, н. 2]. Мардоіайщла хкмга
жавгала гдоеаві, кмед бурз ноякзк
пнозфзлдлляк,
і
нмхкмгедлляк
каила, лдпнйара нмгарків, сікрзвлд
нігнозєкпрвм ра іл.
В гмпйігедллі вдйзфзл (омжкіоів)
хкмгз, ндодгбафдлзт КК Укоаїлз,
жанмгіялзт вйаплзку у
жймфзлат
номрз вйаплмпрі, у псдоі гмпнмгаоывалля і ілхзт, нмпрає жавгалля ном
взжлафдлля ваормпрі у гомхмвмку
дквівайдлрі жавгалзт жбзрків. В нозкіркат гм лмок КК Укоаїлз лагаєрщпя омж’яплдлля вдйзфзлз вігоатувалщ
іпрмрлмї хкмгз, вдйзкзт омжкіоів, ра
мпмбйзвм вдйзкзт, цм взжлафаырщ у
НМДГ. Закмлмк Укоаїлз впралмвйдлм нмоягмк взжлафдлля омжкіоу жбзрків жавгалзт нігнозєкпрву, упралмві,
могаліжауії ноауівлзкакз які є взллзкз у омжкоагаллі, жлзцдллі (нпуваллі), лдгмпрафі гмомгмуіллзт кдрайів і гмомгмуіллмгм какілля, ывдйіолзт, нмбурмвзт і номкзпймвзт взомбів, ра вайырлзт мндоауіи. Дйя мкодкмгм взгу уіллмпрди лавдгдлзт у
жакмлі, омжкіо ваормпрі вігхкмгувалля, гйя гмомгмуіллзт кдрайів взжлафдлі у нмгвіилмку, а гмомгмуіллмгм
какілля – у нмроіилмку, нйаріелі
гмкукдлрз – рде у нмроіиліи пукі
ваормпрі. Дйя омжоатулку жбзрків
взкмозпрмвуєрщпя смокуйа жажлафдла
у ущмку жакмлі [10].
Пмйірзфла жймфзлліпрщ. Загомеує
взезваллы йыгпрва, нмоухує мплмв-
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лі жагайщлмйыгпщкі уіллмпрі ра жанмгіває хкмгу пупнійщпрву. Такзк мплмвлзк жкіпрмк нмлярря нмйірзфлмгм
жймфзлу жажлафзйа Н. Здйілпщка, а
оаліхд буйм гмпйігедлм В. Н Кугоявудвзк і Лулддвзк В. В [12]. ра
ілхзкз. В лаукмвзт взгаллят рдокіл «нмйірзфлзи жймфзл» є нмхзодлзк, а в жакмлмгавпрві Укоаїлз лд
взкмозпрмвуєрщпя. Такзкз є жймфзлз
жанмгіялля хкмгз гдоеаві, взжлафдлі
в омжгійі I Опмбйзвмї фапрзлз КК
Укоаїлз, гіялля пноякмвалі ла нмвайдлля кмлпрзрууіилмгм йагу, нмпягалля ла рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ,
гдоеавла жоага, нмпягалля ла гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм гіяфа, - жймфзлз ж смокайщлзк пкйагмк, првмоыырщ нмрдлуіилу лдбджндку езррєвм
ваейзвзк лауімлайщлзк ілрдодпак
Укоаїлз [13]. Та жймфзлз номрз гомкагпщкмї бджндкз є жагайщлмлдбджндфлзкз, і кмеурщ жавгарз хкмгз бугщ
якіи псдоі пупнійщпрва, айд в жакмлі
лд лагаєрщпя ндодфзпйдлля кмейзвзт
лапйігків [14].
Ммоайщла хкмга, - взг лдкардоіайщлмгм лапйігку, жанмгіыєрщпя жавегз. Пом кмоайщлу хкмгу Пйдлук
Вдотмвлмгм Сугу гає омж’яплдлля, як
вроарз лдкаилмвмгм таоакрдоу в лапйігмк кмоайщлзт фз сіжзфлзт проаегалщ, абм ілхзт лдгарзвлзт явзц
[15]. Загайщлі ноавзйа нмвдгілкз в
пупнійщпрві, впралмвйдлі жакмлмк ном
пупнійщлу кмоайщ, а вфзлдлля нмоухдлщ в ілсмокауіилмку номпрмоі,
жавгає лапйігкз які номявйяырщпя у
лаявлмпрі хкмгз жагайщлмнозилярзк
кмоайщлзк уіллмпряк пупнійщпрва.
Такі гіялля взжлафдлі в омжгійі XII
КК Укоаїлз «Зймфзлз номрз гомкагпщкмгм нмоягку ра кмоайщлмпрі», а
прмпмвлм мпмбз, кмоайщлу хкмгу взжлафає омжгій III «Зймфзлз номрз
вмйі, фдпрі ра гіглмпрі», жакмлмгавфзи
мнзп лапйігку вкажалзи йзхд у
пр. 127 КК, - кмоайщлд проаегалля.
Дмуійщлм вігкірзрз мплмвлзи ра
гмгаркмвзи лапйігмк жймфзлу. Взжлафдлля ракзт в КК Укоаїлз є ваейзвзк і лдмбтіглзк ноз квайісікаузї
жймфзлу, уд одайщлі ра кмейзві нмрдлуіилі лапйігкі жймфзлу, як лдга-
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рзвлі жкілз у нодгкдрі нмпягалля.
Та лаявла ваейзва мбправзла, – кдра
жймфзлуя в кмкдлр вфзлдлля жймфзлу, баеалля лапралля ндвлзт лапйігків. Оплмвлзк лапйігкмк бугд вваеарзпщ рми, якзи був лакіодлзи жанмгіярз жймфзлдущ, а гмгаркмвзкз є лапйігкз, цм рде мбряеуырщ нмкаоалля,
жмкодка, укзплд ряекд рійдплд ухкмгедлля ,цм пнозфзлзйм гмгаркмві
лдбджндфлі лапйігкз (пр. 121,122 КК
Укоаїлз). В нмєглаллі сіжзфлмї і
кардоіайщлмї хкмгз жавегз лапрунає
і кмоайщла, ланозкйаг, вфзлдлля омжбмы нмєглалалмгм ж лапзйщпрвмк
(пр. 187 КК Укоаїлз), в якмку мплмвлзи лапйігмк є каилмва хкмга, а
рійдпла ра кмоайщла як гмгаркмва. В
ракмку жймфзлі лаявлд нмєглалля
пнмпмбів лдгарзвлмгм внйзву ла мбєкр
нмпягалля і лапйігкз ноякм вкажалі у
гзпнмжзуії праррі, ланаг ла мпмбу ж
кдрмы жавмймгілля фуезк каилмк
нмєглалзк іж лапзйщпрвмк. На гукку
аврмоа, кмейзвм лд віглмпзрзпщ гм
ракмгм взгу, взжлафдлд в пр. 190 КК
Укоаїлз жавмймгілля фуезк каилмк
хйятмк мбкалу, взкмозпралля якмгм
лд є сіжзфлзк внйзвмк, прунілщ ряекмпрі ноз ілсмокауіилмку внйзві ла
мпмбу, гмуійщлм взжлафзрз алайіжмк
ілрдйдкруайщлмгм омжвзрку пуб’єкра
жймфзлу і нмрдоніймгм.
Ммейзві вдйзкі і мпмбйзвм вдйзкі лапйігкз. Такі лавдгдлі у пр. 113
ра ілхзт лмокат КК Укоаїлз, – жанмгіваырщпя жймфзлакз які пноякмвалі ла капмвд жлзцдлля йыгди, нмхкмгедлля мб’єкрів, оагімакрзвлд
жабоуглдлля, ра іл. лапзйщпрвм лаг
мпмбмы, жлзцдлля каила, жатмнйдлля
бугівдйщ ра пнмоуг. Такзкз є і нмоухдлля ноавзй дкмймгіфлмї бджндкз.,
капхрабліпрщ взжлафаєрщпя віг кійщкмпрі ра мбєклмпрі рдозрмоії ла якіи
нмхзоыєрщпя жймфзл, а Пйдлук Вдотмвлмгм Сугу у нмпралмві ном жймфзлз номрз гмвкіййя н. 5 лавмгзрщ ракі
лапйігкз, :жагзбдйщ фз капмвд жатвмоывалля йыгди, жлзклдлля, капмва
жагзбдйщ фз жатвмоывалля мб’єкрів
рваозллмгм пвіру [15].
Загайщлмлдбджндфлі лапйігкз, ряекіпрщ якзт нмйягає у нмхзодлмпрі

лдгарзвлмгм внйзву ла ндвлу рдозрмоіы, як нмяплыє в нмпралмві Пйдлук
Вдотмвлмгм Сугу [15, н. 9], - уд кмейзвд лапралля пкдорі бійщхд гвмт
йыгди, ракі гіялля пуномвмгеуырщпя капмвзкз жавмоухдллякз ж номявакз лапзйщпрва, нмгомкакз фз нігнайакз. Наибійщх лдбджндфлзкз
жймфзлакз, цм жанмгіыырщ ракмї
хкмгз, лавдгдлі в омжгійі XX мпмбйзвмї фапрзлз КК Укоаїлз «Зймфзлз
номрз кзоу, бджндкз йыгпрва ра кіелаомглмгм ноавмнмоягку». Дмвгмрозвайзкз лапйігкакз, є ракме пнозфзлдлі номрз гмвкіййя, нмоухдлля ноавзй дкмймгіфлмї бджндкз, жабоуглдлля
ра нпувалля ждкдйщ, аркмпсдолмгм
нмвіроя ра. іл. Опмбйзвм ряекі лапйігкз, уд ракме сіжзфлд взлзцдлля
лауімлайщлмї, фз оапмвмї гоунз йыгди, вфзлдлі номрз рваозллмгм ра
омпйзллмгм пвіру, ланаг ла ндвлу
рдозрмоіы гдоеавз. Такі гіялля каырщ нмйірзфлд нігґоулря, цм ланоавйдлі ла упкйаглдлля кіелаомглзт
віглмпзл.
В пуфаплу днмту вфзляырщпя і
жймфзлз нйалдраолмгм капхрабу. Такзкз є кібдожймфзлліпрщ, лажвала в
жакмлі Укоаїлз віг 15.03.2017 «Пом
мплмвлі жапагз жабджндфдлля кібдобджндкз в Укоаїлі» роалплауімлайщлмы,
жгарла жавгаварз жлафлмї хкмгз у
псдоі ілсмокауіилмї гіяйщлмпрі мпмбі,
упралмві, гдоеаві і пупнійщпрву в уіймку [16]. На галзи фап лаявлі нубйікауії лаукмвуів ж нзралщ ілсмокауіилзт рдтлмймгіи (IT – ноава), ном
нмхзодлля, жбдоігалля ра жатзпр ноав
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, в омжвзрку
впдпвірліт ілсмокауіилзт рдтлмймгіи
лдмйібдоайщлмї дкмлмкікз [17].
Ндбджндфліпрщ лапйігку. Занмгіялля сіжзфлмї хкмгз взжлафаырщпя
ряекіпры і розвайіпры, а кардоіайщла
в бійщхмпрі жймфзлів в кійщкіплзт ра
якіплзт нмкажлзкат. Взкіоыєрщпя
кдрмгакз
кардкарзкз
вдйзфзла
пнозфзлдлмї хкмгз, яка є мплмвлзк
нмкажлзкмк взжлафдлля гіялщ жймфзллзк ра кіоз вігнмвігайщлмпрі.
Квайісікаузя жймфзлу номвмгзрщпя
жа могаліжауіилзк пнмпмбмк вфзлдлля, прундлдк ряекмпрі жанмгіялмгм
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лапйігку, ра воатмвуырщпя мбправзлз
які нмк’якхуырщ нмкаоалля, гмбомвійщлд вігхкмгувалля жавгалмгм жбзрку абм упулдлля жанмгіялмї хкмгз ра
ілхі, жгіглм КК Укоаїлз.
Нахд жавгалля, взжлафарз ра упвігмкзрз лдбджндфліпрщ жймфзллзт
гіялщ ж лаукмвзт нмжзуіи, взгз ра

лдмбтіглі кійщкіплм – якіплі вдйзфзлз лапйігків і пнмпмбз вфзлдлля гйя
смокувалля оауімлайщлмї козкілайщлм – ноавмвмї нмйірзкз гдоеавз, в
уійят жапрмпувалля мбґоулрмвалзт
жатмгів внйзву гм взллзт мпіб ра
вігхкмгувалля жбзрків і нозжлафдлля
нмкаоалщ.
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Наслідки злочинних діянь – предмет досліджень юриста
Якмвйєва С. Ф. Напйігкз жймфзллзт гіялщ – нодгкдр гмпйігедлщ юозпра
Дмпйігеуырщпя лапйігкз жймфзллзт гіялщ в іпрмозфлмку кзлуймку, в лмокат КК
Укоаїлз жа взгакз ра прундлдк ряекмпрі. Оплмвлі і гмгаркмві взгз хкмгз, ра таоакрдо і омжкіоз, як квайісікуыфа мжлака жймфзлів.
Кйюфмві пймва: лапйігкз жймфзлу, хкмга сіжзфла, кардоіайщла, кмоайщла, омжкіо, квайісікауія.
Якмвйдва С. Ф. Пмпйдгпрвзя нодпрунлшт гдялзи - нодгкдр зппйдгмвалзи
юозпра
Иппйдгуырпя нмпйдгпрвзя нодпрунлшт гдялзи в зпрмозфдпкмк номхймк, в лмокат УК Укоазлш жа взгакш з прдндлз ряедпрз. Оплмвлшд з гмнмйлзрдйщлшд взгш
водга, з таоакрдо з оажкдо, как квайзсзузоуыцзи нозжлак нодпрунйдлзи.
Кйюфдвшд пймва: нмпйдгпрвзя нодпрунйдлзя, сзжзфдпкая, кардозайщлая, кмоайщлая, оажкдо, квайзсзкаушя.
Yakovlieva S. The consequences of criminal actions are the subject of lawyer’s
research
The consequences of criminal actions are researched in the historical past, in the
norms of the Criminal Code of Ukraine by type the degrees of severity. Basic and additional types of harm, character and size as qualifying of crime.
Key words: crime consequence, material, moral, physical harm, size, qualification.
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Принципи виборчого права та проблеми
теорії й практики їх реалізації в реаліях
сучасного українського
конституціоналізму*
Оглієы ж лаигавліхзт і лаибійщх
нмхзодлзт ра гієвзт смок бджнмпдодглщмї гдкмкоарії в Укоаїлі ра пвірі
є взбмоз, ілпрзрур лаомгмвйаггя,
якзи гмжвмйяє мбзоарз і бурз мбоалзк. Сакд взбмоз гмжвмйяырщ роалпсмокуварз вмйдвзявйдлля гомкагял
Укоаїлз ла вмйы впщмгм Укоаїлпщкмгм лаомгу фз рдозрмоіайщлмї гомкагз
ніг фап смокувалля нодгправлзущкзт
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, жабджндфзрз йдгірзклд лаомглд нодгправлзурвм ла жагайщлмгдоеавлмку ра ймкайщлмку оівлі, а ракме нозклмезрз

пмуіайщлзи канірай і кмлпмйігуварз
гомкагялпщкд пупнійщпрвм.
Ціллмпрі ра нозлузнз взбмофмгм
ноава взкагаырщ пвмгм лайделмгм
лаукмвмгм мбґоулрувалля, тмфа кмлмгоасіфлі гмпйігедлля нозпвяфдлі
взбмоак і взбмофмку номудпу в уіймку жайзхаырщпя в вірфзжляліи лаууі
нммгзлмкзкз. Зажлафдлд жукмвйыє
мпмбйзву уілліпрщ гйя рдмоії ра ноакрзкз взбмоів в Укоаїлі лмвмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля лаомглмгм
гднурара Укоаїлз III-VI пкйзкалщ,
вігмкмгм дкпндора і жлавуя взбмофмгм
ноава Юоія Бмггалмвзфа Кйыфкмвпщ-

_________________
*
Кйюфкмвпькзи Ю. Б. Позлузнз взбмофмгм ноава: гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра
ндопндкрзвз жакмлмгавфмї одайіжауії в Укоаїлі: кмлмгоас. / Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи.– К. : Ваірд,
2018.– 908 п.
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кмгм «Позлузнз взбмофмгм ноава:
гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра ндопндкрзвз жакмлмгавфмї одайіжауії в
Укоаїлі» (2018 о.).
Рдудлжмвала кмлмгоасія нозпвяфдла кмкнйдкплмку гмпйігедллы
нозлузнів взбмофмгм ноава у їт пзпрдклмку нмєглаллі, а ракме номбйдка одайіжауії гмпйігеувалзт нозлузнів у взбмофмку номудпі. Рмбмра є
кмкнйдкплзк лаукмвзк гмпйігедлляк, цм кіпрзрщ впрун, 10 (гдпярщ
омжгійів), взплмвкз, пнзпмк взкмозпралзт гедодй (жагаймк 1 467 нмжзуіи), а ракме гмгармк, якзи вкіцує
нмпрардилу проукруоу номдкру Взбмофмгм кмгдкпу Укоаїлз 2010 омку,
вігмкмгм пдодг сатівуів іцд як «Взбмофзи кмгдкп Кйыфкмвпщкмгм».
У
взплмвкат
уієї
омбмрз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи, нм пурі, взжлафає нозжлафдлля, кіпіы пвмєї лаукмвмї ноауі. На гукку аврмоа, ракд гмпйігедлля – «… уд хйят гм нмбугмвз
нмпйігмвлмї гмкрозлз взбмофмгм ноава у уіймку і гм жаплмвалмї ла уіи
гмкрозлі пзпрдкз взбмофмгм жакмлмгавпрва, мсмокйдлмї у взгйягі єгзлмгм жакмлмгавфмгм акра – Взбмофмгм
кмгдкпу Укоаїлз» (п. 764). На лахд
ндодкмлалля, аврмомві в нмвліи кіоі
вгаймпя гмпяглурз нмправйдлмї кдрз.
У ущмку лап ндодкмлує жкіпр одудлжмвалмї кмлмгоасії.
У омжгійі 1 «Позлузнз взбмофмгм ноава Укоаїлз: жагайщлзи нігтіг»
пвмєї кмлмгоасії Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи гмпйігеує пурліпрщ і жкіпр нозлузнів взбмофмгм ноава, таоакрдозжує
їт одгуйярзвлу сулкуіы, жгіиплыє
кйапзсікауіы ра пзпрдкарзжауіы гмпйігеувалзт нозлузнів, їт жв’яжмк ж
кіелаомглзкз ноавмвзкз пралгаоракз. Нд мкзлув увагмы вфдлзи і
нзралля пуфаплмгм омжукілля кардгмоії «гдкмкоарія», цм є взжлафайщлмы
гйя нозлузнів взбмофмгм ноава ра
кдталіжків їт одайіжауії.
Дмпйігеувалі нозлузнз омжгйягаырщпя в ріплмку вжаєкмжв’яжку ж
кіелаомглзкз пралгаоракз взбмофмгм ноава. Змкодка, у нігомжгійі 1.4
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи мбгоулрмвує
гмуійщліпрщ взкмозпралля в лаукмвм-

ку мбігу кардгмоії «кіелаомглі взбмофі пралгаорз» (п. 104) ра взжлафає їт
розоівлдву проукруоу: «номгмймхдлзи жмбмв’яжайщлзк нозлузн-лажву;
мбмв’яжкмвд (пнійщлд, жагайщлмвзжлалд) рйукафдлля жкіпру вігнмвіглмгм
нозлузну
аврмозрдрлзк
акрмк
к’якмгм ноава; одкмкдлгауіилі жв’яжкз
«лайделмї ноакрзкз»» (п. 110).
Опмбйзва увага в кмлмгоасії
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нозгійдла таоакрдозпрзуі ракзт нозлузнів взбмофмгм ноава, як нозлузн вдотмвдлпрва ноава ра нозлузн нодгправлзурва,
цм каырщ улівдопайщлзи таоакрдо
гйя взбмоів в уіймку. Так, ла гукку
аврмоа, нозлузн вдотмвдлпрва ноава
фз «гдкмкоарзфлмї ноавмвмї гдоеавз» нм-пурі ілрдгоує в пмбі «уявйдлля
ном пувдодлірдр лаомгу, гдкмкоарії ра
ноава йыгзлз».
Поз ущмку,
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи
омжкйагає
нозлузн вдотмвдлпрва ноава ла лзжку пкйагмвзт нозлузнів і лажзває
лапрунлі ж лзт: «жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ ра мбкдедлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ пуб’єкрів
вйаглзт нмвлмваедлщ» (п. 127), цм
кає ваейзвіпрщ гйя одайіжауії нозлузнів взбмофмгм ноава.
Напрунлі омжгійі кмлмгоасіфлмгм
гмпйігедлля
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм
нозпвяфдлі взявйдллы жкіпру ра таоакрдозпрзуі нозлузнів одайіжауії
пуб’єкрзвлмгм
взбмофмгм
ноава.
Ігдрщпя ном нозлузнз жагайщлмгм,
оівлмгм, війщлмгм ноава мбзоарз ра
бурз мбоалзк. Дмпйігеуыфз нозлузн
жагайщлмгм взбмофмгм ноава прмпмвлм
ноава гмймпу, аврмо нозгійяє увагу
пзпрдкі удлжів (удлжз гомкагялпрва,
віку, гієжгарлмпрі, мпіймпрі, кмоайщлмпрі, гоакмрлмпрі etc), які жаномвагеуырщпя ноз одайіжауії як акрзвлмгм, рак і напзвлмгм взбмофмгм ноава
(п. 170-281).
Запйугмвує ла увагу и лаукмву
гзпкупіы нмймедлля одудлжмвалмї
кмлмгоасії
ном
взмкодкйдлля
Ю. Б. Кйыфкмвпщкзк ракзт взбмофзт
ноав, як: 1) акрзвлд взбмофд ноавм
(ноавм гмймпу), жкіпр якмгм нмйягає
«лд у ноаві мбзоарз, а у ноаві гмймпуварз», 2) напзвлд взбмофд ноавм
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(ноавм бурз калгзгармк ла взбмоат),
3) лмкілауіилд взбмофд ноавм (ноавм
взпуварз
калгрзгарів).
(п. 767).
Опралліи іж лажвалзт апндкр взбмофмгм ноава гм пщмгмглі жайзхаєрщпя
каймгмпйігедлзк у ыозгзфліи лаууі.
У кмлмгоасії, ла оівлі пакмпріилмгм омжгійу, нмоухуєрщпя номбйдка
рдмоії ра ноакрзкз нозлузну фдплзт
взбмоів (п. 421-498). Цди нозлузн
прмпуєрщпя жабджндфдлля нмвлмуіллмгм
кмлромйы гіиплмпрі взбмоів. Віл лд
улмокмвалзи у фзллмку взбмофмку
жакмлмгавпрві Укоаїлз, мглак нозпурліи ноз могаліжауії ра номвдгдллі взбмоів. Цди кмлромйщ, ла гукку
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нмвзлдл прмпуварзпя упщмгм ндодбігу взбмофмгм
номудппу і кає бурз «пноякмвалзк ла
жабджндфдлля ноавмкіолмпрі мбоалля
нодгправлзущкмгм могалу фз взбмолмї
нмпагмвмї мпмбз» (п. 775). Дм ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля гієвмпрі
нозлузну фдплзт взбмоів аврмо омбмрз віглмпзрщ, іж нмкіе ілхмгм, и ілпрзрур мпкаоедлля оджуйщрарів взбмоів, якмку нозпвяфдлм уікавзи пакмпріилзи кардоіай (п. 476-498).
Рмжгій 6 «Позлузн ноякзт, ндоімгзфлзт ра пноавеліт взбмоів»
(п. 499-522),
нозпвяфдлзи
рощмк
нозлузнак, які жа пймвакз пакмгм
аврмоа «вігігоаырщ пндузсіфлу омйщ
гйя гайужі взбмофмгм ноава» і врійыырщ кіелаомглі взбмофі пралгаорз
(п. 499). У ущмку кмлрдкпрі лмвзк
пймвмк у вірфзжляліи кмлпрзрууіилмноавмвіи лаууі є нмймедлля ном пурліпрщ нозлузну пноавеліт (айщрдоларзвлзт) взбмоів, вігмкзи іцд ж рдкпру Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз
як «genuine elections» ра вігмкмгм в
Укоаїлі
як
«гіиплі
взбмоз»
(М. І. Сравліифук і іл.), тмфа у ущмку
взнагку каєкм пноаву ж лдрмфліпры
ндодкйагів кіелаомглзт угмг. Щмгм
жкіпру нозлузну пноавеліт взбмоів,
рм Ю.Б. Кйыфкмвпщкзи омбзрщ взплмвмк, цм «пноавелі взбмоз – уд
взбмоз ж взбмомк, абм айщрдоларзвлі
взбмоз» (п. 517).
Сакмпріилзи
омжгій
омбмрз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм нозпвяфдлм
ілпрзруру гмймпувалля ра имгм ілпрз-
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рууіилзк нозлузнак (нозлузнз раєклмгм, мпмбзпрмгм, мглмоажмвмгм ра
сакуйщрарзвлмгм гмймпувалля). Змкодка, в омбмрі нігкодпйыєрщпя, цм
жкіпр нозлузну раєклмгм гмймпувалля нмйягає в «жабмомлі омжгмймхдлля
фз нмвігмкйдлля ілхзк мпмбак жкіпру вмйдвзявйдлля кмлкодрлмгм взбмоуя» (п. 778).
Напрунлі омжгійз кмлмгоасії (89) взпвірйыырщ взбмофзи номудп ра
имгм нозлузнз, а ракме нозлузнз
агкіліпроувалля взбмоів і їт одайіжауіы. Так, омжкозваыфз жкіпр взбмофмгм номудпу як ыозгзфлмї номудгуоз, Ю. Б. Кйыфкмвпщкзи гдрайщлм ра
пзпрдклм гмпйігеує имгм пуб’єкрлі,
номудгуолі, рдкнмоайщлі ра номудпуайщлі апндкрз.
Закйыфлзк і ваейзвзк лд йзхд
в рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмку, а и в
ноакрзфлм-нозкйаглмку,
жмкодка
лмокмномдкрлмку апндкрі, є Рмжгій
10 «Кмгзсікауія взбмофмгм жакмлмгавпрва як пнмпіб одайіжауії пзпрдкз
нозлузнів взбмофмгм ноава ра прабійщлмпрі взбмофмгм жакмлмгавпрва»
(п. 683-763). Змкодка, уікавзк гйя
гмпйіглзків взбмофмгм ноава ра взбмофмгм номудпу в Укоаїлі бугд кардоіай, взкйагдлзи у нігомжгійі 10.1.1.
«Гдлджа ігдї кмгзсікауії взбмофмгм
жакмлмгавпрва Укоаїлз», яка мтмнмйыє алайіж лаукмвмї гуккз цмгм
првмодлля Взбмофмгм кмгдкпу Укоаїлз ж нмфарку 90-т омків XX пр. – гм
пщмгмгдлля. У ущмку е нігомжгійі
ракме пзпрдкарзжуєрщпя гмпвіг кмгзсікауії взбмофмгм жакмлмгавпрва у
бйзжщкм 20 гдоеават Євомнз, вкйыфаыфз нмпроагялпщкі одпнубйікз (Біймоупщ, Віокдлія, Гоужія, Ммйгмва).
На пщмгмглі ігдя нозилярря Взбмофмгм кмгдкпу в Укоаїлі є лагжвзфаилм нмнуйяолмы, айд лд оігкм
пнозикаєрщпя нмйірзфлзкз пзйакз і
взбмоуякз як пакмуійщ, ракі пмбі
«улівдопайщлі йікз» гйя нмгмйалля
нмйірзфлмї кмоунуії ноз номвдгдллі
взбмоів. У ущмку кмлрдкпрі ваейзвзкз, як ла лах нмгйяг, є взплмвкз
Ю. Б. Кйыфкмвпщкмгм ном кдру кмгзсікауії взбмофмгм жакмлмгавпрва.
Фмокайщлм – уд омжомбка і нозиляр-

Принципи виборчого права та проблеми теорії й практики їх реалізації . . .
ря єгзлмгм жакмлмгавфмгм одгуйывалля взбмофзт ноавмвіглмпзл. Айд,
уійякз кмгзсікауії аврмо пйухлм
взжлафає: лмвдйіжауія взбмофмгм жакмлмгавпрва ра номвдгдлля взбмофмї
одсмокз; жабджндфдлля пзпрдклмпрі
ра ймгіфлмї вжаєкмужгмгедлмпрі взкйагу лмокарзвлмгм кардоіайу ла
мплмві єгзлмї пзпрдкз нозлузнів
взбмофмгм ноава; нмгмйалля клмезллмпрі взбмофзт жакмлів ра жабджндфдлля нмвлмрз взбмофмгм жакмлмгавпрва; улісікауія жакмлмгавфмгм
одгуйывалля мглмоіглзт взбмофзт
номудгуо; жабджндфдлля ыозгзфлмї
взжлафдлмпрі лмокарзвлмгм одгуйывалля взбмофзт ноавмвіглмпзл; гмпяглдлля ужгмгедлмпрі іж пукіелзкз
жакмлмгавфзкз акракз, цм лайдеарщ
гм ілхзт гайужди жакмлмгавпрва;

првмодлля лайделзт укмв гйя прабійщлмпрі взбмофмгм жакмлмгавпрва;
жабджндфдлля жоуфлмпрі кмозпрувалля
взбмофзк жакмлмгавпрвмк гйя уфаплзків взбмофмгм номудпу etc (п. 692).
Тмку, кмлмгоасія «Позлузнз
взбмофмгм ноава: гмкрозлайщлд омжукілля, прал ра ндопндкрзвз жакмлмгавфмї одайіжауії в Укоаїлі» є пдоимжлзк пймвмк в лаууі кмлпрзрууіилмгм
ноава, цм жапйугмвує взпмкмї муілкз
ра пралд в лагмгі гмпвігфдлзк і нмфзлаыфзк вфдлзк-кмлпрзрууімлайіпрак,
уфаплзкак взбмофмгм номудпу, впік,
трм уікавзрщпя номбйдкарзкмы взбмоів, взбмофмгм ноава і взбмофмгм
номудпу – упік лак: гомкагялак і
взбмоуяк.
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Рецензія на монографію «Теоретикопрактичні основи адміністративноправового забезпечення протидії
корупції в органах прокуратури
України», підготовлену к.ю.н.,
доцентом Подолякою С. А. *
У кмлмгоасіфлмку гмпйігедллі
впдбіфлм взпвірйдлм мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля номрзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз Укоаїлз, а ракме жгіиплдлм
нмхук дсдкрзвлзт жапмбів і ланояків, хйятів її мбкдедлля, ймкайіжауії,
лдироайіжауії в фапрзлі їт рдмодрзфлмгм мпяглдлля ра ноакрзфлмгм
омжв’яжалля. Сзпрдклд бафдлля нодгкдра гмпйігедлля гмжвмйзйм аврмоу
могаліфлм нмєгларз жкіпрмвлд ра сулкуімлайщлд, ілпрзрууіилд мбгоулрувалля нозжлафдлля могалів номкуоаруоз Укоаїлз в фапрзлі номрзгії кмоунуії ж оівлдк сатмвмї ніггмрмвкз

пнівомбірлзків, їт ноавмпвігмкіпры,
куйщруомы, дрзкмы нмвдгілкз, гзпузнйілаолмы, агкіліпроарзвлмы ра
узвійщлм-ноавмвмы вігнмвігайщліпры
нмпагмвзт мпіб рмцм.
Наукмвд гмпйігедлля, номвдгдлд
С. А. Пмгмйякмы ра взпвірйдлм у кмлмгоасії, гд ґоулрмвлм алайіжуырщпя
вкажалі взцд апндкрз кмоунуії, є лажоійзк, а имгм оджуйщрарз - жародбувалзкз ноавмвмы лаукмы і ноакрзкмы. Ожлаимкйдлля жі жкіпрмк кмлмгоасіфлмї омбмрз гає нігправз кмлпраруварз, цм вмла пкйагаєрщпя ж ндодгкмвз, н’ярз омжгійів, взплмвків гм
кмелмгм омжгійу, жагайщлзт взплмвків

_________________
*
Пмгмйяка С. А. Тдмодрзкм-ноакрзфлі мплмвз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля
номрзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз Укоаїлз: кмлмгоасія. Кзїв: «Лыгкзйа», 2018. 440 п.
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ра пнзпку взкмозпралзт гедодй. У
ндодгкмві прзпйм взкйагдлм уійі ра
жавгалля,
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі
жапагз гмпйігедлля. Сроукруоа і
жкіпр омбмрз, пкйагмві якмї вжаєкмнмв’яжалі кіе пмбмы, нмвлмы кіомы
мтмнйыырщ ра вігмбоаеаырщ кмйм
нзралщ лаукмвмї номбйдкз, які буйм
взжлафдлм аврмомк ла бажі ґоулрмвлмгм алайіжу гедодйщлмї бажз.
Позвдорає увагу лаукмва лмвзжла мрозкалзт оджуйщрарів цмгм мбгоулрувалля сулкуімлайщлмї нозомгз номкуоаруоз як ноавммтмомллмгм
могала в її кйапзфлмку ра лмвірлщмку
кмлуднруайщлмку
омжукіллі,
пномба взжлафдлля її прарупу, кіпуя
ра омйі у вірфзжляліи ноавмвіи пзпрдкі.
Цікавзк є аврмопщкд омжукілля
нмлярря «номрзгія кмоунуії в могалат номкуоаруоз», якд омжгйягаєрщпя
у гвмт ріплм нмв’яжалзт кіе пмбмы
пдлпат: а) як пзпрдка жатмгів, пноякмвалзт ла одайіжауіы гдоеавлмї
алрзкмоунуіилмї нмйірзкз в могалат
номкуоаруоз, яка вкйыфає в пдбд
ноавмві, могаліжауіилі, сілалпмві,
ігдмймгіфлі, нпзтмймгіфлі ра ілхі жапмбз, цм жгіиплыырщпя в номудпі
одайіжауії вігнмвіглмї уноавйілпщкмї,
а ракме сулкуімлайщлмї гіяйщлмпрі
ілпрзрууіи номкуоаруоз; б) як
уноавйілля вігнмвіглзкз номудпакз,
жабджндфдлля одайіжауії гіи, які
пноякмвалі ла взявйдлля, нознзлдлля кмоунуіилзт гіялщ, упулдлля
їт лапйігків, а ракме кілікіжауіы
кмоунуімгдллзт озжзків. Пмкажмвм,
цм лажвалд взцд нмлярря ілрдонодруєрщпя у гвмт мплмвлзт пралат –
прарзфлмку ра номудпуайщлмку (гзлакіфлмку).
Аврмоу кмлмгоасії вгаймпя мбгоулруварз пурліпрщ кдталіжку агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля
номрзгії кмоунуії, имгм пкйагмві ра
мпмбйзвмпрі гії ла оіжлзт прагіят
(дранат) гіяйщлмпрі могалів номкуоаруоз Укоаїлз, цм кмела вваеарз,
бдж ндодбійщхдлля, гавлм мфікувалзк
ваоіалрмк
агкіліпроарзвлмноавмвмї вігнмвігі ла взкйзкз, озжзкз і лдбджндкз, цм нмомгеуырщпя

кмоунуієы, нозлаиклі, ла оівлі ноавммтмомллмгм могала.
Цікавм і оіжлмнйалмвм, жі жлалляк мпмбйзвмпрди ндодбігу пзруауії,
взкйагдлм гмпвіг номрзгії кмоунуії в
ноавммтмомллзт могалат лзжкз жаоубіелзт гдоеав – Боажзйії, Іпналії,
Рукулії, США рмцм, які, ндодбуваыфз ла оіжлзт цабдйят пмуіайщлмгм
омжвзрку, кмеурщ нмпйугуварз пвмєоіглзк моієлрзомк жгіиплдлля гдоеавлмї алрзкмоунуіилмї нмйірзкз в
її пзпрдклмку бафдллі ра нмпйігмвлмпрі ноакрзфлмї одайіжауії, жакмлмгавфмгм кмозгувалля рмцм. Взжлафдлм
ракме нмжзрзвлзи гмпвіг могаліжауії
ра гіяйщлмпрі пуб’єкрів номрзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз ра взявйдлм хйятз имгм ікнйдкдлрауії в
Укоаїлу.
Аврмо кмлмгоасії ндодкмлйзвм
гмвмгзрщ, цм єгліпрщ номсдпіилмгм
ра кмоайщлм-дрзфлмгм кмкнмлдлрів в
фапрзлі номрзгії кмоунуії гмжвмйяє
пнівомбірлзкак номкуоаруоз як ноавммтмомллмгм могала лд йзхд улзкарз гмкмоів пукйілля, а и нігнмоягкуварз нмвпякгдллу номсдпіилу гіяйщліпрщ жавгалляк одайіжауії лауімлайщлзт ілрдодпів.
Взплмвкз ра одкмкдлгауії, жомбйдлі у кмлмгоасії, таоакрдозжуырщпя
бджжандодфлмы лаукмвмы лмвзжлмы
ра ноакрзфлмы жлафзкіпры: гмпйігедлля вндохд взкмлалм вігнмвіглм
гм акруайщлмї номбйдкаркз номрзгії
кмоунуії в могалат номкуоаруоз
Укоаїлз.
Наукмві нмймедлля ра мрозкалі
аврмомк оджуйщрарз гмпйігедлля
кмеурщ бурз взкмозпралі у жакмлмрвмофіи ра лмокмрвмофіи гіяйщлмпрі в
фапрзлі влдпдлля жкіл і гмнмвлдлля
гм ноавмвзт акрів, які водгуйщмвуырщ нзралля жанмбігалля і номрзгії
кмоунуії у гіяйщлмпрі ноавммтмомллзт могалів.
Взгалля, якд кмела одкмкдлгуварз гм гоуку, бугуфз вагмкзк лаукмвзк гмпйігедлляк ж пмуіайщлм
оджмлалплмї номбйдкарзкз, вндохд
взкмлалзк ла вірфзжлялзт рдодлат,
іж жауікавйдліпры бугд пнозилярм,
ндодгупік, лаукмвуякз, взкйагафа-
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кз, пругдлракз, апніоалракз ра гмкрмоалракз взцзт ыозгзфлзт жакйагів, пнівомбірлзкакз ноавммтмомллзт могалів, а ракме упіка, трм уіка-
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взрщпя номбйдкарзкмы агкіліпроарзвлм- ноавмвмгм жабджндфдлля номрзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз
Укоаїлз.

Медична реформа в Україні: право, політика, мораль

Сергiй Венедiктов,
доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри трудового права
та права соціального забезпечення
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Рецензія на монографію Сімутіної Я. В.
«Юридичні факти в механізмі правового
регулювання трудових відносин»*
Юозгзфлі сакрз є мглієы ж взжлафайщлзт рдмодрзфлзт кардгмоіи
лаукз роугмвмгм ноава, ілрдодп гмпйіглзків гм якмї в оіжлзт апндкрат лд
вцутає вед багарм омків. Нджваеаыфз ла уд, номбйдкарзка, якіи нозпвяфдла кмлмгоасія Я. В. Сікурілмї, жайзхаєрщпя акруайщлмы ж мгйягу ла
лаявліпрщ у уіи псдоі багарщмт гзпкупіилзт нзралщ жагайщлмрдмодрзфлмгм
таоакрдоу, вігпурліпрщ єгзлмгм гмкрозлайщлмгм бафдлля пзпрдкз ыозгзфлзт сакрів у роугмвмку ноаві, а ракме рзт каогзлайщлзт жкіл, цм вігбуваырщпя у псдоі ноауі ра жаилярмпрі у пвірі, мпрмомлщ якзт лд кмед жайзхарзпя і гдоеава Укоаїла.
З мгйягу ла багармкалірліпрщ ра
кіегайуждвзи таоакрдо нмлярря ыозгзфлзт сакрів рдмодрзфлмы бажмы
ущмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля
прайз фзпйдллі лаукмві ноауі вігмкзт
сатівуів ж роугмвмгм, узвійщлмгм
ноава, а ракме жагайщлмї рдмоії ноава.
Вмглмфап у пвмїи лаукмвіи омбмрі
Я. В. Сікуріла гмпйігеує мбоалу лды
номбйдкарзку кмкнйдкплм. За гмнм-

кмгмы ілпроукдлрайщлмгм ра пзпрдклмгм кдрмгмймгіфлзт нігтмгів вмла
омжгйягає ыозгзфлі сакрз в якмпрі
пакмпріилмгм дйдкдлра кдталіжку
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт
віглмпзл, коіжщ нозжку имгм гзлакікз, цм в рдмодрзфлмку нйалі є лмвзк
гйя укоаїлпщкмї лаукз роугмвмгм ноава.
Помбйдклі нзралля, мбоалі аврмомк гйя гмпйігедлля ра алайіжу, нмпйігмвлм омжкіцдлі в фмрзощмт омжгійат кмлмгоасії. Рмжгій ндохзи
нозпвяфдлзи гмпйігедллы кмлуднруайщлзт мплмв взжлафдлля нмлярря
ра сулкуіи ыозгзфлзт сакрів як
мкодкмгм дйдкдлру в кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл, їт кйапзсікауії. У кмлмгоасії
ґоулрмвлм омжкозваырщпя оіжлі лаукмві нмгйягз ла нмлярря ыозгзфлмгм
сакру,
ыозгзфлмгм
сакрзфлмгм
пкйагу, взвфдлля якзт гмжвмйзйм
аврмоуі жаномнмлуварз ра вігпрмыварз вйаплд бафдлля мплмвлзт рдмодрзфлзт нмлярщ ра кмлпроукуіи ра
пуррєвм омжвзлурз іплуыфд у роугм-

_________________
*
Сікуріла Я. В. Юозгзфлі сакрз в кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл : кмлмгоасія. Кзїв: Ніка-Цдлро, 2018. 436 п.
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вмку ноаві вфдлля ном ыозгзфлі
сакрз.
Вдйзка увага у омбмрі нозгійдла
гмпйігедллы кмлуднруайщлзт номбйдк взжлафдлля нмлярря ыозгзфлмгм сакру, сулкуіи ыозгзфлзт сакрів
у кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля
роугмвзт віглмпзл ж мгйягу ла іплуыфу гайуждву пндузсіку ра лдмглмжлафліпрщ іплуыфзт лаукмвзт нігтмгів. Так, пдодг сакрмоів, цм жукмвйыырщ мпмбйзвмпрі ыозгзфлзт сакрів у роугмвмку ноаві, аврмо взгійяє
пмуіайщлд нозжлафдлля, сулкуії, оіжлмкалірліпрщ пупнійщлзт віглмпзл, цм
мтмнйыырщпя нодгкдрмк роугмвмгм
ноава, ра мпмбйзвмпрі кдрмгу ноавмвмгм одгуйывалля узт віглмпзл. У
пукунлмпрі ж ілхзкз пкйагмвзкз уі
сакрмоз гмжвмйзйз псмокуйыварз у
омбмрі аврмопщку кмлуднуіы ыозгзфлзт сакрів у кдталіжкі ноавмвмгм
одгуйывалля роугмвзт віглмпзл.
Пмжзрзвлм пйіг муілзрз ноаглдлля вфдлмї взомбзрз пзпрдку ыозгзфлзт сакрів роугмвмгм ноава, вжявхз
жа мплмву іплуыфі у лаууі козрдоії ра
нігтмгз гм їт кйапзсікауії. Змкодка,
в омбмрі лабув нмгайщхмгм омжвзрку
нігтіг цмгм кйапзсікауії ыозгзфлзт
сакрів у роугмвмку ноаві, в жайделмпрі віг їт лапйігків, ла: 1) ыозгзфлі
сакрз, цм впралмвйыырщ роугмві
ноавмвіглмпзлз; 2) ыозгзфлі сакрз,
цм жкілыырщ роугмві ноавмвіглмпзлз; 3) ыозгзфлі сакрз, цм нознзляырщ роугмві ноавмвіглмпзлз; 4) ыозгзфлі сакрз, цм ндодхкмгеаырщ взлзклдллы абм жкілі роугмвзт ноавмвіглмпзл; 5) ыозгзфлі сакрз, цм
нозжунзляырщ роугмві ноавмвіглмпзлз; 6) ыозгзфлі сакрз, цм віглмвйыырщ
роугмві
ноавмвіглмпзлз.
Окодку увагу в ущмку омжгійі аврмока нозгійяє алайіжу ноавмвзт ноджукнуіи ра сікуіи у роугмвмку ноаві,
цм каырщ ріплзи жв'яжмк ж ыозгзфлзкз сакракз.
У гоугмку ра родрщмку омжгійат
омбмрз омжгйягаырщпя ыозгзфлі сакрз як нігправз взлзклдлля, жкілз,
нозжунзлдлля ра віглмвйдлля ілгзвігуайщлзт роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Опмбйзву увагу аврмокз нозвдорає
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роугмвзи гмгмвіо, як нмйіпдкалрзфла
кардгмоія роугмвмгм ноава, ра як мплмвлзи ыозгзфлзи сакр у роугмвмку
ноаві, якзи алайіжуєрщпя ж уоатувалляк упрайдлзт гмкрозлайщлзт нігтмгів ра лмвірліт рдлгдлуіи, цм каырщ
кіпуд у псдоі жаилярмпрі в мпраллі
омкз. Запйугмвує ла увагу взплмвмк,
цм мпмбйзвіпры роугмвмгм гмгмвмоу
як ыозгзфлмгм сакру в кдталіжкі
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт
віглмпзл є вйапрзвіпрщ гдрдокілуварз
ыозгзфлі лапйігкз у взгйягі взлзклдлля ілгзвігуайщлзт роугмвзт ноавмвіглмпзл, а ракме мнмпдодгкмвалм
бурз нозпурлік в ілхзт ыозгзфлзт
сакрат (сакрзфлзт пкйагат), цм
внйзваырщ в нмгайщхмку ла гзлакіку ілгзвігуайщлзт роугмвзт ноавмвіглмпзл, а ракме мбукмвйыырщ гзлакіку віглмпзл, ріплм нмв’яжалзт ж
роугмвзкз.
Сйіг нігрозкарз аогукдлрз вфдлмї цмгм жаномвагедлля мбмв’яжкмвмї
нзпщкмвмї смокз роугмвмгм гмгмвмоу
ра ввдгдлля жагайщлмгдоеавлмгм дйдкромллмгм одєпроу роугмвзт гмгмвмоів, цм ж фапмк гмжвмйзрщ вігкілзрз
вдгдлля нандомвзт роугмвзт клземк.
Такме в укмват нмхзодлля ноакрзкз
взкмозпралля пуфаплзт ілсмокауіилзт рдтлмймгіи у оіжлзт псдоат пупнійщлмгм езрря, взкйзкає лаукмвзи
ілрдодп номнмжзуія аврмокз йдгайіжуварз взкмозпралля дйдкромллмгм гмкукдлрммбігу в роугмвзт віглмпзлат,
жмкодка, жакмлмгавфм ндодгбафзрз
кмейзвіпрщ мжлаимкйдлля ноауівлзків в дйдкромлліи смокі ж ймкайщлзкз лмокарзвлзкз акракз ра ілхзкз
гмкукдлракз, нмв’яжалзкз ж роугмвмы гіяйщліпры, укйагдлля ра жкілз
укмв роугмвзт гмгмвмоів в дйдкромлліи смокі ж взкмозпралляк дйдкромллмгм узсомвмгм нігнзпу.
Рмжгій фдрвдорзи «Юозгзфлі сакрз у ноавмвмку одгуйываллі мкодкзт взгів віглмпзл, цм ріплм
нмв’яжалі ж роугмвзкз», сакрзфлм
вндохд ла оівлі кмлмгоасіфлзт гмпйігедлщ ж роугмвмгм ноава нозпвяфдлзи таоакрдозпрзуі мплмвлзт ыозгзфлзт сакрів, які жукмвйыырщ гзлакіку ноавмвіглмпзл іж жабджндфдлля
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жаилярмпрі ра ноаудвйахрувалля,
ноавмвіглмпзл ж номсдпіилмгм лавфалля, могаліжауіилм-уноавйілпщкзт
віглмпзл ра віглмпзл ж взоіхдлля
роугмвзт пнмоів.
Сйіг жвдолурз увагу, цм нозтзйщліпрщ аврмокз гм кмгдоліжауії фзллмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва у бік
жабджндфдлля бійщхмї глуфкмпрі ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл номпйігкмвуєрщпя коіжщ впы омбмру.
Пігрвдогедлляк ущмку кмед
бурз мгзл ж її взплмвків ном рд, цм
пуфаплмку роугмвмку ноаву, якд в
пвіи фап взихйм ж узвійщлмгм ноава,
ндодилявхз
фзкайм
узвійщлмноавмвзт кмлпроукуіи, гйя лайделмгм омжвзрку вігнмвіглм гм іплуыфзт
пупнійщлзт віглмпзл ра нмродб фапу
лд ваорм нмбмыварзпя жанмжзфуварз
рі фз ілхі ноавмві кмлпроукуії ж пукіелзт гайужди ноава. Помрд, гмймвлмы укмвмы уієї одуднуії кає бурз
ланмвлдлля їт ракзк жкіпрмк, якзи
бз вігнмвігав мплмвлзк нозлузнак
роугмвмгм ноава ра вігмбоаеав имгм
пндузсіку, ж фзк кмела бджжандодфлм
нмгмгзрзпя.
Окоік бджукмвлмї жлафуцмпрі рдмодрзфлзт нмймедлщ кмлмгоасіфлмгм
гмпйігедлля, уіллзк є їтліи жв'яжмк ж
ноакрзфлмы псдомы жапрмпувалля
взплмвків ра оджуйщрарів лаукмвмгм
нмхуку. У ущмку жв’яжку пйіг нмжзрзвлм муілзрз псмокуйщмвалі у кмлмгоасії фзпйдллі номнмжзуії нм угмпкмлайдллы лмок фзллмгм жакмлмгавпрва ра номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз. Змкодка, цмгм фіркмгм
жакмлмгавфмгм взжлафдлля промків ра
нмоягку, в якмку роугмвзи гмгмвіо

абм мкодкі имгм укмвз кмеурщ взжлаварзпя лдгіиплзкз, цм пнозярзкд
мглмжлафлмку омжукіллы нмоягку ра
лапйігків ракмгм взжлалля ра пномпрзрщ ноакрзфлд жапрмпувалля узт
лмок; омжхзодлля ндодйіку нігправ
взлзклдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл;
взжлафдлля кмейзвмпрі ра нігправ
нозжунзлдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл рмцм.
Взвфдлля одудлжмвалмгм гмпйігедлля гмжвмйяє првдогеуварз ном
имгм кмкнйдкплзи таоакрдо, взпмкзи
лаукмвм-рдмодрзфлзи оівдлщ ра лаукмву лмвзжлу, цм нмйягає у взомбйдллі кмлуднруайщлзт нмймедлщ рдмоії ыозгзфлзт сакрів у кдталіжкі
ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт
віглмпзл.
Нджваеаыфз ла лаявліпрщ у омбмрі гдякзт гзпкупіилзт нмймедлщ, взкйзкалзт пкйагліпры ра лдмглмжлафліпры лаукмвзт нігтмгів гм гмпйігеувалмї у ліи номбйдкарзкз, кмлмгоасія Я. В. Сікурілмї ланзпала ла
взпмкмку оівлі, Взкйагдлі в ліи нмймедлля є лаукмвм мбґоулрмвалзкз
ра взваедлзкз, цм првмоыє у фзрафа
уійіплд уявйдлля ном омжгйягувалу
номбйдку.
Ожлаимкйдлля ж уієы омбмрмы
гає жкмгу жомбзрз взплмвмк, цм кмлмгоасія Я. В. Сікурілмї взоіжляєрщпя нмпйігмвліпры аврмокз у її лаукмвмку нмхуку, взпмкзк оівлдк лаукмвмї гзпкупії, взкмозпралляк багармї
гедодйщлмї бажз, в рмку фзпйі пугмвмї
ноакрзкз ра жакмлмгавпрва ілхзт
євомндипщкзт гдоеав, ра кає бджукмвлу уілліпрщ гйя нмгайщхмгм омжвзрку лаукз роугмвмгм ноава.
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Вклад відомого вченого Василя
Федоровича Сіренка у розвиток
правової науки
(до 100 – річчя створення НАН України)
Науімлайщла
акагдкія
лаук
Укоаїлз – лаивзца гдоеавла лаукмва упралмва Укоаїлз, якіи у йзпрмнагі ущмгм омку взнмвлзймпщ 100 омків.
У проукруоі Акагдкії лзлі гіє 14
віггійдлщ жа вігнмвіглзкз гайужякз і
ланоякакз лаук. У пкйагі віггійдлля
іпрмоії, сіймпмсії ра ноава НАН
Укоаїлз лайіфуєрщпя нмлаг 20 лаукмвм-гмпйіглзт ілпрзрурів ра ілхзт
лаукмвзт упралмв.
У роавлі 2019 о. Ілпрзрурмві
гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз, якзи є номвіглмы
лаукмвм-гмпйіглмы
ыозгзфлмы
упралмвмы в Укоаїлі - взнмвлзрщпя
70 омків.
Наукмвуі Ілпрзруру ноауыырщ у
омбмфзт гоунат ра кмкіпіят Вдотмвлмї Рагз, Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, омжомбйяырщ гйя лзт жакмлмномдкрз, жгіиплыырщ дкпндорзжу лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ра ілхзт кардоіайів. Ймгм кмйзхлі пнівомбірлзкз
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жаикаырщ взпмкі гдоеавлі нмпагз, є
лаомглзкз гднураракз Укоаїлз.
Чзкайм лаукмвуів каырщ гдоеавлі
лагмомгз, є йауодаракз Ддоеавлмї
нодкії Укоаїлз в гайужі лаукз і рдтлікз, а ракме акагдкіфлзт нодкіи
ікдлі взгарлзт вфдлзт.
Наукмвд езрря Вапзйя Фдгмомвфа Сіодлка лдомжозвлм нмв’яжалд ж
Ілпрзрурмк, в якмку віл кає кмейзвіпрщ жаикарзпя пноавмы, яка прайа
пдлпмк имгм езрря. Ймгм жлаырщ у
лахіи коаїлі ра жа її кдеакз як взжлафлмгм гмпйіглзка у гайужі рдмоії
гдоеавз і ноава, гдоеавлмгм уноавйілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава,
номвіглмгм сатівуя ж номбйдк дсдкрзвлмпрі уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі,
могаліжармоа ноавмвзт лаукмвзт гмпйігедлщ, як йыгзлу хзомкмї доугзуії ра вдйзкмгм райалру, цм вдпщ пвіи
ілрдйдкр нозпвярзйа пйуеіллы лаууі,
ноавмрвмофіи гіяйщлмпрі, жкіулдллы
укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі.

Вклад відомого вченого Василя Федоровича Сіренка у розвиток правової . . .
Наомгзвпя Вапзйщ Фдгмомвзф
11 йзпрмнага 1941 о. у к. Пзоярзлі
Пмйравпщкмї мбйапрі. У 1971 о. жакілфзв ыозгзфлзи сакуйщрдр Кзївпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру ік.
Т. Г. Шдвфдлка (лзлі — Кзївпщкзи
лауімлайщлзи улівдопзрдр ікдлі Таоапа Шдвфдлка). У рмку е омуі нмфав ноауыварз в Ілпрзрурі гдоеавз і
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН
Укоаїлз, гд мбіикав нмпагз праезпра-гмпйіглзка, кмймгхмгм лаукмвмгм
пнівомбірлзка, праохмгм лаукмвмгм
пнівомбірлзка, номвіглмгм лаукмвмгм
пнівомбірлзка, жавігувафа віггійу.
Зі првмодлляк в Ілпрзрурі у
1972 о. віггійу нмйірзкм-ноавмвзт
номбйдк уноавйілля (лзлі – віггій
номбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра
агкіліпроарзвлмгм ноава) нмфайа
акрзвлм омжвзварзпя лмва лаукмва
гайужщ – гдоеавлд уноавйілля, жаплмвлзкмк якмї жапйуедлм вваеаєрщпя гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр НАН Укоаїлз Вікрмо Вапзйщмвзф Цвєркмв.
Вікрмо Вапзйщмвзф укмкнйдкрував уди проукруолзи нігомжгій райалмвзрмы кмймггы. Піг имгм кдоівлзурвмк буйз ніггмрмвйдлі вігмкі
жаоаж в Укоаїлі гмкрмоз ыозгзфлзт
лаук ж нзралщ гдоеавлмгм уноавйілля і агкіліпроарзвлмгм ноава. Цд,
жмкодка, В. Б. Авдо’ялмв, О. Ф. Алгоіикм, Р. А. Кайыелзи, Є. Б. Кубкм,
Н. Р. Нзелзк, М. В. Оліцук,
В. М. Сдйівалмв, В. Ф. Сіодлкм ра іл.
Вмлз прайз мплмвмы лаукмвмї хкмйз
гдоеавлмгм уноавйілля в Укоаїлі.
З фапмк кмлмгоасіфлзкз ноауякз номвіглзт вфдлзт віггійу буйа
псмокмвала пзпрдка сулгакдлрайщлзт і нозкйаглзт жлалщ ж могаліжауіилм-ноавмвзт номбйдк гдоеавлмгм
уноавйілля, цм лабуйа взжлалля в
Укоаїлі як номвігла лаукмва хкмйа
гдоеавлмгм уноавйілля.
Хаоакрдолмы мпмбйзвіпры гмпйігедлщ віггійу є нмпріила увага гм
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзт апндкрів
алайіжмвалмї номбйдкарзкз, хзомкд
взкмозпралля гмпяглдлщ лд рійщкз
ыозгзфлмї, а и сіймпмспщкмї, дкмлмкіфлмї, а ракме гдякзт ілхзт пндуіа-

йщлзт лаук. Нд взнагкмвм, цм мкодкі омжгійз, нозпвяфдлі гоулрмвлмку
взпвірйдллы узт апндкрів, кіпрярщпя
в упіт номвіглзт лаукмвзт ноауят
віггійу нмфаркмвмгм ндоімгу, лапакндодг у кмйдкрзвлзт кмлмгоасіят:
«Смузайщлшд з гмпугаопрвдллмноавмвшд апндкрш уноавйдлзя в
СССР» (1978); «Эссдкрзвлмпрщ з
кафдпрвм уноавйдлфдпкми гдярдйщлмпрз (гмпугаопрвдллм-ноавмвми апндкр)» (1980); «Смвдохдлпрвмвалзд
аннаоара гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя.
Кмлпрзруузмллши
апндкр»
(1982); «Ддкмкоарзжаузя аннаоара
уноавйдлзя» (1990).
На нмфарку 70-т омків ноз
омжв’яжаллі номбйдкз угмпкмлайдля
уноавйілля лаомглзк гмпнмгаопрвмк
ваейзвд кіпуд в лаукмвзт гмпйігедллят віггійу вігвмгзймпщ нзралляк аврмкарзжауії могаліжауіилзт
номудпів ла мплмві жапрмпувалля дйдкромллм-мбфзпйывайщлзт
кахзл.
Дмпйігеуыфз жажлафдлу номбйдкарзку В. Ф. Сіодлкм у 1975 о. жатзпрзв гзпдорауіы ла жгмбурря лаукмвмгм прундля калгзгара ыозгзфлзт
лаук ла рдку «Оогалзжаузя з оажвзрзд нозлузнмв гдярдйщлмпрз вшфзпйзрдйщлшт удлромв, кмрмошд сулкузмлзоуыр в упймвзят АСУ», а у
1976 о. взгала ілгзвігуайщла кмлмгоасія
«Оогалзжаузмллм-ноавмвшд
вмномпш гдярдйщлмпрз вшфзпйзрдйщлшт удлромв, сулкузмлзоуыцзт в
упймвзят АСУ» (1976).
Сдодг взоіхайщлзт ндодгукмв
угмпкмлайдлля гдоеавлмгм уноавйілля нмпріила увага нозгійяйапщ
алайіжу номбйдкарзкз сулкуімлайщлм-проукруолмї могаліжауії уноавйілпщкмгм аннаоару ра її ноавмвмгм жабджндфдлля. Зажлафдлі нзралля взпвірйывайзпщ у кмйдкрзвлзт ноауят
віггійу, жмкодка, «Оогалзжаузя аннаоара гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя
(проукруолм-сулкузмлайщлши
апндкр)» (1985), «Аннаоар гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя: пмгдоеалзд
гдярдйщлмпрз з могалзжаузмллшд
проукруош» (1990), «Аннаоар гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя: злрдодпш
з гдярдйщлмпрщ» (1993) ра іл.
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Подгкдрмк нмгйзбйдлмгм алайіжу
прайз номудпз жкіулдлля гзпузнйілз
уноавйілля, нмйінхдлля омбмрз ж
кагоакз кдоівлзків, нмпзйдлля бмомрщбз іж быомкоарзжкмк ра ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі нмпагмвзт мпіб
анаоару оагялпщкмгм гдоеавлмгм
уноавйілля («Рукмвмгзрдйщ в аннаоард гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя
(могалзжаузмллм-ноавмвшд номбйдкш)» (1988) ра іл.
Нанозкілуі 70-т омків у віггійі
був жанмфаркмвалзи омжгйяг каймгмпйігеувалмї номбйдкарзкз пмуіайщлзт ілрдодпів у гдоеавлмку уноавйіллі. Ундохд в оагялпщкіи ноавмвіи
йірдоаруоі буйз омжкозрі кіпуд і омйщ
пмуіайщлзт ілрдодпів у вжаєкмгії ж
упіка мплмвлзкз кардгмоіякз і дйдкдлракз гдоеавлмгм уноавйілля, в
рмку фзпйі і ж имгм нозлузнакз і
кдрмгакз, сулкуіякз і кмкндрдлуієы, уноавйілпщкзкз оіхдллякз і
вігнмвігайщліпры в псдоі гдоеавлмгм
уноавйілля. Ці гмпйігедлля гіпрайз
вігмбоаедлля у ноауят В. Ф. Сіодлка: «Помбйдка злрдодпа в гмпугаопрвдллмк уноавйдлзз» (1980); «Илрдодпш в пзпрдкд мплмвлшт злпрзрурмв
пмвдрпкмгм гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя» (1982); «Обдпндфдлзд нозмозрдра мбцдгмпугаопрвдллшт злрдодпмв
(могалзжаузмллм-ноавмвшд
вмномпш)» (1987); «Илрдодпш вйапрщ - уноавйдлзд» (1991); «Илрдодпш з вйапрщ» (2006).
Наукмві жгмбуркз вфдлмгм буйз
нмкйагдлі в мплмву гмкрмопщкмї гзпдорауії ла рдку «Тдмодрзфлі номбйдкз смокувалля і одайіжауії ілрдодпів у псдоі гдоеавлмгм уноавйілля», яка буйа упніхлм жатзцдла у
1984 о. Наукмвзи прунілщ гмкрмоа
ыозгзфлзт лаук буйм нозпугедлм у
1985 о. У 1982 о. имку нозпвмєлм
вфдлд жвалля праохмгм лаукмвмгм
пнівомбірлзка, а вфдлд жвалля номсдпмоа - у 1997 о.
Коік взцд жажлафдлзт лаукмвзт
омбір, в якзт Вапзйщ Фдгмомвзф був
аврмомк ра пніваврмомк, нмбафзйз
пвір взгалля, нозпвяфдлі номбйдкак
ноавмвмї гдоеавз, жакмллмпрі ра ноавмнмоягку, вжаєкмжв’яжку ноава і
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гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, ноавмвмку кдталіжку одайіжауії кмлпрзрууіилзт ноав і мбмв’яжків гомкагял, а
пакд: «Закмллмпрщ з ноавмнмоягмк в
пмузайзпрзфдпкмк мбцдпрвд» (1976);
«Рдайщлмпрщ ноав пмвдрпкзт гоаегал» (1983); «Смузайзпрзфдпкмд
пакмуноавйдлзд лаомга» (1988);
«Мдоа роуга - кдоа нмродбйдлзя»
(1988); «Наузмлайщлая гмпугаопрвдллмпрщ
пмыжлми
одпнубйзкз»
(1991); «Гомкагялпщкд пупнійщпрвм в
Укоаїлі: номбйдкз пралмвйдлля» (у
пніваврмопрві, 1997); «Сзпрдкарзжауія жакмлмгавпрва Укоаїлз: номбйдкз ра ндопндкрзвз вгмпкмлайдлля»
(у пніваврмопрві, 2003); «Закмлліпрщ:
рдмодрзкм-ноавмві номбйдкз гмпйігедлля ра вномвагедлля» (у пніваврмопрві, 2004); «Помбйдкз одайіжауії
ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла в Укоаїлі» (у пніваврмопрві, 2007);
«Гмпугаопрвм: гдкмкоарзфдпкмд, ноавмвмд, пмузайщлмд (Офдокз. Дзпкуппзмллшд вмномпш)» (2013); «Акруайщлшд номбйдкш пмводкдллми Укоазлш (ноавмвми апндкр)» (2017) ра
іл.
В. Ф. Сіодлкм акрзвлм і рвмофм
ноауывав лаг номдкрмк Кмлуднуії
пугмвмї одсмокз в Укоаїлі, нубйікуыфз лаукмвм мбґоулрмвалі номнмжзуії цмгм одсмокувалля пугмвмї вйагз у номвіглзт ндоімгзфлзт взгаллят, жмкодка:
Офдодглми номдкр
жакмла м пугмуромипрвд зйз нйал
нмйлми кмооукнзомваллмпрз пугдблми пзпрдкш Укоазлш // Гмймп
Укоаїлз. – 14 бдоджля 2009 о.; Ддякі
номбйдкз одсмокувалля пугмвмї
вйагз в Укоаїлі // Поавм Укоаїлз. –
2010. - № 5; Сугмва вйага: нмроібла
нозлузнмвм лмва кмлуднуія одсмокувалля // Гмймп Укоаїлз. – 13 квірля 2010 о.; Сугмва пзпрдка Укоаїлз
нмродбує гмкмоіллмгм оагзкайщлмгм
одсмокувалля // Поавм Укоаїлз. –
2012. - № 8.; Нітрм лд кмед бурз
пуггды у вйапліи пноаві. Чмку е
Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг кмед? //
Гмймп Укоаїлз. - 23 йырмгм 2013 о.;
// Пом лдвігвмомрліпрщ нмкаоалля
пуггів жа лджакмллі оіхдлля // Гмймп
Укоаїлз. – 7 вдодпля 2013 о. рмцм.

Вклад відомого вченого Василя Федоровича Сіренка у розвиток правової . . .
Наукмвіи рвмофмпрі В. Ф. Сіодлка жавегз нозракаллд могаліфлд
нмєглалля ноавмвзт номбйдк Укоаїлз іж гмпвігмк жаоубіелзт коаїл, цм
гає имку жкмгу гмпйігеуварз рдмодрзкм-нозкйаглі номбйдкз гдоеавз і
ноава, ілрдодпу і вйагз, гдоеавз і
мпмбзпрмпрі, гдкмкоарії і быомкоарії,
одсмок ра кмлроодсмок, пурліпрщ і
номявз йыгпщкмгм взкіоу нмйірзкз і
ноава.
Вапзйщ Фдгмомвзф лджкіллм
пнмвігує правйдлля гм йыгзлз як гм
взцмї пмуіайщлмї уіллмпрі, нмвагу гм
її гіглмпрі ра лдвіг’єклзт ноав і пвмбмг. Зажлафдла моієлрауія є нозракаллмы лд йзхд имгм лаукмвіи нмжзуії. Такзк віл нмпрає нмвпякгдллм
ндодг йыгщкз оіжлмгм оалгу - віг
ндодпіфлмгм гомкагялзла гм кіліпроа.
Ймку влуроіхлщм вйапрзва нмродба нмпріилм алайіжуварз пкйаглі,
пундодфйзві номудпз пугмвмї одсмокз ра нозфзлз їт нмймвзлфармпрі и
лднмпйігмвлмпрі, а ракме хйятз їтлщмгм нмгмйалля. Віл нмпріилм ндодбуває у нмхуку кмейзвмпрди нмєглалля дкмлмкіфлзт ндодрвмодлщ іж
пмуіайщлзкз, впралмвйдлля оівлмвагз кіе гдкмкоарзфлзкз ілпрзруракз
ра пзйщлмы гдоеавлмы вйагмы, нйалувалляк ра озлкмк, нозварлмы ра
гдоеавлмы вйапліпры, дкмлмкіфлмы
дсдкрзвліпры ра пмуіайщлмы пноавдгйзвіпры. Тме лд взнагкмвм Вапзйщ
Фдгмомвзф бдод акрзвлу уфапрщ у
смокуваллі пуфаплмї гмкрозлз гдоеавлм-ноавмвмгм омжвзрку Укоаїлз,
гдкмкоарзжауії нмйірзфлмї ра ноавмвмї пзпрдкз.
З 1998 о. нм 2002 о. - лаомглзи
гднурар Укоаїлз III пкйзкалля. Гмймва Кмкірдру Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ ноавмвмї нмйірзкз
(1998–2000), нмрік фйдл Кмкірдру ж
ноавмвмї нмйірзкз. З 2002 о. нм
2006 о. - лаомглзи гднурар Укоаїлз
IV пкйзкалля, жапрунлзк Гмймвз
Кмкірдру ж нзралщ ноавмвмї нмйірзкз.
З 2007 о. і гм пщмгмглі - гмймвлзи лаукмвзи пнівомбірлзк віггійу
рдмоії гдоеавз і ноава Ілпрзруру

гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз.
Вапзйщ Фдгмомвзф мбоалзи фйдлмк кмодпнмлгдлрмк НАН Укоаїлз у
1996 о., гіиплзк фйдлмк (акагдкікмк) Акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз (лзлі - Науімлайщла акагдкія
ноавмвзт лаук Укоаїлз) - у 1993 о.
Боав уфапрщ у омжомбуі фзпйдллзт номдкрів жакмлів Укоаїлз, жмкодка, «Пом пугмупроіи» (2002), «Пом
лаомглд нігнозєкпрвм», «Пом лаукмвм-рдтліфлу нмйірзку», Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз, а ракме лзжкз
ілхзт жакмлмномдкрів ж нзралщ пугмвм-ноавмвмї одсмокз, жатзпру ноав
йыгзлз рмцм.
Вапзйщ Фдгмомвзф Сіодлкм втмгзв гм пкйагу багарщмт гдоеавлзт
кмкіпіи ж нзралщ гдоеавлм-ноавмвзт
одсмок: Ддоеавлмї кмкіпії ж номвдгдлля в Укоаїлі агкіліпроарзвлмї
одсмокз, Кмкіпії ж ніггмрмвкз жкіл
гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, кмкіпіи ж
пугмвм-ноавмвмї одсмокз, Науімлайщлмї кмлпрзрууіилмї оагз, Кмкіпії ж
нзралщ ноавмпуггя Кмлпрзрууіилмї
Апакбйдї.
В. Ф. Сіодлкм жгіиплыє акрзвлу
омбмру ж ніггмрмвкз лаукмвзт кагоів.
Піг имгм лаукмвзк кдоівлзурвмк
жатзцдлм 5 гмкрмопщкзт і 10 калгзгарпщкзт гзпдорауіи. Нзлі Вапзйщ
Фдгмомвзф втмгзрщ гм пкйагу пндуіайіжмвалмї вфдлмї оагз Д 26.236.03
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік.
В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз.
Помсдпмо В. Ф. Сіодлкм є фйдлмк одгакуіилзт кмйдгіи ракзт взгалщ: «Алрмймгія укоаїлпщкмї ыозгзфлмї гуккз: у 10 р.» (2002–2005);
«Юозгзфла длузкймндгія: у 6 р.»
(1998–2004); «Вдйзкзи длузкймндгзфлзи пймвлзк: ыозгзфлзи пймвлзк» (2007, 2012), а ракме оагз нмфдплзт фйдлів honoris causa ыозгзфлмгм еуолайу «Поавм Укоаїлз» і
одгакуіилзт
кмйдгіи
фапмнзпів
«Айщкалат ноава», «Ддоеава і ноавм», «Поавмва гдоеава», «Поавмвд
одгуйывалля дкмлмкікз» ра іл.
За акрзвлу уфапрщ у жакмлмрвмофіи гіяйщлмпрі, омжомбуі кмлуднуіи ра
ніггмрмвуі номдкрів жакмлів Укоаїлз
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у 1993 о. В. Ф. Сіодлку нозпвмєлм
нмфдплд жвалля «Запйуедлзи гіяф
лаукз і рдтлікз Укоаїлз». Вігжлафдлзи Подкієы ікдлі Д. З. Малуїйщпщкмгм Науімлайщлмї акагдкії лаук
Укоаїлз жа узкй омбір ж акруайщлзт
нзралщ рдмоії і ноакрзкз оагялпщкмгм
гдоеавлмгм уноавйілля в укмват
жоіймгм пмуіайіжку (1985), лагмомгедлзи Пмфдплмы гоакмрмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, йауодар Подкії
ікдлі Яомпйава Мугомгм жа взгарлі
гмпяглдлля в лаукмвм-гмпйіглзущкіи
гіяйщлмпрі ж номбйдк ноавмжлавпрва
(2007) рмцм.

Поауыыфз лджкіллм нмлаг фмрзоз гдпярзйірря в Ілпрзрурі гдоеавз і
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН
Укоаїлз, Вапзйщ Фдгмомвзф Сіодлкм
кмозпруєрщпя жапйуедлмы нмвагмы
пдодг кмйдг, кдоівлзурва, упіт, трм
имгм жлає. Цы нмвагу віл жапйуезв
пакмвіггалмы пукйіллмы ноауды,
взпмкзк номсдпімлайіжкмк, нозлузнмвіпры, а мпмбйзвм — пвмїкз йыгпщкзкз якмпрякз: гмрмвліпры взпйутарз, нігрозкарз и гмнмкмгрз, цзоіпры у рмваозпщкзт прмпулкат і взкйыфлмы гмбомнмоягліпры.
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