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Пдодг рзк, як омжнмфзларз бдж-

нмпдодглє взкйагдлля нзралля ном 
одгйакдлрауіы ноавмвмгм прарупу 
лаомгів лдмбтіглм ж’япуварз пурліпрщ 
рдокілу «одгйакдлрауія», бджжандодф-
лм, лапакндодг, у имгм ыозгзфлмку 
омжукіллі. 

Оред, «Сймвлзк укоаїлпщкмї км-
вз. Акагдкіфлзи рйукафлзи пймвлзк 
(1970 - 1980)» жакоінйыє, цм одгйа-
кдлрауія – уд «Сукунліпрщ ноавзй, 
цм одгйакдлруырщ, одгуйыырщ, мбкд-
еуырщ фзы-лдбугщ гіяйщліпрщ» [1]. 
«Тйукафлзи пймвлзк укоаїлпщкмї 
кмвз. E-slovnik», цм одгйакдлрауія – 
уд «1) Дія жа жлаф. одгйакдлруварз. 
2)  Сукунліпрщ ноавзй, цм одгйакдл-
руырщ, взжлафаырщ, одгуйыырщ, мб-
кдеуырщ фзы-лдбугщ гіяйщліпрщ» [2]. 

Шдпрзрмкла «Юозгзфла длузк-
ймндгія» ндодгбафає, цм «РЕГЛА-
МЕНТАЦІЯ ПРАВОВА (соалу. 
reglementation, віг reglement – унм-
оягкувалля, водгуйывалля; омжнмоя-
гедлля, нознзп) – пнмпіб могаліжауії 
ноавмвмгм одгуйывалля пупн. номуд-
пів хйятмк лагійдлля їт уфаплзків 
пуб’єкрів ыозг. ноавакз ра 
мбмв’яжкакз. Ґоулруєрщпя ла мб’єкрзв. 
жакмлат пупн. омжвзрку і нозлузнат 
вдотмвдлпрва ноава ра жакмлу. В ноа-
вмрв. і ноавмжапрмп. ноакрзуі, в ыозг. 

лаууі фапрм везваєрщпя як пзлмлік 
рдокіла «одгуйывалля», тмфа, ла віг-
кілу віг лщмгм, Р. н. таоакрдозжуєрщпя 
взцзк прундлдк гдрайіжауії унмояг-
кувалля вігнмвіг. пупн. віглмпзл 
(віипщк. псдоа, гдое. пйуеба, пзпрдка 
мнмгаркувалля, мтмомла гомкаг. нм-
оягку, сулкуімлувалля лагжвзфаилм 
пкйаглзт рдт. і рдтлмймг. мб’єкрів ра 
іл.)» [3, c. 256]. 

Воатмвуыфз жажлафдлд, кмела 
првдогеуварз, цм одгйакдлрауія ноа-
вмвмгм прарупу лаомгу уд пнмпіб ноа-
вмвмгм внйзву ра одгуйывалля, цм 
жгіиплыєрщпя ж кдрмы взжлафдлля 
имгм ноавмвмгм нмймедлля, рмбрм 
кіпуя і омйі лаомгу у лауімлайщлмку 
пупнійщпрві ра гдоеаві, пдодг ілхзт 
лаомгів, жакмогмллзт пупнійщпрв ра 
гдоеав, кіелаомглзт мб’єглалщ, 
хйятмк жакоінйдлля имгм ноавм-
пуб’єкрлмпрі, нозлузнів, нмвлмваедлщ 
(ноав ра мбмв’яжків), гаоалріи прарупу. 

Іж жажлафдлмгм взжлафдлля кмела 
взмкодкзрз лапрунлі мжлакз одгйа-
кдлрауії ноавмвмгм прарупу лаомгу: 

- є пнмпмбмк ноавмвмгм внйзву ра 
одгуйывалля. Є жагайщлмвігмкзк, цм 
«Поавмвзи вйзв – уд вжярзи в єглмп-
рі і оіжлмкалірлмпрі вдпщ номудп 
внйзву ноава ла пупнійщлд езрря, 
пвігмкіпрщ і нмвдгілку йыгди жа гм-
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нмкмгмы пмуіайщлзт, ігдмймгіфлзт, 
нпзтмймгіфлзт, ілсмокауіилзт і ыоз-
гзфлзт кдталіжків. 

Дм ракзт смок внйзву ноава ла 
пупнійщлі віглмпзлз вкйыфаырщ: 
а) ілсмокауіилзи; б) ігдмймгіфлзи; 
в) уілліплм-моієлрауіилзи; г) взтмв-
лзи; г) куйщруомймгіфлзи; є) ноавм-
взи ра ілхі смокз внйзву» [4, 
п. 191]. 

А «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
– внмоягкувалля пупнійщлзт віглм-
пзл жа гмнмкмгмы ыозгзфлзт жапмбів 
(лмок ноава, лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів, акрів жапрмпувалля ноава, акрів 
одайіжауії ноав ра мбмв’яжків рмцм). 
П. о. є оіжлмвзгмк пмуіайщлмгм одгу-
йывалля (віг йар. regulo – нйалка, 
ноавзйм), рмбрм внмоягкувалля йыг-
пщкмї гіяйщлмпрі в пупнійщпрві хйятмк 
мноауывалля и пупнійщлмгм птвайдл-
ля ноавзй уієї нмвдгілкз. … Коік 
рмгм в ыозгзфліи йірдоаруоі взкмоз-
прмвуєрщпя бійщх хзомкд, ліе П. о. 
нмлярря «ноавмвзи внйзв», бджнмпд-
одглік мб’єкрмк якмгм є лд йзхд нм-
вдгілка йыгзлз, айд ракме її пвігм-
кіпрщ, нпзтіка» [5, п. 516]. 

Воатмвуыфз взкйагдлд кмела 
првдогеуварз, цм одгйакдлрауія ноа-
вмвмгм прарупу лаомгу жгіиплыєрщпя і 
пнмпмбмк ноавмвмгм внйзву і пнмпм-
бмк ноавмгм одгуйывалля. Бджжандод-
флм, цм бійщх баеалзк ра оауімлайщ-
лзк є пакд ноавмвд одгуйывалля 
мпкійщкз вмлм ндодгбафає бійщх вз-
пмкзи прунілщ гдрайіжауії ра унмояг-
кувалля ноавмвмгм прарупу лаомгу. 
Ражмк ж рзк родба взжларз, цм одг-
йакдлрауія ноавмвмгм прарупу Укоаї-
лпщкмгм лаомгу є лагжвзфаилм нозкі-
рзвлмы, сакрзфлм жмвпік вігпурлщмы, 
ракмы, цм одайіжуєрщпя, лапакндодг, 
пнмпмбмк ноавмвмгм внйзву; 

- жгіиплыєрщпя ж кдрмы взжла-
фдлля ноавмвмгм нмймедлля лаомгу. 
Рмжгйягаыфз уы мжлаку тмріймпя б 
лагмймпзрз ла рмку, цм ноавмвзи 
праруп лаомгу уд жавегз имгм прал, 
нмймедлля, пукунліпрщ прабійщлзт 
жлафдлщ ра дйдкдлрів, які гдкмлпроу-
ырщ имгм кіпуд і омйщ у пмуіайщлмку 
езррі, у жлмпзлат ж ілхзкз пмуіайщ-
лзкз пуб’єкракз, ндвлу ієоаотіы, 

пубмогзлауіы ра кммогзлауіы кіе 
пмбмы; 

- взжлафдлля ноавмвмгм нмйм-
едлля ндодгбафає впралмвйдлля кіп-
уя ра омйі лаомгу у лауімлайщлмку 
пупнійщпрві ра гдоеаві, пдодг ілхзт 
лаомгів, жакмогмллзт пупнійщпрв ра 
гдоеав, кіелаомглзт мб’єглалщ. Ця 
мжлака є гдрайіжауієы нмндодглщмї. 
Вмла мжлафає, цм взжлафзрз ноавмвд 
нмймедлля лаомгу, лапакндодг, вз-
кагає впралмвзрз имгм кіпуд ра омйщ 
у вжаєкмвіглмпзлат іж: а) лауімлайщ-
лзк пупнійщпрвмк ра гдоеавмы; б) 
ілхзкз лаомгакз, в) жакмогмллзкз 
пупнійщпрвакз ра гдоеавакз; в) кіе-
лаомглзкз мб’єглаллякз. Бджжандод-
флм, цм лаомг впрунає у віглмпзлз і ж 
ілхзкз пмуіайщлзкз пуб’єкракз, айд 
ж’япуварз ноавмвд нмймедлля лаомгу, 
уд, лапакндодг, взжлафзрзпщ іж имгм 
вжаєкмвіглмпзлакз іж узкз, лаи-
бійщх жлафуцзкз, пуб’єкракз. 

- вігбуваєрщпя хйятмк жакоін-
йдлля ноавмпуб’єкрлмпрі, нозлузнів, 
нмвлмваедлщ (ноав ра мбмв’яжків), 
гаоалріи прарупу лаомгу. Сакд уі 
дйдкдлрз пкйагаырщ ноавмвзи праруп 
лаомгу. 

Пдвлм, цм бджнмпдодгліи омжгйяг 
одгйакдлрауії ноавмвмгм прарупу ла-
омгів лдмбтіглм омжнмфарз іж кмлпрз-
рууіи коаїл, у якзт віл жакоінйыєрщпя 
у лаибійщхіи кіоі і які є акракз лаи-
взцмї ыозгзфлмї пзйз, а рмку взжла-
фаырщ жагайщлу пноякмваліпрщ ра 
лаибійщх ваейзві рдлгдлуії одгйакд-
лрауії лаибійщх жлафуцзт пмуіайщлзт 
явзц. 

Змкодка Кмлпрзрууія Укоаїлз у 
«Подакбуйі» смокуйыє взжлафдлля 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, агед првдогеує, 
цм «Вдотмвла Рага Укоаїлз віг ікдлі 
Укоаїлпщкмгм лаомгу –  гомкагял 
Укоаїлз впіт лауімлайщлмпрди, …». 
Ражмк ж рзк, у ракзи пнмпіб вмла 
првдогеує, цм Кмлпрзрууія Укоаїлз є 
акрмк упралмвфмї вйагз Укоаїлпщкмгм 
лаомгу, а Вдотмвла Рага Укоаїлз 
мрозкайа мглмоажмвд ноавм ла її ноз-
илярря. Дм рмгм е, ваорм жвдолурз 
увагу ла фапрзлу 3 «Подакбуйз» у 
якіи првдогеуєрщпя, цм Кмлпрзрууія 
Укоаїлз нозикаєрщпя «… ла мплмві 
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жгіиплдлмгм укоаїлпщкмы лауієы, упік 
Укоаїлпщкзк лаомгмк ноава ла пакм-
взжлафдлля» [6]. Тмбрм, нм-ндохд, 
Кмлпрзрууія Укоаїлз омжоіжляє укоаї-
лпщку лауіы ра Укоаїлпщкзи лаомг, і 
нм-гоугд, номгмймхуєрщпя їт ноавм ла 
пакмвзжлафдлля. 

Бажмвзкз лмокакз, цм одгйакдл-
руырщ ноавмвзи праруп Укоаїлпщкмгм 
лаомгу є фапрзлз 2 ра 3 пр. 5 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз. У фапрзлі 2 пр. 5 Кмл-
прзрууії Укоаїлз игдрщпя жа рд, цм 
«Нмпієк пувдодлірдру і єгзлзк гед-
одймк вйагз в Укоаїлі є лаомг. На-
омг жгіиплыє вйагу бджнмпдодглщм і 
фдодж могалз гдоеавлмї вйагз ра мо-
галз кіпудвмгм пакмвоягувалля». А у 
фапрзлі 3, цм «Поавм взжлафарз і жкі-
лыварз кмлпрзрууіилзи йаг в Укоаїлі 
лайдезрщ взкйыфлм лаомгмві і лд км-
ед бурз ужуонмвалд гдоеавмы, її мо-
галакз абм нмпагмвзкз мпмбакз» [7]. 

Іж нознзпу фапрзлз 2 пр. 5 Кмл-
прзрууії Укоаїлз прає жомжукійзк, цм, 
нм-ндохд, лаомг взжлаєрщпя лмпієк 
пувдодлірдру, нм-гоугд, віл номгмйм-
хуєрщпя єгзлзк гедодймк вйагз в 
Укоаїлі, і, нм-родрє, жажлафаєрщпя хйят 
жгіиплдлля вйагз лаомгмк: а) бджнм-
пдодглщм; б) фдодж могалз гдоеавлмї 
вйагз; в) фдодж могалз кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. А у нмймедллят фап-
рзлз 3 пр. 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз одг-
йакдлруєрщпя, цм, нм-ндохд, ноавм 
взжлафарз і жкілыварз кмлпрзрууіи-
лзи йаг в Укоаїлі лайдезрщ взкйыфлм 
лаомгмві, і, нм-гоугд, уд ноавм лд кмед 
бурз ужуонмвалд гдоеавмы, її могала-
кз абм нмпагмвзкз мпмбакз. 

З нозвмгу жажлафдлмгм у Ріхдллі 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у 
пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалляк 
60 лаомглзт гднурарів Укоаїлз ном 
мсіуіилд рйукафдлля нмймедлщ фап-
рзлз ндохмї праррі 103 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз в кмлрдкпрі нмймедлщ її пра-
рди 5, 156 ра жа кмлпрзрууіилзк жвд-
олдлляк гомкагял Гайаифука Вагзка 
Сдогіимвзфа, Пмггмолмї Вікрмоії Ва-
йдлрзлівлз, Кзпймї Тдрялз Вмймгз-
кзоівлз ном мсіуіилд рйукафдлля 
нмймедлщ фапрзл гоугмї, родрщмї, фдр-
вдормї праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(пноава ном жгіиплдлля вйагз лаом-

гмк) віг 5 емврля 2005 омку № 6-
он/2005, гуед уікавм, првдогеуєрщпя, 
цм «1. Пмймедлля фапрзлз гоугмї 
праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз «лмпієк 
пувдодлірдру і єгзлзк гедодймк вйа-
гз в Укоаїлі є лаомг» родба омжукірз 
рак, цм в Укоаїлі впя вйага лайдезрщ 
лаомгмві. Вйага лаомгу є ндовзллмы, 
єгзлмы і лдвігфуеувалмы ра жгіип-
лыєрщпя лаомгмк хйятмк війщлмгм 
вмйдвзявйдлля фдодж взбмоз, одсд-
одлгук, ілхі смокз бджнмпдодглщмї 
гдкмкоарії у нмоягку, взжлафдлмку 
Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз, 
фдодж могалз гдоеавлмї вйагз ра мо-
галз кіпудвмгм пакмвоягувалля, псм-
окмвалі вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії ра 
жакмлів Укоаїлз.  

Пмймедлля фапрзлз родрщмї прар-
рі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз «ноавм вз-
жлафарз і жкілыварз кмлпрзрууіилзи 
йаг в Укоаїлі лайдезрщ взкйыфлм 
лаомгмві і лд кмед бурз ужуонмвалд 
гдоеавмы, її могалакз абм нмпагмвз-
кз мпмбакз» родба омжукірз рак, цм 
рійщкз лаомг кає ноавм бджнмпдодг-
лщм хйятмк впдукоаїлпщкмгм одсдод-
лгуку взжлафарз кмлпрзрууіилзи йаг 
в Укоаїлі, якзи жакоінйыєрщпя Кмл-
прзрууієы Укоаїлз, а ракме жкілыва-
рз кмлпрзрууіилзи йаг влдпдлляк 
жкіл гм Оплмвлмгм Закмлу Укоаїлз в 
нмоягку, впралмвйдлмку имгм омжгі-
ймк XIII. Найделд взкйыфлм лаом-
гмві ноавм взжлафарз і жкілыварз 
кмлпрзрууіилзи йаг в Укоаїлі лд км-
ед бурз нозвйаплдлд у бугщ-якзи 
пнмпіб гдоеавмы, її могалакз абм нм-
пагмвзкз мпмбакз» [8]. 

Алайіж узрмвалмгм Ріхдлля Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз гмжвмйяє 
првдогеуварз, цм: нм-ндохд, упя нм-
влмра вйагз в Укоаїлі кає лайдеарз 
лаомгмві у жв’яжку іж фзк нмвзллі 
бурз фіркм жакоінйдлі имгм нмвлмва-
едлля; нм-гоугд, вйага гдоеавз ра 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, упіт іл-
хзт пмуіайщлзт пуб’єкрів нмтмгзрщ 
віг вйагз лаомгу; нм-родрє, лаомг 
ндодгає вйагу гдоеаві, кіпудвмку 
пакмвоягуваллы хйятмк нозилярря 
кмлпрзрууії, жакмлів, ілхзт лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів ла одсдодлгукат, 
смокувалля нодгправлзущкзт мога-
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лів ла взбмоат, у жв’яжку іж фзк вмла 
прає йдгірзклмы; і, нм-фдрвдорд, фап-
рзла 2 ра 3 пр. 5 Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз, якд ілрдонодруєрщпя, ла віг-
кілу віг «Подакбуйз», яка взкмозп-
рмвує рдокіл «Укоаїлпщкзи лаомг», 
ндодгбафаырщ рдокіл «лаомг», рмбрм 
сакрзфлм омжгйягаырщ їт, як рмрмелі. 

І цд гдкійщка жауваедлщ іж ущмгм 
нозвмгу. Пдохд іж лзт прмпуєрщпя 
ноава лаомгу взжлафарз і жкілыварз 
кмлпрзрууіилзи йаг в Укоаїлі. Сноа-
ва у рмку, цм лі Кмлпрзрууія Укоаїлі 
лі ілхзи лмокарзвлм-ноавмвзи акр 
лд смокуйыырщ фіркмгм взжлафдлля 
кмлпрзрууіилмгм йагу, а рмку є лд 
жомжукійзк які ігдї, нмймедлля, жапа-
гз, нозлузнз имгм пкйагаырщ. 

Дйя ж’япувалля ущмгм нзралля 
гмуійщлм, жлмву е ракз, жвдолурзпя 
гм Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз у пноаві жа кмлпрзрууіилзкз 
нмгаллякз Поджзгдлра Укоаїлз ном 
мсіуіилд рйукафдлля нмймедлщ фап-
рзл гоугмї, родрщмї праррі 5, праррі 69, 
фапрзлз гоугмї праррі 72, праррі 74, 
фапрзлз гоугмї праррі 94, фапрзлз 
ндохмї праррі 156 Кмлпрзрууії Укоаї-
лз (пноава ном нозилярря Кмлпрзру-
уії ра жакмлів Укоаїлз ла одсдодлгу-
кі) віг 16 квірля 2008 омку № 6-
он/2008 у кмрзвувайщліи фапрзлі 
якмгм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз 
жажлафає, цм «Позилярря Кмлпрзру-
уії Укоаїлз Вдотмвлмы Рагмы Укоаї-
лз буйм бджнмпдодглік акрмк одайі-
жауії пувдодлірдру лаомгу, якзи рійщ-
кз мглмоажмвм унмвлмваезв Вдотмв-
лу Рагу Укоаїлз ла її нозилярря. Цд 
нігрвдогеуєрщпя нулкрмк 1 праррі 85 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, яка лд ндодгба-
фає ноава Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ла 
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз, а 
ракме праррды 156 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз, жгіглм ж якмы жакмлмномдкр ном 
влдпдлля жкіл гм омжгійів, які впра-
лмвйыырщ жапагз кмлпрзрууіилмгм 
йагу в Укоаїлі, ніпйя имгм нозилярря 
у Вдотмвліи Рагі Укоаїлз кає жа-
рвдогеуварзпщ впдукоаїлпщкзк одсд-
одлгукмк». Абм, цм «Кмлпрзрууіи-
лзи Суг Укоаїлз в Ріхдллі віг 5 
емврля 2005 омку № 6-он/2005 гав 

рйукафдлля, цм нмймедлля фапрзлз 
родрщмї праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
«ноавм взжлафарз і жкілыварз кмл-
прзрууіилзи йаг в Укоаїлі лайдезрщ 
взкйыфлм лаомгмві і лд кмед бурз 
ужуонмвалд гдоеавмы, її могалакз 
абм нмпагмвзкз мпмбакз» родба ом-
жукірз рак, цм рійщкз лаомг кає ноа-
вм бджнмпдодглщм хйятмк впдукоаїл-
пщкмгм одсдодлгуку взжлафарз кмл-
прзрууіилзи йаг в Укоаїлі, якзи жа-
коінйыєрщпя Кмлпрзрууієы Укоаїлз, 
а ракме жкілыварз кмлпрзрууіилзи 
йаг влдпдлляк жкіл гм Оплмвлмгм 
Закмлу Укоаїлз в нмоягку, впралмв-
йдлмку имгм омжгіймк XIII» [9]. 

Тмбрм Кмлпрзрууіилзи Суг 
Укоаїлз лдгвмжлафлм і лдмглмоажмвм 
жажлафзв, цм кмлпрзрууіилзи йаг 
жакоінйыєрщпя Кмлпрзрууієы Укоаї-
лз, жкілыварз кмлпрзрууіилзи йаг 
кмела хйятмк влдпдлля жкіл гм Оп-
лмвлмгм Закмлу Укоаїлз в нмоягку, 
впралмвйдлмку Рмжгіймк XIII, вігнм-
віглм гм пр. 156.  

Рдгйакдлрауія ноавмвмгм прарупу 
Укоаїлпщкмгм лаомгу жгіиплыєрщпя і в 
ілхзт праррят Кмлпрзрууії Укоаїлз. 
Так фапрзла 1 пр. 13 віглмпзрщ гм 
мб’єкрів ноава вйаплмпрі Укоаїлпщкм-
гм лаомгу ждкйы, її лагоа, аркмпсдо-
лд нмвіроя, вмглі ра ілхі нозомглі 
одпуопз, які жлатмгярщпя в кдеат 
рдозрмоії Укоаїлз, нозомглі одпуопз 
її кмлрзлдлрайщлмгм хдйщсу, взкйы-
флмї (кмопщкмї) дкмлмкіфлмї жмлз ра 
ндодгбафає, цм віг ікдлі Укоаїлпщкм-
гм лаомгу ноава вйаплзка жгіиплыырщ 
могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля в кдеат, 
взжлафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз. А 
фапрзла 1 пр. 14 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
взжлає ждкйы мплмвлзк лауімлайщ-
лзк багарпрвмк, цм ндодбуває ніг 
мпмбйзвмы мтмомлмы гдоеавз [10]. 
Зажлафдлі праррі гаырщ нігправз вдпрз 
кмву ном каилмві нмвлмваедлля 
Укоаїлпщкмгм лаомгу. 

Чапрзла 1 пр. 17 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз одгйакдлрує, цм жатзпр пу-
вдодлірдру і рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі 
Укоаїлз, жабджндфдлля її дкмлмкіфлмї 
ра ілсмокауіилмї бджндкз є пноавмы 
впщмгм Укоаїлпщкмгм лаомгу. Нджва-
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еаыфз ла рд, цм у жажлафдліи фапрзлі 
узрмвалмї праррі взкмозпрмвуєрщпя 
рдокіл «пноавмы впщмгм Укоаїлпщкмгм 
лаомгу» проукруолм-ймгіфлд рйука-
фдлля уієї фапрзлз праррі ндодкмлує, 
цм игдрщпя пакд ном лаиваейзвіхі 
мбмв’яжкз Укоаїлпщкмгм лаомгу, які 
кмодйыырщ іж имгм ноавмк ла пакмвз-
жлафдлля [11]. 

Бджнмпдодглє віглмхдлля гм одг-
йакдлрауії ноавмвмгм прарупу Укоаїл-
пщкмгм лаомгу кає Рмжгій ІІ «Поава, 
пвмбмгз ра мбмв’яжкз йыгзлз і гом-
кагялзла» Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
агед игдрщпя ном лаибійщх ваейзві 
дйдкдлрз ноавмвмгм прарупу гомка-
гял, рзт пуб’єкрів іж якзт пкйагаєрщпя 
Укоаїлпщкзи лаомг.  

Нд кмела лд жгагарз, омжгйягаы-
фз уы номбйдку, жа Рмжгій ІІІ «Взбм-
оз. Рдсдодлгук» Кмлпрзрууії Укоаї-
лз, якзи одгйакдлрує гві лаибійщх 
ваейзві смокз лаомглмгм вмйдвзяв-
йдлля. Чапрзла 1 пр. 79, фапрзла 3 пр. 
104 Кмлпрзрууії Укоаїлз одгйакдл-
руырщ, цм ндодг впрунмк ла нмпагу 
лаомглі гднурарз Укоаїлз, Поджзгдлр 
Укоаїлз нозпягаырщ ла віоліпрщ 
Укоаїлі і у номудпі ущмгм жм-
бмв’яжуырщпя гбарз ном гмбомбур 
Укоаїлпщкмгм лаомгу, а мред кмела 
вдпрз кмву ном удодкмліайщлі нмвлм-
ваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу.  

Пулкр 2, фапрзлз 1, пр. 106 Кмл-
прзрууії Укоаїлз ндодгбафає, цм 
Поджзгдлр Укоаїлз «жвдораєрщпя ж 
нмпйалляк гм лаомгу ра іж цмоіфлз-
кз і нмжафдогмвзкз нмпйаллякз гм 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ном влуроі-
хлє і жмвліхлє пралмвзцд Укоаїлз» 
[12]. Тодба взжларз, цм нулкр 2, фап-
рзлз 1, пр. 106 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
у фапрзлі, цм прмпуєрщпя жвдолдлля 
Поджзгдлра Укоаїлз, ж нмпйалляк гм 
лаомгу, є лагжвзфаилм абпроакрлзк і 
сакрзфлм лмокарзвлм лд одгйакдл-
рмвалзк. Сакд рмку каиед лд кме-
йзвм віглдпрз ноавм Укоаїлпщкмгм 
лаомгу ла жапйутмвувалля нмпйалщ 
Поджзгдлра Укоаїлз гм ндвлмгм взгу 

имгм нмвлмваедлщ, агед жмвпік лд 
жомжукійа имгм омйщ у ущмку номудпі, 
ыозгзфлі лапйігкз жапйутмвувалля. 
Ражмк ж рзк, ндвлм, цм ноавм Укоаї-
лпщкмгм лаомгу ла жапйутмвувалля 
нмпйалщ Поджзгдлра Укоаїлз ном 
влуроіхлє і жмвліхлє пралмвзцд 
Укоаїлз ряеіє гм имгм кмлромйщлм-
лагйягмвзт нмвлмваедлщ. 

На номрзвагу ущмку 9 квірля 1997 
о. був нозилярзи Укаж Поджзгдлра 
Укоаїлз «Пом цмоіфлі нмпйалля Под-
жзгдлра Укоаїлз гм Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз» № 314/97, якзи ндодгбафзв, 
цм «… цмоіфлі нмпйалля Поджзгдлра 
Укоаїлз гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз є 
мсіуіилзкз гмкукдлракз гйавз гдо-
еавз, у якзт ла мплмві алайіжу влур-
оіхлщмгм і жмвліхлщмгм пралмвзца 
Укоаїлз взжлафаырщпя лаиваейзвіхі 
ланоякз дкмлмкіфлмгм, нмйірзфлмгм і 
пмуіайщлмгм омжвзрку, ндодгбафаырщпя 
жатмгз цмгм лдутзйщлмгм жабджндфдл-
ля ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялз-
ла, вгмпкмлайдлля лмокарзвлзт кдта-
ліжків одгуйывалля пупнійщлзт віглм-
пзл» [13]. 

Воатмвуыфз жажлафдлд є упі нігп-
равз првдогеуварз, цм буйа б гмодф-
лмы омжомбка ра нозилярря лмокарз-
влм-ноавмвмгм акру, якзи взжлафав 
бз ыозгзфлу пзйу нмпйалщ Поджзгд-
лра Укоаїлз гм Укоаїлпщкмгм лаомгу, 
пупнійщлі віглмпзлз ж нозвмгу якзт 
вмлз кмеурщ нозикарзпя, їт кіпуд і 
омйщ у пзпрдкі ілхзт ноавмвзт акрів. 

У фапрзлі 5 пр. 124 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз жасікпмвалд ноавм лаомгу 
бджнмпдодглщм боарз уфапрщ у жгіип-
лдлі ноавмпуггя фдодж нозпяелзт. 
Ср. 63 Закмлу Укоаїлз «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів» віг 2 фдовля 
2016 о. № 1402-VIII ндодгбафає, цм 
«Позпяелзк є мпмба, яка у взнагкат, 
взжлафдлзт номудпуайщлзк жакмлмк, 
ра жа її жгмгмы взоіхує пноавз у 
пкйагі пугу оажмк іж пуггды абм жайу-
фаєрщпя гм жгіиплдлля ноавмпуггя»1, 
а мред кмела вдпрз кмву ном пугмві 
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу. 

_________________ 
1  Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // 

Відомості Верховної Ради. – 2016. - № 31. - Ст. 545. 
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Кмймгіи О. А. Рдгйакдлрауія ноавмвмгм прарупу лаомгів 
Наукмва прарря нозпвяфдла гмпйігедллы ракзт нмлярщ як одгйакдлрауія, одгйа-

кдлрауія ноавмва, ноавмвзи внйзв, ноавмвд одгуйывалля, омжгйялурм одгйакдлрауіы 
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ноавмвмгм прарупу лаомгів, а ракме одгйакдлрауіы ноавмвмгм прарупу Укоаїлпщкмгм 
лаомгу ла мплмві Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Кйыфмві пймва: одгйакдлрауія, одгйакдлрауія ноавмва, ноавмвзи внйзв, ноавмвд 
одгуйывалля, ноавмвзи праруп, Укоаїлпщкзи лаомг. 

 
 
Кмймгзи А. А. Рдгйакдлраузя ноавмвмгм прарупа лаомгмв 
Науфлая прарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ракзт нмлярзи как одгйакдлраузя, од-

гйакдлраузя ноавмвая, ноавмвмд вмжгдипрвзд, ноавмвмд одгуйзомвалзд, оаппкмродлм 
одгйакдлраузы ноавмвмгм прарупа лаомгмв, а ракед одгйакдлраузы ноавмвмгм прарупа 
Укоазлпкмгм лаомга ла мплмвд Кмлпрзруузз Укоазлш. 

Кйыфдвшд пймва: одгйакдлраузя, одгйакдлраузя ноавмвая, ноавмвмд вмжгдипр-
взд, ноавмвмд одгуйзомвалзд, ноавмвми праруп, Укоазлпкзи лаомг. 

 
 
Kolodiy A. Regulation of the legal status of peoples 
The scientific article is devoted to the study of such concepts as regulation, 

regulation of legal, legal influence, legal regulation, regulation of the legal status of 
peoples, as well as regulation of the legal status of the Ukrainian people on the basis of 
the Constitution of Ukraine. 

Key words: regulation, regulation, legal, legal influence, legal regulation, legal status, 
Ukrainian people. 

  


