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В ыозгзфліи йірдоаруоі нзралля, 
нмв’яжалі іж сулкуімлувалляк ілпрз-
рурів кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмл-
ромйы, гмпйігеувайзпя багарщка вір-
фзжлялзкз вфдлзкз, жмкодка: 
О. Балгуомы, Ю. Бауйілзк, В. Бми-
кмк, В. Бозлудвзк, Ю. Гомхдвзк, 
Н. Домжгмвзф, А. Дубілпщкзк, В. Как-
нмк, Н. Кйзкдлкм, О. Кмлі, В. Кмлм-
ваймвмы, М. Кмпрзущкзк, Н. Куха-
кмвмы-Кмпрзущкмы, В. Майяодлкмк, 
О. Мзомлдлкмк, М. Мзтєєлкмк, 
М. Пмгмодущкзк, Б. Пмхвмы, П. Ра-
білмвзфдк, А. Сдйівалмвзк М. Сіозк, 
І. Сйігдлкмк А. Срозеакмк, С. Шдв-
фукмк, В. Шднірщкмк ра багарщка 
ілхзкз.  

Помрд, лд жваеаыфз ла жлафлу 
кійщкіпрщ нубйікауіи ра лаукмвзт 
ноаущ, мкодкі акруайщлі нзралля, жм-
кодка, цмгм сіймпмспщкм-ноавмгм 
взжлафдлля млрмймгіфлмгм ра акпімйм-
гіфлмгм жкіпру гмкажувалля у пугмвм-
ку кмлпрзрууіилмку номудпі, впд цд 
йзхаырщпя каймгмпйігедлзкз, цм 
ндвлмы кіомы кає лапйігкмк лаяв-

ліпрщ кмйіжіи ра мжлак ноавмвмї лдвз-
жлафдлмпрі нознзпів жакмлмгавпрва, 
якзк водгуйщмвалм гіяйщліпрщ могалу 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії як вае-
йзвмгм дйдкдлру жагайщлмгдоеавлмгм 
кдталіжку жатзпру ноав і мплмвмнм-
ймелзт пвмбмг йыгзлз і гомкагялз-
ла. 

Тдмодрзфлмы мплмвмы гмпйі-
гедлля є ноауі вірфзжлялзт ра ілмжд-
клзт лаукмвуів в гайужят сіймпмсії 
ноава і кмлпрзрууіилмгм ноава, а ра-
кме акрз вірфзжлялмгм могалу кмл-
прзрууіилмї ыозпгзкуії.  

Мдрмы і жавгалляк гмпйігедлля 
є: 

- взжлафдлля сіймпмспщкм-ноавм-
вмгм жкіпру млрмймгіфлзт, глмпдмймгі-
флзт ра акпімймгіфлзт взкіоів гмка-
жувалля у кмлпрзрууіилмку пугмвмку 
номудпі, мпкзпйдлля кмлпрзрууіилзт 
жапаг имгм жапрмпувалля; 

- взявйдлля жагайщлзт жапаг ра 
вігкіллмпрди пвірмгйяглм-сулкуім-
лайщлмї пндузсікз гіяйщлмпрі могалу 
пугмвмгм кмлпрзрууіилмгм кмлромйы 
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ра їт внйзву ла наоагзгку водгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл у мплмв-
лзт псдоат езррєгіяйщлмпрі пмуіуку. 

«Ддцм у сіймпмспщкіи лаууі, - 
нзпав пвмгм фапу Сдлдка, - взкагає 
взжлалля як акпімка, а гдцм - гмка-
жів, і рм фзпйдллзт,- кмйз игдрщпя ном 
цмпщ гйзбмкм нозтмвалд віг мка, ном 
цмпщ ракд, цм кмед бурз взявйдлд 
йзхд жавгякз взляркмвіи нзйщлмпрі 
и номлзкйзвмпрі. Айд якцм нмроіблі 
гмкажз, жлафзрщ, нмроіблі и жапагз їт 
гмпйігедлля, агед пакд ракзк хйя-
тмк кз гмтмгзкм іпрзлз. Є одфі вігк-
озрі, є нозтмвалі. Вігкозрі - уд рі, цм 
пнозикаырщпя вігфуррякз, нак'ярры; 
нозтмвалі - рі, цм нмжа їтлщмы гмпя-
еліпры. Рмжук лд жагмвмйщляєрщпя 
одфакз вігкозрзкз: бійщха и коаца 
имгм фапрзла жаиляра нозтмвалзк» 
[1, п. 449].  

«Дмкажувалля, у рзт взнагкат, 
кмйз пдоимжлм хукаырщ іпрзлу, - жа-
жлафав Т. Гмббп, - уд номудп мроз-
калля пугедлля ном впд іпрзллд ра 
одайщлд, тіба цм ілмгі гмвмгзрщпя гйя 
нмйдгхдлля омжукілля нмфарз ж якм-
їпщ нігтмгяцмї нмгіблмпрі і рмку жа-
прмпмвуєрщпя салражія» [2, п. 47]. 

Якцм жагйялурз у іпрмоіы номуд-
пу гмкажувалля, рм кмела кмлпрару-
варз, цм ла нмфаркмвіи прагії гдлджз-
пу ыозпноугдлуії в якмпрі ыозгзфлм-
гм гмкажу омжгйягайзпя лапакндодг 
кйярва, пвігфдлля. І якцм ноз ущмку 
жвдорайзпя гм сакрів, рм вмлз кайз 
жлафдлля рійщкз як пзквмйз, рмбрм 
вмлз, жа гукку гдякзт сатівуів ж іп-
рмоії ноава, ―гмвмозйз‖ нмгіблм гм 
рмгм, як ―гмвмоярщ‖ кйярвз ра пвіг-
фдлля [3, п. 16]. 

Нармкіпрщ сіймпмспщкзи жкіпр 
гмкажувалля у пуфаплмку пугмвмку, у 
рмку фзпйу кмлпрзрууіилмку номудпі, 
- як пйухлм жауваеує М.Кмпрзущкзи, 
- є нігнмоягкмвалзк «жагайщлзк глм-
пдмймгіфлзк жакмлм-кіолмпряк. Поз 
ущмку ніжлалля в номудпі гмкажувал-
ля омжукієрщпя як рвмофа гіяйщліпрщ 
пуггів КСУ, уфаплзків номудпу, 
моієлрмвала ла мрозкалля гмпрмвіо-
лзт жлалщ ном ноавм. Піжлалля рур є 
пурліплмы таоакрдозпрзкмы бурря, 
куйщруоз, жмкодка ноавмвмї, і кає 

сулкуі-млайщлд пноякувалля — 
віглаирз ноавм — ра жабджндфуєрщпя 
взкмозп-ралляк лаукмвзт жапмбів і 
кдрмгів. Ілакхд каеуфз, ніжлалля в 
номудпі гмкажувалля у кмлпрзру-
уіилмку пугмвмку номудпі є нм пурі 
лаукмвзк і лавірщ фапркмвм сіймпмс-
пщкзк» [4, п. 160].  

Діиплм, якцм жвдолурзпя гм гдлд-
жзпу рдмоії кмлпрзрууімлайіжку, рм 
прає мфдвзглзк, цм бдж жкіпрм-влмгм, 
ілпрзрууіилмгм, мбґоулрмвалмгм 
вігнмвіглм гм сіймпмспщкм-ноавмвзт 
взкіоів, мбкдедлля гдоеавлмї вйагз, 
упі ыозгзфлі кмлпроукуії лабуваырщ 
смокайщлмгм таоакрдоу. Рмйщ мглмгм 
ж ракзт ілпрзрурів у гд-кмкоарзфліи 
ра ноавмвіи гдоеаві, як ноавзйм, 
лайдезрщ кмлпрзрууіиліи ыпрзуії, 
яка взоіхує віглдпдлі гм її кмкндрдл-
уії нзралля хйятмк пугмвмгм ніжлал-
ля, у рмку фзпйі, іж жапрмпувалляк 
кдрмгів смокайщлмї ра кйапзфлмї 
ймгікз, акпімймгії, млрмймгії ра ілхзт 
гайужди сіймпмспщкмї лаукз. 

Опкійщкз акпімймгія – уд сійм-
пмспщкд вфдлля ном уіллмпрі, які 
взжлафаырщ взбіо йыгщкз ланояку 
їтлщмї гіяйщлмпрі ра таоакрдо їт вфз-
лків, а млрмймгія - вфдлля ном бурря, 
рмбрм ндохммплмвз упщмгм пурліплм-
гм, аврмо вваеає гмуійщлзк гдрайщлм 
омжгйялурз жкіпр ра пурщ внйзву кмл-
уднруайщлзт нмймедлщ узт вфдлщ ла 
сіймпмспщкмгм-ноавмві взкіоз гмка-
жувалля у кмлпрзрууіилмку пугмвмку 
номудпі. 

Напакндодг, уд прмпуєрщпя взжла-
фдлля нмлярря «жагайщлмйыгпщкі уіл-
лмпрі» як сіймпмспщкм-ноавмвмї кард-
гмоії ра пмуіайщлмгм сдлмкдлу, цм як 
жажлафаєрщпя у пндуіайщліи йірдоаруоі, 
вігмбоаеає ндвлі апндкрз, прмомлз 
явзц гіиплмпрі, нмв’яжалі ж пмуіайщ-
лмы і куйщруолмы гіяйщліпры йыгзлз 
і пупнійщпрва [5, п. 18].Вігнмвіглм, 
акпімймгіфлзи взкіо гмкажів ра гмка-
жувалля у кмлпрзрууіилмку пугмвмку 
номудпі, ла кіи нмгйяг, жайдезрщ віг 
пурі ра жкіпру уіллмпрди кмлпрзрууім-
лайіжку. Тмку пйіг нмгмгзрзпя ж рзк, 
цм пакд кмлпрзрууіилі уіллмпрі, 
«пкйагаырщ нодгкдр кмлпрзрууіилмї 
акпімймгії, якзи у ноавмвіи лаууі омж-
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гйягаєрщпя як смока бджнмпдодглщмгм 
віглмхдлля гм кмгдйі ра ноакрзкз 
одайщлмгм кмлпрзрууімлайіжку» [6, 
п. 9]. 

Вмглмфап, пйіг кмлпраруварз, цм 
у лаууі сіймпмсії ноава лд кає мглмж-
лафлмгм нігтмгу гм взжлафдлля нм-
лярря «уіллмпрі», у рмку фзпйі у їт 
акпімймгіфлмку омжукіллі. 

Так, в лаукмвзт кмйат гмпзрщ нм-
хзодлмы є гукка, цм у вужщкмку ом-
жукіллі уіллмпрі, уд лапакндодг пака 
йыгзла, укмвз її бурря у пмуіу-кі.  
Цд мбукмвйдлм, жмкодка, нмхз-
одлляк у езррєгіяйщлмпрі пмуіуку 
рдлгдлуіи, пноякмвалзт ла смоку-
валля ра првдогедлля нозлузнів 
пвмбмгз, оівлмпрі ра пноавдгйзвмпрі, 
нмвагз гм ноав ра мплмвмнмймелзт 
пвмбмг йыгзлз як взцмї пмуіайщлмї 
уіллмпрі. 

У вірфзжлялмку ноаві, ракзи ніг-
тіг лаихмв пвмє вігмбоаедлля у нм-
ймедллят пр. 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жгіглм ж якмы йыгзла, її езрря і жгм-
омв'я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокал-
ліпрщ і бджндка взжлаырщпя в Укоаїлі 
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры 
(ф. 1); ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт 
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякм-
валіпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава 
вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы 
гіяйщліпрщ. Урвдогедлля і жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймв-
лзк мбмв'яжкмк гдоеавз (ф. 2). 

Позтзйщлзкз гдцм омжхзодлмгм 
омжукілля уієї сіймпмспщкм-ноавмвмї 
кардгмоії ра пмуіайщлмгм сдлмкдлу, 
вваеаырщ, цм гм сулгакдлрайщлзт 
уіллмпрди пйіг віглдпрз пвмбмгу, віг-
нмвігайщліпрщ, оівліпрщ і пноавдгйз-
вмпрі. Опралля, ла їт гукку, є абпм-
йы-рлмы уілліпры, ракмы, як іпрзла, 
гмб-ом, нодкоаплд, пакмы ла пмбі жа-
плмва-лмы і ракмы, цм лд взвмгзрщпя 
ж вз-цзт уіллмпрди» [7, п. 155]. 

Пдвлмы кіомы взкйагдлд кмодп-
нмлгуєрщпя ж ыозгзфлмы нмжзуієы 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (гайі 
– КСУ, Суг), цм псмокуйщмвала у 
Рі-хдллі віг 2 йзпрмнага 2004 омку 
№ 15-он/ 2004, жгіглм ж якмы: «у 

псд-оі одайіжауії ноава пноавдгйз-
віпрщ номявйяєрщпя, жмкодка, у оівлм-
прі впіт ндодг жакмлмк, … Сноавдгйз-
вд жапрмпувалля лмок ноава уд ндод-
гупік є - лдгзпкозкілауіилзи нігтіг, 
лдундодгедліпрщ» [8]. Суг ракме ла-
гмймпзв, цм: «іж кмлпрзрууіилзт 
нозлузнів оівлмпрі і пноавдгйзвмпрі 
взнйзває взкмга взжлафдлмпрі, яплм-
прі і лдгвмжлафлмпрі ноавмвмї лмокз, 
мпкійщкз ілхд лд кмед жабджндфзрз її 
мглакмвд жапрмпувалля, лд взкйыфає 
лдмбкд-едлмпрі роакрувалля у ноавм-
жапрмпмвліи ноакрзуі і лдкзлуфд ноз-
жвмгзрщ гм пвавмйі» [9].  

Вмглмфап, ла лах нмгйяг, жапйу-
гмвує ла увагу и гмпзрщ нмхзодлзи 
лаукмвзи нігтіг гм омжукілля омйі 
уіллмпрди у езррєгіяйщлмпрі пмуіуку, 
якзи ґоулруєрщпя ла кмлуднуії бджнд-
одовлмгм  куйщруолмгм мбкілу кіе 
лаомгакз, пурліпрщ якмгм нмйягає у 
рмку, цм лабурі ноавмві уіллмпрі жбд-
оігає, пдйдкуімлує, гдлдоує і мглмфап-
лм одроалпйыє ла впі псдоз ноавмвм-
гм езрря пупнійщпрва - ноавмва куйщ-
руоа (ноавмпвігмкіпрщ1 ) [10, п. 40].  

Поз ущмку пуфаплд взжлафдлля 
ноавмвмї куйщруоз, якд пнозилярд 
лаукмвмы гуккмы омжвзлдлзт коаїл, 
нмйягає у пзпрдкі уіллмпрди і уяв-
йдлщ ном езрря, нмв’яжалзт кіе пм-
бмы мпмбйзвмпрякз ндвлмгм пнмпмбу 
езрря і одайщлзк правйдлляк гм па-
кмї куйщруоз [11, п. 534], яка взжла-
фає кдлрайірдр ндвлмї мпмбзпрмпрі і 
пупнійщлзт гоун, а ракме нозракал-
лзи їк лабіо проа-рдгіфлзт і ракрзф-
лзт езррєвд жкіпрмвлзт і езррєвд 
жабджндфуыфз уійди, цм пнзоаєрщпя 
ла ндвлі іпрмоз-флі куйщруолі и гдо-
еавлзущкі озпз, а ракме ла мпмбйз-
вмпрі рієї фапрзлз пупнійщпрва, яка 
лагає имку ндвлі пвірмгйяглі мпмбйз-
вмпрі [12]. 

Такзк фзлмк, акпімймгіфла мпмб-
йзвіпрщ гмкажувалля у кмлпрзрууіи-
лмку пугмвмку номудпі нмйягає у рм-
ку, цмб ґоулруыфзпщ ла сіймпмспщкіи 
мплмві кмлпрзрууіилмї акпімймгії, вз-
жлафзрз прунілщ вігнмвіглмпрі нодгкд-
ра гмпйігедлля пурлмпрі жагайщлмвз-

_________________ 
1  Позк. аврмоа. 
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жлалзт у пупнійщпрві кмлпрзрууіилзт 
уіллмпрди, жмкодка, в кмлрдкпрі їт ода-
йіжауії ра жатзпру. У пуфапліи гдкмк-
оарзфліи, ноавмвіи ра пмуіайщліи гдо-
еаві пзпрдка кмлпрзрууіилзт уіллмп-
рди бугуєрщпя жа нозлузнмк могаліф-
лмгм нмєглалля роагзуіи, жвзфаїв, 
кдлрайщлзт козрдоіїв куйщруоз, км-
оайі ра одйігії іж жагайщлмвзжлалзкз 
ла кіелаомглмку оівлі нозлузнакз 
вжаєкмвіглмпзл ілгзвігуука і пмуіуку 
(в мпмбі гдоеавз ра ілпрзрурів гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва). 

На ноакрзуі уд мжлафає, цм мплм-
влзк жавгалляк уілліплмгм-
кмкулікарзвлмгм апндкру одайіжауії 
ігдї ноавмвмгм пупнійщпрва, є вжаєклд 
взжлалля ноав і пвмбмг сіжзфлзт ра 
ыозгзфлзт мпіб, а ракме впралмвйдл-
ля фіркмгм ноавмнмоягку, цм ужгм-
геувавпя б ж ракзкз жагайщлмйыгпщ-
кзкз уіллмпрякз, як пвмбмга, вігнм-
вігайщліпрщ, оівліпрщ ра пноавдгйз-
віпрщ [13, п. 167].  

Як лагмймпзв КСУ у Ріхдллі віг 
11 емврля 2005 омку № 8-он/2005, - 
"в Укоаїлі як пмуіайщліи, ноавмвіи 
гдоеаві нмйірзка пноякмвуєрщпя ла 
првмодлля укмв, які жабджндфуырщ 
гмпрарліи езррєвзи оівдлщ, війщлзи і 
впдбіфлзи омжвзрмк йыгзлз як лаи-
взцмї пмуіайщлмї уіллмпрі, її езрря і 
жгмомв’я, фдпрщ і гігліпрщ.  Урвдо-
гедлля ра гмрозкалля жакоінйдлзт у 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат пмуіайщ-
лзт пралгаорів є кмлпрзру-уіилзк 
мбмв’яжкмк гдоеавз. Діяйщліпрщ її 
ноавмрвмофзт і ноавмжапрмпмвлзт 
могалів кає жгіиплыварзпя жа нозл-
узнакз пноавдгйзвмпрі, гука-ліжку, 
вдотмвдлпрва і ноякмї гії лмок Кмл-
прзрууії Укоаїлз, а нмвлмваедлля - у 
впралмвйдлзт Оплмвлзк Закмлмк 
Укоаїлз кдеат і вігнмвіглм гм жакм-
лів" [14]; 

Опмбйзвмї увагз у ущмку гмпйі-
гедллі жапйугмвуырщ млрмймгіфлі км-
кдлрз гмкажувалля у кмлпрзрууіилм-
ку пугмвмку номудпі, які, ла лах нмг-
йяг, є ріплм нмв’яжалзкз іж взжлафдл-
ляк нмлярря бурря ноава, имгм вйап-
рзвмпрди у омжукіллі пурлмпрі ра іплу-
валля у одайщлмпрі пмуіайщлм-
нмйірзфлзт укмв езррєгіяйщлмпрі 
пмуіуку ра, які буйз нодгкдрмк омж-
гуків взгарлзт нодгправлзків сійм-
пмспщкмї лаукз жа оіжлзт фапів. 

Так, нігкодпйыыфз ваейзвіпрщ 
млрмймгіфлзт кмкдлрів у взжлафдллі 
бурря ноава, - А. Каускал2, жмкодка, 
жажлафав, цм «нзралля ноавмвмї мл-
рмймгії, - нмйягаырщ у взжлафдллі 
рмгм, якзк пнмпмбмк ноавм нозфдрлд 
гм бурря, рмбрм, цм є ноавм у пвмїи 
млрмймгіфліи проукруоі, яка имгм пур-
ліпрщ. … Піжлалля ноава лд є кмлмйм-
гіфлзк акрмк, а вігбуваєрщпя в кмку-
лікарзвлмку іпрмозфлмку номудпі, 
якзи кає ла кдрі в упійякіи гзвдогд-
луії3 жлаирз кмлвдогдлуіы4, як взоі-
хайщлзи козрдоіи іпрзлз [15, s. 147–
148]. Діиплм, номбйдка млрмймгіфлмї 
нозомгз ноава вігмбоаеаєрщпя в ап-
ндкрі бурря йыгзлз, кмйз вмлм пнів-
віглмпзрщпя ж бурряк ілхмї йыгзлз, 
и уд вжаєклд пнівіплувалля жагомеує 
мбдолурзпя пвавіййяк і рмку вкйыфає 
взкмгу имгм мбкдедлля. Така вжає-
кмгія пуб’єкрів є млрмймгіфлмы мплм-
вмы ноава, а ноавмва млрмймгія взяв-
йяєрщпя млрмймгієы ілрдопуб’єкрзв-
лмпрі [16, п. 413].  

Цд ндвлмы кіомы кмодпнмлгуєрщ-
пя ж калрівпщкзк омжукілляк пвірм-
гйягу, якд ґоулруваймпя ла мплмвмнм-
ймелзт кмлуднуіят гвмт омжгійів 
сіймпмсії:  

- акпімймгії5, як уфдлля ном ноз-
омгу гутмвлзт, кмоайщлзт, дпрдрзф-
лзт ра ілхзт уіллмпрди, їт жв'яжмк 

_________________ 
2  Аоруо Каускал (лік.Arthur Kaufman; 1923–2001) - лікдущкзи сіймпмс ноава, мгзл іж 

лаивзгарліхзт   ноавмжлавуів гоугмї нмймвзлз ХХ пр. (нозк.аврмоа). 
3 Дзвдогд́луія (йар. diverto—  вігтзйяыпщ)—  омжтмгедлля мжлак і вйапрзвмпрди у 

пнмфарку бйзжщкзт гоун явзц (ноз. Аврмоа). 
4  кмлвдогдлуія (віг йар. convergo- жбйзеаы) - номудп жбйзедлля, птмгедлля (у оіжлмку 

пдлпі), кмкномкіпів; номрзйдела гзвдогдлуії (нозк. аврмоа). 
5  Акпімймгія - віг году.αξια—  уілліпрщ (нозк. аврмоа). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
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кіе пмбмы, іж пмуіайщлзкз, куйщруо-
лзкз фзллзкакз, а ракме мпмбзпріп-
ры йыгзлз; 

- млрмймгії6, як уфдлля, у якмку 
взвфаырщпя сулгакдлрайщлі номбйд-
кз іплувалля, омжвзрку пурліплмгм, 
лаиваейзвіхмгм, жмкодка, сіймпмс-
пщкзт кардоіи ракзт як: ндохммплмва 
бурря, пубпралуія, номпріо, фап, оут, 
нозфзлліпрщ рмцм. 

Іпрмрлзи внйзв ла пралмвйдлля 
омжукілля млрмймгіфлзт ра акпімймгіф-
лзт мпмбйзвмпрди гмкажувалля в пу-
фаплмку кмлпрзрууіилмку пугмвмку 
номудпі пнозфзлзйз ракме нмймедлля 
кмлуднуії ноавмвмгм одайіжку як пкйа-
гмвмї жагайщлмї рдмоії ыозгзфлмї ао-
гукдлрауії.  

Нзлі у жатіглмку ноавмжлавпрві, - 
нзхд М. Кмжыбоа, - сакрзфлм лд 
ніггаєрщпя пукліву рд, цм «рдкпрз 
жакмлів… лікмйз лд врійыырщпя в 
фзпрмку взгйягі в гіыфд ноавм», рмбрм 
мгзл йзхд жакмл лд є гмпрарлік 
гедодймк гйя кмлкодрлмгм ноавмвмгм 
оіхдлля. Як явзцд, кмлкодрлд ноавм 
кає жбдоігарз жв’яжмк ж одайщлзк 
езрряк. Тмку пуг лд кмед лд боарз 
гм увагз одайщлзи прал одфди. Шкмйа 
ноавмвмгм одайіжку взлзкйа ла ґоулрі 
алгймпакпмлпщкмї ноавмвмї пзпрдкз, 
ноавлзкз якмї, ла вігкілу віг 
ноавлзків кмлрзлдлрайщлмї Євомнз, 
якзк роагзуіилм був нозракаллзи 
жгдбійщхмгм гдгукрзвлзи прзйщ 
кзпйдлля, жавегз в нмбугмві пвмєї 
аогукдлрауії віггавайз ндодвагу 
ілгукрзвліи ймгіуі, рмбрм вігхрмвту-
вайзпя лд прійщкз віг нмжзрзвлмгм 
ноава, пкійщкз віг кмлпрзрууіилзт 
уіллмпрди [17, п. 274].  

Поз ущмку, як пйухлм жауваезв 
цд ла нмфарку ХХ прмйірря, - 
Б. Кзпряківпщкзи - кмелзи лмвзи 
ваейзвзи жакмл у пуфапліи кмлпрз-
рууіиліи гдоеаві є «кмкномкіпмк кіе 
оіжлзкз наоріякз, цм нодгправйяырщ 
ілрдодпз ндвлзт пмуіайщлзт гоун і 
кйапів. Суфапла гдоеава гіє ла нігп-
раві кмкномкіпів, і кмлпрзрууія кме-
лмї мкодкмї гдоеавз є кмкномкіпмк 

кіе лаивнйзвмвіхзкз пмуіайщлзкз 
гоунакз в ндвліи коаїлі» [18, c. 180]. 

Сугедлля нодгправлзків оіжлзт 
лаукмвзт кій кмела буйм б номгмв-
езрз, мглак, взжлаыфз, цм лагалі 
лзкз кмлуднуії ра лаукмвм-
рдмодрзфлі гмомбкз бджукмвлм каырщ 
ноавм ла езрря, вмглмфап пйіг вігкі-
рзрз, цм лд жваеаыфз ла вігкілліпрщ 
у смокуйываллят, кмела ужагайщлз-
рз ндвлі мплмвлі ланоякз гдлджзпу 
омжукілля сіймпмспщкм-ноавмвзт 
взкіоів гмкажувалля у пугмвмку ном-
удпі. Нармкіпрщ, ла лахд ндодкмлал-
ля, гмпйігеуыфз нзралля гмкажів ра 
гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку пу-
гмвмку номудпі, пйіг взтмгзрз, ла-
пакндодг, ж рмгм, цм ла вігкілу віг 
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії, в якзт 
ніжлаллы іпрзлз хйятмк гмкажувалля 
ноз омжгйягі пноав ндодгує алайіж 
сакрзфлзт галзт, сіймпмспщкм-
ноавмві взкіоз гмкажувалля у кмл-
прзрууіилмку пугмфзлпрві каырщ пвмї 
пндузсіфлі мжлакз.  

Змкодка, ніг фап гмкажувалля у 
кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі, 
ваейзва омйщ лайдезрщ, рвмофмку 
алайіжу і пзлрджу як лмок кмлпрзрууії 
і жакмлів, рак і жагайщлзт нозлузнів 
ноава, нмбугмвалмку жа нозлузнакз 
(жакмлакз) смокайщлмї ймгікз, гм 
якзт лайдеарщ: 

- нозлузн рмрмелмпрі, мплмвлзкз 
нмпруйаракз якмгм є, нм-ндохд, рд, цм 
лд кмела мрмрмелыварз оіжлі гуккз; 
нм-гоугд, - лд кмела рмрмелі гуккз 
нозикарз жа оіжлі;  

- нозлузн лдпундодфлмпрі, жгіглм 
якзк: - гва номрзйделі взпймвйывал-
ля лд є мглмфаплм іпрзллзкз, мглд ж 
лзт лдмгкіллм тзблд;  

- нозлузн взкйыфдлмгм родрщмгм, 
якзи нмйягає в рмку, цм ж гвмт вз-
пймвйывалщ — «А» фз «лд А» — мглд 
мбмв'яжкмвм є іпрзллзк, рмбрм гва 
пугедлля, мглд ж якзт є жандодфдлляк 
ілхмгм, лд кмеурщ бурз мглмфаплм 
тзблзкз; 

- нозлузн гмпрарлщмї нігправз абм 
нозлузн гмпрарлщмгм мбґоулрувалля, 

_________________ 
6  Онтологія – віг году.όντος– суще, те, що існує і λόγος– учення, наука (прим. автора). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85_(%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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якзи жабджндфує мбґоулрмваліпрщ і 
гмкажмвіпрщ кзпйдлля, взкагаыфз цмб 
гуккз буйз влуроіхлщм нмв'яжалі 
мгла ж мглмы [19, п. 9 - 10]. 

Такзк фзлмк, ваейзвд жлафдлля 
пдодг гмкажів у кмлпрзрууіилмку пу-
гмвмку номудпі, каырщ гмкажз, мроз-
калі жа гмнмкмгмы пугмвмї ймгікз, 
рмбрм пндуіайщлмї пкйагмвмї ыозгзф-
лмї ймгікз, нодгкдрмк якмї, в пвмы 
фдогу, є пугмвд мбґоулрувалля (пугм-
вд гмкажувалля), ра пугмвмї алайірз-
кз, - рмбрм ілрдйдкруайщлмї, ймгікм-
кзпйдлмї гіяйщлмпрі, пноякмвалмї ла 
оіхдлля ноакрзфлзт жавгалщ. 

Діиплм, як нмкажує алайіж ноак-
рзкз КСУ, имгм нігпуккмві акрз є 
оджуйщрармк омжукмвмї гіяйщлмпрі 
пуггів, яка ндодгбафає жапрмпувалля 
кдрмгів акпімймгії як лаукз ном жага-
йщлмйыгпщкі уіллмпрі, млрмймгії в 
кмлрдкпрі гмпйігедлля взкйзків пщм-
гмгдлля, дніпрдкмймгії гйя мрозкалля 
жлалщ у оіжлзт гайужят езррєгіяйщлм-
прі пупнійщпрва, ймгікз, гіайдкрзкз, 
пзпрдклмгм алайіжу, гдокдлдврзкз ра 
багарщмт ілхзт сіймпмспщкм-
кдрмгмймгіфлзт нозимків, аганрмва-
лзт гм уійди ра жавгалщ кмлпрзрууіи-
лмгм пугмфзлпрва. 

1. Дмкажувалля у кмлпрзрууіилм-
ку пугмвмку номудпі нігнмоягкмвалд 
жагайщлзк глмпдмймгіфлзк жакмлмкі-
олмпряк ніжлалля ра є нм пурі лаукм-
взк і лавірщ фапркмвм сіймпмспщкзк. 

2. Кмлуднруайщлі нмймедлля ак-
пімймгії, як сіймпмспщкмгм вфдлля 
ном уіллмпрі, взжлафаырщ взбіо йы-
гщкз ланояку їтлщмї гіяйщлмпрі ра 
таоакрдо їт вфзлків, ра млрмймгії, як 
вфдлля ном бурря, рмбрм ндохммплмвз 
упщмгм пурліплмгм, каырщ жлафлзи 
внйзв ла сіймпмспщкмгм-ноавмві вз-
кіоз гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку 
пугмвмку номудпі. 

3. У лаууі сіймпмсії ноава лд кає 
мглмжлафлмгм нігтмгу гм взжлафдлля 
нмлярря «уіллмпрі», у пзпрдкі узт 
уіллмпрди кмлпрзрууіилмгм оівля, 
сулгакдлрайщлу омйщ, жгдбійщхд віг-
лмпярщ: пвмбмгу, вігнмвігайщліпрщ, 
оівліпрщ, ноава ра мплмвмнмймелі 
пвмбмгз йыгзлз і гомкагялзла, вмлз 
лд жайдеарщ віг іпрмозфлзт укмв, ра 
нозпурлі в бугщ-якмку фапі ра номп-
рмоі, а їт улівдопайщлу пукунліпрщ 
вігмбоаеає нозомглд ноавм. 

4. Дмпйігеуыфз нзралля гмкажів 
ра гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку 
пугмвмку номудпі, пйіг взтмгзрз, 
лапакндодг, ж рмгм, цм ла вігкілу віг 
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії, в якзт 
ніжлаллы іпрзлз хйятмк гмкажувалля 
ноз омжгйягі пноав, ндодгує алайіж 
сакрзфлзт галзт, сіймпмспщкм-
ноавмві взкіоз гмкажувалля у кмл-
прзрууіилмку пугмфзлпрві каырщ пвмї 
пндузсіфлі мжлакз.  
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Шанрайа Н. К. Фіймпмспщкзи жкіпр гмкажів ра гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку 

пугмвмку номудпі 
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы сіймпмспщкмгм жкіпру гмкажів ра гмкажувалля у 

кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі. Опмбйзву увагу аврмо нозгійяє сіймпмспщкм-
ноавмку взжлафдллы млрмймгіфлмгм ра акпімймгіфлмгм взкіоів жкіпру гмкажувалля як 
гмймвлмгм сакрмоу впралмвйдлля іпрзлз ноз омжгйягі нзралщ, які лайдеарщ гм кмкнд-
рдлуії кмлпрзрууіилмї ыпрзуії. 

Кйыфмві пймва: акпімймгія, глмпдмймгія, гмкажувалля, кмлпрзрууімлайіжк, млрмйм-
гія, ноавм, нозомглі ноава, оівліпрщ, пноавдгйзвіпрщ, уіллмпрі. 

 
 
Шанрайа Н. К. Фзймпмспкзи пкшпй гмкажардйщпрв з гмкажшвалзя в кмлпрзру-

узмллмк пугдблмк номудппд 
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы сзймпмспкмгм пмгдоеалзя гмкажардйщпрв з гм-

кажшвалзя в кмлпрзруузмллмк номудппд. Опмбмд влзкалзд аврмо угдйядр сзймпмсп-
км-ноавмку мнодгдйдлзы млрмймгзфдпкзт з акпзмймгзфдпкзт апндкрмв гмкажшвалзя 
как гйавлмгм сакрмоа упралмвйдлзя зпрзлш ноз оаппкмродлзз вмномпмв, мрлмпяцзт-
пя к кмкндрдлузз кмлпрзруузмллми ыпрзузз. 
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. 
 
Shaptala N. Philosophical content of the proof and evidence in a constitutional 

court proceeding 
The article is devoted to the study of the philosophical content of the proof and 

evidence in a constitutional court process. Particular attention is paid to the 
philosophical and legal definition of ontological and axiological dimensions of the content 
of proof as the main factor in establishing truth when considering issues that fall within 
the competence of constitutional justice. 

Key words: axiology, epistemology, proof, constitutionalism, ontology, law, natural 
rights, equality, justice, values. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


