
Ïóáëè÷íîå ïðàâî  Public law

ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË

№ 4 (32)/ 2018

Âèäàºòüñÿ: ùîêâàðòàëüíî

Заснований 2011 року

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
89168

 Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
«Ìàéáóòíº êðà¿íè», 2018

 Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò,
2018

Çàñíîâíèêè:
– Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà

îðãàí³çàö³ÿ «Ìàéáóòíº êðà¿íè»
– Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé

óí³âåðñèòåò

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð ÂÃÎ
«Ìàéáóòíº êðà¿íè»

Ì. ². ²íøèí

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó
Ñ. Ã. Ñòåöåíêî

Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð æóðíàëó
Ì. Î. Äÿ÷åíêî

Æóðíàë âíåñåíî äî Ïåðåë³êó
íàóêîâèõ ôàõîâèõ âèäàíü ó ãàëóç³

þðèäè÷íèõ íàóê

Ñâ³äîöòâî 
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ

ÊÂ ¹ 17554–6404P
â³ä 24.03.2011 ð.

Àäðåñà ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿:
ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,

12-á, îô. 49.
Òåë.  (097) 225-12-15

Îô³ö³éíèé ñàéò: óîurfuture.org.ua
publpravo@ukr.net

public.pravo@gmail.com

Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó 
Â÷åíîþ ðàäîþ Óæãîðîäñüêîãî 

íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
(ïðîòîêîë ¹ 3 â³ä 26.02.2019 ð.)

Æóðíàë âêëþ÷åíî äî ì³æíàðîäíî¿
íàóêîìåòðè÷íî¿ áàçè

Index Copernicus International
(Âàðøàâà, Ïîëüùà)

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ

©  

©  

(ð³øåííÿ Ïðåçèä³¿ ÂÀÊ Óêðà¿íè
â³ä 22.04.2011 ð. ¹ 1-05/4,

íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè
â³ä 16.05.2016 ð. ¹ 515)



 

2          

 

Наукмва оага: 
 
Балгуока О. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 
Бауйіл Ю. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 
Кмнзйдлкм О. Л.– г. ю. м., акагдлік НАН Укпаїми; 
Кмпрдлкм О. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 
Пдрозшзл О. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 

    Рабілмвзч П. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;  
Сдйівалмв А. О. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 
Скознлюк О. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми; 
Шдкшучдлкм Ю. С.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАН Укпаїми. 
 
 
 
 
 
Рдгакціила кмйдгія: 
 
Ілшзл М. І.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми, гнкнвмий пдгакснп 
ВГО «Майбусмє кпаїми»; 
Срдцдлкм С. Г.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми,  
гнкнвмий пдгакснп еупмаку; 
Алгоіикм О.Ф.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ); 
Аоіпрмва І. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Сули); 
Баикуоармв М. О.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ); 
Баоабаш Ю. Г.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Хапків); 
Бдойач А. І.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ); 
Бзпага Ю. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Уегнпнг); 
Бмгарзоьмв І. Г. – г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.); 
Ваведлчук С. Я. – г. ю. м., гнцдмс (Київ); 
Дугдлдць О. С.– г. ю. м., опнтдрнп (Мнрква, Рнрія); 
Жуоавйьмв Д. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ); 
Кмймгіи А. М.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ); 
Кмймкмєць Т. О. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми    
(Заонпіеея) 
Лажуо Я. В.– г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг); 
Лдкак В. В.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ); 
Лзрвзлмв О. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Хапків); 
Лук’ялдць Д. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Сули); 
Мікуйіл В. П.– г. ю. м., опнтдрнп (Уегнпнг); 
Ойдсіо В. І.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ); 
Оойюк О. П.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми (Київ); 
Пєркмв С. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ); 
Позикачдлкм Д. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Дміопн); 
Рмкашмв Р. А.– г. ю. м., опнтдрнп (Самкс-Пдсдпбупг, Рнрія); 
Сігак М. В.– г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг); 
Хавомлюк М. І.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ); 
Шдвчдлкм А. Є.– г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.); 
Яокзш Н. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ). 

 

   
 



                  3   

Зміст 
       ТЕМА НОМЕРУ: 
       ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНУВАННЯ В ОНОВЛЕНОМУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОМУ   
       ВИМІРІ 
КОЗЬЯКОВ І. М. 
(к. Кзїв) 

Оогаліжауіилм-ноавмві мплмвз нодгправлзурва номкуомомк 
ілрдодпів гдоеавз в пугі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
9 

ТЕРТИШНИК В. М.,   
БОГАТИРЬОВ І. Г.  
(к. Дліном, 
к. Іонілщ Кзївпщкмї мбй.) 

Юозгзфла взжлафдліпрщ кмкндрдлуіи номкуоаруоз в укмват 
одайіжауії гмкрозлз ноавмвйаггя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
16 

КРАВЧУК В. М.  
(к. Кзїв) 

Поавзйа номсдпіилмї дрзкз у гіяйщлмпрі номкуомоів . . . . . . . . .  23 

СЕМЕНЕНКО Б. В.  
(к. Кзїв) 

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоаруоз: лаукмвм-
рдмодрзфлзи апндкр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
30 

       КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО 
ШАПТАЛА Н. К. 
(к. Кзїв) 

Фіймпмспщкзи жкіпр гмкажів ра гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку 
пугмвмку номудпі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
40 

СЕРДЮК Н. А. 
(к. Кзїв) 

Пдопндкрзвз омжвзрку ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва в пуфапліи Укоаїлі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
48 

       АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
ЩЕРБАК Н. О. 
(к. Кзїв) 

Оогалз кіпудвмї агкіліпроарзвлм-пугмвмї вйагз у ноавм-
бдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят в укмват одсмокувалля 
удлроайщлмгм уноавйілля Рмпіипщкмы ікндоієы ла нмфарку 
ХІХ пр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
56 

АНІЩЕНКО М. А., 
АЛЕКСЄЄВ О. Г., 
ГАМБУРГ Л. С.,  
ДІЧКО Г. О. 
(к. Занмоіеея) 

Кмлсйікр ілрдодпів у алрзкмоунуіилмку жакмлмгавпрві Укоаїлз: 
жапіб жанмбігалля кмоунуії фз ноавмвзи абпуог? . . . . . . . . . . . . .  

 
62 

КУЛЕШОВ О. О., 
КУЛЕШОВА Е. М.  
(к. Маоіунмйщ 
Дмлдущкмї мбй.) 

Пpмбйдклі апндкрз гдpеавлмгм унpавйілля в пзпрдкі 
мpгаліжауіилмї гіяйщлмпрі взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт pаг у 
ндpімг гдудлрpайіжауії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
71 

       ФІНАНСОВЕ ПРАВО 
ЯКИМЧУК Н. Я.  
(к. Кзїв) 

Пзралля жкіпру ра жлафдлля нмлярря “одгімлайщлзи 
нмгаркмвзи оджзгдлр” як сілалпмвм-ноавмвмї кардгмоії . . . . . . .  

 
79 

БУРЯК І. В.  
(к. Іонілщ  
Кзївпщкмї мбй.) 

Пмгахдлля номпромфдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоы-
валля в оажі взкмлалля кіпудвмгм гаоалріилмгм жмбмв’яжалля: 
сілалпмвм-ноавмвзи апндкр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
87 

       КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС 
ОДИНЕЦЬ І. В.  
(к. Кзїв) 

Пдодгукмвз козкілайіжауії калінуйывалля ла смлгмвмку 
озлку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
95 

КОЛЯГІНА Т. Є.  
(к. Хаоків) 

Вігнмвігайщліпрщ жа вроуфалля в гіяйщліпрщ жатзплзка жа 
козкілайщлзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз ра жаоубіелзт гдоеав. 
Пмоівляйщлзи алайіж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
104 

БОГАТИРЬОВ А. І.  
(к. Іонілщ  
Кзївпщкмї мбй.) 

Міпуд козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа гії, які гджмогаліжуырщ  
омбмру упралмв взкмлалля нмкаоалщ в проукруоі ндлірдлуіаолмї 
жймфзллмпрі (амгкійрькню лнвню) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
111 

       МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО 
ОЛІЙНИК С. М. 
(к. Кзїв) 
 
 

Діяйщліпрщ Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН цмгм кіелаомглм- 
ноавмвмгм одгуйывалля одагкіпії мпіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
117 



     4                    

       МЕДИЧНЕ ПРАВО 
СІДЕЛКОВСЬКИЙ О. Л. 
(к. Кзїв) 

Єгзлзи кдгзфлзи номпріо як мб’єкр агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї лаукз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
123 

СТРУС Л. Б. 
(к. Лщвів)  

Гдлгдола ігдлрзфліпрщ в Укоаїлі: номбйдкз гзпкозкілауії у 
псдоі бімыозпноугдлуії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
129 

       ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ГУК Б. М.,  
КОРНОВЕНКО С. В.  
(к. Чдокапз)   

Тдмодрзкм-ноавмві ра ноакрзфлі номбйдкз ноавмвмгм 
одгуйывалля ноава ла ноауы апніоалрів і гмкрмоалрів . . . . . . .  

 
135 

       ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
БОБРОВА Ю. Ю. 
(к. Біймвмгпщк 
Лугалпщкмї мбй.) 

Ваейзвіпрщ уоатувалля ґдлгдолмгм козрдоіы ноз омжнмгійі 
пуггівпщкмгм лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайіжауії пуггі ж 
омжгйягу ндвлмї кардгмоії пноав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
144 

ШУТИЙ М. В. 
(к. Кзїв) 

Ддоеавла мтмомла могалів гдоеавлмї вйагз Укоаїлз ра 
нмпагмвзт мпіб: акруайщлі номбйдкз угмпкмлайдлля фзллмгм 
жакмлмгавпрва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
151 

БОБРОВ Ю. О. 
(к. Івалм-Фоалківпщк) 

Помбйдклі апндкрз уноавйілпщкзт віглмпзлз у віипщкмвзт 
пугат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
155 

       ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 
СОЛДАТЕНКО В. Ф.  
(к. Кзїв) 

«Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм 
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйы 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз 1918 о.)  (харсима спдся) . . . . . . . . . . . .  

 
 
164 

ПАРХОМЕНКО Н. М.  
(к. Кзїв) 

Ігдмймгія як пкйагмва і фзллзк дсдкрзвлмпрі одайіжауії 
одсмок в Укоаїлі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
176 

КОЛОДІЙ О. А. 
(к. Кзїв) 

Рдгйакдлрауія ноавмвмгм прарупу лаомгів . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

СКРИПНИК В. Л.  
(к. Кодкдлфук 
Пмйравпщкмї мбй.) 

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлзт ноав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 

ТОКАРЧУК О. В.  
(к. Кзїв) 

Сніввіглмхдлля гдоеавз і ноава в лаукмвм-рдмодрзфліи 
пнагцзлі укоаїлпщкзт уфдлзт у дкігоауії . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
198 

КРАСОВСЬКИЙ К. Ю.  
(к. Кзїв) 

Кмлуднуії нозомглзт ноав йыгзлз у ндоімг Нмвмгм фапу ра їт 
вігмбоаедлля у ндохзт ыозгзфлзт гмкукдлрат . . . . . . . . . . . .  

 
206 

ГОЛОВКО А. Л.  
(к. Кзїв) 

Позомгммтмомлла гіяйщліпрщ в укмват гймбайіжауії: рдмодрзкм-
ноавмвзи апндкр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
214 

       ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО 
ГОЛУБ О. А.  
(к. Кзїв) 

Опмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл . . . .  222 

ЯКОВЛЄВА С. Ф.  
(к. Луущк) 

Опмбйзвмпрі пймвдплмгм нмородра пуб’єкра жймфзлу пуфаплмї 
днмтз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
227 

       РЕЦЕНЗІЇ 
АНДРУСИШИН Б. І.   
(к. Кзїв) 

Снмгагз ном каибурлє (пнзгули ма онкяу кмиги В. П. Амгпу-
чдмка «Опгамізнвамд руроікьрсвн») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
232 

САВЧИН М. В. 
(к. Уегмомг) 

Щм взоіжляє євомндипщку кмгдйщ кмлпрзрууімлайіжку ж рмфкз 
жмоу її пзпрдклм-уілліплмгм алайіжу (Рдфдмзія ма лнмнгпатію 
О. М. Бнпиркаврькнї «Євпнодйрька лнгдкь кнмрсисуфінмакізлу: 
акрінкнгіхмн-рирсдлмий амакіз») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
238 

       ВІТАЄМО! 
АКУЛЕНКО В. І.  
(к. Кзїв) 

Пмоа нігпукків і лмвзт лаукмвм-ндгагмгіфлзт нйалів (гн     
60-піххя опнтдрнпа Бнггама Амгпурицима) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
243 

   
 



                  5   

Cодержание 
       ТЕМА НОМЕРА: 
      ПРОКУРАТУРА УКРАИНЫ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ОБНОВЛЕННОМ НОРМАТИВНО-  
      ПРАВОВОМ ИЗМЕРЕНИИ 

КОЗЬЯКОВ И. Н.  
(г. Кздв) 

Оогалзжаузмллм-ноавмвшд мплмвш нодгправзрдйщпрва 
номкуомомк злрдодпмв гмпугаопрва в пугд  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
9 

ТЕРТИШНИК В. М., 
БОГАТЫРЕВ И. Г.  
(г. Длдно, 
 г. Иондлщ 
 Кздвпкми мбй.) 

Юозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ кмкндрдлузи номкуоаруош в 
упймвзят одайзжаузз гмкрозлш ноавмпугзя . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
16 

КРАВЧУК В. Н.  
(г. Кздв) 

Поавзйа номсдппзмлайщлми ързкз в гдярдйщлмпрз номкуомомв .  23 

СЕМЕНЕНКО Б. В.  
(г. Кздв) 

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвшт кдо мбдпндфдлзя пйуедблм-
роугмвми гзпузнйзлш в могалат номкуоаруош: лауфлм-
рдмодрзфдпкзи апндкр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
30 

       КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
ШАПТАЛА Н. К.  
(г. Кздв)  

Фзймпмспкзи пкшпй гмкажардйщпрв з гмкажшвалзя в 
кмлпрзруузмллмк номудппд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
40 

СЕРДЮК Н. А.  
(г. Кздв) 

Пдопндкрзвш оажвзрзя злпрзрурмв гоаегалпкмгм мбцдпрва в 
пмводкдллми Укоазлд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
48 

       АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
ЩЕРБАК Н. А. 
(г. Кздв) 

Оогалш кдпрлми агкзлзпроарзвлм-пугдблми вйапрз в 
ноавмбдоделшт укоазлпкзт ждкйят в упймвзят одсмокзомвалзя 
удлроайщлмгм уноавйдлзя Рмппзипкми зкндозди в лафайд ХІХ в.  

 
 
56 

АНИЩЕНКО М. А., 
АЛЕКСЕЕВ А. Г., 
ГАМБУРГ Л. С., 
ДИЧКО А. О. 
(г. Занмомещд) 

Кмлсйзкр злрдодпмв в алрзкмооунузмллмк жакмлмгардйщпрвд 
Укоазлш: подгпрвм нодгмрвоацдлзя кмооунузз зйз ноавмвми 
абпуог? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
62 

КУЛЕШОВ А. А., 
КУЛЕШОВА Е. М. 
(г. Маозунмйщ 
Дмлдукми мбй.) 

Пpмбйдклшд апндкрш гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя в пзпрдкд 
мpгалзжаузмллми гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт мpгалмв 
кдпрлшт пмвдрмв в ндpзмг гдудлрpайзжаузз . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
71 

       ФИНАНСОВОЕ ПРАВО 
ЯКИМЧУК Н. Я. 
(г. Кздв) 

Вмномп пмгдоеалзя з жлафдлзя нмлярзя "одгзмлайщлши 
лаймгмвши оджзгдлр" как сзлалпмвм-ноавмвми кардгмозз . . . .  

 
79 

БУРЯК И. В. 
(г. Иондлщ 
 Кздвпкми мбй.) 

Пмгахдлзд номпомфдллми жагмйедллмпрз пубчдкрмв 
тмжяипрвмвалзя в пйуфад вшнмйлдлзя кдпрлмгм гаоалрзилмгм 
мбяжардйщпрва: сзлалпмвм-ноавмвми апндкр . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
87 

       УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС 
ОДИНЕЦ И. В. 
(г. Кздв) 

Подгнмпшйкз гйя козкзлайзжаузз калзнуйзомвалзя ла 
смлгмвмк ошлкд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
95 

КОЛЯГИНА Т. Е. 
(г. Хаокмв) 

Орвдрпрвдллмпрщ жа вкдхардйщпрвм в гдярдйщлмпрщ жацзрлзка 
нм угмймвлмку жакмлмгардйщпрву Укоазлш з жаоубделшт 
гмпугаопрв. Соавлзрдйщлши алайзж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
104 

БОГАТЫРЕВ А. И. 
(г. Иондлщ 
 Кздвпкми мбй.) 

Мдпрм угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз жа гдипрвзя, кмрмошд  
гджмогалзжуыр оабмру уфодегдлзи зпнмйлдлзя  лакажалзи в 
проукруод ндлзрдлузаолми нодпрунлмпрз (ма амгкийркнл 
языкд). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
111 

       МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
ОЛЕЙНИК С. Н. 
(г. Кздв) 
 

Ддярдйщлмпрщ Кмкзппзз кдегулаомглмгм ноава ООН нм 
кдегулаомглм-ноавмвмку одгуйзомвалзы одагкзппзз йзу . .  

 
117 



     6                    

       МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО 
СИДЕЛКОВСКИЙ А. Л. 
(г. Кздв) 
 

Егзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм как мбчдкр 
агкзлзпроарзвлм-ноавмвми лаукз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
123 

СТРУС Л. Б.  
(г. Лщвмв) 

Гдлгдолая згдлрзфлмпрщ в Укоазлд: номбйдкш гзпкозкзлаузз 
в псдод бзмыозпноугдлузз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
129 

       ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГУК Б. М.,  
КОРНОВЕНКО С. В.  
(г. Чдокаппш) 

Тдмодрзкм-ноавмвшд з ноакрзфдпкзд номбйдкш ноавмвмгм 
одгуйзомвалзя ноава ла роуг апнзоалрмв з гмкрмоалрмв . . . . .  

 
135 

       ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БОБРОВА Ю. Ю. 
(г. Бдймвмгпк 
Лугалпкми мбй.) 

Ваелмпрщ уфдра гдлгдолмгм апндкра ноз оапнодгдйдлзз 
пугдипкми лагоужкз з мнодгдйдлзз пндузайзжаузз пугщз нм 
оаппкмродлзы мнодгдйдллми кардгмозз гдй . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
144 

ШУТЫЙ М. В.  
(г. Кздв) 

Гмпугаопрвдллая мтоала могалмв гмпугаопрвдллми вйапрз 
Укоазлш з гмйелмплшт йзу: акруайщлшд номбйдкш 
упмвдохдлпрвмвалзя гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва . . . . . . . .  

 
 
151 

БОБРОВ Ю. А.  
(г. Ивалм-Фоалкмвпк ) 

Помбйдклшд апндкрш уноавйдлфдпкзт мрлмхдлзя в вмдллшт 
пугат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
155 

       ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
СОЛДАТЕНКО В. Ф. 
(г. Кздв) 

"Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к 
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкми пугщбд 
Укоазлпкмгм Гмпугаопрва 1918 г.) (харсь спдсья) . . . . . . . . . .  

 
 
164 

ПАРХОМЕНКО Н. Н.  
(г. Кздв) 

Игдмймгзя как пмправйяыцая з сакрмо ъссдкрзвлмпрз 
одайзжаузз одсмок в Укоазлд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
176 

КОЛОДИЙ А. А. 
(г. Кздв) 

Рдгйакдлраузя ноавмвмгм прарупа лаомгмв . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

СКРИПНИК В. Л. 
(г. Кодкдлфуг 
Пмйравпкми мбй.) 

Обмомрмпнмпмблмпрщ мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав . . . . . . . . . . .  190 

ТОКАРЧУК О. В. 
(г. Кздв) 

Сммрлмхдлзд гмпугаопрва з ноава в лауфлм-рдмодрзфдпкмк 
лапйдгзз укоазлпкзт уфдлшт в ъкзгоаузз . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
198 

КРАСОВСКИЙ К. Ю. 
(г. Кздв) 

Кмлуднузз дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка в упймвзят 
гймбайзжаузз: рдмодрзкм-ноавмвми апндкр . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
206 

ГОЛОВКО А. Л. 
(г. Кздв) 

Позомгммтоаллая гдярдйщлмпрщ в упймвзят гймбайзжаузз: 
рдмодрзкм-ноавмвми апндкр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
214 

       ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
ГОЛУБ А. А.  
(г. Кздв) 

Опмбдллмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя гдлгдолшт мрлмхдлзи .  222 

ЯКОВЛЕВА С. Ф. 
(г. Луук) 

Опмбдллмпрз пймвдплмгм нмородра пубчдкра нодпрунйдлзя 
пмводкдллми днмтз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
227 

       РЕЦЕНЗИИ 
АНДРУСИШИН Б. И. 
(г. Кздв) 

Вмпнмкзлалзя м бугуцдк (пазлыцкдмия ма онкяу кмиги 
В. П. Амгпучдмкн «Опгамизнваммнд нбчдрсвн») . . . . . . . . . . . . . .  

 
232 

САВЧИН М. В. 
(г. Уегмомг) 

Чрм мрйзфадр двомндипкуы кмгдйщ кмлпрзруузмлайзжка п 
рмфкз жодлзя дд пзпрдклм-удллмпрлмгм алайз жа (пдфдмзия       
ма лнмнгпатию Е. М. Бнпиркавркнй «Евпнодйркая лнгдкь 
кнмрсисуфинмакизла: акринкнгихмн-рирсдлмый амакиз») . . . . . .  

 
 
 
238 

      ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
АКУЛЕНКО В. И.  
(г. Кздв)  

Пмоа зрмгмв з лмвзт лауфлм-ндгагмгзфдпкзт нйалмв (к       
60-кдсию опнтдррнпа Бнггама Амгпурицима) . . . . . . . . . . . . . . .  

 
243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  7   

Contents 
       THEME OF RELEASE: 

       PROSECUTOR'S OFFICE OF UKRAINE: FUNCTIONING IN THE UPDATED LEGAL DIMENSION 
 КOZIAKOV І.  
(Kyiv) 

Organizational and legal basis of of the state’s interests 
representation by a prosecutor in the court . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
9 

TERTYSHNYK V., 
BOGATIREV І.  
(Dnipro, 
Irpin, Kyiv reg.) 

The legal certainty of the competences of the prosecution in 
terms of the implementation of the doctrine of the rule of law . . .  

 
16 

KRAVCHUK V.   
(Kyiv) 

Rules of professional ethics in the activities of prosecutors . . . . . .  23 

SEMENENKO B. 
(Kyiv) 

The system of moral and legal measures for the provision of 
service and labor discipline in the prosecutor's office: a scientific 
and theoretical aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
30 

       CONSTITUTIONAL LAW 
SHAPTALA N.  
(Kyiv) 

Philosophical content of the proof and evidence in a 
constitutional court proceeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
40 

SERDIUK N.  
(Kyiv)    

Perspective for the development of civil society institutes in 
modern Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
48 

        ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE 
SHCHERBAK N. 
(Kyiv) 

Bodies of local administrative and judicial authorities in the 
right-bank Ukrainian lands in conditions of reformation of the 
central government of the Russian Empire at the beginning of 
the nineteenth century . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
56 

ANISHCHENKO M., 
ALEKSEEV A., 
HAMBURG L., 
DICHKO H.  
(Zaporizhzhia) 

Conflict of interests in the anti-corruption legislation of Ukraine: 
a means of preventing corruption or legal absurdity? . . . . . . . . . .  

 
62 

KULESHOV  O., 
KULESHOVA E. 
(Mariupol, Donetsk reg.) 

Problem aspects of state governance in the system of 
organization of executive activities of local councils in the period 
of decentralization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
71 

       FINANCIAL LAW 
IAKYMCHUK  N.   
(Kyiv) 

Questions of the content and importance of the concept "regional 
tax residence" as a category of justice of public finance . . . . . . . . .  

79 

BURYAK I.   
(Irpin, Kyiv reg.) 

Redemption of overdue debts of economic entities in case of 
implementation of local guarantee obligation: financial-legal 
aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
87 

       CRIMINAL LAW AND PROCEDURE 
ODYNETS I.   
(Kyiv) 

Backgrounds for criminalization of manipulation on stock 
exchange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
95 

KOLIAGINA T.   
(Kharkiv) 

Responsibility for interpretation in activity protection for 
criminal legislation of Ukraine and foreign state. Comparative 
analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
104 

BOGATIREV А.  
(Irpin, Kyiv reg.) 

А place of criminal responsibility for actions which will 
disorganize work of establishments of implementation of 
punishments in structure of penitentiary crime . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
111 

       PUBLIC INTERNATIONAL LAW 
OLIІNYK S.  
(Kyiv) 

Activities of the UN International Law Commission regarding 
the international legal regulation of readmission of persons. . . . .  

 
117 
 

       MEDICAL LAW 
SIDELKOVSKIY O.  
(Kyiv) 

The only medical space as an object of administrative-legal 
science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 
123 



     8                    

STRUS L. 
(Lviv) 

Gender identity in Ukraine: problems of discrimination in the 
field of bio-jurisprudence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
129 

       LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW 
HUK B., 
KORNOVENKO S.   
(Cherkasy) 

Theoretical-and-legal and practical problems of legal regulation 
of the right to work of postgraduate students and doctoral 
students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
135 

       LAW ENFORCEMENT PRACTICE 
BOBROVA Yu. 
(Bilovodsk, 
Luhansk reg.)    

The importance of considering the gender aspect in the 
distribution of judicial duty and in determining a judge's 
specialization in considering a certain category of cases . . . . . . . 

 
 
144 

SHUTIY M. 
(Kyiv) 

State security organs of the state power of Ukraine and state 
organs: actual problems of the improvement of the current 
legislation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 
151 

BOBROV Yu.  
(Ivano-Frankivsk) 

The problem aspects of managerial relations in military courts . . .  155 

       THEORY OF STATE AND LAW 
SOLDATENKO V. 
(Kyiv) 

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) (part three) . . . . . . . . . . 

 
 
164 

PARKHOMENKO N.  
(Kyiv) 

The ideology as a component and efficiency factor of realization 
of the reforms in Ukraine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
176 

KOLODIY A.    
(Kyiv)  

Regulation of the legal status of peoples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 

SKRYPNYK V.   
(Kremenchuk,  
Poltava reg.) 

Circulability it’s objects of civil rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  190 

TOKARCHUK O.    
(Kyiv)  

A ratio of the state and the law in scientific-theoretical heritage 
of the Ukrainian scientists in emigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
198 

KRASOVSKY K.    
(Kyiv)  

Concepts of natural human rights in the context of globalization: 
the theoretical and legal aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
206 

HOLOVKO А.    
(Kyiv)  

Environmental protection activities in the conditions of 
globalization: theoretical-legal aspect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
214 

       TRIBUNE OF YOUNG SCIENTIST 
GOLUB O. 
(Kyiv) 

Features of legal regulation of gender relations . . . . . . . . . . . . . . .  222 

YAKOVLEVA S.  
(Lutsk) 

Features of the verbal portrait of the crime subject of the modern 
era . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
227 

       REVIEWS 
АNDRUSYSHYN B.  
(Kyiv) 

Memories of the future (reflections in the margins of the book 
“Organized society” by V.  Andrushchenko). . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
232 

SAVCHIN M. 
(Uzhhorod) 

What distinguishes the European model of constitutionalism 
from the point of view of its system-value analysis? (Review of 
the monograph by O. Borislavska "The European model of 
constitutionalism: axiological system analysis") . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 
 
238 

       СONGRATULATIONS! 
AKULENKO V. 
(Kyiv) 
 

It is time of results and new scientific and pedagogical plans (to 
the 60th birthday of professor Bohdan Andrusyshyn) . . . . . . . . . .  

 
243 

 



Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? . . . 
 

 

           9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ігор Козьяков, 

доктор юридичних наук, професор,  

заслужений юрист України,  

начальник відділу наукового-методичного  

забезпечення прокурорської діяльності  

поза сферою кримінальної юстиції  

Національної академії прокуратури України 

 

 

УДК 347.9 
 

Організаційно-правові основи  
представництва прокурором інтересів 

держави в суді 
 

У лапйігмк одайіжауії кмлпрзру-
уіилмї одсмокз в псдоі ноавмпуггя 
(2016) номкуоаруоа, пдодг ілхзт 
сулкуіи, жгіиплыє нодгправлзурвм 
ілрдодпів гдоеавз в пугі у взкйыф-
лзт взнагкат і в нмоягку, цм взжла-
фдлі жакмлмк. Зкілдлі ноавмві ноз-
нзпз цмгм номкуоаруоз каырщ сул-
гакдлрайщлзи таоакрдо гйя омжвзрку 
лмокарзвлмї одгйакдлрауії ра могалі-
жауії гіяйщлмпрі номкуомоів у узві-
йщлмку, гмпнмгаопщкмку ра агкіліпр-
оарзвлмку пугмфзлпрві. Взжлафайщ-
лзк є рд, цм уди сулкуімлайщлзи 
ланояк номкуомопщкмї гіяйщлмпрі 
кмлпрзрууіилм мбкдеуєрщпя жатзп-
рмк йзхд ілрдодпів гдоеавз ра вз-
кйыфлзкз взнагкакз, цм взкагаырщ 
віг номкуомоа жгіиплдлля жатзпру 
ілрдодпів гдоеавз у оажі їтлщмгм лд-
жгіиплдлля фз лдлайделмгм жгіип-

лдлля унмвлмваедлзкз гдоеавлзкз 
могалакз ра взкйыфдлля нігкілз їт 
гіяйщлмпрі.  

Айд ла ноакрзуі жапрмпувалля ра-
кмгм нігтмгу нмомгеує пзруауіы ноа-
вмвмї лдвзжлафдлмпрі, агед жаномнм-
лмвалд жакмлмгавудк омжукілля ном-
куомопщкмгм нодгправлзурва є пкйаг-
лзк і лдмглмжлафлзк гйя ноавмжапрм-
пувалля. Такме уя пзруауія нмгйзб-
йыєрщпя лднмвлмы и омжкзрмы ноа-
вмвмы одгйакдлрауієы мжлафдлмї су-
лкуії номкуоаруоз, лдгмпрарлщмы 
омжомбйдліпры її могаліжауіилзт мп-
лмв рмцм. За лаявлмпрі вкажалзт лд-
гмйіків нодгправлзурвм номкуомомк 
ілрдодпів гдоеавз в пугі уроуглдлд, а 
кдра жатзпру ілрдодпів гдоеавз у нд-
влзт взнагкат, лавірщ жа лаявлмпрі 
їтлщмгм одайщлмгм нмоухдлля, жайз-
хаєрщпя лд гмпяглурмы. 
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Тдмодрзфлі ра нозкйаглі нзралля 
одайіжауії номкуоаруомы нодгправлз-
ущкмї сулкуії мбзоайз нодгкдрмк 
пвмгм лаукмвмгм гмпйігедлля, жмкод-
ка: О. В. Алніймгмв, А. В. Губпщка, 
К. А. Гужд, А. В. Гупаомва, В. В. Дмйд-
еал, Т. О. Дулап, М. В. Кмпыра, 
О. Г. Куфдо, С. О. Майатмв, М. І. Мзф-
км, О. П. Нароуп, Н. С. Науйік, 
С. В. Пмгкмнаєв, Г. В. Пмнмв, М. В. Ру-
гдлкм, М. М. Ругдлкм, М. М. Срдсал-
фук, В. В. Сутмлмп, Г. А. Тдодцук, 
Р. М. Шдпрмнаймв ра ілхі.  

Урік, ж мплмвлзт кмкдлрів одайі-
жауії вкажалмї кмлпрзрууіилмї сулкуії 
номкуоаруоз мглмпраилмпрі кіе нм-
жзуіякз лаукмвуів і жакмлмрвмоуів 
рак і лд гмпяглурм, а лмвдйз ноавмвм-
гм одгуйывалля йзхд нмгйзбйыырщ 
гзпкупіиліпрщ рдкз нодгправлзурва 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в   
пугі.  

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
ноавмвзт і могаліжауіилзт мплмв ода-
йіжауії сулкуії нодгправлзурва ілрд-
одпів абм гдоеавз в пугі в пуфаплзт 
укмват одсмокувалля могалів номку-
оаруоз. 

Згіглм праррі 131-1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз номкуоаруоа в Укоаїлі, жмк-
одка, жгіиплыє нодгправлзурвм ілрд-
одпів гдоеавз в пугі у взкйыфлзт 
взнагкат і в нмоягку, цм взжлафдлі 
жакмлмк. Вігнмвіглм праррі 23 Закмлу 
Укоаїлз віг 14 емврля 2014 омку 
№ 1697-VII «Пом номкуоаруоу» [1] 
ндодгбафдлм, цм нодгправлзурвм 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в пугі 
нмйягає у жгіиплдллі номудпуайщлзт 
ра ілхзт гіи, пноякмвалзт ла жатзпр 
ілрдодпів гдоеавз, у взнагкат ра нм-
оягку, впралмвйдлзт жакмлмк. Пом-
куомо жгіиплыє нодгправлзурвм в 
пугі жакмллзт ілрдодпів гдоеавз у 
оажі нмоухдлля абм жагомжз нмоу-
хдлля ілрдодпів гдоеавз, якцм жа-
тзпр узт ілрдодпів лд жгіиплыє абм 
лдлайделзк фзлмк жгіиплыє могал 
гдоеавлмї вйагз, могал кіпудвмгм 
пакмвоягувалля фз ілхзи пуб’єкр 
вйаглзт нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії 
якмгм віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмва-
едлля, а ракме у оажі вігпурлмпрі 
ракмгм могалу. 

Поз ущмку лд гмнупкаєрщпя жгіи-
плдлля номкуомомк нодгправлзурва в 
пугі ілрдодпів гдоеавз в мпмбі гдоеа-
влзт кмкналіи, а ракме у ноавмвіглм-
пзлат, нмв’яжалзт іж взбмофзк номуд-
пмк, номвдгдлляк одсдодлгуків, гія-
йщліпры Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, 
Поджзгдлра Укоаїлз, првмодлляк ра 
гіяйщліпры жапмбів капмвмї ілсмока-
уії, а ракме нмйірзфлзт наоріи, одйі-
гіилзт могаліжауіи, могаліжауіи, цм 
жгіиплыырщ номсдпіилд пакмвоягу-
валля, ра ілхзт гомкагпщкзт 
мб’єглалщ. Подгправлзурвм в пугі 
ілрдодпів гдоеавз в мпмбі Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз ра Науімлайщлмгм 
балку Укоаїлз кмед жгіиплыварзпя 
номкуомомк Гдлдоайщлмї номкуоаруоз 
Укоаїлз абм одгімлайщлмї номкуоару-
оз взкйыфлм жа нзпщкмвмы вкажів-
кмы фз лакажмк Гдлдоайщлмгм номку-
омоа Укоаїлз абм имгм ндохмгм жа-
прунлзка фз жапрунлзка вігнмвіглм 
гм кмкндрдлуії. 

Оглієы ж мплмвлзт смок одайі-
жауії нодгправлзущкзт нмвлмваедлщ, 
взжлафдлзт фапрзлмы 6 праррі 23 За-
кмлу є жвдолдлля номкуомоа гм пугу 
ж нмжмвмк (жаявмы). Вігнмвіглм гм 
праррі 24 Закмлу Укоаїлз «Пом ном-
куоаруоу» ноавм нмгалля нмжмву (жа-
явз, нмгалля) в нмоягку узвійщлмгм, 
агкіліпроарзвлмгм, гмпнмгаопщкмгм 
пугмфзлпрва лагаєрщпя Гдлдоайщлмку 
номкуомоу Укоаїлз, имгм ндохмку 
жапрунлзку ра жапрунлзкак, кдоівлз-
как одгімлайщлзт ра кіпудвзт номку-
оаруо, їт ндохзк жапрунлзкак ра жа-
прунлзкак. Поавм нмгалля узвійщлм-
гм нмжмву у козкілайщлмку номва-
гедллі лагаєрщпя номкуомоу, якзи 
бдод в лщмку уфапрщ (рмбрм номкуом-
оу – номудпуайщлмку кдоівлзку у 
кмлкодрлмку козкілайщлмку номва-
гедллі). 

Пмвлмваедлля номкуомоа ноз 
жвдолдллі ж нмжмвмк (жаявмы) гм пугу 
уодгуйщмвалі вігнмвіглзкз лмокакз 
номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва.  

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у 
оіхдллі віг 8 квірля 1999 омку у 
пноаві ном нодгправлзурвм номкуоа-
руомы Укоаїлз ілрдодпів гдоеавз в 
аобіроаелмку пугі вкажав, цм нодг-
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правлзурвм номкуоаруомы ілрдодпів 
гдоеавз в пугі є мглзк іж взгів нодг-
правлзурва в пугі. За ноавмвмы ноз-
омгмы нодгправлзурвм в пугі є ноа-
вмвіглмпзлакз, в якзт мгла мпмба 
(нодгправлзк) ла нігправі ндвлзт 
нмвлмваедлщ взпрунає віг ікдлі ілхмї 
мпмбз (гмвіозрдйя) і взкмлує номуд-
пуайщлі гії в пугі в її ілрдодпат, лабу-
ваыфз (жкілыыфз, нознзляыфз) гйя 
лдї ноава ра мбмв'яжкз. Подгправлзу-
рвм номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в 
пугі вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів 
нодгправлзурва оягмк пндузсіфлзт 
мжлак: пкйагмк нодгправлзків ра км-
ймк пуб'єкрів, ілрдодпз якзт вмлз 
нодгправйяырщ, мбпягмк нмвлмва-
едлщ, смокакз їт одайіжауії [4].  

З мгйягу ла уі нмймедлля кмела 
жомбзрз взплмвмк, цм жакмллзкз 
ілрдодпакз гдоеавз є ілрдодпз, вз-
жлафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз 
Укоаїлз, мпкійщкз жакоінйдлля їт ла 
жакмлмгавфмку оівлі пвігфзрщ ном їт 
жакмлліпрщ ра гаоалрує жатзпр у оажі 
нмоухдлля (гдрайщліхд ном уд гзв.: 
[7, c. 115-131]). Сакд узк лдмбтіглм 
кдоуварзпщ номкуомоу, мбґоулрмвуы-
фз у вігнмвіглзт номудпуайщлзт гм-
кукдлрат лаявліпрщ нігправ гйя нодг-
правлзурва жакмллзт ілрдодпів гдо-
еавз у оажі їт нмоухдлля абм жагомжз 
нмоухдлля. 

Помкуомо, жгіиплыыфз у пугі 
нодгправлзурвм ілрдодпів гомкагялз-
ла абм гдоеавз, прає уфаплзкмк узві-
йщлмгм, гмпнмгаопщкмгм фз агкіліпр-
оарзвлмгм номудпу ра кмозпруєрщпя 
ноавакз ра мбмв’яжкакз вігнмвіглмї 
прмомлз номудпу, рмбрм кає ноавм 
вфзлярз гії, ндодгбафдлі вігнмвіглзк 
номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк. За-
уваезкм, цм в оджуйщрарі кмгдоліжа-
уії номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва [3] 
нмвлмваедлля номкуомоа у узвійщ-
лмку, гмпнмгаопщкмку ра агкіліпроа-
рзвлмку пугмфзлпрві гдцм жкілдлм. 
Нанозкйаг, фапрзлмы 3 праррі 53 
ГПК Укоаїлз ндодгбафдлм, цм у вз-
жлафдлзт жакмлмк взнагкат номкуомо 
жвдораєрщпя гм пугу ж нмжмвлмы жая-
вмы, бдод уфапрщ у омжгйягі пноав жа 
имгм нмжмвакз, а ракме кмед впрунз-
рз жа пвмєы іліуіарзвмы у пноаву, 

номвагедлля у якіи вігкозрм жа нм-
жмвмк ілхмї мпмбз, гм нмфарку омжг-
йягу пноавз нм пурі, нмгає андйяуіи-
лу, капауіилу пкаогу, жаяву ном ндод-
гйяг пугмвмгм оіхдлля жа лмвмвзяв-
йдлзкз абм взкйыфлзкз мбправзла-
кз. Алаймгіфлі лмокз кіпрярщпя в 
фапрзлі 3 праррі 56 ЦПК Укоаїлз ра 
фапрзлі 3 праррі 53 КАС Укоаїлз. 

Дайі ваорм нігкодпйзрз, цм взтм-
гяфз жі жкіпру фапрзлз 2 праррі 23 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
номудпуайщлі ра ілхі гії, пноякмвалі 
ла жатзпр ілрдодпів гдоеавз, вфзля-
ырщпя номкуомомк у оажі лаявлмпрі 
мглієї ж рощмт укмв:  

– у взнагкат, кмйз могал гдоеа-
влмї вйагз, могал кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля фз ілхзи пуб’єкр вйаглзт 
нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм 
віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмваедлля, 
лд жгіиплыє жатзпр жакмллзт ілрд-
одпів гдоеавз; 

– у взнагкат, кмйз ракзи могал 
лдлайделзк фзлмк жгіиплыє жатзпр 
жакмллзт ілрдодпів гдоеавз; 

– у оажі, кмйз вігпурліи могал, 
якзи кав бз вігнмвіглі нмвлмваедлля 
жгіиплыварз жатзпр ілрдодпів гдоеавз 
у ндвліи псдоі. 

Офдвзглм жакмлмгавдущ, взжла-
фаыфз ракі укмвз гйя нодгправлзур-
ва, взтмгзв ж рмгм, цм вігнмвіглм гм 
пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз могалз 
гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, їт нмпагмві мпмбз 
жмбмв’яжалі гіярз ла нігправі, в кдеат 
нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, цм ндодгба-
фдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоа-
їлз. Влдпдлзкз жкілакз гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз» взжлафдлм, цм 
кіліпрдопрва, ілхі удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз ра їт рдозрмоіайщлі 
могалз жвдораырщпя гм пугу, якцм уд 
лдмбтіглм гйя жгіиплдлля їтліт нмв-
лмваедлщ у пнмпіб, цм ндодгбафдлзи 
Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз 
(пр. 28 [2]).  

Оред, вігнмвіглі гдоеавлі могалз, 
нмвлмваедлля якзт у вігнмвігліи 
псдоі взжлафдлі жакмлмк, каырщ ноавм 
жа лаявлмпрі нігправ жвдорарзпщ гм 
пугу ж нмжмвакз у взнагкат, кмйз гії 
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абм бджгіяйщліпрщ ж бмку бугщ-якзт 
пуб’єкрів (ыозгзфлзт ра сіжзфлзт 
мпіб, пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ 
рмцм) ндодхкмгеаырщ взкмлаллы 
нмкйагдлзт ла лзт гдоеавмы сулк-
уіи. Ндвезрря у ракзт взнагкат жатм-
гів гм жатзпру ілрдодпів гдоеавз хйя-
тмк жвдолдлля гм пугу є нігправмы 
гйя взплмвку цмгм лджгіиплдлля віг-
нмвіглзк могалмк жатзпру жакмллзт 
ілрдодпів гдоеавз. Змкодка, уд кмед 
бурз у взнагку вфзлдлля нмпагмвзкз 
мпмбакз вігнмвіглмгм гдоеавлмгм мо-
галу агкіліпроарзвлмгм фз козкілайщ-
лмгм ноавмнмоухдлля, цм нігрвдо-
гедлм вігнмвіглзк пугмвзк оіхдлляк 
прмпмвлм узт мпіб. Ндлайделд жгіип-
лдлля жатзпру ракзт ілрдодпів кмед 
карз кіпуд у оажі, кмйз, ланозкйаг, 
нмгалу вігнмвіглзк гдоеавлзк мога-
лмк (абм ілхзк пуб’єкрмк вйаглзт 
нмвлмваедлщ) нмжмвлу жаяву абм пкао-
гу пугмк нмвдолурз у жв’яжку ж взяв-
йдлзкз лдгмйікакз цмгм смокз ра 
жкіпру гмкукдлру, а жатмгів цмгм їт 
упулдлля пвмєфаплм лд везрм, у 
жв’яжку ж фзк номнуцдлзи промк ла 
нмврмолд жвдолдлля гм пугу.  

У пвмы фдогу, в оажі взявйдлля 
номкуомомк взнагків лджгіиплдлля 
абм жгіиплдлля лдлайделзк фзлмк 
могалмк гдоеавлмї вйагз, могалмк 
кіпудвмгм пакмвоягувалля фз ілхзк 
пуб’єкрмк вйаглзт нмвлмваедлщ, гм 
кмкндрдлуії якмгм віглдпдлі вігнмвіг-
лі нмвлмваедлля, жатзпру ілрдодпів 
гдоеавз, а ракме мжлак агкіліпроарз-
влмгм фз козкілайщлмгм ноавмнмоу-
хдлщ мглмфаплм іж жатмгакз нодгпра-
влзущкмгм таоакрдоу жа лаявлмпрі 
нігправ віл нмвзлдл жгіиплыварз нд-
одгбафдлі жакмлмк гії цмгм нмоухдл-
ля вігнмвіглмгм номвагедлля. 

Вігпурліпрщ могалу, унмвлмваед-
лмгм гдоеавмы жгіиплыварз вігнмві-
глі сулкуії у пніолзт ноавмвіглмпз-
лат, мжлафає сакрзфлу вігпурліпрщ 
бугщ-якмгм могалу, лагійдлмгм гдоеа-
вмы нмвлмваедллякз взпрунарз віг її 
ікдлі пуб’єкрмк рзт фз ілхзт ноавм-
віглмпзл. Тмку у ракзт взнагкат у 
оажі лдмбтіглмпрі жатзпру ілрдодпів 
гдоеавз номкуомо кмед взкмозпрм-
вуварз лагалі имку нмвлмваедлля 

цмгм пакмпріилмгм, бдж взжлафдлля 
нмжзвафа, жвдолдлля гм пугу. 

Сзпрдклм-проукруолзи алайіж 
номудпуайщлзт кмгдкпів і Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» гає ніг-
правз првдогеуварз, цм нодгправлз-
ущка гіяйщліпрщ номкуомомк жгіиплы-
єрщпя у смокі: 1) нодг’явйдлля нмжм-
вів (жаяв); 2) впруну у пноавз, нмоу-
хдлі жа нмжмвакз (жаявакз) ілхзт 
мпіб; 3) іліуіывалля ндодгйягу пугм-
взт оіхдлщ, у рмку фзпйі у пноават, 
нмоухдлзт жа нмжмвмк (жаявмы) іл-
хмї мпмбз; 4) уфапрі у омжгйягі пноав; 
5) уфапрі у взкмлавфмку номвагедллі 
ноз взкмлаллі оіхдлщ у пноават, в 
якзт номкуомомк жгіиплываймпя 
нодгправлзурвм ілрдодпів гдоеавз. 

У праррі 23 Закмлу Укоаїлз «Пом 
номкуоаруоу» взжлафаырщпя нігправз 
и нозвмгз гйя жгіиплдлля номкуом-
омк нодгправлзущкмї гіяйщлмпрі в 
пугі. Позвмгакз гйя нодгправлзурва 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в пугі 
є гедодйа вігмкмпрди, ж якзт номку-
омо кмед мрозкарз ілсмокауіы цмгм 
лаявлмпрі нігправ гйя жатзпру лзк 
гдоеавлзт ілрдодпів в пугмвмку нм-
оягку. Тмку дсдкрзвліпрщ нодгправ-
лзурва номкуомомк ілрдодпів гдоеа-
вз у пугі жайдезрщ віг лайделмгм 
ілсмокауіилмгм жабджндфдлля, ніг 
якзк омжукієрщпя пукунліпрщ могалі-
жауіилзт, ноавмвзт, кардоіайщлм-
рдтліфлзт ра ілхзт жатмгів цмгм уі-
йдпноякмвалмгм жбмоу, мбйіку, мноа-
уывалля ілсмокауії, лдмбтіглмї гйя 
ноакрзкз могалів, нігомжгійів і нмпа-
гмвзт мпіб номкуоаруоз, її жбдодедл-
ля, гмкукдлрайщлмгм мсмокйдлля [6, 
c. 84]. 

Вігмкмпрі цмгм лаявлмпрі нігправ 
гйя жапрмпувалля нодгправлзущкзт 
нмвлмваедлщ номкуомо кмед мрозку-
варз ж: 

– ілсмокауії, цм лагтмгзрщ гм 
номкуоаруоз віг могалів гдоеавлмї 
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, ілхзт пуб’єкрів вйаглзт нмв-
лмваедлщ; 

– кардоіайів козкілайщлзт ном-
вагедлщ, пноав ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля, у рмку фзпйі 
нмв’яжалі ж кмоунуієы; 
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– нубйікауіи у жапмбат капмвмї 
ілсмокауії, кдодеі Ілрдолдр; 

– гмкукдлрів, омжкіцдлзт в Єгз-
лмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт 
оіхдлщ; 

– жвдолдлщ сіжзфлзт і ыозгзф-
лзт мпіб, гднурарів упіт оівлів, гом-
кагпщкзт мб’єглалщ ра могаліжауіи; 

– ілхзт гедодй [5]. 
Вігнмвіглм, жакмллзкз нігправа-

кз гйя нодгправлзурва номкуомомк 
ілрдодпів гдоеавз в пугі є лаявліпрщ 
нмоухдлщ абм жагомжа нмоухдлщ ілрд-
одпів гдоеавз. Помкуомо, якзи жвдо-
раєрщпя гм пугу в ілрдодпат гдоеавз, 
в нмжмві (жаяві) пакмпріилм взжлафає, 
в фмку нмйягає нмоухдлля ілрдодпів 
гдоеавз, ра мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ 
їт жатзпру, а ракме жажлафає могал, 
унмвлмваедлзи гдоеавмы жгіиплыва-
рз вігнмвіглі сулкуії у пніолзт ноа-
вмвіглмпзлат. У оажі вігпурлмпрі ра-
кмгм могалу абм вігпурлмпрі у лщмгм 
нмвлмваедлщ цмгм жвдолдлля гм пугу 
номкуомо жажлафає ном уд в нмжмвліи 
жаяві і в ракмку оажі лабуває прарупу 
нмжзвафа. 

Обмв’яжкмвмы нігправмы нодгпра-
влзурва номкуомомк ілрдодпів гдоеа-
вз в пугі є лд жгіиплдлля жатзпру узт 
ілрдодпів могалмк гдоеавлмї вйагз, 
могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля 
фз ілхзк пуб’єкрмк вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм віглд-
пдлі вігнмвіглі нмвлмваедлля.  

Срарря 23 Закмлу Укоаїлз «Пом 
номкуоаруоу» жмбмв’яжує могалз ном-
куоаруоз жгіиплыварз жатзпр ілрд-
одпів гдоеавз у пугмвмку нмоягку 
взкйыфлм фдодж муілку нмвлмрз ода-
йіжауії нмвлмваедлщ узкз могалакз. 
Позкіомк, ла жажлафдліи нігправі 
акудлрує увагу нйдлук Взцмгм гмп-
нмгаопщкмгм пугу Укоаїлз в нмпралм-
ві віг 23 бдоджля 2012 омку № 7 «Пом 
гдякі нзралля уфапрі номкуомоа у 
омжгйягі пноав, нігвігмкфзт гмпнм-
гаопщкзк пугак», вкажуыфз, цм ноавм 
номкуомоа ла жгіиплдлля нодгправ-
лзурва в пугі жакмллзт ілрдодпів 
гдоеавз у оажі нмоухдлля абм жагом-
жз нмоухдлля ілрдодпів гдоеавз вз-
лзкає у взнагкат лджгіиплдлля абм 
лдлайделмгм жгіиплдлля жатзпру іл-

рдодпів могалмк гдоеавлмї вйагз, 
могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля 
абм ілхзк пуб'єкрмк вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм віглд-
пдлм вігнмвіглі нмвлмваедлля, а ра-
кме у оажі вігпурлмпрі ракмгм могалу. 
У ноакрзфлмку апндкрі мглзк іж пнм-
пмбів впралмвйдлля ра нігрвдогедлля 
номкуомомк сакрів ракмї бджгіяйщлм-
прі є лагіпйалля номкуомомк жанзру 
гм пуб’єкра вйаглзт нмвлмваедлщ.  

Чапрзлмы 4 праррі 23 Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» взжла-
фдлм, цм взкйыфлм ж кдрмы впралмв-
йдлля лаявлмпрі нігправ гйя нодгпра-
влзурва ілрдодпів гдоеавз в пугі у 
взнагку, якцм жатзпр жакмллзт ілрд-
одпів гдоеавз лд жгіиплыє абм лдла-
йделзк фзлмк жгіиплыє пуб’єкр вйа-
глзт нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії 
якмгм віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмва-
едлля, номкуомо кає ноавм мрозку-
варз ілсмокауіы, яка ла жакмллзт 
нігправат лайдезрщ ущмку пуб’єкру, 
взродбмвуварз ра мрозкуварз віг 
лщмгм кардоіайз ра їт кмнії. Тмбрм 
ракі йзпрз каырщ прмпуварзпщ йзхд 
кмлкодрлзт сакрів, цм кмеурщ пвіг-
фзрз ном нмоухдлля абм жагомжу нм-
оухдлля гдоеавлзт ілрдодпів ла вка-
жалмку ланоякі. Помкуомо у узт йз-
прат, агодпмвалзт пуб’єкру вйаглзт 
нмвлмваедлщ, ж мгйягу ла кмлкодрлі 
взнагкз, цм кмеурщ пвігфзрз ном 
нмоухдлля гдоеавлзт ілрдодпів, пра-
взрщ нзралля ном лагалля ілсмокауії 
цмгм везрзт жатмгів ж кдрмы жатзпру 
ілрдодпів гдоеавз, у рмку фзпйі в 
пугмвмку нмоягку, а ракме нозфзлз 
лдвезрря узт жатмгів. Поз рмку 
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ нмвз-
лдл упвігмкйыварз нігправз ра кдру 
жвдолдлля номкуомоа іж жанзрмк ном 
лагалля ракмї ілсмокауії гйя взжла-
фдлля мбпягу ноав номкуомоа ра кде 
пвмїт мбмв’яжків цмгм лагалля ракмї 
ілсмокауії.  

Алайіж мрозкалмї ілсмокауії гає 
номкуомомві нігправз у нмжмвліи жая-
ві ноякм вкажуварз, цм жатзпр нмоу-
хдлзт гдоеавлзт ілрдодпів вігнмвіг-
лзкз нмпагмвзкз мпмбакз абм мога-
лмк лд жгіиплыєрщпя, лджваеаыфз ла 
мфдвзгліпрщ ракзт нмоухдлщ. Поз 
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рмку у кмелмку кмлкодрлмку взнаг-
ку віл у нмжмві пакмпріилм взжлафає 
ра мбґоулрмвує, в фмку пакд нмйягає 
бджгіяйщліпрщ пуб’єкра вйаглзт нмв-
лмваедлщ.  

Напаккілдущ жажлафзкм, цм ноз-
фзлз ракмї бджгіяйщлмпрі кмкндрдлр-
лзт нмпагмвзт мпіб абм могалів (лд-

жлалля жакмлу, вігпурліпрщ кмхрів 
гйя пнйарз пугмвмгм жбмоу, лдгба-
йіпрщ абм лдмбафліпрщ рмцм) лд каырщ 
ноавмвмгм жлафдлля гйя впралмвйдл-
ля лаявлмпрі нігправ гйя нодгправлз-
урва. 

 

 
 

Список використаних джерел 
 
1. Пом номкуоаруоу : Закмл Укоаїлз віг 14.10.2014 № 1697-VII // Вігмкмпрі 

Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 2015. № 2–3. Ср. 12.  
2. Пом удлроайщлі могалз взкмлавфмї вйагз : Закмл Укоаїлз віг 17 бдоджля 

2011 омку № 3166-VI // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 2011. № 38. Ср.385. 
3. Пом влдпдлля жкіл гм Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 

Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпр-
ва Укоаїлз ра ілхзт жакмлмгавфзт акрів: Закмл Укоаїлз віг 03.10.2017 № 2147-VIII 
// Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 2017. № 48. Ср. 436. 

4. Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа кмлпрзрууіилзкз нм-
галлякз Взцмгм аобіроаелмгм пугу Укоаїлз ра Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз 
цмгм мсіуіилмгм рйукафдлля нмймедлщ праррі 2 Аобіроаелмгм номудпуайщлмгм     
кмгдкпу Укоаїлз (пноава ном нодгправлзурвм номкуоаруомы Укоаїлз ілрдодпів    
гдоеавз в аобіроаелмку пугі) віг 8 квірля 1999 омку № 3-он/99. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-99 (гара жвдолдлля: 20.09.2018). 

5. Пом могаліжауіы гіяйщлмпрі номкуомоів цмгм нодгправлзурва ілрдодпів 
гдоеавз в пугі ра ноз взкмлаллі пугмвзт оіхдлщ : лакаж Гдлдоайщлмї номкуоаруоз 
Укоаїлз віг 21 вдодпля 2018 омку № 186. URL:  http://search.ligazakon.ua/ 
l_doc2.nsf/link1/GP18054.html (гара жвдолдлля 29.09.2018) 

6. Бйаеівпькзи Є. М., Якзкфук М. К., Кмжщякмв І. М., Євомніла І. В. Оплмвз 
могаліжауії омбмрз ра уноавйілля в могалат номкуоаруоз Укоаїлз : нігоуфлзк. Кзїв: 
Айдора, 2013. 486 п. 

7. Закмл Укоаїлз «Пом номкуоаруоу»: лаукмвм-ноакрзфлзи кмкдлрао. Сра-
лмк ла 20 роавля 2018 омку / кмй. авр. ; жа одг. М. В. Лмхзущкмгм. К. : Взгавлзфзи 
гік «Помсдпімлай», 2018. 540 п. 
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алайіжмвалм нігправз ра нозвмгз гйя жгіиплдлля номкуомомк нодгправлзущкмї гіяйщ-
лмпрі в пугі. 
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узз сулкузз нодгправзрдйщпрва злрдодпмв гмпугаопрва в пугд в пмводкдллшт упйм-
взят одсмокзомвалзя могалмв номкуоаруош. Раппкмродлш мпмбдллмпрз ноавмвмгм 
одгуйзомвалзя ърми сулкузз ла жакмлмгардйщлмк з нмгжакмллмк уомвлд п уфдрмк 
пндузсзкз могалзжаузз гдярдйщлмпрз номкуомомв в гоаегалпкмк, тмжяипрвдллмк з 
агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд. Помалайзжзомвалш мплмвалзя з нмвмгш гйя 
мпуцдпрвйдлзя номкуомомк нодгправзрдйщпкми гдярдйщлмпрз в пугд. 
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The article is devoted to the study of the legal and organizational foundations for the 

implementation of the function of representation of interests or state in court in the cur-
rent conditions of reforming the prosecutor's office. The peculiarities of the legal regula-
tion of this function at the legislative and subordinate level are considered, taking into 
account the specifics of the organization of the activity of prosecutors in civil, economic 
and administrative proceedings. The reasons for realization by the prosecutor of repre-
sentative activity in court are analyzed. 
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Юридична визначеність компетенцій 
прокуратури в умовах реалізації  

доктрини правовладдя 
 

Сщмгмглі ла хнайщрат жапмбів ка-
пмвмї ілсмокауії гуед фапрм нзхурщ 
ра козрзкуырщ номкуоаруоу Укоаїлз, 
в лаукмвзт взгаллят алайіжуырщ лд-
гмйікз її гіяйщлмпрі і як каеурщ 
«рійщкз йілзвзи її лд козрзкує». Міе 
рзк, в гдоеаві жомпраырщ номявз 
white-collar crime  ра могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі, лабоайа мбдорів мсхм-
озжауія лаезрзт жймфзллзк хйятмк 
канірайів, квірує кмоунуія, жайзха-
ырщпя лдгмпрарлщм  жатзцдлзкз ноа-
ва і пвмбмгз гомкагял. Поз ущмку в 
коаїлі іплує багармфзпдйщлзи жагіл 

номкуомопщкзт фзлмвлзків, сулкуії 
якзт жвуеуырщпя ла жакмлмгавфмку 
оівлі, а взкмлалля жайзхдлзт нмвлм-
ваедлщ  баеає бурз коацзк. 

Акруайщліпрщ гмпйігеувалмї  
номбйдкз мбукмвйыєрщпя рзк, цм 
ндокалдлрла пугмвм-ноавмва одсмока 
в Укоаїлі вігбуваєрщпя бдж взваедлмї 
ноавлзфмї гмкрозлз і проардгії, ла 
жакмлмгавфмку оівлі лд жабджндфдлм 
байалпу нозварлзт і нубйіфлзт    
ілрдодпів ра фіркмї ыозгзфлмї взжла-
фдлмпрі кмкндрдлуіи ноавлзфзт іл-
прзрууіи, лакмнзфувалі номбйдкз 
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взлзкаыфмгм ноавмвмгм кмйанпу лд 
мрозкуырщ вфаплмгм лаукмвмгм гмпйі-
гедлля. 

Алайіж мпралліт лаукмвзт гмпйі-
гедлщ і нубйікауіи, в якзт жанмфар-
кмвалм омжв’яжалля галмї номбйдкз 
нмкажує, цм мкодкі апндкрз кмкндрд-
луіи номкуоаруоз ра кдталіжків їт 
одайіжауії нозгійяєрщпя ндвла увага в 
ноауят вфдлзт-ыозпрів [4-26]. Ражмк 
ж рзк іплуыфі нубйікауії лд взфдону-
ырщ впы пкйаглу номбйдку, а пкмоіхд 
урвмоыырщ сулгакдлрайщлу бажу гйя 
нмгайщхмгм її гмпйігедлля. 

Мдра галмї праррі – взжлафзрз 
гмкрозлайщлі жапагз ра моієлрзоз  
одсмокувалля номкуоаруоз, як гдо-
еавлмї ілпрзрууії. 

Згіглм пр. 131-1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз в одгакуії 2016 омку «в 
Укоаїлі гіє номкуоаруоа, яка жгіип-
лыє: 1) нігрозкалля нубйіфлмгм мб-
взлувафдлля в пугі; 2) могаліжауіы і 
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк 
омжпйігувалляк, взоіхдлля вігнмвіг-
лм гм жакмлу ілхзт нзралщ ніг фап 
козкілайщлмгм номвагедлля, лагйяг 
жа лдгйаплзкз ра ілхзкз пйігфзкз і 
омжхукмвзкз гіякз могалів ноавмнм-
оягку; 3) нодгправлзурвм ілрдодпів 
гдоеавз в пугі у взкйыфлзт взнаг-
кат і в нмоягку, цм взжлафдлі жакм-
лмк». 

Дм укажалзт жкіл кмлпрзрууіилзт 
мплмв гіяйщлмпрі номкуоаруоз в Кмл-
прзрууії Укоаїлз взжлафаймпщ, цм 
номкуоаруоа жгіиплыє «лагйяг жа  
гмгдоеалляк ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, гмгдоеалляк жакмлів ж 
узт нзралщ могалакз взкмлавфмї вйа-
гз, могалакз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, їт нмпагмвзкз і пйуебмвзкз 
мпмбакз».  Скапувалляк галзт сул-
куіи гдоеава лд пномкмгйапщ жлаирз 
оівлмуіллмгм кдталіжку жабджндфдлля 
вдотмвдлпрва ноава (ноавмвйаггя) в 
пупнійщлзт віглмпзлат кіе йыгзлмы 
і вйагмы. 

Скапмвуыфз вігнмвіглу кмкндрд-
луіы номкуоаруоз, дсдкрзвлмгм, 
хвзгкмгм і гмпрунлмгм йыгзлі кдта-
ліжку жабджндфдлля ноав і пвмбмг 
йыгзлз жакмлмгавдущ лд ндодгбафзв, 
жайзхаыфз бійд нмйд жакмлу і бджйіф 

номбйдк гйя гомкагял і пупнійщпрва. 
Бійщх рмгм, жакмлмгавдущ лдвгайм 
псмокуйывав і вед жалагрм жвуедлі 
сулкуії номкуоаруоз.  Закіпрщ оалі-
хд номнзпалмї сулкуії «лагйяг жа 
гмгдоеалляк жакмлів могалакз гмпу-
гмвмгм пйігпрва ра мндоарзвлм-
омжхукмвмї ыозпгзкуії» взжлафдлм 
«лагйяг жа лдгйаплзкз ра ілхзкз 
пйігфзкз і омжхукмвзкз гіякз мога-
лів ноавмнмоягку». Цд взкйзкає 
пуклівз, фз кмед номкуомо лагйяга-
рз жа жакмлліпры жапрмпувалля аодх-
ру и ілхзт жанмбіелзт жатмгів рмцм, 
агед є оіжлд омжукілля нмлярря «пйі-
гфі гії» ра їт пніввіглмхдлля ж нмляр-
ряк «номудпуайщлі гії». 

Помкуоаруоа є мглієы іж роагз-
уіилзт гйя вірфзжлялмї ноавмвмї пзп-
рдкз ілпрзрууіи, яка кає жкіулыварз-
пя ра вгмпкмлайыварзпя як багармсу-
лкуімлайщла ноавммтмомлла проукру-
оа. Чапркмвм ракзи нігтіг жакоінйдлм 
у нознзпат лмок цмгм взкмлалля 
номкуомомк сулкуії нодгправлзурва. 
Вваеаєкм жа нмроіблд віглмвйдлля ла 
кмлпрзрууіилмку оівлі сулкуії ном-
куомоа цмгм лагйягу жа жабджндфдл-
ляк вдотмвдлпрва ноава в гдоеаві, 
гмрозкалляк ноав і пвмбмг йыгзлз в 
гіяйщлмпрі бугщ-якзт могалів вйагз і 
їт нмпагмвзт мпіб. 

Вігнмвіглм гм пр. 131-1  Кмлпрз-
рууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу» жі жкілакз, влд-
пдлзкз вігнмвіглм гм Закмлу Укоаї-
лз «Пом Взцу оагу ноавмпуггя» віг 
21 гоугля 2016 омку № 1798-VІІІ, 
промк нмвлмваедлщ Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа пралмвзрщ хіпрщ омків. Та 
пака мпмба лд кмед мбіикарз нмпагу 
Гдлдоайщлмгм номкуомоа гва промкз 
нмпнійщ.  

Ці жкілз кмела муілзрз нмжзрз-
влм. Тдокіл жакілфдлля нмвлмваедлщ 
Гдлдоайщлмгм номкуомоа лд нмвзлдл 
пнівнагарз ж жакілфдлляк кагдлуії 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. Ваейзвм 
првмозрз ракі кдталіжкз прозкувалщ і 
номрзваг, цмб Гдлдоайщлзи номкуомо 
ра упі ілхі номкуомоз в гдоеаві буйз 
б какпзкайщлм лджайделзкз віг іл-
хзт гіймк вйагз. Віграк ваорм улд-
кмейзвйыварз пзруауіы,  кмйз лмвм-
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мбоалзи Паойакдлр, нозпрунаыфз гм 
омбмрз, жоажу е нмфзлає «мбзоарз» 
пмбі лмвмгм Гдлдоайщлмгм номкуомоа, 
а ж имгм гмнмкмгмы і жабджндфує «ом-
рауіы» упієї ноавммтмомллмї пзпрдкз 
«жа пвмїкз внмгмбаллякз».   

Дм рмгм е, нмвлмваедлля Гдлдоа-
йщлмгм номкуомоа ла агкіліпроарзв-
ліи нмпагі, жгіглм жі пр. 42 Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу», нознз-
ляырщпя в оажі взпймвйдлля Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз лдгмвіоз Гдлдоа-
йщлмку номкуомоу, цм кає лапйігкмк 
имгм вігправку ж уієї агкіліпроарзвлмї 
нмпагз. 

«Огла ж лаиваейзвіхзт номбйдк 
номкуомопщкмї гіяйщлмпрі, а віграк – 
дсдкрзвлмпрі, нмйягає в рмку, цм 
номкуомо кмелзи гдлщ фдкає пвмгм 
жвійщлдлля. І, ндох жа впд, рмку, цм 
имгм нмпага нмроібла гйя впд лмвзт і 
лмвзт нмйірзфлзт пзй, які нозтмгярщ 
гм вйагз, ра рмку, цм віл лд кмед 
взкмларз кмелу їт жабагалку». В. Ма-
йяодлкм уійкмк пйухлм правзрщ нз-
ралля ном рд, ж якзт нозфзл кмед 
бурз взпймвйдла лдгмвіоа, трм уы 
нозфзлу кає впралмвйыварз, гмкукд-
лруварз, гмвмгзрз рмцм. Чз уд кмед 
мжлафарз, цм вігправка гмнупкаєрщпя 
ж кмрзвів «нмйірзфлмї гмуійщлмпрі». 
Алайіжуыфз нмжзрзвлі кмкдлрз жакм-
лмгавпрва США, аврмо влмпзрщ ном-
нмжзуіы цмгм омжв’яжал-ля ущмгм 
нзралля. На пйухлу гукку В. Майя-
одлка, яку кз уійкмк нігрозкуєкм, 
нзралля лдгмвіоз номкуомоу кає вз-
оіхуварзпщ у пнмпіб, лабйзедлзи гм 
ікніфкдлру Поджзгдлра Укоаїлз [8, 
п. 17- 20].   

У проукруоі Гдлдоайщлмї номку-
оаруоз Укоаїлз, жгіглм ж ф. 3 пр. 8 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу», 
урвмоыырщпя гднаоракдлрз, уноав-
йілля, віггійз, а ракме Гдлдоайщла 
ілпндкуія, гм нмвлмваедлщ якмї віг-
лдпдлм жгіиплдлля гмпугмвмгм омжпйі-
гувалля козкілайщлзт ноавмнмоу-
хдлщ, вфзлдлзт номкуомоакз ра ноа-
уівлзкакз номкуоаруоз, а ракме 
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк 
омжпйігувалляк у ракзт козкілайщ-
лзт номвагедллят. Помвдгдлля омжп-
йігувалля номкуомоакз прмпмвлм 

пакзт номкуомоів, жа лаявлмпрі Ддо-
еавлмгм быом омжпйігувалщ, – лд 
лаикоаца ж одсмокармопщкзт кмгд-
йди пуфаплмпрі, тмфа буваырщ и гіохі. 

Помбйдка ыозгзфлмї взжлафдлм-
прі кмкндрдлуіи і сулкуіи номкуоа-
руоз мрозкайа лдвгайд омжв’яжала в 
Пмймедллі ном Гдлдоайщлу ілпндкуіы 
Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз, 
яка жарвдогедла Накажмк Гдлдоайщ-
лмгм номкуомоа Укоаїлз віг 16 фдов-
ля 2016 омку № 204. Далзк нігжа-
кмллзк акрмк буйа взжлафдла ыозп-
гзкуія лмвзт, првмодлзт узк ед ла-
кажмк віггійів гмпугмвмгм омжпйігу-
валля, номудпуайщлмгм кдоівлзурва  
ра лагйягу жа омжпйігувалляк козкі-
лайщлзт ноавмнмоухдлщ, вфзлдлзт 
номкуомоакз ра ноауівлзкакз мога-
лів номкуоаруоз. 

Взлзкає нікалрла пзруауія, кмйз  
нознзпакз Кмлпрзрууії Укоаїлз  
номкуоаруоа нмжбавйдла сулкуії омж-
пйігувалля, айд Гдлдоайщлзи номку-
омо в проукруоі пвмгм вігмкпрва првм-
озв  мкодкзи «пндуіайіжмвалзи» пйі-
гфзи нігомжгій, гйя омжпйігувалля 
жймфзлів вфзлдлзт пакзкз е номку-
омоакз. Тур взлзкає кмлкуодлуія 
ноавмвзт лмок, Помбйдка ракме в 
омжнйзвфарзт  нмймедлля жакмлу  цм 
взжлафаырщ кмкндрдлуіы пакзт ном-
куомоів «вмлз пакі вноаві нмфзларз 
омжпйігувалля, номвмгзрз пйігфі гії, 
нмвігмкйярз ном нігмжоу рмцм, цм 
сакрзфлм є лд рійщкз кдоівлзурвмк 
пйігпрвмк а і кмейзвіпрщ пакмпріилм 
жгіиплыварз омжпйігувалля. Айд ноз 
лаявлмпрі НАБУ і ДБР омжпйігувал-
ля жймфзлів номкуомоів бійщх 
мб’єкрзвлм і лдундодгедлм пкмоіхд 
бугд жгіиплдлм ракзкз пйігфзкз мо-
галакз. Срвмодлля пйігфзт нігомжгі-
йів лд кмед бурз взжлафдлм вігмкфз-
кз лакажакз.  

В одсмокуваллі номкуоаруоз ла 
гмкрозлайщлмку і жакмлмгавфмку 
оівлі лдмбтіглм  жабджндфзрз одайіжа-
уіы ракзт кмлуднруайщлзт  нмйм-
едлщ.  

Пм-ндохд, ла кмлпрзрууіилмку 
оівлі жакоінзрз жа номкуоаруомы вз-
кмлалля сулкуії цмгм лагйягу жа 
жабджндфдлляк вдотмвдлпрва ноава в 
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гдоеаві, гмрозкалляк ноав і пвмбмг 
йыгзлз в гіяйщлмпрі бугщ-якзт мога-
лів вйагз і їт нмпагмвзт мпіб. 

Пм-гоугд, одайіжуыфз нозлузн 
гднмйірзжауії ноавммтмомллзт мога-
лів, гмуійщлм жаномвагзрз раку ном-
удгуоу нозжлафдлля Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа, яка гавайа б имку какпз-
кайщлу лджайделіпрщ віг нмйірзфлзт 
наоріи. Дйя ущмгм кмед бурз взкмоз-
пралм и лмвзи угмпкмлайдлзи ілпрз-
рур Взцмї оагз ноавмпуггя, абм ном-
удгуоу, нмгіблу гм нозжлафдлля кдоі-
влзка НАБУ. 

Пм-родрє, жвійщлдлля номкуомоа ж 
нмпагз гмуійщлм бугд йзхд кмлпрз-
рууіилмы бійщхіпры і йзхд в нмояг-
ку жапрмпувалля ілпрзруру ікніфкдл-
ру, а лд в оажі взпймвйдлля Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз лдгмвіоз.  

Пм-фдрвдорд, жакоінзрз, цм у 
козкілайщлмку номудпі ла гмпугмвм-
ку пйігпрві номкуомо взкмлує сулк-
уіы лагйягу жа жабджндфдлляк вдотм-
вдлпрва ноава і жакмллмпрі, а в пугм-
вмку номудпі – нігрозкує мбвзлува-
фдлля. 

Пм-н’ярд, гмуійщлм ндодгбафзрз 
взкмгу лаявлмпрі ыозгзфлмї мпвірз 
жа пндуіайщліпры «ноавм» абм «ноавм-
мтмомлла гіяйщліпрщ» фз «кіелаомглд 
ноавм» упіт бдж взлярку нмпагмвзт 
мпіб номкуоаруоз, а ракме лаявлмпрі 
праеу ноавлзфмї омбмра лд кдлхд 
гвмт омків. 

Пм хмпрд, пкапуварз лакаж Гдлд-
оайщлмгм номкуомоа віг 16 фдовля 
2016 омку № 204 ном првмодлля Гд-
лдоайщлмї ілпндкуії Гдлдоайщлмї ном-
куоаруоз Укоаїлз, ра ндодгарз пйіг-
фзт галмї ілпндкуії гм храрів ДБР. 

За лмвауіы жакмлмгавфзт одсмок 
багарм трм вваеає, цм в Закмлі Укоа-
їлз «Пом номкуоаруоу» буйм вндохд, 
жа омкз лджайделмпрі Укоаїлз, урвм-
одлм лмві могалз номкуомопщкмгм 
пакмвоягувалля – Рагу номкуомоів і 
Квайісікауіилм-гзпузнйілаолу кмкі-
піы номкуомоів. Завгалляк їт є одайі-
жауія нозлузну лджайделмпрі номку-
омоа фдодж вномвагедлля номжмомпрі 
в номудпі гмбмоу ра нозряглдлля гм 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі фз 
жвійщлдлля номкуомоів. 

Пм пурі, нозилярі жакмлмгавфі 
лмвауії в гіяйщлмпрі номкуоаруоз 
Укоаїлз нмвзллі буйз првмозрз ноа-
вммтмомллзи могал євомндипщкмгм 
жоажка. Айд фз гмпрарлщм рійщкз жа-
кмлмгавфзт жкіл, фз гмпрарлщм фапу 
сулкуімлує лмва номкуоаруоа, ла-
пкійщкз пак ндопмлай номкуоаруоз 
гмрмвзи гм ракзт жкіл? 

На гдякі одфі кз у галіи праррі 
вваеаєкм жа нмроіблд жвдолурз увагу 
лаукмвмї пнійщлмрз цмгм номудпів 
одсмокувалля номкуоаруоз Укоаїлз. 
За оджуйщраракз  мнзрувалля ндопм-
лайу ноауівлзків номкуоаруоз Укоа-
їлз в гдкійщкмт мбйапрят (Кзївпщка, 
Дліномндромвпщка, Івалм-Фоалківпщ-
ка, Чдокапщка, Чдолігівпщка), ла жанз-
ралля ном віглмхдлля гм млмвйдлля 
кагомвмгм пкйагу номкуоаруоз гуккз 
одпнмлгдлрів ндвлзк фзлмк омжіих-
йзпя. Такд млмвйдлля нігрозкує 
рійщкз 20% номкуомоів; 40 % вжагайі 
вваеає, цм пака номудгуоа млмвйдл-
ля – уд нмжбавйдлля номсдпіилзт 
номкуомоів; 10 % – їк лд уікавм млмв-
йдлля, вмлз гмруырщпя жайзхзрз 
номкуоаруоу. 

 На жанзралля, фз іплуырщ лджа-
кмллі пнмпмбз внйзву ла номкуомоів, 
одпнмлгдлрз взжлафзйзпщ лапрунлзк 
фзлмк. 87% вваеаырщ, цм рак. Сдодг 
пнмпмбів внйзву одпнмлгдлрз лажва-
йз: взжлафдлля взлагмомг у взгі 
нодкіи; номвдгдлля пйуебмвзт омжп-
йігувалщ, які вжагайі лд ндодгбафдлі 
жакмлмк і губйыырщ номвдгдлля гзп-
узнйілаолзт номвагедлщ номрз ном-
куомоів. Позжлафдлля ла нмпагз нмжа 
кмлкуопмк рмцм.  

На жанзралля: Вахд віглмхдлля 
гм могалів номкуомопщкмгм пакмвоя-
гувалля  69% одпнмлгдлрів нігрозкує 
омбмру галзт могалів, 20% лд омжу-
кіырщ, яка їт мплмвла кіпія.  

Пдохзи і лаиваейзвіхзи уомк 
іпрмоії – фзк бійщхд номбйдк ж жа-
бджндфдлляк жакмллмпрі в гдоеаві, 
рзк лдмбтігліхмы прає дсдкрзвла 
омбмра ракмї ілпрзрууії як номкуоару-
оа. В пуфаплзт іпрмозфлзт одайіят 
ноавлзфзи ілпрзрур номкуоаруоз є 
лджакіллзк пакд в нйалі лагйягу жа 
жабджндфдлляк вдотмвдлпрва ноава в 
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уіймку і имгм пкйагмвмї – жакмллмпрі,  
жатзпрі ноав і пвмбмг йыгзлз в гія-
йщлмпрі нігнозєкпрв, могаліжауіи, 
упралмв ра їт нмпагмвзт мпіб. Ця су-
лкуія кає віглмвйыварзпщ, жкіулыва-
рзпщ і ланмвлыварзпщ одайщлзкз 
ноавмвзкз кдталіжкакз. 

Нажвалі нігтмгз пралмвйярщ гмк-
розлайщлі жапагз одмогаліжауії ра 
омжвзрку номкуоаруоз у псдоі ноавм-
мтмомллмї гіяйщлмпрі ра ноавмпуггя. 

Помудп ноавмвмї одсмокз в 
Укоаїлі мбукмвйыє лдмбтігліпрщ жа-
коінйдлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
ракзт пкйагмвзт вдотмвдлпрва ноава 
як нозлузнз жакмллмпрі, ыозгзфлмї 
взжлафдлмпрі, ра номнмоуіилмпрі. На 
мплмві галзт гмкрозлайщлзт жапаг 
каырщ бурз пкмодгмвалі сулкуії ра 

кмкндрдлуії номкуоаруоз, гіяйщліпрщ 
якмї кає бурз жмпдодгедла ла жабдж-
ндфдлля вдотмвдлпрва ноава в гдоеа-
ві. 

Пдопндкрзвз нмгайщхмгм гмпйі-
гедлля номбйдкз вбафаырщпя в омж-
омбуі гмкрозлайщлмї кмгдйі нозлуз-
нів ноава,  а в ндопндкрзві – лмвмї 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, лмвмгм Козкі-
лайщлм-номудпуайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, ра лмвмгм Закмлу Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу», які буйз б проа-
рдгіфлм і гмкрозлайщлм взвіодлзкз, 
вігнмвігайз проардгії омжбугмвз ноа-
вмвмї гдоеавз, жбайалпувайз  б ноз-
варлі і нубйіфлі ілрдодпз, гаокмліжу-
вайз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ра 
кіелаомглі пралгаорз жабджндфдлля 
вдотмвдлпрва ноава в гдоеаві. 
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Тдорзхлзк В. М., Бмгарзощмв І. Г. Юозгзфла взжлафдліпрщ кмкндрдлуіи ном-
куоаруоз в укмват одайіжауії гмкрозлз ноавмвйаггя 

У праррі алайіжуырщпя номбйдкз ыозгзфлмгм взжлафдлля кмлпрзрууіилзт 
сулкуіи ра ноавлзфзт кмкндрдлуіи номкуоаруоз в укмват омжбугмвз ноавмвмї гдо-
еавз, номудпуайщла смока ра номбйдкз  їт одайіжауії в пуфаплзт укмват пугмвм-
ноавмвмї одсмокз, омжкозваырщпя оджуйщрарз кмлірмозлгу номкуомопщкмї ноакрзкз.  
Влдпдлі номнмжзуії цмгм угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ра ноакрзкз имгм жапрмпувал-
ля. 

Кйыфмві пймва: сулкуії, номкуоаруоа,  вдотмвдлпрвм ноава, ыозгзфла взжла-
фдліпрщ, ноавмвйаггя. 

 

 

Тдорзхлзк В. М., Бмгарзоёв И. Г. Юозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ кмкндрдлузи 
номкуоаруош в упймвзят одайзжаузз гмкрозлш вдотмвдлпрва ноава 

В прарщд алайзжзоуырпя номбйдкш ыозгзфдпкмгм мнодгдйдлзя кмлпрзруузмллшт 
сулкузи з ноавмвшт кмкндрдлузи номкуоаруош в упймвзят нмпромдлзя ноавмвмгм 
гмпугаопрва, номудппуайщлая смока з номбйдкш дё одайзжаузз в пмводкдллшт упйм-
взят пугдблм-ноавмвми одсмокш, оапкошваырпя оджуйщрарш кмлзрмозлга номкуомо-
пкми ноакрзкз. Влдпдлш нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы жакмлмгардйщпрва з 
ноакрзкз дгм нозкдлдлзя  

Кйыфдвшд пймва: сулкузз, номкуоаруоа, лагжмо, ыозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ, 
вдотмвдлпрвм ноава. 

 

 

Tertyshnyk V., Bogatirev І.  The legal certainty of the competences of the prose-
cution in terms of the implementation of the doctrine of the rule of law 

This article analyses the problem of the legal definition of the constitutional func-
tions and legal powers of the prosecution in terms of building a lawful State, procedural 
form and their implementation in judicial-legal reforms are the results of the monitoring 
of the Prosecutor's practice made suggestions regarding improvement of legislation.  

Keywords: function, the prosecutor's office, rule of law, legal certainty.   
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Правила професійної етики у 
діяльності прокурорів 

 

В укмват роалпсмокауії фзллмгм 
жакмлмгавпрва ра одайіжауії ноавмвзт 
одсмок, жмкодка пугмвмї ра могалів 
номкуоаруоз, вігбуйапщ двмйыуія 
взкмг цмгм кмоайщлм-дрзфлмї пкйа-
гмвмї сулкуімлувалля могалів номку-
оаруоз. Нмвд номудпуайщлд жакмлм-
гавпрвм Укоаїлз нмвліпры жмоієлрм-
валд ла рд, цм сатівуі жайуфдлі гм 
пугмвмгм номудпу, жмкодка номкуом-
оз, бугурщ гмрозкуварзпя взкмг 
номсдпіилмї дрзкз. Такме гомкагялз, 
які нмроанйяырщ у псдоу пугмфзлпрва 
муілыырщ впд, цм вігбуваєрщпя в жайі 
пугмвзт жапігалщ, лапакндодг ж рмфкз 
жмоу кмоайщлмпрі ра дрзфлзт лмок. І 
бугщ-яка лдагдкварла абм е лдноавм-
кіола нмвдгілка номкуомоа кмед вз-
кйзкарз лдгарзвлд віглмхдлля гм 
номкуоаруоз  ра жінпуварз її жагайщ-
лзи ікіге [1]. Тме номсдпімлайіжк, 
гмбомфдпліпрщ ра дрзка номкуомоів 
прайз кйыфмвзкз сакрмоакз жкіу-
лдлля аврмозрдру могалів номкуоару-
оз у пупнійщпрві, нмпзйдллі гмвіоз 
гомкагял гм лзт. Тмку уійкмк ймгіф-
лм, цм мпмбйзвд кіпуд у гіяйщлмпрі ра 
ніггмрмвуі номкуомоів лмвмї гдлдоауії, 
нмояг ж мрозкалляк лзкз жлалщ ра 
лавзфмк ноакрзфлмї гіяйщлмпрі ла 
нмпагі номкуомоа, нмпігає взвфдлля 

ра нмгайщхд лдутзйщлд гмрозкалля 
лзкз ноавзй номкуомопщкмї дрзкз. 

У жв’яжку ж узк, мпмбйзвм акруа-
йщлзкз ра ноакрзфлм взродбувалзкз 
ла пщмгмглі є лаукмві ноауі нозпвя-
фдлі гмпйігедллы пурлмпрі ра жкіпру 
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз, ноавм-
вмї нозомгз акрів, які їт взжлафаырщ, 
кмоайщлм-гіймвзт якмпрди номкуом-
оів, ілрдонодрауії взкмг гм нмвдгілкз 
номкуомоів нмжа пйуебмы рмцм.  

Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і ну-
бйікауіи жапвігфує, цм вкажала ном-
бйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя у 
ноауят ракзт лаукмвуів, як: І. Бзйз-
уя, Д. Дмбомвмйщпщкзи, В. Кмпрык, 
А. Малщкур, В. Мзкмйдлкм, І. Нажа-
омв, О. Овпяллікмва, Ю. Сакмйык ра 
ілхі.  

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
ноавмвмї нозомгз Кмгдкпу номсдпіи-
лмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів як 
гмкукдлру, цм впралмвйыє ноавзйа 
номкуомопщкмї дрзкз, омжкозрря жкіп-
ру уієї гдсіліуії, а ракме алайіж оіж-
лзт нігтмгів гм кмейзвмї кйапзсіка-
уії ноавзй номкуомопщкмї дрзкз. 

Дйя гмпяглдлля жажлафдлмї кдрз 
у кдеат праррі бугд: 1) псмокуйщмва-
лм взжлафдлля нмлярря ноавзй ном-
куомопщкмї дрзкз; 2) омжгйялурм ноа-
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вмву нозомгу Кмгдкпу номсдпіилмї 
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів; 
3) жаномнмлмвалм кйапзсікауіы взгів 
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз жа оіж-
лзкз козрдоіякз. 

Сйіг жажлафзрз, цм дрзфлі кмгдк-
пз нозикаырщпя у рзт номсдпіилзт 
пнійщлмрат, в якзт нозпурля ра фз 
ілха жайделіпрщ йыгди віг гіяйщлмпрі 
оіжлзт сатівуів, рмбрм їт гії, номудпз і 
оджуйщрарз кмеурщ карз пдоимжлзи 
внйзв ла езрря і гмйі ілхзт йыгди. 
Помудп упвігмкйдлля номсдпіилзк 
пніврмваозпрвмк лдмбтіглмпрі нозил-
ярря і взкмлалля дрзфлзт кмгдкпів, 
ноавзй нмвдгілкз лажзваєрщпя пакмод-
гуйывалляк. Наибійщх дсдкрзвлм 
ноауыырщ дрзфлі кмгдкпз, якцм їт 
пкйагалля жгіиплываймпя бджнмпдодг-
лщм уфаплзкакз номсдпіилмгм пніврм-
ваозпрва, а сулкуії кмлромйы жа їт 
взкмлалляк буйм нмкйагдлм ла лджа-
йделзи могал псмокмвалзи  ж фзпйа 
уфаплзків уієї е номсдпіилмї пнійщлм-
рз. Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра нм-
вдгілкз номкуомоів (гайі – Кмгдкп) 
жарвдогедлм лаивзцзк могалмк ном-
куомопщкмгм пакмвоягувалля впдукоа-
їлпщкмы кмлсдодлуієы номкуомоів 27 
квірля 2017 омку. Цд, у пвмы фдогу, є 
вагмкзк нубйіфлзк акрмк гм вігкоз-
рмпрі номкуоаруоз гйя пупнійщпрва, 
ноаглдлляк нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ 
ра якіпрщ гіяйщлмпрі номкуомоів [2]. 

Бійщх рмгм, ла пщмгмглі нозиляр-
ря дрзфлзт кмгдкпів, жмкодка у псдоі 
гіяйщлмпрі номкуоаруоз є упрайдлзк 
кіелаомглзк пралгаормк [3; 4; 5]. 

Рдкмкдлгауія REC (2000) 19 
Кмкірдру Міліпроів гдоеавак-фйдлак 
Рагз Євомнз «Пом омйщ пйуебз нуб-
йіфлмгм мбвзлувафдлля в пзпрдкі 
козкілайщлмї ыпрзуії» кіпрзрщ нмйм-
едлля (нулкр 35), вігнмвіглм гм якм-
гм ноз взкмлаллі номкуомоакз пвмїт 
мбмв’яжків вмлз нмвзллі мкоік номуд-
пуайщлзт лмок жакмлмгавпрва, ракме 
кдоуварзпя «кмгдкпмк нмвдгілкз», 
якзи омжгйягаєрщпя як гмпзрщ глуф-
кзи лабіо нознзпів, цм прмпуырщпя 
нігтмгів, нозилярзт номкуомоакз, 
пноякмвалзт ла взжлафдлля нознуп-
рзкмгм и лднознупрзкмгм у їтліи 
номсдпіиліи нмвдгілуі [6, п. 14].  

Воатмвуыфз, цм номкуомоз гіырщ 
віг ікдлі пупнійщпрва ра в имгм ілрд-
одпат, віг лзт пноавдгйзвм взкага-
єрщпя гмрозкалля лаивзцзт дрзфлзт 
і номсдпіилзт пралгаорів у нмвдгілуі, 
цм є взжлафайщлзк гйя гмпяглдлля  
аврмозрдру номкуоаруоз у пупнійщпр-
ві. Такме пралгаорз номсдпіилмї дрз-
кз ваейзві у жабджндфдллі одайщлмї 
жгарлмпрі номкуомоів взкмлуварз пвмї 
номсдпіилі мбмв’яжкз лджайделм ра 
пакмпріилм.  

Поакрзка впралмвйдлля кмоайщ-
лм-дрзфлзт взкмг гм нмвдгілкз ном-
куомоів в Укоаїлі буйа жаномвагедла 
у 2012 омку ж жарвдогедлляк лакажмк 
Гдлдоайщлмгм номкуомоа Укоаїлз віг 
28 йзпрмнага 2012 омку № 123 Кмгд-
кпу номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз 
ноауівлзків номкуоаруоз. Ражмк ж 
рзк ноавмва нозомга фзллмгм Кмгдк-
пу є ілхмы, имгм рдкпр омжомбйдлзи 
ра нозилярзи взкйыфлм номкуомоа-
кз, бдж жарвдогедлля вігмкфзкз ак-
ракз Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоа-
їлз фз ілхмгм пнмпмбу гмгаркмвмї йд-
гірзкіжауії. Віл укіцує гмгаркмві жм-
бмв’яжалля, взкмгз ра мбкдедлля цм-
гм нмвдгілкз номкуомоів ніг фап вз-
кмлалля пйуебмвзт нмвлмваедлщ ра 
нмжа пйуебмы. Помкуомопщкзи кмонуп 
нубйіфлм ра гмбомвійщлм нозиляв уі 
лмокз ла впдукоаїлпщкіи кмлсдодлуії 
номкуомоів, цм у пукунлмпрі є ноавз-
йакз номкуомопщкмї дрзкз ра ваейз-
взк сакрмомк гйя нмпзйдлля гмвіоз 
гомкагял гм лщмгм. Ндутзйщлд гмгдо-
еалля узт ноавзй у гмвгмпромкмвіи 
ндопндкрзві жабджндфзрщ смокувалля 
нмжзрзвлмгм аврмозрдру могалів ном-
куоаруоз у пупнійщпрві. 

Тме Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра 
нмвдгілкз номкуомоів у жагайщлмку 
омжукіллі лд кмела омжгйягарз як 
лмокарзвлм-ноавмвзи акр, мпкійщкз 
віл лд кає кйыфмвзт гйя ущмгм мкод-
кзт мжлак: 1) имгм нмймедлля лд 
пноякмвалі ла бджнмпдодглы одайіжа-
уіы сулкуіи номкуоаруоз, вмлз лд 
впралмвйыырщ і лд кмлкодрзжуырщ 
нмвлмваедлля номкуомоів ра лд жа-
бджндфуырщ ноавмвд одгуйывалля 
гіяйщлмпрі номкуоаруоз; 2) имгм гія 
нмхзоыєрщпя ла мбкдедлд кмйм мпіб; 
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3) віл лд впралмвйыє ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі фз нмоягмк нозряглдл-
ля гм лдї (ланозкйаг, як Дзпузнйі-
лаолзи прарур могалів номкуоаруоз 
Укоаїлз); 4) лд мнубйікмвалзи в мсі-
уіилзт взгаллят ра лд кає гдоеавлмї 
одєпроауії як лмокарзвлм-ноавмвзи 
акр рмцм. Такме взжлафдлі у Кмгдкпі 
нмймедлля є лмокакз кмоайі, а лд 
лмокакз ноавмвмгм одгуйывалля, 
тмфа ріплм нмв’яжалі ж мпраллікз [7, 
п. 23-25; 8, п. 17-19]. 

У пвмы фдогу, ноавзйа номкуомо-
пщкмї дрзкз пйіг омжгйягарз як лмокз 
номсдпіилмї дрзкз, як мглу іж гайужди 
дрзфлмї лаукз, лаукз ном кмоайщ. 
Ерзфлі нозлузнз і нмймедлля є пзп-
рдкмы ігди ра уявйдлщ ном ноавзйщлу 
і лдноавзйщлу нмвдгілку, які взкага-
ырщ взкмлалля мглзт гіи і жабмом-
ляырщ ілхі. Ммоайщлі лмокз, ноавз-
йа номкуомопщкмї дрзкз ра взкмгз гм 
нмвдгілкз номкуомоів жакоінйдлі у 
Кмгдкпі номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгі-
лкз номкуомоів і є жвмгмк вігнмвіг-
лзт кмоайщлм-дрзфлзт нмймедлщ, жа 
гмнмкмгмы якзт кмела муілзрз нм-
вдгілку ра гіяйщліпрщ номкуомоа ж 
нмгйягу ракзт уіллмпрди, як пноавдг-
йзвіпрщ, мб’єкрзвліпрщ, лднігкунліпрщ, 
гігліпрщ, гмбомфдпліпрщ рмцм. 

На пщмгмглі номкуомо є мглзк ж 
номсдпіилзт уфаплзків пугмвмгм 
номудпу, гмпугмвмгм омжпйігувалля. 
Віл кмкулікує ж агвмкаракз, пуггякз, 
нозпяелзкз, пйігфзкз, дкпндоракз, 
гомкагялакз. Коік рмгм, лмвд номуд-
пуайщлд жакмлмгавпрвм, якд пуррєвм 
млмвйдлд у кдеат  пугмвмї одсмокз, 
омжоатмвалд ла дрзфлу нмвдгілку 
уфаплзків пугмвмгм омжгйягу, цм гм-
гаркмвм нмпзйыє її омйщ у номсдпіи-
ліи гіяйщлмпрі номкуомоів. 

Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра нм-
вдгілкз номкуомоів кіпрзрщ лзжку 
гмгаркмвзт взкмг, мбмв’яжків ра мб-
кдедлщ нмояг ж рзкз, цм жакоінйдлі 
у жакмлмгавпрві (номсійщлмку, ном-
удпуайщлмку, алрзкмоунуіилмку), які 
номкуомоз нозиляйз цмгм пвмїт гіи 
ра нмвдгілкз ніг фап взкмлалля пйу-
ебмвзт мбмв’яжків ра нмжа пйуебмы. 
Дйя ндодпіфлзт гомкагял, нодгправ-
лзків ілхзт номсдпіи вмлз кмеурщ 

жгаварзпя лавірщ мбряейзвзкз, номрд 
номкуомоз нозиляйз уі мбкдедлля 
гмбомвійщлм і мтмфд. Цд ракме кмела 
омжгйягарз як ваейзвзи роалпсмо-
кауіилзи жатіг пзпрдкз номкуоаруоз 
нмояг ж номвдгдлмы одсмокмы ра 
мглієы ж смок одайіжауії ноаглдлля 
номкуомоів цмгм нмпзйдлля гмвіоз 
гомкагял гм лзт. 

Взтмгяфз ж вкажалмгм, номсдпіи-
лу дрзку номкуомоа пйіг омжгйягарз 
як пзпрдку лмок ра нозлузнів, які 
взлзкаырщ іж нмродбз ужгмгедлля 
ілрдодпів ілхзт пуб’єкрів віглмпзл, ж 
якзкз вжаєкмгіє номкуомо, жмкодка іж 
гомкагялакз, сатівуякз, які  жайу-
фдлі гм пугмвмгм номудпу ра пупнійщп-
рвмк, ла мплмві лаиваейзвіхзт 
нозлузнів жагайщлмпупнійщлмї кмоайі 
ра кмоайщлмпрі.  

Вйаплд Кмгдкп і взжлафає мплмвлі 
нозлузнз, кмоайщлі лмокз ра ноавз-
йа номкуомопщкмї дрзкз, якзкз нм-
взллі кдоуварзпя номкуомоз. Хаоак-
рдозжуыфз уі нмймедлля Кмгдкпу їт 
кмела кйапзсікуварз жа оіжлзкз 
козрдоіякз, цм пнозяє нмгйзбйдлмку 
омжукіллы їтлщмгм жкіпру ра кає гм-
пзрщ ноакрзфлд жлафдлля, жмкодка 
гйя їт мглакмвмї ілрдонодрауії.  

Нанозкйаг, І. Бзйзуя лагмймхує, 
цм лмокз Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз 
ра нмвдгілкз номкуомоів каырщ як 
кмоайщлм-дрзфлзи, рак і ноавмвзи 
таоакрдо, мглак мпралліи взявйяєрщпя 
у їт жв’яжку ж мкодкзкз нмймедллякз 
фзллмгм жакмлмгавпрва ра ілхзт лм-
окарзвлм-ноавмвзт акрів. Кмкнйдкп-
лзи алайіж нмймедлщ Кмгдкпу, взтм-
гяфз ж таоакрдоу жакоінйдлля баеа-
лмї жа номкуомоакз нмвдгілкз, гмжвм-
йяє взмкодкзрз їт оіжлмвзгз: гдкйа-
оарзвлі, жмбмв’яжувайщлі і жабмомллі 
[9, п. 14]. 

Ддкйаоарзвлі ноавзйа номкуомо-
пщкмї дрзкз жакоінйыырщ гмймвлі ігдї 
ра лмокз номсдпіилмї дрзкз номку-
омоів, а ракме кмоайщлм-дрзфлі уіллі-
плі моієлрзоз номсдпії. На їт мплмві 
ґоулруырщпя ілхі нмймедлля номку-
омопщкмї дрзкз (ланозкйаг, пр. 1 «За-
вгалля Кмгдкпу» абм ф. 1 пр. 5 «Вдо-
тмвдлпрвм ноава ра жакмллмпрі»). В 
мплмвлмку уі ноавзйа кіпрярщ пймва: 
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«ґоулруєрщпя», «взжлафає», «кає ноа-
вм», «гіє», «пралмвзрщ». 

Змбмв’яжувайщлі – взжлафаырщ як 
пакд нмвзлдл нмвмгзрзпя номкуомо 
жа кмлкодрлзт рзнмвзт мбправзл, 
впралмвйыырщ взфдонлі взкмгз гм 
нмвдгілкз номкуомоа ж кдрмы гмпяг-
лдлля її вігнмвіглмпрі мплмвлзк 
нозлузнак номсдпіилмї дрзкз ра у 
уіймку кмоайщлзк лмокак (жмкодка 
пр. 10 «Сноавдгйзвіпрщ, лдундодгед-
ліпрщ ра мб’єкрзвліпрщ» абм пр. 25 
«Вжаєкмвіглмпзлз ж ноавммтмомллз-
кз могалакз»). Вкажалі ноавзйа кіп-
рярщ пймва: «кає», «нмвзлдл», «жм-
бмв’яжалзи», «пйіг улзкарз». 

Забмомллі – взжлафаырщ мбкд-
едлля цмгм нмвдгілкз ра вфзлків 
номкуомоів ж кдрмы лдгмнуцдлля 
пзруауіи, які кмеурщ жахкмгзрз ав-
рмозрдру могалів номкуоаруоз ра лд-
гарзвлм нмжлафзрзпя ла нмжзрзвлмку 
пнозиляррі номкуомоів ра у уіймку 
ілпрзруру номкуоаруоз у пупнійщпрві 
(нозкіомк, ф. 2 пр. 14 «Ндгмнуцдлля 
кмлсйікру ілрдодпів» абм ф. 1 пр. 31 
«Вжаєкмвіглмпзлз ж гомкагялакз»). 
Пдодваелм вмлз кіпрярщ пймва: «лд 
кає», «лд кмед», «лд нмвзлдл», «лд-
нознупрзкм», «лд гмнупкарз», «лд 
взкмозпрмвуварз». 

Такме кмела номвдпрз пзпрдка-
рзжауіы жа козрдоієк пніввіглмхдлля 
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз ж лмо-
какз Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоа-
руоу», алрзкмоунуіилзк ра номудпуа-
йщлзк жакмлмгавпрвмк абм ла мплмві 
їт нмв’яжалмпрі ж лмокакз ноава ра 
дкпкйыжзвлмпрі їтлщмгм жкіпру. За 
ракмгм нігтмгу ж ндвлмы кіомы укмв-
лмпрі упі ноавзйа номкуомопщкмї дрз-
кз  пйіг омжгійзрз ла роз взгз: 

– губйыыфі, які пнівнагаырщ ж 
нмймедллякз вігнмвіглзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів (ланозкйаг, пр. 17 
«Пмвага гм лджайделмпрі пуггів» абм 
пр. 18 «Пмгалля гдкйаоауіи мпіб, 
унмвлмваедлзт ла взкмлалля сулк-
уіи гдоеавз абм кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля»); 

– омжвзваыфі, які жаплмвалі ла 
нмймедллят вігнмвіглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів, айд роакруырщ їт 
бійщх хзомкм абм кмлкодрзжуырщ їт 

жкіпр, як ноавзйм, нодг’явйяырщ 
бійщх пувмоі взкмгз гм номкуомоів, 
ліе рі, цм жакоінйдлі в жакмлмгавпрві 
(жмкодка пр. 7 «Нджайделіпрщ ра па-
кмпріиліпрщ» абм пр. 19 «Ндгмнуцдл-
ля номявів кмоунуії»); 

– впралмвйыыфі, які кіпрярщпя 
йзхд в Кмгдкпі ра лд каырщ алаймгів 
у вігнмвіглмку жакмлмгавпрві, рмбрм 
ввмгярщ лмві мбкдедлля, взкмгз фз 
жмбмв’яжалля в гіяйщліпрщ номкуомоів 
(нозкіомк, пр. 20 «Взкмгз гм жмвлі-
хлщмгм взгйягу номкуомоа» абм 
пр. 29 «Вжаєкмвіглмпзлз у кмйдкрз-
ват номкуоаруо»). 

Сйіг жажлафзрз, цм у Кмгдкпі 
лаибійщха кійщкіпрщ ноавзй номку-
омопщкмї дрзкз гоугмї і родрщмї гоунз: 
омжвзваыфзт і впралмвйыыфзт. Цд 
уійкмк жакмлмкіолм, ілакхд, лд буйм 
б нмродбз у Кмгдкпі, якцм бз віл 
номпрм губйывав нмймедлля фзллмгм 
жакмлмгавпрва. У ущмку пдлпі ваейз-
вм вігжлафзрз, цм каиед впі омжвз-
ваыфі ра впралмвйыыфі ноавзйа ном-
куомопщкмї дрзкз пноякмвалі ла мб-
кдедлля гмнупрзкмї нмвдгілкз ра 
гіяйщлмпрі номкуомоів. Вмлз ввмгярщ 
лмві жабмомлз, кмлкодрзжуырщ вед 
лаявлі в жакмлмгавпрві, урмфлыырщ 
абм омжхзоыырщ псдоз їт жапрмпу-
валля і уд мбґоулрмвуєрщпя, лапакнд-
одг, жавгаллякз, які нмправйдлі ндодг 
Кмгдкпмк – нігвзцдлля аврмозрдру 
могалів номкуоаруоз ра пнозялля 
жкіулдллы гмвіоз гомкагял гм лзт, 
жабджндфдлля кмкндрдлрлмгм ра дсдк-
рзвлмгм жгіиплдлля номкуомоакз 
пвмїт номсдпіилзт мбмв’яжків, смоку-
валля нозлузнмвмї кмоайщлм-
ноавмвмї нмжзуії у вжаєкзлат ж гом-
кагялакз рмцм. 

Поакрзфлд жлафдлля ракмї кйа-
пзсікауії нмйягає у рмку, цм ноз 
алайіжі, рйукафдллі ра взкмозпраллі 
кмелмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрз-
кз ваейзвм взжлафарз имгм взг віг-
нмвіглм гм уієї кйапзсікауії. Так, 
якцм кає кіпуд нмоухдлля губйыы-
фмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз, рм 
в бійщхмпрі взнагків гмпрарлщм йзхд 
жлаирз имгм алаймг у жакмлмгавпрві і 
рмгі гмпрарлщм нмпзйарзпя рійщкз ла 
лщмгм. Вмглмфап лдмбтіглм омжукірз, 
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цм губйыыфі лмокз взкмозпрмву-
ырщпя в Кмгдкпі як мплмва, взтіглі 
нмймедлля гйя жакоінйдлля вігнмві-
глзт омжвзваыфзт і впралмвйыыфзт 
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз. 

Дйя нмвлмуіллмгм рйукафдлля 
омжвзваыфмгм ноавзйа номкуомопщкмї 
дрзкз, ндох жа впд, лдмбтіглм жлаирз 
і номалайіжуварз «лмоку-гедодйм» в 
жакмлі, а нмрік взжлафзрз, в якмку 
ланоякку омжвзває її вігнмвіглд ноа-
взйм номкуомопщкмї дрзкз. У кмелм-
ку взнагку пйіг ж’япуварз фз лд нм-
оухуєрщпя лмока жакмлу, фз ракме 
омжвзваыфд ноавзйм номкуомопщкмї 
дрзкз [10, п. 117]. 

Вігнмвіглм гйя алайіжу, рйука-
фдлля ра взкмозпралля впралмвйыы-
фмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз 
нмхук ігдлрзфлмгм ноавмурвмодлля в 
жакмлмгавпрві лд гапрщ оджуйщрару. 
Хмфа фапрм жабмомла, псмокуйщмвала 
впралмвйыыфзк ноавзймк номкуомо-
пщкмї дрзкз є пндуіайщлзк взнагкмк 
жмбмв’яжалля абм жабмомлз, псмоку-
йщмвалмї в жакмлі (ланозкйаг ф. 1 
пр. 31 Кмгдкпу «Нднознупрзкзкз є 
номявз жвдотлмпрі, жлдваейзвмгм 
правйдлля гм гомкагял» – н. 1 ф. 4 
пр. 19 Закмлу «Помкуомо жмбмв’яжа-
лзи взявйярз нмвагу гм мпіб ніг фап 
жгіиплдлля пвмїт нмвлмваедлщ»).  

Поз жапрмпуваллі родрщмгм взгу 
ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз ваейз-
вм впралмвзрз віглмпзлз рмрмелмпрі 
лд йзхд кіе лзк і кмлкодрлзк нм-
оухдлляк номсдпіилмї дрзкз, а и 
номалайіжуварз жакмлмкіолі жв’яжкз в 
йалуыжі «кмлкодрлд нмоухдлля – 
впралмвйыыфд нмймедлля Кмгдкпу – 
жагайщла ноавмва лмока». 

У уіймку кмоайщла пкйагмва ноа-
взй номкуомопщкмї дрзкз взкагає віг 
номкуомоів гмрозкалля нмвдгілкз, 
яка вкйыфає в пдбд як лмокз жагайщ-
лмпупнійщлмї кмоайі, рак і пралгаорз, 
цм одгуйыырщ пйуебмву гіяйщліпрщ, 
взкмгз, впралмвйдлі у жакмлмгавпрві 
гм номсдпії ра пралгаорз, цм мтмн-
йыырщ нмжапйуебмву нмвдгілку и 
ілху гмжвмйдлу гіяйщліпрщ. 

Ражмк ж рзк, номсдпіилу дрзку лд 
пйіг омжгйягарз взкйыфлм як пнзпмк 
мбмв’яжків. Напакндодг, вмла взоіхує 

ваейзвд ноакрзфлд жавгалля, цм нм-
йягає жвіплм лд в іпрзллмпрі впралмв-
йдлля рмгм, якзи у ріи фз ілхіи пзру-
ауії ж упіт кмейзвзт вфзлків фз нм-
вдгілка є лаикоацзкз, а впд е ракз 
кмейзвмпрі ж’япуварз, яка ж лаибійщх 
ікмвіолзт айщрдоларзв првмозрщ лаи-
бійщху пуку гмбоа гйя пупнійщпрва    
в урвдогедллі пноавдгйзвмпрі, 
мб’єкрзвлмпрі ра фдплмпрі жі прмомлз 
номкуоаруоз [11, п. 235]. Тмку пакд 
номкуомопщка дрзка є псдомы жлалщ, 
яка акукуйыє кардоіай прмпмвлм ала-
йіжу ра муілкз айщрдоларзвлм кмейз-
взт вфзлків і нмвдгілкз номкуомоа у 
кмлкодрлмку взнагку ж рмфкз жмоу 
лаивзцмї уіллмпрі. 

Пігпукмвуыфз оджуйщрарз номвд-
гдлмгм гмпйігедлля, пйіг акудлруварз 
увагу ла ракзт нмймедллят: 

- нм-ндохд, ноавзйа номкуомо-
пщкмї дрзкз – уд лмокз номсдпіилмї 
дрзкз ра лабіо нознзпів нозилярзт 
номкуомоакз, цм взжлафаырщ уілліплі 
кмоайщлм-дрзфлі моієлрзоз номсдпії, 
нігтмгз пноякмвалі ла взжлафдлля 
нознупрзкмгм и лднознупрзкмгм у 
пйуебмвіи ра нмжа пйуебмвіи нмвдгі-
луі номкуомоів ж кдрмы гмпяглдлля 
пупнійщлмї гмвіоз ра жкіулдлля аврм-
озрдру могалів номкуоаруоз; 

- нм-гоугд, Кмгдкп номсдпіилмї 
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів лд 
кає упіт взжлафайщлзт мжлак нозра-
каллзт лмокарзвлм-ноавмвмку акру. 
Поавмва нозомга ущмгм гмкукдлру 
вігкілла (вігоіжляєрщпя жавгалляк, 
жкіпрмк, нмоягкмк нозилярря рмцм); 

- нм-родрє, ноавзйа номкуомопщ-
кмї дрзкз, які кіпрярщпя у Кмгдкпі 
кмела кйапзсікуварз жа оіжлзкз 
козрдоіякз: жа таоакрдомк жакоін-
йдлля баеалмї жа номкуомоакз нмвд-
гілкз (гдкйаоарзвлі, жмбмв’яжувайщлі, 
жабмомллі); жа нмв’яжаліпры ж лмока-
кз ноава ра дкпкйыжзвліпры їтлщмгм 
жкіпру (губйыыфі, омжвзваыфі, впра-
лмвйыыфі). 

Алайіж жавгалщ Кмгдкпу номсд-
піилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів, 
омжкозрря пурлмпрі ра жкіпру мкодкзт 
рдокілів, муілмфлзт нмлярщ, які взкм-
озпрмвуырщпя у Кмгдкпі, а ракме та-
оакрдозпрзка ндодгбафдлмї ноавзйа-
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кз номкуомопщкмї дрзкз кде гмнуп-
рзкмї нмвдгілкз ра гіяйщлмпрі номку-
омоів є ноімозрдрлзкз ланоякакз 

гйя нмгайщхзт лаукмвзт гмпйігедлщ 
у уіи псдоі.      
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Коавфук В. М. Поавзйа номсдпіилмї дрзкз у гіяйщлмпрі номкуомоів 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноавмвмї нозомгз Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз 
ра нмвдгілкз номкуомоів як гмкукдлру, цм впралмвйыє ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз. 
Аврмомк омжкозваєрщпя жкіпр уієї гдсіліуії. Такме жаномнмлмвала кйапзсікауія взгів 
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз жа оіжлзкз козрдоіякз ра номалайіжмвалі ноакрзфлі ап-
ндкрз її взкмозпралля.  

Кйыфмві пймва: ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз; номсдпіила дрзка; лддрзфла нмвд-
гілка; гмвіоа гомкагпщкмпрі; аврмозрдр номкуоаруоз. 

 

 



Правила професійної етики у діяльності прокурорів 
 

 

           29  

Коавфук В. Н. Поавзйа номсдппзмлайщлми ързкз в гдярдйщлмпрз номкуомомв 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноавмвми нозомгш Кмгдкпа номсдппзмлайщлми 
ързкз з нмвдгдлзя номкуомомв как гмкукдлра, упралавйзваыцдгм ноавзйа номкуомо-
пкми ързкз. Аврмомк оапкошвадрпя пмгдоеалзд ърми гдсзлзузз. Такед нодгймедла 
кйаппзсзкаузя взгмв ноавзй номкуомопкми ързкз нм оажйзфлшк козрдозяк з ном-
алайзжзомвалш ноакрзфдпкзд апндкрш дд зпнмйщжмвалзя. 
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Kravchuk V. Rules of professional ethics in the activities of prosecutors 

The article is devoted to the study of the legal nature of the Code of Professional 
Ethics and the conduct of prosecutors as a document establishing the rules of 
prosecutorial ethics. The author disclose the meaning of this definition. Also the 
classification of types of rules of the prosecutor's ethics according to different criteria is 
proposed and the practical aspects of its use are analyzed. 
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У пзпрдкі номгмймхдлзт ра жагд-
кйаомвалзт в Укоаїлі мплмвмнмйме-
лзт одсмок у гдоеавлм-ноавмвіи 
псдоі [1, п. 9-15; 2] номвіглд кіпуд 
нмпігає одсмокувалля могалів ном-
куоаруоз, у рмку фзпйі угмпкмлайдл-
ля могаліжауіилм-ноавмвзт кдталіж-
ків жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї 
гзпузнйілз  як фзллзк лайделмгм 
взкмлалля нмкйагдлзт ла лзт жа-
вгалщ ра нмвлмваедлщ [3, 4]. У кмл-
рдкпрі одсмокармопщкзт комків гдо-
еавз, жгіиплыыфз ндодмпкзпйдлля 
могаліжауіилм-ноавмвзт кдталіжків 
жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз, ла мкодку увагу жапйугмву-
ырщ нзралля нмв’яжалі іж кмоайщлм-
ноавмвзкз жатмгакз.  

З ноавмвмї рмфкз жмоу кмоайщлм-
ноавмві жатмгз жабджндфдлля пйуебм-
вм-роугмвмї гзпузнйілз нмкйзкалі 
пнозярз: 1) кмрзвауії ноауі в могалат 
номкуоаруоз; 2) взомбйдллы фіркмї 
пзпрдкз кмоайщлзт, ноавмвзт взкмг, 
мбкдедлщ ра мбмв’яжків цмгм нмпаг в 
могалат номкуоаруоз; 3) лайделмку 
взкмлаллы могалакз номкуоаруоз 
нмкйагдлзт ла лзт жавглщ ра нмвлм-

ваедлщ; 4) прзкуйываллы гм жоажкм-
вмгм взкмлалля, ндодгупік, нмпагм-
взкз мпмбакз могалів номкуоаруоз 
нмкйагдлзт ла лзт пйуебмвм-
роугмвзт (нмпагмвзт)  мбмв’яжків; 
5) омжвзрку пзпрдкз жатмгів жамтм-
фдлщ в могалат номкуоаруоз;                      
6) унмоягкуваллы нзралщ цмгм ноз-
ряглдлля нмпагмвзт мпіб гм гзпузн-
йілаолмї вігнмвігайщлмпрі. Тмку, нод-
ккдрлмы таоакрдозпрзкмы кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз взпрунає 
роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ нмпагмвзт 
мпіб могалів номкуоаруоз, мпкійщкз 
вмла вкйыфає кмкнйдп ноав, 
мбмв’яжків, гаоалріи у псдоі ноауі [5, 
п. 145-146].   

Ваорм вігжлафзрз, цм мкодкмї 
увагз жапйугмвуырщ  Кдоівлі нозлуз-
нз цмгм мпіб, які жгіиплыырщ пугмвд 
ндодпйігувалля, нозилярі вмпщкзк 
Кмлгодпмк ООН ж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі і нмвмгедлля ж ноавмнм-
оухлзкакз (гайі – Кдоівлі нозлуз-
нз) [6].  За жкіпрмк ракзт нозлузнів 
мпмбз, вігібоалі гйя жгіиплдлля пугм-
вмгм ндодпйігувалля, нмвзллі карз 
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взпмкі кмоайщлі якмпрі і жгіблмпрі, а 
ракме вігнмвіглу ніггмрмвку і квайі-
сікауіы. Поз ущмку, ракі мпмбз гіырщ 
у вігнмвіглмпрі гм жакмлу, Кмгдкпу 
номсдпіилмї нмвдгілкз, ілхзт впра-
лмвйдлзт пралгаорів і дрзфлзт лмок, 
нознзпів Кдоівлзт нозлузнів. Такме 
пйіг нігкодпйзрз, цм у вігнмвіглмпрі 
гм лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр.пр. 
6, 8, 19) могалз гдоеавлмї вйагз ра їт 
номпагмві мпмбз каырщ гіярз у вігнм-
віглмпрі гм лмок Кмлпрзрууії ра жа-
кмлів Укоаїлз. Оплмвлзи Закмл 
Укоаїлз (пр. 8) гдкйаоує нозлузн 
вдотмвдлпрва ноава як мплмвмнмйме-
лзи нм віглмхдллы гм пупнійщпрва ра 
гдоеавз. Офдвзглм, цм ракі нозлуз-
нз є ваейзвзкз нм віглмхдллы гм 
могаліжауії пйуебмвм-роугмвмї гзпуз-
нйілз в могалат номкуоаруоз. Ражмк 
іж рзк, жакмлмгавфд одгуйывалля км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз жайзхаєрщпя 
воажйзвзк. Пм-ндохд, Кмгдкп жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз (пр. 1)  (гайі – 
КЗнП) [7],  як бажмвзи жакмл у псдоі 
ноауі, одгуйыє роугмві віглмпзлз впіт 
ноауівлзків, пнозяыфз жомпраллы 
номгукрзвлмпрі ноауі, нмйінхдллы 
якмпрі омбмрз, нігвзцдллы дсдкрзв-
лмпрі пупнійщлмгм взомблзурва і ніг-
лдпдллы ла уіи мплмві кардоіайщлмгм 
і куйщруолмгм оівля езрря роугяцзт, 
жкіулдллы роугмвмї гзпузнйілз і 
нмпрунмвмку ндодрвмодллы ноауі ла 
бйагм пупнійщпрва в ндоху езррєву 
нмродбу кмелмї ноауджгарлмї йыгз-
лз. Коік рмгм, у КЗнП Укоаїлз 
(пр. 140) взжлафдлм, цм роугмва гзп-
узнйіла ла нігнозєкпрват, в упралм-
ват, могаліжауіят жабджндфуєрщпя 
првмодлляк лдмбтіглзт могаліжауіи-
лзт ра дкмлмкіфлзт укмв гйя лмока-
йщлмї взпмкмномгукрзвлмї омбмрз, 
пвігмкзк правйдлляк гм ноауі, кдрм-
гакз ндодкмлалля, взтмвалля, а ра-
кме жамтмфдлляк жа пукйіллу ноауы. 
З ноавмвмї рмфкз жмоу, ракі нігтмгз 
нмродбуырщ угмпкмлайдлля, фдодж 
нозжку пуфаплмгм омжукілля кмоайщ-
лм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз. Пм-
гоугд, утвайдлі пвмгм фапу в Укоаїлі 

Закмл Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
(1991 о.) [8] ра Дзпузнйілаолзи пра-
рур номкуоаруоз Укоаїлз [9], які са-
крзфлм вроарзйз акруайщліпрщ фдодж 
номудп одсмокувалля могалів номку-
оаруоз, лд кіпрзйз лайделзт кдталі-
жків кмрзвауії ноауі нмпагмвзт мпіб 
ра ндодгбафайз гмпзрщ лдгмпкмлайі 
нознзпз цмгм нмлдпдлля номкуомоа-
кз гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. 
Пм-родрє, нозилярзи Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз 14 емврля 2014 омку 
лмвзи Закмл Укоаїлз «Пом номкуоа-
руоу» (пр. 1) [10], жаномвагеуыфз 
лаибійщх іпрмрлі мпмбйзвмпрі гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі номкуом-
оів, пзпрдклм лд взжлафає кмкнйдкпу 
кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджнд-
фдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйі-
лз. 

Ваорм жауваезрз, цм нмгайщхзи 
номудп жабджндфдлля лайделмгм сул-
куімлувалля пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз в могалат номкуоаруоз, ріплм 
нмв'яжалзи іж угмпкмлайдлляк жакм-
лмгавфмї одгйакдлрауії, у рмку фзпйі, 
у номудпі лмвірлщмї кмгзсікауії роу-
гмвмгм жакмлмгавпрва. 

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля пзпрдкз км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз в укмват пщмгм-
гдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі жажла-
фдла номбйдкарзка фапркмвм омжгйя-
гайапя у ноауят ракзт вфдлзт-
ыозпрів як: В. М. Алгоіїв, В. С. Вд-
лдгікрмв, С. В. Вдлдгікрмв, С. Я. Ва-
ведлфук, С. В. Взхлмвдущка, 
І. В. Зуб,  М. І. Ілхзл, М. М. Кйдк-
наопщкзи, В. С. Кмвозгіл, Т. В. Кмйє-
плік, В. Л. Кмпрык, М. В. Кмпыра,  
Д. Є. Курмкалмв, С. С. Луках,                       
П. С. Лууык, А. Р. Мауык, Н. О. Мд-
йщлзфук, М. О. Міцук, Л. В. Мм-
гійдвпщкзи, О. В. Ммпкайдлкм, 
П. Д. Пзйзндлкм, Є. Ю. Пмгмомеліи, 
С. М. Позйзнкм,  О. І. Помудвпщкзи, 
С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм,  
Н. М. Хурмоял, Г. І. Чалзхдва, 
В. І. Щдобзла,  О. М. Яомхдлкм ра 
іл. Дмкрозлайщлі лаукмві ланоауы-
валля узт ра ілхзт вфдлзт є ваейз-
взк бажзпмк лаукмвм-рдмодрзфлзт 
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нмхуків цмгм лайделмгм сулкуімлу-
валля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз 
в могалат номкуоаруоз. Вмглмфап, 
уоатмвуыфз кіелаомглі ра лауімла-
йщлі рдлгдлуії цмгм одсмокувалля 
ноавммтмомллзт могалів, нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі могалів ном-
куоаруоз, лайделмгм взкмлалля лз-
кз пвмїт кмлпрзрууіилзт жавгалщ ра 
нмвлмваедлщ, номбйдкарзка цмгм 
угмпкмлайдлля пзпрдкз кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз лабуває 
лмвірлщмї акруайщлмпрі ла хйяту 
урвдогедлля в Укоаїлі ноавмвмї гдо-
еавз.   

Сйігуыфз жкіпру жакмлмгавпрва, 
пйіг жажлафзрз, цм пйуебмвм-роугмва 
гзпузнйіла гоулруєрщпя ла мплмвмнм-
ймелзт, бажмвзт нозлузнат, які жа-
бджндфуырщ її лайделд сулкуімлу-
валля, уномвагеуырщ кдталіжкз ода-
йіжауії ноава ла ноауы ра ілхзт роу-
гмвзт ноав у узт могалат[11; 12; 13, 
п. 10-20; 14, п. 7-11]. Закмл Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу» ндодгбафає, цм 
гіяйщліпрщ номкуоаруоз ґоулруєрщпя 
ла жапагат:  вдотмвдлпрва ноава ра 
взжлалля йыгзлз, її езрря і жгмомв’я, 
фдпрі і гіглмпрі, лдгмрмокаллмпрі і 
бджндкз лаивзцмы пмуіайщлмы уіллі-
пры; жакмллмпрі, пноавдгйзвмпрі, лду-
ндодгедлмпрі ра мб’єкрзвлмпрі; рдоз-
рмоіайщлмпрі; ноджукнуії лдвзлуварм-
прі; лджайделмпрі номкуомоів, цм нд-
одгбафає іплувалля гаоалріи віг лджа-
кмллмгм нмйірзфлмгм, кардоіайщлмгм 
фз ілхмгм внйзву ла номкуомоа цмгм 
нозилярря лзк оіхдлщ ноз взкмлаллі 
пйуебмвзт мбмв’яжків; нмйірзфлмї 
лдироайщлмпрі номкуоаруоз; лдгмнуп-
рзкмпрі лджакмллмгм вроуфалля ном-
куоаруоз в гіяйщліпрщ могалів жакм-
лмгавфмї, взкмлавфмї і пугмвмї вйагз; 
нмвагз гм лджайделмпрі пуггів, цм 
ндодгбафає жабмомлу нубйіфлмгм вз-
пймвйывалля пуклівів цмгм ноавмпу-
глмпрі пугмвзт оіхдлщ нмжа кдеакз 
номудгуоз їт мпкаоедлля у нмоягку, 
ндодгбафдлмку номудпуайщлзк жакм-
лмк; номжмомпрі гіяйщлмпрі номкуоа-
руоз, цм жабджндфуєрщпя вігкозрзк і 
кмлкуоплзк жаилярряк нмпагз ном-
куомоа, війщлзк гмпрунмк гм ілсмо-

кауії гмвігкмвмгм таоакрдоу, лагал-
ляк ла жанзрз ілсмокауії, якцм жа-
кмлмк лд впралмвйдлм мбкдедлщ цм-
гм її лагалля; лдутзйщлмгм гмроз-
калля взкмг номсдпіилмї дрзкз ра 
нмвдгілкз. 

Ожлафдлі жапаглзфі нмймедлля, 
нм-ндохд,  пноякмвуырщ кдру ра жа-
вгалля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйі-
лз в могалат номкуоаруоз; нм-гоугд, 
пнозяырщ взгійдллы кмоайщлзт, дрз-
флзт, ноавмвзт фзллзків, які жабдж-
ндфуырщ сулкуімлувалля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз.   

З ноавмвмї рмфкз жмоу, пйуебмвм-
роугмва гзпузнйіла в могалалт ном-
куоаруоз пноякмвала ла лайделд 
взкмлалля нмпагмвзкз мпмбакз нмк-
йагдлзт ла лдї жавгалщ ра нмвлмва-
едлщ. Поз ущмку, уоатмвуыфз ноз-
нзпз КЗнП Укоаїлз (пр. 140), пйуе-
бмвм-роугмва гзпузнйіла жабджндфу-
єрщпя првмодлляк лдмбтіглзт лайде-
лзт укмв гйя лмокайщлмї, взпмкмн-
омгукрзвлмї омбмрз нмпагмвзт мпіб, 
пвігмкзк, взпмкмкмоайщлзк правйдл-
ляк гм ноауі, кдрмгакз ндодкмлалля, 
взтмвалля, а ракме жамтмфдлляк жа 
пукйіллу ноауы.  

Ммела нмгмгзрзпя іж нмжзуієы 
номсдпмоів М. І. Ілхзла, В. І. Щдо-
бзлз,  С. В. Взхлмвдущкмї, Я. І. Бд-
жугймї, Н. О. Мдйщлзфук ра ілхзт 
вфдлзт, цм роугмва гзпузнйіла жа-
бджндфуєрщпя фдодж пвігмкд правйдлля 
прмоіл роугмвзт віглмпзл гм лайде-
лмї нмвдгілкз; нмкйагдлля ла прмоіл 
роугмвзт віглмпзл фіркмї пзпрдкз 
роугмвзт мбмв’яжків; кмейзвмпрі жа-
прмпувалля гм ноауівлзків жатмгів 
жамтмфдлщ; кмейзвмпрі жапрмпувалля 
гм ноауівлзків жатмгів гомкагпщкмгм 
ра/абм гзпузнйілаолмгм внйзву [15, 
п. 348].   

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жа-
тмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз  вкйыфає в пдбд лзжку жатм-
гів мпмбзпріплмгм таоакрдоу, які жа-
пвігфуырщ взпмкзи оівдлщ кмоайщлмп-
рі, ноавмвмї куйщруоз, упвігмкйдлля 
лдмбтіглмпрі лайделмгм взкмлалля 
нмпагмвзкз мпмбакз пвмїт пйуебмвм-
роугмвзт мбмв’яжків. Поз ущмку, як 
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ноавзйм, лднмроіблм гмгаркмвзт ноз-
нзпів у фзллмку жакмлмгавпрві. Віг-
нмвіглі жапагз ракме жакйагдлм у 
Позпяжі номкуомоа. Так, жа жкіпрмк 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
мпмба, нозжлафдла ла нмпагу номку-
омоа, лабуває нмвлмваедлщ номкуом-
оа ніпйя пкйагдлля Позпягз номку-
омоа ракмгм жкіпру: «Я, (ноіжвзцд, 
ік’я, нм барщкмві), впрунаыфз ла пйу-
ебу в номкуоаруоу, нозпвяфуы пвмы 
гіяйщліпрщ пйуеіллы Укоаїлпщкмку 
лаомгмві і Укоаїлі ра уомфзпрм ноз-
пягаы: лдутзйщлм гмгдоеуварзпя 
Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз; пук-
йіллзк взкмлалляк пвмїт пйуебмвзт 
мбмв’яжків пнозярз урвдогедллы 
вдотмвдлпрва ноава, жакмллмпрі ра 
ноавмнмоягку; жатзцарз ноава і пвм-
бмгз йыгзлз і гомкагялзла, ілрдодпз 
пупнійщпрва і гдоеавз; нмпріилм угм-
пкмлайыварз пвмы номсдпіилу каип-
рдоліпрщ, бурз нозлузнмвзк, фдплм, 
пукйіллм і лдундодгедлм взкмлуварз 
пвмї мбмв’яжкз, ж гігліпры лдпрз взпм-
кд жвалля номкуомоа». 

Дм кмоайщлзт, дрзфлзт жатмгів, 
які жабджндфуырщ гмрозкалля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз, лайдезрщ і пзпрдка км-
оайщлм-дрзфлзт лмок. У вігнмвіглмп-
рі гм нознзпів Кмгдкпу номсдпіилмї 
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів (гайі 
– Кмгдкп) [16] (пр. 1) взжлафдлм мп-
лмвлі имгм жавгалля, а пакд: жабджнд-
фдлля кмкндрдлрлмгм ра дсдкрзвлмгм 
жгіиплдлля номкуомоакз пвмїт ном-
сдпіилзт мбмв'яжків ла нігправі гмгд-
оеалля нозлузнів вдотмвдлпрва ноа-
ва, жакмллмпрі, пноавдгйзвмпрі, лду-
ндодгедлмпрі, взжлафдлля кмоайщлм-
дрзфлзт пралгаорів влуроіхлщмї ра 
жмвліхлщмї кмкулікауії; нігвзцдлля 
аврмозрдру могалів номкуоаруоз ра 
пнозялля жкіулдллы гмвіоз гомка-
гял гм лзт; првмодлля укмв гйя омж-
взрку у номкуомоів нмфурря пноавдг-
йзвмпрі, вігнмвігайщлмпрі, віггалмпрі 
пноаві, гмгдоеалля жагайщлмйыгпщ-
кзт кмоайщлзт уіллмпрди, жанмбігал-
ля номявак кмоунуії; смокувалля 
нозлузнмвмї кмоайщлм-ноавмвмї нм-
жзуії у вжаєкзлат ж гомкагялакз, 
кмйдгакз, кдоівлзкакз ра нігйдгйз-

кз. Дм мплмвлзт нозлузнів номсд-
піилмї дрзкз  ра нмвдгілкз номкуом-
оів Кмгдкпмк (пр. 4) віглдпдлм ракі: 
вдотмвдлпрва ноава ра жакмллмпрі; 
нмвагз гм ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, лдгмнуцдлля гзпкоз-
кілауії; лджайделмпрі ра пакмпріилмп-
рі; нмйірзфлмї лдироайщлмпрі; ноджук-
нуії лдвзлувармпрі; пноавдгйзвмпрі, 
лдундодгедлмпрі ра мб'єкрзвлмпрі;  
номсдпіилмї фдпрі і гіглмпрі, смоку-
валля гмвіоз гм номкуоаруоз; номжм-
омпрі пйуебмвмї гіяйщлмпрі, кмлсігд-
луіилмпрі; урозкалля віг взкмлалля 
лджакмллзт лакажів ра вкажівмк; лдгм-
нуцдлля кмлсйікру ілрдодпів; кмкнд-
рдлрлмпрі ра номсдпімлайіжку; гмбом-
фдплмпрі, жоажкмвмпрі нмвдгілкз ра 
гзпузнйілмвалмпрі; нмвагз гм лджа-
йделмпрі пуггів. Поз ущмку, жа жкіп-
рмк Кмгдкпу (пр. 32) муілка гмроз-
калля лмок номсдпіилмї дрзкз ра 
нмвдгілкз номкуомоа кмед номвмгз-
рзпя ніг фап гзпузнйілаолмгм номва-
гедлля ра лагаварзпя ноз взоіхдллі 
нзралщ цмгм нігвзцдлля нм пйуебі, 
нозпвмєлля кйаплмгм фзлу, ніггмрмв-
уі таоакрдозпрзк ра одкмкдлгауіи. 

Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жа-
тмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз  ріплм нмв’яжала іж пзпрд-
кмы ноав, мбмв’яжків ра вігнмвігайщ-
ліпры номкуомоів. Пмймедллякз За-
кмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
(пр. 19, 20) ндодгбафдлм, цм номкуомо 
кає ноавм: боарз уфапрщ у номкуомо-
пщкмку пакмвоягуваллі гйя взоіхдл-
ля нзралщ влуроіхлщмї гіяйщлмпрі 
номкуоаруоз; бурз фйдлакз номсд-
піилзт пніймк, урвмоыварз гомкагпщкі 
могаліжауії ра боарз в лзт уфапрщ ж 
кдрмы жатзпру пвмїт ноав ра ілрд-
одпів, нігвзцдлля пвмгм номсдпіилм-
гм оівля; бурз вігоягедлзк гйя омбм-
рз у Квайісікауіилм-гзпузнйілаоліи 
кмкіпії номкуомоів, Науімлайщліи 
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз фз в 
ілхзт могалат у взжлафдлзт жакмлмк 
взнагкат.  Вмглмфап, мплмвлзкз 
мбмв’яжкакз номкуомоа є лапрунлі: 
угмпкмлайыварз пвіи номсдпіилзи 
оівдлщ ра ж уієы кдрмы нігвзцуварз 
квайісікауіы; ндоімгзфлм номтмгзрз 
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ніггмрмвку у Науімлайщліи акагдкії 
номкуоаруоз Укоаїлз, цм кає вкйы-
фарз взвфдлля ноавзй номкуомопщкмї 
дрзкз; лдутзйщлм гмгдоеуварзпя 
Позпягз номкуомоа; взявйярз нмвагу 
гм мпіб ніг фап жгіиплдлля пвмїт нмв-
лмваедлщ; лд омжгмймхуварз вігмкмп-
рі, які пралмвйярщ раєклзуы, цм мтм-
омляєрщпя жакмлмк; гіярз йзхд ла 
нігправі, в кдеат ра у пнмпіб, цм нд-
одгбафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз 
Укоаїлз; гмгдоеуварзпя ноавзй ном-
куомопщкмї дрзкз, жмкодка лд гмнуп-
карз нмвдгілкз, яка гзпкодгзрує имгм 
як нодгправлзка номкуоаруоз ра км-
ед жахкмгзрз аврмозрдру номкуоару-
оз; цмоіфлм номтмгзрз раєклу ндод-
віоку гмбомфдплмпрі. Щм е прмпуєрщ-
пя вігнмвігайщлмпрі номкуомоів, рм, 
ваорм лагмймпзрз, цм хкмга, жавгала 
лджакмллзкз оіхдллякз, гіякз фз 
бджгіяйщліпры номкуомоа, вігхкмгм-
вуєрщпя гдоеавмы лджайделм віг имгм 
взлз в нмоягку, взжлафдлмку жакм-
лмк.  Ддоеава, вігхкмгувавхз хкм-
гу, жавгалу номкуомомк, кає ноавм 
жвмомрлмї взкмгз гм лщмгм в омжкіоі 
взнйафдлмгм вігхкмгувалля в оажі 
впралмвйдлля в гіят номкуомоа пкйа-
гу козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля жа 
мбвзлувайщлзк взомкмк пугу цмгм 
лщмгм, якзи лабоав жакмллмї пзйз. 

Коік рмгм, ндодбувалля ла нмпагі 
номкуомоа лдпукіплд ж мбіикалляк 
нмпагз в бугщ-якмку могалі гдоеав-
лмї вйагз, ілхмку гдоеавлмку мога-
лі, могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ра ж нодгправлзущкзк калгармк ла 
гдоеавлзт взбмолзт нмпагат. Взкм-
гз цмгм лдпукіплмпрі лд нмхзоыырщ-
пя ла уфапрщ номкуомоів у гіяйщлмпрі 
взбмолзт могалів одйігіилзт ра гом-
кагпщкзт могаліжауіи. Вмглмфап, ла 
номкуомоа нмхзоыырщпя мбкдедлля 
цмгм пукіплзурва ра пукіцдлля ж 
ілхзкз взгакз гіяйщлмпрі. Такме 
номкуомо лд кмед лайдеарз гм нмйі-
рзфлмї наорії, боарз уфапрщ у нмйі-
рзфлзт акуіят, кірзлгат, проаикат. 
Такме ваорм жауваезрз, цм мбпяг 
ноав ра мбмв’яжків нмпагмвзт мпіб 
могалів номкуоаруоз кмлкодрзжуєрщпя 
іж уоатувалляк нмймедлщ акрів жакм-
лмгавпрва. 

Сйіг вігжлафзрз, цм пзпрдка км-
оайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдл-
ля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
могалат номкуоаруоз вкйыфає жатмгз 
жамтмфдлщ.  Дмпзрщ уікавмы і жкіпрмв-
лмы взгаєрщпя нмжзуія номсдпмоів                        
М. І. Ілхзла, В. І. Щдобзлз, С. В. Вз-
хлмвдущкмї, Я. І. Бджугймї, Н. О. Мд-
йщлзфук ра ілхзт вфдлзт, які вваеа-
ырщ, цм жатмгз жамтмфдлля у роугм-
вмку ноаві – уд ндодгбафдлі лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз жатмгз нм-
жзрзвлмгм, нубйіфлмгм муілывалля 
омбмрмгавудк лайделмгм взкмлалля 
ноауівлзкакз роугмвмї сулкуії ра 
ілхзт мбмв’яжків жа роугмвзк гмгм-
вмомк [15, п. 352]. Позлагіглм ваорм 
жапрдодгрз, цм жатмгз жамтмфдлля гм 
нмпагмвзт мпіб могалів номкуоаруоз 
пвмгм фапу буйз взжлафдлі ла нігправі 
Дзпузнйілаолмгм праруру номкуоару-
оз Укоаїлз [9]. Цзк Срарурмк 
(пр.пр. 4, 5) ндодгбафдлм, цм номку-
омопщкм-пйігфі ноауівлзкз, а ракме 
ноауівлзкз лавфайщлзт, лаукмвзт ра 
ілхзт упралмв номкуоаруоз жамтмфу-
ырщпя жа пукйіллд і жоажкмвд взкм-
лалля пйуебмвзт мбмв'яжків, іліуіа-
рзву ра мндоарзвліпрщ у омбмрі. Затм-
гакз жамтмфдлляє: нмгяка; гомхмва 
нодкія; нмгаоулмк; уіллзи нмгаоу-
лмк; гмпромкмвд нозпвмєлля кйаплмгм 
фзлу абм нігвзцдлля в кйаплмку 
фзлі; лагмомгедлля лагоуглзк жла-
кмк «Пмфдплзи ноауівлзк номкуоа-
руоз Укоаїлз». За мпмбйзві жапйугз в 
омбмрі ноауівлзкз номкуоаруоз км-
еурщ бурз нодгправйдлі гм лагмом-
гедлля гдоеавлзкз лагмомгакз і 
нозпвмєлля нмфдплмгм жвалля «За-
пйуедлзи ыозпр Укоаїлз». Коік рм-
гм, жамтмфдлля мгмймхуєрщпя лакажмк, 
ном цм влмпзрщпя жанзп гм роугмвмї 
клзекз. Накаж мгмймхуєрщпя мпмбі, 
якіи взлдпдлм жамтмфдлля, впік ноа-
уівлзкак галмї номкуоаруоз і гмга-
єрщпя гм мпмбмвмї пноавз.  

Такме пзпрдка кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз вкйыфає жатмгз гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, які жапрм-
пмвуырщпя у нмоягку гзпузнйілаолм-
гм номвагедлля.  
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У вігнмвіглмпрі гм Закмлу Укоаї-
лз «Пом номкуоаруоу» (пр.пр. 44, 45)  
гзпузнйілаолд номвагедлля жгіип-
лыєрщпя Квайісікауіилм-гзпузнйі-
лаолмы кмкіпієы номкуомоів (гайі – 
КДКП). З ноавмвмї рмфкз жмоу, гзп-
узнйілаолд номвагедлля – уд номуд-
гуоа омжгйягу КДКП гзпузнйілаолмї 
пкаогз, в якіи кіпрярщпя вігмкмпрі 
ном вфзлдлля номкуомомк гзпузнйі-
лаолмгм номпрунку. Поз ущмку, ноавм 
ла жвдолдлля гм КДКП іж гзпузнйі-
лаолмы пкаогмы ном вфзлдлля ном-
куомомк гзпузнйілаолмгм номпрунку 
кає кмедл, кмку вігмкі ракі сакрз.  

Пігправз гйя нозряглдлля ном-
куомоа гм гзпузнйілаолмї вігнмвіга-
йщлмпрі є лапрунлі: лдвзкмлалля фз 
лдлайделд взкмлалля пйуебмвзт 
мбмв’яжків; лдмбґоулрмвалд жвмйікал-
ля ж омжгйягмк жвдолдлля; омжгмйм-
хдлля раєклзуі, цм мтмомляєрщпя 
жакмлмк, яка прайа вігмкмы номкуом-
омві ніг фап взкмлалля нмвлмваедлщ; 
нмоухдлля впралмвйдлмгм жакмлмк 
нмоягку нмгалля гдкйаоауії ном каи-
лм, гмтмгз, взроарз і жмбмв’яжалля 
сілалпмвмгм таоакрдоу; вфзлдлля гіи, 
цм нмомфарщ жвалля номкуомоа і км-
еурщ взкйзкарз пуклів у имгм 
мб’єкрзвлмпрі, лдундодгедлмпрі ра 
лджайделмпрі, у фдплмпрі ра лднігкун-
лмпрі могалів номкуоаруоз; пзпрдка-
рзфлд (гва і бійщхд оажів номрягмк 
мглмгм омку) абм мглмоажмвд гоубд 
нмоухдлля ноавзй номкуомопщкмї 
дрзкз; нмоухдлля ноавзй влуроіх-
лщмгм пйуебмвмгм омжнмоягку; вроу-
фалля фз бугщ-якзи ілхзи внйзв 
номкуомоа у взнагкат фз нмоягку, лд 
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк, у пйу-
ебмву гіяйщліпрщ ілхмгм номкуомоа, 
пйуебмвзт, нмпагмвзт мпіб фз пуггів, 
у рмку фзпйі хйятмк нубйіфлзт вз-
пймвйывалщ прмпмвлм їт оіхдлщ, гіи 
фз бджгіяйщлмпрі, жа вігпурлмпрі ноз 
ущмку мжлак агкіліпроарзвлмгм фз 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля; ну-
бйіфлд взпймвйывалля, якд є нмоу-
хдлляк ноджукнуії лдвзлувармпрі 
[18, п. 16-21]. 

В укмват пщмгмгдлля, омжвзрмк 
пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів 
жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзп-

узнйілз в могалат номкуоаруоз, кає 
ндодгбафарз номудпз нмпзйдлля км-
оайщлм-дрзфлзт лмок ра ноавзй нм-
вдгілкз нмпагмвзт мпіб, прзкуйывал-
ля пйуебмвм-роугмвмї акрзвлмпрі, 
взжлафдлля бійщх фіркзт ноавзй ра 
лмок жапрмпувалля гзпузнйілаолмї 
вігнмвігайщлмпрі [19, п. 75-95 ; 20, 
п. 203-210; 21, п. 7-10]. Коік рмгм, 
нмжзрзвлі мфікувалля якіплзт жкіл 
нмв’яжалі іж лмвірлік номудпмк кмгз-
сікауії роугмвмгм жакмлмгавпрва 
хйятмк воатувалля у номдкрі Тоугм-
вмгм кмгдкпу Укоаїлз [22] нмймедлщ 
цмгм жатмгів жабджндфдлля роугмвмї, 
у рмку фзпйі пйуебмвм-роугмвмї гзп-
узнйілз.  

Такзк фзлмк, пзпрдка кмоайщлм-
ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуе-
бмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат 
номкуоаруоз – уд пукунліпрщ кмоа-
йщлзт, дрзфлзт, могаліжауіилзт, ноа-
вмвзт жатмгів, які пноякмвалі ла ла-
йделд сулкуімлувалля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз. Оплмвлі мжлакз пзпрдкз 
кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджнд-
фдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз 
в могалат номкуоаруоз є лапрунлі: 
а) кдрмы їт є лайделд взкмлалля 
жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ 
могалів номкуоаруоз; б) вмлз пноя-
кмвалі ла лайделд сулкуімлувалля 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз; 
в) одгйакдлруырщпя лмокакз пндуіа-
йщлмгм ра роугмвмгм жакмлмгавпрва;                   
г) пноякмвалі ла нмвдгілку нмпагм-
взт мпіб могалів номкуоаруоз;                                
г) ндодгбафаырщ, як ноавзйм, кдталі-
жкз нмжзрзвлмгм прзкуйывалля ла-
йделмгм взкмлалля нмпагмвзкз мпм-
бакз могалів номкуоаруоз  пйуебмвм-
роугмвзт мбмв’яжків; г) вкйыфаырщ 
нмлдпдлля нмпагмвзкз мпмбакз мога-
лів номкуоаруоз гзпузнйілаолмї віг-
нмвігайщлмпрі. 

Оред, мплмвлзкз ланоякакз 
угмпкмлайдлля кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в мгоалат ном-
куоаруоз є: 1) омжомбка ра жарвдо-
гедлля Науімлайщлмї проардгії цмгм 
одсмокувалля могалів номкуоаруоз, 
у рмку фзпйі кмлуднуії жабджндфдлля 
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пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз, гао-
кмліжауії жакмлмгавпрва ном номкуоа-
руоу ра роугмвмгм жакмлмгапрва; 
2) влдпдлля жкіл гм Кмгдкпу жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз нмймедлщ цмгм 
пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів 
жабджндфдлля роугмвмї ра пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз; 3) влдпдлля 
жкіл гм номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу 
(одєпро. № 1658 віг 24.07.2017 о.) 
цмгм пзпрдкз кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля роугмвмї ра 
пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз; 
4) омжомбка ра влдпдлля пзпрдклзт 
жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом номку-

оаруоу» цмгм кмоайщлм-ноавмвзт 
жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-
роугмвмї гзпузнйілз в могалат ном-
куоаруоз, жмкодка укмв ра нмоягку 
жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлщ гм 
нмпагмвзт мпіб могалів номкуоаруоз;                   
5) омжомбка ра утвайдлля Науімлайщ-
лмгм кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз ра 
гмбомфдплмпрі номкуомоів;  6) жабдж-
ндфдлля лайделмгм кмлірмозлгу, ла-
гйягу ра кмлромйы жа гіяйщліпры мо-
галів номкуоаруоз, у рмку фзпйі фдодж 
кммогзлауіы омбмрз іж ілпрзруракз 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. 
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Сдкдлдлкм Б. В. Сзпрдка кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-

роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоаруоз: лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр 
У уіи праррі гмпйігеуырщпя лаукмвм-рдмодрзфлі апндкрз цмгм пзпрдкз кмоайщлм-

ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоару-
оз. Акудрмвалм увагу ла ваейзвмпрі жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в 
укмват одсмокувалля могалів номкуоаруоз. Вігжлафдлм  номбйдкз жакмлмгавфмгм 
одгуйывалля. Нагмймхдлм ра лдгмйікат іплуыфзт жакмлмгавфзт нознзпів цмгм пзп-
рдкз кмоайщлм-ноавмвзт жатмгів жабджндфдлля пйуебмвм-роугмвмї гзпузнйілз в мо-
галат номкуоаруоз. Рмжкозрм мкодкі кмоайщлм-ноавмві жатмгз жабджндфдлля пйуебм-
вм-роугмвмї гзпузнйілз в могалат номкуоаруоз. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. 

Кйыфмві пймва: могалз номкуоаруоз; нмпагмві мпмбз; номкуомо; пйуебмвм-
роугмва гзпузнйіла; номсдпіила дрзка; жамтмфдлля; гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ;  
угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ном номкуоаруоу; гаокмліжауія  жакмлмгавпрва ном ном-
куоаруоу ра роугмвмгм жакмлмгавпрва. 
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роугмвми гзпузнйзлш в могалат номкуоаруош: лауфлм-рдмодрзфдпкзи апндкр 
В ърми прарщд зппйдгуырпя лауфлм-рдмодрзфдпкзд апндкрш нм пзпрдкд кмоайщлм-

ноавмвшт кдо мбдпндфдлзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйзлш в могалат номкуоаруош. 
Акудрмвалм влзкалзд ваелмпрщ мбдпндфдлзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйзлш в 
упймвзят одсмокзомвалзя могалмв номкуоаруош. Оркдфдлм номбйдкш жакмлмгардйщ-
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лмгм одгуйзомвалзя. Оркдфдлм лдгмпраркз пуцдпрвуыцзт жакмлмгардйщлшт нодгнз-
палзи м пзпрдкд кмоайщлм-ноавмвшт кдо мбдпндфдлзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйз-
лш в могалат номкуоаруош. Рапкошрм мргдйщлшд кмоайщлм-ноавмвшд кдош мбдпндфд-
лзя пйуедблм-роугмвми гзпузнйзлш в могалат номкуоаруош. Сгдйалш вшвмгш з 
нодгймедлзя. 

Кйыфдвшд пймва: могалш номкуоаруош; гмйелмпрлшд йзуа; номкуомо; пйуедблм-
роугмвая гзпузнйзла; номсдппзмлайщлая ързка; нммцодлзя; гзпузнйзлаолая мрвдрп-
рвдллмпрщ; пмвдохдлпрвмвалзд жакмлмгардйщпрва м номкуоаруод; гаокмлзжаузя жакм-
лмгардйщпрва м номкуоаруод з роугмвмгм жакмлмгардйщпрва. 
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service and labor discipline in the prosecutor's office: a scientific and theoretical 
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The article deals with the scientific and theoretical aspects of the system of moral 
and legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's 
offices. The emphasis is placed on the importance of providing service and labor discipline 
in the context of the reform of the prosecutor's office. Problems of legislative regulation 
are noted. The shortcomings of existing legislative provisions concerning the system of 
moral and legal measures for securing labor and labor discipline in the prosecutor's offices 
are also emphasized. Separate moral and legal measures of providing of the service-work 
discipline in the bodies of the prosecutor's office are revealed. Conclusions and 
suggestions are made. 
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Semenenko B. The system of moral and legal measures for the provision of 
service and labor discipline in the prosecutor's office: a scientific and theoretical 
aspect 

The article deals with the scientific and theoretical aspects of the system of moral 
and legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's 
offices. The emphasis is placed on the importance of providing service and labor discipline 
in the context of the reform of the prosecutor's office. Problems of legislative regulation 
are noted. 

It is noted that moral and legal measures to ensure the official-work discipline are 
intended: 1) to promote the motivation of work in the prosecutor's offices; 2) the 
development of a clear system of moral, legal requirements, restrictions and 
responsibilities regarding positions in the prosecutor's office; 3) stimulate the proper 
execution by the prosecutor's bodies of the powers and responsibilities entrusted to them; 
4) to stimulate the proper performance, first of all, by the officials of the prosecutor's 
office for the duties entrusted to them by the official-labor (official) duties; 5) promote 
the development of a system of incentives in the prosecutor's office; 6) streamlining issues 
related to bringing officials to disciplinary responsibility. 

It is specified that the Law of Ukraine "On Prosecutor's Office" stipulates that the 
activities of the prosecutor's office are based on the principles of: the rule of law and 
recognition of a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security of 
the highest social value; legality, justice, impartiality and objectivity; territoriality; 
presumption of innocence; the independence of prosecutors, which implies the existence 
of safeguards against illegal political, material or other influence on the prosecutor's 
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decision making in the performance of official duties; political neutrality of the 
prosecutor's office; inadmissibility of illegal interference of the prosecutor's office in the 
activities of the legislative, executive and judicial authorities; respect for the 
independence of judges, which provides for the prohibition of public expression of doubts 
about the justice of court decisions outside the procedure of their appeal in the manner 
prescribed by the procedural law; transparency of the prosecutor's office, provided by 
open and competitive employment of the prosecutor's office, free access to information of 
reference nature, provision of information requests, if the law does not impose restrictions 
on its provision; strict adherence to the requirements of professional ethics and behavior. 

These basic principles, firstly, aim at the purpose and tasks of the service and labor 
discipline in the prosecutor's office; and secondly, contribute to the allocation of moral, 
ethical and legal factors that ensure the functioning of the service and labor discipline. 

It is concluded that the system of moral and legal measures for the provision of 
service and labor discipline in the organs of the prosecutor's office is a set of moral, 
ethical, organizational, legal measures aimed at the proper functioning of the service and 
labor discipline in the prosecutor's offices. The main features of the system of moral and 
legal measures for the provision of service and labor discipline in the prosecutor's office 
are as follows: a) the purpose is to properly carry out the tasks, functions and powers of 
the prosecutor's offices; b) aimed at the proper functioning of the service and labor 
discipline; c) are regulated by the norms of special and labor legislation; d) aimed at the 
behavior of officials of the prosecutor's office; d) provide, as a rule, mechanisms for 
positive stimulation of the proper performance of officials of the prosecutor's office for 
labor and labor duties; e) include the prosecution of officials by the officials of the 
prosecutor's office of disciplinary liability. 

 It is noted that the main directions of improvement of the moral and legal measures 
for securing of labor and labor discipline are: 1) development and approval of the National 
Strategy for the reform of the prosecutor's offices, including the concept of securing the 
service and labor discipline, harmonization of the law on the prosecutor's office and labor 
legislation; 2) the introduction of amendments to the Labor Code of Ukraine on the 
system of moral and legal measures to ensure labor and service and labor discipline; 3) the 
draft Labor Code (Reg. N. 1658 dated July 24, 2017) concerning the system of moral and 
legal measures to ensure labor and service and labor discipline; 4) the development and 
introduction of systemic changes to the Law of Ukraine "On the Prosecutor's Office" 
concerning the moral and legal measures to ensure the service and labor discipline in the 
prosecutor's offices, in particular the conditions and procedure for applying incentive 
measures to officials of the prosecutor's offices; 5) development and adoption of the 
National Code of Professional Ethics and Integrity of Prosecutors; 6) ensuring adequate 
monitoring, supervision and control over the activities of the public prosecutor's office, 
including through coordination of work with civil society institutions. 
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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


Філософський зміст доказів та доказування у конституційному судовому . . . 
 

 

           45  

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. 
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громадянського суспільства в сучасній 

Україні 
 

Дм нмхуку мнрзкайщлмгм упромы 
пупнійщлмгм езрря нмроіблм жайуфдл-
ля вфдлзт оіжлзт ланоякків і пндуіа-
йщлмпрди. В ілхмку взнагку ла гдо-
еаву фдкарзкд лдкзлуфд взкзоалля і 
жлзклдлля ж гдмнмйірзфлмї аодлз гм 
лаго іпрмоії. Ммгзсікауії канірайіжку 
і кмкуліжку рур лд гмнмкмеурщ [1]. 
Пмроібдл лмвзи пупнійщлзи йаг [2]. 
Агед ла пщмгмглі лд гмвдгдлм, цм 
омжвзрмк канірайіжку і кмкуліжку лд 
нозжвдгурщ гм нмявз лмвзт пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт кмгд-
йди. Пмндодгу у йыгпрва рзпяфі омків 
омжвзрку, а якіпрщ езрря лапдйдлля 
кає прарз кдрмы пмуіайщлмгм номгод-
пу [3]. 

Бугуварз ноавмву гдоеаву пмуіа-
йщлмгм пноякувалля «лампйін» лд-
кмейзвм. Пмроібдл якіплзи номдкр і 
фзпрд смокуйывалля кдрз, нм ла-
бйзедллы гм якмї взжлафаєрщпя ноа-
взйщліпрщ ланояку. Суфаплзт дкмлм-
кіфлзт моієлрзоів гйя ущмгм лдгмпра-
рлі, бм вмлз лд вігмбоаеаырщ прал 
пакмї йыгзлз ра лд взжлафаырщ ла-
пкійщкз їи кмксморлм в лавкмйзх-
лщмку пвірі [4; 5]. Бійщх вагмкзк 
ігдаймк нмпрає якіпрщ езрря, цм вз-

жлафзрщ, якмы кіомы укмвз іплувал-
ля йыгди вігнмвігарзкурщ їт пдлпу, 
нмродбак і кмейзвмпряк. 

Сщмгмглі емгла ж кмлуднуіи, яку 
взпувайз фз гмпйігеувайз Баоо Н., 
Бдог А., Б’ыкдлдл Де., Гмймвацдл- 
км О., Далзф О., Мійдущкзи В., Пал-
кдвзф О., Сдвоыкмв Д., Сійдлкм А., 
Скознлык О., Фдоодо М., Хайп М., 
Хілгоікп Де., Хмка Н., Шуйщедл-
км Ф., Якубдлкм В. лд гмвмозрщ ном 
гутмвлзи омжвзрмк йыгзлз і пупнійщ-
прва бдж якзт бугівлзурвм гдоеавз 
бугд жвдгдлм лалівдущ і лд гмнмкм-
еурщ лі вдотмвдлпрвм ноава фз жакм-
лу, лі мбкдедлля вйагз, лі пмуіайщ-
лзи жатзпр мпмбз, лі дкмлмкіфлзи 
омжвзрмк фз дкмймгіфлзи жатзпр мрм-
фуыфмгм пдодгмвзца. Оред, бугівлз-
урвм гдоеавз лдмбтіглм нмфзларз ж 
кмлкодрлмї йыгзлз, яка смокуєрщпя 
у нмвлмуіллмгм гомкагялзла іж лаом-
гедлля, лагаварз їи кмейзвмпрі гйя 
омжвзрку і лайделмгм іплувалля у 
пупнійщпрві ра жатзцарз її. 

Щмб пномпрзрз нмбугмву лмвмгм 
йагу, нмроіблм взявзрз кдталіжкз, 
цм имгм смокуырщ і лавфзрзпя лзкз 
кдоуварз. У кзлуймку іпрмоія омжвз-
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вайапя лампйін, ніг внйзвмк кардоіа-
йщлмї жайделмпрі [6]. Бурря взжлафа-
йм пвігмкіпрщ, гд жомпралля номгук-
рзвлзт пзй гдоеавз і оівля езрря 
лапдйдлля пйуезйз лагіилзкз номві-
глзкакз номгодпу. У ущмку і є пурщ 
іпрмозфлмгм кардоіайіжку і смока-
уіилмгм нігтмгу. Піжліхд ж’явзвпя і 
прав омжвзварзпя гоугзи кдталіжк 
двмйыуії у взгйягі гукаліжауії пупні-
йщлмгм бурря. Ймгм мплмвмы буйм 
жайуфдлля жомпраыфмї кійщкмпрі йы-
гди в пмуіайщлі номудпз, жомпралля 
нмвагз гм йыгпщкмї гіглмпрі і пнози-
лярря пдбд гмпнмгаоякз пвмєї гмйі, а 
жлафзрщ і пвмєї коаїлз. Тур пвігмкіпрщ 
взжлафає бурря, куйщруоа є бажзпмк, а 
дкмлмкіка – лагбугмвмы. В ущмку 
пурщ іпрмозфлмгм ігдайіжку і узвійіжа-
уіилмгм нігтмгу, гд йыгзла жа пвмєы 
нозомгмы гвмєгзла ра є мглмфаплм 
іпрмрмы кардоіайщлмы і гутмвлмы, 
ілгзвігуайщлмы і кмйдкрзвлмы. Віг-
нмвіглм пундодфйзвзкз бугурщ її нм-
родбз, а гйя їт жагмвмйдлля нмроібдл 
лмвзи рзн гдоеавз, агдкварлзи гіа-
йдкрзфлмї пурлмпрі йыгзлз. 

Суфаплд пупнійщпрвм – уд вед лд 
кмйдкрзвз війщлзт какдляоів (мтмом-
ляырщ пвмї пдкодрз) абм йзуаопщкзт 
могдлів (мб’єглалзт ігдєы), лд нмйі-
рзфлі наорії жі пвмїкз ігдмймгіякз і 
номгоакакз ндодбугмвз пупнійщпрва, 
а оіжлі мб’єглалля йыгди, жгуормвалі 
пнійщлзкз ілрдодпакз (вдрдоалз, сі-
йардйіпрз, пнморпкдлз, лукіжкарз, 
кужзкалрз, вфдлі, еілкз, кмймгщ, па-
гівлзкз, кзпйзвуі ра озбайкз, аврм-
кмбійіпрз і р.г.). Рмжкаїрря гомкагпщ-
кзт могаліжауіи првмоыє впы найіроу 
гомкагпщкзт ілрдодпів, яку лдмбтіглм 
жларз, взвфарз, алайіжуварз і ―мкуйщ-
руоыварз‖, рмбрм, ланоавйярз ла рвм-
офу, кмозплу омбмру, цм жабджндфує 
омжвзрмк пупнійщпрва в уіймку жа оа-
тулмк уфапрі в лщмку впіт і кмелмгм. 

Рмбмра узт мб’єглалщ взкагає ві-
гнмвіглзт одпуопів, а жайзхаыфз 
галд нзралля бдж увагз мжлафарзкд, 
цм пупнійщпрвм в мпмбі гдоеавз лдт-
рує пакд пмбмы. За оагялпщкзт фапів 
бугувайзпя найауз куйщруоз, гд ноа-
уывайз оіжлі гуоркз рдтліфлмї ра ту-
гмелщмї рвмофмпрі, буйз нозкіцдлля 

гйя номвдгдлля жбмоів рзт ед вдрд-
оалів ноауі, руозпрів, пагівлзків, кі-
лмймгів ра ілхзт. Цзкз мб’єкракз 
пмуіайщлмї псдоз жавігувайз номс-
пнійкмві могаліжауії нігнозєкпрв. 
Сщмгмглі впі жапмбз, цм взгійяйзпя 
ла жагмвмйдлля уієї кдрз, гбаийзвм 
―дкмлмкйярщпя‖ нігнозєкуякз в їт 
кзхдлят, а гдоеава, кдомвала ―дйі-
рмы‖, лд првмоыє, лавірщ, кілікайщлзт 
укмв гйя омбмрз гомкагпщкзт могалі-
жауіи ла кіпуят, в рми фап, кмйз в 
гдоеаві, цм омжвзваєрщпя ла уд нм-
взллі жлатмгзрзпя і быгедрлі кмхрз. 

Супнійщпрвм в пзйу пвмєї лзжщкмї 
гутмвлмпрі жабуйм, цм йыгз езвурщ 
лд жаоагз рмгм, цмб тмгзрз ла омбм-
ру, жаомбйярз ла тйіб ра жагмвмйщля-
рз нмродбз вйаплзка, а нмрік пзгірз 
вгмка [7]. Сщмгмглі впік нмроібдл 
гутмвлзи і сіжзфлзи омжвзрмк пвмєї 
мпмбзпрмпрі, а рмку гомкагялак лдмб-
тіглі мб’єкрз пмуіайщлмї ілсоапроук-
руоз, а лд рійщкз прагімлз, нозварз-
жмвалі у лзт і які урозкуырщпя жа їт 
оатулмк. Якіпрщ езрря йыгзлз жайд-
езрщ віг кардоіайщлзт укмв нозбйз-
жлм ла родрзлу, а ла гві родрзлз – віг 
гутмвлзт ра ілрдйдкруайщлзт фзллз-
ків, як-рм взпмкзт ігдайів, вігфурря 
пвмбмгз і пноавдгйзвмпрі, якмпрі мпві-
рз, жайуфдлля гм куйщруоз і р.г. [8, 
п. 18]. Щмб бурз ілпроукдлрмк нмйі-
рзфлмгм уноавйілля, якіпрщ езрря 
нмвзлла карз фіркі впралмвйдлі нмка-
жлзкз, якзкз є лаиваейзвіхі йыгпщ-
кі уіллмпрі, цм взоаедлі в прарзпрзф-
лзт ілгзкармоат ра нмкажуырщ якіпрщ 
і розвайіпрщ езрря; лаомгеуваліпрщ; 
лаявліпрщ пдлпу езрря, вігпурліпрщ 
якмгм нозжвмгзрщ гм пакмгубпрва; 
вжаєкмнмвагу у віглмпзлат кіе йы-
гщкз; пноавдгйзвзи омжнмгій вйаплм-
прі, вігпурліпрщ якмгм нмомгеує гоа-
бдеі, омжбмї ра ілхі. 

Лыгзла у пвмєку езррі кмлром-
йыє пдбд ла вігнмвігліпрщ іплуыфзк 
уявйдлляк в пупнійщпрві як ном мпм-
бзпріпрщ гвмка пнмпмбакз. Пм-ндохд, 
гзвзрщпя жоалку в гждокайм і лавм-
гзрщ пвіи жмвліхліи взгйяг в нмоя-
гмк, нм-гоугд, номрягмк гля вкйыфає 
нак’ярщ, ―ілвдлраозжує‖ пвмї гії у віг-
нмвіглмпрі ж лмокакз нмвдгілкз, 
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нозилярзкз в пупнійщпрві, якзкз 
вмймгіє имгм пвігмкіпрщ. Алаймгіфлзи 
кдталіжк нмвзлдл ноауыварз і в пуп-
нійщпрві. Як вігмкм, бугщ-яка кдомва-
ла пзпрдка кає наоакдроз гйя впіт 
дйдкдлрів, цм її пкйагаырщ, рмбрм 
гіанажмлз її іплувалля і сулкуімлу-
валля, які жабджндфує уійіпліпрщ і 
пріикіпрщ пзпрдкз. 

Супнійщпрвм іплує в рощмт пдод-
гмвзцат, мглзк ж якзт є лавкмйзхлє 
нозомглд пдодгмвзцд, якд жа лаявлм-
прі вігнмвіглзт дкмймгіфлзт наоакдр-
оів є пнозярйзвзк гйя езрря. Доу-
гзк – пмуіайщлд пдодгмвзцд, нодг-
правйдлд бджйіффы ілгзвігууків, вжа-
єкмгія якзт взжлафдла жакмлакз і 
жабджндфує їк ндвлзи оджуйщрар ноз 
кмлракрі іж пдодгмвзцдк, номглмпрз-
флм ндодгбафає жагмвмйдлля їт нмр-
одб. У уіи ―номглмпрзфлмпрі‖ нозтм-
валм ндвлзи пмуіайщлзи нігпрун і 
хатоаипрвм мглзт нм віглмхдллы гм 
ілхзт в гдоеаві ж нозкірзвлм омжвз-
лдлзк гомкагпщкзк кзпйдлляк, жа 
кмоайщлзк пралмк якмгм у ндвлі нд-
оімгз іпрмозфлмгм омжвзрку гдоеавз 
нмкйзкалі буйз прдезрз кугодуі, 
праоіихзлз і проаелзкз.  

Тодрік пдодгмвзцдк є рдтлмймгі-
флзи абм рдтлмгдллзи кмкнйдкп ка-
хзл і агодгарів, бугівдйщ і пнмоуг, 
првмодлзт ноауды йыгди, які лдпурщ 
лдбджндку лд рійщкз жгмомв’ы йыгз-
лз, айд и пакмку пдодгмвзцу. Тмку 
гмрозкалля наоакдроів рощмт пдодгм-
взц є мглзк іж сулгакдлрайщлзт 
жавгалщ пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлр-
омйы, гйя могаліжауії якмгм пйіг омж-
омбзрз лмокарзвз гйя вігпйігкмву-
валля наоакдроів рощмт пдодгмвзц. 

Цзк жаикаєрщпя Міліпрдопрвм 
дкмймгії ра нозомглзт одпуопів Укоа-
їлз, якд жгіиплыє пнмпрдодедлля жа 
пралмк вігрвмоывайщлмї сулкуії ноз-
омглмгм пдодгмвзца, сймоз і саулз, 
нмвіроялмгм і вмглмгм бапдилів, ґоул-
ру, ждкдйщлзт одпуопів, а ракме 
йалгхасрлмї псдоз і гдмймгії, якд є 
ваейзвмы пкйагмвмы гдоеавлзт мо-
галів лагйягу, цм жгіиплыырщ дкмйм-
гіфлзи кмлромйщ жа пралмк нозомг-
лзт одпуопів. Піггмрмвка номсдпіи-
лзт кагоів гйя уієї псдоз, взтмвалля 

нмфурря мбмв’яжку і вігнмвігайщлмпрі, 
мплацдлля ущмгм могалу кардоіайщлм-
рдтліфлмы бажмы гйя омбмрз і жагм-
вмйдлля пмуіайщлзт нмродб ноауівлз-
ків – уд рми лабіо дйдкдлрів, які жа-
бджндфарщ проукруоак Міліпрдопрва 
сулкуімлайщліпрщ ла лайделмку оівлі 
і жбдодедлля пупнійщлзт одпуопів. 

Щмб у номудпі оуту коаїлз гм 
нмправйдлмї кдрз лд вігбуймпя вігтз-
йдлля віг мбоалмгм куопу, лдмбтіглм 
впралмвзрз кмлромйщ жа гіяйщліпры 
вйагз, гмймвлзк жавгалляк якмгм є 
лд ндодпйігувалля жа нмкзйкз, а їт 
нмндодгедлля, мпкійщкз, нмндодглі 
пномбз в галмку ланоякі взявзйзпя 
лдгмпрарлікз. За ракзт укмв номнм-
луєрщпя кдталіжк жвмомрлмгм нмйі-
рзфлмгм жв’яжку, кмйз ндодбувалля 
―бійя кдока‖ гдоеавз бджнмпдодглщм 
жайдезрщ віг бйагмнмйуффя пупнійщп-
рва. Дйя ущмгм нодгправлзкз гдоеав-
лмї вйагз цмоіфлм жвіруырщ ндодг 
жакмлмгавфзк могалмк ном гзлакіку 
якмпрі и оівля езрря лапдйдлля. У 
оажі нмгіохдлля нмкажлзків ж їт взлз, 
ракі кдоівлзкз аврмкарзфлм вігноав-
йяырщпя у вігправку. 

Ввдгдлля вігнмвігайщлмпрі вйагз 
жа оджуйщрарз пвмєї гіяйщлмпрі жабдж-
ндфзрщ номозв у нмйірзфлмку уноав-
йіллі лмвмгм рзну, жаплмвалмку ла 
жакмлат пмуіайщлмї догмлмкікз. Бугщ-
які гії гдоеавз нмвзллі бурз догмлм-
кіфлзкз, рмбрм вігнмвігарз уіллмпряк, 
нмродбак і кмейзвмпряк йыгди. Суп-
нійщпрвм прає гмймвлзк омжнмояглз-
кмк вйаплмгм езрря, мпкійщкз, бугурщ 
жгіиплыварзпя йзхд рі гії, цм вігнм-
вігаырщ лауімлайщлзк ілрдодпак. 

В оджуйщрарі ракмгм номудпу вз-
лзклд пакмлайагмгеувайщлзи нмйі-
рзфлзи кдталіжк, якзи лд нозкухує 
оіжлі коаїлз гм мглакмвмї пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмї кмгдйі, а жлатмгзрщ мн-
рзкайщлі укмвз омжвзрку гйя кмелмї. 
Гмймвлзи козрдоіи мнрзкайщлмпрі – 
нмйінхдлля якмпрі езрря лапдйдлля, 
а рмку ігдмймгія ноавмвмї гдоеавз 
пмуіайщлмгм пноякувалля жгарла пра-
рз кмлпмйігуыфзк пвірмгйягмк ілрдг-
оуырщпя лаомгів. 

Гомкагпщкі могаліжауії, омжвзваы-
фзпщ, првмоыырщ пвмї ієоаотіфлм мо-
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галіжмвалі проукруоз ж удлроайщлзкз 
і кіпудвзкз анаоаракз. Цд мб’єкрзв-
лзи гіайдкрзфлзи номудп і ж взомб-
лзфзт нігнозєкпрв, ла якзт у нмга-
йщхмку бугурщ ноауыварз омбмрз, 
йыгз бугурщ ндодкіцарзпя гйя омбм-
рз в гомкагпщкі могаліжауії, гм мога-
лів гдоеуноавйілля, лмвмгм, пмуіайщ-
лмгм прзйы, сулкуімлайщліпрщ якзт 
вед лд мбкдеуєрщпя проардгіфлзкз 
ланояккакз гдоеавлмї гіяйщлмпрі, а 
номлзкає в ―канійяоз‖ пупнійщлмгм 
езрря, лабйзеаєрщпя бджнмпдодглщм 
гм лаомгу, взпймвйыє имгм пнмгівал-
ля, гутмвлі нмродбз і ілрдодпз. 

Наеайщ, нмйірзфлі гіяфі вндорм 
лд нмкіфаырщ явзца лагрм проіккмгм 
омжвзрку пупнійщпрва ла мплмві пу-
фаплзт рдтлмймгіи, вваеаыфз, цм 
рійщкз вмлз гдоеуноавйілуі-
номсдпімлайз, а одхра гомкагпщкі 
ноауівлзкз-йыбзрдйі. В жв’яжку ж 
узк, нозтмвалзи вдйзфджлзи нйапр 
омбмрз, гм якмгм лахд пупнійщпрвм цд 
лд нозпрунайм, тмфа уя омбмра гд-лд-
гд пупнійщпрвмк акрзвлм вдгдрщпя. 
Оред, лдмбтіглм жажлафзрз, цм пвяр-
кмві уомфзпрмпрі ра каолавайз рійщкз 
рмгі праырщ жагайщлмлаомглзкз жатм-
гакз, кмйз гомкагпщкіпрщ і гдоеава 
пнійщлм мб’єглуырщ жупзййя гйя їт 
номвдгдлля.  

Рмбмра кмелмгм гомкагялзла в 
проукруоат гомкагялпщкмгм пупнійщп-
рва омбзрщ впіт гомкагял пнівуфаплз-
какз номудпу уноавйілля коаїлмы і 
номгукує жмвпік ілхзи оівдлщ гутмв-
лмпрі лауії, рак як кмедл бдод уфапрщ 
в рвмодллі пвмгм каибурлщмгм. В га-
лмку взнагку кз праєкм пвігкакз 
пноавелщмгм лаомгмвйаггя, врійдлмгм 
у езрря. Тур жлаигурщ пвмє взоіхдл-
ля номбйдкз номрзпрмялля одйігіи-
лзт кмлсдпіи, лауімлайщлі і кмвлі 
нзралля, нігтмгз гм муілкз іпрмозф-
лмгм кзлуймгм і ілхі номбйдкз, цм 
твзйыырщ гомкагял. 

Дутмвлзи омжвзрмк пупнійщпрва і 
гдоеавз в мбйапрі омжукілля омйі 
ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва номявйяєрщпя в укмват, цм првм-
оыырщпя гйя омбмрз узт ілпрзрурів, 
жабджндфдллі їт кардоіайщлмы бажмы, 
яка пнозяє нмвлмуіллмку їт сулкуі-

млуваллы ра взкмлалля нмправйдлзт 
жавгалщ. 

Супнійщпрвм, цм взкмозпрмвує 
нозлузнз пмуіайщлмгм пноякувалля 
ра ноаглд гм првмодлля ноавмвмї гдо-
еавз ла мплмві узт нозлузнів, бугд 
вномвагеуварз кдталіжкз пноавдгйз-
вмгм омжнмгійу лмвмпрвмодлмї ваормп-
рі. Збайалпмвалд пніввіглмхдлля 
нозварлмгм нігнозєклзурва і гдоеа-
влмгм пдкрмоа дкмлмкікз, гаокмліилм 
вжаєкмгіыфзт кіе пмбмы, цм гмнмв-
лыырщ мгзл мглмгм – ваейзвзи ап-
ндкр пзпрдкз гомкагпщкмгм уноавйіл-
ля гмпнмгаопщкзк кмкнйдкпмк коаї-
лз. В ущмку і нмйягає ―к’яка‖ кмлку-
одлуія нігнозєклзурва і гдоеавз 
хйятмк прзкуйывалля мгзл мглмгм і 
жкагалля кіе пмбмы. У лап уд взгйя-
гає нм-ілхмку: нігнозєкдущ мрозкує 
у гдоеавз ноавм ла взкмозпралля 
лауімлайщлзт одпуопів, айд ноз ущмку 
взкмозпрмвує впі кмейзвмпрі гйя 
лдпнйарз нмгарків, розкає жаомбірлу 
нйару омбірлзків ла какпзкайщлм 
лзжщкмку оівлі, мрозкалі нозбуркз 
взвмгзрщ жа кмогмл абм тмває в мс-
хмолі жмлз. Тмбрм, віглмпзлз нігн-
озєкуя і гдоеавз (пупнійщпрва) лд 
взоіхдлі ймгіфлм і гаокмліилм в фап-
рзлі оауімлайщлмгм омжнмгійу гмтмгу. 
Кмйз е озлкмва дкмлмкіка нмвдора-
єрщпя гм нігнозєкуя впієы пвмєы 
озлкмвмы ―коапмы‖ – козжмы, віл 
біезрщ гм гдоеавз і номпзрщ гмнмкм-
гз, мпкійщкз, лд тмфд жбалкоуруварз і 
нмнмвлзрз оягз бджомбірлзт. 

Япла оіф, цм в гдоеаві ж мйігаоті-
флмы вйагмы у гдоеавліи пзпрдкі 
уноавйілля жгіиплыєрщпя нозилярря 
оіхдлщ їт нодгправлзкакз. Тмку і 
ж’явйяырщпя ніг вігнмвіглзкз нозвм-
гакз оіхдлля уоягмвзт могалів ном 
лагалля гмнмкмгз ракзк балкоурак ж 
гдоеавлзт одждовів, лакмнзфдлзт 
впік лаомгмк, якзи вед нмгоабмва-
лзи ж бмку узт ед нігнозєкуів, оі-
вдлщ кмоайщлмпрі якзт у псдоі омжу-
кілля пупнійщлзт вжаєкмвіглмпзл і 
нозвмгзрщ їт гм балкоурпрва. Напйіг-
кз ракзт віглмпзл взявйяырщпя гйя 
лзт лднозилярлзкз і вмлз жакйзка-
ырщ гм кзймпдогя гдоеаву, тмфа пакі 
бджпмомклм кзгайз в жйзглі багарм 
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рзпяф йыгди, мбзоаыфз їт в номудпі 
нозварлмвйаплзущкмї дкпнйуарауії. 

У нмгмйаллі гзпбайалпу цмгм 
омжнмгійу бйаг номвіглд кіпуд нм-
взллі жаилярз номспнійкз, як могалз, 
цм мб’єглуырщ ноауівлзків в бмомрщ-
бі жа їтлі ноава, цм акрзвлм жгіиплы-
ырщ гіаймг ж нігнозєкуякз і уоягмк. 
Помспнійкз – єгзлд гомкагпщкд 
мб’єглалля, пмйігаозжує в пвмїт оягат 
вдйзфджлу кійщкіпрщ йыгди ра в ода-
йщлмпрі кмед прарз мплмвмы, ла якіи 
псмокуєрщпя гомкагялпщкд пупнійщп-
рвм. Помспнійкз нмвзллі прарз, айщ-
рдоларзвлзк уоягмк абм кмед бурз 
єгзлзк уоягмк лаомглмгм кмлромйы, 
лаомглмы вйагмы ла взомблзурві. 
Вмлз нмвзллі жаикарзпя лд рійщкз 
омжнмгіймк гмтмгу кіе ноауівлзкакз 
і вйаплзкмк, айд і кіегайуждвзкз 
жв’яжкакз, цм йдеарщ в йалуыеку 
првмодлля лауімлайщлмгм гмтмгу, 
номбйдкакз взкмозпралля одпуопів, 
дкмймгіфлмгм нмрдлуіайу, ндлпіилмгм 
жабджндфдлля ра ілхмгм, цм жафінає 
нзралля вігрвмодлля омбмфмї пзйз, 
якд йдезрщ в мплмві сулкуімлувалля 
пмуіайщлм дкмлмкіфлмї кмгдйі коаїлз, 
ра жабджндфує дсдкрзвлу гмпнмгаопщ-
ку гіяйщліпрщ лапдйдлля. Сакд номс-
пнійкз і є номмбоажакз мглієї іж проу-
круо гдоеавз лаомгмвйаггя, гоугмы 
пзпрдкмы наоайдйщлмгм уноавйілля 
номудпакз дкмлмкіфлмї ра пмуіайщлмї 
псдоз, яку кмкуліпрз у тмгі бмомрщбз 
ж мнмжзуієы ―ноауівлзків‖ жлзцзйз в 
30-т омкат ХХ пр. 

Ндмбтіглм омжукірз, цм лд нігн-
озєкдущ ―жабджндфзрщ‖ ноауівлзка, 
нозикаыфз имгм ла омбмру, а ж гм-
жвмйу гдоеавз нігнозєкдущ мрозкує 
одпуопз коаїлз в кмозпрувалля у вз-
гйягі йыгпщкмгм канірайу, мрозкує 
ноауівлзка у рзкфапмвд кмозпрувал-
ля, в ―модлгу‖ [9]. За уд віл нмвзлдл 
нйарзрз гдоеаві модлглу нйару і нм-
вдолурз йыгпщкзи канірай в уіймпрі и 
бдж бугщ-якзт ухкмгедлщ, лармкіпрщ, 
нігнозєкуі е нмвдораырщ балкак 
мрозкалзи віг лзт гомхмвзи канірай 
і нйарярщ ноз ущмку вігпмркз, лд-
пнйара вігпмрків, лднмвдолдлля код-
гзрлмгм канірайу жагомеує палкуіякз 
і пдоимжлзкз лапйігкакз. Ддоеава 

нмвзлла лажварз нігнозєкуяк одайщ-
лу уілу жа ноауы у взгйягі жаомбірлмї 
нйарз, взпрунаыфз у віглмпзлат цм-
гм модлгз ноауі гомкагялзла ла прм-
омлі пупнійщлзт ілрдодпів і боарз 
модлглу нйару абм нмгармк, цм жа-
бджндфує вігрвмодлля йыгпщкмгм ка-
нірайу, имгм мпвіру, кдгзфлд мбпйугм-
вувалля, ндлпіилд жабджндфдлля, 
урозкалля езрймвмї ра роалпнморлмї 
ілсоапроукруоз, куйщруоз, ілхмгм. 

Рівдлщ жаомбірлмї нйарз пакд і 
нмвзлдл бурз нмкажлзкмк кмлкуодл-
рмпномкмелмпрі лауії ла пвірмвмку 
озлку [10]. З ущмгм нмкажлзка вз-
нйзваырщ і нмкажлзкз кмлкуодлрмпн-
омкмелмпрі лауімлайщлзт рмваоів ла 
пвірмвіи аодлі. Хмфа нзралля жмвліх-
лщмї рмогівйі вдйщкз пндузсіфлд фд-
одж рд, цм нмпрає нзралля, жаоагз 
фмгм пакмгмпрарліи коаїлі нмроіблм 
віггаварз пвмї одпуопз жа кмогмл, а 
мрозкуварз фуеу вайыру? Взпмка 
жаомбірла нйара жабджндфзрщ тмомху 
нмгаркмву бажу у взгйягі нмгарку ж 
гмтмгів сіжзфлзт мпіб [11]. Якцм 
взтмгзрз ж рмгм, цм нмбугмва нмгар-
кмвмї пзпрдкз жа мплмву ланмвлдлля 
быгедру бугд боарз гмтмгз лапдйдл-
ля, а лд гмтмгз нігнозєкпрва, рм ра-
кзк фзлмк, нм-ндохд, жабджндфуєрщпя 
имгм одрдйщлд ланмвлдлля, якд вігбу-
ваєрщпя оажмк ж взнйармы жаомбірлмї 
нйарз. Пм-гоугд, жабджндфуєрщпя 
нозлузн пмуіайщлмї оівлмпрі, пноавд-
гйзвмпрі і бджндкз, якзк лд гмнупка-
єрщпя прмкоарлмгм омжозву кіе кілі-
кайщлмы жаомбірлмы нйармы ноауів-
лзків і какпзкайщлмї жаомбірлмї нйа-
рмы мкодкзт нмпагмвуів абм гмтмгів 
нігнозєкуів. Помспнійкз, як гомкаг-
пщка могаліжауія, нмкйзкала одгуйы-
варз взомблзфі віглмпзлз, уд нмвзл-
лі кмлромйыварз, рмгі вігнагає нмр-
одба в омжгурмку храрі нмгарківуів, 
цм взймвйыырщ пукз, ―вігвдгдлі‖ 
біжлдпмк віг пнйарз нмгарків, агед 
вмлз впі нігурщ ла взнйару жаомбірлмї 
нйарз, яка одгйакдлрує ноавм ноауів-
лзка ла мрозкалля ндвлмї фапркз 
првмодлмгм лауімлайщлмгм багарпрва. 
У ущмку нзраллі номспнійкз нмвзллі 
взпрунарз жатзплзкакз ілрдодпів 
гдоеавз (првмодлмї лаомгмк), ла 
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номрзвагу нозварлзк ілрдодпак нігн-
озєкуів. 

Поз ущмку нігнозєкдущ лд нмвз-
лдл пнозикарзпя як вйаплзк, а нмвз-
лдл вваеарзпя могаліжармомк взомб-
лзурва, якзи лдпд вігнмвігайщліпрщ 
ндодг пупнійщпрвмк жа жбдодедлля і 
омжвзрмк одпуопів, жмкодка, омбмфмї 
пзйз, цм пралмвзрщ фапрзлу гдоеав-
лмї кмлпроукуії [12]. Пігнозєкдущ 
нодгправйяє дкпндорліи оагі гомкагз 
пвіи біжлдп-номдкр нм взкмозпраллы 
одпуопів гомкагз. Помдкр абм мроз-
кує птвайдлля, абм вігтзйяєрщпя. Поз 
ущмку нігнозєкдущ лдпд вігнмвігайщ-
ліпрщ жа жбдодедлля і омжвзрмк упіт 
пмуіайщлзт пкйагмвзт. У ракмку вз-
нагку віл взявйяєрщпя гомкагпщкзк 
нодгправлзкмк ла нмпагу кдоівлзка 
(нігнозєкуя), а в оажі лдвзкмлалля 
жмбмв’яжалщ кмед бурз нмжбавйдлзи 
ущмгм ноава. Цд жмвпік ілха ігдмймгія 
взомблзфзт віглмпзл, цм кає кмоіллі 
вігкіллмпрі віг ігдмймгії, цм гіє пщм-
гмглі. 

Ссдоа гутмвлмпрі, цм смокує 
уявйдлля пупнійщпрва ном взомблзфі 
віглмпзлз, нмвзлла бажуварзпя ла 

омжукіллі і пнмвігуваллі нозлузнів 
рвмофмї ноауі, в мплмві якмї йдезрщ 
пнівомбірлзурвм і вжаєкмгія, упвігмк-
йывалі, як бджайщрдоларзвлзи пнмпіб 
лаидсдкрзвліхмгм жагмвмйдлля пвмїт 
ужагайщлдлзт ілрдодпів хйятмк пні-
йщлмгм взкмозпралля лауімлайщлзт 
одпуопів. В номудпі пупнійщлмї ноауі 
имгм уфаплзкз мрозкуырщ кмейз-
віпрщ пнійщлм кмозпруварзпя бйагакз, 
а лд правзрз ла номвіглд кіпуд у пуп-
нійщлмку омжвзркмві нозлузнз ноз-
варлмї вйаплмпрі ра озлкмвмї дкмлм-
кікз, яку пвірмві мйігаотз бдж уоату-
валля нмродб лаомгів пвіру нозвдйз 
гм козжз. Помспнійкз в ущмку нз-
раллі каырщ прмярз ла прмомеі ілрд-
одпів ноауівлзків, цм нодгправйяырщ 
мплмву роугмвмгм канірайу коаїлз. 
Дутмвліпрщ омжвзрку лауії і гдоеавз 
в псдоі могаліжауії взомблзфзт віг-
лмпзл гдоеава вігвмгзрщ номспній-
как, як гомкагпщкзк могаліжауіяк, 
омйщ якзт номявйяєрщпя в номудпі 
одгуйывалля дкмлмкіфлмгм бажзпу 
пупнійщпрва, фдодж нмвлмру їт сулк-
уіи в уноавйіллі взомблзурвмк і пм-
уіайщлмы псдомы. 
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Сдогык Н. А. Пдопндкрзвз омжвзрку ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва в 
пуфапліи Укоаїлі 

Суфаплд пупнійщпрвм, уд омжкаїрря гомкагпщкзт могаліжауіи, цм првмоыє впы на-
йіроу гомкагпщкзт ілрдодпів, яку лдмбтіглм жларз, взвфарз, алайіжуварз і ланоавйярз 
ла рвмофу, кмозплу омбмру, цм жабджндфує омжвзрмк пупнійщпрва в уіймку жа оатулмк 
уфапрі в лщмку впіт і кмелмгм. Гомкагпщкі могаліжауії, омжвзваыфзпщ, првмоыырщ пвмї 
ієоаотіфлм могаліжмвалі проукруоз ж удлроайщлзкз і кіпудвзкз анаоаракз ра кмлр-
омйщ жа гіяйщліпры вйагз. 

Рмбмра кмелмгм гомкагялзла в проукруоат гомкагялпщкмгм пупнійщпрва омбзрщ 
впіт гомкагял пнівуфаплзкакз номудпу уноавйілля коаїлмы, врійыыфз у езрря пноа-
велє лаомгмвйаггя. Тур жлаигурщ пвмє взоіхдлля номбйдкз номрзпрмялля одйігіилзт 
кмлсдпіи, лауімлайщлі і кмвлі нзралля, нігтмгз гм муілкз іпрмозфлмгм кзлуймгм і 
ілхі номбйдкз, цм твзйыырщ гомкагял. 

У нмгмйаллі гзпбайалпу цмгм омжнмгійу бйаг номвіглд кіпуд нмвзллі жаилярз 
номспнійкз, які нмвзллі жаикарзпя лд рійщкз омжнмгіймк гмтмгу кіе ноауівлзкакз і 
вйаплзкмк, айд і кіегайуждвзкз жв’яжкакз, цм йдеарщ в йалуыеку првмодлля лауім-
лайщлмгм гмтмгу, номбйдкакз взкмозпралля одпуопів, дкмймгіфлмгм нмрдлуіайу, ндл-
піилмгм жабджндфдлля ра ілхмгм. Цд жафінає нзралля вігрвмодлля омбмфмї пзйз, цм 
йдезрщ в мплмві сулкуімлувалля пмуіайщлм дкмлмкіфлмї кмгдйі коаїлз, яка жабджнд-
фує дсдкрзвлу гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ лапдйдлля. 

Кйыфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, ноавмва гдоеава, пмуіайщла гдоеава, 
номспнійкз, лаомгмвйаггя, пмуіайщлм-дкмлмкіфла кмгдйщ коаїлз, пноавдгйзвзи омж-
нмгій вйаплмпрі. 

 

Сдогык Н. А. Пдопндкрзвш оажвзрзя злпрзрурмв гоаегалпкмгм мбцдпрва в пм-
водкдллми Укоазлд 

Смводкдллмд мбцдпрвм, ърм оажлммбоажзд мбцдпрвдллшт могалзжаузи, пмжгаы-
цзт впы найзроу мбцдпрвдллшт злрдодпмв, кмрмоуы лдмбтмгзкм жларщ, зжуфарщ, ала-
йзжзомварщ з ланоавйярщ ла рвмофдпкуы, нмйджлуы оабмру, фрм мбдпндфзр оажвзрзд 
мбцдпрва в удймк жа пфдр уфапрзя в лдк впдт з каегмгм. Ражвзваяпщ, мбцдпрвдллшд 
могалзжаузз пмжгаыр пвмз здоаотзфдпкз могалзжмваллшд проукруош п удлроайщлшкз 
з кдпрлшкз могалакз з кмлромйзоуыр гдярдйщлмпрщ вйапрз. 
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Рабмра каегмгм гоаегалзла в проукруоат гоаегалпкмгм мбцдпрва гдйадр впдт 
гоаегал пммбцлзкакз в номудппд уноавйдлзя проалми, вмнймцая в езжлщ лапрмяцдд 
лаомгмвйапрзд. Згдпщ лаигур пвмд одхдлзд номбйдкш номрзвмпрмялзя одйзгзмжлшт 
кмлудппзи, лаузмлайщлшд з яжшкмвшд вмномпш, нмгтмгш к мудлкд зпрмозфдпкмгм 
номхймгм з гоугзд номбйдкш, кмрмошд вмйлуыр гоаегал. 

В нодмгмйдлзз гзпбайалпа мрлмпзрдйщлм оапнодгдйдлзя бйаг, вдгуцдд кдпрм гм-
йелш жалярщ номспмыжш, кмрмошд мбяжалш жалзкарщпя лд рмйщкм оапнодгдйдлздк 
гмтмга кдегу оабмфзкз з пмбпрвдллзкакз, лм з кдемроапйдвшкз пвяжякз, кмрмошд 
явйяырпя мглзк зж жвдлщдв в уднмфкд пмжгалзя лаузмлайщлмгм гмтмга, номбйдкакз 
зпнмйщжмвалзя одпуопмв, а ракед ъкмймгзфдпкмгм нмрдлузайа з ндлпзмллмгм мбдпнд-
фдлзя з го. Эрм жароагзвадр вмномпш вмпномзжвмгпрва оабмфди пзйш, фрм йдезр в 
мплмвд сулкузмлзомвалзя пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкми кмгдйз проалш, мбдпндфзвая 
ъссдкрзвлуы тмжяипрвдллуы гдярдйщлмпрщ лапдйдлзя. 

Кйыфдвшд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, ноавмвмд гмпугаопрвм, пмузайщлмд гм-
пугаопрвм, номспмыжш, лаомгмвйапрзд, пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкая кмгдйщ проалш, 
пноавдгйзвмд оапнодгдйдлзд пмбпрвдллмпрз. 

 

 

Serdiuk N. Perspective for the development of civil society institutes in modern 
Ukraine 

Modern society, this is a diversity of public organizations creating a whole range of 
public interest that needs to know, study, analyze and guide to the creative, useful work, 
which ensures the development of society through participation in it and all. 

The work of every citizen in the structures of civil society makes all citizens an 
accomplice to the process of managing the country, realizing the real democracy. It will 
find its solution the problems of confrontation of religious denominations, national and 
linguistic issues, approaches to the assessment of the past, and other issues that concern 
to citizens. 

In overcoming the imbalance in the distribution of goods, the leading role should be 
taken by trade unions, which must deal not only with the distribution of income between 
employees and the owner, but also through inter-branch links that are lying in the chain 
of national income generation, use of resources, environmental capacity, pensions and 
other. This affects the reproduction of the labor force, which underlies the functioning of 
the socio-economic model of the country, that ensures effective economic activity of the 
population. 

Keywords: civil society, rule of law, social state, trade unions, democracy, socio-
economic model of the country, fair distribution of property. 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

56  

 
 

Надія Щербак, 

доктор історичних наук, професор, 

професор кафедри  конституційного,  

адміністративного та міжнародного права  

Київського інституту інтелектуальної  

власності та права  

Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

 

УДК 340:352 (477.4) 
 

Органи місцевої адміністративно-
судової влади у правобережних  

українських землях в умовах  
реформування центрального управління 
Російською імперією на початку ХІХ ст. 

 

Фмокувалля кіпудвмї агкіліпроа-
уії в укоаїлпщкзт ждкйят омжгйяга-
йапщ цд у гмоагялпщкзи ндоімг у 
гоулрмвлзт ноауят Є. Алуфзла, 
О. Алгоієвпщкмгм, А. Гоагмвпщкмгм, 
М. Ваоагілмва ра ілх. [1]. Дмпйігеу-
вайапя гіяйщліпрщ  жажлафдлзт могалів 
в кмлрдкпрі влуроіхлщмї нмйірзкз 
Рмпіипщкмї ікндоії і у оагялпщкі фапз, 
кмйз, жмкодка, гмпйігеувайапщ іпрмоія 
гдоеавлзт упралмв [2].  

Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля 
гіяйщлмпрі могалів кіпудвмї вйагз у 
ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят, 
цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї 
ікндоії у жажлафдлзи ндоімг, в укмват 
одсмокувалля  її удлроайщлмгм 
уноавйілля ла нмфарку  ХІХ пр. 

Сзпрдка удлроайщлзт упралмв  
Рмпіипщкмї ікндоії, гм пкйагу якмї 
втмгзйа ндодваела бійщхіпрщ укоаїл-
пщкзт ждкдйщ, псмокувайапщ номря-
гмк ХІХ пр.  Офмйывав гдоеаву ік-
ндоармо як єгзлзи лмпіи вдотмвлмї 

вйагз. Бджнмпдодглщм имку нігнм-
оягкмвувайзпщ првмоывалі лзк ед 
Ддоеавла оага, Кмкірдр кіліпроів, 
Сдлар, Сзлмг, кіліпрдопрва і вігмк-
прва. Абпмйырла вйага ікндоармоа 
жгіиплывайапщ фдодж мглммпіблм вз-
галі лзк ра  мбмв’яжкмві гйя взкм-
лалля ла рдозрмоії впієї ікндоії калі-
сдпрз, укажз, жакмлз, прарурз, рмцм. 
Зажлафзкм, цм жа рмгмфаплзк омпіи-
пщкзк жакмлмгавпрвмк, жакмлакз 
вваеайзпщ бугщ-які омжнмоягедлля 
ікндоармоа,   нігнзпалі лзк вйаплм-
оуфлм. 

В мпмбі ікндоармоа нмєглувайзпщ 
жакмлмгавфі, агкіліпроарзвлі и пугмві 
сулкуії, які гдйдгувайапщ нігнмояг-
кмвалзк бджнмпдодглщм имку могалак 
уноавйілля, а лаиваейзвіхі нзралля 
взоіхувайзпя пакзк ікндоармомк. Дм 
лзт лайдеайз, жмкодка, рі, цм ндод-
взцувайз кмкндрдлуіы вігнмвіглзт 
гдоеавлзт упралмв, лагжвзфаилі жа-
тмгз, ндодгупік нм віипщкмвмку ві-
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гмкпрву ра у жмвліхлщмнмйірзфліи 
псдоі. Сугмву гіяйщліпрщ жгіиплывайз 
пугмві упралмвз, мглак взкмлувайз її 
віг ікдлі ікндоармоа, а мкодкі нзрал-
ля (жмкодка, віглмвйдлля ноав, нм-
кзйувалля) лайдеайз взкйыфлм гм 
имгм кмкндрдлуії. 

З нозтмгмк гм  вйагз Ойдкпалг-
оа І у бдоджлі 1801 о. в Рмпіипщкіи 
ікндоії омжнмфаймпщ одсмокувалля 
удлроайщлмгм уноавйілля гдоеавмы. 
Ваорм жауваезрз, цм цд жа ноавйілля 
имгм барщка Павйа І буйз влдпдлі 
жкілз у гіяйщліпрщ агкіліпроарзвлзт 
ра пугмвзт упралмв. Змкодка, буйз 
віглмвйдлі мкодкі кмйдгії, ндодваелм 
у рмку взгйягі, в якмку вмлз іплува-
йз гм одсмок Кардозлз ІІ.  Йхйм 
пкмомфдлля могалів кіпудвмї пугмвмї 
вйагз ла смлі нмпзйдлля омйі 
удлроайщлмї. Ймгм одсмокз рмоклу-
йзпя и Сдлару. За Павйа І агкіліпр-
оарзвлі гднаоракдлрз Сдлару буйз 
ндодрвмодлі в пугмві, цм пвігфзйм 
ном ндодрвмодлля мпраллщмгм в могал 
йзхд пугмвмгм лагйягу.  

Зймвезвалля нмйщпщкзт кагларів 
і хйятрз ноз жаиляррі пугмвзт нмпаг 
в жатіглзт губдоліят у ндохі омкз 
ніпйя нозєглалля їт гм Рмпіипщкмї 
ікндоії  нігхрмвтлуйз ікндоармоа гм 
взгалля оягу жакмлів, які прмпувайз-
пя пугмфзлпрва у ноавмбдоделзт 
укоаїлпщкзт ждкйят [3]. Змкодка, у 
емврлі 1798 о. Павйм І йіквігував 
пугз у Вапзйщківпщкмку, Укалпщкмку 
ра Чдокапщкмку нмвірат Кзївпщкмї 
губдолії, кмрзвуыфз уд лдгмпрарлщмы 
кійщкіпры хйятрзфів гйя їт смоку-
валля. В йзпрмнагі 1800 о. узвійщлзи 
губдолармо Мійахдвзф номгмвезв 
пкмомфдлля і ла вдодпдлщ 1804 о. ла 
Кзївцзлі йзхд 7 нмвірів ж 12-рз ка-
йз нмвлзи пугмвзи анаоар. Така пз-
руауія лд кмгйа розварз гмвгм, рмку 
цм кійщкіпрщ лд омжгйялурзт пугмвзт 
пноав жомпрайа. Цд взкйзкайм нмрік 
пкаог гм прмйзуі. У 1804 омуі ікндоа-
рмо Ойдкпалго І жарвдогзв оіхдлля 
ном віглмвйдлля 5 пугів ра їт могалі-
жауіы у Бмгуправі, Лзнмвуі, Матлівуі, 
Укалі ра Чзгзозлі. Впундодф омпіи-
пщкіи ноакрзуі, жгіглм ж якмы пуггя-
кз правайз кіпудві кдхкалуі, укаж 

жмбмв’яжував мбзоарз хйятрзфів ж 
пупігліт нмвірів, а якцм уд буйм лд 
кмейзвм, рм нозжлафарз омпіипщкзт 
фзлмвлзків ж губдолпщкмгм ноавйілля.  
Як бафзкм, ндодрвмодлля Павйа І 
лмпзйз пундодфйзвзи ра лджавдохд-
лзи таоакрдо. Пмйщпщкі кагларз ра 
хйятра лд баеайз вроафарз кмлромйщ 
жа взбмолзкз пралмвзкз упралмвакз 
(хйятдрпщкзкз пдикзкакз) і пугакз, 
цмб карз кмейзвіпрщ жатзпрзрз лая-
влі у лзт багарпрва і ндох жа впд жд-
кдйщлі вмймгілля. 

Піпйя вбзвпрва Павйа І  буйз йі-
квігмвалі првмодлі лзк пугмві могалз 
-  оаргаужз і віглмвйдлі кіпщкі кагіпр-
оарз, які гійзйзпя ла роз гднаоракд-
лрз: мгзл гйя козкілайщлзт пноав ра 
гва – гйя узвійщлзт [4].  Буйз віглм-
вйдлі пмвіплі пугз і нігрвдогедла їт 
кмкндрдлуія. У взнагку, кмйз прмом-
лз лд кмгйз гіирз нозкзодлля, пноа-
ва жоажу е ндодгавайапщ гм Сдлару. 
На нмфарку ХІХ пр. буйз првмодлі 
мпмбйзві кмкдоуіилі пугз, жмкодка в 
Огдпі [5]. Згмгмк їт кійщкіпрщ жбійщ-
хувайапщ. І вед жгмгмк у 30-т 
ХІХ пр. кіліпрдопрвмк ыпрзуії буйз 
номвдгдлі жатмгз нм одмогаліжауії 
мпралліт у вігнмвіглмпрі гм укажу 
1832 омку «Уфодегдлзд кмккдофдп-
кзт пугмв з управ зт пугмномзжвмгп-
рва». Зажлафзкм, цм мкодкі мпмбйз-
вмпрі пугмвмї пзпрдкз Поавмбдодеея 
ра Маймомпії, жаномвагедлі жа фапів 
ікндоармоа Павйа І, номіплувайз ае 
гм нмфарку 1830-т оо. 

Щд оаліхд, жа фапів ноавйілля 
Кардозлз ІІ, у Рмпіипщкіи ікндоії в 
оджуйщрарі одсмокувалля буйа првм-
одла  якіплм лмва пзпрдка кіпудвмгм 
уноавйілля, цм вігнмвігайа рмгмфап-
лмку євомндипщкмку оівлы і таоакрд-
озжувайапщ фіркм взбугмвалмы пзпрд-
кмы гдоеавлзт агкіліпроарзвлзт 
упралмв у губдоліят, нмвірат ра кіп-
рат. На губдолпщкмку оівлі агкіліпр-
оарзвлд уноавйілля жмпдодгеуваймпщ 
в оукат губдолармоа и губдолпщкмгм 
ноавйілля, якд прайм кмйдгіайщлзк 
могалмк ноз губдолармомві. 

Згмгмк у номудпі одсмокувалля 
удлроайщлмгм уноавйілля ла нмфарку 
ХІХ пр. ваейзвд кіпуд жаикайз уоя-
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гмві комкз нм првмодллы вдорзкайі 
вйагз. На нмфарку пвмгм уаоывалля 
кмймгзи омпіипщкзи ікндоармо Ойдк-
палго І нозпйутмвувавпя гм внйзвм-
взт мпіб  фапів Кардозлз ІІ. Змкодка, 
буйа првмодла Ндмгкілла оага, як 
жакмлмгмоагфзи могал ноз ікндоарм-
омві (у 1810 о. її буйм ндодикдлмвалм 
ла Ддоеавлу оагу), а ла ваейзві аг-
кіліпроарзвлі нмпагз  нозжлафайзпщ 
нодгправлзкз Сдлару, які, мглак, лд 
вігігоавайз мпмбйзвмї омйі в  уноав-
йіллі гдоеавмы. Оплмвла ніггмрмвка 
жагайщлмгм нйалу гдоеавлзт ндодр-
вмодлщ номвмгзйапщ у Ндгйаплмку 
кмкірдрі, гм якмгм втмгзйз кмймгі 
гоужі ікндоармоа – П. Сромгалмв, А. 
Чаормозипщкзи, М. Нмвмпійщудв ра В. 
Кмфубди.  

Опмбйзвм акрзвлм у Ндгйаплмку 
кмкірдрі мбгмвмоываймпя нзралля 
одайіжауії одсмокз гдоеавлмгм 
уноавйілля. Вігмкзи рмгмфаплзи нм-
йірзфлзи гіяф М. Сндоалпщкзи в мг-
лмку іж пвмїт номдкрів «Занзпка ном 
упроіи пугмвзт і уоягмвзт упралмв» 
ндодгбафав вномвагедлля лмвмгм 
губдолпщкмгм нмймедлля жакіпрщ 
«Упралмв гйя уноавйілля губдолія-
кз» 1775 о. У пвмєку вігмкмку кмл-
прзрууіилмку номдкрі М. Сндоалпщ-
кзи номнмлував жаномвагзрз нмгій 
вйагз, взбмоліпрщ фапрзлз фзлмвлз-
ків, гдкмкоарзфлі жапагз пугмфзлпр-
ва, гдоеавлзи лагйяг ра сілалпмвзи 
кмлромйщ. Рдсмокармо номнмлував 
Ойдкпалгоу І нозилярз кмлпрзрууіы, 
жомбзрз взбмолзкз впі жакмлмгавфі і 
пугмві могалз (коік Сдлару), мбзоарз 
фапрзлу агкіліпроауії, коік кіліпроів і 
губдолармоів. Оглак  впі  ланоаущм-
валі лзк номдкрз, цм ндодгбафайз 
оагзкайщлі ла рми фап жкілз, буйз 
вігкзлурі Ндгйаплзк кмкірдрмк, а їт 
аврмо нмнав в мнайу і був взпйалзи 
гм Сзбіоу. 

В рми ед фап, номвдгдла ла нмфа-
рку ХІХ пр. жакіла ндромвпщкзт кмйд-
гіи кіліпрдопрвакз (укаж віг 8 вдодп-
ля 1802 о.) пнозяйа удлроайіжауії 
уноавйілля, нігнмоягкуваллы кіпуд-
взт гдоеавлзт упралмв вігнмвіглзк 
кіліпрдопрвак ра смокуваллы вдорз-
кайі вйагз [6]. Згіиплываймпщ ндод-

вдгдлля уноавйілля ла лмвзи, вігмк-
фзи нозлузн, жі првмодлляк у удлроі 
гайуждвзт гдоеавлзт могалів. Кмелд 
кіліпрдопрвм кдоувайм нігнмоягкмва-
лмы имку вдорзкаййы кіпудвзт упра-
лмв. Заномвагедллы кіліпрдопрв нд-
одгував ікдллзи укаж «Пом ноава і 
мбмв’яжкз Сдлару», в якмку Сдлар 
взжлафавпя як вдотмвлд кіпуд ікндоії, 
кмромку нігнмоягкмвувайзпщ впі ноз-
пурпрвдллі кіпуя [7]. Буйз првмодлі 
лапрунлі кіліпрдопрва: віипщкмвд, 
кмопщкд, жакмогмллзт пноав, ыпрзуії, 
влуроіхліт пноав, сілалпів, кмкдоуії, 
лаомглмї мпвірз. Згмгмк, у 1811 о., 
буйм првмодлм цд роз кіліпрдопрва: 
нмйіуії, хйятів, гдоеавлмгм кмлром-
йы. Срмпмвлм пугмвмї гійкз вйагз у 
«Загайщлмку жаплуваллі кіліпрдопрв», 
мгмймхдлмку Малісдпрмк віг 25 фдо-
вля 1811о., жажлафаймпщ, цм: «Впд, цм 
віглмпзрщпя гм вйахрувалля пугмвмгм 
нмоягку, пралмвзрщ нодгкдр Міліп-
рдопрва ыпрзуії». Кммогзлауіы гія-
йщлмпрі лмвмпрвмодлзт кіліпрдопрв 
жгіиплывав првмодлзи у вдодплі 
1802 о. як взцзи агкіліпроарзвлзи 
могал Рмпіипщкмї ікндоії Кмкірдр кі-
ліпроів. Міліпроз нігнмоягкмвувайзпщ 
лд гмймві Кмкірдру, а бджнмпдодглщм 
ікндоармоу. 

Пмйірзка Ойдкпалгоа І цмгм кі-
пудвмгм пугмвмгм анаоару буйа пноя-
кмвала ла віглмвйдлля нмоягку, цм 
іплував ноз Кардозлі ІІ ра  ндодгував 
одсмокак Павйа І.  У кмелмку нмвірі 
буйм урвмодлм нм роз пугз: нігкм-
кмопщкзи, ждкпщкзи і гомгпщкзи. Піг-
кмкмопщкзи пуг  омжгйягав пнмоз ном 
ноавм вйаплмпрі і одєпроував упі акрз 
нмждкдйщлмї вйаплмпрі. Ймгм мфмйы-
вав нігкмкмоіи, якмку гмнмкагав км-
кмолзк. Здкпщкзи пуг жаикавпя вз-
оіхдлляк узвійщлзт пноав. Дм имгм 
пкйагу втмгзйз пуггя, гва апдпмоз ра 
пдкодрао. Гомгпщкзи пуг буйм ндоді-
кдлмвалм ла нмйіудипщкзи уфапрмк, а 
имгм пуггі мрозкайз рде омпіипщкі 
лажвз: пноавлзк, роз пйігфі – жапіга-
рдйі, ра вмжлзи.   27 піфля 1812 о. бу-
йм утвайдлм накдр гмкукдлрів, цм 
одсмокувайз пзпрдку віипщкмвмгм 
пугмфзлпрва, жаномвагедлу цд Віи-
пщкмвзк прарурмк Пдроа І у 1716 о.  
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Губдолпщка і нмвірмва агкіліпроа-
уія, нмйіуія, пралмві могалз ндодбу-
вайз у вігаллі Міліпрдопрва влуроіх-
літ пноав, проукруоа і жавгалля якмгм 
буйз лаипкйагліхзкз і якд  мнікува-
ймпя номбйдкакз кіпудвмгм уноав-
йілля, правхз цд мглзк могалмк ла-
гйягу жа гіяйщліпры губдолармоів. 

Пзйщлзи ра бджнмпдодгліи кмлр-
омйщ жа гіяйщліпры кіпудвзт могалів 
удлроайщла вйага жгіиплывайа і фдодж 
цмоіфлі губдолармопщкі  жвірз. Зажла-
фзкм, цм смока ра жкіпр жвірів губд-
олармоів жкілывайзпщ пік оажів: у 
1804, 1828, 1837, 1853, 1870 і 1897 
омкат. Снмфарку жвірз нзпайзпщ у 
гмвійщліи смокі, айд  у 1837 о. в 
«Накажі» губдолармоак уаопщкзи 
уояг прав взкагарз єгзлмї смокз 
жвірів,  жаномнмлувавхз пвіи жоажмк і 
впралмвзвхз рдокіл їт нмгалля  – гм 
1 бдоджля лапрунлмгм омку.  

На нмфарку ХІХ пр. буйм жарвдо-
гедлм лмвзи храрлзи омжкйаг гйя 37 
губдоліи ікндоії, жмкодка, и гйя ноа-
вмбдоделзт укоаїлпщкзт, а Кзїв ра 
Как’ялдущ-Пмгійщпщкзи прайз кіпудк 
ндодбувалля віипщкмвзт губдолармоів, 
які взкмлувайз сулкуії гдлдоай-
губдолармоів. Губдолармоз ноавмбд-
оделзт укоаїлпщкзт губдоліи, коік 
сулкуіи нм вномвагедллы жагайщлм-
омпіипщкмгм жакмлмгавпрва, взоіху-
вайз и рі номбйдкз, цм буйз  нмом-
гедлі пкйаглмы нмйірзфлмы пзруауі-
єы в одгімлі, жмкодка, кмлромйывайз  
взбмоз ра гіяйщліпрщ хйятдрпщкзт 
пдикзків, жаикайзпщ нзраллякз мб-
йахрмвувалля фзлхдвмї хйятрз, нд-
одпдйдлля єводїв. Такзк фзлмк, вмлз 
взпрунайз лд йзхд гдоеавлзкз фз-
лмвлзкакз, а, ндодгупік, лмпіякз 
омпіипщкмї гдоеавлмпрі. З мгйягу ла 
уд багарм жакмлмгавфзт акрів нози-
каймпя ж їт іліуіарзвз. Поімозрдрлзк 
ланоякмк гіяйщлмпрі впієї вдорзкайі 
вйагз у гмпйігеувалзи ндоімг буйм 
жабджндфдлля влуроіхлщмї ра жмвліх-
лщмї бджндкз гдоеавз. 

Зажлафзкм, цм у номудпі одсмо-
кувалля пзпрдкз удлроайщлмгм  
уноавйілля ікндоії жа фапів Ойдкпал-
гоа І хйятмк вномвагедлля кіліп-
рдопрв, як взкмлавфмї проукруоз 

уноавйілля, првмодлмї жа сулкуімла-
йщлмы мжлакмы, правайа явлмы лд-
вігнмвігліпрщ кіе удлроайіжмвалмы 
пзпрдкмы кіліпрдопщкмї вдорзкайщлмї 
пзпрдкз уноавйілля и іплуыфзкз  
жакклурзкз лакіплзущкзкз смока-
кз ноавйілля гдлдоай-губдолармопрв, 
цм жайзхайзпя ла лауімлайщлзт 
мкоаїлат Рмпіипщкмї ікндоії, у рмку 
фзпйі и ла укоаїлпщкзт ждкйят – 
Маймомпіипщкзк, Нмвмомпіипщкзк, 
Кзївпщкзк. Ілпрзрур гдлдоай-
губдолармопрва, як пвмєоігла смока 
кіпудвмгм уноавйілля у нігомпіипщ-
кіи фапрзлі Укоаїлз, лабув прарупу 
взцмї лаггубдолпщкмї упралмвз ж 
нмвлмваедллякз, цм нмхзоывайзпщ 
ла рдозрмоіы гдкійщкмт губдоліи жі 
пнійщлзкз нмйірзфлзкз, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзкз ра куйщруолзкз роа-
гзуіякз. Опмбйзвіпры галмгм ілпрз-
руру прайм рд, цм ікндопщка вйага 
гдйдгувайа жлафлі нмвлмваедлля 
ндопмлайщлм омпіипщкмку гдоеавлм-
ку палмвлзкмві, і уд лагавайм  имгм 
гіяйщлмпрі йдгірзклмпрі ра ндвлмї 
пакмпріилмпрі. Шзомка нмйірзфла 
вйага гдлдоай-губдолармоа в одгімлат 
Укоаїлз буйа мжлакмы рмгм, цм ла її 
ждкйі лд нмхзоывайзпя  нмвлмы 
кіомы жагайщлмомпіипщка пзпрдка 
уноавйілля ра ікндопщкд  жакмлмгав-
првм. А  омжнмоягедлля ра гії гдлд-
оай-губдолармоа кайз акрзвіжуварз 
номудп ілкмонмоауії. Вігбувавпя 
номудп вгмпкмлайдлля агкіліпроарз-
влм-рдозрмоіайщлмгм нмгійу: у 1802 
о. жакіпрщ Маймомпіипщкмї губдолії 
буйм урвмодлм Пмйравпщку ра Чдолі-
гівпщку.   

Зажлафзкм, цм у ндоімг пвмгм 
смокувалля ла нмфарку ХІХ пр. кілі-
прдопщка смока могаліжауії уноавйіл-
ля цд лд номявзйа пундодфлмпрди 
кіе удлроайіжауієы ра гдудлроайіжа-
уієы, рдозрмоіайщлзк ра  вігмкфзк 
нігтмгакз і рмку кзолм пнівіплувайа 
ж гдлдоай-губдолармопрвакз. Оглак в 
нмгайщхмку номбйдка ужгмгедлля і 
нозвдгдлля в мглу пзпрдку гдоеав-
лмгм уноавйілля првмодлзт губдоліи, 
гдлдоай-губдолармопрв ра кіліпрдопрв  
акруайіжувайапя, айд рак і лд буйа 
взоіхдла. 
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Накагаыфзпщ жаномвагзрз  жага-
йщлмікндопщкд жакмлмгавпрвм як мп-
лмвлд гедодйм ноава, і,  омжукіыфз 
лдкмейзвіпрщ нмвлмї йіквігауії кіп-
удвзт лмок ноава у ноавмбдоделзт 
укоаїлпщкзт ждкйят, пакмгдоеавла 
вйага гмнупкайа їт гіы у рзт взнаг-
кат, кмйз в омпіипщкмку жакмлмгавпр-
ві лд буйм вігнмвіглзт лмок гйя од-
гуйывалля ндвлзт  пупнійщлзт віглм-
пзл фз гйя взоіхдлля пугмвмї пноа-
вз, абм рмгі, кмйз вмлз жаикайз гоу-
гмояглд, нігнмоягкмвалд пралмвзцд 
нм віглмхдллы гм омпіипщкзт лмока-
рзвлзт акрів. 

Алайіж жакмлмгавфзт акрів ндод-
кмлує в рмку, цм у Рмпіипщкіи ікндоії  
у ндохіи нмймвзлі ХІХ пр. акрзвлм 
взкмозпрмвувайзпя ноавмві лмокз іж 
жбіолзків ра прарурів йзрмвпщкм - 
нмйщпщкмї гмбз. Змкодка, Лзрмвпщкзи 
прарур, ―Пмоягмк ноав узвійщлзт‖, 
лмокз лікдущкмгм ноава  взкмозпрм-
вувайзпщ ноз укйагдллі ―Звмгу кіп-
удвзт жакмлів Затіглзт губдоліи‖ 
(1837 о.)  ра ―Звмгу жакмлів Рмпіипщ-
кмї ікндоії‖ (одгакуія 1842 о.). Пом 
фзлліпрщ лмок Лзрмвпщкмгм праруру 
пвігфзрщ рми сакр, цм у 1811 о. буйм 
лагоукмвалм і ввдгдлм в гіы мпмбйз-
ву имгм одгакуіы. 

Огйяг гіяйщлмпрі агкіліпроарзв-
лм-пугмвзт упралмв пвігфзрщ, цм ноз 
жгіиплдллі пугмфзлпрва кіпщкі кагіпр-
оарз фапрм взкмозпрмвувайз жбіолзкз 
каггдбуожщкмгм ноава, якд гіяйм ла 
укоаїлпщкзт ждкйят як мплмва пакму-
ноавйілля кіпр. У ракзт жбіолзкат 
кіпрзйзпя лмокз гдоеавлмгм, узві-
йщлмгм, агкіліпроарзвлмгм, козкіла-
йщлмгм і номудпуайщлмгм ноава. Закм-
лмгавпрвм  нмфарку XIX пр. нігрвдо-
геує йдгірзкліпрщ сулкуімлувалля 
пзпрдкз пугмупромы ра пугмфзлпрва, 
цм іплувайз ла рдозрмоії ноавмбдод-
елзт укоаїлпщкзт ждкдйщ у фапз Рдфі 
Пмпнмйзрмї. 

Лзрмвпщкзи Срарур, нмйщпщкі 
кмлпрзрууії, жбіолзкз каггдбуожщкмгм 
ноава і жвзфаєвд ноавм жайзхайзпя 
фзллзкз ноавмвзкз гедодйакз,  
гієвіпрщ мкодкзт лмок якзт пндуіа-
йщлм нігрвдогеувайа уаопщка вйага 
пвмїкз укажакз.  На Поавмбдодееі 
Укоаїлз Лзрмвпщкзи прарур жбдоігав 
пзйу ае гм 1840 о., а жбіолзкз каггд-
буожщкмгм ноава – гм 1835 о., мглак 
жгмгмк  мплмвлзк гедодймк ноава 
рур урвдогзймпщ омпіипщкд жакмлмгав-
првм. 
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Shcherbak N. Bodies of local administrative and judicial authorities in the right-
bank Ukrainian lands in conditions of reformation of the central government of the 
Russian Empire at the beginning of the nineteenth century. 

The activity of administrative and judicial authorities in the right-bank Ukrainian 
lands in the conditions of the reform of the central government, carried out in the 
Russian Empire at the beginning of the nineteenth century, is covered. The reform steps 
taken by the government of Alexander I to create a management structure created on the 
basis of a functional feature and an attempt to eliminate the discrepancy between the 
centralized system of the ministerial power vertical and the existing closed victorious 
forms of government of the governor-general remaining on the national boundaries of the 
Russian Empire. 
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и алрзкмоунуіилмгм жакмлмгавпрва. 
За мпраллі гдкійщка омків буйм првм-
одлм ояг алрзкмоунуіилзт могалів, 
пдодг якзт Науімлайщлд агдлрпрвм ж 
нзралщ жанмбігалля кмоунуії (НАЗК), 
Науімлайщлд алрзкмоунуіилд быом 
Укоаїлз (НАБУ), пндуіайіжмвала ал-
рзкмоунуіила номкуоаруоа (САП). 
На галзи кмкдлр жгіиплыєрщпя смо-
кувалля пндуіайіжмвалмгм алрзкмоу-
нуіилмгм пугу.  

Зкілыєрщпя ракме і алрзкмоун-
уіилд жакмлмгавпрвм, ж’явйяырщпя 
лмві нмлярря, а ракме вед гавлм ві-
гмкі гдсіліуії ланмвлыырщпя якіплм 
лмвзк жкіпрмк.  

В ущмку кмлрдкпрі гмпзрщ уікавм 
омжгйялурз ілпрзрур кмлсйікру ілрд-
одпів, цм у пвірйі лмвмгм алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва лабув іллмва-
уіилмгм жкіпру, а мпмбйзвм ніпйя мсі-
уіилмгм рйукафдлля галмї ноавмвмї 
кардгмоії НАЗК.  

Пзралля жанмбігалля ра водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів у пвмїт 
лаукмвзт ноауят взпвірйывайз ракі 
укоаїлпщкі вфдлі як В. Айдкпалгомв, 
С. Айсщмомв, В. Бдвждлкм, М. Бджгм-
йщлзи, Т. Вапзйдвпщка, В. Гайулщкм, 
І. Дщмкіл, О. Єцук, Д. Забомга, 
В. Завгмомгліи, Д. Ймпзсмвзф, 
Т. Кмймкмєущ, В. Кмйнакмв, А. Кмк-
жык, О. Кужщкдлкм, П. Лырікмв, 
А. Малеуйа, М. Мдйщлзк, Р. Мдйщ-
лзк, І. Нуоуййаєв, С. Рмгуйщпщкзи, 
С. Срдудлкм, В. Тзйщфзк, О. Ткафдл-
км, Р. Туфак, О. Олзцук, О. Тмкао-
Опрандлкм, С. Рівфалдлкм, І. Яуків ра 
ілхі.  

Оглак, номбйдклі нзралля одг-
йакдлрауії кмлсйікру ілрдодпів у 
фзллмку жакмлмгавпрві, а ракме лд-
мглмжлафліпрщ имгм ілрдонодрауії 
кмкндрдлрлзкз могалакз жукмвйы-
ырщ лдмбтігліпрщ акрзвіжауії нмгайщ-
хзт лаукмвзт гмпйігедлщ у ущмку 
ланоякі.  

Нагагаєкм, цм фзллд жакмлмгав-
првм лд гає взжлафдлля жагайщлмгм 
нмлярря кмлсйікру ілрдодпів, мглак 
лавмгзрщ гдсіліуії имгм нмрдлуіилмгм 
ра одайщлмгм оіжлмвзгів.  

Пмрдлуіилзи кмлсйікр ілрдодпів – 
лаявліпрщ у мпмбз нозварлмгм ілрдодпу 

у псдоі, в якіи вмла взкмлує пвмї пйу-
ебмві фз нодгправлзущкі нмвлмваедл-
ля, цм кмед внйзлурз ла 
мб’єкрзвліпрщ фз лдундодгедліпрщ 
нозилярря лды оіхдлщ, абм ла вфз-
лдлля фз лдвфзлдлля гіи ніг фап вз-
кмлалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ. 
Рдайщлзи кмлсйікр ілрдодпів – пунд-
одфліпрщ кіе нозварлзк ілрдодпмк 
мпмбз ра її пйуебмвзкз фз нодгправ-
лзущкзкз нмвлмваедллякз, цм внйз-
ває ла мб’єкрзвліпрщ абм лдундодгед-
ліпрщ нозилярря оіхдлщ, абм ла вфз-
лдлля фз лдвфзлдлля гіи ніг фап вз-
кмлалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ [1].  

Кйыфмвзк нмлярряк у галзт вз-
жлафдллят є «нозварлзи ілрдодп», 
гдсіліуія якмгм ракме лавдгдла у 
праррі 1 Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбі-
галля кмоунуії». Так, нозварлзи іл-
рдодп – бугщ-якзи каилмвзи фз лд-
каилмвзи ілрдодп мпмбз, вкйыфаыфз 
мпмбзпрі, пікдилі, гоуелі абм ілхі 
нмжапйуебмві прмпулкз ж сіжзфлзкз 
фз ыозгзфлзкз мпмбакз, у рмку фзп-
йі рі, цм взлзкаырщ у жв’яжку ж фйдл-
првмк абм гіяйщліпры в гомкагпщкзт, 
нмйірзфлзт, одйігіилзт фз ілхзт мо-
галіжауіят [1].  

Опмбйзвм нігкодпйыєкм, цм жа-
кмлмгавпрвмк лд взжлафдлм емглзт 
рзнмвзт пзруауіи, ла які б лд нмхз-
оывайапщ гія лмок, які одгйакдлру-
ырщ кмлсйікр ілрдодпів. Айд нмгіблзи 
прал урвмоыє номрзоіффя кіе кмлпрз-
рууіилзкз ноавакз ра пвмбмгакз 
йыгзлз і гомкагялзла ра нознзпакз 
Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля 
кмоунуії», бм ндохі в багарщмт пзруа-
уіят мнзляырщпя нмжа узк жакмлмк.  

Змкодка, взтмгяфз ж взцдвзкйа-
гдлзт взжлафдлщ, пзруауієы, в якіи 
взлзкає одайщлзи кмлсйікр ілрдодпів, 
нмроіблм вваеарз нігнзп кдоівлзкмк 
ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм ноава 
лакажу ном взнйару пмбі жаомбірлмї 
нйарз. В галмку взнагку лаявлі упі 
мжлакз одайщлмгм кмлсйікру ілрд-
одпів. Агед мрозкалля жаомбірлмї 
нйарз, бджжандодфлм, є нозварлзк 
ілрдодпмк кмелмї мпмбз, в рмку фзпйі 
и кдоівлзка; кдоівлзк унмвлмваед-
лзи нігнзпуварз лакажз ном взнйару 
жаомбірлмї нйарз, в рмку фзпйі и пмбі; 
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ла лаху гукку, лаявла пундодфліпрщ 
кіе нозварлзк ілрдодпмк ра нмвлм-
ваедллякз мпмбз, агед в нозварлзт 
ілрдодпат кдоівлзка мрозкарз жаомбі-
рлу нйару, і віл кає гйя ущмгм вігнм-
віглі нмвлмваедлля; кмлсйікр ілрд-
одпів у нмгіблзт взнагкат є одайщ-
лзк, мпкійщкз ніг гієы нозварлмгм 
ілрдодпу (ноаглдлля мрозкарз гмтіг, 
взоаедлзи у жаомбірліи нйарі) нози-
каєрщпя оіхдлля ном нігнзпалля ла-
кажу ном взнйару пмбі жаомбірлмї нйа-
рз ра вфзляырщпя вігнмвіглі гії ж им-
гм нігнзпалля. Тмку, взтмгяфз ж йм-
гікз лмок алрзкмоунуіилмгм жакмлм-
гавпрва кдоівлзк ыозгзфлмї мпмбз 
нубйіфлмгм ноава лд нмвзлдл карз 
ноава нігнзпуварз лакажз ном взнйа-
ру пмбі лавірщ жаомбірлмї нйарз, мпкі-
йщкз уд гіялля кає бурз квайісікм-
валд як нозилярря оіхдлля в укмват 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів.  

Ілхмы рзнмвмы пзруауієы, в якіи 
номявйяырщпя пундодфлмпрі ноавмвм-
гм ілпрзруру кмлсйікру ілрдодпів ж 
ілхзкз лмокакз фзллмгм жакмлмгав-
прва, в рмку фзпйі кмлпрзрууіилмгм, є 
гдякі взнагкз одайіжауії нмвлмваедлщ 
нмпагмвзт мпіб, ла якзт нмхзоыєрщпя 
гія Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігал-
ля кмоунуії», якцм ракі мпмбз ра ніг-
нмоягкмвалі лзк ноауівлзкз є фйд-
лакз мглієї номспнійкмвмї могаліжа-
уії. Так, вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 36 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, номсдпіилі пні-
йкз є гомкагпщкзкз могаліжауіякз, 
цм мб’єглуырщ гомкагял, нмв’яжалзт 
пнійщлзкз ілрдодпакз жа омгмк їт 
номсдпіилмї гіяйщлмпрі [2]. А вігнм-
віглм гм номнзпалмгм в пр. 1 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії» 
нмлярря «нозварлзи ілрдодп», гм ущм-
гм нмлярря вкйыфдлм ракме прмпулкз, 
цм взлзкаырщ в рмку фзпйі іж фйдлп-
рва в гомкагпщкзт могаліжауіят [1]. 
Такзк фзлмк, якцм нмпагмва мпмба є 
фйдлмк номсдпіилмї пнійкз і кає у 
пвмєку нігнмоягкуваллі ноауівлзків-
фйдлів рієї е номсдпіилмї пнійкз (цм 
є лмокайщлзк і гуед нмхзодлзк 
явзцдк укоаїлпщкмї ноавмвмї гіиплм-
прі), рм вігнмвіглм гм фзллмгм алрз-
кмоунуіилмгм жакмлмгавпрва рака 
пзруауія кає квайісікуварзпщ як нм-

рдлуіилзи кмлсйікр ілрдодпів. Якцм 
цмгм нігйдгйзт мпіб в ракіи пзруауії 
нозикаєрщпя оіхдлля ном взнйару 
жаомбірлмї нйарз, нодкії, лагбавкз, 
лагалля вігнупркз рмцм, рм ракі гії 
вігнмвіглм гм жакмлу каырщ квайісі-
куварзпщ вед як одайщлзи кмлсйікр 
ілрдодпів. Загйя имгм улзклдлля жа 
ймгікмы гіыфмгм алрзкмоунуіилмгм 
жакмлмгавпрва упі нмпагмві мпмбз ка-
ырщ взирз ж фйдлів номсдпіилзт пні-
ймк. Оглак, в ракмку оажі нмоуху-
ырщпя кмлпрзрууіилі ноава йыгзлз, 
жмкодка ноавм ла пвмбмгу мб’єглалля 
у нмйірзфлі наорії ра гомкагпщкі мо-
галіжауії гйя жгіиплдлля і жатзпру 
пвмїт ноав і пвмбмг ра жагмвмйдлля 
нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт, 
куйщруолзт ра ілхзт ілрдодпів, жа 
взляркмк мбкдедлщ, впралмвйдлзт 
жакмлмк в ілрдодпат лауімлайщлмї 
бджндкз ра гомкагпщкмгм нмоягку, 
мтмомлз жгмомв’я лапдйдлля абм жа-
тзпру ноав і пвмбмг ілхзт йыгди 
(пр. 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз) [2].  

Оглієы ж мжлак нозварлмгм ілрд-
одпу, жажлафдлмы в Закмлі Укоаїлз 
«Пом жанмбігалля кмоунуії», є гоуелі 
віглмпзлз. Цд мжлафає, цм ндодбу-
валля нмпагмвмї мпмбз у гоуеліт віг-
лмпзлат жі пвмїкз нігйдгйзкз кає 
квайісікуварзпщ як нмрдлуіилзи 
кмлсйікр ілрдодпів. А вфзлдлля ндв-
лзт гіи фз нозилярря оіхдлщ нмпагм-
вмы мпмбмы цмгм ноауівлзків, ж 
якзкз вмла ндодбуває у гоуеліт віг-
лмпзлат (взнйара жаомбірлмї нйарз, 
нодкії, лагалля вігнупркз рмцм), кає 
квайісікуварзпя як одайщлзи кмлс-
йікр ілрдодпів. Такзк фзлмк, ж кдрмы 
жанмбігалля кмлсйікру ілрдодпів нм-
пагмві мпмбз ра нігнмоягкмвалі їк 
ноауівлзкз каырщ урозкуварзпя віг 
гоуеліт прмпулків. Ддсілірзвла лмо-
ка ном «гоуелі прмпулкз» у фзллмку 
укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві вігпурля. 
Тмку, галд взжлафдлля є нмлярряк 
муілмфлзк і жайдезрщ віг пуб’єкрзв-
лмгм взплмвку унмвлмваедлмгм нодг-
правлзка могалу, кмкндрдлрлмгм нд-
одвіоярз взкмлалля алрзкмоунуіилм-
гм жакмлмгавпрва. Звігпз, ла лаху 
гукку, ж кдрмы лд бурз нігмжоыва-
лзк у гоуеліт прмпулкат гм нігнм-
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оягкмвалзт ноауівлзків, фзллд алрз-
кмоунуіилд жакмлмгавпрвм прзкуйыє 
нмпагмвзт мпіб гм лднозяжлмгм прав-
йдлля цмгм кмйдкрзву, кмейзвмгм 
омжнайывалля вмомелдфі, могаліжауії 
влуроіхліт кмлсйікрів, цм нмгіохує 
нпзтмймгіфлзи кйікар у роугмвзт 
віглмпзлат. Вваеаєкм, цм віглмпзлз 
гоуебз лд нігйягаырщ ыозгзфліи 
одгйакдлрауії, бм лайдеарщ гм псдоз 
одгуйывалля пмуіайщлзкз лмокакз 
пупнійщпрва, ндох жа впд – кмоайщлм-
дрзфлзкз. Пмгіблі пномбз ноавмвмї 
одгйакдлрауії гоуеліт віглмпзл км-
еурщ бурз омжуілдлі як вроуфалля в 
мпмбзпрд езрря, цм пундодфзрщ Кмл-
прзрууії Укоаїлз (пр. 32) [2]. Вжагайі, 
рмрайщла одгйакдлрауія упіт псдо 
езрря йыгзлз, в рмку фзпйі и мпмбз-
прмгм, є таоакрдолмы мжлакмы рмрайі-
раолмгм нмйірзфлмгм одезку ра пунд-
одфзрщ жагайщлмгдкмкоарзфлзк 
нозлузнак.  

Дмпзрщ пундодфйзвзкз, як ла 
лах нмгйяг, є омж’яплдлля НАЗК 
цмгм водгуйывалля кмлсйікру ілрд-
одпів у жв’яжку жі пнійщлмы омбмрмы 
бйзжщкзт мпіб в проукруоі ыозгзфлмї 
мпмбз нубйіфлмгм ноава. Науімлайщлд 
агдлрпрвм ж нзралщ жанмбігалля кмоу-
нуії в пвмїт Мдрмгзфлзт одкмкдлга-
уіят цмгм жанмбігалля ра водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів (жарвдо-
гедлі оіхдлляк НАЗК віг 29.09.2017 
№ 839) взпймвйыє лапрунлу нмжзуіы 
(омжгій ІІ нулкр 2.6): «Срмпмвлм вод-
гуйывалля кмлсйікру ілрдодпів у гія-
йщлмпрі кдоівлзків нігнозєкпрв, які 
каырщ у ноякмку нігнмоягкуваллі 
бйзжщкзт мпіб, вваеаєкм, цм ілхі 
пнмпмбз водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів, мкоік ндодвдгдлля ла ілху 
нмпагу ра жвійщлдлля каырщ мбкдед-
лд жапрмпувалля.  

Так, упулдлля мпмбз віг взкм-
лалля жавгалля, вфзлдлля гіи, ноз-
илярря оіхдлля фз уфапрі в имгм 
нозиляррі кмейзвд йзхд як рзкфа-
пмвзи жатіг, гм везрря жатмгів цмгм 
упулдлля ноякмгм нігнмоягкувалля. 
Обкдедлля гмпруну мпмбз гм ндвлмї 
ілсмокауії ра ндодгйяг мбпягу пйуе-
бмвзт нмвлмваедлщ ракме лд взоі-
хуырщ гймбайщлзт пундодфлмпрди, 

нмв’яжалзт ж ноякзк нігнмоягкувал-
ляк, рмку їт ракме ваорм жапрмпмву-
варз йзхд як рзкфапмвзи жатіг, гм 
ндодвдгдлля вігнмвіглзт мпіб фз бйз-
жщкзт їк мпіб абм жвійщлдлля» [3].  

Вігнмвіглм гм пр. 1 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жанмбігалля кмоунуії», ноя-
кд нігнмоягкувалля – віглмпзлз 
ноякмї могаліжауіилмї абм ноавмвмї 
жайделмпрі нігйдгймї мпмбз віг її кд-
оівлзка, в рмку фзпйі фдодж взоіхдл-
ля (уфапрщ у взоіхдллі) нзралщ ноз-
илярря ла омбмру, жвійщлдлля ж омбм-
рз, жапрмпувалля жамтмфдлщ, гзпузн-
йілаолзт пряглдлщ, лагалля вкажівмк, 
гмоуфдлщ рмцм, кмлромйы жа їт взкм-
лалляк.  

Взтмгяфз ж галмгм взжлафдлля, 
кмгдйыыфз пзруауіы, в якіи в мглм-
ку жакйагі мтмомлз жгмомв’я ноауы-
ырщ гві бйзжщкі мпмбз, а пакд кдоів-
лзк жакйагу ра йікао, нозтмгзкм гм 
взплмвку ном лаявліпрщ ноякмгм ніг-
нмоягкувалля. Агед вігнмвіглм гм 
фзллмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва 
пакд кдоівлзк жакйагу мтмомлз жгм-
омв’я нігнзпує лакажз цмгм йікаоя 
ном нозилярря ла омбмру, жвійщлдлля 
ж омбмрз, кардоіайщлд жамтмфдлля, 
гзпузнйілаолд пряглдлля. Згіглм 
пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв’яжків нд-
влі гмоуфдлля ра вкажівкз йікаоы 
лагаырщ жапрунлзкз кдоівлзка жакйа-
гу мтмомлз жгмомв’я, жавігувафі віггі-
йдллякз, які ракме бдоурщ уфапрщ у 
взоіхдллі нзралля ном нозилярря ла 
омбмру/жвійщлдлля ж омбмрз, кардоіа-
йщлд жамтмфдлля, гзпузнйілаолд пря-
глдлля.  

Цікава ілсмокауія, цм япкоавм 
ійыпроує пундодфлмпрі ноавмвмї одг-
йакдлрауії водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів взкйагдла у вігкозрмку 
гмпруні ла мсіуіилмку паирі Міліп-
рдопрва мтмомлз жгмомв’я (МОЗ) 
Укоаїлз жа 11 емврля 2018 о. В галіи 
праррі МОЗ Укоаїлз жвдорає увагу ла 
лднмпйігмвліпрщ у омбмрі НАЗК у 
нзраллят лаявлмпрі фз вігпурлмпрі 
кмлсйікру ілрдодпів у гіяйщлмпрі кд-
оівлзків нігнозєкпрв, упралмв, мога-
ліжауіи, цм лайдеарщ гм псдоз 
уноавйілля МОЗ Укоаїлз. МОЗ ла-
вдгдлм фмрзоз алаймгіфлі жа пвмїк 
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жкіпрмк пзруауії, гд НАЗК взявзйа 
оіжлі ноавмві нмжзуії [4].  

Так, у емврлі кзлуймгм омку, км-
йз МОЗ Укоаїлз нмвігмкзйм НАЗК, 
цм в Укоаїлпщкмку лаукмвм-
ноакрзфлмку удлроі длгмкозллмї 
тіоуогії, роалпнйалрауії длгмкозллзт 
могалів і ркалзл гмймвлзи йікао вжяв 
ла омбмру пвмы гоуезлу, НАЗК віг-
нмвійм, цм кмлсйікру ілрдодпів лдкає 
(йзпр НАЗК віг 06.12.2017 № 41-
10/44659/17) [5].  

Бійщх гмкйаглм йзпрмк віг 
03.01.2018 № 45-11/292/18 НАЗК 
номалайіжувайм пзруауіы, цм пкйайа-
пя у Ддоеавлмку жакйагі «Сндуіайі-
жмвалзи (пндуіайщлзи) палармоіи 
«Гіопщкд нмвіроя», гд оажмк ж гмймв-
лзк йікаодк ноауывайа имгм гоуез-
ла. Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я 
нмпйаймпя ла взкйыфдлля жі пр. 27 і 
жажлафзйм, цм галзи палармоіи омж-
рахмвалзи у пійщпщкіи кіпудвмпрі и 
рмку мбкдедлля цмгм пнійщлмї омбм-
рз бйзжщкзт мпіб ла галзи палармоіи 
лд омжнмвпыгеуєрщпя. Оглак, НАЗК 
жвдолуйм увагу ла рми сакр, цм вз-
кмгз праррі 27 ла нмпагмвзт мпіб 
ыозгзфлзт мпіб нубйіфлмгм ноава 
вжагайі лд омжнмвпыгеуырщпя, мглак 
нмхзоыырщпя взкмгз цмгм жанмбі-
галля ра водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів. Пмояг ж узк нмймедллякз 
праррі 28 Закмлу лд ндодгбафдлі вз-
кйыфдлля фз укмвз, жа якзт ла мпіб, 
жажлафдлзт у нулкрат 1, 2 фапрзлз 
ндохмї праррі 3 Закмлу, у рмку фзпйі 
нмпагмвзт мпіб ыозгзфлмї мпмбз нуб-
йіфлмгм ноава, кмеурщ лд нмхзоыва-
рзпщ взкмгз цмгм жанмбігалля ра 
водгуйывалля кмлсйікру ілрдодпів 
[6].  

Зваеаыфз ла жажлафдлі нмймедл-
ля Закмлу, гйя кмлсйікру ілрдодпів 
таоакрдола лаявліпрщ рощмт мб’єкрзв-
лзт пкйагмвзт: нозварлзи ілрдодп; 
пйуебмві фз нодгправлзущкі нмвлмва-
едлля; номрзоіффя кіе лзкз, цм 
внйзває (абм кмед внйзлурз) ла 
мб’єкрзвліпрщ абм лдундодгедліпрщ 
нозилярря оіхдлля абм вфзлдлля фз 
лд вфзлдлля гіи ніг фап взкмлалля 
пйуебмвзт нмвлмваедлщ. Бмомгаикд-
взф Р. Д. кає нозварлзи ілрдодп, жу-

кмвйдлзи пікдилзкз прмпулкакз (у 
имгм нігнмоягкуваллі ндодбуває гоу-
езла), ра як кдоівлзк Ддоеавлмгм 
жакйагу «Сндуіайіжмвалзи (пндуіайщ-
лзи) палармоіи «Гіопщкд нмвіроя» кає 
нмвлмваедлля рзкфапмвм абм нмпріилм 
вфзлярз гії абм нозикарз оіхдлля 
(ланозкйаг цмгм нодкіывалля, везр-
ря жатмгів жамтмфдлля рмцм) прмпмвлм 
пвмєї гоуезлз, у жв’яжку ж фзк у лщмгм 
лаявлзи нмрдлуіилзи кмлсйікр ілрд-
одпів, якзи нмродбує водгуйывалля. 
Згіглм ж фапрзлмы фдрвдормы праррі 28 
Закмлу бджнмпдодгліи кдоівлзк абм 
кдоівлзк могалу, гм нмвлмваедлщ якм-
гм лайдезрщ жвійщлдлля/іліуіывалля 
жвійщлдлля ж нмпагз, якмку прайм ві-
гмкм ном кмлсйікр ілрдодпів нігйдгймї 
имку мпмбз, жмбмв’яжалзи везрз нд-
одгбафдлі Закмлмк жатмгз гйя жанмбі-
галля ра водгуйывалля кмлсйікру 
ілрдодпів ракмї мпмбз [6].  

Звійщлдлля ж нмпагз кдоівлзка 
урвмодлмгм МОЗ Укоаїлз нігнозєкп-
рва, у рмку фзпйі Ддоеавлмгм жакйагу 
«Сндуіайіжмвалзи (пндуіайщлзи) пала-
рмоіи «Гіопщкд нмвіроя», жгіглм ж ніг-
нулкрмк 14 нулкру 4 Пмймедлля ном 
Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаї-
лз, жарвдогедлмгм нмпралмвмы Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз віг 25.03.2015 
№ 267, лайдезрщ гм нмвлмваедлщ 
МОЗ Укоаїлз. У жв’яжку ж узк МОЗ 
Укоаїлз нмвзллм везрз жатмгз жмв-
ліхлщмгм водгуйывалля нмрдлуіилмгм 
кмлсйікру ілрдодпів, якзи взлзк у 
Бмомгаикдвзфа Р. Д. Поз ущмку нм-
ймедлля фапрзлз гоугмї праррі 29 За-
кмлу ндодгбафаырщ гйя мпіб, у якзт 
взлзк кмлсйікр ілрдодпів, кмейзвіпрщ 
пакмпріилм везрз жатмгів цмгм вод-
гуйывалля кмлсйікру ілрдодпів хйя-
тмк нмжбавйдлля вігнмвіглмгм нозва-
рлмгм ілрдодпу ж лагалляк нігрвдо-
геуыфзт уд гмкукдлрів бджнмпдодг-
лщмку кдоівлзку абм кдоівлзку мога-
лу, гм нмвлмваедлщ якмгм лайдезрщ 
жвійщлдлля/іліуіывалля жвійщлдлля ж 
нмпагз. Тмку, нмкйагарз мбмв’яжмк 
водгуйыварз кмлсйікр ілрдодпів ла 
мпмбу, у якмї взлзк ракзт кмлсйікр, 
лд кмела [6].  

За ілсмокауієы МОЗ Укоаїлз, 
кдоівлзк жвійщлзв гоуезлу, лд жва-
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еаыфз ла рд, цм палармоіи жлатм-
гзрщпя в гіопщкмку пдйі, гд ж кагоакз 
лабагарм пкйагліхд, аліе у Кзєві.  

Напрунла пзруауія, яка ваора 
алайіжу, пкйайапя у жв’яжку жі пнійщ-
лмы омбмрмы в Науімлайщлмку кдгз-
флмку улівдопзрдрі ік. О. Бмгмкмйщуя 
одкрмоа ра її фмймвіка ла нмпагі жаві-
гувафа касдгоз. З ущмгм нозвмгу у 
йзпрі НАЗК віг 19.03.2018 № 41-
11/10512/16 жажлафдлм лапрунлд. Ві-
гнмвіглм гм фапрзлз ндохмї праррі 34 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру» 
бджнмпдодглє уноавйілля гіяйщліпры 
жакйагу взцмї мпвірз жгіиплыє имгм 
кдоівлзк (одкрмо, ноджзгдлр, лафайщ-
лзк, гзодкрмо рмцм). Ймгм ноава, 
мбмв’яжкз ра вігнмвігайщліпрщ взжла-
фаырщпя жакмлмгавпрвмк і прарурмк 
жакйагу взцмї мпвірз [7].  

Сдодг ілхмгм, одкрмо в кдеат 
лагалзт имку нмвлмваедлщ могаліжм-
вує гіяйщліпрщ Улівдопзрдру; нозжла-
фає ла нмпагу ра жвійщляє ж нмпагз 
ноауівлзків; жгіиплыє кмлромйщ жа 
якіпры омбмрз ндгагмгіфлзт, лаукмвм-
ндгагмгіфлзт, лаукмвзт ра ілхзт 
ноауівлзків; пакмпріилм взоіхує упі 
нзралля уноавйілля (кдоівлзурва) 
гіяйщліпры Улівдопзрдру жа взляркмк 
рзт, які жакмлмгавпрвмк віглдпдлі гм 
кмкндрдлуії Міліпрдопрва мтмомлз 
жгмомв'я Укоаїлз, Вфдлмї оагз, На-
гйягмвмї оагз ра кмлсдодлуії роугм-
вмы кмйдкрзву Улівдопзрдру; лакйа-
гає ла ноауівлзків гзпузнйілаолі 
пряглдлля ра жапрмпмвує жамтмфдлля 
вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва Укоаїлз; 
жабджндфує гмрозкалля в Улівдопзрд-
рі взкмг алрзкмоунуіилмы жакмлм-
гавпрва. Такме ндодгбафдлм, цм одк-
рмо Улівдопзрдру кмед гдйдгуварз 
фапрзлу пвмїт нмвлмваедлщ номодк-
рмоак, жапрунлзкак і кдоівлзкак 
проукруолзт нігомжгійів. У рми ед 
фап, ла нмпагі жавігувафа касдгоз 
тіоуогії № 4 Мдгзфлмгм сакуйщрдру 
№ 2, цм втмгзрщ гм проукруоз Улі-
вдопзрдру, ндодбуває фмймвік Акмпм-
вмї К. М. – Міхаймв В. Г. Вігнмвіглм 
гм омжгійу IV «Кдоівлзурвм касдг-
омы» Пмймедлля ном касдгоу тіоуо-
гії № 4, жарвдогедлмгм в.м. одкрм-    
оа Улівдопзрдру Явмопщкзк О. П. 

13.06.2014, жавігуваф касдгоз мбзоа-
єрщпя Вфдлмы оагмы Улівдопзрдру ла 
кмлкуоплзт жапагат ра бджнмпдодглщм 
нігнмоягкмвалзи номодкрмоу ж лау-
кмвм-ндгагмгіфлмї, йікувайщлмї омбмрз 
ра ніпйягзнймклмї мпвірз Улівдопз-
рдру. Алаймгіфлі нмймедлля взжлафд-
лі у нмпагмвіи ілпроукуії жавігувафа 
касдгоз тіоуогії № 4, жарвдогедліи 
в.м. одкрмоа Улівдопзрдру Явмопщ-
кзк О. П. 13.06.2014, жгіглм ж якзкз 
жавігуваф касдгомы нігнмоягкмву-
єрщпя бджнмпдодглщм номодкрмоу ж 
лаукмвм-ндгагмгіфлмї, йікувайщлмї 
омбмрз ра ніпйягзнймклмї мпвірз 
Улівдопзрдру. Улівдопзрдрмк (йзпр 
віг 05.02.2018 № 120/5-139) ла жанзр 
Науімлайщлмгм агдлрпрва, жмкодка, 
лагалм кмнії могаліжауіилм-омжнм-
оягфзт гмкукдлрів ном нодкіывалля 
храрлзт ноауівлзків касдгоз тіоуо-
гії № 4 Улівдопзрдру, жі жкіпру якзт 
вбафаєрщпя, цм вмлз взгавайзпщ і 
нігнзпувайзпщ номодкрмомк ж лаукм-
вм-ндгагмгіфлмїомбмрз ра ндопндкрзв-
лмгм омжвзрку Нзкзрыкмк О. А. ла 
нігправі вігнмвіглзт кймнмралщ ном-
одкрмоа ж лаукмвм-ндгагмгіфлмї, йіку-
вайщлмї омбмрз ра ніпйягзнймклмї 
мпвірз Улівдопзрдру Наукдлка О. М. 
Зажлафдлі мбправзлз пвігфарщ ном рд, 
цм Акмпмва К. М., бугуфз одкрмомк 
Улівдопзрдру, лд нозикайа оіхдлщ 
могаліжауіилм-омжнмоягфмгм таоакрд-
оу), в рмку фзпйі ж нзралщ жапрмпу-
валля жамтмфувайщлзт взнйар/     
лакйагдлля пряглдлщ, прмпмвлм бйз-
жщкмїїи мпмбз (її фмймвіка Міхайм-  
ва В. Г.), цм взкйыфає кмлпрарауіы 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів у її 
гіяйщлмпрі, жа цм ндодгбафдла вігнм-
вігайщліпрщ жгіглм жі праррды 172-7 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля [7].  

Цікавм, цм гіакдроайщлм номрз-
йдела нмжзуія буйа взкйагдла НАЗК 
цмгм алаймгіфлмї пзруауії, яка кає 
кіпуд у Дліномндромвпщкіи кдгзфліи 
акагдкії. У одкрмоа гдоеавлмгм жа-
кйагу «Дліномндромвпщка кдгзфла 
акагдкія» ла нмпагі жавігувафа касд-
гоз ноауыє гмлщка, айд одкрмо везйа 
пакмпріилзт жатмгів цмгм водгуйы-
валля кмлсйікру ілрдодпів: лакажмк 
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нм жакйагу Пдоудву Н. О. взвдгдлм ж 
нігнмоягкувалля одкрмоа Пдоуд-
вмї Т. О. хйятмк нмкйагдлля ла ном-
одкрмоів вігнмвіглзт нмвлмваедлщ, а 
пакд: цмгм нозилярря оіхдлщ, нігнз-
палля лакажів ра ілхзт омжнмоягфзт 
гмкукдлрів (ракзт як нодкіывалля, 
взлагмомга, кардоіайщла гмнмкмга, 
лагалля вігнупрмк, взнйара кмкндл-
пауії жа лдвзкмозпралі вігнупркз рм-
цм), а ракме взоіхдлля нзралщ цмгм 
жвійщлдлля, жапрмпувалля гзпузнйі-
лаолмгм пряглдлля фз жамтмфдлля, 
лагалля гмоуфдлщ [8].  

Оглак, ла гукку НАЗК, ж мгйягу 
ла рд, цм Пдоудва Т. О. кає нмвлм-
ваедлля прмпмвлм впщмгм кмйдкрзву 
ДЗ «ДМА МОЗ Укоаїлз» і кмлсйікр 
ілрдодпів кає нмпріилзи таоакрдо, 
везрі жатмгз лд є гмпрарлікз ра ла-
йделзкз у омжукіллі Закмлу пнмпм-
бмк водгуйывалля кмлсйікру ілрд-
одпів [8].  

Такзк фзлмк, кмлпраруєкм лдмг-
лакмвд жапрмпувалля лмок алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва гм алаймгіфлзт 
ноавмвіглмпзл НАЗК. А галзи сакр 
пак нм пмбі є жлафлзк кмоунуіилзк 
озжзкмк, ндодгукмвмы гйя жймвез-
валщ, агед віг муілкз пзруауії, жа якмї 
в кдеат мглієї ыозгзфлмї мпмбз нуб-
йіфлмгм ноава ноауыырщ гві бйзжщкі 
мпмбз, жайдезрщ нмгайщха гмйя, жа 
вдйзкзк оатулкмк, узт гвмт йыгди.  

За фапів лдгдкмкоарзфлмгм одез-
ку, нмпралмвмы РНК Укоаїлпщкмї 
РСР віг 04.06.1933 о. «Пом пукіцдлля 
нмпаг і ном пйуебу омгзфів в упралм-
ват, нігнозєкпрват і могаліжауіят упу-
пнійщлдлмгм пдкрмоу» (жі жкілакз, 
влдпдлзкз жгіглм нмпралмв Рагз Мі-
ліпроів УРСР № 169 віг 06.04.1979 о. 
ра № 593 віг 03.11.1980 о.) [9] гмжвм-
йдла кмейзвіпрщ ндодбуварз лавірщ у 
бджнмпдодглщмку нігнмоягкуваллі 
мгзл мглмгм омгзфак, в рмку фзпйі 
кдгзфлзк, лаукмвм-ндгагмгіфлзк, нд-
гагмгіфлзк, лаукмвзк ноауівлзкак ра 
гдякзк ілхзк кардгмоіяк ноауівлзків.  

Оред, взтмгяфз жі жлафдлля пйм-
ва «абпуог» (мжлафає «ліпдлірлзуя», 
«бджгйужгя», «коаиліпрщ», «рд, цм 
пундодфзрщ жгмомвмку гйужгу») [10], 
ілпрзрур кмлсйікру ілрдодпів в фзл-

ліи одгакуії Закмлу Укоаїлз «Пом 
жанмбігалля кмоунуії» в багарщмт ап-
ндкрат є абпуогзжмвалзк. Цд взнйз-
ває ж рмгм, цм кмлсйікрмк ілрдодпів 
вігнмвіглм фзллмгм алрзкмоунуіилм-
гм жакмлмгавпрва вваеаєрщпя ндодбу-
валля у роугмвзт віглмпзлат нігнм-
оягкувалля мпмбакз, які є фйдлакз 
мглієї номспнійкмвмї могаліжауії, ла-
йдеарщ гм мглієї одйігіилмї кмлсдпії, 
ндодбуваырщ у гоуеліт фз рмваозпщ-
кзт віглмпзлат, а рм и номпрм взкм-
луырщ пвмї жакмллі нмвлмваедлля 
(ланозкйаг, вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва ра праруру ыозгзфлмї мпмбз її 
кдоівлзк кає нігнзпуварз лакажз в 
р.ф. ном жаомбірлу нйару ра нодкіы 
пакмку пмбі, а вігнмвіглм гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії» 
уд є нозилярря оіхдлля в укмват 
одайщлмгм кмлсйікру ілрдодпів). Сні-
йщла омбмра омгзфів у віглмпзлат 
нігнмоягкувалля в кдеат мглієї 
ыозгзфлмї мпмбз нубйіфлмгм ноава лд 
є жабмомлдлмы жакмлмк, мглак вваеа-
єрщпя кмлсйікрмк ілрдодпів. А фдодж 
емопркд рйукафдлля галмї лмокз 
Науімлайщлзк агдлрпрвмк ж нзралщ 
жанмбігалля кмоунуії єгзлзк жакмл-
лзк пнмпмбмк водгуйывалля мжлафд-
лмї пзруауії є жвійщлдлля мпмбз. Поз-
фмку, якцм ла мбкдедлля пнійщлмї 
омбмрз бйзжщкзт мпіб (якд жапрмпмву-
єрщпя гм гдоеавлзт пйуебмвуів ра 
гдякзт ілхзт кардгмоіи жгіглм жакм-
лу) нмхзоыырщпя ндвлі взкйыфдлля 
(лаомглі жапігардйі ра нозпяелі, вз-
бмолі мпмбз, пійщпщка кіпудвіпрщ), рм ж 
кмлсйікру ілрдодпів емглзт взкйы-
фдлщ вжагайі лдкає. Оглак, лавірщ у 
гайдкмку 1933 о. в оагялпщкзи ндоімг 
жа фапів прайілпщкмгм одезку, цм лд 
вігжлафавпя мпмбйзвмы ймяйщліпры 
гм гдкмкоарзфлзт ноав і пвмбмг гом-
кагял, буйм фзкайм взлярків ж ноа-
взйа, жа якзк мбкдеувайапя пнійщла 
омбмра бйзжщкзт мпіб. Так, уд ноавз-
йм лд омжнмвпыгеуваймпщ ла лаукм-
взт, ндгагмгіфлзт. лаукмвм-
ндгагмгіфлзт, кдгзфлзт ра багарщмт 
ілхзт кардгмоіи ноауівлзків упупні-
йщлдлмгм пдкрмоа.  

За ракзт укмв, нмрдлуіилі ра ода-
йщлі кмлсйікрз ілрдодпів є ндокалдл-
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рлмы одайщліпры в гіяйщлмпрі фз лд 
кмелмгм гдоеавлмгм жакйагу, нігноз-
єкпрва, упралмвз, могаліжауії. Тмку 
ноавмва одгйакдлрауія кмлсйікру 

ілрдодпів нмродбує пдоимжлмгм угм-
пкмлайдлля ж уоатувалляк взцджа-
жлафдлзт жауваедлщ і оджуйщрарів 
нмгайщхзт лаукмвзт гмпйігедлщ. 
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Аліцдлкм М. А., Айдкпєєв О. Г., Гакбуог Л. С., Діфкм Г. О. Кмлсйікр ілрд-

одпів у алрзкмоунуіилмку жакмлмгавпрві Укоаїлз: жапіб жанмбігалля кмоунуії фз 
ноавмвзи абпуог?  

У праррі омжгйялурм номбйдклі нзралля, нмв’яжалі ж ілпрзрурмк кмлсйікру ілрд-
одпів, якзи у лмвмку алрзкмоунуіилмку жакмлмгавпрві Укоаїлз лабув іллмвауіилмгм 
жкіпру ніпйя мсіуіилмгм рйукафдлля галмї ноавмвмї кардгмоії Науімлайщлзк агдлрпр-
вмк ж нзралщ жанмбігалля кмоунуії (НАЗК). Закмлмгавпрвмк лд взжлафдлм емглзт 
рзнмвзт пзруауіи, цм лд нігнагаырщ ніг гіы лмок, які одгйакдлруырщ кмлсйікр ілрд-
одпів, рмку уійзи ояг кмлпрзрууіилзт ноав ра пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла мнзля-
ырщпя нмжа нознзпакз Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії», фзк урвмоыєрщ-
пя номрзоіффя кіе лзкз. Кмлпраруєрщпя лдмглакмвд жапрмпувалля лмок алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва гм алаймгіфлзт ноавмвіглмпзл НАЗК. Пмрдлуіилі ра одайщлі 
кмлсйікрз ілрдодпів є ндокалдлрлмы одайщліпры в гіяйщлмпрі гдоеавлзт жакйагів, 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, рмку, ноавмва одгйакдлрауія кмлсйікру ілрдодпів 
нмродбує пдоимжлмгм угмпкмлайдлля.  

Кйыфмві пймва: алрзкмоунуіилд жакмлмгавпрм, жанмбігалля кмоунуії, кмлсйікр 
ілрдодпів, нозварлзи ілрдодп, гоуелі прмпулкз, бйзжщкі мпмбз, віглмпзлз нігнмоягку-
валля.  
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Алзцдлкм М. А., Айдкпддв А. Г., Гакбуог Л. С., Дзфкм А. О. Кмлсйзкр злрд-
одпмв в алрзкмооунузмллмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш: подгпрвм нодгмрвоацдлзя 
кмооунузз зйз ноавмвми абпуог?  

В прарщд оаппкмродлш номбйдклшд вмномпш, пвяжаллшд п злпрзрурмк кмлсйзкра 
злрдодпмв, кмрмоши в лмвмк алрзкмооунузмллмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш мбоёй 
зллмваузмллмд пмгдоеалзд нмпйд мсзузайщлмгм рмйкмвалзя галлми ноавмвми кард-
гмозз Наузмлайщлшк агдлрпрвмк нм вмномпак нодгунодегдлзя кмооунузз Укоазлш 
(НАПК). Закмлмгардйщпрвмк лд мнодгдйдлм лзкакзт рзнзфдпкзт пзруаузи, кмрмошд 
лд нмгнагаыр нмг гдипрвзд лмок, одгйакдлрзоуыцзт кмлсйзкр злрдодпмв, нмърмку 
удйши ояг кмлпрзруузмллшт ноав з пвмбмг фдймвдка з гоаегалзла мкажшваырпя влд 
нодгнзпалзи Закмла Укоазлш «О нодгмрвоацдлзз кмооунузз», фдк мбоажудрпя ном-
рзвмодфзд кдегу лзкз. Кмлпрарзоудрпя лдмгзлакмвмд нозкдлдлзд лмок алрзкмооу-
нузмллмгм жакмлмгардйщпрва к алаймгзфлшк ноавммрлмхдлзяк НАПК. Пмрдлузайщ-
лшд з одайщлшд кмлсйзкрш злрдодпмв явйядрпя ндокалдлрлми одайщлмпрщы в гдярд-
йщлмпрз гмпугаопрвдллшт уфодегдлзи, нодгнозярзи, могалзжаузи, нмърмку ноавмвая 
одгйакдлраузя кмлсйзкра злрдодпмв луегадрпя в пдощёжлмк пмвдохдлпрвмвалзз.  

Кйыфдвшд пймва: алрзкмооунузмллмд жакмлмгардйщпрвм, нодгмрвоацдлзд кмооу-
нузз, кмлсйзкр злрдодпмв, фапрлши злрдодп, гоуедпкзд мрлмхдлзя, бйзжкзд йзуа, 
мрлмхдлзя нмгфзлдлзя.  

 
 
Anishchenko M., Alekseev A., Hamburg L., Dichko H. Conflict of interests in 

the anti-corruption legislation of Ukraine: a means of preventing corruption or legal 
absurdity?  

The article discusses the problematic issues related to the institution of conflict of 
interest, which in the new anti-corruption legislation of Ukraine acquired innovative 
content after the official interpretation of this legal category by the National Agency for 
the Prevention of Corruption of Ukraine (NACP). The legislation does not define any 
typical situations that are not subject to the norms regulating the conflict of interests, 
therefore a number of constitutional rights and freedoms of a person and citizen are 
outside the prescriptions of the Law of Ukraine ―On the Prevention of Corruption‖, 
which forms a contradiction between them. The unequal application of the norms of anti-
corruption legislation to similar legal relations with the NACP is stated. Potential and 
real conflicts of interests are a permanent reality in the activities of state institutions, 
enterprises, organizations, therefore the legal regulation of a conflict of interests needs to 
be seriously improved.  

Keywords: anti-corruption legislation, prevention of corruption, conflict of interests, 
private interest, friendly relations, close people, subordination relations. 
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Пpоблемні аспекти деpжавного 
упpавління в системі оpганізаційної 

діяльності виконавчих оpганів місцевих 
pад у пеpіод децентpалізації 

 

В Укpаїлі жгіиплыєрщпя нмвлмка-
пхрабла pдсмpка, пнpякмвала ла 
pмжвзрмк гдкмкpарзфлзт жапаг у 
смpкуваллі і гіяйщлмпрі ілпрзрурів 
гдpеавлмї вйагз ра кіпудвмгм па-
кмвpягувалля. Оглмфаплм взpіхуєрщ-
пя нзралля нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
ра дкмлмкіфлмпрі сулкуімлувалля 
пзпрдкз нубйіфлмї вйагз в укмват її 
гдрдpкілмвалмпрі вмйды лаpмгу і кмл-
прзрууіилзкз нpзнзпакз. Йгдрщпя лд 
прійщкз нpм прpукруpлі жкілз, пкійщкз 
нpм нігвзцдлля сулкуімлайщлмї 
pджуйщрарзвлмпрі pмбмрз гдpеавлмгм 

анаpару ра пзпрдкз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля. Сурщ нмйягає у рмку, 
цмб жабджндфзрз какпзкайщлу вігнм-
вігліпрщ прpукруpз, смpк, кдрмгів і 
внйзву унpавйілпщкмгм анаpару уійяк 
і взкмгак pіжлзт псдp пупнійщлмгм 
езрря, кмрpі ілрдлпзвлм pмжвзваырщпя 
і ланмвлыырщпя лмвзк жкіпрмк. Пмга-
йщха гдкмкpарзжауія пупнійщпрва, 
гдудлрpайіжауія вйаглзт нмвлмваедлщ 
ла жапагат пубпзгіаpлмпрі є ла пщмгмг-
лі нpімpзрдракз пдpдг pдсмpк в 
Укpаїлі. Опкійщкз лмві рдлгдлуії у 
гдpеавлмку бугівлзурві лахмї кpаїлз, 
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пралмвйдлля ілпрзрурів гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, мнрзкіжауія пзп-
рдкз нубйіфлмгм унpавйілля мбукмв-
йыырщ лмві укмвз pдайіжауії гд-
удлрpайіжауії жа укмвз жбдpдедлля 
ігди нpавмвмї гдpеавз. Ммгдpліжауія 
нубйіфлмї вйагз нмвзлла вігбуварзпя 
у ланpякі првмpдлля кйієлрм-
мpієлрмвалмї пзпрдкз нубйіфлмгм 
унpавйілля, яка бугд лдвіг’єклзк 
дйдкдлрмк кдталіжку пмуіайщлмнмйі-
рзфлмгм жатзпру лапдйдлля, сакрмpмк 
нігвзцдлля имгм пмуіайщлмї і нмйі-
рзфлмї акрзвлмпрі [8]. 

Сдpдг мpгалів кіпудвмгм па-
кмвpягувалля в Укpаїлі мглд ж гмйм-
влзт кіпущ нмпігаырщ взкмлавфі 
мpгалз кіпудвзт pаг. Вмлз 
взpіхуырщ ндpдваелу бійщхіпрщ нз-
ралщ, цм взлзкаырщ у нpмудпі езррє-
гіяйщлмпрі лапдйдлля, а їт бджнм-
пдpдгля гіяйщліпрщ пнpякмвала ла 
жабджндфдлля ракзт псдp езрря, які 
нмрpдбуырщ нмпріилмї ра нpмсдпіилмї 
увагз — пмуіайщлд і нмбурмвд жабдж-
ндфдлля, езрймвм-кмкулайщлд гмпнм-
гаpпрвм, мпвіра, мтмpмла жгмpмв’я рм-
цм. Іплувалля в пзпрдкі кіпудвмгм 
пакмвpягувалля взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг првмpыє укмвз езррє-
жгарлмпрі ра дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі 
рдpзрмpіайщлмї гpмкагз, мпкійщкз її 
нpмбйдкз лабуваырщ взpіхдлля у 
вйаплзт ілрдpдпат хйятмк вз-
кмpзпралля пвмїт вігнмвігайщлзт вз-
кмлавфзт проукруо [4].  

Оpгаліжауія ра гіяйщліпрщ взкм-
лавфзт мpгалів кіпудвзт pаг є пкйа-
гмвмы нpмбйдкз pмжвзрку пзпрдкз 
гдpеавлмгм унpавйілля в Укpаїлі. 
Ндмбтігліпрщ лаукмвмгм гмпйігедлля 
прарупу узт мpгалів, нмpягку їт 
смpкувалля, смpк ра кдрмгів гіяйщ-
лмпрі жукмвйдла рзк, цм взкмлавфі 
мpгалз пуфаплзт кіпудвзт pаг прайз 
лапрунлзкакз мpгалів гдpеавлмгм 
унpавйілля кіпудвмгм pівля фапів 
pагялпщкмї вйагз, які лд буйз 
мpгалакз кіпудвмгм пакмвpягувалля і 
кайз ілхі прpукруpлі жв’яжкз, лд 
таpакрдpлі гйя пуфаплмї пзпрдкз нуб-
йіфлмї вйагз. Пpакрзка мpгаліжауії ра 
гіяйщлмпрі взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг пщмгмгдлля багарм в фмку 

пвігфзрщ нpм лдвігнмвігліпрщ іплуы-
фзт віглмпзл ріи ігдї кіпудвмгм па-
кмвpягувалля, яка жакpінйдла в Кмл-
прзрууії Укpаїлз 1996 p. 

Пзраллякз гіяйщлмпрі взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвзт pаг жаикайз 
ракі вфдлі як В. Авдp’ялмв, В. Вдйзф-
км, П. Вмpмла. П. Бійдлфук, В. Кpав-
фдлкм, В. Пмгмpійкм, В. Сдpщмгіл, 
Ю. Тмгзка, А. Ткафук, О. Фpзущкзи 
ра іл. Пpмрд в пуфапліи лаууі 
нpмбйдкз гіяйщлмпрі взкмлавфзт 
мpгалів кіпудвзт pаг цд лд мрpзкайз 
лайделмгм взпвірйдлля. Вігпурлі пнд-
уіайщлі кмкнйдкплі гмпйігедлля, які 
pмжкpзваырщ нмpягмк сулкуімлувал-
ля узт мpгалів. Іплує нмрpдба фіркмгм 
ж’япувалля кіпуя, pмйі ра жлафдлля 
взкмлавфзт мpгалів у пзпрдкі 
гдpеавлмгм унpавйілля, цм жукмвзйм 
взбіp рдкз ра ланpяку гмпйігедлля 
нpдгправйдлмї праррі. Мдрмы праррі є 
взжлафдлля пурі взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг в Укpаїлі ра 
мбґpулрувалля їт кіпуя в пзпрдкі 
гдpеавлмгм унpавйілля. Алайіж сул-
куіи взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт 
pаг, взжлафдлля мкpдкзт проукруо-
лзт дйдкдлрів узт мpгалів ра їт нмв-
лмваедлщ, а ракме нpдгправйдлля 
нpмнмжзуіи цмгм угмпкмлайдлля їт 
гіяйщлмпрі пкйагаырщ жавгалля 
pмбмрз. Дйя рмгм, цмб взжлафзрз 
pмйщ і кіпуд взкмлавфзт мpгалів кіп-
удвзт pаг у пзпрдкі гдpеавлмгм 
унpавйілля, пйіг в ндpху фдpгу лагм-
ймпзрз ла рмку, цм взкмлавфі мpгалз 
pдайіжуырщ пвмї сулкуії ла кіпудвмку 
pівлі і є мглзк іж ілпрpукдлрів 
pдайіжауії кіпудвмгм пакмвpягувалля 
в Укpаїлі. Кмлпрзрууія Укpаїлз у 
пр. 140 гмвмpзрщ, цм кіпудвд па-
кмвpягувалля жгіиплыєрщпя рдорм-
pіайщлмы гpмкагмы як бджнмпдpдглщм, 
рак і фдpдж мpгалз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля: пійщпщкі, пдйзцлі, кі-
пщкі pагз ра їт взкмлавфі мpгалз. Та-
кме у ліи жажлафдлм, цм кіпудвд па-
кмвpягувалля є нpавмк рдpзрмpіайщ-
лмї гpмкагз — езрдйів пдйа фз 
гмбpмвійщлмгм мб’єглалля у пійщпщку 
гpмкагу езрдйів кійщкмт пій, пдйзца 
ра кіпра — пакмпріилм взpіхуварз 
нзралля кіпудвмгм жлафдлля в кдеат 
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Кмлпрзрууії і жакмлів Укpаїлз (ф. 1 
пр. 140). Дмгдpеалля пакд ракмгм 
взжлафдлля лагає жкмгу взpіхзрз 
нзралля цмгм мpгаліжауії мpгалів 
кіпудвмгм пакмвpягувалля, в рмку 
фзпйі взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт 
pаг. Опкійщкз рдpзрмpіайщла гpмкага 
лд в жкмжі жгіиплыварз бійщхіпрщ су-
лкуіи ж унpавйілля кіпудвзкз 
пнpавакз бджнмпдpдглщм, вмлз взкм-
луырщпя нpдгправлзущкзк мpгалмк — 
pагмы, яка є єгзлзк мpгалмк, цм 
умпмбйыє рдpзрмpіайщлу гpм- кагу ра 
кмед взпрунарз віг її ікдлі. Оглак 
кіпудва pага, в пвмы фдpгу, ракме лд 
в жкмжі взкмлуварз гдякі сулкуії, які 
вігнмвіглм нмкйагаырщпя ла її взкм-
лавфі мpгалз, цм нpзжвмгзрщ гм 
мб’єкрзвлмї нмрpдбз їт првмpдлля. Цд 
є уійкмк жакмлмкіpлзк, агед 
гpмкагпщкі нpдгправлзкз, які 
мбзpаырщпя ла жагайщлзт, війщлзт, 
нpякзт взбмpат, в нpзлузні лд нм-
взллі жаикарзпя ла фзпйдллзт жапі-
галлят нзраллякз, цм лд каырщ вд-
йзкмгм жлафдлля, а пкмpіхд кмл-
удлрpуварзпя ла лаипуррєвіхзт жа-
вгаллят рдpзрмpіайщлмї гpмкагз. Та-
кзк фзлмк, взкмлавфі мpгалз є мглзк 
ж дйдкдлрів в пзпрдкі кіпудвмгм па-
кмвpягувалля, вжаєкмвіглмпзлз якм-
гм ж ілхзкз дйдкдлрак уієї пзпрдкз 
взжлафаырщ її мплмвлі таpакрд-
pзпрзкз, як уійіплмї і пакмгмпрарлщмї. 
А мпкійщкз кіпудвд пакмвpягувалля 
явйяє пмбмы кмейзвіпрщ, нpавм 
рдpзрмpіайщлмї гpмкагз пакмпріилм 
взpіхуварз дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, 
нмйірзфлі нзралля кіпудвмгм 
таpакрдpу, рм є нігправз гмвмpзрз нpм 
лщмгм як нpм жапіб жгіиплдлля 
гдpеавмы унpавйілпщкзт сулкуіи ла 
кіпудвмку pівлі фдpдж пвмї 
нpдгправлзурва. Оред, взкмлавфі 
мpгалз кіпудвзт pаг, бугуфз пкйагм-
взкз пзпрдкз кіпудвмгм па-
кмвpягувалля Укpаїлз, pдайіжмвуырщ 
нмвлмваедлля гдpеавз ла кіпуят. 
Загаймк, ніг взкмлавфзк мpгалмк 
кіпудвмї pагз лдмбтіглм pмжукірз 
віглмплм вігмкpдкйдлу фапрзлу pагз, 
яку пкйагає кмйдкрзв гpмка- гял, цм 
жгіиплыє взкмлавфм-pмжнмpягфі сул-
куії ла нігправі вйаглзт нмвлмваедлщ 

і гіє жа гмнмкмгмы взжлафдлзт смpк 
мpгаліжауії ра кдрмгів гіяйщлмпрі. Вз-
кмлавфі мpгалз є прpукруpлзкз 
нігpмжгійакз пзпрдкз кіпудвмї pагз, 
кійщкіпрщ і вжаєкмвіглмпзлз якзт 
жайдеарщ віг pмжкіpу рдpзрмpії, фзпд-
йщлмпрі лапдйдлля, таpакрдpу имгм 
pмжпдйдлля, кійщкмпрі ра нpмсійы 
мб’єкрів унpавйілля, а ракме віг сул-
куіи, які нмкйагаырщпя ла взкмлавфі 
мpгалз[3]. Гмвмpяфз нpм пзпрдку вз-
кмлавфзт мpгалів, каєрщпя ла уважі 
пзпрдку вйаплд мpгалів ра нмпагмвзт 
мпіб, які жгіиплыырщ рі фз ілхі взкм-
лавфі сулкуії, мпкійщкз нмпагмві  
мпмбз є прpукруpлзкз нігpмжгійакз 
пакд кіпудвмї pагз, які вігнмвіглм 
кмеурщ првмpыварз нігпзпрдку взкм-
лавфзт мpгалів. Маыфз єгзлзи жакм-
лмгавфм впралмвйдлзи праруп, взкм-
лавфі мpгалз pіжлмгм pівля (пдйм,  
пдйзцд, кіпрм) нмвзллі вваеарзпя 
прpукруpлзкз нігpмжгійакз кіпудвмї 
pагз, які жгіиплыырщ взкмлавфм-
pмжнмpягфі сулкуії. Вігнмвіглм гм 
пр. 11 Закмлу Укpаїлз «Пpм кіпудвд 
пакмвpягувалля в Укpаїлі» (гайі — 
Закмл), взкмлавфзкз мpгалакз пійщ-
пщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт, pаимллзт 
у кіпрат (у pажі їт првмpдлля) pаг є  
їт взкмлавфі кмкірдрз, віггійз, 
унpавйілля ра ілхі првмpывалі 
pагакз взкмлавфі мpгалз [7]. Оред, в 
Закмлі жакpінйдлм цмлаикдлхд рpз 
взгз мpгалів — взкмлавфі кмкірдрз, 
віггійз и унpавйілля. Ці мpгалз є 
нігкмлрpмйщлзкз і нігжвірлзкз віг-
нмвіглзк pагак, а ж нзралщ жгіиплдл-
ля гдйдгмвалзт їк нмвлмваедлщ 
мpгалів взкмлавфмї вйагз — ракме 
нігкмлрpмйщлзкз вігнмвіглзк мpга-
лак взкмлавфмї вйагз. Цдлрpайщлд 
кіпуд в пзпрдкі взкмлавфзт мpгалів 
жаикає взкмлавфзи кмкірдр. Згіглм жі 
пр. 51 Закмлу, віл урвмpыєрщпя вігнм-
віглмы pагмы ла прpмк її нмвлмва-
едлщ у пкйагі вігнмвіглм пійщпщкмгм, 
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз, pаимллмї 
в кіпрі pагз — гмймвз вігнмвіглмї 
pагз, жапрунлзка пійщпщкмгм, пдйзц-
лмгм, кіпщкмгм гмймвз ж нзралщ гіяйщ-
лмпрі взкмлавфзт мpгалів pагз, 
кдpуыфмгм пнpавакз (пдкpдраpя) вз-
кмлавфмгм кмкірдру, а ракме 
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кдpівлзків віггійів, унpавйілщ ра іл-
хзт взкмлавфзт мpгалів pагз, ілхзт 
мпіб. Дм пкйагу пйуебз взкмлавфмгм 
кмкірдру пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї 
pагз втмгзрщ ракме жа нмпагмы 
пдкpдраp вігнмвіглмї pагз. Сійщпщкзи, 
пдйзцлзи, кіпщкзи гмймва є гмймв-
лмы нмпагмвмы мпмбмы рдpзрм-
pіайщлмї гpмкагз вігнмвіглм пдйа, 
пдйзца, кіпра, мбзpаєрщпя вігнмвіг-
лмы рдpзрмpіайщлмы гpмкагмы хйя-
тмк раєклмгм гмймпувалля прpмкмк 
ла фмрзpз pмкз в нмpягку, взжлафд-
лмку жакмлмк, і жгіиплыє пвмї нмвлм-
ваедлля ла нмпріиліи мплмві. Сійщпщ-
кзи, пдйзцлзи, кіпщкзи гмймва мфм-
йыє взкмлавфзи кмкірдр вігнмвіглмї 
пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї pагз, 
гмймвує ла її жапігаллят. Вігнмвіглм 
гм пр. 52 Закмлу, взкмлавфзи кмкірдр 
пійщпщкмї, пдйзцлмї, кіпщкмї, pаимллмї 
в кіпрі pагз кмед pмжгйягарз і 
взpіхуварз нзралля, віглдпдлі Закм-
лмк гм вігалля взкмлавфзт мpгалів 
кіпудвзт pаг. Взкйыфлм взкмлавфм-
ку кмкірдру лайдезрщ: а) нмндpдгліи 
pмжгйяг нpмдкрів кіпудвзт нpмгpак 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм і куйщ-
руpлмгм pмжвзрку, уійщмвзт нpмгpак ж 
ілхзт нзралщ, кіпудвмгм быгедру, 
нpмдкрз pіхдлщ ж ілхзт нзралщ, цм 
влмпярщпя ла pмжгйяг вігнмвіглмї 
pагз; б) кммpгзлауія гіяйщлмпрі віг-
гійів, унpавйілщ ра ілхзт взкмлавфзт 
мpгалів pагз, нігнpзєкпрв, упралмв, 
мpгаліжауіи, цм лайдеарщ гм кмкула-
йщлмї вйаплмпрі рдpзрмpіайщлмї 
гpмкагз, жапйутмвувалля жвірів нpм 
pмбмру їт кдpівлзків; в) жкіла абм 
пкапувалля акрів нігнмpягкмвалзт 
имку віггійів, унpавйілщ, ілхзт вз-
кмлавфзт мpгалів pагз, а ракме їт 
нмпагмвзт мпіб [6]. Такзк фзлмк, 
взкмлавфзи кмкірдр, жаикаыфз 
удлрpайщлд кіпуд в пзпрдкі взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвмї pагз, в рми ед 
фап є мпмбйзвзк мpгалмк кмйдгіайщ-
лмгм взpіхдлля нзралщ, цм віглдпдлі 
гм имгм кмкндрдлуії. Взкмлавфзи 
кмкірдр є мpгаліжауіилмы смpкмы 
pмбмрз кіпудвмї pагз, жа гмнмкмгмы 
якмї жабджндфуєрщпя pдайіжауія 
кмлкpдрлзт жавгалщ, сулкуіи ра нмв-
лмваедлщ pагз у взкмлавфм-

pмжнмpягфіи псдpі. Оплмвлмы кдрмы 
првмpдлля ракмгм мpгалу є лдмбтіг-
ліпрщ кмйдгіайщлмгм ра нpмсдпіилмгм 
взpіхдлля нзралщ упіт гайужди взкм-
лавфмї гіяйщлмпрі. Пpз ущмку имгм 
пкйагаырщ як нмпагмвуі, цм ндpх жа 
впд є нмпагмвзкз мпмбакз гайуждвзт 
фз сулкуімлайщлзт мpгалів, рак і 
нpдгправлзкз гpмкагпщкмпрі. Нагі-
йдлля уієї кмйдгії вйагмы ж 
взpіхдлля нзралщ унpавйілля у впіт 
псдpат pмбзрщ имгм взкмлавфзк 
мpгалмк жагайщлмї кмкндрдлуії. 
Ндвpатувалля узт сулкуіи ра мпмб-
йзвмпрди нpзвмгзрщ гм лднpавзйщ-
лмгм пнpзилярря пурлмпрі взкмлавфм-
гм кмкірдру, лагалля имку вйапрзвмп-
рди мpгалу ж гмpагфзкз нмвлмваедл-
лякз, цм првмpыєрщпя нpз пійщпщкм-
ку, пдйзцлмку, кіпщкмку гмймві [1]. 
Оплмвлмы смpкмы pмбмрз взкмлав-
фмгм кмкірдру є имгм жапігалля, які 
пкйзкаырщпя  пійщпщкзк, пдйзцлзк, 
кіпщкзк гмймвмы, а у pажі имгм вігпу-
рлмпрі фз лдкмейзвмпрі жгіиплдлля 
лзк уієї сулкуії — жапрунлзкмк пійщ-
пщкмгм, пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз ж 
нзралщ гіяйщлмпрі взкмлавфзт 
мpгалів pагз в кіpу лдмбтіглмпрі, айд 
лд pігхд мглмгм pажу ла кіпяущ, і є 
нpавмкмфлзкз, якцм в лзт бдpд 
уфапрщ бійщхд нмймвзлз віг жагайщлм-
гм пкйагу взкмлавфмгм кмкірдру. Ор-
ед, взкмлавфзи кмкірдр є кмйдгіайщ-
лзк взкмлавфзк мpгалмк кіпудвмї 
pагз жагайщлмї кмкндрдлуії. Ндмбтіг-
ліпрщ имгм првмpдлля жукмвйдла вае-
йзвіпры взpіхдлля жавгалля гд-
кмкpарзжауії унpавйілля. Пpзфмку 
гдкмкpарзжауія нмвзлла пунpмвмгеу-
варзпя мглмфаплзк жбійщхдлляк 
pівля нpмсдпіилмпрі. Шйят пралмв-
йдлля ракмгм унpавйілля — кмйдгіа-
йщлд взpіхдлля нзралщ взпм-
кмнpмсдпіилзкз сатівуякз ж 
нpдгправлзкакз гpмкагпщкмпрі. Іплу-
валля взкмлавфмгм кмкірдру гмжвмйяє 
лд рійщкз нpмвмгзрз жйагмгедлу вз-
кмлавфм-pмжнмpягфу гіяйщліпрщ впіт 
взкмлавфзт мpгалів кіпудвмї pагз, 
айд и лагає мпралліи жpуфлмпрди 
внйзву ла раку гіяйщліпрщ. Такме гм 
пкйагу пзпрдкз взкмлавфзт мpгалів 
втмгярщ віггійз, унpавйілля ра ілхі 
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взкмлавфі мpгалз pагз. Вігнмвіглм гм 
пр. 54 Закмлу, пійщпщка, пдйзцла, кі-
пщка, pаимлла у кіпрі pага у кдеат 
жарвдpгедлзт лды прpукруpз і храрів 
кмед првмpыварз віггійз, унpавйілля 
и ілхі взкмлавфі мpгалз гйя жгіип-
лдлля нмвлмваедлщ, цм лайдеарщ гм 
вігалля взкмлавфзт мpгалів пійщпщ-
кзт, пдйзцлзт, кіпщкзт pаг. Ці взкм-
лавфі мpгалз є нігжвірлзкз і ніг-
кмлрpмйщлзкз pагі, яка їт урвмpзйа, 
нігнмpягкмвалзкз її взкмлавфмку 
кмкірдру, пійщпщкмку, пдйзцлмку, 
кіпщкмку гмймві, гмймві pаимллмї у 
кіпрі pагз. Кдpівлзкз віггійів, 
унpавйілщ ра ілхзт взкмлавфзт 
мpгалів pагз нpзжлафаырщпя ла нмпа-
гу і жвійщляырщпя ж нмпагз вігнмвіг-
лзк гмймвмы, гмймвмы pаимллмї у 
кіпрі pагз мглммпмбмвм, а у взнагкат, 
ндpдгбафдлзт жакмлмк, — жа нмгм-
гедлляк ж вігнмвіглзкз мpгалакз 
взкмлавфмї вйагз. Пмймедлля нpм 
віггійз, унpавйілля ра ілхі взкмлавфі 
мpгалз pагз жарвдpгеуырщпя вігнмві-
глмы pагмы. Унpавйілля, віггійз ра 
ілхі взкмлавфі мpгалз є мpгалакз 
кіпудвмї pагз, рмбрм уд прpукруpлі 
нігpмжгійз pагз, ла які нмкйагдлм 
сулкуії взкмлавфм-pмжнм- pягфмї гія-
йщлмпрі в pіжлзт псдpат унpавйілля. 
Фмpкувалля віггійів, унpавйілщ ра 
ілхзт взкмлавфзт мpгалів віглдпдлм 
гм вігалля кіпудвмї pагз. Тійщкз вмла 
кає нpавм впралмвйыварз пзпрдку і 
прpукруpу взкмлавфзт мpгалів, жа-
рвдpгеуварз нмймедлля нpм лзт 
(пр. 26, 54 Закмлу). Кдpівлзкз узт 
взкмлавфзт мpгалів нpзжлафаырщпя 
мглммпмбмвм пійщпщкзк, пдйзцлзк, 
кіпщкзк гмймвмы, гмймвмы pаимллмї у 
кіпрі pагз, а у взнагкат, 
ндpдгбафдлзт жакмлмк, — жа нмгм-
гедлляк ж вігнмвіглзкз мpгалакз 
взкмлавфмї вйагз (н. 3 пр. 54 Закмлу) 
[7]. На лаху гукку, ракд впралмвйдл-
ля нмвліпры вігнмвігає взкмгак 
мpгаліжауіилмї пакмпріилмпрі мpгалів 
кіпудвмгм пакмвpягувалля. Зайделм 
віг мбпягу ра таpакрдpу кмкндрдлуії, 
впі унpавйілля, віггійз и ілхі взкм-
лавфі мpгалз кмела нмгійзрз ла га-
йуждві і сулкуімлайщлі. Пpз ущмку 
пдpдг мпралліт кмела взгійзрз гм-

нмкіелі взкмлавфі мpгалз. Гайуждвз-
кз є мpгалз, які првмpыырщпя кіпуд-
вмы pагмы гйя бджнмпдpдглщмгм 
кдpівлзурва вігнмвіглмы гайужжы 
кіпудвмгм унpавйілля (езрймвд гмп-
нмгаpпрвм, пмуіайщла псдpа, ждкдйщлі 
віглмпзлз, куйщруpа, мпвіра, мтмpмла 
жгмpмв’я ра гмвкіййя рмцм). Фулкуі-
млайщлзкз є віггійз и унpавйілля, 
які жгіиплыырщ кммpгзла- уіилм-
pдгуйыыфу абм кмлрpмйщлу гіяйщ-
ліпрщ і кмеурщ внйзварз ла мpгалз ра 
мпіб, які нpякм їк лд нігнмpягкмвалі 
(сілалпмвд унpавйілля, кмлрpмйщла 
ілпндкуія рмцм). Дмнмкіелі віггійз и 
унpавйілля првмpыырщпя гйя взкм-
лалля гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї ж іл-
прpукрувалляк, ілпндкрувалляк, ніг-
гмрмвкмы нзралщ ла пдпіы pагз ра 
жапігалля взкмлавфмгм кмкірдру,   
ілсмpкауіилзк жабджндфдлляк, рдт-
ліфлзк кмлрpмйдк, кардpіайщлм-
рдтліфлзк жабджндфдлляк. На уі 
мpгалз нмкйагдлі «анаpарлі» сулкуії 
— жгіиплдлля мpгаліжауіилмгм, 
нpавмвмгм, ілсмpкауіилмгм, алайірз-
флмгм, кардpіайщлм-рдтліфлмгм жабдж-
ндфдлля. Сакд в ракмку жлафдллі 
нмрpіблм pмжукірз гмнмкіеліпрщ узт 
мpгалів. Дмнмкіелі взкмлавфі мpгалз 
є мpгалакз вігнмвіглмї pагз. Їт гія-
йщліпрщ пнpякмвала ла жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі ілхзт мpгалів ра нмпагм-
взт мпіб, цм втмгярщ гм прpукруpз 
вігнмвіглмї pагз. Так, вмлз жгіиплы-
ырщ раку гіяйщліпрщ нм віглмхдллы 
гм кіпудвмї pагз, пійщпщкмгм, пдйзц-
лмгм, кіпщкмгм гмймвз, пдкpдраpя 
pагз, взкмлавфмгм кмкірдру, жапрун-
лзка (ндpхмгм) гмймвз ж нзралщ гія-
йщлмпрі взкмлавфзт мpгалів ра 
кдpуыфмгм пнpавакз взкмлавфмгм 
кмкірдру [5]. Гайуждві, сулкуімлайщлі, 
гмнмкіелі взкмлавфі мpгалз кіпудвзт 
pаг жгіглм ж Закмлмк каырщ pіжлд 
лаикдлувалля — віггійз, унpавйілля 
и ілхі взкмлавфі мpгалз. У 
нpакрзфліи гіяйщлмпрі кіпудвмї pагз 
првмpыырщпя гмймвлі унpавйілля, 
кмкіпії, кмкірдрз, пйуебз. Наикдлу-
валля взкмлавфзт мpгалів — віггійів 
гмуійщлм віглдпрз йзхд гм 
влурpіхліт, гмнмкіелзт йалмк. Та-
кме лдмбтіглм рмpклурзпя нзралля 
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нpм ракі взкмлавфі мpгалз, які лд 
нігнагаырщ ніг жагайщлу таоакрдоз-
рзку взкмлавфзт мpгалів. Ммва игд 
нpм кмкіпії (pагз), які првмpыырщпя 
гйя pдайіжауії pіхдлщ ра нpмгpак кіп-
удвмї pагз фз жагайщлмгдpеавлзт 
нpмгpак. Вмлз взпрунаырщ смpкмы 
вжаєкмгії взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг ж ілхзкз мpгалакз взкмлав-
фмї вйагз ра кіпудвмгм па-
кмвpягувалля і гpмкагпщкіпры в 
pаккат pдайіжауії гдpеавлзт, 
pдгімлайщлзт фз кіпудвзт нpмгpак, 
pіхдлщ, ніггмрмвкз нзралщ, ужгмгедл-
ля нмжзуіи, кммpгзлауії гіяйщлмпрі, 
кмлрpмйы жа взкмлалляк pіхдлщ рм-
цм. Звігпз фйдлакз кмкіпіи кмеурщ 
бурз нpдгправлзкз взкмлавфзт 
мpгалів, гіяйщлмпрі якзт прмпуєрщпя 
pмбмра кмкіпії (мбмв’яжкмвм), гднура-
рз, нpдгправлзкз кіпудвзт 
гдpеавлзт агкіліпрpауіи, рдорм-
pіайщлзт мpгалів взкмлавфмї вйагз, 
нpдгправлзкз гpмкагпщкзт мб’єглалщ, 
жакйагів куйщруpз, мпвірз, лаукз. Та-
кзк фзлмк, пзпрдка взкмлавфзт 
мpгалів є нігпзпрдкмы, яка втмгзрщ 
гм пзпрдкз кіпудвмї pагз, 
мpгаліжауіила прpукруpа якмї вкйыфає 
кpік взкмлавфзт мpгалів (взкмлав-
фзи кмкірдр, віггійз, унpавйілля ра 
ілхі взкмлавфі мpгалз) пійщпщкмгм, 
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймву. Кійщ-
кіпрщ дйдкдлрів пзпрдкз взкмлавфзт 
мpгалів, таpакрдp вжаєкмжв’яжку кіе 
лзкз жайдезрщ віг багарщмт сакрмpів, 
вpатувалля якзт є лдмбтіглмы укм-
вмы првмpдлля взкмлавфзт мpгалів 
вігнмвіглмы кіпудвмы pагмы. Дмпйі-
гедлля пурлмпрі бугщ-якмгм мpгалу 
нубйіфлмї вйагз лдкмейзвд бдж 
ж’япувалля имгм сулкуіи, якд гмнмка-
гає pмжкpзрз кіпуд ра pмйщ мpгалу 
вйагз, а ракме имгм пмуіайщлд 
нpзжлафдлля. Оpгаліжауія кіпудвмгм 
пакмвpягувалля Укpаїлз ндpдгбафає 
жгіиплдлля взкмлавфзкз мpгалакз 
гвмт гpун сулкуіи: вйаплзт (па-
кмвpяглзт) ра сулкуіи мpгалів вз-
кмлавфмї вйагз. У пуфаплзт укмват 
pмжвзрку кіпудвмгм пакмвpягувалля 
Укpаїлз є лдмбтігліпрщ pдмpгаліжауії 
іплуыфмї пзпрдкз взкмлавфзт мpгалів 
пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт pаг [2].  

На лаху гукку, іплувалля в уіи пзп-
рдкі взкмлавфзт кмкірдрів є 
ндpдезркмк пмуіайіпрзфлмї смpкз 
мpгаліжауії вйагз ла кіпуят, якзи в 
пуфаплзт укмват нмжбавйяє взкмлав-
фу фапрзлу кіпудвмї pагз лдмбтіглмгм 
pівля мндpарзвлмпрі. Віггійз, 
унpавйілля ра ілхі взкмлавфі мpгалз 
кіпудвмї pагз каырщ лабурз вігнмві-
глмї pмйі в пуфапліи пзпрдкі кіпудвмї 
pагз. У pаккат лагалзт їк сулкуіи 
ра нмвлмваедлщ вмлз каырщ жабджнд-
фуварз унpавйілля і pмжвзрмк вігнм-
віглмї гайужі пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм 
езрря рдpзрмpіайщлмї гpмкагз, як 
віглмплм лапрунлзурва лджайделзт 
мpгалів кіпудвмгм унpавйілля, цм 
втмгярщ гм прpукруpз кіпудвмї pагз. 
Кpік рмгм, нмрpдбуырщ нpавмвмгм 
pдгуйывалля ла жагайщлмгдpеавлмку 
pівлі кмейзві лаикдлувалля взкм-
лавфзт мpгалів в жайделмпрі віг їт 
нpзжлафдлля ра мpгаліжауіилмї 
прpукруpз. Цд бугд пнpзярз мpієлра-
уії фйдлів рдpзрмpіайщлзт гpмкаг у 
вігнмвіглзт взкмлавфзт прpукруpат 
мкpдкзт pаг ра гмнмкмед мpгалак 
гдpеавлмї вйагз нpз pдгуйываллі 
нзралщ цмгм мpгаліжауії і гіяйщлмпрі 
взкмлавфзт мpгалів вігнмвіглзт кіп-
удвзт pаг. Оред, ж уpатувалляк жа-
жлафдлмгм, кмела жpмбзрз взплмвмк, 
цм взкмлавфі мpгалз кіпудвзт pаг в 
Укpаїлі взжлаырщпя як лзефзи 
pівдлщ мpгалів взкмлавфмї вйагз, які 
є сулкуімлайщлм ілрдгpмвалзкз в її 
пзпрдку. На кіпудвмку pівлі 
првмpыєрщпя кмкнйдкпла пзпрдка 
мpгалів, цм жгіиплыырщ сулкуії вз-
кмлавфмї вйагз: пзпрдка мpгалів вз-
кмлавфмї вйагз ра пзпрдка взкмлав-
фзт мpгалів кіпудвзт pаг. Пpз ущмку 
жайуфдлля взкмлавфзт мpгалів кіпуд-
взт pаг в уы пзпрдку вігбуваєрщпя в 
жайделмпрі віг гайужі (псдpз) гіяйщ-
лмпрі. Такзкз гайужякз (псдpакз) 
гіяйщлмпрі ла пщмгмгліхліи гдлщ є: 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи ра куйщруp-
лзи pмжвзрмк, нйалувалля ра мбйік, 
быгедр, сілалпз ра уілз; унpавйілля 
кмкулайщлмы вйапліпры; езрймвм-
кмкулайщлд гмпнмгаpпрвм, нмбурмвд, 
рмpгівдйщлд мбпйугмвувалля; гpм-
кагпщкд таpфувалля, рpалпнмpр ра 
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жв’яжмк; бугівлзурвм; мпвіра, мтмpмла 
жгмpмв’я, куйщруpа, сіжкуйщруpа ра 
пнмpр; pдгуйывалля ждкдйщлзт віглм-
пзл і мтмpмла лавкмйзхлщмгм ноз-
pмглмгм пдpдгмвзца; пмуіайщлзи жа-
тзпр лапдйдлля; жмвліхлщмдкмлмкіфла 
гіяйщліпрщ; мбмpмлла pмбмра мпмбйзвм 
в пуфаплзт укмват жбомилмгм кмлс-
йікру ла Стмгі лахмї коаїлз; жабджнд-
фдлля жакмллмпрі, нpавм-нмpягку, 
мтмpмла нpав, пвмбмг ра жакмллзт 
ілрдpдпів гpмкагял. Pмжвзрмк гіяйщ-
лмпрі взкмлавфзт мpгалів жа впіка 
ланpякакз є гмймвлзк жавгалляк, 

цм кає нмпрарз ндpдг узкз мpгалакз 
в нpакрзфліи гіяйщлмпрі. Зіправйдлля 
сулкуіи рдpзрмpіайщлмї гpмкагз і 
кіпудвмї pагз ж сулкуіякз взкмлав-
фзт мpгалів каырщ взжлафзрз мпрал-
лік кдеі гіяйщлмпрі, пнpякмвуварз їт 
pмжвзрмк [4]. Така рpалпсмpкауія 
рдpзрмpіайщлзт гpмкаг гапрщ жкмгу 
нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі 
взкмлавфзт мpгалів в ндpімг гд-
удлрpайіжауії, цм пнівжвуфлм іж 
нpзлузнакз праймгм pмжвзрку лахмї 
кpаїлз. 
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Куйдхмв О. О., Куйдхмва Е. М. Пpмбйдклі апндкрз гдpеавлмгм унpавйілля в 

пзпрдкі мpгаліжауіилмї гіяйщлмпрі взкмлавфзт мpгалів кіпудвзт pаг у ндpімг гд-
удлрpайіжауії   

У праррі ніглікаырщпя акруайщлі нзралля гіяйщлмпрі взкмлавфзт могалів кіпуд-
взт оаг у ндоімг гдудлроайіжауії. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі гіяйщлмпрі взкмлавфзт могалів кіпудвзт оаг у кмлрдкпрі жабджндфдлля одайі-
жауії нубйіфлмгм уноавйілля. 

Кйыфмві пймва: гдудлроайіжауія, гдоеавлд уноавйілля, взкмлавфі могалз, кіпудві 
оагз.  
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Куйдхмв А. А., Куйдхмва Е. М. Пpмбйдклшд апндкрш гмпугаопрвдллмгм 
уноавйдлзя в пзпрдкд мpгалзжаузмллми гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт мpгалмв 
кдпрлшт пмвдрмв в ндpзмг гдудлрpайзжаузз 

В прарщд нмглзкаырпя акруайщлшд вмномпш гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт мога-
лмв кдпрлшт пмвдрмв в ндозмг гдудлроайзжаузз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмном-
пат нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз гдярдйщлмпрз зпнмйлзрдйщлшт могалмв кдпрлшт пм-
вдрмв в кмлрдкпрд мбдпндфдлзя одайзжаузз нубйзфлмгм уноавйдлзя. 

Кйыфдвшд пймва: гдудлроайзжаузя, гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд, зпнмйлзрдйщ-
лшд могалш, кдпрлшд пмвдрш.     

 
 
Kuleshov  O., Kuleshova E. Problem aspects of state management in the system 

of organizing activities of executive bodies of located in the decapitalization period 
The article raises topical issues of the activities of the executive bodies of local 

councils in the period of decentralization. The attention is focused on the issues of 
improving the efficiency of the executive bodies of local councils in the context of 
ensuring the implementation of public administration. 
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Поавмва кардгмоія ―оджзгдлр‖ є 
нмоівлялм лмвмы в гмкрозлі ноава, 
айд жаиляйа вед гмпзрщ вагмкд кіпуд 
в пзпрдкі ноавмвмгм одгуйывалля. 
Якцм ноавмва кардгмоія ―гомкагялп-
рвм‖ мкодпйыє в бійщхіи кіоі нмйірз-
км-ноавмвзи жв’яжмк мпмбз ра гдоеа-
вз, рм ―оджзгдлр‖ – дкмлмкіфлзи. На 
пщмгмглі взжлалм ноімозрдр  сілал-
пмвмгм ноава як гайужі ноава у вод-
гуйываллі нмлярщ ―оджзгдлр‖ ра ―лд-
оджзгдлр‖, пупнійщлзт віглмпзл, цм 
взлзкаырщ кіе гдоеавмы ра оджзгд-
лракз і лдоджзгдлракз в псдоі йдга-
йіжауії гмтмгів ракзт мпіб, ра мнмгар-
кувалля їт гмтмгів, нозбурку ра 
каила. В жакмлмгавпрві вед жакоін-
йдлі кмгзсікауії галмгм ноавмвмгм 
явзца і кз кмедкм фіркм вігкдем-
вуварз ілпрзрууіилі лмокз нмгаркм-
вмгм, кзрлмгм, вайырлмгм рмцм ноа-
ва, які мкодпйыырщ оіжлі лыалпз ра 
нігтмгз гм взжлафдлля нмлярря ―од-
жзгдлр‖, як пуб’єкра вігнмвіглмгм 
кмйа пупнійщлзт віглмпзл. Вігнмвіг-
лм, взгійяырщ ракі нмлярря як ―нмга-
ркмвзи оджзгдлр‖, ―вайырлзи оджз-
гдлр‖ рмцм, цм лдмглмжлафлм 

пнозикаєрщпя в лаууі сілалпмвмгм 
ноава. 

Пзралля ноавмвмгм прарупу од-
жзгдлрів, а ракме ілпрзруру ―нмгар-
кмвмї агодпз‖ сіжзфлзт мпіб гмпйі-
геувайз вірфзжлялі нодгправлзкз 
сілалпмвм-ноавмвмї лаукз, жмкодка 
Л. К. Вмомлмва, Д. О. Гдркалудв, 
Н. Л. Губдопщка, С. Т. Кагщкайдлкм, 
М. П. Куфдоявдлкм,  Р. М. Лдцдлкм, 
О. А. Лукахдв, Є. Маозлфак, 
Н. Ю. Позхва, О. В. Щдобалык ра 
ілхі.  

Пдодваелм в ноаві цмгм гм йы-
гзлз (сіжзфлмї мпмбз) нмлярря ―од-
жзгдлр‖ везваєрщпя у рмку оажі, кмйз 
омжкдемвуєрщпя ыозпгзкуія оіжлзт 
гдоеав цмгм мб’єкра мнмгаркувалля, 
якзи лайдезрщ вкажаліи мпмбі, рмбрм 
акруайщліпрщ уди рдокіл лабуває в 
рзт взнагкат, кмйз є ндвлзи ―жмвлі-
хліи‖ апндкр  в ракзт пупнійщлзт 
віглмпзлат.  В ілхзт взнагкат гом-
кагял гдоеавз каиед аврмкарзфлм 
віглмпярщ гм фзпйа оджзгдлрів, рзк 
пакзк нігпукмвуыфз жйзрря нмйі-
рзфлмгм ра дкмлмкіфлмгм кмкнмлдл-
рів жв’яжку мпмбз ра гдоеавз. Дмпйі-
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гедллы ноавмвмгм прарупу оджзгдл-
рів ра лдоджзгдлрів, а ракме кіела-
омглм-ноавмвзт жапмбів упулдлля 
взнагків нмгвіилмгм мнмгаркувалля 
нозпвяфдлм увагу в ноауят багарщмт 
вфдлзт, номрд вваеаєкм жа гмуійщлд 
жунзлзрз увагу ла ―влуроіхлщмку‖ 
апндкрі номяву ілпрзруру оджзгдлпр-
ва, омжвзрмк якмгм в кдеат сілалпм-
вмгм ноава кмед карз вагмкд жла-
фдлля і гйя гмкрозлз кмлпрзрууіи-
лмгм ноава. 

Мдра праррі нмйягає в омжкозррі 
жкіпру ра жлафдлля нмлярря ―одгімла-
йщлзи нмгаркмвзи оджзгдлр‖ як сі-
лалпмвм-ноавмвмї кардгмоії. 

Рджзгдлрз, ндодгупік сіжзфлі 
мпмбз, жайделм віг жаявйдлмї лзкз 
нмгаркмвмї агодпз, одєпроуырщпя як 
нйарлзкз нмгарків в лапдйдлмку 
нулкрі, вйага впралмвйыварз кіпудві 
нмгаркз в якмку лайдезрщ рдозрмоі-
айщліи гомкагі, в рмку фзпйі 
мб’єглаліи.  Сакд ла кіпудвмку оівлі 
в мбмв’яжкмвмку нмоягку впралмвйы-
єрщпя єгзлзи нмгармк, ноз ущмку у 
кіпудвмї оагз є нмвлмваедлля цмгм 
взжлафдлля правкз єгзлмгм нмгарку 
в кдеат, мкодпйдлзт Пмгаркмвзк 
кмгдкпмк Укоаїлз, а ракме лагаварз 
нмгаркмві нійщгз, у взнагкат ндодг-
бафдлзт нмгаркмвзк жакмлмгавпрвмк. 
Цд нмомгеує явзцд, жа якмгм нмгар-
кмві оджзгдлрз мгдоеуырщ дйдкдлрз 
одгімлайщлмгм (куліузнайщлмгм) 
ноавмвмгм прарупу, смокуыфз оіжлі 
кмгзсікауії ―одгімлайщлмгм нмгаркм-
вмгм оджзгдлра‖. Оплмвмы гйя лабур-
ря ракмгм прарупу є жажлафдла сіжзф-
лмы мпмбмы в мбйікмвіи каоруі нйар-
лзка нмгарків нмгаркмва агодпа.  

Опраллік фапмк кз є пвігкакз 
лмвмгм номяву кардгмоії ―одгімлайщ-
лмгм нмгаркмвмгм оджзгдлра‖. Снмфа-
рку уди сдлмкдл кав кіпуд ндодгу-
пік гйя ыозгзфлзт мпіб як оджуйщрар 
првмодлля в Укоаїлі пндуіайщлзт 
дкмлмкіфлзт жмл ра гйя сіжзфлзт 
мпіб як лапйігмк жаномвагедлля 
пномцдлмї пзпрдкз мнмгаркувалля. 

Вігнмвіглм гм пр. 1 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жагайщлі жапагз првмодлля і 
сулкуімлувалля пндуіайщлзт (війщ-
лзт) дкмлмкіфлзт жмл» [1] пндуіайщ-

ла (війщла) дкмлмкіфла жмла, якмы 
взжлавайапщ вігнмвіглм гм жакмлу  
фапрзла рдозрмоії Укоаїлз, ла якіи  
впралмвйывавпя і гіяв пндуіайщлзи 
ноавмвзи одезк дкмлмкіфлмї гіяйщ-
лмпрі ра нмоягмк жапрмпувалля і гії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз, ла  рдозрмоії 
якмї жаномвагеувайзпщ нійщгмві кзр-
лі, вайырлм-сілалпмві, нмгаркмві ра 
ілхі укмвз дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі 
лауімлайщлзт ра ілмждклзт ыозгзф-
лзт і сіжзфлзт мпіб. 

Оглзк ж ілпроукдлрів гмпяглдл-
ля кдрз првмодлля пндуіайщлзт дкм-
лмкіфлзт жмл – прабійіжауії пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт номудпів мкодкмгм 
одгімлу і, як лапйігмк, дкмлмкіфлд 
жомпралля коаїлз, буйм жапрмпувалля 
сіпкайщлзт нійщг, нмв'яжалзт іж нм-
гаркмвзк прзкуйывалляк кмлкодр-
лзт взгів гіяйщлмпрі. Пійщгз мтмн-
йывайз нмгаркмву бажу (нозбурмк 
абм гмтіг, ваоріпрщ каила), мкодкі її 
кмкнмлдлрз (акморзжауіилі вігоату-
валля, взроарз ла жаонйару, роалп-
нмор рмцм), оівдлщ нмгаркмвзт пра-
вмк, гдякі нзралля нмпріилмгм абм 
рзкфапмвмгм жвійщлдлля віг мнмгар-
кувалля [2].  

Закмлмк Укоаїлз «Пом влдпдл-
ля жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом 
Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз ла 
2005 оік» ра гдякзт ілхзт жакмлм-
гавфзт акрів Укоаїлз» віг 25 бдодж-
ля 2005 омку № 2505-IV буйм жлаф-
лм жкілдлм жакмлмгавпрвм ном пндуі-
айщлі (війщлі) дкмлмкіфлі жмлз 
(СЕЗ). Так, в ндохіи одгакуії праррі 
12 Закмлу ―Пом жагайщлі жапагз 
првмодлля і сулкуімлувалля пндуіа-
йщлзт (війщлзт) дкмлмкіфлзт жмл‖ 
буйм жакоінйдлм, цм ―у  пндуіайщлзт  
(війщлзт)  дкмлмкіфлзт жмлат првм-
оыырщпя пнозярйзві кзрлі укмвз ра 
одезк кзрлмгм мнмгаркувалля: 
нійщгмві одезк ра оівдлщ мнмгарку-
валля, пндузсіфлі вайырлм-
сілалпмві укмвз, балківпщкм-
кодгзрла пзпрдка, пзпрдка кодгзру-
валля і проатувалля, укмвз мкодкзт 
взгів нйардеів ра пзпрдка гдоеав-
лмгм ілвдпрувалля.‖ Змкодка, ноз 
влдпдллі кмкнйдкплзт жкіл гм вка-
жалмгм Закмлу, нмймедлля ном нійщ-
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гмвзи одезк ра оівдлщ мнмгарку-
валля буйм взйуфдлд. 

Ілхзкз пймвакз, буйм пкапмвалм 
рі нійщгз, які, вйаплд, і пралмвзйз 
жкіпр узт жмл ра омбзйз їт нозваб-
йзвзкз гйя ілвдпрмоів. Поз ущмку ж 
смокайщлм-ыозгзфлмї рмфкз жмоу 
пндуіайщлі дкмлмкіфлі жмлз як ракі 
йіквігмвалі лд буйз. Напрунлд утва-
йдлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
кайм лапйігкмк жаномвагедлля лди-
роайщлмї гм оіжлзт одгімлів Укоаїлз 
нмгаркмвмї пзпрдкз. В Пмгаркмвмку 
кмгдкпі Укоаїлз ном нмгаркмві нійщ-
гз гйя пндуіайщлзт дкмлмкіфлзт жмл 
ліфмгм д вкажалм. Як жажлафаырщ 
О.С. Пмнмвзф ра К.Р. Рдгщкм, вваеа-
єрщпя, цм ж лабурряк ПК Укоаїлз 
фзллмпрі пндуіайщлі дкмлмкіфлі жмлз 
(СЕЗ) буйм йіквігмвалм, номрд ла-
пноавгі Закмл Укоаїлз «Пом жагайщ-
лі жапагз првмодлля і сулкуімлувал-
ля пндуіайщлзт (війщлзт) дкмлмкіф-
лзт жмл», якзи буйм утвайдлм в 
1992 о., літрм лд пкапмвував, як лд 
пкапмвував і жакмлів ном урвмодлля 
мкодкзт СЕЗ [3].  

Акруайщлзк гйя Укоаїлз є нз-
ралля мпмбйзвмпрди ноавмвмгм прару-
пу рзт нйарлзків нмгарків, які жаодє-
промвалі ра сулкуімлуырщ в кдеат 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз ―Козк‖ ра 
ла рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіят 
Укоаїлз, цм водгуйщмвалі, жмкодка, 
Пмгаркмвзк кмгдкпмк Укоаїлз ра 
Закмлмк Укоаїлз ―Пом првмодлля 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз "Козк" ра 
ном мпмбйзвмпрі жгіиплдлля дкмлмкі-
флмї гіяйщлмпрі ла рзкфапмвм мкунм-
валіи рдозрмоії Укоаїлз првмодлля 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз "Козк" ра 
ном мпмбйзвмпрі жгіиплдлля дкмлмкі-
флмї гіяйщлмпрі ла рзкфапмвм мкунм-
валіи рдозрмоії Укоаїлз‖ віг 12 пдо-
нля 2014 омку № 1636-VII, в якмку 
впралмвйдлм, цм: 1) вжаєкмвіглмпзлз 
кіе мпмбакз, які каырщ нмгаркмву 
агодпу ла рдозрмоії ВЕЗ "Козк", ра 
мпмбакз, які каырщ нмгаркмву агодпу 
ла ілхіи рдозрмоії Укоаїлз, є кмлр-
омйщмвалзкз мндоауіякз жгіглм іж 
праррды 39 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз (н. 5.2. Закмлу); 2) сіжзфла 
мпмба, яка кає нмгаркмву агодпу (кі-

пуд номезвалля), ыозгзфла мпмба 
(вігмкодкйдлзи нігомжгій), яка кає 
нмгаркмву агодпу (кіпуджлатмгедл-
ля) ла рдозрмоії ВЕЗ "Козк", нозоі-
влыырщпя ж кдрмы мнмгаркувалля гм 
лдоджзгдлра (н. 5.3 Закмлу), рмку 
лмокз нулкру 103.1 праррі 103 Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз гм лзт лд 
жапрмпмвуырщпя (н. 5.4 Закмлу); 
3) сіжзфла мпмба, яка кає нмгаркмву 
агодпу (кіпуд номезвалля), ыозгзф-
ла мпмба (вігмкодкйдлзи нігомжгій), 
яка кає нмгаркмву агодпу (кіпуджла-
тмгедлля) ла ілхіи рдозрмоії Укоаї-
лз, нозоівлыырщпя ж кдрмы мнмгар-
кувалля гм оджзгдлра ра ілхд. 

Суфаплзк номявмк ілпрзруру од-
гімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдлра є 
ракме рд, цм ла пщмгмглі нмгармк ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб в мкодкзт вз-
нагкат пнйафуырщпя гм быгедру рд-
озрмоіайщлмї гомкагз жа кіпудк 
номезвалля уієї мпмбз.  

Дйя быгедрів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля нмгармк ла гмтмгз сіжзф-
лзт мпіб (ПДФО), якзи жакоінйдлм у 
вігнмвіглзт фапркат жа гдоеавлзк ра 
кіпудвзкз быгедракз, є ваейзвзк 
гедодймк лагтмгедлщ, цм лайдезрщ 
гм фзпйа быгедрмурвмоыыфзт.  
Зваеаыфз ла рд, цм сілалпмві одпу-
опз могалів кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля в бійщхмпрі взнагків мбкдеуырщ-
пя гмтмгакз кіпудвзт быгедрів, мпм-
бйзвмгм жлафдлля лабуваырщ хйятз 
жкіулдлля бажз лагтмгедлщ, впралм-
вйдлля ноавмвзт гаоалріи мгдоеалля 
ракзт лагтмгедлщ, жабджндфдлля км-
лромйы жа ракзкз лагтмгедллякз ра 
фіркзт козрдоіїв омжкдеувалля гм-
тмгів віг нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт 
мпіб кіе быгедракз кіпудвмгм пакм-
воягувалля.  

В фапрзлі 2 праррі 64 Быгедрлм-
гм кмгдкпу Укоаїлз жакоінйдлм, цм 
нмгармк ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб, 
якзи пнйафуєрщпя (ндодоатмвуєрщпя) 
[4]: 1) нмгаркмвзк агдлрмк - ыозгз-
флмы мпмбмы (її сійієы, віггійдлляк, 
ілхзк вігмкодкйдлзк нігомжгіймк) 
фз нодгправлзурвмк лдоджзгдлра - 
ыозгзфлмї мпмбз, жаоатмвуєрщпя гм 
вігнмвіглмгм быгедру жа їт кіпудж-
латмгедлляк (омжрахувалляк) в 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1031#n1031
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2312#n2312
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мбпягат нмгарку, лаоатмвалмгм ла 
гмтмгз, цм взнйафуырщпя сіжзфліи 
мпмбі; 2) нмгаркмвзк агдлрмк - сіжз-
флмы мпмбмы, жаоатмвуєрщпя гм віг-
нмвіглмгм быгедру жа кіпудк одєпр-
оауії ракмї сіжзфлмї мпмбз у могалат 
гмтмгів і жбмоів; 3) сіжзфлмы мпм-
бмы, яка мрозкує гмтмгз віг мпмбз, 
яка лд є нмгаркмвзк агдлрмк, жаоа-
тмвуєрщпя гм вігнмвіглмгм быгедру 
жа нмгаркмвмы агодпмы ракмї сіжзф-
лмї мпмбз. 

Оред, ла пщмгмглі в БК Укоаїлз 
жакоінйдлм гва кмлкуоуыфзт козрд-
оії гмозжмлрайщлмгм омжкдеувалля 
лагтмгедлщ віг пнйарз нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб кіе кіпудвзкз 
быгедракз: 1) нмгаркмва агодпа сі-
жзфлмї мпмбз нйарлзка ПДФО, рмбрм 
кіпуд її номезвалля (а пакд сіжзфлмї 
мпмбз, яка мрозкує гмтмгз віг мпмбз, 
яка лд є нмгаркмвзк агдлрмк); 
2) кіпуд лаоатувалля гмтмгу - нмга-
ркмва агодпа нмгаркмвмгм агдлра, 
якзи жмбмв’яжалзи лаоатмвуварз, 
урозкуварз ра ндодоатмвуварз 
(пнйафуварз) ПДФО гм вігнмвіглмгм 
кіпудвмгм быгедру. 

Помрд жаоаж взвфаєрщпя кмейз-
віпрщ влдпдлля жкіл гм Быгедрлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ж рзк, цмб нмгармк 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб пнйафувавпя 
гм кіпудвмгм быгедру лд жа кіпудк 
нмгаркмвмї агодпз нмгаркмвмгм агдл-
ра, а взкйыфлм жа кіпудк одєпроауії 
нмгаркмвмї агодпз сіжзфлмї мпмбз 
нйарлзка ПДФО.  

Снйара нмгарку ла гмтмгз сіжз-
флзт мпіб гм кіпудвмгм быгедру жа 
козрдоієк нмгаркмвмї агодпз нмгар-
кмвмгм агдлра вйапрзва гйя гдоеав 
нмпроагялпщкмгм номпрмоу, номрд в 
гдоеават Євомндипщкмгм Смыжу нд-
одваелзк є козрдоіи нмгаркмвмї аг-
одпз нйарлзка нмгарку – сіжзфлмї 
мпмбз. Змкодка, в оягі коаїл Євомнз, 
в рмку фзпйі Епрмлії, козрдоієк жа-
йуфдлля гм вігнмвіглзт кіпудвзт 
быгедрів кмхрів віг нмгарку ла гм-
тмгз гомкагял ра имгм алаймгів є 
пакд нмгаркмва агодпа пакд ракзт 
нйарлзків [5].  

Ваейзвм вігкірзрз, цм в н. 1.2.5 
пщмкмгм омжгійу ―Ддудлроайіжауія ра 

одсмока нубйіфлмї агкіліпроауії‖ 
Угмгз ном Кмайіуіы гднурарпщкзт 
соакуіз  «Євомндз пщка Укоаі ла» [6] 
жакоінйдлм, цм гйя жабджндфдлля ла-
йделзкз одпуопакз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля як мкодкзи ланояк вгмп-
кмлайдлля сілалпмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз лдмбтіглзк є  ―жабджндфдлля 
пнйарз нмгарку ла гмтмгз сіжзфлзт 
мпіб взкйыфлм жа кіпудк жгіз плдлля 
гіяйщлмпрі ноауівлзка, нмгармк ж гм-
тмгів якмгм пнйафуєрщпя‖. 

Дйя гдякзт кіпр, мпмбйзвм мбйа-
плмгм жлафдлля, уя номбйдка мпмб-
йзвм акруайщла в укмват рак жвалмї 
«каярлзкмвмї» кігоауії ноауджгарлм-
гм лапдйдлля кіе пупіглікз рдозрм-
оіякз. Пдодбуваыфз в ріпліи вжаєкм-
гії ж кіпракз нозйдгйі рдозрмоіайщлі 
гомкагз в пзйу пвмгм рдозрмоіайщлм-
гм нмймедлля, взпрунаырщ в омйі 
гмлмоів омбмфмї пзйз [7], ж ілхмгм 
бмку рі, трм гмїегеаырщ гм кіпуя 
ноауі кмозпруырщпя гомкагпщкзк 
роалпнмормк, жапрмпмвуыфз в оягі 
взнагків пвмє ноавм ла нійщгмвзи 
номїжг, цм кмкндлпуєрщпя роалпнмо-
рлзк могаліжауіяк ж быгедру ракзт 
кіпр, кмозпруырщпя мб’єкракз ілсоа-
проукруоз, які пнмоугеуырщпя жа 
оатулмк кмхрів вігнмвіглмгм кіпщкм-
гм быгедру, пмуіайщлмы ілсоапроук-
руомы рмцм. Оглак, жаномвагедлля 
кдталіжку жаоатувалля пук нмгарку 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб гм быгедру 
жа нмгаркмвмы агодпмы – кіпудк  
номезвалля нйарлзка кмед гарз 
пуррєві нмжзрзвлі оджуйщрарз, жмкод-
ка, пнозярз рмку, цм кіпра мбйаплм-
гм жлафдлля ра мб’єглалі рдозрмоіа-
йщлі гомкагз нмйінхарщ пвмє сілал-
пмвд нйалувалля жа оатулмк нозвд-
гдлля у вігнмвігліпрщ мбпягів нйалм-
валзт взроар ла пмуіайщлу псдоу ра 
ілсоапроукруолі номдкрз номглмжм-
валзк гмтмгак, і гмймвлд ндодгупік 
мб’єглалі рдозрмоіайщлі гомкагз, а 
ракме рдозрмоіайщлі гомкагз кіпр 
пралурщ бійщх жауікавйдлі в првмодл-
лі омбмфзт кіпущ, смокуваллі кмк-
сморлзт укмв номезвалля кдхкал-
уів, нмкоацдллі гдкмгоасіфлмї пзру-
ауії, жаилярмпрі ра жанмбігарз вігрмку 
кдхкалуів жагаймк. 
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Помбйдкмы ракме в мкодкзт вз-
нагкат є вігпурліпрщ жаодєпромвалмгм 
в гдоеавлмку одєпроі  кіпуя нмпріи-
лмгм номезвалля сіжзфлмї мпмбз, 
абм тмфа б рзкфапмвмгм кіпуя ном-
езвалля, а ракме сакрзфлд номез-
валля в лапдйдлзт нулкрат влуроіх-
літ кігоалрів, жаодєпромвалзт ла 
мкунмвалзт рдозрмоіят Укоаїлз (ла 
рдозрмоії номвдгдлля алрзрдомозп-
рзфлмї  мндоауії),  цм лд гає кмейз-
віпрщ жайуфарз гм вігнмвіглмгм кіп-
удвмгм быгедру кмхрз нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб, ндодоатмвалі 
гм лщмгм нйарлзкмк. Поауівлзкз 
могалів Ддоеавлмї сіпкайщлмї пйуебз 
вігжлафаырщ, цм в багарщмт взнагкат 
в каоркат нйарлзків нмгарків сіжзф-
лзт мпіб вігпурля акруайщла ілсмо-
кауія  ном кіпуд їт нмпріилмгм ном-
езвалля, жаодєпромвалд лайделзк 
фзлмк. Щмгм оджзгдлрів уд взлзкйм 
ж оягу нозфзл, жмкодка в ндоімг жа-
номвагедлля ігдлрзсікауіилмгм кмгу 
(ніжліхд – кмгу мбйікмвмї каоркз 
нйарлзка нмгарків) галі (в рмку фзпйі 
лднмвлі) ном нйарлзка гм сіпкайщлзт 
могалів лагавайзпя омбмрмгавудк, 
фапмк лд урмфлыыфз у ноауівлзків 
сакр жкілз кіпуя нмпріилмгм номез-
валля, мкодкі е гомкагялз і пщмгмглі 
лд каырщ жаодєпромвалмгм кіпуя нмп-
ріилмгм номезвалля рмцм. Нд взоі-
хдлмы є номбйдка гомкагял Укоаїлз, 
які є сакрзфлзкз лдоджзгдлракз, 
цмгм якзт лд вігбуймпщ ыозгзфлд  
мсмокйдлля ракмгм їт ноавмвмгм пра-
рупу, мпкійщкз вмлз лд жаявзйз ном 
лаявліпрщ нігправ гйя взжлалля їт 
нмгаркмвзкз оджзгдлракз ілхмї гдо-
еавз, їт ндодбувалля ла рдозрмоії 
пндуіайщлмї дкмлмкіфлмї жмлз ―Козк‖ 
рмцм ноз рмку, цм в мбйікмвіи каоруі 
нйарлзка нмгарків ра в гдоеавлмку 
одєпроі кіпрзрщпя ілсмокауія ном 
вігнмвіглд їт нмпріилд кіпуд номез-
валля в лапдйдлмку нулкрі в кдеат 
кардозкмвмї фапрзлз гдоеавлмї рдоз-
рмоії Укоаїлз. 

Впд уд ндодхкмгеає лдвігкйаг-
лмку жаномвагедллы лмвмгм нмоягку 
жаоатувалля ПДФО жа кіпудк ном-
езвалля нйарлзків нмгарків (нмгар-
кмвмы агодпмы сіжзфлмї мпмбз), якд 

лапноавгі вігкозває гйя Укоаїлз ба-
гарм ндопндкрзв, жмкодка і в фапрзлі 
гмпяглдлля уійди смокувалля пакм-
гмпрарліт мб’єглалзт рдозрмоіайщлзт 
гомкаг ра быгедрлмї гдудлроайіжауії. 

Вед пщмгмглі кз є пвігкакз ндв-
лзт пномб іж жаномвагедлля козрд-
оіы нмгаркмвмї агодпз сіжзфлмї мпм-
бз – нйарлзка нмгарків як бажмвмгм 
ноз взжлафдллі лайделмгм кіпудвмгм 
быгедру гйя ндодоатувалля гм лщм-
гм пнйафдлзт пук ПДФО. Змкодка, 
був влдпдлзи жакмлмномдкр (одєпро. 
лмкдо 7051) ―Пом влдпдлля жкіл гм 
праррі 168 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз  цмгм жаоатувалля нмгарку 
ж гмтмгів сіжзфлзт мпіб‖ [8], якзи 
лауійдлзи ла урвдогедлля нозлузну  
пноавдгйзвмгм омжнмгійу лагтмгедлщ 
гм кіпудвзт быгедрів нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб ра ндодгбафає 
лмву одгакуіы ну.168.4 ПК Укоаїлз. 
Помрд вдйзкзк лдгмйікмк жакйагдлмї 
в жакмлмномдкр  ігдї є рд, цм ла нм-
гаркмвмгм агдлра ндодгбафаєрщпя 
нмкйагдлля мбмв’яжку смокувалля 
лд мглмгм нйаріелмгм гмоуфдлля, як 
уд кає кіпуд жаоаж, а ракмї кійщкмпрі, 
яка вігнмвігає фзпйу рдозрмоіайщлзт 
гомкаг, в рмку фзпйі мб’єглалзт, в 
якзт каырщ нмпріилд кіпуд номез-
валля ноауівлзкз. Нармкіпрщ вваеа-
єкм, цм жкілз каырщ бурз влдпдлі 
ндодгупік гм праррі 65 Быгедрлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд нмгаркмва агод-
па сіжзфлмї мпмбз нйарлзка  нмгарку 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб кає бурз 
жакоінйдла як єгзлзи козрдоіи жаоа-
тувалля пнйафдлзт пук нмгарку гм 
вігнмвіглмгм быгедру, ноз ущмку 
омжкдеувалля пукз пнйафдлмгм нм-
гарку кає жгіиплыварз Ддоеавла 
кажлафдипщка пйуеба Укоаїлз іж жа-
прмпувалляк лайделмгм номгоаклмгм 
жабджндфдлля, жмкодка пзпрдкз ―Каж-
ла‖, яка нмвзлла омжкдемвуварз км-
хрз нмгарку ра пноякмвуварз їт гм 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ра у 
лайделіи фапруі гм вігнмвіглзт кіп-
удвзт быгедрів жа гмнмкмгмы кмгу 
мбйікмвмї каоркз нйарлзка нмгарків 
сіжзфлмї мпмбз, в якіи жакоінйыєрщпя 
ілсмокауія ном нмгаркмву агодпу 
мпмбз (її кіпуд одєпроауії).   
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Вжаєклзи жв’яжмк сіжзфлмї мпмбз 
ра рдозрмоіайщлмї гомкагз, гм якмї 
вмла і лайдезрщ і ж якмы вмла пдбд 
ігдлрзсікує, нмомгеує ріплі дкмлм-
кіфлі жв’яжкз ―одгімлайщлмгм нмгар-
кмвмгм оджзгдлра‖ жі пвмєы рдозрмоі-
айщлмы гомкагмы, а ракме вжає-
кмжв’яжмк, якзи номявйяєрщпя в см-
окі жайделмпрі, ж мглмгм бмку, оівля 
ланмвлдлмпрі быгедру кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, цм лайдезрщ рдоз-
рмоіайщліи гомкагі (в рмку фзпйі 
мб’єглаліи), віг лагтмгедлщ єгзлмгм 
нмгарку ра нмгарку ла гмтмгз сіжзф-
лзт мпіб, цм жаодєпроувайз як пвмы 
нмгаркмву агодпу вігнмвіглзи лапд-
йдлзи нулкр, і, ж гоугмгм бмку, оівдлщ 
жабджндфдлля кмхракз кіпудвмгм 
быгедру нмродб пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм ра куйщруолмгм таоак-
рдоу сіжзфлзт мпіб, жайдезрщ віг 
рмгм, фз пноякмвуварзкурщпя кмхрз 
віг нмгарків, цм вмлз пнйафуырщ гм 
быгедру пакд уієї рдозрмоіайщлмї 
гомкагз.  

Цд в пвмы фдогу кмед прарз  мг-
лзк ж ваейзвзт комків ла хйяту 
жаномвагедлля нозлузну ―вігнмвіга-
йщлмгм гомкагялпрва‖, а ракме гапрщ 
кмейзвіпрщ жаномвагзрз в взбмофмку 
жакмлмгавпрві лапрунлзи нігтіг: мпм-
бз, які взжлайз пвмє одгімлайщлд нм-
гаркмвд оджзгдлпрвм у кдеат вігнмві-
глмї рдозрмоіайщлмї гомкагз кіпра фз 
мб’єглалмї рдозрмоіайщлмї гомкагз 
(лджайделм віг лаявлмпрі фз вігпур-
лмпрі у узт мпіб агодпз гдоеавлмї 
одєпроауії нмпріилмгм кіпуя номез-
валля ілхмї, ліе жажлафдла взцд), 
каырщ мгдоеарз акрзвлд взбмофд 
ноавм ла кіпудвзт взбмоат, жмкодка 
гмймвз фз гднурарів вігнмвіглзт кіп-
удвзт оаг. В ракмку оажі влуроіхлі 
кігоалрз жкмеурщ мгдоеарз гмгаркм-
ву гаоалріы пвмїт взбмофзт ноав і 
боарзкурщ уфапрщ як в впдукоаїлпщ-
кзт, рак і кіпудвзт взбмоат в нмвліи 
кіоі. З уієы кдрмы каырщ бурз влдпд-
лі ндодгупік гм жкілз праррі 65 Бы-
гедрлмгм кмгдкпу Укоаїлз, в якіи 
нмгаркмва агодпа сіжзфлмї мпмбз нйа-
рлзка  нмгарку ла гмтмгз сіжзфлзт 
мпіб кає бурз жакоінйдла як єгзлзи 
козрдоіи жаоатувалля лайделмї ніпйя 

вігоатувалля гм Ддоеавлмгм быгед-
ру Укоаїлз фапркз пнйафдлзт пук 
нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт мпіб гм 
вігнмвіглмгм кіпудвмгм быгедру, ноз 
ущмку омжкдеувалля пукз пнйафдлм-
гм нмгарку кає жгіиплыварз Ддоеав-
ла кажлафдипщка пйуеба Укоаїлз іж 
жапрмпувалляк лайделмгм номгоаклм-
гм жабджндфдлля, жмкодка пзпрдкз 
―Кажла‖, яка нмвзлла омжкдемвуварз 
кмхрз нмгарку ра пноякмвуварз їт гм 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ра у 
лайделіи фапруі гм вігнмвіглзт кіп-
удвзт быгедрів жа гмнмкмгмы кмгу 
мбйікмвмї каоркз нйарлзка нмгарків 
сіжзфлмї мпмбз, в якіи жакоінйыєрщпя 
ілсмокауія ном нмгаркмву агодпу 
мпмбз (її кіпуд одєпроауії). Такі жкілз 
ракме пнозяырщ жаномвагедллы в 
Укоаїлі євомндипщкзт роагзуіи, жбд-
одедллы ноава мпмбз пакмпріилм 
взжлафарз пвмы нмгаркмву агодпу, 
яка кмед бурз вігкіллмы віг кіпуя 
номезвалля фз кіпуя ндодбувалля 
мпмбз, цм жаодєпромвалд в нмоягку, 
впралмвйдлмку Закмлмк Укоаїлз 
―Пом пвмбмгу ндодпувалля ра війщлзи 
взбіо кіпуя номезвалля‖ віг 11 гоу-
гля 2003 омку №  1382. Оглак ракі 
жкілз взкагарзкурщ ракме влдпдлля 
жкіл гм взбмофмгм жакмлмгавпрва ра 
жакмлмгавпрва ном одсдодлгукз, які 
ла пщмгмглі абпмйырлм лд воатмвуырщ 
як сакрмо нмгаркмву агодпу гомкагя-
лзла як нйарлзка нмгарків, а мред і 
лаявліпрщ у лщмгм ноавмвмгм прарупу 
―одгімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдл-
ра‖, якзи є бажмвзк сакрмомк гйя 
взжлафдлля рмгм, гм якмї пакд рдоз-
рмоіайщлмї гомкагз пдбд віглмпзрщ 
гомкагялзл, кмйз взжлафає раку нм-
гаркмву агодпу і рзк пакзк мфікує 
лагтмгедлля фапркз віг пнйафдлзт 
лзк пук нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт 
мпіб гм быгедру рдозрмоіайщлмї гом-
кагз, ж якмы віл пдбд ігдлрзсікує. Цд 
в пвмы фдогу пнозярзкд урвдогедллы 
ріплзт пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт жв’яж-
ків кіе рдозрмоіайщлмы гомкагмы ра 
її фйдлакз і їт вжаєклу нмжзрзвлу 
вігнмвігайщліпрщ, бійщху акрзвліпрщ 
―одгімлайщлзт нмгаркмвзт оджзгдлрів‖ 
в гомкагпщкмку езррі рдозрмоіайщлмї 
гомкагз ра ла кіпудвзт взбмоат. 
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Якзкфук Н. Я. Пзралля жкіпру ра жлафдлля нмлярря «одгімлайщлзи нмгаркмвзи 
оджзгдлр» як сілалпмвм-ноавмвмї кардгмоії 

Срарря нозпвяфдла влуроіхлщмку апндкру ноавмвмгм прарупу оджзгдлра, имгм жа-
йделмпрі віг нмгаркмвмї агодпз езрдйя вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз (в рмку 
фзпйі мб'єглалмї), якмы кмед бурз взжлалд кіпуд одєпроауії нмпріилмгм абм рзкфапм-
вмгм номезвалля ракмї мпмбз. Пмява кардгмоії «одгімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдл-
ра» прайм оджуйщрармк првмодлля мпмбйзвзт дкмлмкіфлзт жмл в Укоаїлі, ввдгдлля 
єгзлмгм нмгарку, кмлпмйігауії фапрзлз нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт мпіб у вігнмвіглзт 
кіпудвзт быгедрат. У праррі лагмймхуєрщпя, цм взвфаєрщпя кмейзвіпрщ влдпдлля 
жкіл гм быгедрлмгм жакмлмгавпрва, ж рзк цмб нмгармк ла гмтіг сіжзфлзт мпіб пнйа-
фувавпя гм кіпудвмгм быгедру лд жа кіпудк нмгаркмвмї агодпз нмгаркмвмгм агдлра, а 
взкйыфлм жа кіпудк одєпроауії нмгаркмвмї агодпз нйарлзка нмгарків - сіжзфлмї мпм-
бз. Помвдгдлм нмоівляйщлзи алайіж  гмпвігу оягу гдоеав цмгм ноавмвзт жапаг 
пноавйялля гдоеавлзт і кіпудвзт нмгарків і жбмоів, які пнйафуырщпя сіжзфлзкз мпм-
бакз, гм кіпудвзт быгедрів.  

Кйыфмві пймва: оджзгдлр, нмгаркмвзи оджзгдлр, мбйаплзи нмгаркмвзи оджзгдлр, 
взбмофі ноава, кіпудві взбмоз 

 
 

Якзкфук Н. Я. Вмномпш пмгдоеалзя з жлафдлзя нмлярзя «одгзмлайщлши 
лаймгмвши оджзгдлр» как сзлалпмвм-ноавмвми кардгмозз 

Срарщя нмпвяцдла влуродллдку апндкру ноавмвмгм прарупа оджзгдлра, дгм жавз-
пзкмпрз мр лаймгмвмгм агодпа езрдйя пммрвдрпрвуыцди рдоозрмозайщлми мбцзлш (в 
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рмк фзпйд мбчдгзлдллми), кмрмошк кмедр бшрщ нозжлал кдпрм одгзпроаузз нмпрмял-
лмгм зйз водкдллмгм номезвалзя ракмгм йзуа. Смжгалзд кардгмозз «одгзмлайщлмгм 
лаймгмвмгм оджзгдлра» прайм оджуйщрармк пмжгалзя мпмбшт ъкмлмкзфдпкзт жмл в 
Укоазлд, ввдгдлзя дгзлмгм лаймга, кмлпмйзгаузз фапрз нмгмтмглмгм лаймга в пммр-
вдрпрвуыцзт кдпрлшт быгедрат. В прарщд мркдфадрпя, фрм зжуфадрпя вмжкмелмпрщ 
влдпдлзя зжкдлдлзи в быгедрлмд жакмлмгардйщпрвм, п рдк нмгмтмглши лаймг унйа-
фзвайпя в кдпрлши быгедр лд нм кдпрм лаймгмвмгм агодпа лаймгмвмгм агдлра, а зп-
кйыфзрдйщлм нм кдпру одгзпроаузз лаймгмвмгм агодпа лаймгмнйардйщцзка – сзжзфд-
пкмгм йзуа. Помвдгдлм поавлзрдйщлмд зжуфдлзд мншра ояга гмпугаопрв в мрлмхдлзз 
ноавмвшт нозлузнмв вжзкалзя гмпугаопрвдллшт з кдпрлшт лаймгмв з пбмомв, унйа-
фзвадкшт сзжзфдпкзкз йзуакз. 

Кйыфдвшд пймва: оджзгдлр, лаймгмвши оджзгдлр, одгзмлайщлши лаймгмвши оджз-
гдлр, зжбзоардйщлшд ноава, кдпрлшд вшбмош 

 

 

Iakymchuk N. Questions of the content and importance of the concept "regional 
tax residence" as a category of justice of public finance 

The article states that the legal category "citizenship" outlines in a greater extent the 
political and legal relationship between the individual and the state, while the legal cate-
gory "resident" specifies the economic link between them. The article focuses on the do-
mestic aspect of the legal status of a resident. Depending on their tax address, residents 
are registered as taxpayers in a populated area, in which the territorial community (in-
cluding the united), in the person of the respective local councils, has the authority to 
establish local taxes within the limits provided for by the tax law. The basis for obtaining 
the status of a regional resident is the tax payer's tax payer's personal tax payer's tax 
address, which can be recognized as the place of registration of the permanent or tempo-
rary residence of such a person. 

Recently, we are witnessing a new manifestation of the category of "regional tax resi-
dent", which was the result of the creation of special economic zones in Ukraine, the in-
troduction of a single tax, the consolidation of part of the national tax on the budgets of 
the separatist territorial communities. It is noted in the article, that the possibility of 
introducing amendments to the budget legislation is being studied, so that the personal 
income tax is paid to the local budget not in the place of the tax address of the tax agent, 
but solely at the place of registration of the tax address of the taxpayer. A comparative 
study of the experience of a number of states with regard to legal principles for the collec-
tion of state and local taxes from individuals and their mobilization to local budgets. 

It is noted that such changes in legislation are directed to the introduction of the 
principle of "responsible citizenship", and it is concluded that the persons who have rec-
ognized their regional tax residence within the territory of the respective territorial com-
munity of a city or a united territorial community have to obtain an active electoral right 
in local elections. 

Key words: resident, tax resident, regional tax resident, electoral rights, local elections. 
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Окодкмы прагієы быгедрлмгм 
номудпу псдоі кіпудвзт гаоалріи, яка 
лапрунає в оджуйщрарі взкмлалля кіп-
удвмгм гаоалріилмгм жмбмв’яжалля жа 
оатулмк кмхрів вігнмвіглмгм кіпудвм-
гм быгедру, є нмгахдлля жабмогмва-
лмпрі пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля, цм 
взлзкйа ндодг Аврмлмклмы Рдпнуб-
йікмы Козк фз вігнмвіглмы рдозрм-
оіайщлмы гомкагмы кіпра. Пдодгупік 
игдрщпя ном віглмпзлз, цм взлзка-
ырщ влапйігмк одайіжауії кіпудвмї 
гаоалрії. Такзи ілпроукдлр жабджнд-
фдлля взкмлалля жмбмв’яжалщ 
пуб’єкракз кмкулайщлмгм пдкрмоу 
дкмлмкікз як кіпудві гаоалрії лабуває 
хзомкзи ілрдодп ра одайіжауіы ла 
ноакрзуі, цм взкйзкалм ндодгупік 
рзк, цм жа укмвз в оджуйщрарі лагал-
ля кіпудвзт гаоалріи смокуєрщпя 
укмвлзи кіпудвзи бмог, якзи лд вз-
кагає вігвмйікалля ж кіпудвмгм бы-
гедру быгедрлзт кмхрів і омжгйяга-
єрщпя гмпйіглзкакз як мнрзкайщлзи 
ра ндопндкрзвлзи ілпроукдлр прзку-
йывалля ілвдпрзуіилмгм омжвзрку 
ндвлмгм одгімлу, якзи гає вагмкзи 

пмуіайщлзи ра дкмлмкіфлзи дсдкр жа 
укмвз гмрозкалля ндодгупік впралм-
вйдлмгм жакмлмгавпрвмк гоалзфлмгм 
мбпягу кіпудвмгм бмогу ра лагалля 
кіпудвзт гаоалріи, якцм гмрозкуырщ-
пя нозлузнз ра ноавмві взкмгз ла-
галля кіпудвмї гаоалрії і озжзкз лд-
нмгахдлля пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля 
жайуфдлмгм кодгзру (нмжзкз) лзжщкі. 

Пзралля ноавмвмї нозомгз жм-
бмв’яжалщ, цм взлзкаырщ ж лагалля 
гдоеавлмї гаоалрії ра омжкдеувалля 
апндкрів нозварлм- ра нубйіфлм-
ноавмвмгм їт одгуйывалля взпвірйы-
вайзпя в омбмрат жмкодка ракзт вфд-
лзт, як Е. Алгоддв, І. В. Гоафдва, 
Н. А. Макпзкмвзф, В. В. Панйзлпщ-
кзи, А. Е. Сакпмлмва, Ю. Е. Тукра-
омв, С. О. Шмймтіл ра ілхзт. Дмпйі-
гедлля пупнійщлзт віглмпзл в псдоі 
нмгахдлля жабмогмвалмпрі пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля, яка взлзкйа у лзт 
влапйігмк взкмлалля гдоеавмы віг-
нмвіглзт гаоалріилзт жмбмв’яжалщ 
гмпйігеувайз йзхд соагкдлраолм, 
жмкодка пйіг вігкірзрз ноауі 
О. Р. Гмскала [1] ра С. В. Ндсщмгмва 
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[2], як ракі, в якзт в нзраллы нмга-
хдлля номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа взкмла-
лзкз гдоеавлзкз гаоалріилзкз жм-
бмв’яжаллякз. Помрд, лаеайщ нзрал-
ляк мпмбйзвмпрди нмгахдлля жабмо-
гмвалмпрі пуб’єкрів кмкулайщлмгм 
пдкрмоу дкмлмкікз, яка взлзкйа в 
оджуйщрарі взкмлалля кіпудвмї гаоал-
рії ра жгіиплдлля взнйар в пукі лага-
лмї гаоалрії ж вігнмвіглмгм кіпудвмгм 
быгедру увага у вірфзжляліи йірдоа-
руоі лд нозгійяйапщ. 

Мдрмы праррі є омжкозрря сілал-
пмвм-ноавмвзт апндкрів нмгахдлля 
номпромфдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля в оажі взкмлалля 
кіпудвмгм гаоалріилмгм жмбмв’яжалля. 

Ммкдлр жгіиплдлля взроар быг-
едру (нйардеу), пноякмвалзт ла вз-
кмлалля гаоалріилмгм жмбмв’яжалля 
вігнмвіглмы рдозрмоіайщлмы гомка-
гмы кіпра (Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк) в оажі лапралля гаоалріилмгм 
взнагку, є ыозгзфлмы нмгієы, цм 
мбукмвйыє ндодтіг гм Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк фз вігнмвіглмї рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ноав вз-
кмгз нмгахдлля номпромфдлмгм бмо-
гу. Так, ж кмкдлру жгіиплдлля взроар 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра іж 
вігнмвіглмгм быгедру ла взкмлалля 
гаоалріилзт жмбмв’яжалщ ндодг кодгз-
рмоакз хйятмк жгіиплдлля нйардеів 
жа оатулмк кмхрів кіпудвмгм быгедру 
абм хйятмк укйагалля ж ракзкз код-
гзрмоакз гмгмвмоів ном одпроукру-
оувалля пук, нмвдолдлля якзт гаоал-
рмвалм, вігнмвіглм гм абж. 1 ф. 8 пр. 17 
БК Укоаїлз у пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля, жмбмв'яжалля якзт гаоалрм-
валі, ж кмкдлру ндодоатувалля быг-
едрлзт кмхрів кодгзрмоу взлзкає 
номпромфдла жабмогмваліпрщ ндодг 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз 
ніг кіпудві гаоалрії, в мбпяжі сакрзф-
лзт взроар кіпудвмгм быгедру ра/абм 
ракзт одпроукруозжмвалзт пук, а гм 
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ндодтм-
гярщ ноава кодгзрмоа ра ноавм взка-

гарз віг ракзт пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля нмгахдлля жабмогмвалмпрі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку, 
якцм ракі ноава лд буйз ндодгбафдлі 
вігнмвіглзкз гмгмвмоакз [3].  

Вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 17 БК 
Укоаїлз в гмгмвмоі кіе вігнмвіглзк 
кіпудвзк сілалпмвзк могалмк ра 
пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля ном нмга-
хдлля жабмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнм-
гаоывалля ндодг Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра ндодгбафаырщпя як 
іпрмрлі укмвз гмгмвмоу, одайіжауіы 
мкодкзт ж якзт омжгйялдкм гдрайщ-
ліхд: 1) лагарз каилмвд абм ілхд 
жабджндфдлля взкмлалля жмбмв'яжалщ 
жа гаоалрієы; ф. 5 пр. 17 БК Укоаїлз 
ндодгбафдлм, цм пуб'єкрз гмпнмга-
оывалля, цмгм якзт буйм нозилярм 
оіхдлля ном лагалля кіпудвмї га-
оалрії, жмбмв'яжалі лагарз каилмвд 
абм ілхд жабджндфдлля взкмлалля 
жмбмв'яжалщ якцм ілхд лд ндодгбафд-
лм оіхдлляк ном кіпудвзи быгедр. В 
омжвзрмк жажлафдлмгм в ф. 6 пр. 17 БК 
Укоаїлз жакоінйдлм, цм у оажі нози-
лярря оіхдлля ном лагалля кодгзрів 
ніг кіпудві гаоалрії, пуб'єкрак гмпнм-
гаоывалля, у вігаллі якзт є каилм 
кмкулайщлмї вйаплмпрі, лдмбтігліпрщ 
лагалля ракзкз пуб'єкракз гмпнмга-
оывалля каилмвмгм жабджндфдлля, 
имгм омжкіо ра взг взжлафає Вдотмв-
ла Рага Аврмлмклмї Рдпнубйікз 
Козк - цмгм каила Аврмлмклмї Рдп-
нубйікз Козк, вігнмвігла кіпщка оага 
- цмгм кмкулайщлмгм каила). Цзк 
пакзк жакмлмгавдущ гмжвмйзв кіпщ-
кзк ра Вдотмвліи оагі Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк ла вйаплзи омжпуг 
взоіхуварз нзралля гмуійщлмпрі ра 
смокз жабджндфдлля гаоалріилмгм 
жмбмв’яжалля [3] і в оджуйщрарі бійщ-
хіпрщ кіпудвзт гаоалріи лагаєрщпя 
бдж жабджндфдлля, абм ракд жабджнд-
фдлля є гмпзрщ укмвлзк; 2) вігхкм-
гуварз взроарз кіпудвмгм быгедру, 
нмв'яжалі ж взкмлалляк гаоалріилзт 
жмбмв'яжалщ; ноава взкмгз гм гаоалра 
(лмвмгм кодгзрмоа) ндодтмгярщ в мб-
пяжі номпромфдлзт ндодг кодгзрмомк 
(бдлдсіуіаомк) нйардеів лавірщ в 
рмку взнагку, кмйз фдодж ндвлі мб-
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правзлз рдозрмоіайщла гомкага кіпра 
фз Аврмлмкла Рдпнубйіка Козк ном-
вдгд одпроукруозжауіы ракзт жм-
бмв’яжалщ ндодг кодгзрмомк; 3) пнйа-
рзрз ндлы жа номпромфдлля вігхкм-
гувалля жажлафдлзт взроар. Пдля 
лаоатмвуєрщпя жа кмелзи гдлщ ном-
промфдлля пнйарз жабмогмвалмпрі у 
лауімлайщліи вайырі ж омжоатулку 
120 вігпмрків оіфлзт мбйікмвмї правкз 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз жа 
мсіуіилзк куопмк гозвлі гм ілмждк-
лмї вайырз, впралмвйдлзк Науім-
лайщлзк балкмк Укоаїлз ла гдлщ 
лаоатувалля ндлі [3]; 4) лагарз га-
оалру ноава ла гмгмвіолд пнзпалля 
балкмк кмхрів ж оатулків пуб'єкра 
гмпнмгаоывалля ла кмозпрщ гаоалра.  

Вігнмвіглм гм ф. 9 пр. 17 БК 
Укоаїлз нмжмвла гавліпрщ ла взкмгз 
цмгм нмгахдлля ракмї жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра лд нмхз-
оыєрщпя. Цд мбґоулрмвалм рзк, цм 
пуб’єкр гмпнмгаоывалля сулкуімлує 
як ракзи, цм нмвліпры абм фапркмвм 
(в жлафліи фапруі) ндодбуває кмку-
лайщліи вйаплмпрі, гйя пуб’єкрів км-
кулайщлмгм пдкрмоу дкмлмкікз кіпуд-
ва гаоалрія взпрунає смокмы гмнм-
кмгз ж бмку вйаплзка фз смокмы 
гдоеавлмї (нубйіфлмї) гмнмкмгз 
пуб’єкрак гмпнмгаоывалля. Тмку нд-
одваелм одайіжуырщпя гмпзрщ ―к’які‖ 
жатмгз жабджндфдлля нмгахдлля бмо-
гу, пноякмвалі ла лдгмнуцдлля 
балкоурпрва пуб’єкра гмпнмгаоывал-
ля, жмкодка лапрунлі.  

1. Дмгмвіолд ра нозкупмвд пнз-
палля номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа кодгз-
рмк (нмжзкмы), жайуфдлзк ніг кіпуд-
ву гаоалріы. Вігнмвіглм гм ф. 9 пр. 17 
БК Укоаїлз номпромфдла жабмогм-
валіпрщ пуб'єкра гмпнмгаоывалля нд-
одг Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк 
фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзрмк (нмжзкмы), жайуфдлзк ніг 
кіпудву гаоалріы (вкйыфаыфз нйару 
жа кмозпрувалля ракзкз кодгзракз 
(нмжзкакз) ра ндлы) прягуєрщпя ж 

ракмгм пуб'єкра гмпнмгаоывалля мо-
галакз гмтмгів і жбмоів, цм є могала-
кз пряглдлля ракмї жабмогмвалмпрі у 
нмоягку, ндодгбафдлмку Пмгаркмвзк 
кмгдкпмк Укоаїлз абм ілхзк жакм-
лмк, вкйыфаыфз нмгахдлля ракмї 
жабмогмвалмпрі жа оатулмк каила ущм-
гм пуб'єкра гмпнмгаоывалля [3]. Так, 
в ПК Укоаїлз жакоінйдлм вігнмвіглі 
нмвлмваедлля могалів гмтмгів і 
жбмоів (кмлромйыыфзт могалів), іж 
жабджндфдлля пряглдлля пук номпром-
фдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкрів гмпнм-
гаоывалля ндодг Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра жа кодгзракз (нмжз-
какз), жайуфдлзкз ніг гдоеавлі 
(кіпудві) гаоалрії, а ракме жа кодгз-
ракз іж быгедру в нмоягку, взжлафд-
лмку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз жакм-
лакз Укоаїлз (н. 19-1.1.38 ПК 
Укоаїлз) [4].  

В пвмы фдогу в н. 1 Пігомжгійу 10 
Рмжгійу ХХ ПК Укоаїлз впралмвйд-
лм, цм нмгахдлля номпромфдлмї жа-
бмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывал-
ля ндодг Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы 
кіпра жа кодгзрмк (нмжзкмы), жайу-
фдлзк ніг кіпудву гаоалріы 
жгіиплыєрщпя у нмоягку, взжлафдлмку 
гйавмы 9 Рмжгійу ІІ ПК Укоаїлз [4]. 
Так, гйава 9 ПК Укоаїлз ―Пмгахдлля 
нмгаркмвмгм бмогу нйарлзків нмгар-
ків‖ лауійдла ла одгуйывалля пуп-
нійщлзт віглмпзл в псдоі пнйарз 
гомхмвзт жмбмв’яжалщ абм нмгахдлля 
нмгаркмвмгм бмогу. Ця мбправзла є 
ваейзвмы, мпкійщкз у вкажаліи гйаві 
ПК Укоаїлз ндодгбафдлі мпмбйзвмпрі 
цмгм нмгахдлля нмгаркмвмгм бмогу в 
нмоівляллі іж жабджндфдлляк пнйарз 
гомхмвзт жмбмв’яжалщ. Бмог жа кодгз-
ракз (взнйафдлзкз гаоалріякз) гм 
нмгаркмвмгм бмогу лд лайдезрщ, цм 
взнйзває ж нмлярря ―нмгаркмвзи 
бмог‖, цм жакоінйдлд в н. 14.1.175 
пр. 14 ПК Укоаїлз, а нмлярря ―гом-
хмвд жмбмв’яжалля‖ в пр. 14 ПК 
Укоаїлз вігпурлє, лармкіпрщ кіпрзрщ-
пя нмлярря ―гомхмвд жмбмв'яжалля 
нйарлзка нмгарків‖, ніг якзк ом-
жукієрщпя ―пука кмхрів, яку нйарлзк 
нмгарків нмвзлдл пнйарзрз гм 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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вігнмвіглмгм быгедру як нмгаркмвд 
жмбмв'яжалля ра/абм хроаслу (сілал-
пмву) палкуіы, цм пноавйяєрщпя ж 
нйарлзка нмгарків у жв'яжку ж нмоу-
хдлляк лзк взкмг нмгаркмвмгм жа-
кмлмгавпрва ра ілхмгм жакмлмгавпрва, 
кмлромйщ жа гмрозкалляк якмгм нм-
кйагдлм ла кмлромйыыфі могалз, а 
ракме палкуії жа нмоухдлля жакмлм-
гавпрва у псдоі жмвліхлщмдкмлмкіф-
лмї гіяйщлмпрі‖ [4].  

Опмбйзвіпры номпромфдлмгм жм-
бмв’яжалля пуб’єкра гмпнмгаоывалля 
жа взнйафдлмы кіпудвмы гаоалрієы є 
рд, цм в бійщхмпрі взнагків вмлм 
взнйзває ж гмгмвмоу, а пакд ж гмгмвм-
оу ном нмгахдлля жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа взкм-
лалля гаоалріилзт жмбмв'яжалщ, гм 
мбмв’яжкмвзт укмв якмгм вігнмвіглм 
гм ф. 2 пр. 17 БК Укоаїлз лайдезрщ: 
1) влдпдлля нйарз жа лагалля гдо-
еавлмї (кіпудвмї) гаоалрії; 2) лагалля 
каилмвмгм абм ілхмгм жабджндфдлля 
взкмлалля жмбмв'яжалщ жа гаоалрієы; 
3) вігхкмгуварз взроарз гдоеавлмгм 
(кіпудвмгм) быгедру, нмв'яжалі ж вз-
кмлалляк гаоалріилзт жмбмв'яжалщ; 4) 
пнйарзрз ндлы жа номпромфдлля 
вігхкмгувалля жажлафдлзт взроар, 
яка лаоатмвуєрщпя жа кмелзи гдлщ 
номпромфдлля пнйарз жабмогмвалмпрі 
у лауімлайщліи вайырі ж омжоатулку 
120 вігпмрків оіфлзт мбйікмвмї правкз 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз жа 
мсіуіилзк куопмк гозвлі гм ілмждк-
лмї вайырз, впралмвйдлзк Науім-
лайщлзк балкмк Укоаїлз ла гдлщ 
лаоатувалля ндлі; 5) лагарз гаоалру 
ноава ла гмгмвіолд пнзпалля балкмк 
кмхрів ж оатулків пуб'єкра гмпнмга-
оывалля ла кмозпрщ гаоалра [3]. 

Опкійщкз в гмгмвмоі ндодгбафдла 
кмейзвіпрщ гмгмвіолмгм пнзпалля, 
ракд пнзпалля жгіиплыєрщпя в нмояг-
ку, ндодгбафдлмку Гйавмы 6 «Дм-
гмвіолд пнзпалля» Ілпроукуії ном 
бджгмрівкмві омжоатулкз в лауімлайщ-
ліи ра ілмждкліи вайырі в Укоаїлі, 
жарвдогедлмї Пмпралмвмы Поавйілля 
Науімлайщлмгм балку Укоаїлз [5], уд 
ндодгбафдлм, цм балк мбукмвйыє 

пвмє ноавм ла жгіиплдлля гмгмвіолмгм 
пнзпалля жа гмоуфдлляк нйарлзка ж 
имгм оатулку в гмгмвмоі балківпщкмгм 
оатулку абм ілхмку гмгмвмоі ном 
лагалля балківпщкзт нмпйуг 
(н. 6.1. Ілпроукуії), якзи кає кіпрзрз 
жмкодка: 1) укмвз, жа якзкз балк 
нмвзлдл жгіиплзрз (жгіиплыварз) 
гмгмвіолд пнзпалля; 2) лмкдо оатул-
ку нйарлзка, ж якмгм кає жгіиплыва-
рзпя гмгмвіолд пнзпалля; 3) лаикд-
лувалля мрозкувафа; 4) лмкдо і гару 
гмгмвмоу ж мрозкувафдк, якзк ндодг-
бафдлд ноавм мрозкувафа ла гм-
гмвіолд пнзпалля кмхрів ж оатулку 
нйарлзка (в лахмку взнагку уд гм-
гмвіо ном нмгахдлля жабмогмвалмпрі 
пуб'єкра гмпнмгаоывалля ндодг Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа взкм-
лалля гаоалріилзт жмбмв'яжалщ); 
5) ндодйік гмкукдлрів, які мрозкуваф 
кає лагарз балку, цм мбпйугмвує 
нйарлзка (якцм вмлз ндодгбафдлі в 
гмгмвмоі). Окодкм мрозкуваф (віл ед 
прягував вігнмвіглм гм пр. 17 БК 
Укоаїлз) гйя жгіиплдлля гмгмвіолмгм 
пнзпалля мсмокйяє нйаріелу взкмгу, 
яку нмгає гм балку, цм мбпйугмвує 
нйарлзка, вігнмвіглм гм н. 2.13 гйавз 
2 уієї Ілпроукуії [5]. 

Якцм е гаоалрія буйа лагала жа 
оіхдлляк вігнмвіглмї оагз, айд лд жа 
мкодкзк гмгмвмомк, як рмгм взкагає 
ф. 2 пр. 17 БК Укоаїлз, а жа кодгзр-
лзк гмгмвмомк (гмгмвмомк нмжзкз фз 
сілалпмвмї гмнмкмгз), жа якзк гаоал-
рмк взпрунає вігнмвіглм Вдотмвла 
оага Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк 
фз кіпщка оага, як уд ндодгбафдлм 
жмкодка Закмлмк Укоаїлз «Пом жа-
тмгз, пноякмвалі ла водгуйывалля 
жабмогмвалмпрі рднймнмпрафайщлзт ра 
рднймгдлдоуыфзт могаліжауіи ра 
нігнозєкпрв удлроайіжмвалмгм вмгм-
нмпрафалля і вмгмвігвдгдлля жа пнм-
езрі длдогмлмпії‖ [6], рм кдталіжк 
гмгмвіолмгм пнзпалля жапрмпмвалзи 
бурз лд кмед, а рмку жапрмпмвуєрщпя 
кдталіжк пряглдлля, ндодгбафдлзи в 
Гйаві 11 Ілпроукуії ном бджгмрівкмві 
омжоатулкз в лауімлайщліи ра ілмждк-
ліи вайырі в Укоаїлі, якмы водгуйщм-
валм нмоягмк пнзпалля балкмк 
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кмхрів ж оатулків нйарлзків нмгар-
ків/пуб'єкрів гмпнмгаоывалля [5] і 
ндодгбафає пнзпалля ла нігправі 
оіхдлля пугу. 

Доугзк взнагкмк є лаявліпрщ 
каилмвмгм жабджндфдлля кіпудвмї 
гаоалрії, ном гмуійщліпрщ жапрмпувал-
ля якмї нозикає оіхдлля кіпщка оага 
ноз нозилярря оіхдлля ном лагалля 
кіпудвмї гаоалрії. Вігнмвіглм гм Цз-
війщлмгм кмгдкпу Укоаїлз віг 16 
піфля 2003 о. №435-ІV, ноз лаявлмпрі 
жаправз кодгзрмо (жаправмгдоеардйщ) 
кає ноавм в оажі лдвзкмлалля бмое-
лзкмк (жаправмгавудк) жмбмв'яжалля, 
жабджндфдлмгм жаправмы, мгдоеарз 
жагмвмйдлля жа оатулмк жаправйдлмгм 
каила ндодваелм ндодг ілхзкз код-
гзрмоакз ущмгм бмоелзка, якцм ілхд 
лд впралмвйдлм жакмлмк (ноавм жа-
правз). Поз ущмку ла віглмпзлз жа-
правз нмхзоыырщпя нмймедлля За-
кмлу Укоаїлз «Пом жаправу» віг 2 
емврля 1992 о. №2654. Опкійщкз ракд 
нубйіфлд мбряедлля одєпроуєрщпя ж 
кмкдлру укйагдлля гмгмвмоу, могал 
пряглдлля жапрмпмвує вйаплі нмвлм-
ваедлля гйя жабджндфдлля нмгахдлля 
бмогу жа оатулмк ракмгм каила в нм-
оягку, ндодгбафдлмку йавмы 9 ПК 
Укоаїлз. 

Ваейзвм, цм в ф. 8 пр. 17 БК 
Укоаїлз ндодгбафдлм, цм якцм ноава 
взкагарз нмгахдлля бмогу лд буйз 
ндодгбафдлі вігнмвіглзкз гмгмвмоа-
кз, у оажі взкмлалля Аврмлмклмы 
Рдпнубйікмы Козк фз рдозрмоіайщ-
лмы гомкагмы кіпра гаоалріилзт жм-
бмв'яжалщ ндодг кодгзрмоакз хйятмк 
жгіиплдлля нйардеів жа оатулмк 
кмхрів кіпудвмгм быгедру абм хйя-
тмк укйагалля ж ракзкз кодгзрмоакз 
гмгмвмоів ном одпроукруоувалля пук, 
нмвдолдлля якзт гаоалрмвалм, у 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, жмбмв'я-
жалля якзт гаоалрмвалі, ж кмкдлру 
ракмгм взкмлалля взлзкає номпром-
фдла жабмогмваліпрщ ндодг Аврмлмк-
лмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа кодгз-
ракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз ніг 
кіпудві гаоалрії, в мбпяжі сакрзфлзт 
взроар кіпудвмгм быгедру ра/абм 
ракзт одпроукруомвалзт пук, а гм 

Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз рд-
озрмоіайщлмї гомкагз кіпра ндодтм-
гярщ ноава кодгзрмоа ра ноавм взка-
гарз віг ракзт пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля нмгахдлля жабмогмвалмпрі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку. В 
ущмку і нмйягає каогзлайщла 
вігкілліпрщ кіе лаявліпры ра віг-
пурліпры мкодкмгм гмгмвмоу кіе га-
оалрмк і нмжзфайщлзкмк (нозлузна-
ймк), мпкійщкз, якцм ракзи гмгмвіо 
був нігнзпалзи, рм вігнмвіглм гм ф. 8 
пр. 17 БК Укоаїлз, гм Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк фз рдозрмоіайщлмї 
гомкагз кіпра в оажі взнйарз гаоалрії 
ндодтмгярщ ноава пряглдлля номпром-
фдлмї жабмогмвалмпрі лд «в кдеат 
сакрзфлзт взроар», а у нмвлмку мб-
пяжі лджайделм віг пралу взкмлалля 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жм-
бмв’яжалщ жа ракзкз кодгзракз (нм-
жзкакз). 

В Ілсмокауіилмку йзпрі Взцмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу Укоаїлз віг 
10.10.2013 № 1385/12/13-13 лагмйм-
хуєрщпя, цм воатмвуыфз рмрмеліпрщ 
нмоягку нмгахдлля нмгаркмвмгм бмо-
гу ра нмгахдлля номпромфдлмї жабмо-
гмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывалля 
ндодг гдоеавмы (Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра) жа кодгзрмк (нмжз-
кмы), жайуфдлзк гдоеавмы (Аврм-
лмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рдоз-
рмоіайщлмы гомкагмы кіпра) абм ніг 
гдоеавлу (кіпудву) гаоалріы, а ракме 
жа кодгзрмк ж быгедру (вкйыфаыфз 
нйару жа кмозпрувалля ракзкз код-
гзракз (нмжзкакз) ра ндлы), пноавз 
жа нмжмвакз цмгм пряглдлля жабмогм-
валмпрі ндодг гдоеавмы, жажлафдлмї в 
Рмжгійі ХХ ПК Укоаїлз, лайдеарщ гм 
ыозпгзкуії агкіліпроарзвлзт пугів 
[7]. Пмжмвз, пноякмвалі ла нмгахдл-
ля бмогу жа кодгзракз (нмжзкакз), 
жайуфдлзкз ніг кіпудву гаоалріы, 
нігйягаырщ омжгйягу агкіліпроарзв-
лзкз пугакз ла нігправі н. 3 ф. 2 
праррі 17 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва Укоаїлз (КАСУ), жгіглм 
ж якзк агкіліпроарзвлі пугз омжгйя-
гаырщ пнмоз, цм взлзкаырщ ж 
нубйіфлзт ноавмвіглмпзл [8].  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/sp:max15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/sp:max15
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В ф. 10 пр. 17 БК Укоаїлз ндодг-
бафдлм, цм якцм жа оіхдлляк пугу 
Аврмлмкліи Рдпнубйіуі Козк фз рд-
озрмоіайщліи гомкагі кіпра вігкмвйд-
лм у пряглдллі жабмогмвалмпрі ндодг 
Аврмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз 
рдозрмоіайщлмы гомкагмы кіпра жа 
кодгзракз (нмжзкакз), жайуфдлзкз 
ніг кіпудву гаоалріы, могалз гмтмгів 
і жбмоів мпкаоеуырщ имгм у впралмв-
йдлмку жакмлмк нмоягку [3]. 

В оажі нмжзрзвлмгм оіхдлля пугу 
прягуваф жвдораєрщпя гм балку в нм-
оягку, ндодгбафдлмку гйавмы 11 Іл-
проукуії ном бджгмрівкмві омжоатулкз, 
яка одгуйыє нмоягмк пнзпалля бал-
кмк кмхрів ж оатулків нйарлзків нм-
гарків/пуб'єкрів гмпнмгаоывалля. 
Змкодка в н. 11.1 ндодгбафдлм, цм 
«могалмк пряглдлля (прягувафдк) 
нмгаркмвмгм бмогу, номпромфдлмї жа-
бмогмвалмпрі пуб'єкра гмпнмгаоывал-
ля ндодг гдоеавмы (Аврмлмклмы 
Рдпнубйікмы Козк фз рдозрмоіайщ-
лмы гомкагмы кіпра) жа кодгзрмк 
(нмжзкмы), жайуфдлзк гдоеавмы (Ав-
рмлмклмы Рдпнубйікмы Козк фз рд-
озрмоіайщлмы гомкагмы кіпра) абм 
ніг гдоеавлу (кіпудву) гаоалріы, а 
ракме жа кодгзрмк ж быгедру (вкйы-
фаыфз нйару жа кмозпрувалля ракзкз 
кодгзракз (нмжзкакз) ра ндлы) 
вігнмвіглм гм праррі 41 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ра праррі 17 Быг-
едрлмгм кмгдкпу Укоаїлз є кмлром-
йыыфі могалз» [5]. Так вігнмвіглм гм 
н. 11.2 вкажалмї Ілпроукуії, прягуваф 
іліуіыє пряглдлля кмхрів: 1) ж 
оатулків нйарлзків нмгарків - ла 
нігправі оіхдлля пугу абм оіхдлля 
кдоівлзка (имгм жапрунлзка абм 
унмвлмваедлмї мпмбз) кмлромйыыфм-
гм могалу (жа укмв, взжлафдлзт н. 
95.5 ПК Укоаїлз); 2) ж оатулків 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля - ла 
нігправі оіхдлля пугу. Ваейзвзк 
апндкрмк є рд, цм прягуваф гйя пряг-
лдлля кмхрів мсмокйяє лд кдлхд 
ліе у рощмт нозкіолзкат ілкапмвд 
гмоуфдлля і нмгає имгм гм балку, ноз 
ущмку пугмвд оіхдлля/оіхдлля 
кдоівлзка (имгм жапрунлзка абм 
унмвлмваедлмї мпмбз) кмлром-
йыыфмгм могалу, ла нігправі якмгм 

мсмокйдлм ілкапмвд гмоуфдлля 
(омжнмоягедлля), балку лд нмгаєрщпя 
(н. 11.4 Ілпроукуії). Балк, цм мбпйу-
гмвує прягувафа, нозикає ілкапмві 
гмоуфдлля (омжнмоягедлля) номря-
гмк 10 кайдлгаолзт глів ж гарз їт 
пкйагалля, а балк нйарлзка - номря-
гмк 30 кайдлгаолзт глів ж гарз їт 
пкйагалля (н. 11.9 Ілпроукуії) [5].  

2. Помгае ноав взкмгз. 
Вігнмвіглм гм ф. 12 пр. 17 БК 
Укоаїлз ―Вдотмвла Рага Аврмлмклмї 
Рдпнубйікз Козк, вігнмвіглі кіпудві 
оагз кмеурщ впралмвйыварз нмоягмк 
номгаеу ноав взкмгз нмгахдлля 
номпромфдлмї бійщхд рощмт омків жа-
бмогмвалмпрі жа кодгзракз (нмжзка-
кз), жайуфдлзкз ніг кіпудві гаоалрії 
ж гмрозкалляк взкмг, впралмвйдлзт 
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.‖ 
Згіглм жі пр. 512 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз (гайі – ЦКУ) кодгзрмо у 
жмбмв’яжаллі кмед бурз жакілдлзи 
ілхмы мпмбмы влапйігмк ндодгалля 
лзк пвмїт ноав ілхіи мпмбі жа ноа-
вмфзлмк (вігпрунйдлля ноава вз-
кмгз), а ноавмфзл цмгм жакілз код-
гзрмоа у жмбмв’яжаллі вфзляєрщпя у 
ракіи пакіи смокі, цм і ноавмфзл, ла 
нігправі якмгм взлзкйм жмбмв’яжалля, 
ноавм взкмгз жа якзк ндодгаєрщпя 
лмвмку кодгзрмомві (пр. 513 ЦКУ) 
[9]. Взкмгз впралмвйдлі цмноавга 
прмпмвлм жабмогмвалмпрі ндодг гдо-
еавмы в Пмпралмві Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 13 квірля 2011 
омку № 402 [10], айд вігнмвіглм гм 
взцджажлафдлмгм нмймедлля, гм 
віглмпзл іж номгаеу взкмгз цмгм 
нмгахдлля жабмогмвалмпрі в оажі 
взнйарз кіпудвмї гаоалрії вмлз жапрм-
пмвуырщпя жа алаймгієы. 

3. Рдпроукруозжауія. Так, в ф. 13 
пр. 17 БК Укоаїлз жакоінйдлм жабм-
омлу жгіиплдлля одпроукруозжауії 
жабмогмвалмпрі пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля ндодг Аврмлмклмы Рдпнуб-
йікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы гом-
кагмы кіпра жа кодгзракз (нмжзка-
кз), жайуфдлзкз ніг кіпудві гаоалрії 
коік омжпромфдлля її пнйарз ніг фап 
палауії ракмгм пуб'єкра гмпнмга-
оывалля жа уфапры ілвдпрмоа, якзи 
бдод ла пдбд пмйігаолі жмбмв'яжалля 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n1080
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#n348
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цмгм нмгахдлля ракмї жабмогмва-
лмпрі, ла промк лд бійщхд рощмт омків 
ла нігправі гмгмвмоу, укйагдлмгм кіе 
ракзк пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля, 
ілвдпрмомк ра могалмк гмтмгів і 
жбмоів. Поз ущмку пука ндлі, лаоатм-
вала влапйігмк лдвзкмлалля нмжз-
файщлзкмк ракзт жмбмв'яжалщ ла од-
проукруозжмвалу пуку жабмогмва-
лмпрі, пнзпуєрщпя.  

Пмгахдлля номпромфдлмї жабмогм-
валмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля км-
кулайщлмгм пдкрмоу дкмлмкікз в оажі 
взкмлалля кіпудвмгм гаоалріилмгм 
жмбмв’яжалля жгіиплыєрщпя я в гмб-
омвійщлмку рак і в нозкупмвмку нм-
оягку, в якмку прягувафдк ла кмозпрщ 
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк фз 
вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз 
кіпра взпрунаырщ могалз гмтмгів і 
жбмоів, ла пщмгмглі Ддоеавлмї 
сіпкайщлмї пйуебз Укоаїлз. В жакм-
лмгавпрві жакоінйдлм лапрунлі мплмвлі 
хйятз ракмгм нмгахдлля: 1) пряглдл-
ля бмгу: а) жа нігправмы: гмгмвіолд абм 
нозкупмвд; б) жа мб’єкрмк жабджндфдл-
ля: в гомхмвіи смокі фз жа оатулмк 
каилмвмгм жабджндфдлля; 2) номгае 
ноав взкмгз; 3) одпроукруозжауія 
номпромфдлмї жабмогмвалмпрі пуб’єкра 
гмпнмгаоывалля. На ноакрзуі ндод-
ваелм жапрмпмвуєрщпя кдталіжк ноз-

купмвмгм пряглдлля кмхрів ж оатулку 
бмоелзка – пуб’єкра гмпнмгаоывалля, 
цм водгуйщмвала в ПК Укоаїлз. Пом-
рд, мпкійщкз нмлярря ―гомхмвд жм-
бмв’яжалля‖ в пр. 14 ПК Укоаїлз віг-
пурлє, а в нмймедллят ПК Укоаїлз 
вмлм хзомкм жапрмпмвуєрщпя, вва-
еаєкм жа гмуійщлд жакоінзрз в пр. 14 
ПК Укоаїлз нмлярря «гомхмвд жм-
бмв’яжалля», ніг якзк номнмлуєкм 
омжукірз «гомхмвд жмбмв’яжалля 
нйарлзка нмгарків ра жмбмв’яжалля жі 
пнйарз номпромфдлмї жабмогмвалмпрі 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ндодг гдо-
еавмы (Аврмлмклмы Рдпнубйікмы 
Козк фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы 
кіпра) жа кодгзракз (нмжзкакз), жайу-
фдлзкз гдоеавмы (Аврмлмклмы Рдп-
нубйікмы Козк фз рдозрмоіайщлмы 
гомкагмы кіпра) абм ніг гдоеавлі 
(кіпудві) гаоалрії, а ракме жа кодгзра-
кз іж быгедру в нмоягку, взжлафдлм-
ку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз жакмлакз 
Укоаїлз». Такме вваеаєкм, цм мкод-
кмгм гмпйігедлля жапйугмвуырщ нз-
ралля гдрайіжауії нмймедлщ ПК 
Укоаїлз в фапрзлі жабджндфдлля пнйа-
рз гомхмвзт жмбмв’яжалщ бмоелзкакз 
в оажі взкмлалля кіпудвмгм га-
оалріилмгм жмбмв’яжалля ра нозкупм-
вмгм пряглдлля ракмгм номпромфдлмгм 
бмогу. 
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лзя в пйуфад вшнмйлдлзя кдпрлмгм гаоалрзилмгм мбяжардйщпрва: сзлалпмвм-
ноавмвми апндкр 

В прарщд номалайзжзомвалш пйдгуыцзд мплмвлшд нмгахдлзя номпомфдллми жа-
гмйедллмпрз пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя в пйуфад вшнмйлдлзя кдпрлмгм (кулзузна-
йщлмгм) гаоалрзилмгм мбяжардйщпрва: 1) вжшпкалзд гмйга: а) гмгмвмолмд зйз нозлу-
гзрдйщлмд; б) в гдлделми смокд зйз жа пфдр мбчдкра зкуцдпрвдллмгм мбдпндфдлзя; 
2) номгаеа ноав родбмвалзя; 3) одпроукруозжаузя номпомфдллми жагмйедллмпрз. 
Онодгдйдла омйщ могалмв гмтмгмв з пбмомв как вжшпкардйди в укажаллшт мбцдпрвдл-
лшт мрлмхдлзят. 

Кйыфдвшд пймва: кдпрлая гаоалрзя, кдпрлмд гаоалрзилмд мбяжардйщпрвм, номп-
омфдллая жагмйедллмпрщ пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя. 

 
 
Buryak I. Redemption of overdue debts of economic entities in case of 

implementation of local guarantee obligation: financial-legal aspect 
The article analyzes the following principal repayments of overdue debts of economic 

entities in case of implementation of a local (municipal) guarantee obligation: 1) debt 
collection: a) contractual or compulsory; b) in cash or in the object of property security; 
2) sale of claim rights; 3) restructuring of overdue debt. The role of revenue and 
collection bodies as collectors in the specified social relations is determined. 

Key words: local guarantee, local guaranty liability, overdue debts of economic 
entities 
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Рмжвзрмк смлгмвмгм озлку був і 
жайзхаєрщпя мглзк іж ноімозрдрлзт 
ра лаиакруайщліхзт жавгалщ гйя пра-
лмвйдлля дкмлмкікз Укоаїлз.  

Поаглдлля Укоаїлз лабйзжзрзпщ 
гм євомндипщкзт пралгаорів одгуйы-
валля пупнійщлзт віглмпзл, а ракме 
лдмбтігліпрщ ікнйдкдлрауії лмок 
євомндипщкмгм жакмлмгавпрва пнозя-
йз козкілайіжауії калінуйывалля ла 
смлгмвмку озлку. 

Пом акруайщліпрщ нзралля пвіг-
фзрщ нозилярря лмокарзвлзт гмку-
кдлрів лд йзхд в Укоаїлі, а і нозил-
ярря їт ла кіелаомглмку оівлі. 

Злафлзи влдпмк у взвфдлля ном-
бйдкз калінуйывалля ла смлгмвмку 
озлку жомбзйз багарм жаоубіелзт ра 
вірфзжлялзт лаукмвуів, жмкодка, 
Кймфкм В. М., Свярмкук І. О., Кмоз-
пріл О. Є., Пдодндйзуя О. І., Сатаом-
ва О. Б. 

Пдодгукмвз козкілайіжауії калі-
нуйывалля ла смлгмвмку озлку, 
нозфзлз, фдодж які рака прарря 
ж’явзйапя у Козкілайщлмку кмгдкпі 
Укоаїлз, кмрзвз, якзкз кдоувайапя 
Вдотмвла Рага Укоаїлз ноз нозил-
яррі жакмлу, жавгякз фмку в Козкі-

лайщлзи кмгдкп Укоаїлз буйа влдпд-
ла лмва прарря лаукмвуякз лд взпві-
рйывайзпя, гмпйігедлщ і пзпрдкарз-
жауії комків, томлмймгії, яка кайа 
кіпуд гм влдпдлля у Козкілайщлзи 
кмгдкп лмвмї праррі лд номвмгзймпя.  
В лаукмвзт ноауят лд буйм лагалм 
муілкз кмейзвмпрі, лдмбтіглмпрі ра 
пвмєфаплмпрі влдпдлля лмвмї праррі 
гм кмгдкпу. Коік рмгм, омжгйялурм 
нзралля смокуйывалля гзпнмжзуії 
праррі в КК Укоаїлз як бйалкдрлмї 
лмокз, цм ла кмы гукку є лаибійщх 
гмодфлзк в галмку взнагку, номрд 
цмгм ущмгм впд цд рмфарщпя еваві 
гзпкупії пдодг лаукмвуів. 

28.01.2003 о. буйа нозиляра Дз-
одкрзва Євомндипщкмгм Паойакдлру 
ра Рагз Євомнз 2003/6/ЄС «Пом 
ілпаигдопщку гіяйщліпрщ ра каліну-
йывалля озлкмк»,  і нозиляра гмга-
ркмвм гм лдї  Дзодкрзва ЄС віг 22 
гоугля 2003 о. ном укмвз жапрмпу-
валля Дзодкрзвз Євомнаойакдлру і 
Рагз Євомнз віг 28 піфля 2003 о. 
цмгм взжлафдлля ра нубйікауії ноз-
війдимвалзт нмвігмкйдлщ і взжла-
фдлля калінуйывалля озлкмк.  А в 
2004 омуі в Укоаїлі буйа нозиляра 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

96  

Загайщлмгдоеавла номгоака аганра-
уії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакм-
лмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу, 
жарвдогедла Закмлмк Укоаїлз «Пом 
Загайщлмгдоеавлу номгоаку аганра-
уії жакмлмгавпрва Укоаїлз гм жакм-
лмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу».  
Мдрмы аганрауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва Євомнди-
пщкмгм Смыжу є гмпяглдлля вігнмвіг-
лмпрі ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз 
acquis communautaire ж уоатувалляк 
козрдоіїв, цм взпуваырщпя Євомнди-
пщкзк Смыжмк (ЄС) гм гдоеав, які 
каырщ лакіо впрунзрз гм лщмгм. 

Чапрзлмы Помгоакз є Пдодйік 
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз ра 
acquis Євомндипщкмгм Смыжу в ноім-
озрдрлзт псдоат аганрауії, жмкодка 
буйм жаномнмлмвалм нозилярз лауі-
млайщлд жакмлмгавпрвм ла взкмлалля 
Дзодкрзвз Євомндипщкмгм Паойакд-
лру ра Рагз Євомнз 2003/6/ЄС 
«Пом ілпаигдопщку гіяйщліпрщ ра ка-
лінуйывалля озлкмк», цм віглм-
пзрщпя гм ноімозрдрлмгм жакмлмгав-
прва, ра омжгйягаєрщпя Дзодкрзвмы в 
омжгійі ноавзйа кмлкуодлуії, якд кає 
бурз нозилярд ла ндохмку  драні.  

Сралмк ла пщмгмглі, Євомндипщ-
кзк Паойакдлрмк ра Рагмы Євом-
ндипщкмгм Смыжу буйм нозилярм 
Рдгйакдлр (ЄС) № 596/2014 віг 16 
квірля 2014 омку ном жймвезвалля 
ла озлку (одгйакдлр ном жймвез-
валля ла озлку) і ном взжлалля ра-
кзкз, цм вроарзйз фзлліпрщ, Дзодк-
рзвз 2003/6/ЄС Євомндипщкмгм Па-
ойакдлру ра Рагз і Дзодкрзв Кмкіпії 
2003/124/ЄС, 2003/125/ЄС і 
2004/72/ЄС.   

В нулкрат 3, 4 нодакбуйз Рдгйа-
кдлру № 596/2014 віг 16 квірля 
2014 вкажалм, цм Дзодкрзвмы 
2003/6/ЄС Євомндипщкмгм Паойакд-
лру ра Рагз Євомнз [1, c. 16] буйз 
влдпдлі жкілз и гмнмвлдлля в лмока-
рзвлм-ноавмву бажу Євомндипщкмгм 
Смыжу, пноякмвалу ла жатзпр уійіп-
лмпрі озлку. Оглак, жваеаыфз ла 
жакмлмгавфі, озлкмві и рдтлмймгіфлі 
жкілз, які вігбуйзпя ж кмкдлру ла-
боалля фзллмпрі уієы Дзодкрзвмы і 
нозжвдйз гм жлафлзт жкіл сілалпм-

вмгм йалгхасру, вмла лаоажі кає 
бурз жакілдла. Вігнмвіглм гм взплм-
вків жвіру віг 25 йырмгм 2009 омку 
Гоунз взпмкмгм оівля ж сілалпмвмгм 
лагйягу в ЄС ла фмйі ж Жакмк гд 
Лаомж’єомк ("Гоуна гд Лаомж’єоа"), 
лмвзи жакмлмгавфзи акр ракме лдмб-
тіглзи гйя рмгм, цмб жабджндфзрз 
мглакмві лмокз, фіркіпрщ мплмвлзт 
нмлярщ ра єгзлзи жвіг ноавзй.  Іплує 
лдмбтігліпрщ првмодлля бійщх мглм-
калірлмї ра фіркмї лмокарзвлм-
ноавмвмї бажз гйя рмгм, цмб жбдодгрз 
уійіпліпрщ озлку, улзклурз нмрдл-
уіилмгм взкмозпралля вігкіллмпрди 
в лмокарзвлм-ноавмвзт бажат оіжлзт 
ыозпгзкуіи, жабджндфзрз нозряглдл-
ля гм вігнмвігайщлмпрі в оажі жгіип-
лдлля пномб калінуйывалля, а ракме 
ндодгбафзрз гйя уфаплзків озлку 
лайделу ноавмву взжлафдліпрщ. Цди 
Рдгйакдлр нмкйзкалзи пнозярз ла-
йделмку сулкуімлуваллы влуроіх-
лщмгм озлку і рмку нмвзлдл ґоулру-
варзпя ла праррі 114 Дмгмвмоу ном 
сулкуімлувалля Євомндипщкмгм См-
ыжу (ДФЄС), як уд рйукафзрщпя 
вігнмвіглм гм нодудгдлрлмгм ноава 
Сугмвмї найарз Євомндипщкмгм Смы-
жу. 

Такзк фзлмк, лауімлайщлд жакм-
лмгавпрвм Укоаїлз нмродбувайм жкіл 
вігнмвіглм гм взкмг кіелаомглзт 
акрів. У жв’яжку іж узк буйм влдпдлм 
ндвлі жкілз, які прмпуырщпя оіжлзт 
псдо сілалпмвмї гіяйщлмпрі, жмкодка 
псдоз номсдпіилмї гіяйщлмпрі ла 
смлгмвмку озлку.  Змкодка, Закм-
лмк Укоаїлз віг 21 квірля 2011 омуі 
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакм-
лмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм жанмбі-
галля йдгайіжауії (вігкзваллы) гм-
тмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйя-
тмк» буйм жаномвагедлм козкілайщ-
лу вігнмвігайщліпрщ жа калінуйывал-
ля ла смлгмвмку озлку (пр. 222-1 
КК Укоаїлз). 

Коік рмгм, Укоаїла прайа мглієы 
ж коаїл, які акрзвлм жаномвагеуырщ 
жатмгз номрзгії вігкзваллы гмтмгів, 
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, і 
взкмлуырщ вігнмвіглі одкмкдлгауії 
FATF – впдпвірлщмї могаліжауії нм 
бмомрщбі ж вігкзвалляк гомхди. 
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Так, Укоаїла, оарзсікувавхз її 
17 йзпрмнага 2010 омку, вжяйа ла 
пдбд ояг кіелаомглзт жмбмв’яжалщ 
цмгм бмомрщбз ж гіякз, цм жажлафдлі 
в Кмлвдлуії Рагз Євомнз «Пом віг-
кзвалля, нмхук, аодхр ра кмлсіпка-
уіы гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк, ра ном сілалпувалля рдом-
озжку», яка впрунзйа в пзйу 01 фдо-
вля 2011 омку.  Оглзк іж жмбмв’яжалщ 
буйа козкілайіжауія ндвлзт гіи, вз-
жлафдлзт у жажлафдліи Кмлвдлуії, гм 
якзт лайдеарщ і лджакмллі гії ж іл-
паигдопщкмы ілсмокауієы ра калі-
нуйывалля озлкмк, жмкодка ла смл-
гмвмку озлку. Зажлафдлі жм-
бмв’яжалля ракме прмпуырщпя и коз-
кілайіжауії рак жвалзт нодгзкарлзт 
жймфзлів. Маырщпя ла уважі бугщ-які 
жймфзлз, у оджуйщрарі вфзлдлля якзт 
ж’явйяырщпя гмтмгз, які є нодгкдрмк 
жймфзлів ж вігкзвалля кмхрів, нд-
одгбафдлзт праррды 9 Кмлвдлуії. 

Ражмк іж рзк, Сндуіайщлзк кмкі-
рдрмк Рагз Євомнз іж вжаєклмї муіл-
кз жатмгів номрзгії вігкзваллы км-
хрів ра сілалпуваллы рдомозжку 
MONEYVAL гм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз мглмфаплм іж жагайщлзкз 
одкмкдлгауіякз FATF, які прмпу-
ырщпя впіт гдоеав, цм нозєглайзпщ 
гм пзпрдкз номрзгії вігкзваллы 
жймфзллзт гмтмгів, буйз взпймвйдлі 
гдякі жауваедлля. Рдкмкдлгауії 
FATF і Рдкмкдлгауії Рагз Євомнз 
взкагайз козкілайіжауії калінуйы-
валля ла смлгмвмку озлку ра лджа-
кмллзт гіи ж ілпаигдопщкмы ілсмо-
кауієы, рмбрм рзт гіялщ, які вфзля-
ырщпя пйуебмвзкз мпмбакз номсд-
піилзкз уфаплзкакз смлгмвмгм озл-
ку. 

Оред, козкілайіжауія гіялля бу-
йа мбукмвйдла лд йзхд ла нігправі 
влуроіхліт ндодгукмв в пакіи коаїлі, 
а и лаявліпры жмвліхліт фзллзків 
мбукмвйдлзт кіелаомглзк пнівомбі-
рлзурвмк.  Такзк фзлмк, козкілайщ-
лд жакмлмгавпрвм Укоаїлз буйм ноз-
вдгдлм гм кіелаомглзт пралгаорів ра 
взкмг. 

Так, Закмлмк Укоаїлз № 3267 
віг 21 квірля 2011 омку Козкілайщ-
лзи кмгдкп Укоаїлз буйм гмнмвлдлм 

праррды 222-1 «Малінуйывалля ла 
смлгмвмку озлку». 

Суб’єкрмк ноава жакмлмгавфмї 
іліуіарзвз в ущмку взнагку взпрунзв 
Уояг, нмндодглщм мсіуіилм жагдкйа-
оувавхз кдру «жабджндфзрз угмпкм-
лайдлля жакмлмгавпрва у псдоі жанм-
бігалля ра номрзгії йдгайіжауії (віг-
кзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жйм-
фзллзк хйятмк, абм сілалпуваллы 
рдомозжку хйятмк козкілайіжауії 
калінуйывалля ла смлгмвмку озлку 
ра нмпзйдлля нмкаоалля жа лджакмл-
лд взкмозпралля ілпаигдопщкмї іл-
смокауії ж віглдпдлляк ракзт гіи гм 
кардгмоії нодгзкарлзт жймфзлів». 

Ммрзвауія ракмгм комку нмйягає 
в рмку, цм «в Укоаїлі іплує козкі-
лайщла вігнмвігайщліпрщ жа лджакмллд 
взкмозпралля ілпаигдопщкмї ілсмо-
кауії, мглак козкілайщлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа калінуйывалля ла смлгм-
вмку озлку, цм вваеаєрщпя пвмєоіг-
лзк «ноавзймк тмомхмгм рмлу» ла 
жакмогмллзт каигалфзкат, у лап лд-
кає.  А уд – мгла ж взкмг FATF".  Цд 
(ж нмпзйалляк ла Ваохавпщку кмл-
вдлуіы) нігрвдогеує и жкіпр Пмяп-
лывайщлмї жанзпкз гм вігнмвіглмгм 
жакмлмномдкру [2, c. 1-5]. 

У взплмвку Гмймвлмгм лаукмвм-
дкпндорлмгм уноавйілля Анаоару 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз цмгм жа-
жлафдлмгм жакмлмномдкру, мкоік жа-
гайщлзт жауваедлщ цмгм вігпурлмпрі 
нігправ гйя козкілайіжауії каліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку, кіп-
рзрщпя и нулкр ном рд, цм «взкмозп-
ралля уіймї лзжкз омжкзрзт муілмф-
лзт нмлярщ, які жгіглм ж нмймедлля-
кз жакмлмномдкру пкйагарзкурщ 
мб’єкрзвлу прмомлу ракмгм жймфзлу, 
як калінуйывалля ла смлгмвмку 
озлку, є лднознупрзкзк». 

Сноава в рмку, цм гзпнмжзуія у 
праррі 222-1 КК лмпзрщ бйалкдрлзи 
таоакрдо. Сакд нм пмбі іплувалля 
бйалкдрлзт лмок у рдкпрі КК, тмфа и 
ніггаєрщпя козрзуі, номрд взгаєрщпя 
лдкзлуфзк. 

Врік, і в ущмку взнагку фіркд вз-
жлафдлля жакмлмгавудк жабмомлдлзт 
взгів нмвдгілкз лд йзхд пнозяє ніг-
взцдллы дсдкрзвлмпрі козкілайщлм-
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гм жакмлу, айд и є ндодгукмвмы гм-
розкалля нозлузну жакмллмпрі. 

Пмйдкіжуыфз ла рдку нознупрз-
кмпрі/лднознупрзкмпрі нмпзйалля 
бйалкдрлзт гзпнмжзуіи ла нігжакмллі 
лмокарзвлм-ноавмві акрз, а лд йзхд 
ла жакмлз, О. О. Дугмомв [3, c. 257-
260] пйухлм жажлафає, цм кає жла-
фдлля «взваедлзи ра квайісікмва-
лзи» жкіпр ноавмвмї лмокз, а лд оі-
вдлщ лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, 
якзк вмла смокайіжмвала. Оглієы іж 
«жймбмгдллзт номбйдк бйалкдрлмп-
рі» аврмо лажзває ж’япувалля рмгм, 
якзк фзлмк жгіиплыварз нмпзйалля 
ла лмокарзвлі акрз, які лд є козкі-
лайщлзк жакмлмк, у взнагку лдмглм-
жлафлмпрі їт нмймедлщ. 

Кйапзсікауія ноавмвзт лмок, 
яка рде кає ноакрзфлд жлафдлля – 
уд нмгій упіт лмок ноава ла лмокз 
ноякмї гії, бйалкдрлі і вігпзйщлі.  Ця 
кйапзсікауія вігмбоаеає рдтліфлі 
мпмбйзвмпрі взкйагдлля жкіпру лмок 
ноава і нозимкз, жапрмпмвалі ноз їт 
смокуйываллі. 

Бйалкдрла лмока кіпрзрщ у пвм-
єку рдкпрі вігпзйалля жагайщлмгм 
таоакрдоу, рмбрм вкажівку ла рд, цм 
гйя жапрмпувалля галмї лмокз лдмб-
тіглм гмгаркмвм жвдолурзпя гм пнд-
уіайщлзт ноавзй ра лмок, впралмвйд-
лзт ілхзк лмокарзвлм-ноавмвзк 
акрмк (акракз).  Бдж ракмгм жвдолдл-
ля бйалкдрла лмока лд кмед бурз 
жапрмпмвала.  Нанозкйаг, гйя ж'япу-
валля гдрайди жкіпру пр. 222-1 КК 
Укоаїлз взкагаєрщпя жвдолдлля гм 
жакмлу Укоаїлз «Пом одгуйывалля 
озлку сілалпмвзт нмпйуг», ЗУ «Пом 
уіллі нандоз і смлгмву біоеу» ра 
ілхзт лмокарзвлм ноавмвзт акрів. 

Дала пзруауія ліфзк лд вігоіжля-
єрщпя віг ілхзт пкйагів жймфзлу як 
ланозкйаг, гйя ж'япувалля гдрайди 
пкйагу жймфзлу жа пр. 286 КК Укоаї-
лз взкагаєрщпя жвдолдлля гм "ноа-
взй бджндкз гмомелщмгм оуту" абм е 
"ноавзй дкпнйуарауії роалпнмору", гм 
фзпйа якзт лайдеарщ, ланозкйаг, 
Поавзйа гмомелщмгм оуту, жарвдо-
гедлі нмпралмвмы Кабілдру Міліпр-
оів Укоаїлз № 1306 віг 10.10.2001 
омку. 

Ддякі лаукмвуі, ланозкйаг, 
В. Тдорзхлзк [4, c. 283-288] птзйя-
ырщпя гм гуккз, цм «нмймедлля 
праррі  222-1 КК Укоаїлз "Маліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку" пунд-
одфарщ пр. 22 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жапагі вдотмвдлпрва ноава ра нозл-
узну ыозгзфлмї взжлафдлмпрі, жакоі-
нйдлмку в кіелаомглзт ноавмвзт 
акрат ра ноавмвзт нмжзуіят Євом-
ндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз», ла-
цм каы жауваезрз лапрунлд. 

У йірдоаруоі ж кмлпрзрууіилмгм 
ноава жагайщлмвзжлалмы є нмжзуія, 
цм вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 8 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз упі її лмокз є лмокакз 
ноякмї гії ноз омжгйягі пноав в упіт 
гайужят ноава бдж бугщ-якзт взкйы-
фдлщ.  Оглак, цм прмпуєрщпя козкі-
лайщлмгм ноава, рм, ла кмє гйзбмкд 
ндодкмлалля, уд нзралля взкагає 
гмгаркмвмгм взвфдлля. 

Зомжукійм, цм у взнагкат, кмйз 
праррі Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоа-
їлз (гайі - КК Укоаїлз) пундодфарщ 
лмокак Кмлпрзрууії, каырщ жапрмпм-
вуварзпя кмлпрзрууіилі лмокз, як 
лмокз ноякмї гії.  Сакд ном уд 
игдрщпя в н. 2 нмпралмвз Пйдлуку 
Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 
01.11.96 о. № 9 «Пом жапрмпувалля 
Кмлпрзрууії Укоаїлз ноз жгіиплдллі 
ноавмпуггя», гд лагмймхдлм: «Опкі-
йщкз Кмлпрзрууія Укоаїлз, як жажла-
фдлм в її пр. 8, кає лаивзцу ыозгзф-
лу пзйу, а її лмокз є лмокакз ноя-
кмї гії, пугз ноз омжгйягі кмлкодр-
лзт пноав каырщ муілыварз жкіпр 
бугщ-якмгм жакмлу фз ілхмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм акра ж рмфкз жмоу 
имгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії і в 
упіт лдмбтіглзт взнагкат жапрмпмву-
варз Кмлпрзрууіы як акр ноякмї гії». 

Такзк фзлмк, якцм в Кмлпрзру-
уії Укоаїлз є фз гм лдї бугурщ вкйы-
фдлі лмві лмокз, які увіигурщ у пунд-
одфліпрщ ж лмокакз КК Укоаїлз, лд 
влзкає пуклівів, цм ракі козкілайщ-
лм-ноавмві лмокз вроафаырщ пзйу і 
каырщ жапрмпмвуварзпя вігнмвіглі 
кмлпрзрууіилі лмокз ноякмї гії. 

Хмфу лагмймпзрз, цм взжлафдлля 
вігнмвіглмпрі фз лдвігнмвіглмпрі 
лмок КК Укоаїлз лмокак Кмлпрзру-
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уії Укоаїлз є гмвмйі пкйаглмы ном-
удгуомы.  Якцм Кмлпрзрууія Укоаї-
лз взжлає лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры йыгзлу, її езрря і жгмомв’я, 
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і 
бджндку (пр. 3 Кмлпрзрууії), рм проу-
круоа Опмбйзвмї фапрзлз КК Укоаї-
лз, а ракме пніввіглмхдлля палкуіи 
лзжкз имгм прарди гаырщ кмейзвіпрщ 
првдогеуварз ном рд, цм мплмвз ла-
уімлайщлмї бджндкз, а ракме вйап-
ліпрщ і гдякі ілхі пмуіайщлі уіллмпрі 
взжлаырщпя козкілайщлзк жакмлмк 
бійщх взпмкзкз, ліе жгмомв’я і ла-
вірщ езрря йыгзлз. 

Оглак пйіг воатмвуварз, цм жйм-
фзлліпрщ і каоаліпрщ гіялля, а мпмб-
йзвм имгм «ілхі козкілайщлм-
ноавмві лапйігкз» одгуйыырщпя лмо-
какз лд йзхд Опмбйзвмї фапрзлз, а 
и Загайщлмї фапрзлз КК Укоаїлз. У 
ракмку пдлпі «жакмлмк ном козкіла-
йщлу вігнмвігайщліпрщ» кмела вва-
еарз фзкайм кмлпрзрууіилзт лмок. 

Срарря 222-1 КК мнзпує гіялля 
лапрунлзк фзлмк: гії, цм каырщ 
мжлакз калінуйывалля ла смлгмвіи 
біоеі, впралмвйдлі вігнмвіглм гм жа-
кмлу цмгм гдоеавлмгм одгуйывалля 
озлку уіллзт нандоів. 

З ущмгм нозвмгу ваорм жажлафз-
рз, цм, нм-ндохд, Ваохавпщка кмл-
вдлуія [5, c. 1-10] у Дмгарку пдодг 
ілхзт жймфзлів лажзває «калінуйы-
валля озлкмк».  Опкійщкз уд пймвм-
пнмйуфдлля игд у жв’яжуі ж лджакмл-
лзк гіякз ж ілпаигдопщкмы ілсмока-
уієы, кмела нознупрзрз, цм каєрщпя 
ла уважі пакд нмвдгілка ла озлку 
уіллзт нандоів.  Айд якзи кмлкодр-
лзи жкіпр Кмлвдлуія вкйагає в нм-
лярря «калінуйывалля озлкмк» – 
лдвігмкм.  Тмку ж смокайщлмї рмфкз 
жмоу взкмлалляк взкмг Кмлвдлуії 
кмела вваеарз козкілайіжауіы бугщ-
якмгм гіялля, якд у лауімлайщлмку 
жакмлмгавпрві кає лажву «калінуйы-
валля озлкмк». 

Пм-гоугд, жі жкіпру козкілайщлм-
ноавмвмї лмокз взнйзває, цм гіялля 
як мжлака пкйагу жймфзлу, нмйягає у 
гії, цм кіпрзрщ мжлакз ілхмгм гіялля, 
а пакд мжлакз калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі.  Нажва пр. 222-1 КК 

ра праррі 101 Закмлу Укоаїлз «Пом 
гдоеавлд одгуйывалля озлку уіллзт 
нандоів» взкйагдлі як «калінуйы-
валля ла смлгмвмку озлку», в рми 
фап, кмйз у гзпнмжзуії лмокз КК игд 
кмва ном «мжлакз калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі», а в рдкпрі пакмї 
пр. 101 жакмлу цмгм гдоеавлмгм од-
гуйывалля озлку уіллзт нандоів – 
ном «калінуйывалля уілакз ла смл-
гмвмку озлку». 

Тдмодрзфлм кмела жомбзрз вз-
плмвмк ном вігпурліпрщ у жакмлмгав-
прві взжлафдлля жабмомлдлмї смокз 
нмвдгілкз, а пакд калінуйывалля ла 
смлгмвіи біоеі, рмбрм ном лдкмейз-
віпрщ ж’япувалля рмфлмгм жкіпру коз-
кілайщлм-ноавмвмї лмокз, номрд ла 
ноакрзуі впд взгйягає нм-ілхмку і 
ла уд є пвмє мбґоулрувалля. 

Дмпвіг вірфзжлялмї ноакрзкз жа-
прмпувалля жакмлмгавпрва гає нігпра-
вз првдогеуварз, цм гйя ноавмжапрм-
пувафа ракі «гоіблзуі» жлафдлля, ла 
еайщ, лд каырщ і «калінуйывалля ла 
смлгмві біоеі» взжлафарзкдрщпя фд-
одж «калінуйывалля уілакз ла смл-
гмвмку озлку».  В ущмку взнагку 
лавояг фз взлзклурщ якіпщ нзралля. 

Оред, нмймедлля пр. 222-1 КК 
Укоаїлз "Малінуйывалля ла смлгм-
вмку озлку" лд пундодфарщ пр. 22 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, жапагак вдотм-
вдлпрва ноава ра нозлузну ыозгзф-
лмї взжлафдлмпрі, жакоінйдлмку в 
кіелаомглзт ноавмвзт акрат ра ноа-
вмвзт нмжзуіят Євомндипщкмгм пугу 
ж ноав йыгзлз, ра нігйягаырщ жапрм-
пуваллы, мпкійщкз: 

- пака жакмлмгавфа кмлпроук-
уія, цм взкмозпрала, вігнмвігає 
упрайдлзк нозимкак жакмлмгавфмї 
рдтлікз ра нозлузнак козкілайщлмгм 
ноава; 

- вігпурліи емглзи ж нодудгдл-
рів жвдолдлля ж нозвмгу взжлалля 
лдкмлпрзрууіилмы лмоку ноава- 
пр. 222-1 КК Укоаїлз жа ндоімг ж 
2011 нм 2018 оік; 

- жакмлмгавфа гіяйщліпрщ кає фі-
ркі мбкдедлля, в рмку фзпйі вігнмві-
гліпрщ нозилярзт жакмлів / лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії Укоа-
їлз ра фзллзк кіелаомглзк ноавм-
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взк акрак, в ілхмку взнагку жакмл 
лд кає ноава ла іплувалля; 

- жлафла фапрзла лмок фзллмгм 
жакмлмгавпрва Укоаїлз каырщ балкд-
рлзи (вігпзймфлзи) таоакрдо; 

- вномвагедлля ра сулкуімлу-
валля пр. 222-1 КК Укоаїлз буйм 
мбмв’яжкмвмы укмвмы жгіглм взкмг 
FATF (ж нмпзйалляк ла Ваохавпщку 
кмлвдлуіы) ра жабджндфзйм взтіг 
Укоаїлз ж фмолмгм/піомгм пнзпку 
коаїл, гд лд кайм кіпуд жакмлмгавфд 
водгуйывалля нмоухдлля віглмпзл 
ла смлгмвмку озлку. 

Такзк фзлмк, рвдогедлля ном 
сакр лдвігнмвіглмпрі нмймедлщ пр. 
222-1 КК Укоаїлз " пр. 22 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз, жапагак вдотмвдлпрва 
ноава ра нозлузну ыозгзфлмї вз-
жлафдлмпрі, жакоінйдлмку в кіелаом-
глзт ноавмвзт акрат ра ноавмвзт 
нмжзуіят Євомндипщкмгм пугу ж ноав 
йыгзлз лдкмкндрдлрлм, як і рвдо-
гедлля ном лджакмлліпрщ ра лдвігнм-
вігліпрщ ра вігпурліпрщ вжагайі пакмгм 
пкйагу жймфзлу як «калінуйывалля 
ла смлгмвмку озлку». 

Хмріймпя б лагмймпзрз, цм 
НКЦПФР є єгзлзк могалмк, ж пнд-
уіайщлзкз нмвлмваедллякз, взкйы-
флмї псдоз жапрмпувалля ра гіяйщлм-
прі, цм жгардл впралмвзрз лаявліпрщ 
фз вігпурліпрщ мжлак калінуйывалля 
ла озлку уіллзт нандоів.  
НКЦПФР, ла нігправі ущмгм кає 
пндуіайщлзи праруп - сакрзфлм мога-
ліжмвує, кммогзлує ра кмлромйыє 
гіяйщліпрщ впіт пуб’єкрів ла озлку 
уіллзт нандоів. 

Оред, єгзлзк жакмлмгавфм вз-
жлафдлзк пнмпмбмк впралмвйдлля 
мжлак калінуйывалля є взплмвмк 
НКЦПФР. 

Коік рмгм, В. Тдорзхлзк првдо-
геує, цм «гзпнмжзуія лмокз 
(пр. 222-1 КК Укоаїлз) цмгм вігнм-
вігайщлмпрі жа лджакмллі калінуйы-
валля ла озлку кає бурз кмлкодрз-
жмвала, бдж жапрмпувалля бйалкдрлм-
гм пнмпмбу и муілмфлзт, багармжлаф-
лзт ра лдкмлкодрлзт нмймедлщ.» ж 
фзк я лд нмгмгеуыпя. 

Нмокарзвлм-ноавмвзи акр – уд 
акр ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі кмкнд-

рдлрлзт гдоеавлзт могалів, якзи 
впралмвйыє, жкілыє фз пкапмвує лм-
окз ноава. 

Ілхзкз пймвакз, уд гмкукдлр, 
якзи нозикаєрщпя в ндвлмку нмояг-
ку кмкндрдлрлзк гдоеавлзк мога-
лмк, в якмку кіпрярщпя лмокз ноава. 
Нмокарзвлм-ноавмвзи акр як гедод-
йм ноава кмела мтаоакрдозжуварз, 
жвдолувхз увагу ла лапрунлі имгм 
мплмвлі мжлакз: віл взгаєрщпя кмкнд-
рдлрлзк гдоеавлзк могалмк у вз-
жлафдлмку номудгуолмку нмоягку, 
кає гдоеавлм-вйаглзи таоакрдо, 
мтмомляєрщпя жапмбакз гдоеавлмгм 
нозкупу, кає ыозгзфлу пзйу, гмку-
кдлрайщлм мсмокйдлзи, кає впралм-
вйдлу смоку і одквіжзрз. 

Бйалкдрлмї є гзпнмжзуія, яка, лд 
лажзваыфз кмлкодрлзт мжлак жймфз-
лу абм лажзваыфз рійщкз фапрзлу іж 
лзт, вігпзйає гйя впралмвйдлля жкіп-
ру мжлак уфзлдлмгм гіялля гм ілхзт 
лмокарзвлзт акрів, які лд є жакмла-
кз ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ 
(ілхі жакмлз, ілпроукуії, прарурз, 
нмймедлля, пралгаорз, ноавзйа, вка-
жівкз рмцм). 

Нанозкйаг, бйалкдрлзкз є гзп-
нмжзуії лмок пр. 271 КК («Пмоухдл-
ля взкмг жакмлмгавпрва ном мтмомлу 
ноауі»), пр. 286 КК («Пмоухдлля 
ноавзй бджндкз гмомелщмгм оуту абм 
дкпнйуарауії роалпнмору мпмбакз, які 
кдоуырщ роалпнморлзкз жапмбакз») 
ра ілхі.  Тмгі фмку нзралля, цмгм 
лдвзжлафдлмпрі взлзкає йзхд в омж-
оіжі пр. 222-1 КК Укоаїлз "Маліну-
йывалля ла смлгмвмку озлку"? 

Навнакз, бйалкдрліпрщ лмокз 
пр. 222-1 КК Укоаїлз гає лак фіркд 
нмлярря ра бійщх фіркі кдеі омжу-
кілля в якмку ланоякку нмроіблм 
оутарзпщ ра які мплмвлі дранз в ном-
удпі гмвдгдлля фз пномпрувалля га-
лмгм пкйагу жймфзлу.   

Дмпйігедлля жлафлмї кійщкмпрі 
лаукмвзт прарди, кмлмгоасіи гає ніг-
правз жажлафзрз, цм гуккз пуррєвм 
вігоіжляырщпя, номрд лігд лд жажлафд-
лм ном лджакмлліпрщ фз лдкмлпрзру-
уіиліпрщ, абм е бугщ-яку ілху жабм-
омлу жапрмпувалля бйалкдрлмгм пнм-
пмбу в козкілайщлмку жакмлмгавпрві.  
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Ддякі лаукмвуі вваеаырщ, цм 
бйалкдрла гзпнмжзуія взкмозпрмву-
єрщпя рмгі, кмйз родба впралмвзрз 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлм-
калірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, 
які мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм в 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат і 
рдтліфлзт лмокат.  Ці акрз ра лмокз 
кмеурщ бурз взгалі гм лабоалля 
фзллмпрі жакмлмк ном козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ, цм кіпрзрщ бйалкд-
рлу гзпнмжзуіы, мглмфаплм ж лзк абм 
ніпйя имгм взгалля; вмлз кмеурщ 
жкілыварзпя, айд козкілайщлм-
ноавмва лмока, яка кає бйалкдрлу 
гзпнмжзуіы, ноз ущмку жайзхаєрщпя 
бдж жкіл.  У праррят 271-275 КК 
Укоаїлз є нмпзйалля лд ла бугщ-які 
кмлкодрлі лмокарзвлі нознзпз КК, а 
ла ілхі лмокарзвлі акрз, цм жлатм-
гярщпя жа имгм кдеакз.  Цд гмжвмйяє 
жомбзрз взплмвмк, цм гзпнмжзуії 
жажлафдлзт прарди КК є бйалкдрлз-
кз, у жв’яжку ж фзк гйя їт ноавзйщ-
лмгм жапрмпувалля пйіг жвдолурзпя 
гм ілхзт лмокарзвлзт акрів (ноа-
взй, ілпроукуіи, пралгаорів рмцм). 

Ю. А. Пмлмкаодлкм жауваеує, 
цм жймфзлла нмвдгілка взжлафаєрщпя 
рійщкз КК Укоаїлз, в рми фап як лм-
окарзвлі акрз, гм якзт вігпзйаырщ 
лмокз КК іж бйалкдрлзкз гзпнмжз-
уіякз, одгуйыырщ ноавмкіолу нмвд-
гілку йыгзлз у ндвліи псдоі пупні-
йщлзт віглмпзл і йзхд гмнмкагаырщ 
упралмвзрз гіиплзи мбпяг жймфзллмї 
нмвдгілкз. 

А. В. Савфдлкм гм гедодй козкі-
лайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз віг-
лмпзрщ мкодкі лдкозкілайщлі жакмлз 
ра нігжакмллі лмокарзвлм-ноавмві 
акрз.  Бйалкдрлі гзпнмжзуії лд лажз-
ваырщ кмлкодрлзт мжлак жймфзлу (фз 
лажзваырщ йзхд фапрзлу ж лзт) і віг-
пзйаырщ гйя впралмвйдлля їт жкіпру 
гм ілхзт гедодй – лдкозкілайщлзт 
жакмлів і нігжакмллзт лмокарзвлм 
ноавмвзт акрів, цм омжрахмвалі жа 
кдеакз КК Укоаїлз ра цмгм якзт лд 
жапрмпмвуєрщпя кмгзсікауія. 

Ілхі гмпйіглзкз првдогеуырщ, 
цм бйалкдрла гзпнмжзуія взкмозпрм-
вуєрщпя рмгі, кмйз родба впралмвзрз 

козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлмка-
лірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, які 
мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм йзхд в 
жакмлат, а лд в ілхзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат і рдтліфлзт лмокат. 

Так, Н. О. Гурмомва вваеає, цм 
праррі КК Укоаїлз ж бйалкдрлзкз 
гзпнмжзуіякз каырщ кіпрзрз вігпз-
йалля лд гм бугщ-якзт лмокарзвлзт 
акрів, а йзхд гм жакмлів, мпкійщкз в 
ілхмку взнагку уд пундодфзрщ н. 22 
пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз і ряглд жа 
пмбмы лдпрабійщліпрщ козкілайщлмгм 
жакмлу. 

В праррі 222-1 КК Укоаїлз віг-
пзйалля жгіиплыєрщпя пакд гм пндуі-
айщлмгм жакмлмгавпрва, цм нмкйагд-
лм ла одгуйывалля пндузсіфлмї псд-
оз віглмпзл кіе пуб’єкракз смлгм-
вмгм озлку ра нодгправйяє пмбмы лд 
номпрм лмокарзвлм ноавмвзи акр в 
жагайщлмку омжукіллі, а пакд жакмл 
Укоаїлз. 

Як бафзкм, ноз жапрмпуваллі бйа-
лкдрлзт гзпнмжзуіи жкіпр козкілайщ-
лм-ноавмвмгм гіялля взжлафаєрщпя як 
жакмлмк ном козкілайщлу вігнмвіга-
йщліпрщ, рак і лмокакз ілхзт гайужди 
ноава.  Айд мпраллі лд жакілыырщ 
лмокз козкілайщлмгм ноава.  Вмлз 
взкмлуырщ у ракзт взнагкат «пубпз-
гіаолу», кмлкодрзжуыфу сулкуіы, 
урмфлыырщ і гмнмвлыырщ нмймедлля 
козкілайщлмгм жакмлу.  Айд і ноз 
бйалкдрліи гзпнмжзуії лмока козкі-
лайщлмгм жакмлу лд жкілыєрщпя жа 
пвмєы пурры.  Цд жукмвйдлм рзк, цм 
ноз нмоухдллі лмок ілхзт гайужди 
ноава жавегз нозпурля «козкілайщ-
лм-ноавмва кмкнмлдлра», ланозкйаг, 
пндуіайщлі мжлакз, вкажалі в гзпнмжз-
уіят прарди КК (пупнійщлм лдбджндфлі 
лапйігкз фз пнмпіб, кіпуд, фап, мбпра-
лмвка вфзлдлля жймфзлу).  Тзк па-
кзк жакмлмгавдущ жа гмнмкмгмы вз-
кмозпралля лмок ілхзт гайужди йзхд 
урмфлыє в кмелмку взнагку пкйаг 
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, кмр-
ози тмфа і багарм в фмку бажуєрщпя ла 
лмокат ілхзт гайужди ноава, айд лд 
вроафає пвмгм мпмбзпрмгм (козкіла-
йщлм-ноавмвмгм) і пндуіайщлмгм жкіпру 
і смокз. 
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Оред, у жв’яжку ж ноаглдлляк 
Укоаїлз гм впруну гм Євомндипщкмгм 
Смыжу, ла взкмлалля Загайщлмгдо-
еавлмї номгоакз аганрауії жакмлм-
гавпрва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва 
Євомндипщкмгм Смыжу нозилярмї 
наойакдлрмк Укоаїлз в 2004 омуі, 
Дзодкрзв Євомндипщкмгм Паойакдл-
ру ра Рагз Євомнз буйз влдпдлі жкі-
лз и гмнмвлдлля в лмокарзвлм-
ноавмву бажу Укоаїлз, хйятмк ноз-
илярря лзжкз жакмлмгавфзт акрів, в 
рмку фзпйі жакмлу Укоаїлз віг 21 
квірля 2011 омуі № 3267-VI «Пом 
влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгав-
фзт акрів Укоаїлз цмгм жанмбігалля 
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, 
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк», 
якзк буйм жаномвагедлм козкілайщ-
лу вігнмвігайщліпрщ жа калінуйывал-
ля ла смлгмвмку озлку (пр. 222-1 
КК Укоаїлз). 

  Фмокуйывалля гзпнмжзуії 
праррі 222-1 КК Укоаїлз фдодж бйал-

кдрлу лмоку, є лаибійщх вгайзк ж 
мгйягу ла гзлакіфлі жкілз ра нмпріи-
лзи омжвзрмк і угмпкмлайдлля смл-
гмвмгм озлку Укоаїлз, цм гмжвмйяє 
взкмозпрмвуварз уы прарры КК 
Укоаїлз рмгі, кмйз родба впралмвзрз 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нм-
оухдлля ноавзй, цм кіпрярщ оіжлм-
калірлі нознзпз, взкмгз, жабмомлз, 
які мнзпалм ра гдрайщлм омжкозрм в 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт ра ні-
гжакмллзт акрат.  Такі лмокз нмвд-
гілкз ла смлгмвмку озлку кмеурщ 
бурз взгалі гм лабоалля фзллмпрі 
жакмлмк ном козкілайщлу вігнмвіга-
йщліпрщ, цм кіпрзрщ бйалкдрлу гзп-
нмжзуіы, мглмфаплм ж лзк абм ніпйя 
имгм взгалля; вмлз кмеурщ жкілыва-
рзпя, угмпкмлайыварзпя, впралмвйы-
варз взкйыфдлля, айд козкілайщлм-
ноавмва лмока впралмвйдла в праррі 
222-1 КК Укоаїлз лд бугд нмродбу-
варз нмпріилмгм влдпдлля жкіл гм 
кмгдкпу і бугд жайзхаєрщпя бдж жкіл. 
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Порівняльний аналіз 

 
Поава йыгзлз є пкйаглзк, бага-

рмвзкіолзк явзцдк. У оіжлі днмтз 
номбйдка ноав йыгзлз, лджкіллм 
жайзхаыфзпщ нмйірзкм-ноавмвмы, 
лабувайа одйігіилм-дрзфлмгм, сійм-
пмспщкмгм жвуфалля. 

Лыгпрвм ла хйяту урвдогедлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз номихйм рдо-
лзпрзи хйят, комк жа комкмк мбкд-
еуыфз впдвйаггя гдоеавз, нмхзоы-
ыфз нозлузн оівлмноавлмпрі ла впд 
бійщхд кмйм мпіб ра віглмпзл кіе 
лзкз. Чапрм пакд бмомрщба жа ноава 
йыгзлз, жа лмві и лмві прундлі пвмбм-
гз правайа карайіжармомк хзомкмка-
пхраблзт жкіл у пупнійщлм-
нмйірзфлмку езррі рієї фз ілхмї коа-
їлз, вдйа гм лмвмгм мпкзпйдлля омйі 
йыгзлз в її віглмпзлат ж пупнійщпр-
вмк ра гдоеавмы. 

Поавмва гмнмкмга є лдвіг’єклзк 
ваейзвзк явзцдк ноавмвмї гіиплмпрі 
узвійіжмвалзт гдоеав ра мглієы іж 
мплмвлзт сулкуіи ыозпноугдлуії. 
Пмродба у ноавмвіи гмнмкмжі у взоі-
хдллі кмлкодрлзт езррєвзт пноав 

іплуварзкд жавегз, мпкійщкз бійщ-
хіпрщ лапдйдлля лд вмймгіє і 
мб’єкрзвлм лд кмед вмймгірз упієы 
пукунліпры пндуіайщлзт жлалщ, лдмб-
тіглзт гйя дсдкрзвлмгм ноавмвмгм 
жатзпру пвмїт ноав [1, п. 3]. 

Агвмкаруоа є ваейзвзк ноавм-
взк ілпрзрурмк омжвзлдлзт гдоеав, 
цм прмїрщ ла ваорі ноав і пвмбмг гом-
кагял ра їт мб'єглалщ. Цд ракме 
пкйагла пмуіайщла пзпрдка, яку пкйа-
гаырщ упі агвмкарз мкодкмї гдоеавз. 

Упроіи агвмкаруоз, її нубйіфлм-
ноавмвзи праруп в кмеліи коаїлі кає 
пвмї мпмбйзвмпрі. У євомндипщкіи 
ноавмвіи куйщруоі жагайщлмнозиля-
рзк є лагалля ноавмвмї гмнмкмгз 
номсдпіилзк агвмкармк. У ракмку 
омжукіллі, агвмкар взпрунає ніг оіж-
лзкз лажвакз уієї номсдпії: ноавмжа-
тзплзк (лік. Rechtsanwalt) в Нікдф-
фзлі, агвмкар в Рмпії, Укоаїлі, (со. 
Avocat) у Фоалуії, (ірай. Avvocato) в 
Ірайії. У гдякзт гдоеават сулкуії 
агвмкара взкмлуырщ нодгправлзкз 
гвмт номсдпіи. Нанозкйаг, в Вдйзкіи 
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Бозралії — баооіпрдо (алгй. Barrister) 
ра пмйіпірмо (алгй. Solicitor), в Пмйщці 
— агвмкар (нмй. Adwokat) ра ноавм-
взи оаглзк (нмй. Radca Prawny) [2]. 

Рдайіжауія ноава гомкагялзла ла 
ноавмву гмнмкмгу (у рмку фзпйі і 
жатзпр) кмейзва йзхд жа лмокайщ-
лзт укмв гйя гіяйщлмпрі мпіб, які її 
жгіиплыырщ. Зажлафдла мбправзла 
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ бійщх гдра-
йщлмгм взвфдлля жаоубіелмгм гмпвігу 
жатзпру ноав ра гаоалріи мпіб ніг фап 
жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї гіяйщ-
лмпрі ж лагалля ноавмвмї гмнмкмгз.  

Пзраллякз нмоівляйщлм-ноавм-
взт гмпйігедлщ у козкілайщлмку 
ноаві  у оіжлі  ндоімгз жаикайзпщ ракі 
вфдлі, як: А. М. Бмикм, Т. В. Ваосм-
ймкдєва, В. І. Бмозпмв, С. С. Міомх-
лзфдлкм, В. О. Навомущкзи, В. І. Ты-
рыгіл, П. Л. Фоіп. Бджнмпдодглщм 
номбйдкарзуі нмоівляйщлм-ноавмвзт 
гмпйігедлщ жймфзлів номрз ноавмпуг-
гя нозпвяфдлм лдбагарм ноаущ (жмкод- 
ка омбмрз М. І. Хавомлыка ра 
М. О. Сніоігмлмва). Помрд, гм ущмгм 
фапу жажлафдла номбйдка лд жлаихйа 
пвмгм лайделмгм взоіхдлля. 

Мдра праррі  нмйягає у алайіжі жа-
оубіелмгм гмпвігу козкілайщлм-
ноавмвмї мтмомлз пупнійщлзт віглм-
пзл, цм жабджндфуырщ гмрозкалля 
ноз жгіиплдллі ноавмпуггя ноава ла 
жатзпр.  

Огла ж нмкірлзт озп пуфаплмгм 
козкілайщлмгм ноава Укоаїлз – имгм 
ріплі жв’яжкз ж нмймедллякз кіела-
омглмгм ноава, які внйзваырщ ла су-
лкуімлувалля и омжвзрмк уієї гайужі. 
Онрзкіжауія узт жв’яжків є мглзк іж 
акруайщлзт ланоякків омжбугмвз 
козкілайщлм-ноавмвмї пзпрдкз Укоа-
їлз ра жабджндфдлля вігнмвіглмпрі 
номгодпзвлзк кіелаомглзк пралгао-
рак рзт жапмбів, які жапрмпмвуырщпя 
гдоеавмы гйя одгуйывалля и мтмом-
лз пупнійщлзт віглмпзл віг жймфзл-
лзт нмпягалщ [3, п. 86]. 

Чапрзлмы 1 пр. 59  Кмлпрзрууії 
Укоаїлз кмелмку лагалм ноавм ла 
ноавмву гмнмкмгу. Поавм ла ноавмву 
гмнмкмгу – уд кмейзвіпрщ сіжзфлмї 
мпмбз мгдоеарз ыозгзфлі (ноавмві) 
нмпйугз. Оглзк іж лаиваейзвіхзт 

взгів ноавмвзт нмпйуг є жатзпр жа-
розкалзт, жааодхрмвалзт, нігмжоы-
валзт, мбвзлувафдлзт, нігпуглзт 
мпіб. Так, ф. 3 пр. 14 Міелаомглмгм 
накру ном гомкагялпщкі і нмйірзфлі 
ноава впралмвйдлм, цм кмедл кає 
ноавм ноз омжгйягі бугщ-якмгм нод-
г'явйдлмгм имку козкілайщлмгм  мб-
взлувафдлля бурз пугедлзк в имгм 
нозпурлмпрі і жатзцарз пдбд  мпмбзп-
рм абм  жа  нмпдодглзурвмк  мбоалмгм  
лзк жатзплзка;  якцм віл лд кає жа-
тзплзка, бурз нмвігмкйдлзк ном уд 
ноавм і карз нозжлафдлмгм имку жа-
тзплзка   в  бугщ-якмку  оажі,  кмйз  
ілрдодпз  ноавмпуггя  рмгм взкага-
ырщ,  бджнйарлм  гйя лщмгм в упякмку 
ракмку взнагку,  кмйз у лщмгм лдкає 
гмпрарлщм кмхрів гйя мнйарз ущмгм 
жатзплзка [4]. Алаймгіфлі нмймедлля 
цмгм жабджндфдлля ноава ла жатзпр 
жакоінйдлі і у Євомндипщкіи кмлвдлуії 
ном жатзпр ноав йыгзлз и мплмвмнм-
ймелзт пвмбмг 1950 о. [5]. 

Іж сакру взжлалля ноава ла ноа-
вмву гмнмкмгу ла кіелаомглмку 
(ноавмвмку) оівлі взнйзває лдмбтіг-
ліпрщ нозгійдлля увагз жабджндфдллы 
имгм одайіжауії и мтмомлз гмпрунлз-
кз ноавмвзкз жапмбакз ла лауімла-
йщлмку оівлі. Ваорм жажлафзрз, цм 
одайіжауія ноава ла ноавмву гмнмкм-
гу, кмейзва йзхд жа  лмокайщлзт 
укмв гйя гіяйщлмпрі мпіб, які її жгіип-
лыырщ. Оглзк іж жапмбів жатзпру 
ноава ла ноавмву гмнмкмгу в Укоаїлз 
є козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа 
вроуфалля в гіяйщліпрщ жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз, ндодгбафдла 
пр. 397 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоа-
їлз (гайі КК Укоаїлз), яка кіпрзрщпя 
у омжгійі XVIII «Зймфзлз номрз ноа-
вмпуггя» Опмбйзвмї фапрзлз. 

Оуілка мбукмвйдлмпрі, гмпрарлм-
прі ра якмпрі лаявлмї в уіи лмокі 
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз є 
мглзк ж акруайщлзт нзралщ, взоі-
хдлля якмгм пнозярзкд нігвзцдллы 
оівля жатзпру ноав гомкагял в Укоа-
їлі ра гмжвмйзрщ впралмвзрз оівдлщ 
вігнмвіглмпрі лауімлайщлмгм  козкі-
лайщлмгм жакмлмгавпрва мплмвмнмйм-
елзк (жагайщлмвзжлалзк) нозлуз-
нак ра лмокак кіелаомглмгм ноава в 
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фапрзлі пралгаорів мтмомлз ноав і 
пвмбмг йыгзлз. 

Оглзк іж нозимків гмпйігедлля 
жапмбів мтмомлз ноава ла ноавмву 
гмнмкмгу, цм одайіжуєрщпя фдодж првм-
одлля укмв гйя лмокайщлмї гіяйщлмпрі 
мпіб, які жгіиплыырщ жатзпр жарозка-
лзт, жааодхрмвалзт, нігмжоывалзт, 
мбвзлувафдлзт, нігпуглзт мпіб, жмк-
одка і хйятмк козкілайщлмї жабмомлз 
у вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ, 
є  нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж. 

Пмоівляйщлм-ноавмвзи (нмоівля-
йщлзи, кмкнаоарзвлзи) кдрмг у лаууі 
козкілайщлмгм ноава взкмозпрмву-
єрщпя гйя взжлафдлля жкіпру ра пур-
лмпрі козкілайщлм-ноавмвзт лмок ра 
ілпрзрурів, таоакрдозпрзк козкілайщ-
лмї нмйірзкз гдоеавз фз кіегдоеав-
лзт угоунмвалщ, жакмлмгавпрвм якзт 
гмпйігеуєрщпя, ж кдрмы взявйдлля 
жагайщлзт пурліплзт озп і таоакрдоз-
прзк гмгкз ноава и жакмлмкіолмпрди 
її омжвзрку гйя нмгайщхмгм взжла-
фдлля кмейзвзт ланояків угмпкмла-
йдлля козкілайщлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз і ноакрзкз имгм жапрмпувал-
ля [6, п. 29]. 

Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм: гає 
кмейзвіпрщ муілзрз прал омжвзрку 
лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз жі пві-
рмвзкз рдлгдлуіякз у омжвзрку ноа-
ва, ла мплмві жіправйдлля вігібоарз 
коаці жоажкз ж ноавмвмгм гмпвігу гйя 
угмпкмлайдлля як лауімлайщлзт ноа-
вмвзт пзпрдк, рак і кіелаомглмгм 
жакмлмгавпрва [7, п. 53-54]. Вмлм гає 
кмейзвіпрщ взявзрз пнійщлі озпз ра 
мпмбйзвмпрі, вжаєкмвнйзв, рдлгдлуії і 
жакмлмкіолмпрі омжвзрку жакмлмгав-
прва оіжлзт гдоеав в укмват ілрдгоа-
уіилзт  номудпів, які вігбуваырщпя 
лзлі в Євомні ра пвірі [8, п. 57]. 

Закмлмгавпрвм оіжлзт євомндипщ-
кзт гдоеав номрягмк багарщмт прм-
йірщ омжвзваймпя птмезк фзлмк. За 
кійщка омків одсмокз, номвдгдлі у ріи 
фз ілхіи коаїлі, які гмвдйз пвмы гм-
уійщліпрщ, нмврмоывайзпя в ілхзт 
коаїлат, тмф і ж ндвлзкз кмгзсікауі-
якз, мбукмвйдлзкз пндузсіфлзкз 
укмвакз і роагзуіякз узт коаїл  абм 
пноякмвалзкз ла упулдлля взявйд-
лзт ноз нмоівляллі номбійів ра лдгм-

йіків нмфаркмвмгм жакмлмгавфмгм оі-
хдлля [9, п. 18]. 

Пдох жа впд, в тмгі гмпйігедлля 
жажлафдлмгм нзралля, лакз буйм вз-
гійдлм гоуну кмгзсікмвалзт жакмлів 
коаїл, які ж іпрмозфлм жукмвйдлзт 
мбправзл укмвлм лайдеарщ гм «нмпр-
оагялпщкмгм»  ноавмвмгм номпрмоу – 
Козкілайщлі кмгдкпз Рдпнубйікз 
Гоужія, Рдпнубйікз Туоккдліпрал, 
Рдпнубйікз Тагезкзпрал, Рдпнубйікз 
Біймоупщ, Рдпнубйікз Ммйгмва, Рдп-
нубйікз Кажатпрал, Аждобаигеалпщкмї 
Рдпнубйікз. 

Так, як і КК Укоаїлз, впі жажла-
фдлі козкілайщлі жакмлз каырщ в 
Опмбйзвзт фапрзлат мкодкі омжгійз 
(гйавз) ном вігнмвігайщліпрщ жа жйм-
фзлз номрз ноавмпуггя. Урік гмпйі-
гедлля нмкажайм, цм каиед у впіт  
козкілайщлзт жакмлат жажлафдлзт 
взцд гдоеав вігпурлі лмокз ном віг-
нмвігайщліпрщ жа жймфзл номрз ноавм-
пуггя, нмгіблзи гм ндодгбафдлмгм 
пр. 397 КК Укоаїлз. Так, йзхд КК 
Рдпнубйікз Кажатпрал кіпрзрщ пр. 435, 
якмы впралмвйдлм козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ жа ндодхкмгеалля жа-
кмлліи гіяйщлмпрі агвмкарів ра ілхзт 
мпіб нм жатзпру ноав, пвмбмг і жакмл-
лзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла, 
а ракме лагаллы ыозгзфлмї гмнмкм-
гз сіжзфлзк і ыозгзфлзк мпмбак [10, 
п. 467]. Оглак ваорм жажлафзрз, цм 
нозряглдлля мпмбз гм козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа гіялля, які кіп-
рярщ пкйаг жймфзлу, ндодгбафдлмгм пр. 
435 КК Рдпнубйікз Кажатпрал кме-
йзвд йзхд жа укмвз, якцм  уі гіялля 
жавгайз іпрмрлмї хкмгз ноавак, пвм-
бмгак абм жакмллзк ілрдодпак йыгз-
лз і гомкагялзла, ноавак абм жакмл-
лзк ілрдодпак ыозгзфлзт мпіб, мтм-
омлывалзк жакмлмк ілрдодпак пупні-
йщпрва абм гдоеавз. Оред, жймфзл, 
ндодгбафдлзи пр. 435 КК Рдпнубйікз 
Кажатпрал кіпрзрщ кмлпрзрурзвлу 
мжлаку – «жавгалля іпрмрлмї хкмгз», 
а рак  є жймфзлмк ж кардоіайщлзк 
пкйагмк, рмгі як жймфзл, ндодгбафд-
лзи пр. 397 КК Укоаїлз є жймфзлмк ж 
смокайщлзк пкйагмк.  

На лаху гукку, лаявліпрщ  ракмї 
кмлпрзрурзвлмї мжлакз як жавгалля 
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іпрмрлмї хкмгз ноавак, пвмбмгак абм 
жакмллзк ілрдодпак йыгзлз і гомка-
гялзла, ноавак абм жакмллзк ілрд-
одпак ыозгзфлзт мпіб, мтмомлыва-
лзк жакмлмк ілрдодпак пупнійщпрва 
абм гдоеавз гдцм упкйаглыє нозря-
глдлля мпмбз гм козкілайщлмї вігнм-
вігайщлмпрі, мпкійщкз вкоаи пкйаглм 
взжлафзрз мгзлзуы взкіоу хкмгз, 
жавгалмї ноавак, пвмбмгак абм жакмл-
лзк ілрдодпак йыгзлз і гомкагялз-
ла, ноавак абм жакмллзк ілрдодпак 
ыозгзфлзт мпіб, мтмомлывалзк жа-
кмлмк ілрдодпак пупнійщпрва абм 
гдоеавз. 

Ваорм жажлафзрз, цм утвайдлзи в 
1996 о. Ммгдйщлзи КК  гйя гдоеав-
уфаплзущ Снівгоуелмпрі лджайделзт 
гдоеав у омжгійі ном жймфзлз номрз 
ноавмпуггя нознзпів цмгм козкіла-
йщлмї вігнмвігайщлмпрі жа вроуфалля  
в гіяйщліпрщ жатзплзка фз нодгправ-
лзка мпмбз ракме лд ндодгбафав [11]. 
Опкійщкз уди гмкукдлр кав одкмкдл-
гауіилзи таоакрдо ра нмкірлм внйз-
лув ла омжомбку лмвірліт козкілайщ-
лзт жакмлів бійщхмпрі гдоеав- уфап-
лзущ СНД, ла гукку аврмоа, уд в 
ндвліи кіоі нмяплыє вігпурліпрщ у 
узт акрат вігнмвігайщлмпрі жа вроу-
фалля в гіяйщліпрщ жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз ноз жабджндфдллі 
одайіжауії ноава ла жатзпр ноз жгіип-
лдллі ноавмпуггя. 

Помрд як і Ммгдйщлзи КК 
(пр. 334) рак і гдкійщка козкілайщлзт 
кмгдкпів коаїл «нмпроагялпщкмгм» 
ноавмвмгм номпрмоу, іж гмпйігеувалмї 
гоунз, кіпрярщ лмоку, яка впралмвйыє 
козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа нмг-
омжу  абм лапзййя у жв’яжку іж жгіип-
лдлляк ноавмпуггя абм номвагедлля 
гіжлалля абм нмндодглщмгм омжпйігу-
валля (пр. 346 КК Рдпнубйікз Таг-
езкзпрал [12], пр. 190 КК Рдпнубйікз 
Туоккдліпрал  [13]). Пмгібла гзпнм-
жзуія кіпрзрщпя у пр. 398 КК Укоаї-
лз, яка впралмвйыє козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ жа нмгомжу абм лапзйщ-
првм цмгм жатзплзка фз нодгправлз-
ка мпмбз. 

Дмпйігедлля жкіпру козкілайщ-
лмгм жакмлмгавпрва вкажалмї гоунз 
гдоеав, нмкажайм, цм жабмомла у 

вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ 
мпіб, які жгіиплыырщ жатзпр жарозка-
лзт, жааодхрмвалзт, нігмжоывалзт, 
мбвзлувафдлзт, нігпуглзт мпіб лд 
ндодбуває жа кдеакз лауімлайщлмї 
козкілайщлм-ноавмвмї мтмомлз. Пом-
рд, вмлз вкажуырщ ла взкмозпралля 
ілхмгм, ліе ндодгбафдлм КК Укоаїлз, 
пнмпмбу її жабджндфдлля. Рдайіжуварз 
раку мтмомлу цмгм гаоалрмвалзт кі-
елаомглзк і лауімлайщлзк жакмлм-
гавпрвмк ноав ра гаоалріи мпіб ніг 
фап жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї 
гіяйщлмпрі ж лагалля ноавмвмї гмнм-
кмгз, жа вігпурлмпрі пндуіайщлмї лмо-
кз ном вігнмвігайщліпрщ жа їт нмоу-
хдлля, кмела жа укмвз впралмвйдлля 
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля (абм лд вфзлдлля) пйуебм-
взкз мпмбакз (гм якзт лайдеарщ и 
нодгправлзкз вйагз, які жмбмв’яжалі 
првмозрз укмвз гйя одайіжауії ноава 
ла жатзпр – номкуомоз, пйігфі, пуггі) 
гіялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоухдлля 
ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдл-
ля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж ла-
галля ноавмвмї гмнмкмгз. 

Нанозкйаг, пр. 148 КК Рдпнубйі-
кз Тагезкзпрал [12]  впралмвйдлм 
вігнмвігайщліпрщ жа вігкмву у лагаллі 
гомкагялзлу ілсмокауії. Чапрзла 
гоуга вкажалмї праррі кіпрзрщ квайі-
сікауіилу мжлаку: вфзлдлля гіялля ж 
взкмозпралляк пйуебмвмгм пралмвз-
ца. Алаймгіфлу лмокз кіпрзрщ  і КК 
Рдпнубйікз Біймоупщ (пр. 204) [14]. 
Помрд КК Рдпнубйікз Тагезкзпрал 
квайісікує вкажалу лмоку як жймфзл 
номрз кмлпрзрууіилзт ноав ра пвмбмг 
йыгзлз ра гомкагялзла, а КК Рдпну-
бйікз Біймоупщ – як  жймфзл номрз 
йыгзлз. 

Ваорм жалафзрз, цм мплмвлу ном-
бйдку жапрмпувалля пр. 397 КК Укоа-
їлз пралмвзрщ пака гзпнмжзуія  - 
«вфзлдлля в бугщ-якіи смокі ндодх-
кмг гм жгіиплдлля ноавмкіолмї гіяйщ-
лмпрі жатзплзка фз нодгправлзка 
мпмбз». Тдокіл «вроуфалля в бугщ-
якіи смокі» лд кає мглмжлафлмгм 
омжукілля у вірфзжляліи ыозгзфліи 
йірдоаруоі і є гмвмйі гзпкупіилзк. Ці 
ндодхкмгз кмеурщ првмоыварзпя,  
жмкодка,  і хйятмк   вігкмвз в ла-
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галлі лдмбтіглзт кардоіайів, гмкукд-
лрів абм ілхмї ілсмокауії.  

Сйіг вкажарз,  цм пр. 24 Закмлу 
Укоаїлз «Пом агвмкаруоу ра агвмкар-
пщку гіяйщліпрщ» могалак гдоеавлмї 
вйагз, могалак кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, їт нмпагмвзк ра пйуебмвзк 
мпмбак, кдоівлзкак нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи, гомкагпщкзт 
мб’єглалщ  впралмвйдлм мбмв’яжмк 
цмгм лагалля цмгм лагалля агвмка-
ру ла имгм жанзр вігнмвіглмї ілсмо-
кауії ра кмніи гмкукдлрів, коік ілсм-
окауії ж мбкдедлзк гмпрунмк і кмніи 
гмкукдлрі, в якзт кіпрзрщпя ілсмо-
кауія ж мбкдедлзк гмпрунмк [15]. 
Чапрзла 3 уієї праррі кіпрзрщ вкажівку 
ла вігнмвігайщліпрщ, впралмвйдлу гі-
ыфзк жакмлмгавпрвмк, жа вігкмву, 
лдпвмєфаплу вігкмву ілсмокауії, жмк-
одка і козкілайщлу. 

Тмгі як, вігнмвіглм гм нознзпів 
Закмлу Укоаїлз «Пом ілсмокауіы», 
ілсмокауієы ж мбкдедлзк гмпрунмк 
є кмлсігдлуіила, раєкла ра пйуебмва 
ілсмокауія. Кмлсігдлуіилмы є ілсм-
окауія гмпрун гм якмї мбкдедлм 
ыозгзфлмы мпмбмы. Кмлсігдлуіила 
ілсмокауія кмед нмхзоыварзпя жа 
баеалляк (жгмгмы) вігнмвіглмї мпмбз 
у взжлафдлмку лды нмоягку вігнмві-
глм гм ндодгбафдлзт лды укмв [16]. 
Тмбрм, взтмгяфз ж галмї лмокз кмела 
ыозгзфла мпмба пакмпріилм взжлафає 
одезк гмпруну гм ілсмокауії, вйап-
лзкмк якмї вмла є. Поз ущмку ыоз-
гзфла мпмба лд мбкдедла в фапі цмгм 
кмкдлру лагалля ілсмокауії прарупу 
«ж мбкдедлзк гмпрунмк». А мред уд 
є кмейзвзк і ніг фап бджнмпдодглщм-
гм жвдолдлля агвмкара іж вігнмвіглзк 
жанзрмк. 

На лаху гукку, буйм б гмодфлзк 
жанмжзфзрз гмпвіг вкажалзт взцд 
коаїл ра впралмвзрз козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ жа вігкмву у лагаллі 
гомкагялзлу ілсмокауії.  

Алайіж КК Рдпнубйікз Гоужія нм-
кажав, цм галзи кмгдкп лд кіпрзрщ 
лмокз, нмгіблмї гм пр. 397 КК Укоаї-
лз. В рми ед фап алайіж гає кмейз-
віпрщ жомбзрз взплмвмк, цм вфзлдлля 
в бугщ-якіи смокі ндодхкмг гм жгіи-
плдлля ноавмкіолмї гіяйщлмпрі жатзп-

лзка фз нодгправлзка мпмбз нм ла-
галлы ноавмвмї гмнмкмгз абм нмоу-
хдлля впралмвйдлзт жакмлмк гаоал-
ріи їт гіяйщлмпрі ра номсдпіилмї рає-
клзуі, вфзлдлд пйуебмвмы абм нмпа-
гмвмы мпмбмы (як нозкйаг, пйігфзк, 
номкуомомк фз пуггды, кдоівлзкмк 
нігнозєкпрва), кмед мгдоеарз коз-
кілайщлм-ноавмву муілку, як жймвез-
валля пйуебмвзк пралмвзцдк 
(пр. 332), як ндодвзцдлля пйуебмвзт 
нмвлмваедлщ (пр. 333), абм як пйуе-
бмва лдгбайіпрщ (пр. 342) [17]. Оред, 
жа вігпурлмпрі в жакмлмгавпрві пндуіа-
йщлмї лмокз ном козкілайщлу вігнм-
вігайщліпрщ жа вфзлдлля в бугщ-якіи 
смокі ндодхкмг гм жгіиплдлля ноа-
вмкіолмї гіяйщлмпрі жатзплзка фз 
нодгправлзка мпмбз нм лагаллы ноа-
вмвмї гмнмкмгз абм нмоухдлля впра-
лмвйдлзт жакмлмк гаоалріи їт гіяйщ-
лмпрі ра номсдпіилмї раєклзуі, ракі 
гіялля кмейзвм квайісікуварз як 
пйуебмвзи жймфзл. 

Цікавм жажлафзрз, цм КК Аждо-
баигеалпщкмї Рдпнубйікз, як і КК 
Рдпнубйікз Гоужія, лд кіпрзрщ емглмї 
лмокз, нмгіблмї гм нмймедлщ пр. 397 
КК Укоаїлз. Оглак ракі гіялля як 
вфзлдлля в бугщ-якіи смокі ндодх-
кмг гм жгіиплдлля ноавмкіолмї гіяйщ-
лмпрі жатзплзка фз нодгправлзка 
мпмбз нм лагаллы ноавмвмї гмнмкмгз 
абм нмоухдлля впралмвйдлзт жакм-
лмк гаоалріи їт гіяйщлмпрі ра номсд-
піилмї раєклзуі, кмейзвм квайісіку-
варз як пйуебмві жймфзлз: пр. 308 - 
жймвезвалля нмпагмвзкз нмвлмва-
едллякз, пр. 309 – ндодвзцдлля нм-
пагмвзт нмвлмваедлщ, пр. 314 – тайа-
рліпрщ [18, п. 207-211]. 

Ужагайщлыыфз взкйагдлд, вбафа-
єрщпя, цм  у бійщхмпрі  коаїл   «нмпр-
оагялпщкмгм» номпрмоу лд ндодгбафд-
ла козкілайщлм-ноавмва жабмомла жа 
вроуфалля в гіяйщліпрщ в гіяйщліпрщ 
жатзплзка фз нодгправлзка мпмбз 
ноз жгіиплдллі номсдпіилмї гіяйщлмп-
рі, як пндуіайщла лмока. Помрд, алайіж 
нмкажав, цм одайіжауія мтмомлз цмгм 
гаоалрмвалзт кіелаомглзк і лауім-
лайщлзк жакмлмгавпрвмк ноав ра га-
оалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзкз 
номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж лагалля 
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ноавмвмї гмнмкмгз, жа вігпурлмпрі 
пндуіайщлмї лмокз ном вігнмвігайщ-
ліпрщ жа їт нмоухдлля, кмейзва жа 
укмвз впралмвйдлля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля (абм лд 

вфзлдлля) пйуебмвзкз мпмбакз гі-
ялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоухдлля 
ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдл-
ля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж ла-
галля ноавмвмї гмнмкмгз. 
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Нагмймхдлм ла вігпурлмпрі у козкілайщлзт кмгдкпат бійщхмпрі коаїл «нмпроагялпщ-
кмгм» номпрмоу козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз жа вроуфалля в гіяйщліпрщ жатзплзка 
фз нодгправлзка мпмбз ноз жгіиплдллі номсдпіилмї гіяйщлмпрі, як пндуіайщлмї лмокз. 
Помрд, одайіжауія мтмомлз цмгм гаоалрмвалзт кіелаомглзк і лауімлайщлзк жакмлм-
гавпрвмк ноав ра гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзкз номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж 
лагалля ноавмвмї гмнмкмгз, жа вігпурлмпрі пндуіайщлмї лмокз ном вігнмвігайщліпрщ жа 
їт нмоухдлля, кмейзва жа укмвз впралмвйдлля козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля (абм лд вфзлдлля) пйуебмвзкз мпмбакз гіялщ, які ряглурщ іпрмрлі нмоу-
хдлля ноав і гаоалріи мпіб ніг фап жгіиплдлля лзк номсдпіилмї гіяйщлмпрі ж лагалля 
ноавмвмї гмнмкмгз. 

Кйыфмві пймва: жатзплзк, вроуфалля в номсдпіилу гіяйщліпрщ, козкілайщла віг-
нмвігайщліпрщ, нмоівляйщлзи алайіж. 

 
 
Кмйягзла Т. Е. Орвдрпрвдллмпрщ жа вкдхардйщпрвм в гдярдйщлмпрщ жацзрлзка 

нм угмймвлмку жакмлмгардйщпрву Укоазлш з жаоубделшт гмпугаопрв. Соавлзрдйщ-
лши алайзж  

Аллмраузя. Помалайзжзомвала гоунна кмгзсзузомваллшт жакмлмв проал, кмрм-
ошд нм зпрмозфдпкз мбупймвйдллшк мбпрмярдйщпрвак упймвлм мрлмпярпя к «нмпрпмвд-
рпкмку» ноавмвмку номпроалпрву. Оркдфдлм мрпурпрвзд в угмймвлшт кмгдкпат бмйщ-
хзлпрва проал «нмпрпмвдрпкмгм» номпроалпрва угмймвлм-ноавмвмгм жанодра жа вкдха-
рдйщпрвм в гдярдйщлмпрщ жацзрлзка зйз нодгправзрдйя йзуа ноз мпуцдпрвйдлзз 
номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз, как пндузайщлми лмокш. Оглакм, одайзжаузя мтоа-
лш нм гаоалрзомваллшт кдегулаомглшк з лаузмлайщлшк жакмлмгардйщпрвмк ноав з 
гаоалрзи йзу ноз мпуцдпрвйдлзз зкз номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз нм мкажалзы 
ноавмвми нмкмцз, ноз мрпурпрвзз пндузайщлми лмокш мб мрвдрпрвдллмпрз жа зт 
лаоухдлзд, вмжкмела ноз упймвзз упралмвйдлзя угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз жа пмвд-
охдлзд (зйз лд пмвдохдлзя) гмйелмпрлшкз йзуакз гдялзи, кмрмошд вйдкур пуцдп-
рвдллшд лаоухдлзя ноав з гаоалрзи йзу ноз мпуцдпрвйдлзз зкз номсдппзмлайщлми 
гдярдйщлмпрз нм мкажалзы ноавмвми нмкмцз. 

Кйыфдвшд пймва: жацзрлзк, вкдхардйщпрвм в номсдппзмлайщлуы гдярдйщлмпрщ, 
угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ, поавлзрдйщлши алайзж. 

 
 
Koliagina T. Responsibility for interpretation in activity protection for criminal 

legislation of Ukraine and foreign state. Comparative analysis  
Abstract. The group of codified laws of countries those due to circumstances are 

conditionally refer to ―post - soviet‖ law area were analyzed. There was noticed the 
absence of prohibition of interference with professional activities of defender or 
representative while implementation of professional activity as a special norm in the 
criminal codes of most ―post – soviet‖ countries. However, the implementation of 
protection under the guaranteed international and national legislation of the rights and 
guarantees of persons in the exercise of their professional activities to provide legal 
assistance, in the absence of a special rule on liability for their violation, is possible 
subject to criminal responsibility for the commission (or non-commission) of acts , which 
entail significant violations of the rights and guarantees of persons in the exercise of their 
professional activities to provide legal assistance 

Key words: defender, professional intervention, criminal liability, comparative 
analysis. 
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УДК 343. 8 

 

A place of criminal responsibility for 
actions which will disorganize work of  
establishments of implementation  of 

punishments in structure of penitentiary 
crime 

 

Raising of problem. The problem of 
preventing the commission of criminal 
offences, which are provided in article 
392 of the criminal code of Ukraine, in 
the penal institutions of the Ministry 
of justice of Ukraine, due to the fact 
that the prison system, which is 
designed for the detention of criminals, 
they serve a sentence, have the 
opportunity to commit crimes not only 
against their own kind, but also to the 
personnel, there are scruples about the 
perfection of this system in General, as 
an essential attribute of the state, 
which is designed to counter crime in 
prison. 

So, pentence criminological 
settings of combating of a criminal 
offence under article 392 of the 
Criminal code of Ukraine should be 
based on philosophical, legal and 
psychological nature of its 
criminological indicators during  
performing of punishment in the form 

of imprisonment for a certain term, 
lifelong imprisonment by bodies and 
institutions of the Ministry of justice of 
Ukraine. 

In this regard, improving the 
efficiency of combating of a criminal 
offence under article 392 of the 
criminal code of Ukraine, which 
encroaches on the established order of 
management of penal institutions has 
become an urgent task of the present 
stage of reforming of bodies and 
establishments of execution of 
punishments of Ministry of justice of 
Ukraine, the key aspects of which are 
outlined in the concept of state policy 
in the sphere of reforming State 
criminal Executive service of Ukraine. 

However, the conducted research 
in correctional and educational colonies 
regarding the commission of a criminal 
offence under article 392 of the 
Criminal code of Ukraine indicates that 
the staff of these institutions are not 
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still fluent in the methodology and 
recommendations for the organization 
and implementation of the prevention 
of this crime. 

Exactly the lack of legal science 
applied development of combating of a 
criminal offence under article 392 of 
the criminal code of Ukraine, 
scientifically based recommendations, 
educational and methodical literature 
of these issues has limited the legal 
ability of the staff of penitentiary 
facilities to increase efficiency of 
preventive activity in this area of 
operational activities. 

Thus, actions which disorganize the 
work of the institutions of  executing 
punishment, is a crime more common 
for prisoners in middle age. At this age 
they have a great desire to self-
assertion, and the effect of useful social 
ties on  the formation of personality is 
significantly weakened. Often people in 
this age group is distinguished by 
apathy, indifference to others, inability 
to understand life's conflicts, 
uncontrolled behavior, which is 
characterized deviations from the 
norms of morality, the presence of 
narrowly egoistic attitudes and 
stereotypes. 

Feasance from the side of convict 
actions that will disorganize work of 
establishments of implementation of 
punishments is not only the dangerous 
trenching upon a purpose and task of 
justice and normal activity of 
establishments of implementation of 
punishments of  a State Penitentiary 
Service of Ukraine but also hinder 
gaining end punishment and, foremost, 
prevention of feasance of new crimes. 
In the structure of penitentiary crime 
among crimes against the state one of 
leading places is occupied actions that 
will disorganize work of attendance 
centres (an item 392 CC of Ukraine).  

On liquidation of consequences of 
doing of this crime considerable 
facilities are outlaid, the far of 
personnel of establishments of 
implementation of punishments and 
organs of internal affairs is mobilized, 
that hinders them to normal activity. 

Social insecurity of feasance of actions 
by condemned that will disorganize 
work of establishments of 
implementation of punishments 
consists also and in that very often 
they are connected with the feasance of 
other grave crimes against a propert 
and against a person. All of it testifies 
to actuality of questions of prevention 
and criminal law counteraction these 
crimes. 

The release of item 392 CC of 
Ukraine was considerably changed a 
legislator by comparison to CC in 1960 
.However much the analysis of judicial 
practice shows that traditionally 
existent problems remain in 
qualification of these crimes. Absence 
of judicial interpretation of signs of 
feasance of actions by condemned is 
instrumental in it that will disorganize 
work of establishments of 
implementation of punishments, and 
also absence of decisions of them, in 
regulatory legal acts of the Ministry of 
Justice and the State Penitentiary 
Service ( SPS ) of Ukraine. 

 In this connection there is a 
necessity of analysis of approaches of 
legislator, judicial system, 
establishments of implementation of 
punishments, and also organs of 
internal affairs to the decision of 
problems of prevention of feasance of 
actions by condemned that rule-making 
will disorganize work of establishments 
of implementation of punishments, 
research of problems of qualification of 
this crime, from the improvement of 
legislation in this sphere. 

The purpose of the article is a 
location criminal responsibility for 
actions which will disorganize work  of 
establishments of implementation of 
punishments in the structure of 
penitenctiary crime and grant of 
recommendations in relation to its 
prevention.  

Theoretically based on writing of 
the article became scientific labours    
of the known native and foreign 
scientists, in particular: J. V. Baulina, 
O. M. Bandura, V. T. Bilous, I. G. Bo-
gatiryov, V. V. Vasilevich, V. B. Va-
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silets, P. I. Vorobey, V. K. Grischuk, 
I. A. Gel'fand, A. P. Hetman, V. V. Go-
lyn, O. M. Dzhuzhi, V. M. Dryomin, 
T. A. Denysova, V. P. Emel'yanova, 
Z. V. Zhuravska, A. F. Zelinskiy, 
V. J. Kvashis, O. O. Knizhenko, V. A. Ki-
rilyuk, O. G. Kolba, I. M. Kopotun, 
O. M. Kostenko, L. G. Krakhmal'nik, 
O. M. Litvinova, O. M. Litvak, S. J. Lu-
kashewich, M. I. Melnyk, P. P. Mi-
khaylenko, S. S. Miroshnichenko, 
V. O. Navrotskiy, V. I. Osadchiy, 
M. I. Panova, O. I. Pluzhnik, M. S. Pu-
zyryova, V. K. Saulyak, A. V. Savchen-
ko, V. V. Stashis, J. L. Streltsova, 
V. J. Tatsiy, V. P. Tyhiy, P. L. Fris, 
S. I. Khalimon, V. B. Kharchenko, 
J.  S. Shemshuchenko, N. M. Yarmysh, 
S. S. Yatsenko and other. 

Marking indisputable 
meaningfulness of the conducted 
researches, together with that, appears, 
that they do not dip out the circle of 
questions which require the decision. 
To this day debatable are questions of a 
place of criminal responsibility for 
actions which will disorganize work  of 
establishments of implementation of 
punishments in the structure of 
penitentiary crime. 

In particular, analysis of scientific 
developments from the problems of 
criminal responsibility for actions that 
will disorganize work of establishments 
of implementation of punishments, and 
also the analysis of the archived 
materials rotined that the different 
going are near qualification of crimes, 
foreseen item, 392 CC of Ukraine 
which generates numerous problems in 
to apply a right activity of organs of 
pre-trial investigation and court. Thus, 
foregoing certifies about actuality of 
this article and predetermines the 
necessity of its publication with the 
purpose of scientific discussion. 

Basic maintenance of the article. In 
the structure of penitentiary crime 
among crimes against the state one of 
leading places is occupied by actions 
that will disorganize work of 
attendance centres (an item 392 CC of 
Ukraine). The analysis of scientific 
developments and archived materials is 

conducted by us from the problems of 
criminal responsibility for actions, 
which will disorganize work of 
attendance centres rotined the variety 
of going near qualification of crimes, 
foreseen item., 392 CC of Ukraine 
which draws numerous problems in 
right to apply activity of organs of pre-
trial investigation in general and to the 
court in particular. 

The analysis of legal literature 
enables to draw conclusion us that two 
basic groups of research workers were 
presently formed in relation to 
understanding of term ―justice‖. In 
accordance with the first, justice is 
understood as activity of court from 
consideration and decision in the 
judicial order of attributed set a law to 
his jurisdiction of civil, economic, 
criminal and administrative cases. [1, 
p. 678]. 

First group of scientists, explaining 
the position, allude to the chine 
legislation of Ukraine. Yes, in 
accordance with the item of a 6 
Constitution state power in Ukraine is 
divided into legislative, executive and 
judicial; the item of 124 justices in 
Ukraine is carried out exceptionally by 
courts [2].  

The law of Ukraine determines 
―On judicial system and the status of 
judges‖, that delegation of functions of 
courts, and also the appropriation of 
these functions is shut out other organs 
or public servants (part 1 item 5) [3].  

By an argument on maintenance of 
the noted position separate authors 
consider adjusting of process of inquest, 
pre-trial investigation and judicial trial, 
the different heads of the Criminal 
code of practice of Ukraine, and to the 
process of implementation of sentences, 
in general separate normatively legal an 
act – Criminally executive code of 
Ukraine [4, p. 2]. 

Among research workers which 
determine justice as activity inherent 
exceptionally to the courts, there are 
ideas about the necessity of 
concentration for the proper section of 
the Criminal code only of norms which 
would guard realization of justice.  
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Also there are suggestions in 
relation to an exception from 
composition of crimes against justice 
those criminally punishable acts, which 
trench upon activity of establishments 
implementation of punishments, 
because such activity is in opinion of 
author, is not justice, in particular, and 
item 392 CC of Ukraine of ―Actions 
which will disorganize work of 
establishments of implementation of 
punishments‖[5, p. 111]. 

We are predisposed to the second 
group which determines justice some 
more wide, to activity of court from 
consideration and decision of 
businesses, also takes activity of the 
special organs which further justice, in 
particular, organs of pre-trial 
investigation, office of public 
prosecutor, and organs of 
implementation of court decisions, 
sentences and appointed punishments. 
Only in an aggregate they form the 
system of organs of justice.  

We consent with opinion authors, 
which acknowledge that crimes which 
are directed against activity of 
attendance centres are directed against 
justice. In fact such activity provides 
efficiency of justice on the stages of 
pre-trial investigation and 
implementation of punishment. 
Trenching upon such activity hinders 
justice on the whole, and that is why, 
to our opinion, it follows to determine 
justice as family object of this crime 
and his taking of Chapter XVIII – 
―Crimes is logical against justice‖. 

However, it should be noted that, 
conviction and conclusion, which 
depart punishment and became on the 
way of correction, in the cases of terror 
of establishment of implementation of 
punishments, is victims in the crime of 
foreseen item 392 CC of crime. In fact 
this crime is directed against an order 
and terms of serving of punishment, 
that directionally on a correction and 
resocialization of convicted. 

Infliction, for example, of bodily 
harms to convict from the personal 
reasons, above all things, directionally 
against life and health of individual, 

and that is why it does not follow to 
consider such actions as a crime against 
justice. In this case encroachments take 
place on public relations in the field of 
life and health of person. However, if 
such encroachments were feasance with 
the purpose of disorganization of work 
of establishment of implementation of 
punishments, they are an additional 
object in a crime, foreseen item 392 CC 
of Ukraine. 

In this connection suggest to 
foresee in an item 392 CC 
responsibility for terrors of convicts, 
which became on the way of correction 
and resocialization. Such pointing 
simply attributes such offence to the 
crimes against justice, as concretely 
specifies on an object – order and 
terms of serving of punishment which 
pursues the purpose of correction and 
resocializatoin of convicts. 

Disturbing and terms of serving of 
punishment in establishments of 
implementation of punishments can 
result in imposition of penalty, foreseen 
CEC of Ukraine, and in the specially 
foreseen cases – criminal responsibility. 
For example, feasance of attacking 
administration of establishments of 
implementation of punishments; terror 
of convicted; organization of the to 
that end organized group or active 
voice is in such group of action of 
guilty, that thus break rule internal 
order of serving of punishment in 
establishments of implementation of 
punishments, it is required to consider 
as actions which will disorganize their 
work. 

We divide opinion of  Pluzhnik O. I. 
that, at terror of convicted, there is 
criminal influence on victims. Such 
influence is carried out, to compel 
convicted not to adhere to the 
requirements of the mode of serving of 
punishment [6, p. 170]. As see, an order 
and terms of serving of punishment 
belong under the threat of violation, 
when a victim, rather afraiding violence 
above itself from the side of other 
convicted, will not execute legal 
requirements, that produced him. And 
the mode of serving of punishment is 
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violated as a result, and the purpose of 
punishment is not arrived at.  

Organization of group is in 
establishment of implementation of 
punishments with the purpose of terror 
of convicted, to attacking administration 
or active voice in such group (an item 
392 CC) also to a full degree conflicts 
with the mode of serving of punishment. 
In establishments implementations of 
punishments are assumed amateur 
organizations of convicted.  

However created they are with the 
purpose of development of skills of 
collectivism for convicted, encourage-
ment of them to useful initiative, for 
the use influence of collective on a 

correction and resocialization of 
convicted. Such organizations work 
under beginning administration. 
Creation and functioning of the 
organized group is directed on injury of 
the mode of serving of punishment. 

Conclusions. On the basis of 
foregoing suggest to make alteration 
and additions in Criminally executive 
to the code of Ukraine and rules of 
internal order of day of establishments 
of implementation of punishments and 
expressly to mark that terror of 
convicted; creations of the organized 
group for such purpose or active voice 
in this group pull criminal 
responsibility.
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Бмгарзощмв А. І. Міпуд козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа гії, які гджмогаліжу-
ырщ  омбмру упралмв взкмлалля нмкаоалщ в проукруоі ндлірдлуіаолмї жймфзллмпрі  

У праррі омжгйягаєрщпя нзралля цмгм кіпуя козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа гії, 
які гджмогаліжуырщ омбмру упралмв взкмлалля нмкаоалщ у проукруоі ндлірдлуіаолмї 
жймфзллмпрі ра лагалля одкмкдлгауіи цмгм її жанмбігалля. Аврмомк гмвдгдлм, цм 
вфзлдлля жапугедлзкз гіи, цм гджмогаліжуырщ омбмру упралмв взкмлалля нмкаоалщ, є 
лд рійщкз лдбджндфлзк нмпягалляк ла кдру і жавгалля ноавмпуггя, лмокайщлу гіяйщ-
ліпрщ упралмв взкмлалля нмкаоалщ Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз Укоа-
їлз, айд и ндодхкмгеаырщ гмпяглдлля кілудвмї кдрз нмкаоалля (имгм взноавйдллы) 
і, лапакндодг, жанмбігаллы вфзлдллы лмвзт жймфзлів. На нігправі алайіжу фзллмгм 
жакмлмгавпрва ра гмпйігедлщ вірфзжлялзт лаукмвуів омжкозрм нмлярря «ноавмпуггя». 
Взжлафдлд кіпуд лмокз, цм ндодгбафає вігнмвігайщліпрщ жа гджмогаліжауії омбмрз 
упралмвз взкмлалля нмкаоалщ, у козкілайщлмку жакмлмгавпрві. На нігправі гмпйі-
гедлля жаномнмлмвалі жкілз гм Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз. 

Кйыфмві пймва: козкілайщла вігнмвігайщліпрщ, гії, гджмогаліжауія, впралмвйдлля 
взкмлалля нмкаоалщ, ндлірдлуіаола жймфзлліпрщ, номсійакрзка. 
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Бмгаршодв А. И. Мдпрм угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз жа гдипрвзя, кмрмошд  гдж-
могалзжуыр оабмру уфодегдлзи зпнмйлдлзя  лакажалзи в проукруод ндлзрдлузао-
лми нодпрунлмпрз 

В прарщд оаппкарозвадрпя вмномп м кдпрд угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз жа гдипр-
взя, гджмогалзжуыцзд оабмру уфодегдлзи зпнмйлдлзя лакажалзи в проукруод ндлз-
рдлузаолми нодпрунлмпрз з одкмкдлгаузз нм дд нодгунодегдлзы. Аврмомк гмкажалм, 
фрм пмвдохдлзд мпуегдллшкз гдипрвзи, гджмогалзжуыцзд оабмру уфодегдлзи зпнм-
йлдлзя лакажалзи, явйядрпя лд рмйщкм мнаплшк нмпягардйщпрвмк ла удйз з жагафз 
ноавмпугзя, лмокайщлуы гдярдйщлмпрщ уфодегдлзи зпнмйлдлзя лакажалзи Гмпугаоп-
рвдллми угмймвлм-зпнмйлзрдйщлми пйуебш Укоазлш, лм з ноднярпрвуыр гмпрзед-
лзы кмлдфлми удйз лакажалзя (дгм зпноавйдлзы) з, нодегд впдгм, нодгмрвоацдлзы 
пмвдохдлзя лмвшт нодпрунйдлзи. На мплмвалзз алайзжа гдипрвуыцдгм жакмлмгард-
йщпрва з зппйдгмвалзи мрдфдпрвдллшт уфдлшт оапкошрм нмлярзд «ноавмпугзд». 
Онодгдйдллмд кдпрм лмокш, нодгупкарозваыцди мрвдрпрвдллмпрщ жа гджмогалзжаузз 
оабмрш уфодегдлзя зпнмйлдлзя лакажалзи в угмймвлмк жакмлмгардйщпрвд. На мплм-
валзз зппйдгмвалзя нодгймедллшд зжкдлдлзя в Угмймвлши кмгдкп Укоазлш. 

Кйыфдвшд пймва: угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ, гдипрвзя, гджмогалзжаузя, упралм-
вйдлзд зпнмйлдлзя лакажалзи, ндлзрдлузаолая нодпрунлмпрщ, номсзйакрзка. 

 
 
Bogatirev А. А place of criminal responsibility for actions which will disorganize 

work of establishments of Implementation of punishments in structure of penitentiary 
crime 

In the article a question is examined in relation to the place of criminal responsibility 
for actions which will disorganize work of establishments of implementation of 
punishments in the structure of penitentiary crime and grant of recommendations in 
relation to its prevention. By the author it is proved that commission by convicts of 
actions, disorganizing work of institutions of execution of punishments, is not only 
dangerous infringement of the purposes and tasks of justice, normal activity of 
institutions of execution of punishments of the Public criminal and executive service of 
Ukraine, but also interfere with achievement of an ultimate goal of punishment (its 
correction) and, first of all, prevention of commission of new crimes. On the basis of the 
analysis of the current legislation and researches of domestic scientists the concept 
"justice" is opened. A certain place of the norm providing responsibility for 
disorganization of work of establishment of execution of punishments in the criminal 
legislation. On the basis of a research the offered changes in the Criminal code of 
Ukraine. 

Keywords: criminal responsibility, actions, disorganization, establishment of 
implementation of punishments, penitentiary crime, prevention. 
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Діяльність Комісії міжнародного 

права ООН щодо міжнародно-правового  

регулювання реадмісії осіб 
 

Ілпрзрур одагкіпії мпіб є лмвзк 
як гйя кіелаомглмгм ноава вжагайі, 
рак і гйя ноава Укоаїлз жмкодка, і 
имгм акруайіжауія мбукмвйдла дкпнм-
лдлуіайщлзк жомпралляк пвірмвзт 
кігоауіилзт номудпів, які нмродбу-
ырщ пнійщлзт жупзйщ кіелаомглмгм 
пніврмваозпрва цмгм їт уодгуйывал-
ля. Оглзк іж пуфаплзт ілпрзрурів 
кіелаомглзт віглмпзл гдоеав, цм 
кмед пуррєвм внйзлурз ла номудпз 
лдйдгайщлмї кігоауії, прайа одагкіпія 
мпіб. Вмглмфап омжхзодлля псдо вжа-
єкмвіглмпзл гдоеав прає нодгкдрмк 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля. 

Діайдкрзка урвмодлля ра омжвзр-
ку ілпрзруру одагкіпії мпіб гдкмл-
проує хзомру нмгйягів ла имгм нм-
лярря, пурліпрщ і жкіпр. Поз ущмку, 
гмвмйі лджлафла кійщкіпрщ вірфзжля-
лзт (Л. Алалкм, О. Біймкмлщ, 
С. Клзх, Я. Кмпрыфдлкм, З. Макаоу-
та, В. Муоавимв ра іл.) і жаоубіелзт 
(А. Абахзгжд, О. Каеаєва, Н. Кмй-
кал, К. Кзпдйщмва ра іл.) гмпйіглзків 
номбйдкз кіелаомглм-ноавмвмгм 
одгуйывалля одагкіпії мпіб лд нозгі-
йзйз увагз омжгйягу номбйдкз     

ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля одагкі-
пії. 

Дмнмкмгрз гдоеавак дсдкрзв-
ліхд взкмозпрмвуварз кмейзвіпрщ 
номвдгдлля ужгмгедлмї нмйірзкз у 
кігоауіиліи псдоі нмкйзкалі кіела-
омглі могаліжауії. Вмглмфап, як віг-
кіфаырщ Є. Кзпдйщмва і О. Гмймва-
лмв, ла рдндоіхліи фап лд іплує єгз-
лмї кіелаомглмї могаліжауії, яка б 
мтмнйывайа пвмєы кмкндрдлуієы упі 
нзралля, нмв’яжалі ж кіелаомглмы 
кігоауієы, фз взкмлувайа кммогзлу-
ыфу сулкуіы жа лзкз впіка. І уд 
жомжукійм, мпкійщкз кігоауіилзи нм-
рік є лдмглмоіглзк, цм взкагає оіж-
лзт ілпроукдлрів ра кдталіжків вжає-
кмгії гдоеав у кмелмку кмлкодрлм-
ку взнагку [1, п. 386].  

Евмйыуія кіелаомглзт могаліжа-
уіи вігбзваєрщпя у оіжлзт псдоат 
пупнійщлмгм бурря. Улікайщлд кіпуд 
пдодг лзт жа мбпягмк нмвлмваедлщ і 
капхрабакз гіяйщлмпрі, лагмймхує 
В. Мзузк, нмпігає ООН [2, п. 37]. 

Вігмкзи гмпйіглзк гіяйщлмпрі 
ООН М. Бдороал, у жв’яжку ж узк 
вігжлафає, лаявліпрщ оіжлзт нігтмгів 
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гм омжвзрку кіелаомглзт могаліжа-
уіи. ООН вігігоає улікайщлу омйщ у 
пмуіайщлмку пдкрмоі у жв’яжку ж гу-
каліраолмы гіяйщліпры, мпмбйзвм 
цмгм номбйдк біедлуів ра ноав йы-
гзлз [3, п. 7]. У клзжі Г. Кйаока і 
Л. Смла «Впдпвірліи кзо фдодж пвірм-
вд ноавм» гмпйіглзкз вжагайі мбґоу-
лрмвуырщ лдмбтігліпрщ ндодрвмодлля 
ООН у «пвірмвзи уояг» [4]. 

ООН як улівдопайщла могаліжа-
уія жагайщлмї кмкндрдлуії рмокаєрщпя 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля 
кігоауії як у гіяйщлмпрі пвмїт гмймв-
лзт могалів, рак і оіжлзт упралмв, 
смлгів, номгоак, цм віглмпярщпя гм 
пзпрдкз ООН. Оогаліжауія є каига-
лфзкмк гйя мбгмвмодлля оіжлмкалір-
лзт апндкрів, іліуіармомк номвдгдлля 
кмлсдодлуіи ра омжомбйдлля кіела-
омглм-ноавмвзт лмок, цм жафінаырщ 
кігоауіы лапдйдлля [1, п. 388]. 

Нд кмела жайзхзрз бдж увагз и 
гіяйщліпрщ гмнмкіелмгм могалу Гдлд-
оайщлмї Апакбйдї ООН – Кмкіпії 
кіелаомглмгм ноава (гайі – КМП 
ООН фз Кмкіпія), нмв’яжалу ж взоі-
хдлляк ндвлзт номбйдк кіелаомглм-
ноавмвмгм одгуйывалля одагкіпії мпіб. 
Як пйухлм вігкіфає Ю. Маофдлкм, 
гйя ыозпра омбмра КМП ООН нодг-
правйяє мпмбйзвзи ілрдодп, мглзк іж 
жавгалщ якмї є, як вігмкм, пнозялля 
номгодпзвлмку омжвзрку кіелаомг-
лмгм ноава ра имгм кмгзсікауії (прар-
ря 13 Сраруру ООН) [5, п. 17]. 

КМП ООН жаикає ваейзву 
омйщ у смокуваллі лмок жвзфаєвмгм 
ноава. Ужагайщлыыфз ноакрзку гдо-
еав і воатмвуыфз нмродбз номгодпз-
влмгм омжвзрку кіелаомглмгм ноава 
Кмкіпія гмрує вігнмвіглі номдкрз 
гмкукдлрів гйя Гдлдоайщлмї Апакб-
йдї. І. Лукахук жауваезв, цм цд гм 
нозилярря узт номдкрів Апакбйдєы 
вмлз омжгйягаырщпя як аврмозрдрлд 
пвігфдлля іплувалля вігнмвіглзт 
лмок, а Міелаомглзи Суг у пвмїт 
оіхдллят хзомкм взкмозпрмвує гм-
кукдлрз Кмкіпії. Піпйя нігрвдогедл-
ля Сугмк псмокуйщмвалзт Кмкіпієы 
лмок вмлз праырщ фапрзлмы нмжзрз-
влмгм кіелаомглмгм ноава жа кмвфа-
жлмї жгмгз їт гдоеавакз [6, п. 108]. 

За вйаплмї іліуіарзвз Кмкіпія 
омбзрщ мгйяг упіт гайужди кіелаомг-
лмгм ноава ж кдрмы взбмоу рдк гйя 
кмгзсікауії кіелаомглмгм ноава, а 
взбоавхз рдку, яку вваеає лдмбтіг-
лмы, нозжлафає пндуіайщлмгм гмнмві-
гафа, кмрози взвфає її, а жгмгмк омж-
омбйяє лзжку номдкрів прарди, цм 
пуномвмгеуырщ нмяплывайщлзкз 
гмнмвігякз [7, п. 182]. 

Позгійдлля увагз КМП ООН 
номбйдкі взпйалля, у р.ф. одагкіпії 
мпіб, і пномба омжомбйдлля прарди ж 
уієї номбйдкз нозжвдйз гм ланоауы-
валля пралгаорлзт нмймедлщ, цм 
жабджндфуырщ лаибійщх нмвлд гм-
розкалля ноав і пвмбмг йыгзлз, гйя 
їт вкйыфдлля у каибурлі угмгз ном 
одагкіпіы мпіб. 

Змкодка 1998 омку ла 
н’яргдпяріи пдпії КМП ООН нозил-
яйа гм увагз гмнмвігщ Гоунз ж нйа-
лувалля, мглд ж нзралщ якмї нозпвя-
фдлд рдкі «Взпйалля ілмждкуів» іж 
нмгайщхзк вкйыфдлляк у гмвгм-
промкмву номгоаку омбмрз Кмкіпії 
(уд буйм жгіиплдлм ла 52-и пдпії). 
Кмкіпієы буйм нозилярд оіхдлля 
цмгм мноауывалля номдкрів прарди 
жа жажлафдлмы рдкмы, цм нмвзллі 
омжкозрз взфдонлзи ноавмвзи од-
езк, жаплмвалзи ла сулгакдлрайщ-
лзт нозлузнат кіелаомглмгм ноава, 
ра урвмоыыфзт ноавмву бажу гйя 
взпйалля ілмждкуів [8]. 

На 52-и пдпії КМП ООН нзрал-
ля одагкіпії ілмждкуів омжгйягаймпя 
у кмлрдкпрі бмомрщбз ж рдомозжкмк і 
лдйдгайщлмї кігоауії. Піг фап омжгйя-
гу ущмгм нзралля фдодж нозжку бм-
омрщбз ж рдомозжкмк буйм вігкіфдлм, 
цм у жв’яжку іж жбійщхдлляк взкмг 
цмгм бмомрщбз ж рдомозжкмк жомпйа 
лдгмвіоа гм ілмждклзт гомкагял ж 
бмку багарщмт гдоеав, які прайз влм-
пзрз нмноавкз у пвмє лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм у псдоі мбкдедлщ, цм 
прмпуырщпя в’їжгу ра ндодбувалля 
ракзт мпіб ла пвмїи рдозрмоії [8]. 

Піг фап омбмрз ла пдпії КМП 
ООН 2000 омку буйм вігкіфдлм, цм 
оіхдлля уоягу ном взпйалля ілмждк-
уів лд взкйзкає бугщ-якзт жм-
бмв’яжалщ ж бмку ілхзт гдоеав цмгм 
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їт нозилярря. Такме буйм нмоухдлм 
нзралля и цмгм роалжзрлзт гдоеав і 
жаномнмлмвалм, цм уі гдоеавз ракме 
лд жмбмв’яжалі жлмву нозикарз вз-
пйалзт ілмждкуів ла пвмы рдозрмоіы 
[8]. 

Уед 2004 омку ніг фап 56-ї пдпії 
КМП ООН утвайзйа оіхдлля цмгм 
вкйыфдлля рдкз «Взпйалля ілмждк-
уів» у пвмы номгоаку омбмрз ра ноз-
жлафзйа Сндуіайщлзк гмнмвігафдк жа 
уієы рдкмы Ммоіпа Какрм (Какдоул) 
[9]. 

Сйіг вігжлафзрз рми сакр, цм 
М. Какрм, ійыпроуыфз жв’яжмк лдйд-
гайщлмї кігоауії ра взпйалля, впралм-
взв, цм угмгз ном одагкіпіы мпіб і 
ном роалжзр є гвмка лмвзкз ноавм-
взкз явзцакз, урвмодлзкз євом-
ндипщкзкз коаїлакз гйя жлзедлля 
оівля кігоауії у уіймку ра бмомрщбз ж 
лдйдгайщлмы кігоауієы [8]. 

Віл ракме вігкірзв, цм угмгз 
ном одагкіпіы є гвмпрмомллікз угм-
гакз, цм првмоыырщ ноавмві оаккз и 
укмвз гйя взпйалля лдйдгайщлзт 
кігоалрів ж коаїлз їт ндодбувалля. 
Ммва игд ном гмгмвіо, укйагдлзи 
кіе нозикаыфмы лдйдгайщлмгм кіг-
оалра гдоеавмы ра гдоеавмы нмтм-
гедлля узт кігоалрів (абм нознуп-
карз як раку), вігнмвіглм гм якмгм 
мпралля жмбмв’яжуєрщпя жгіиплзрз 
нозикалля узт кігоалрів, взявйдлзт 
і ндодкіцдлзт ніг вігнмвігайщліпрщ 
ра жа оатулмк гдоеавз, цм їт взпз-
йає. Така нмйірзка лабуває ндвлмгм 
омжнмвпыгедлля [8]. 

Мдкмоалгукмк Сдкодраоіару Гд-
лдоайщлмї Апакбйдї ООН 10 йзнля 
2006 омку (A/CN.4/565) вігжлафдлм, 
цм кмела гдоеава кає ноавм взпз-
йарз ілмждкуів, мглак ракд ноавм лд є 
абпмйырлзк. Нанозкйаг, вмлм мбкд-
еуєрщпя жабмомлмы жймвезвалля 
ноавмк, нозлузнмк гмбомпмвіплмпрі, 
жабмомлмы пвавіййя ра пралгаоракз, 
цм прмпуырщпя нмвмгедлля ж ілмжд-
куякз [10]. 

На пвмїи хіпргдпяріи ывійдиліи 
пдпії КМП буйм омжгйялурм віпік рдк 
[11, п. 137], мгла ж якзт нозпвяфдла 
фдрвдоріи гмнмвігі Сндуіайщлмгм гм-
нмвігафа цмгм взпйалля ілмждкуів 

(A/CN.4/594). У тмгі мбгмвмодлля 
уієї рдкз Кмкіпієы взоіхдлм урвмоз-
рз омбмфу гоуну, цм омжгйялд нзрал-
ля одагкіпії мпіб, які каырщ нмгвіилд 
фз клмезллд гомкагялпрвм [12]. 

Уед ла хіпргдпяр фдрвдоріи пдпії 
КМП ООН у нмндодгліи одгакуії в 
ндохмку фзраллі буйз птвайдлі рдк-
прз номдкрів прарди ж 1 нм 32, нозп-
вяфдлзт взпйаллы ілмждкуів [13]. 
Звіплм, як пйухлм вігкіфає О. Каеа-
єва, у номдкрі узт прарди лд кіпрзрщ-
пя взжлафдлля одагкіпії, мглак є гві 
гоунз нмймедлщ: мгла мнмпдодгкмва-
лм, а гоуга – бджнмпдодглщм нмв’яжалі 
ж одагкіпієы. Пдоха гоуна нмймедлщ 
взжлафає нігправз взпйалля ілмждк-
уів, жатзпру ноав ілмждклзт гомка-
гял, які нігйягаырщ взпйаллы, рмцм. 
Бджнмпдодглщм одагкіпії нозпвяфдла 
мгла прарря в Помдкрі прарди ж вз-
пйалля (прарря 29) [14, п. 198–199]. 

Так, вкажалзкз прарякз взжла-
фдлм, цм їт нмймедлля прмпуырщпя 
ілмждкуів, які жакмллм фз лджакмллм 
ндодбуваырщ ла рдозрмоії ілмждклмї 
гдоеавз (прарря 1). Поз ущмку, гдо-
еава кмед взпзйарз ілмждкуя рійщкз 
ж нігправ, ндодгбафдлзт жакмлакз, а 
ракме лд нмвзлла взпзйарз ілмждк-
уів ж нігправ, цм игурщ у омжоіж ж 
лмокакз кіелаомглмгм ноава (прар-
ря 5). Такме каырщ кіпуд ілхі жабм-
омлз цмгм взпйалля. Змкодка уд 
прмпуєрщпя лдвзпйалля біедлуів 
(прарря 6), лдгмнупрзкмпрі кмйдкрз-
влмгм взпйалля (прарря 10) ра ж кд-
рмы кмлсіпкауії акрзвів ілмждкуя 
(прарря 12), а ракме взпйалля в мб-
тіг уед іплуыфмї номудгуоз дкпроа-
гзуії (прарря 13). 

Нзжка прарди нозпвяфдлі жатзпру 
ноав ілмждкуів, цм нігйягаырщ вз-
пйаллы. Цд, жмкодка, мбмв’яжмк нмва-
гз ноав йыгзлз ракзт ілмждкуів 
(прарря 14), лдгзпкозкілауії (прарря 
15), жатзпру воажйзвмї кардгмоії гоун 
мпіб (прарря 16) ра ноава ла езрря 
(прарря 17) рмцм. 

Як уед вігкіфаймпщ, праррды, яка 
бджнмпдодглщм нмв’яжала ж гмпйігеу-
валмы лакз номбйдкмы, є номдкр 
праррі 29, цм и кає вігнмвіглу лажву 
«Рдагкіпія гйя гдоеавз взпйалля» 
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(Readmission to the expelling State) 
ра впралмвйыє: 

«1. Ілмждкдущ, якзи жакмллм нд-
одбуває ла рдозрмоії бугщ-якмї гдо-
еавз, ра взпзйаєрщпя уієы гдоеавмы 
кає ноавм бурз одагкіпмвалзт у вз-
пзйаыфз гдоеаву, якцм кмкндрдлр-
лзк могалмк бугд впралмвйдлм, цм 
взпйалля буйм лджакмллзк, жа вз-
кйыфдлляк взнагків, кмйз имгм нм-
вдолдлля лд жагомеує лауімлайщліи 
бджндуі фз пупнійщлмку нмоягку, абм 
кмйз ілмждкдущ у номрзйделмку вз-
нагку бійщхд лд вігнмвігає укмвак 
нозикалля вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва взпзйаыфмї гдоеавз.  

2. У емглмку взнагку оаліхд 
нозилярд лджакмллд оіхдлля ном 
взпйалля лд кмед бурз ндоднмлмы 
цмгм одагкіпії ілмждкуя» [9]. 

Кмкдлраодк гм уієї праррі жажла-
фдлм, цм ілмждкдущ, якзи був взку-
хдлзи нмкзлурз рдозрмоіы гдоеавз 
улапйігмк лджакмллмгм взпйалля, кає 
ноавм ла нмврмолзи в’їжг ла рдозрм-
оіы взпзйаыфмї гдоеавз. Хмфа вз-
жлалля ущмгм ноава кмела нмкірзрз 
у жакмлмгавпрві гдякзт гдоеав і ла 
кіелаомглмку оівлі, ла ноакрзуі 
вігпурліи єгзлзи нігтіг, жавгякз 
якмку кмела буйм б првдогеуварз 
ном лаявліпрщ у нмжзрзвлмку ноаві 
ноавм ла одагкіпіы як ілгзвігуайщ-
лмгм ноава ілмждкуя, якзи був лджа-
кмллм взпйалзи. 

Коік рмгм, у ущмку е кмкдлраоі 
рвдогедлляк Сндуіайщлмгм гмнмві-
гафа ном рд, цм «номдкр праррі 29 
взжлає ноавм ілмждкуя ла одагкіпіы 
ж кдрмы номгодпзвлмгм омжвзрку 
кіелаомглмгм ноава» [9], є ндвлзк 
нігрвдогедлляк оаліхд лавдгдлмї 
лакз рджз цмгм ноімозрдрлмпрі ода-
гкіпії мпіб лаг ілхзкз взгакз вз-
пйалля як бійщх гукаллмгм ра ндоп-
ндкрзвлмгм ілпрзруру кіелаомглмгм 
кігоауіилмгм ноава. 

Помдкрз взцдлавдгдлзт прарди 
вігнмвіглм гм прарди 16–21 Пмйм-
едлля ном КМП ООН буйз лагі-
пйалі фдодж Гдлдоайщлмгм пдкодраоя 
гм нодгправлзурв гдоеав гйя лагал-

ля кмкдлраоів ра жауваедлщ гм 1 піф-
ля 2014 омку. Вед ла 66-ріи пдпії 
(5 роавля – 6 фдовля ра 7 йзнля – 
8 пдонля 2014 омку) Кмкіпія омжгйя-
луйа жауваедлля, мрозкалі віг гдо-
еав, гм жкіпру узт прарди. 

Так, Годуієы буйм жаномнмлмва-
лм «воатуварз у номдкрат прарди 
угмгз ном одагкіпіы мпіб ж мгйягу ла 
їт ваейзву омйщ цмгм взжлафдлля 
коаїлз нозжлафдлля», мглак уя ном-
нмжзуія буйа вігтзйдла ж мгйягу ла 
рд, цм «уд нзралля лд кмед бурз 
нодгкдрмк омжгйягу мкодкмгм номдк-
ру праррі, мпкійщкз нмгіблі угмгз 
віглмпярщпя гм ноякзт (гвмпрмомл-
літ) віглмпзл кіе гдоеавакз». Рдп-
нубйікмы Кмодя вжагайі буйм жаном-
нмлмвалм взкйыфзрз номдкр праррі 
29 фдодж рд, цм «гдоеава вмймгіє 
пувдодллзк ноавмк взоіхуварз фз 
гмжвмйярз взпйалмку ілмждкуы нм-
врмолзи в’їжг ла пвмы рдозрмоіы, 
лавірщ якцм кмкндрдлрлзи могал 
взжлав имгм взпйалля лджакмллзк». 
Така номнмжзуія буйа вігтзйдла ра 
Сндуіайщлзи гмнмвігаф вігкірзв, цм 
у ущмку взнагку кмва игд ном кіе-
лаомглд жмбмв’яжалля гдоеавз, рмку 
гдоеава жмбмв’яжала имгм гмрозку-
варзпя [15]. 

Пігпукмвуыфз, жауваезкм, цм, 
ла гукку О. Каеаєвмї, лагайі КМП 
ООН номгмвезрщ пвмы омбмру ж 
мноауывалля ущмгм ланояку, цм 
ракме нмв’яжалм ж укоаи пкунмы рдм-
одрзфлмы номноаущмваліпры ущмгм 
нзралля, цм ваейзвд гйя ноакрзф-
лмгм жапрмпувалля одагкіпії [14, 
п. 199]. 

Оглак, лаеайщ, ла лаху гукку, 
лаибйзефзк фапмк віг Кмкіпії лд 
ваорм мфікуварз якзтмпщ лмвзт лмок 
і омж’яплдлщ у псдоі одагкіпії мпіб, 
мпкійщкз, як лагмймхдлм у гмнмвігі 
A/CN.4/670, «нзралля цмгм угмг 
ном одагкіпіы лайделзк фзлмк буйм 
вед гмпйігедлд Сндуіайщлзк гмнм-
вігафдк у имгм пщмкіи гмнмвігі ра 
жгагалд у кмкдлраоі гм праррі 29» 
[15]. 
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Ойіилзк С. М. Діяйщліпрщ Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН цмгм 
кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля одагкіпії мпіб 

Алмрауія. У праррі омжгйялурм гіяйщліпрщ гмнмкіелмгм могалу Гдлдоайщлмї Апак-
бйдї ООН – Кмкіпії кіелаомглмгм ноава в фапрзлі жапрмпувалля гдоеавакз ілпрзру-
ру одагкіпії мпіб. Взжлафдлм, цм нозгійдлля увагз Кмкіпії номбйдкі взпйалля, у р.ф. 
одагкіпії мпіб, нозжвдйа гм омжомбйдлля прарди ж уієї номбйдкз ра ланоауывалля 
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пралгаорлзт нмймедлщ, цм жабджндфуырщ лаибійщх нмвлд гмрозкалля ноав і пвмбмг 
йыгзлз, гйя їт вкйыфдлля у каибурлі угмгз ном одагкіпіы мпіб. 

Кйыфмві пймва: одагкіпія мпіб, Кмкіпія кіелаомглмгм ноава ООН, кіелаомгла 
кігоауія. 

 
 
Ойдилзк С. Н. Ддярдйщлмпрщ Кмкзппзз кдегулаомглмгм ноава ООН нм кде-

гулаомглм-ноавмвмку одгуйзомвалзы одагкзппзз йзу 
Аллмраузя. В прарщд оаппкмродла гдярдйщлмпрщ впнмкмгардйщлмгм могала Гдлд-

оайщлми Аппакбйдз ООН – Кмкзппзз кдегулаомглмгм ноава в фапрз нозкдлдлзя 
гмпугаопрвакз злпрзрура одагкзппзз йзу. Онодгдйдлм, фрм влзкалзд, угдйдллмд 
Кмкзппзди номбйдкд вшпшйкз, в р.ф. одагкзппзз йзу, нозвдйм к оажоабмркд праррди 
нм ърми номбйдкд з пралгаорлшт нмймедлзи, мбдпндфзваыцзт пмбйыгдлзд ноав з 
пвмбмг фдймвдка, гйя зт вкйыфдлзя в бугуцзд пмгйахдлзя м одагкзппзз йзу. 

Кйыфдвшд пймва: одагкзппзя йзу, Кмкзппзя кдегулаомглмгм ноава ООН, кде-
гулаомглая кзгоаузя. 

 
 
Oliіnyk S. Activities of the UN International Law Commission regarding the in-

ternational legal regulation of readmission of persons 
Abstract. In the article the activities of the subsidiary body of the General Assembly 

of the United Nations – the Commission of International Law in part of application of 
the institution of readmission of persons by States is considered. It was determined that 
paying attention of the Commission to the problem of expulsion, including readmission of 
individuals, led to drafting articles on this issue and the development of standard provi-
sions that ensure the most complete observance of human rights and freedoms for their 
inclusion in readmission agreements in future. 

Key words: readmission of persons, the UN International Law Commission, interna-
tional migration. 
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Єдиний медичний простір як об’єкт 
адміністративно-правової науки 

 

Наоажі кз є пвігкакз гвмт ном-
рзйделм пноякмвалзт номудпів: кмл-
пмйігауії ра гдудлроайіжауії. Позкйа-
гакз кмеурщ пйугуварз: ндохзи 
номявйяєрщпя у бджндкмвіи нмйірзуі 
гдоеавз, гоугзи – у вжаєкзлат 
удлроу ра ндозсдоії ж кдрмы бійщх 
пзпрдклмгм омжвзрку кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. Ссдоа мтмомлз жгм-
омв’я лд є взкйыфдлляк: кмела пнм-
прдоігарз номявз і кмлпмйігауії (жмк-
одка смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу) і гдудлроайіжауії (гдйдгу-
валля кдоівлзкак жакйагів мтмомлз 
жгмомв’я бійщхзт нмвлмваедлщ). У 
оаккат галмї нубйікауії аврмо пра-
взрщ жа кдру жгіиплзрз алайіж єгзлм-
гм кдгзфлмгм номпрмоу як мб’єкру 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї лаукз.  

Цд ваейзвм, рмку цм кмлпрарує-
км: 

1.Наявліпрщ лаоажі лмокарзвлм-
взжлафдлмгм нмгійу пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я ла гдоеавлу, кмкулайщлу ра 
нозварлу, цм, жа укмвз вномвагедл-
ля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, жу-
кмвйыє ндвлу улісікауіы гіяйщлмпрі 
вігнмвіглзт кдгзфлзт жакйагів.  

2. Пмєглалля лдмбтіглмпрі смо-
кувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрм-
оу ж номвдгдлляк у лахіи гдоеаві 
номрягмк 2016-2019 оо. кдгзфлмї 
одсмокз, яка ндодгмвпік пноякмвала 
ла жкілу пзпрдкз сілалпувалля кд-
гзфлмї гайужі. 

3. Євомілрдгоауіилі ноаглдлля 
лахмї  гдоеавз лд кмеурщ лд бурз 
воатмвалі ноз нмбугмві єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу Укоаїлз.  Якцм  
нубйіфла нмйірзка лахмї гдоеавз 
уед лд мгзл оік бугуєрщпя ж уоату-
валляк нмрдлуіилмгм впруну Укоаї-
лз гм Євомндипщкмгм Смыжу, рм кз 
каєкм уоатмвуварз уди сакр ном 
нмхуку хйятів угмпкмлайдлля ноа-
вмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гіяйщ-
лмпрі.  

Алайіжуыфз рдмодрзкм-кдрм-
гмймгіфлі ра іпрмоімгоасіфлі апндкрз 
гмпйігедлля номбйдкз смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-
лз, ваорм жажлафзрз, цм рур лдмбтіг-
лм моієлруварзпщ у рмку фзпйі і ла 
жагайщлі омбмрз ж рдмоії гдоеавз і 
ноава, агкіліпроарзвлмгм ноава і, 
бджукмвлм, кдгзфлмгм ноава. Ваорм 
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жвдолурзпщ гм сулгакдлрайщлзт ра 
нозкйаглзт лаукмвзт омжомбмк ра-
кзт сатівуів, цм влдпйз нмкірлзи 
омжвзрмк у лауку: 

- рдмоії гдоеавз і ноава 
(С. С. Айєкпєєва, С. В. Бмбомвлзк, 
С. Д. Гупаоєва,  В. В. Кмндифзкмва, 
Л. А. Луущ, Ю. М. Обмомрмва, 
Н. М. Оліцдлкм, О. В. Пдрозхзла, 
П. М. Рабілмвзфа, В. П. Сайщлзкмва 
ра іл.); 

- агкіліпроарзвлмгм ноава 
(В. Б. Авдо’ялмва, О. Ф. Алгоіикм, 
М. І. Алусоієва, О. М. Балгуокз, 
Д. М. Батоата, Ю. П. Бзряка, 
В. М.  Гаоацука, І. П. Гмймпліфдлка,  
Т. О. Кмймкмєущ, В. К. Кмйнакмва, 
О. В. Кужщкдлкм, Є. В. Куоіллмгм, 
М. Н. Куока, Р. С. Мдйщлзка, 
В. Я. Напрыка, Н. Р. Нзелзк, 
О. П. Оойык, А. М. Пмгмйякз, 
А. О. Сдйівалмва, Ю. М. Сраоіймва, 
С. Г. Срдудлка, Н. Ю. Хакалдвмї ра 
іл.); 

- кдгзфлмгм ноава  (Ю. М. Ао-
гулмва, Н. Б. Бмймріла, І. О. Буояк, 
І. В. Вдлдгікрмва, В. О. Гайаи, 
З. С. Гйагул, Л. М. Ддхкм, Д. В. Ка-
оакзхдв, О. Ю. Кахзлудва, М. М. Ма-
йєїла, В. Ф. Ммпкайдлкм, З. О. На-
гык, В. М. Пахкмв, О. М. Пдйагдха, 
О. М. Піціра, М. І. Позхйяк, 
Я. Ф.  Рагзх, Г. Б. Рмкалмвпщкзи, 
Л. О. Сакійзк, О. В. Смйгардлкм, 
Р. О. Срдсалфук, В. Ю. Срдудлкм, 
Г. М. Тмкаоєв, Д. М. Шаркмвпщка, 
Я. М. Шаркмвпщкзи, Н. В. Шдвфук 
ра іл.). 

Дмуійщлм лавдпрз смокуйывалля 
праррі 49 Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. 
«Кмедл кає ноавм ла мтмомлу жгмом-
в'я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд 
проатувалля. Отмомла жгмомв'я жа-
бджндфуєрщпя гдоеавлзк сілалпу-
валляк вігнмвіглзт пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт, кдгзкм-паліраолзт і 
мжгмомвфм-номсійакрзфлзт номгоак. 
Ддоеава првмоыє укмвз гйя дсдкрз-
влмгм і гмпрунлмгм гйя впіт гомкагял 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля. У гдо-
еавлзт і кмкулайщлзт жакйагат мтм-
омлз жгмомв'я кдгзфла гмнмкмга 
лагаєрщпя бджмнйарлм; іплуыфа кд-
одеа ракзт жакйагів лд кмед бурз 

пкмомфдла. Ддоеава пнозяє омжвзр-
кмві йікувайщлзт жакйагів упіт смок 

-
кдрмгмймгіфлзи алайіж ракмгм омгу 
смокуйывалля, у кмлрдкпрі лдмбтіг-
лмпрі ланоауывалля нігтмгів гм см-
окувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу, жапвігфує лзжку номбйдклзт 
апндкрів: 

- нм-ндохд, цд оаж лагмймпзкм, 
кмва в Оплмвлмку жакмлі гдоеавз 
игд пакд ном ноавм ла мтмомлу жгм-
омв’я, а лд ноавм ла жгмомв’я; 

- нм-гоугд,  гдоеава првмоыє 
укмвз гйя дсдкрзвлмгм і гмпрунлмгм 
гйя впіт гомкагял кдгзфлмгм мбпйу-
гмвувалля. Нак взгаєрщпя, цм ндв-
лмы кіомы вкажалд пйугує пвірмгйяг-
лзк нігґоулряк гйя пнозилярря па-
кмї ігдї єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу 
Укоаїлз. Агед дсдкрзвлзи і (цм 
гмймвліхд) гмпрунлзи гйя впіт гом-
кагял ваоіалр кдгзфлмгм мбпйугмву-
валля кмейзвзи йзхд жа укмвз нд-
влмї улісікауії лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз. А уя улісікауія кмейзва 
жа укмвз єгзлзт бажмвзт нозлузнів 
ра жапаг могаліжауії її лагалля. За-
жлафдлд прає кмейзвзк жа укмвз 
нмбугмвз єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу Укоаїлз, нмндодглщм лайделзк 
фзлмк омжомбйдлмгм, агкіліпроарзв-
лм-ноавмвзкз кдрмгакз ра пнмпмба-
кз улмокмвалмгм, жагаймк гдоеавмы 
гаоалрмвалмгм; 

- нм-родрє, лмока Кмлпрзрууії, 
яка пвігфзрщ ном рд, цм іплуыфа кд-
одеа ракзт жакйагів лд кмед бурз 
пкмомфдла, к’якм каеуфз, лд вігнмві-
гає одайіяк пщмгмгдлля. Рдайіяк, гд 
жкдлхуєрщпя кійщкіпрщ лапдйдлля 
Укоаїлз, гд жакозваырщпя пійщпщкі 
йікувайщлі жакйагз, гд в укмват кд-
гзфлмї одсмокз жакйагз ндовзллмї 
кдгзфлмї йалкз, які праырщ лдодлра-
бдйщлзкз, нігйягаырщ лд агкіліпроа-
рзвлмку, а сілалпмвм-дкмлмкіфлмку 
мбґоулруваллы цмгм їт жакозрря.  

Свмєы фдогмы, Оплмвз жакмлм-
гавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмом-
в'я віг 19 йзпрмнага 1992 омку 
№ 2801-XII кіпрярщ взжлафдлля, віг-
нмвіглм гм якмгм мтмомла жгмомв'я – 
уд пзпрдка жатмгів, цм жгіиплыырщпя 
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могалакз гдоеавлмї вйагз ра мога-
лакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт 
нмпагмвзкз мпмбакз, жакйагакз мтм-
омлз жгмомв’я, сіжзфлзкз мпмбакз - 
нігнозєкуякз, які жаодєпромвалі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку ра 
мгдоеайз йіудлжіы ла ноавм номва-
гедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз, кдгзфлзкз ра 
саокаудврзфлзкз ноауівлзкакз, 
гомкагпщкзкз мб’єглаллякз і гомка-
гялакз ж кдрмы жбдодедлля ра віг-
лмвйдлля сіжімймгіфлзт і нпзтмймгі-
флзт сулкуіи, мнрзкайщлмї ноаудж-
гарлмпрі ра пмуіайщлмї акрзвлмпрі 
йыгзлз ноз какпзкайщліи бімймгіф-
лм кмейзвіи ілгзвігуайщліи розва-
ймпрі її езрря. Срарря 33 галмгм лм-
окарзвлм-ноавмвмгм акру «Забджнд-
фдлля лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз» 
пвігфзрщ, цм кдгзфла гмнмкмга ла-
гаєрщпя вігнмвіглм гм кдгзфлзт нм-
кажалщ номсдпіилм ніггмрмвйдлзкз 
кдгзфлзкз ноауівлзкакз, які ндод-
буваырщ у роугмвзт віглмпзлат іж 
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я, цм жа-
бджндфуырщ лагалля кдгзфлмї гмнм-
кмгз жгіглм ж мгдоеалмы вігнмвіглм 
гм жакмлу йіудлжієы, ра сіжзфлзкз 
мпмбакз - нігнозєкуякз, які жаодєп-
ромвалі ра мгдоеайз вігнмвіглу йі-
удлжіы в упралмвйдлмку жакмлмк 
нмоягку і кмеурщ ндодбуварз ж узкз 
жакйагакз у узвійщлм-ноавмвзт віг-
лмпзлат. Мдгзфла гмнмкмга жа взга-
кз нмгійяєрщпя ла дкпродлу, ндовзл-
лу, врмозллу (пндуіайіжмвалу), род-
рзллу (взпмкмпндуіайіжмвалу), найіа-
рзвлу, кдгзфлу одабійірауіы [2]. 

Фмокайщлм каеуфз, кз бафзкм, 
цм «кдгзфла кмлпрзрууія», як лдоіг-
км лажзваырщ Оплмвз жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв'я, пра-
взрщ жлак оівлмпрі кіе лаирзнмвіхз-
кз нодгправлзкакз: гдоеавлзкз, 
кмкулайщлзкз ра нозварлзкз жакйа-
гакз мтмомлз жгмомв’я. Впд уд, жгава-
ймпя б, лахрмвтує ла гукку ном ода-
йщлд іплувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, гд ла оівлзт ноават іплу-
ырщ впі взцдндодоатмвалі пуб’єкрз. 
Помрд ла ноакрзуі уд лд рак. Позвар-
лі жакйагз каырщ мбкдедлу кмейз-
віпрщ кмлкуоуварз жа, пкаеікм, бы-

гедрлі кмхрз, цм взгійяырщпя ла 
йікувалля науієлрів. Чз жкмед кдгз-
фла одсмока, цм лаоажі номвмгзрщпя 
в Укоаїлі, жкілзрз пзруауіы? 

 Якцм е вдпрз кмву ном іпрм-
оімгоасіфлі жапагз гмпйігедлля ноа-
вмвзт жапаг смокувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз, рм лд-
мбтіглм вкажарз ла гдкійщка ваейз-
взт мбправзл: 

- нм-ндохд, пака пуфапла нмп-
ралмвка нзралля ном єгзлзи кдгзф-
лзи номпріо – уд лагбалля мпралліт 
8-10 омків. Дм ущмгм фапу у ракмку 
смокарі номбйдкарзку сулкуімлайщ-
лмгм мб’єглалля оіжлзт пзпрдк мтм-
омлз жгмомв’я сатівуі ла лаукмвмку 
оівлі сакрзфлм лд нігіикайз; 

- нм-гоугд, лдмбтіглм галзи 
жоіж ноавмвмгм одгуйывалля кдгзф-
лмї гіяйщлмпрі пнозикарз у омжоіжі 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля укоаїлпщкмї мтмомлз жгмомв’я, 
нмжаяк як ндодваела бійщхіпрщ пуп-
нійщлзт віглмпзл, цм ноз ущмку вз-
лзкає, - водгуйщмвалм пакд лмокакз 
агкіліпроарзвлмгм ноава; 

- нм-родрє, кмлпраруєкм жлаф-
лзи внйзв нмйірзфлзт сакрмоів ла 
іліуіывалля одсмок у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. Зажвзфаи лмві нмйірзфлі 
пзйз, - ндодкмеуі рзт фз ілхзт вз-
бмофзт ндодгмлів, лакагаырщпя жа-
номнмлуварз пупнійщпрву лмвзи вдк-
рмо омжвзрку могаліжауії мтмомлз 
жгмомв’я, якзи, як ноавзйм, нмродбує 
пвмгм лайделмгм ыозгзфлмгм улмо-
кувалля.  

Єгзлзи кдгзфлзи номпріо кає 
смокуварзпщ ла жапагат йыгзлмудл-
розжку. Пауієлр кає бурз кдрмы 
жгіиплдлля ракмгм омгу одсмок. Мз 
нмгійяєкм гукку Р. С. Мдйщлзка, 
якзи жажлафає, цм пуфаплд агкіліпр-
оарзвлд ноавм взкмлує рі жавгалля, 
які буйз лдвігмкі уіи гайужі ноава 
нмндодглщмгм іпрмозфлмгм ндоімгу 
омжвзрку лахмї ноавмвмї пзпрдкз. 
Кмлуднуія йыгзлмудлрозжку, моієл-
рауія ла ноакрзку Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз, євомілрдгоауіи-
лі ноаглдлля Укоаїлз, нозлузн вдо-
тмвдлпрва ноава - уд йзхд фапрзла 
ыозгзфлзт явзц ра кардгмоіи, які 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

126  

взжлафаырщ кдру агкіліпроарзвлмгм 
ноава, внйзваырщ ла влуроіхлы 
проукруоу ра смокуырщ нодгкдр им-
гм одгуйывалля [3, п. 47].  

Нак взгаєрщпя, цм првмодлля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу кає 
вігбуварзпщ ж уоатувалля номвдгдл-
ля лаоажі кдгзфлмї одсмокз ра пзп-
рдклм, лакагаыфзпщ бурз пкйагмвмы 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я.  Щмгм кдгзфлмї одсм-
окз, рм, як пйухлм првдогеує 
С. Г. Срдудлкм, лзліхліи дран кдгз-
флмї одсмокз в Укоаїлз лмпзрщ 
бійщх пзпрдклзи таоакрдо, мпкійщкз 
віл номявйяєрщпя лзжкмы таоакрдо-
лзт мпмбйзвмпрди, які вігоіжляырщ 
имгм віг нмндодгліт, жмкодка: 

-нм-ндохд, віл нігкоінйдлзи лм-
окарзвлм-ноавмвзкз жкілакз фзллм-
гм жакмлмгавпрва. Позфмку кмва игд 
лд ном влдпдлля жкіл гм гмнмвлдлщ 
гм іплуыфзт жакмлів, а нмявмы лмвзт 
жакмлів, нмймедлля якзт пноякмвалі 
ла водгуйывалля пупнійщлзт віглм-
пзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі; 

-нм-гоугд, вігбуваєрщпя сакрзфла 
пномба омжгійзрз мбмв’яжкз цмгм 
сілалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
кіе гдоеавмы, кіпудвзк пакмвоягу-
валляк ра гомкагялакз Укоаїлз. Бдж 
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [4, п.  57-58].  

І. В. Вдлдгікрмва првдогеує, цм 
гдоеавла нмйірзка у псдоі тмомлз 
жгмомв’я пщмгмглі – уд оіжлмкапрзи 
капзв номгоак, які лд каырщ кмк-
нйдкплмгм таоакрдоу, проардгії мога-
ліжауії і уноавйілля гайужжы, кмлудн-
руайщлзт ланоякків омжвзрку. Га-
йужщ мтмомлз жгмомв’я езвд лд жа-
вгякз, а впундодф уноавйілпщкзк 
гіяк. Позфмку ракд проіккд жлзедл-
ля кійщкмпрі лапдйдлля (каиед в 1,5 
оажів жа 20 омків) вкажує ла рд, цм 
пвмї жавгалля гдоеавла нмйірзка в 
псдоі мтмомлз жгмомв’я лд взкмлує, є 
лдномсдпіилмы і лдгукаллмы, гіє ж 
лдгарзвлзк кмдсіуієлрмк [5, п. 47]. 
Ммейзвм у взпймвйываллят галмгм 
гмпйіглзка і кає кіпуд ндвла кардгм-
озфліпрщ, номрд одайщлзи прал пноав 
жлатмгзрщпя лднмгайік віг рмгм оів-
ля, ном якзи пкажалм взцд.  

Пдвлмгм омгу кіпркмк кіе ном-
бйдкарзкмы агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм жабджндфдлля кдгзфлмї 
гайужі ра првмодлляк єгзлмгм кдгзф-
лмгм номпрмоу кає бурз ланоауы-
валля кдталіжків вжаєкмгії йікувайщ-
лм-номсійакрзфлзт жакйагів оіжлмї 
смокз вйаплмпрі ра нігнмоягкувал-
ля: гдоеавлзт, нозварлзт, кмкула-
йщлзт, вігмкфзт. Дйя їт сулкуімла-
йщлмгм нмєглалля лдмбтіглм ланоа-
уыварз кдталіжк, якзи гмжвмйзрщ ж 
мглмгм бмку, жабджндфуварз ноава 
науієлрів ла якіплу ра гмпрунлу кд-
гзфлу гмнмкмгу, номрд ж ілхмгм: 

- кіпрзрзкд дкмлмкіфлі прзку-
йз нозикарз уфапрщ у сулкуімлу-
валлі єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу; 

- лд ирзкд впундодф ігдмймгії 
гдудлроайіжауії, цм акрзвлм номна-
гуєрщпя у гдоеаві; 

- вігнмвігарзкд ноавмвзк ра 
ілхзк роагзуіяк укоаїлпщкмгм пуп-
нійщпрва. 

Поакрзка Євомндипщкмгм Сугу ж 
ноав йыгзлз є ваейзвмы гйя Укоаї-
лз як фйдла оагз Євомнз. Цд рмока-
єрщпя як рак жвалзт «кдгзфлзт 
пноав», рак і гіяйщлмпрі пугу жагаймк 
іж омжгйягу пакзт оіжлмкалірлзт 
пнмоів. Якцм кз нігдкм гайі, рм кз 
нмвзллі воатмвуварз, цм лаха гдо-
еава жагдкйаоувайа фйдлпрвм у Єв-
омндипщкмку Смыжі як ваейзвзи 
ланояк жмвліхлщмї ра влуроіхлщмї 
нмйірзкз. Віграк, каєкм кмлпрарува-
рз лдмбтігліпрщ гоарз «жа жагайщлзкз 
ноавзйакз» Євомндипщкмгм Смыжу. 
«Ваейзву омйщ у смокуваллі ноавм-
вмгм нмйя Євомнз вігігоає жакмлм-
гавпрвм ЄС. Впрун гм уієї могаліжауії 
багарщмт євомндипщкзт коаїл, рдлгд-
луії, цм каырщ кіпуд в пвірі, гдйдгу-
валля фапрзлз сулкуіи мкодкзт 
гдоеав євомндипщкзк могалак, жукм-
взйз лдмбтігліпрщ угмпкмлайдлля 
ноавмвмгм одгуйывалля нзралщ гі-
яйщлмпрі коаїл Євомпмыжу. Оглзк іж 
лаиваейзвіхзт нозлузнів, якзи є 
мплмвмнмймелзк у ноавмвмку нм-
оягку ЄС, є нозлузн жатзпру ноав 
йыгзлз, гедодймк якмгм є кмлпрз-
рууіилі роагзуії ноав і гаоалрії гдо-
еав- фйдлів, кіелаомглі угмгз ном 
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ноава йыгзлз, лмокз кіелаомглмгм 
ноава. Поава і пвмбмгз як нмйірзфлі, 
рак і гомкагпщкі, дкмлмкіфлі, пмуіа-
йщлі ра куйщруолі взжлафаырщпя у 
Хаорії мплмвлзт ноав Євомндипщкмгм 
Смыжу (7 гоугля 2000 о.). Дм мплмв-
лзт нозлузнів уіллмпрди, які кіп-
рярщпя у Хаорії лайдеарщ нозлузн 
нмвагз йыгпщкмї гіглмпрі, нозлузн 
жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
ра гомкагялзла, нозлузн оівлмпрі, 
нозлузн пмйігаолмпрі, гдкмкоарії ра 
ноавмвмї гдоеавз. Кмела йыгзла 
кає ноавм ла гмпрун гм пзпрдкз 
номсійакрзфлзт жатмгів у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я і ноавм ла кмозпру-
валля кдгзфлмы гмнмкмгмы жгіглм ж 
укмвакз, ндодгбафдлзкз лауімлайщ-
лзк жакмлмгавпрвмк ра ноакрзкмы  
[6, п. 41].  

Щд мгзл комк, якзи, ла лахд 
ндодкмлалля, кає бурз жомбйдлм в 
Укоаїлі у кмлрдкпрі смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, - уд 
жаномвагедлля ла жакмлмгавфмку 
оівлі мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проа-
тувалля. Тур у аврмоа лдкає емглзт 
пуклівів, - уд нмроіблм гдоеаві, кд-
гзузлі, науієлрак. «Чмку кз вваеа-
єкм, жажлафає В. Ю. Срдудлкм, цм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є 
пуррєвзк комкмк гм взоіхдлля бага-
рщмт номбйдк укоаїлпщкмї кдгзузлз? 
Позфзл є гмпрарлщм, лавдгдкм йзхд 
кйыфмві: 

1. Ндмбтігліпрщ жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля пноякмвала лд рійщкз ла жкілу 
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і 
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо 
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпз-
йдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз. 

2. Кйыфмвмы сігуомы кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм 
одгуйывалля пралд науієлр, ла жа-
бджндфдлля бджндкз лагалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз якмку і кає бурз пноя-
кмвалд одсмокувалля мтмомлз жгм-
омв’я, в рмку фзпйі жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля. 

3. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз – 
мб’єкрзвлмгм козрдоіы жагмвмйдлмпрі 
лагалзкз кдгзфлзкз нмпйугакз ж 
бмку науієлрів, а ракме лаявліпры 
ноавмвзт віглмпзл, які взлзкаырщ 
кіе йікувайщлмы упралмвмы, гд ла-
гавайапщ кдгзфла гмнмкмга ра проа-
тмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, яка 
сілалпує кдгзфлу гмнмкмгу. Забдж-
ндфдлля якмпрі ра бджндкз кдгзфлмї 
гмнмкмгз кає прарз  ілгзкармомк, жа 
якзк ндодпіфлі гомкагялз пугзрз-
курщ ном дсдкрзвліпрщ (лддсдкрзв-
ліпрщ) жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля» [7, п. 51-52]. 
Кмедл іж вкажалзт нулкрів ваорм 
нігрозкарз, жмкодка прмпмвлм ніг-
взцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Кйапзфлі жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгз-
флмгм проатувалля пвігфзрщ ном рд, 
цм йікувайщлм-номсійакрзфла упра-
лмва, мкодкм вжярзи йікао,які нмка-
жуырщ лддсдкрзвліпрщ йікувалля, 
цмгм якзт є жлафла кійщкіпрщ пкаог 
науієлрів, - іж лзкз проатмва кмкна-
лія лд жакйыфарзкд угмгу ном 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля. 
Віграк лд бугд науієлрів ра одайщлмї 
омбмрз. Тмку жа якіпрщ кдгзфлмї гм-
нмкмгз бугурщ бмомрзпщ лд хруфлз-
кз, а нозомглзкз пнмпмбакз. 

.      
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Сігдйкмвпщкзи О. Л. Єгзлзи кдгзфлзи номпріо як мб’єкр агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї лаукз 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапаг смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. Акудлруєрщпя увага ла ріи мбправзлі, цм жа-
номвагедлля у нмвлмку мбпяжі єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу гмжвмйзрщ пуррєвм нмк-
оацзрз гмпрунліпрщ ра якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз. Срвдогеуєрщпя, цм жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля кає прарз комкмк гм смокувалля єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу. 

Кйыфмві пймва:  єгзлзи кдгзфлзи номпріо, мтмомла жгмомв’я, агкіліпроарзвлд 
ноавм, кдгзфлд ноавм, науієлр, мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля.  

 
 
Сзгдйкмвпкзи A. Л. Егзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм как мбчдкр агкзлзпр-

оарзвлм-ноавмвми лаукз 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд агкзлзпроарзвлм-ноавмвшт мплмв смокзомва-

лзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва Укоазлш. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла рмк 
мбпрмярдйщпрвд, фрм ввдгдлзд в нмйлмк мбчдкд дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва 
нмжвмйзр пуцдпрвдллм уйуфхзрщ гмпрунлмпрщ з кафдпрвм кдгзузлпкми нмкмцз. 
Урвдоегадрпя, фрм влдгодлзд мбяжардйщлмгм кдгзузлпкмгм проатмвалзя гмйелм прарщ 
хагмк к смокзомвалзы дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва. 

Кйыфдвшд пймва: дгзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм, жгоавммтоалдлзд, агкзлзп-
роарзвлмд ноавм, кдгзузлпкмд ноавм, науздлр, мбяжардйщлмд кдгзузлпкмд проатмва-
лзд. 

 
 
Sidelkovsky O. Unified medical space as an object of administrative and legal 

science 
The article is devoted to the problems of administrative and legal bases of formation 

of the unified medical space of Ukraine. Attention is paid to the fact that the 
introduction of a single medical space in full will significantly improve the availability 
and quality of medical care. It is argued that the introduction of compulsory health 
insurance should be a step towards the formation of a single medical space. 

Keywords: single medical space, health care, administrative law, medical law, 
patient, compulsory medical insurance. 
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Гендерна ідентичність в Україні:  

проблеми дискримінації у сфері 

біоюриспруденції 

 
Рмжвзрмк пупнійщпрва првмоыє лм-

ві взкйзк гйя одгуйывалля пмуіайщ-
лзт віглмпзл. Поава йыгзлз, які кіп-
рярщпя в жагайщлзт кіелаомглзт ноа-
вмвзт драймлат, тмфа и првмоыырщ 
жагайщлу найіроу ноавмвмгм лауімла-
йщлмгм одгуйывалля, мглак првмодлі 
жажвзфаи вед гдкійщка гдпярків омків 
рмку, рмку лд кмеурщ нмвлмы кіомы 
вігнмвігарз пуфаплзк жанзрак. Рмжвз-
рмк ноав йыгзлз фдрвдормгм нмкмйіл-
ля – уд лд рійщкз лмвірля рдлгдлуія в 
ыозпноугдлуії, уд взкмга фапу ра 
ноакрзфлм жародбувалзи номудп.  

Тдлгдлуії гймбайіжауії ра одвмйы-
уії у псдоі лаукз ра рдтлікз, бімймгії 
ра кдгзузлз жукмвйыырщ нмяву лм-
взт кмейзвмпрди гйя йыгзлз, в рми 
ед фап жагмпроуыырщ номбйдку жага-
йщлмгм омжукілля ілгзвігуайщлзт ал-
ромнмймгіфлзт лаоарзвів мпмбзпрмпрі. 
«Бімыозпноугдлуія – уд лмвірлє лау-
кмвм-ноавмвд урвмодлля, в мплмві якм-
гм йдезрщ пнозилярря езрря йыгзлз 
як лаивзцмї бімпмуіайщлмї уіллмпрі, 
кдрмы якмгм є жабджндфдлля ра жатзпр 
ноавмвзкз жапмбакз езрря йыгзлз у 
жв’яжку ж ілрдлпзвлзк омжвзркмк бім-
ймгії ра кдгзузлз» [1, c. 259].  

Ммейзвмпрі, цм лагаырщпя рдт-
ліфлзк номгодпмк нмвзллі карз ноа-
вмвд жакоінйдлля. Оплмвлзк козрдоі-
єк пнозилярря фз вігтзйдлля лмвір-
літ кмейзвмпрди є ілгзвігуайщла 
пакмуілліпрщ кмелмї йыгзлз. Ігдл-
рзсікауія пдбд як нодгправлзка ндв-
лмї прарі – уд номудп таоакрдолзи 
гйя кмелмгм. Зажвзфаи номбйдк ж 
гдлгдолмы ігдлрзсікауієы лд взлз-
кає, мпкійщкз уд є буррєвзи номудп 
жвзфаилмгм омжвзрку гзрзлз. Помрд, 
в гдякзт взнагкат вігбуваєрщпя омж-
біеліпрщ в ігдлрзсікауії пдбд як 
нодгправлзка ндвлмї прарі ра бімймгі-
флзкз мжлакакз, які нозракаллі йы-
гзлі віг лаомгедлля. Такзт мпіб ла-
жзваырщ роалпгдлгдоакз.  

Воатмвуыфз оіжкд лдпнозилярря 
пупнійщпрвмк ракмї гоунз мпіб, ра 
номбйдкз їт ноавмвмгм прарупу, вмлз 
нмродбуырщ мпмбйзвм фурйзвмгм ніг-
тмгу гйя лдгмнуцдлля їт гзпкозкі-
лауії.  

Пзралля гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі 
мпмбйзвм акруайіжуєрщпя в лаукмвмку 
гзпкупі в мпралліи фап. Злафлу увагу 
ущмку нзраллы нозпвяфувайз Дах-
кмвпщка О., Жаомвпщка І., Оліцдл-  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9E$
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км Н., Окдйщфдлкм Т.,  Лдвфдлкм К., 
Гмвмоул Т. ра багарм ілхзт лаукмвуів 
у псдоі ыозпноугдлуії ра ілхзт пу-
кіелзт гзпузнйіл.  

Помрд бійщхіпрщ апндкрів омжгйя-
гаырщпя фдодж нзралля вжаєкмгії ра 
оівлмпрі фмймвіфмї ра еілмфмї прарі. 
Пом ущмку лджлафлу увагу нозгійдлм 
пакд мпмбак, які лд кмеурщ гмйуфзрз 
пдбд гм емглмї ж узт прарди, абм вва-
еаырщ пдбд нодгправлзкакз родрщмї – 
«номкіелмї» прарі. Орме, кдрмы уієї 
праррі є алайіж номбйдк гзпкозкілауії 
мпіб ж роалпгдлгдолмы ігдлрзфліпры у 
псдоі бімыозпноугдлуії.  

Поавм ла вйаплу ілгзвігуайщліпрщ 
кіелаомглмы пнійщлмрмы взжлалд як 
нозомглє ноавм кмелмї йыгзлз. Така 
нмжзуія ндовзллм жлатмгзрщ пвмє 
вігмбоаедлля у  Загайщліи гдкйаоауії 
ноав йыгзлз взжлафає, вкажуыфз у 
пр. 1, цм «впі йыгз лаомгеуырщпя 
війщлзкз і оівлзкз у пвмїи гіглмпрі 
ра ноават. Вмлз лагійдлі омжукмк і 
пмвіпры і нмвзллі гіярз у віглмхдллі 
мгзл гм мглмгм в гупі боардопрва» 
[2]. 

Помрд «боардопрвм» лд жавегз 
номявйяєрщпя ла лмокарзвлм взжла-
лмку гдоеавлмку оівлі. Такд нігрвд-
огедлля жлатмгзкм в багарщмт псд-
оат, мглак лаибійщх япкоавіхд вмлм 
взоаеаєрщпя у пвірйі пдкпуайщлмї ра 
гдлгдолмї моієлрауії. Дзпкозкілауія 
жа гдлгдолмы мжлакмы є жвзфаилзк 
явзцдк у впіт гдоеават пвіру, як ла 
прагії лмокарзвлмгм жабджндфдлля, 
рак ла прагії одайіжауії лмок ноава. 
Наифапріхд роалпгдлгдоз жкухдлі 
нозтмвуварз пвмї номбйдкз і вдпрз 
нмгвіилд езрря, цмб улзклурз гзп-
козкілауії. Ваорм вігжлафзрз, цм 
гдоеава ноакрзфлм лд лагає нігроз-
кку ракзк йыгяк, і їт ноава і пвмбм-
гз нмпріилм нмоухуырщпя. 

 В Рдкмкдлгауії № CM / Rec 
(2010) 5 «Пом жатмгз нм бмомрщбі ж 
гзпкозкілауієы жа мжлакакз пдкпуа-
йщлмї моієлрауії абм гдлгдолмї ігдл-
рзфлмпрі», цм нозиляра 31 бдоджля 
2010 о. гмвмозрщпя ном рд, цм гдоеа-
вак-уфаплзкак пйіг ндодгйялурз пвмє 
жакмлмгавпрвм ла нодгкдр нмгмйалля 
гзпкозкілауії жа мжлакмы гдлгдолмї 

ігдлрзфлмпрі [3].  Наявліпрщ ракмгм 
нознзпу омжуілыєкм як нмжзрзвлі 
жоухдлля в бік жабджндфдлля лдгзп-
кзкілауіилмї нмйірзкз у псдоі роалп-
гдлгдоу. Оглак одкмкдлгауіилзт та-
оакрдо, рмбрм лаявліпрщ лмок 
«к’якмгм» ноава лд упуває одайщлмї 
номбйдкз жабджндфдлля ноав ра пвм-
бмг роалпгдлгдоів.  

В Зауваедллят жагайщлмгм нм-
оягку № 20 Кмкірдр ООН ж дкмлмкі-
флзт, пмуіайщлзт і куйщруолзт ноав 
жаявзв, цм «в якмпрі мглмгм ж жабмом-
лдлзт нігправ гйя гзпкозкілауії вз-
жлаєрщпя гдлгдола ігдлрзфліпрщ; ла-
нозкйаг, мпмбз, які є роалпгдлгдоакз, 
роалппдкпуайакз абм ілрдопдкпуайа-
кз, фапрм проаегаырщ віг пдоимжлзт 
нмоухдлщ ноав йыгзлз, ракзт як 
ндодпйігувалля в хкмйі абм ла омбм-
фмку кіпуі» [4].  

Навірщ у  Рджмйыуії ПАРЕ 
№ 1728 (2010) «Дзпкозкілауія жа 
мжлакмы пдкпуайщлмї моієлрауії ра 
гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі» лагмймху-
єрщпя, цм «мпмбз ж роалпгдлгдолмы 
моієлрауієы нмпріилм ніггаырщпя 
гзпкозкілауії і нмжбавйяырщпя ноав у 
багарщмт гдоеават-фйдлат Рагз Єв-
омнз фдодж гзпкозкілауіилі нігтмгів 
і ндодхкмг в нозжлафдллі йікувалля 
жі жкілз прарі і ыозгзфлд взжлалля 
лмвмї нігймгз. Оглзк ж лапйігків 
ущмгм є віглмплм взпмкзи вігпмрмк 
пакмгубпрв пдодг мпіб ж роалпгдлгдо-
лмы моієлрауієы» [5]. В ущмку е гм-
кукдлрі взпймвйдлм пруобмваліпрщ 
цмгм взкйзкала взпймвйываллякз 
гдоеавлзт і одйігіилзт гіяфів, жапмбів 
капмвмї ілсмокауії, пноякмвалзт ла 
омжнайывалля лдлавзпрі і вмомелдфі 
прмпмвлм роалпгдлгдоів. 

Орме лд гзвйяфзпщ ла пуррєву 
кіелаомглу лмокарзвлу бажу кмроа 
прмпуєрщпя нмгмйалля гзпкозкілауії 
жагаймк, в рмку фзпйі і мпіб ж роалп-
гдлгдоліпры, впд е ла ноакпімймгіф-
лмку оівлі жайзхаєрщпя бджйіф нз-
ралщ, які нозжвмгярщ гм нмоухдлля 
ноав ра пвмбмг гомкагял ж нмоухдл-
ляк гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі.  

В Укоаїлі вігпурлє пндуіайіжмвалд 
жакмлмгавфд одгуйывалля у гмпйі-
геуваліи номбйдкарзуі. Поавмвд од-

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$
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гуйывалля нзралщ жабджндфдлля пра-
рупу мпіб ж роалгдлгдолмы ігдлрзфлі-
пры одгуйыєрщпя  Накажмк Міліпрдо-
прва мтмомлз жгмомв’я № 1041 віг 
05.10.2016  «Пом впралмвйдлля кдгз-
км-бімймгіфлзт ра пмуіайщлм-
нпзтмймгіфлзт нмкажалщ гйя жкілз 
(кмодкуії) прардвмї лайделмпрі ра 
жарвдогедлля смокз ндовзллмї мбйі-
кмвмї гмкукдлрауії и ілпроукуії цмгм 
її жанмвлдлля». Зкіпр ущмгм гмкукдл-
ру жвмгзрщпя гм гвмт нмймедлщ.  

Пм-ндохд, кдгзкм-бімймгіфлзкз 
нмкажаллякз гйя жкілз (кмодкуії) 
прардвмї лайделмпрі є нпзтіфлзи і 
нмвдгілкмвзи омжйаг «роалппдкпуа-
йіжк» жа Міелаомглмы кйапзсікауі-
єы твмомб гдпярмгм ндодгйягу. 

Пм-гоугд, пмуіайщлм-
нпзтмймгіфлзкз нмкажаллякз гйя 
жкілз (кмодкуії) прардвмї лайделмпрі 
є гзпкмксмор абм гзпродп, цм мбукм-
вйдлі омжбіеліпры кіе прардвмы ігдл-
рзфліпры ілгзвігуука і прарры, впра-
лмвйдлмы имку ноз лаомгедллі (і 
нмв’яжалзкз ж узк гдлгдолмы омййы 
ра/абм ндовзллзкз і врмозллзкз 
прардвзкз мжлакакз) [6]. 

В Укоаїлі іплуырщ ояг номбйдк 
як нубйіфлм-ноавмвмгм рак і нозвар-
лм-ноавмвмгм таоакрдоу, жмкодка лд-
мбтігліпрщ жкілз узвійщлм-ноавмвмгм 
прарупу, номбйдкз одайіжауії ноава ла 
номгмведлля омгу,  жкілз/жайзхдлля 
пікдилмгм прарупу, номбйдкз у псдоі 
пмуіайщлмгм жабджндфдлля. 

 Оглак ндовзллі – уд рі нз-
ралля які взлзкаырщ в кмлрдкпрі км-
ейзвмпрі мпмбз жкілз прарщ сакрзф-
лм, мрме псдоа бімкдгзузлз взпру-
нає ндохзк дранмк гйя роалпгдлгдоа 
як кмейзвіпрщ уоівлмваезрз бімймгі-
флу ра нпзтмймгіфлу таоакрдозпрзку 
пвмєї прарі.  

В псдоі бімкдгзузлз номбйдкз 
роалпгдлгдоів, ла лаху гукку, пйіг 
жгоунуварз в лапрунлі. 

Взжлалля роалгдлгдоліпрь нпзті-
флзк жатвмоювалляк мпмбз. Пмоу-
хдлля гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі втм-
гзрщ у Міелаомглу кйапзсікауіы 
твмомб і омжукієрщпя як «вігфурря 
вйаплмї нозлайделмпрі гм номрзйде-
лмї прарі. Баеалля езрз і бурз ноз-

илярзк в якмпрі мпмбз номрзйделмї 
прарі, жажвзфаи нмєглуєрщпя ж нмфур-
ряк лдагдкварлмпрі фз гзпкмксмору 
віг пвмєї алармкіфлмгм прарі і баеал-
ляк мрозкуварз гмокмлайщлд і тіоуо-
гіфлд йікувалля ж кдрмы жомбзрз пвмє 
рійм якмкмга бійщхд вігнмвіглзк мб-
оаліи прарі.  

Такзи вужщкзи кдгзфлзи нігтіг 
ндохмфдогмвм кіпрзрщ гзпозкілауіи-
лі дйдкдлрз взжлаыфз роалпгдлгдолу 
мпмбзпріи нпзтмймгіфлм твмомы, 
впралмвйыыфз її вігтзйдлляк віг 
лмокз. Такзк фзлмк жандодфуєрщпя 
нозомгу мпмбз, ндокалдлрлі мплмвз її 
лаомгедлля, її нозомглщм-бімймгіфлі 
гдрдокілалрз. Дм ущмгм фапу впд е лд 
багарм гдоеав вігкмвзйзпя віг ракмгм 
омжукілля роалпдлгдолмпрі. Пмпроа-
гялпщкі коаїлз лавірщ лд нмфзлайз 
лаукмві гзпкупії в ущмку ланоякку, 
тмфа гдякі коаїлз Євомндипщкмгм пм-
ыжу взкйыфзйз роалпгдлгдоліпрщ жі 
пнзпку твмоіб (ндохмы уд жомбзйа 
Фоалуія цд у 2010 о., жа лды Майщ-
ра).  Впдпвірля могаліжауія мтмомлз 
жгмомв'я ракме ла кіелаомглмку оів-
лі номнмлує нознзлзрз кйапзсікауіы 
гдлгдолмї ігдлрзфлмпрі як нпзтіфлзт 
жатвмоывалщ. 

Помбйдка лдлагалля кмейзвмпрі 
гіряк пакмпріилм взжлафарз пвмю 
ігдлрзфліпрь. Поз ілрдопдкпуайщлмп-
рі, кмйз віжуайщлм взявйяйзпя алмка-
йії гдлірайіи ноз лаомгедллі, гірди 
роагзуіилм в віуі гм 3 омків жа ілсм-
окауіилмї жгмгз барщків ніггаырщ 
нйапрзуі прардвзт могалів, цмб вз-
жлафзрзпя жі прарры гзрзлз і рзк 
пакзк жапнмкмїрз мрмфуыфзт. Так, ла 
пщмгмглі вігнмвіглм у оажі кмйіжії цм-
гм кмейзвмї прарі барщкз фз мпмбз 
цм їт жакіляырщ у оаллщмку віуі вз-
жлафаырщ якмї прарі в нмгайщхмку 
бугд гзрзла, бджукмвлм воатмвуыфз 
кдгзфлі нмкажз.  

Помрд в йірдоаруоі мнзпалі взна-
гкз нмкзйкз взжлафдлля прарі і в 
каибурлщмку гірз каырщ жлмву е 
ракз номбйдкз в псдоі гдлгдолмї ігд-
лрзсікауії. Тмку гоунмы номсійщлзт 
дкпндорів буйз нозилярі Демкщякао-
рпкі нозлузнз жапрмпувалля кіела-
омглм-ноавмвзт лмок гм нзралщ пдк-
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пуайщлмї моієлрауії ра гдлгдолмї ігдл-
рзфлмпрі (2006 о.). Вмлз мбукмвйы-
ырщ ноавмві пралгаорз рмгм, як уоягз 
ра ілхі пуб'єкрз нмвзллі бмомрзпя ж 
лапзйщпрвмк, пвавіййяк і гзпкозкі-
лауієы. Позлузн 18 вкажує, цм гдо-
еавз нмвзллі нозикарз впіт лдмбтіг-
лзт жатмгів жакмлмгавфмгм, агкіліпр-
оарзвлмгм ра ілхмгм таоакрдоу ж кд-
рмы лдгмнуцдлля лджвмомрлзт сіжз-
флзт жкіл у гірди жа гмнмкмгмы кд-
гзфлзт номудгуо, пноякмвалзт ла 
нозкупмвд смокувалля гдлгдолмї 
ігдлрзфлмпрі, бдж нмвлмгм, війщлмгм і 
ілсмокмвалмї жгмгз гзрзлз ж уоату-
валляк її віку ра жоіймпрі, а ракме 
взтмгяфз ж нозлузну, цм бугщ-яка 
гія, цм жафінає гзрзлу, кає в ндоху 
фдогу какпзкайщлм воатмвуварз имгм 
ілрдодпз а ракме првмоыварз кдталі-
жкз жатзпру гірди, нмкйзкалі жабдж-
ндфуварз, цмб емгла гзрзла лд ніг-
гававпя озжзку кдгзфлзт нмоухдлщ 
абм бджнмпдодглщм кдгзфлзк нмоу-
хдлщ [7].  

Рдайщлзк гієвзк кдталіжкмк жа-
бджндфдлля ноава гзрзлз ла взбіо 
гдлгдоу є лагалля їи кмейзвмпрі па-
кмпріилм в жоіймку віуі мбзоарз 
прарщ. Тмку в оягі коаїл (Нікдффзла, 
США) жаоагз жатзпру гірди віг нмга-
йщхзт лднмроіблзт мндоауіи гмжвм-
йзйз барщкак внзпуварз в ігдлрзсі-
кауіилзи гмкукдлр гзрзлз  «лдвз-
жлафдлу» прарщ, рзк пакзк упуваыфз 
ілгзвігуайщлу гдлгдолу козжу гзрз-
лз.  

Юозгзфлд жабджндфдлля номудгу-
оз жкілз  прарі. Згагувала вед лакз 
Рджмйыуія ПАРЕ № 1728 (2010) 
н. 16.11.3 одкмкдлгувайа гдоеавак - 
фйдлак Рагз Євомнз вкйыфзрз в 
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм лмоку, цм 
жабджндфує роалпгдлгдолзк йыгяк 
«гмпрун гм йікувалля жі жкілз прарі і 
оівлзи праруп у псдоі кдгзфлмгм мб-
пйугмвувалля».  

Оглак, жвдораєкм увагу ла нозл-
узн взваедлмпрі ноз ноавмвмку од-
гуйываллі ракмї фурйзвмї псдоз. На 
лаху гукку, номудгуоа жкілз прарі лд 
нмвзлла бурз пномцдлмы у жв'яжку ж 
лдмбмомрліпры номудпу. Вмла нмвзл-
ла номвмгзрзпя рійщкз жа кдгзфлзкз 

нмкажаллякз ніпйя одрдйщлмгм мб-
прдедлля і пнмпрдодедлля мпмбз, цмб 
взкйыфзрз кзррєві баеалля, внйзву 
кмгз абм езррєвзт мбправзл, кмомр-
кмфаплмгм нігйіркмвмгм ілрдодпу, па-
кмвзоаедлля фз пакмпрвдогедлля 
кмймгзт йыгди в пупнійщпрві. Тмку 
нмжзрзвлм муілыєкм рд, цм 34 коаї-
лат Євомнз взкагає гіаглмпрзкз 
нпзтіфлмгм жгмомв'я ндодг аганрауієы 
гмкукдлрів, цм нмпвігфуырщ мпмбу 
[8]. 

Помбйдкз нозкупмвмї нмндодгльмї 
прдозйіжауії мпіб ж роалпгдлгдолмю 
ігдлрзфліпрю. У 14 коаїлат Євомнз 
вкажалм, цм гйя жкілз прарі є взкмга 
мбмв’яжкмвм прдозйіжауії, пдодг якзт 
Ларвія, Чдтія, Бмйгаоія, Рукулія. В 
Укоаїлі ракме лдцмгавлм пкапмвалі 
взкмгз цмгм прдозйіжауії роалпгдл-
гдоів, як ндоднмлз цмгм жкілз прарі. 
Пмндодгліи лакаж МОН №60, якзи 
ла пщмгмглі вроарзв фзлліпрщ взжла-
фав мбмв’яжкмву прдодйіжауіы і рійщкз 
взкмгз кіелаомглмгм пніврмваозпрва 
ра гомкагпщкзт могаліжауіи нозжвдйз 
гм жкілз лауімлайщлмгм жакмлмгавпр-
ва.  

У пуфаплзт номудпат нйыоайіжа-
уії пупнійщпрвмжлавфзт нігтмгів і кд-
рмгів жажлафдлі акпімкз ілмгі іглмоу-
ырщпя, влапйігмк фмгм і взлзкаырщ 
пзруауії кдрмгмймгіфлмгм ―тампу‖, 
дкйдкрзжку [9, c. 141] Сакд ракзи 
«тамп» у нігпукку кмедкм пнмпрдоі-
гарз у псдоі жабджндфдлля ноав ра 
пвмбмг йыгзлз ж мпмбйзвмы гдлгдо-
лмы ігдлрзфліпры в Укоаїлі. Супнійщ-
првм лд гмрмвд нмжзрзвлм пнозикарз, 
абм тмфа б кзозрзпя ж номявакз роа-
лпгдлгдолмпрі. В пвмы фдогу, ноавм 
як пупнійщлзи одгуйярмо ракме првм-
оыє бджйіф ндоднмл ра роуглмців у 
псдоі одайіжауії ноав. Такзк фзлмк 
лд гзвйяфзпщ ла гдкйаоарзвлі гапйа 
євомндипщкмї ілрдгоауії, нйыоайіжку, 
пвмбмгз, нмгмйалля гзпкозкілауії ра 
рмйдоалрлмгм правйдлля, впд е одайщ-
лд жабджндфдлля ноав ра пвмбмг мпіб ж 
номявакз роалпгдлгдолмї ігдлрзфлмп-
рі гмпі в Укоаїлі є лд жабджндфдлзкз 
ра лд лайделмгм гаоалрмвалзкз. Ужа-
гайщлдлм ракі акруайщлі номбйдкз у 
уіи псдоі: взжлалля роалгдлгдоліпрщ 
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нпзтіфлзк жатвмоывалляк мпмбз, 
ыозгзфлд жабджндфдлля номудгуоз 
жкілз  прарі, номбйдка лдлагалля 
кмейзвмпрі гіряк пакмпріилм взжла-

фарз пвмы ігдлрзфліпрщ, нозкупмва 
нмндодгля  прдозйіжауія мпіб ж роалп-
гдлгдолмы ігдлрзфліпры. 
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жкіла прарі.  
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Сроуп Л. Б. Гдлгдолая згдлрзфлмпрщ в Укоазлд: номбйдкш гзпкозкзлаузз в 
псдод бзмыозпноугдлузз 

 В прарщд оаппкарозвадрпя номбйдка ноавмвмгм прарупа йзу п роалпгдлгдолми 
згдлрзфлмпрщы. Влзкалзд пкмлудлрозомвалм ла номбйдкат нодмгмйдлзя гзпкозкз-
лаузз в псдод бзмыозпноугдлузз. Вшгдйдлш пйдгуыцзд акруайщлшд вмномпш: ноз-
жлалзд роалгдлгдолзпрщ нпзтзфдпкзк жабмйдвалздк йзуа, ыозгзфдпкмд мбдпндфдлзд 
номудгуош зжкдлдлзя нмйа, номбйдка лднодгмправйдлзя вмжкмелмпрз гдряк пакм-
прмярдйщлм мнодгдйярщ пвмы згдлрзфлмпрщ, нозлугзрдйщлая нодгшгуцая прдозйзжа-
узя йзу п роалпгдлгдолми згдлрзфлмпрщы. 

Кйыфдвшд пймва: гдлгдолая згдлрзфлмпрщ, роалпгдлгдолмпрщ, бзмыозпноугдл-
узя, зжкдлдлзд нмйа. 

 

 

Strus L. Gender identity in Ukraine: problems of discrimination in the field of bi-
ojurisprudence  

The article deals with the legal status of persons with transgender identity. Attention 
is focused on the issues of overcoming the discrimination in the field of bio-jurisprudence. 

In the field of biomedicine, the problem of transgender, according to the author, 
should be grouped into the following: the recognition of transgender as a person with 
mental illness; the problem of not allowing children to independently determine their 
identity; legal support of gender change procedure; problems of forced preliminary sterili-
zation of people with transgender identity. 

Keywords: gender identity, transgender, bio-jurisprudence, gender change. 
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Іж нозилярряк у 2014 омуі лмвмгм 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру»  
якіплм жкілыєрщпя ноавмвзи праруп 
уфаплзків мпвірлщмгм номудпу, гм 
якзт жакмлмгавдущ вігліп ндодгупік 
жгмбувафів взцмї мпвірз, рмбрм мпіб, 
які лавфаырщпя у жакйагі взцмї мпві-
рз ла ндвлмку оівлі взцмї мпвірз ж 
кдрмы жгмбурря вігнмвіглмгм прундля 
і квайісікауії [1, н. 11, ф. 1 пр. 1]. 
Згмбувафакз взцмї мпвірз є, жмкодка, 
пругдлрз, куопалрз, апніоалрз, 
аг’ылкрз, гмкрмоалрз [1, ф. 1 пр. 61]. 
Вмлз лагійдлі вігнмвіглзкз ноавакз 
ра мбмв’яжкакз. Оглзкз іж ракзт ноав 

жгмбувафів взцмї мпвірз є жакоінйдлд 
у фапрзлі 1 праррі 62 Закмлу Укоаїлз 
«Пом взцу мпвіру» ноавм ла роугмву 
гіяйщліпрщ у нмжалавфайщлзи фап. На-
рмкіпрщ, в мкодкзт нігжакмллзт ак-
рат, цм уодгуйщмвуырщ нмоягмк ніг-
гмрмвкз лаукмвм-ндгагмгіфлзт кагоів, 
ноякм абм мнмпдодгкмвалм мбкдедлм 
ноавм апніоалрів і гмкрмоалрів ноа-
уыварз ла укмват нмвлмгм омбмфмгм 
гля, взжлафдлм кіпуд жбдоігалля їт 
роугмвзт клземк, а ла ноакрзуі апні-
оалрз (гмкрмоалрз) пнмлукаырщпя гм 
жвійщлдлля ж омбмрз у жв’яжку жі 
впрунмк ла лавфалля. На лаху гук-
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ку, ракі лмокарзвлі нмймедлля і 
ноакрзка їт жапрмпувалля лдгмпрар-
лщм мбґоулрмвалі ра пундодфарщ бажм-
взк ноавмвзк лмокак Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз, Закмлу Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру», які гаоалруырщ ноавм кмелмї 
мпмбз ла ноауы бдж бугщ-якзт мбкд-
едлщ. 

Наявлі кмйіжіилі нмймедлля цм-
гм одайіжауії ноава ла ноауы апніоал-
рів і гмкрмоалрів првмоыырщ ндвлі 
номбйдкз рдмодрзкм-ноавмвмгм ра 
ноакрзфлмгм таоакрдоу, жукмвйдлі 
лдмглмжлафлзк рйукафдлляк нмйм-
едлщ нігжакмллзт лмокарзвлзт акрів, 
які уодгуйщмвуырщ ноавм жгмбувафів 
взцмї мпвірз ла нмєглалля лавфалля 
іж роугмвмы гіяйщліпры, оіжлзкз ніг-
тмгакз гм ніггмрмвкз ла їт мплмві 
вігнмвіглзт ймкайщлзт ноавмвзт ак-
рів рмцм. 

Помбйдкарзка роугмвзт віглмпзл 
у пуфаплзт укмват взкйзкає жакмлм-
кіолзи ілрдодп у ыозгзфліи лаууі. 
Чзкайм вірфзжлялзт лаукмвуів жмпд-
одгеуырщпя ла гмпйігедллят ном-
бйдк роугмвзт віглмпзл жакйагів вз-
цмї мпвірз ж лаукмвм-ндгагмгіфлзкз 
ноауівлзкакз, мпмбйзвмпрят омбмрз 
жа пукіплзурвмк рмцм. Цієы псдомы 
роугмвзт віглмпзл ндодикаырщпя 
О. Баоабах, Н. Вдодлзф, Г. Гмлфаом-
ва, Т. Гмймвалщ, М. Ілхзл, Т. Коапык, 
Н. Ммкозущка, С. Позйзнкм М. Скм-
йяомва, О. Яомхдлкм ра ілхі лаукмв-
уі. Помрд, ноакрзфлм лд гмпйігедлм 
номбйдкз одайіжауії ноава ла ноауы 
жгмбувафів взцмї мпвірз, тмфа мпраллі 
жкілз у жакмлмгавпрві ном мпвіру вз-
кагаырщ гдрайщлмгм лаукмвмгм вз-
вфдлля ноавмвзт кмейзвмпрди пругд-
лрів, апніоалрів, гмкрмоалрів нмєг-
лалля омбмрз ж лавфалляк. 

Аврмоз праррі правйярщ жа кдру 
номалайіжуварз рдмодрзкм-ноавмві и 
ноакрзфлі номбйдкз ноавмвмгм одгу-
йывалля роугмвзт віглмпзл апніоал-
рів і гмкрмоалрів, жаномнмлуварз 
хйятз упулдлля взявйдлзт кмйіжіи у 
уіи псдоі. Дмпяглдлля уієї кдрз нд-
одгбафає козрзфлд мпкзпйдлля лау-
кмвзт ра лмокарзвлзт гедодй, цм 
прмпуырщпя і одгуйыырщ роугмві віг-

лмпзлз у псдоі взцмї мпвірз жагаймк 
ра ноавм ла ноауы жгмбувафів взцмї 
мпвірз жмкодка. 

Кмлпрзрууія Укоаїлз гаоалрує 
кмеліи мпмбі ноавм ла ноауы. Цд 
вкйыфає кмейзвіпрщ жаомбйярз ла 
езрря ноауды, яку віл війщлм мбзоає 
абм ла яку війщлм нмгмгеуєрщпя [2, 
пр. 43]. Рмжгійяєкм рмфку жмоу, цм 
узк нмймедлляк Оплмвлмгм Закмлу 
Укоаїлз омжкозрм ыозгзфлу пурліпрщ 
ноава ла ноауы, яка прайм ноавмвзк 
нмйдк кмлпрзрууіилмгм номгмймхдл-
ля ноава ла ноауы ра жакоінйдлляк 
кдталіжку жабджндфдлля одайіжауії 
ущмгм ноава [3, п. 248]. Нажвала кмл-
прзрууіила лмока кає хзомкзи жкіпр, 
нмхзоыєрщпя ла впіт гомкагял бдж 
бугщ-якзт мбкдедлщ фз жапрдодедлщ 
і, як пноавдгйзвм вігжлафдлм у ыоз-
гзфліи лаууі, жмбмв’яжує гдоеаву жа-
бджндфуварз пноавдгйзві укмвз ноз-
имку ла омбмру ра жвійщлдлля ж лдї, 
лайделзи оівдлщ жатзпру ноав і жа-
кмллзт ілрдодпів ноауівлзка як дкм-
лмкіфлм пйабхмї прмомлз у роугмвзт 
ноавмвіглмпзлат, цм ужгмгеуєрщпя ж 
мплмвлзкз уійякз ноавмвмї одгйакд-
лрауії ноауі в Укоаїлі як пмуіайщліи 
ноавмвіи гдоеаві [4, п. 106]. 

Кмлпрзрууіилі гаоалрії ноава км-
елмгм ла ноауы є мплмвмы гйя гдра-
йщлмгм уодгуйывалля роугмвзт віг-
лмпзл лмокакз жагайщлмгм ра пндуіа-
йщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. Рів-
ліпрщ ноав гомкагял ла ноауы жакоі-
нйдла у Кмгдкпі жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз (гайі - КЗнП Укоаїлз), 
якзк жабмомлдлм бугщ-яку гзпкозкі-
лауіы у псдоі ноауі, жмкодка нмоу-
хдлля нозлузну оівлмпрі і кмейзвм-
прди, ноякд абм лдноякд мбкдедлля 
ноав ноауівлзків , <...>, абм жа мжла-
какз, лд нмв’яжалзкз ж таоакрдомк 
омбмрз абм укмвакз їт взкмлалля [5, 
пр. 21]. У праррі 51 КЗнП Укоаїлз 
жакоінйдлм гдоеавлі гаоалрії жабджнд-
фдлля ноава ла ноауы ноауджгарлзк 
гомкагялак, які нмпріилм номезва-
ырщ ла рдозрмоії Укоаїлз. З-нмкіе 
лзт взмкодкйдлм війщлзи взбіо взгу 
гіяйщлмпрі, ноавмвзи жатзпр віг лдмб-
ґоулрмвалмї вігкмвз у нозиляррі ла 
омбмру і лджакмллмгм жвійщлдлля, 
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пнозялля у жбдодедллі омбмрз рмцм. 
Такі ноавмві гаоалрії жлатмгярщ пвмє 
вігмбоаедлля лд рійщкз в Закмлі 
Укоаїлз «Пом взцу мпвіру», ном цм 
жажлафаймпя взцд, айд и у Закмлі 
Укоаїлз «Пом мпвіру», якзк ракме 
жакоінйдлм ноавм жгмбувафа мпвірз ла 
роугмву гіяйщліпрщ у нмжалавфайщлзи 
фап [6, ф. 1 пр. 53]. 

Помрд, ла лаху гукку, жакоінйдлд 
у пндуіайщлзт жакмлат кмлпрзрууіилд 
ноавм ла ноауы кмелмгм жгмбувафа 
взцмї мпвірз у війщлзи віг лавфалля 
фап ла нігжакмллмку оівлі ндвлмы 
кіомы мбкдеуєрщпя гйя апніоалрів і 
гмкрмоалрів бдж лайделмгм ноавмвмгм 
мбґоулрувалля. Такі мбкдедлля жа-
нмфаркмвалі цд у 1999 омуі Пмйм-
едлляк ном ніггмрмвку лаукмвм-
ндгагмгіфлзт і лаукмвзт кагоів (гайі 
– Пмймедлля № 309), якд ж 
01.01.2019 вроарзйм фзлліпрщ у нмв-
лмку мбпяжі, айд вномгмве 20 омків 
лзк лагаваймпя ноавм апніоалрак і 
гмкрмоалрак ноауыварз йзхд жа пу-
кіплзурвмк [7, н. н. 8 н. 15]. Щмгм 
лдноавмкіолмпрі ракзт мбкдедлщ 
роугмвзт ноав апніоалрів і гмкрмоал-
рів цд у 1999 омуі псмокуйывав ноа-
вмву нмжзуіы Пйдлук Вдотмвлмгм 
Сугу Укоаїлз. Вігнмвіглм гм лдї ом-
бмра жа роугмвзк гмгмвмомк мпіб, які 
нмєглуырщ її ж гдллмы смокмы ла-
вфалля, лд є пукіплзурвмк і мнйафу-
єрщпя ла жагайщлзт нігправат [8, н. 14]. 
Таку ноавмву нмжзуіы взкмозпрмву-
вайз у пвмїт фзпйдллзт омж’яплдллят 
Міліпрдопрвм ноауі ра пмуіайщлмї нм-
йірзкз Укоаїлз, жмкодка віг 
12.03.2007 № 66/06/07 «Щмгм мкод-
кзт нзралщ роугмвзт віглмпзл» ра віг 
26.10.2005 № 09-503 «Пом жанзп у 
роугмву клзеку», Ддоеавлмгм гднао-
ракдлру лагйягу жа гмгдоеалляк жа-
кмлмгавпрва ном ноауы віг 20.08.2003 
№ 013-1229-22 рмцм. Помрд Міліпрдо-
првм мпвірз і лаукз, кмймгі ра пнмору 
Укоаїлз йзпрмк віг 27.02.2012 жвдора-
йм увагу, цм апніоалрз каырщ ноавм 
ла омбмру жа пукіплзурвмк вігнмвіглм 
гм жакмлмгавпрва Укоаїлз [9], цм бу-
йм нігправмы гйя мсмокйдлля роугм-
взт віглмпзл іж апніоалракз і гмкрм-
оалракз ла ракзт укмват. 

Вігнмвіглм гм фзллмгм Пмоягку 
ніггмрмвкз жгмбувафів взцмї мпвірз 
прундля гмкрмоа сіймпмсії ра гмкрмоа 
лаук у взцзт лавфайщлзт жакйагат 
(лаукмвзт упралмват) (гайі – Пмоя-
гмк № 261), апніоалрз (аг’ылкрз) і 
гмкрмоалрз кмозпруырщпя ноавакз 
жгмбувафів взцмї мпвірз, взжлафдлз-
кз Закмлмк Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру» [10, н. 14]. Такмы ыозгзфлмы 
кмлпроукуієы ла нігжакмллмку оівлі 
нігрвдогедлм кмлпрзрууіилд ноавм 
апніоалра (гмкрмоалра), а ракме іл-
хзт жгмбувафів взцмї мпвірз (гайі – 
ЗВО) жаикарзпя роугмвмы гіяйщліп-
ры бдж бугщ-якзт мбкдедлщ, цм, ла 
лаху гукку, пнозяє їк нмєглуварз 
лавфалля ж омбмрмы бдж мбкдедлля 
розваймпрі омбмфмгм гля. Дйя одайі-
жауії ракмгм ноава ноакрзфлм вігпурлі 
ноавмві ндодхкмгз у пругдлрів гдллмї 
смокз лавфалля, цм нігрвдогеує 
Мілпмунмйірзкз Укоаїлз. Вмлм вка-
жує, жмкодка, цм «роугмвзк жакмлм-
гавпрвмк лд ндодгбафдлм мбкдедлщ 
цмгм нмєглалля пругдлракз взхів 
омбмрз і лавфалля», у рмку фзпйі рзт, 
які лавфаырщпя жа гдллмы (мфлмы) 
смокмы лавфалля. Тмку нігнозєкпр-
вм кає ноавм нозикарз ла омбмру 
ракзт ноауівлзків, у рмку фзпйі и ла 
укмват нмвлмгм омбмфмгм гля» [11]. 

Ддцм пкйагліхзк взгаєрщпя кд-
таліжк ноавмвмгм одгуйывалля ноа-
удвйахрувалля апніоалрів фз гмкрм-
оалрів ЗВО. Олмвйдлзи нмпралмвмы 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 
28.12.2016 № 1050 «Пмоягмк нозжла-
фдлля і взнйарз прзндлгіи» (гайі – 
Пмоягмк № 882) кіпрзрщ нмймедлля, 
вігнмвіглм гм якмгм «… апніоалрз, 
гмкрмоалрз каырщ ноавм ла омбмру у 
одезкі лднмвлмгм омбмфмгм гля (айд 
лд бійщх як ла 0,5 правкз жа жаика-
лмы нмпагмы). Поз ущмку акагдкіфла 
прзндлгія, нозжлафдла вігнмвіглм гм 
ущмгм Пмоягку, взнйафуєрщпя у нмв-
лмку мбпяжі» [12, абж. 3, н. 19 ]. Така 
одгакуія ущмгм абжауу, ла лаху гук-
ку, кає гзпкупіилзи таоакрдо, мпкі-
йщкз вмла лд ужгмгеуєрщпя іж Закм-
лмк Укоаїлз «Пом взцу мпвіру», 
кмлсйікрує іж Пмоягкмк № 261, нм-
оухує гаоалрмвалзи КЗнП Укоаїлз 
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нозлузн оівлмпрі и кмейзвмпрди 
мпмбз ла ноауы. З ілхмгм бмку, ввд-
гдлля ракмгм нмймедлля лахрмвтує 
ла гукку, цм вроара фзллмпрі лмока-
рзвлмгм акру, якзи впралмвйывав 
ноавм апніоалрів і гмкрмоалрів ла 
омбмру йзхд жа пукіплзурвмк [7], бдж 
гмпрарлщмгм ноавмвмгм мбґоулрувалля 
сакрзфлм жакілдлм мбкдедлзк ноа-
вмк апніоалрів і гмкрмоалрів ноауы-
варз ла укмват лднмвлмгм омбмфмгм 
гля у кдеат рзт ед 0,5 правкз жа жа-
икалмы нмпагмы, цм и ноз омбмрі жа 
пукіплзурвмк. Такд лмокарзвлд мб-
кдедлля лд рійщкз пундодфзрщ жакм-
лмгавфм взжлафдлзк ноавак апніоал-
рів (гмкрмоалрів) ла нмєглалля ла-
вфалля ж омбмрмы у війщлзи віг ла-
вфалля фап, айд и взгаєрщпя гзпкоз-
кілауіилзк гйя жажлафдлмї кардгмоії 
жгмбувафів взцмї мпвірз, які ла жа-
кмллзт нігправат номихйз кмлкуоп-
лзи вігбіо гйя лавфалля в апніоалру-
оі (гмкрмоалруоі) жа гдллмы смокмы 
лавфалля і мрозкайз ноавм ла мроз-
калля акагдкіфлмї прзндлгії. З мгйя-
гу ла жажлафдлі ра ілхі нігжакмллі 
акрз у псдоі мпвірз, ЗВО нм-оіжлмку 
уодгуйщмвуырщ уі нзралля у вігнмві-
глзт ймкайщлзт лмокарзвлзт акрат. 

Бігщхіпрщ ЗВО, жмкодка Чдока-
пщкзи гдоеавлзи рдтлмймгіфлзи улі-
вдопзрдр, Науімлайщлзи улівдопзрдр 
«Лщвівпщка нмйірдтліка», у вйаплзт 
нмймедллят ном прзндлгіайщлд жа-
бджндфдлля жгмбувафів взцмї мпвірз 
ввдйз лмоку цмгм кмейзвмпрі апні-
оалра (гмкрмоалра) ноауыварз ла 
укмват лднмвлмгм омбмфмгм гля у 
кдеат 0,5 правкз жа жаикалмы нмпа-
гмы, жажлафаыфз ноз ущмку ном ноа-
вм апніоалра ла акагдкіфлу прзндлгіы 
у нмвлмку омжкіоі [13, н. 3.9; 14, 
н. 3.5]. Бджндодфлм, лажвалі ЗВО жа-
гаймк ноавмкіолм вігрвмозйз взкмгз 
абж. 3 н. 19. Пмоягку № 882. Вмглм-
фап ілхі ЗВО взваедліхд, ж уоату-
валляк взкмг номсійщлзт жакмлів, 
нігіихйз гм ніггмрмвкз ймкайщлзт 
акрів цмгм кмейзвмпрди нмєглалля 
лавфалля і омбмрз жгмбувафів взцмї 
мпвірз. Так, Пмймедлляк ном могалі-
жауіы мпвірлщмгм номудпу у Кзївпщ-
кмку лауімлайщлмку улівдопзрдрі 

ікдлі Таоапа Шдвфдлка улмокмвалм, 
цм ноава ра мбмв’яжкз жгмбувафів 
мпвірз взжлафаырщпя Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз, Закмлмк Укоаїлз «Пом 
мпвіру», Закмлмк Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру», ілхзкз лмокарзвлзк акракз 
Укоаїлз у гайужі мпвірз [15, н. 9.1]. У 
Хкдйщлзущкмку лауімлайщлмку улі-
вдопзрдрі мглієы ж нігправ ндодвд-
гдлля ла ілгзвігуайщлзи гоасік вз-
кмлалля пругдлрмк лавфайщлмгм нйа-
лу у оажі лдкмейзвмпрі вігвігувалля 
жалярщ жа омжкйагмк, взжлафдлм кме-
йзвіпрщ нмєглалля лавфалля пругдл-
рів гдллмї смокз лавфалля ла прао-
хзт куопат ж омбмрмы [16, н. 7.1]. 
Такзк жкіпрмк ймкайщлзт акрів впра-
лмвйдлм ноавмву кмейзвіпрщ жгмбу-
вафа взцмї мпвірз мкодкм вжярмгм 
ЗВО нмєглуварз лавфалля у лщмку іж 
роугмвмы гіяйщліпры ла жагайщлзт 
укмват, ндодгбафдлзт фзллзк жакм-
лмгавпрвмк ном ноауы, цм нмвліпры 
ужгмгеуєрщпя іж жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз ном мпвіру. Вігпурліпрщ ра-
кзт нмймедлщ у ймкайщлзт лмокарз-
влзт акрат мкодкзт ЗВО лд мжлафає, 
цм пругдлрз узт жакйагів нмжбавйдлі 
ноава ла ноауы, мпкійщкз вмлм жакоі-
нйдлм жакмлмгавпрвмк ном взцу мпві-
ру. 

Зажлафзкм, цм ндодвдгдлля пру-
гдлра ла ілгзвігуайщлзи гоасік вз-
кмлалля лавфайщлмгм нйалу лд жвійщ-
ляє имгм віг мбмв’яжку взкмлуварз 
взкмгз мпвірлщмї (лаукмвмї) номгоа-
кз (ілгзвігуайщлмгм лавфайщлмгм 
нйалу (жа лаявлмпрі), гмрозкуыфзпщ 
акагдкіфлмї гмбомфдплмпрі, ра гмпяга-
рз взжлафдлзт гйя вігнмвіглмгм оівля 
взцмї мпвірз оджуйщрарів лавфалля [1, 
н.3 ф. 1 пр. 63]. Ндвзкмлалля узт 
мбмв’яжків мпмбмы, яка лавфаєрщпя у 
ЗВО, емглзк фзлмк лд кмела нмяп-
лыварз її роугмвмы гіяйщліпры, мпкі-
йщкз уд пакмпріилзи взбіо мпмбз, яка 
лдпд мпмбзпру вігнмвігайщліпрщ жа 
лдвзкмлалля лавфайщлмгм нйалу абм 
роугмвзт мбмв’яжків жа мбоалзк кіп-
удк омбмрз. 

Суррєвм лд жкілзйапя нмжзуія 
ЗВО ноз смокуваллі ноавзй нозим-
ку гм апніоалруоз фз гмкрмоалруоз у 
цмгм взжлафдлля ндодйіку гмкукдл-
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рів, лдмбтіглзт гйя впруну ла ла-
вфалля. Пмоягкмк № 261 взжлафдлм 
кілікайщлзи ндодйік гмкукдлрів, лд-
мбтіглзт гйя впруну гм апніоалруоз, 
а ЗВО лагалм ноавм пакмпріилм вз-
жлафарз гмгаркмвзи ндодйік гмкукдл-
рів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ [10, н. 19]. 
Пмгіблзк фзлмк псмокмвалі взкмгз 
цмгм ндодйіку гмкукдлрів, які нмга-
ырщпя впрунлзкмк, і в Укмват ноз-
имку ла лавфалля гм ЗВО Укоаїлз в 
2018 омуі (гайі – Укмвз № 1378) [17, 
н. 8]. Нармкіпрщ, мкодкі ЗВО, взтм-
гярщ жа кдеі лагалмгм їк ноава впра-
лмвйыварз гмгаркмвзи ндодйік гмку-
кдлрів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ, взкагаыфз 
віг мпіб роугмву клзеку уед ніпйя 
жавдохдлля впрунлзт взномбувалщ і 
жаоатувалля ла лавфалля апніоалрів 
(гмкрмоалрів), ра и цд іж жанзпмк ном 
жвійщлдлля ж омбмрз. 

Так, Поавзйакз нозимку гм 
Хкдйщлзущкмгм лауімлайщлмгм улі-
вдопзрдру в 2018 омуі взкагаймпя 
вномгмве гдпярз глів ніпйя жаоату-
валля гм апніоалруоз нмгаварз роу-
гмву клзеку (жа лаявлмпрі) іж жанз-
пмк ном жвійщлдлля ж мпраллщмгм кіп-
уя омбмрз [18, Дмгармк 8, н. 5.4]. Пм-
гібла взкмга кіпрзрщпя и у Поавзйат 
нозимку гм апніоалруоз ра гмкрмоал-
руоз Науімлайщлмгм улівдопзрдру 
«Лщвівпщка нмйірдтліка»[19, Дмгармк 
6.1, н. 9], Жзрмкзопщкмгм гдоеавлмгм 
рдтлмймгіфлмгм улівдопзрдру [20, Дм-
гармк 9 н. 4.3] рмцм. На лаху гукку, 
влдпдлляк ракзт взкмг гм ноавзй 
нозимку ЗВО правйярщ жа кдру гм-
кукдлрайщлмгм нігрвдогедлля сакру 
лавфалля ж вігозвмк віг взомблзур-
ва, цм гає гмгаркмві нігправз гйя 
нозжлафдлля акагдкіфлмї прзндлгії 
апніоалру (гмкрмоалру). Айд, жаном-
вагедлляк ракмї лмокз ЗВО гмнуп-
каырщ ояг нмоухдлщ фзллмгм жакмлм-
гавпрва. 

Пм-ндохд, лі Пмоягкмк № 261, лі 
Укмвакз № 1378 лд ндодгбафдлм 
нмгалля впрунлзкмк фз апніоалрмк 
(гмкрмоалрмк) роугмвмї клзекз. 
Вмглмфап ЗВО лагаєрщпя ноавм вз-
жлафарз гмгаркмвзи ндодйік гмкукдл-

рів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ [10, н. 19], 
якзк аноімоі лд кмед бурз роугмва 
клзека. Пм-гоугд, ЗВО ракмы ймка-
йщлмы лмокмы нмоухує кмлпрзру-
уіилд ноавм мпмбз ла ноауы, а вігнм-
віглм и взкмгз фапрзлз 1 праррі 62 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру» 
цмгм ноава жгмбувафа взцмї мпвірз 
ла роугмву гіяйщліпрщ у нмжалавфайщ-
лзи фап. Зваеаыфз, цм роугмві віг-
лмпзлз каырщ мпмбзпрзи таоакрдо і 
кіпрярщ у пмбі гвмпрмомллі роугмві 
віглмпзлз кіе омбмрмгавудк і ноа-
уівлзкмк, рм іліуіарзва нознзлдлля 
фз жкілз роугмвзт віглмпзлз кмед 
лайдеарз йзхд ноауівлзку. Цд кмед 
бурз, жмкодка, жаява ном жвійщлдлля ж 
омбмрз жа ф.1 пр. 38 КЗнП Укоаїлз 
(вйаплд баеалля), у жв’яжку жі впру-
нмк гм лавфайщлмгм жакйагу. Ця лмо-
ка жмбмв’яжує омбмрмгавуя омжіоварз 
роугмвзи гмгмвіо у промк, ном якзи 
номпзрщ ноауівлзк. Впрун ноауівлзка 
гм апніоалруоз (гмкрмоалруоз) лд 
кмед бурз нігправмы гйя имгм ндод-
вдгдлля, ж іліуіарзвз омбмрмгавуя, ла 
укмвз омбмрз лднмвлмгм омбмфмгм 
фапу, мпкійщкз ракі гії квайісікуырщ-
пя як жкіла іпрмрлзт укмв ноауі ра 
нмродбуырщ жавфаплмї жгмгз ноауів-
лзка [5, пр. 32]. Взкагаыфз віг апні-
оалра (гмкрмоалра) роугмву клзеку 
іж жанзпмк ном жвійщлдлля ж омбмрз, 
ЗВО нмжбавйяє раку мпмбу ноава нд-
одвдгдлля, жа имгм баеалляк, ла лд-
нмвлзи омбмфзи гдлщ, цм ндодгбафд-
лм Пмоягкмк № 882. 

З ілхмгм бмку, ЗВО лд жм-
бмв’яжалі жбдоігарз роугмві клзекз 
жгмбувафів взцмї мпвірз. Вігнмвіглм 
гм праррі 48 КЗнП Укоаїлз, роугмва 
клзека вдгдрщпя ла ноауівлзків, які 
ноауыырщ ла нігнозєкпрві, в упралм-
ві, могаліжауії, а ракме ла пругдлрів, 
які номтмгярщ праеувалля ла нігноз-
єкпрві, в упралмві, могаліжауії. Іл-
проукуієы ном нмоягмк вдгдлля роу-
гмвзт клземк ноауівлзків (гайі – 
Ілпроукуія № 58) взжлафдлм, цм гм 
роугмвзт клземк жа кіпудк омбмрз 
влмпярщпя мкодкзк оягкмк іж нмпз-
йалляк ла гару, лмкдо ра лаикдлу-
валля вігнмвіглзт гмкукдлрів жанзпз 
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ном фап лавфалля у взцзт лавфайщ-
лзт жакйагат ра ном ндодбувалля в 
апніоалруоі і кйіліфліи могзларуоі, 
коік взнагків, жажлафдлзт у н. 2.16 
уієї Ілпроукуії [21, н. 2.19]. Пулкр. 
2.16 взжлафає, цм гйя пругдлрів фз 
апніоалрів, які каырщ роугмві клзе-
кз, жанзпз ном фап лавфалля ла гдл-
лзт віггійдллят влмпярщ лавфайщлі 
жакйагз. З ущмгм взнйзває, цм роугм-
ва клзека апніоалра (гмкрмоалра), 
якзи нмєглує лавфалля ж роугмвмы 
гіяйщліпры, жбдоігаєрщпя жа кіпудк 
имгм омбмрз, гд, ла нігправі взрягу ж 
лакажу ном жаоатувалля гм апніоал-
руоз (гмкрмоалруоз), кмед влмпзрз-
пя жанзп ном лавфалля. У оажі лдмб-
тіглмпрі омбмрмгавдущ взгає ноауів-
лзкак ла їт номталля жавіодлі взнзп-
кз ж роугмвзт клземк вігмкмпрди 
ном омбмру [21, н. 2.7]. Такзк фзлмк 
у ЗВО вігпурлі ноавмві нігправз вз-
кагарз в мпмбз, жаоатмвалмї ла ла-
вфалля гм апніоалруоз (гмкрмоалру-
оз), роугмву клзеку, а рзк бійщхд 
правзрз нзралля ном жвійщлдлля ж 
омбмрз. 

З мгйягу ла ракі пніолі нзралля 
цмгм нмєглалля жгмбувафдк взцмї 
мпвірз лавфалля і омбмрз лзлі уед 
смокуєрщпя ндвла пугмва ноакрзка. 
Так, у 2017 омуі ОСОБА_1, яка ла-
вфайапя в апніоалруоі ра бдж її жгмгз 
буйа ндодвдгдла омбмрмгавудк ла 0,5 
правкз, жвдолуйапя гм пугу ж агкіліп-
роарзвлзк нмжмвмк гм Кабілдру Мі-
ліпроів Укоаїлз ном взжлалля лдноа-
вмкіолзк і пкапувалля абж. 3 н. 19 
нмпралмвз № 1050 віг 28.12. 2016 
«Ддякі нзралля прзндлгіайщлмгм жа-
бджндфдлля», якзк мбкдеуєрщпя ноа-
вм омбмрз апніоалра ла 0,5 правкз жа 
жаикалмы нмпагмы. Окоуелзи агкі-
ліпроарзвлзи пуг к. Кзєва вігкмвзв 
у жагмвмйдллі нмжмву, жваеаыфз ла 
вігпурліпрщ лайделзт і гмнупрзкзт 
гмкажів ном рд, цм лавфалля ла гдл-
ліи смокі лд жбігаєрщпя ж омбмфзк 
фапмк упралмвз, в якіи ноауыє нмжз-
ваф. [22]. 

Кзївпщкзи андйяуіилзи агкіліпр-
оарзвлзи пуг жайзхзв бдж жагмвм-
йдлля андйяуіилу пкаогу ОСОБИ_1, 
а оіхдлля Окоуелмгм агкіліпроарзв-

лмгм пугу к. Кзєва бдж жкіл. У кмрз-
вувайщліи фапрзлі пуг нігкодпйзв, цм 
нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля 
Пмоягку є нозжлафдлля і взнйара 
акагдкіфлзт ра пмуіайщлзт прзндлгіи, 
а жкіпрмк абж. 3 н. 19 Пмоягку впра-
лмвйыырщпя укмвз взнйарз у нмвлм-
ку мбпяжі акагдкіфлмї прзндлгії. За-
жлафдлі мбправзлз, у пвмїи пукунлмпрі 
вкажуырщ ла рд, «цм Пмоягмк, у рмку 
фзпйі имгм абжау 3 нулкру 19, лд од-
гуйыє ноавмвіглмпзлз кіе омбмрмга-
вудк ра мпмбмы, яка лавфаєрщпя у 
взцмку лавфайщлмку жакйагі жа гдо-
еавлзк (одгімлайщлзк) жакмвйдлляк, 
лд мбкдеує ноавм ла ноауы ракзт 
мпіб у нмжаомбмфзи фап і лд внйзває 
ла ноава ра ілрдодпз нмжзвафа пакд 
як ноауівлзка» [23].  

Вігкмва у жагмвмйдллі агкіліпр-
оарзвлмгм нмжмву лд нмжбавзйа 
ОСОБУ_1 ноава ла узвійщлзи нмжмв 
гм упралмвз жа кіпудк омбмрз ном 
нмлмвйдлля ла омбмрі ла нмвлу прав-
ку і пряглдлля жаомбірлмї нйарз жа 
фап взкухдлмгм номгуйу. За ракзк 
нмжмвмк Шдвфдлківпщкзи оаимллзи 
пуг к. Кзєва оіхдлляк віг 11.10 2018 
нмлмвзв ОСОБУ_1 ла омбмрі ла нм-
влу правку і пряглув ж вігнмвігафа 
жаомбірлу нйару жа фап взкухдлмгм 
номгуйу [24]. Зауваезкм, цм нмпра-
лмвйяыфз оіхдлля ном нмлмвйдлля 
ла омбмрі, оаимллзи пуг вжяв гм ува-
гз і взцд жгагалу ноавмву нмжзуіы 
Кзївпщкмгм андйяуіилмгм агкіліпроа-
рзвлмгм пугу. Ммрзвуыфз пвмє оі-
хдлля оаимллзи пуг ракме жажлафзв, 
цм «Пмоягмк, у рмку фзпйі имгм аб-
жау 3 нулкру 19, лд одгуйыє ноавм-
віглмпзлз кіе омбмрмгавудк ра мпм-
бмы, яка лавфаєрщпя у взцмку лавфа-
йщлмку жакйагі жа гдоеавлзк (одгім-
лайщлзк) жакмвйдлляк, лд мбкдеує 
ноавм ла ноауы ракзт мпіб у нмжаом-
бмфзи фап і лд внйзває ла ноава ра 
ілрдодпз нмжзвафа пакд як ноауівлз-
ка» [24]. 

Взкйагдлд взцд гає нігправз гйя  
взплмвків. Ммела взжларз, цм абжау 
3 нулкру 19 Пмоягку № 882 впралмв-
йыє укмву, жа якмы апніоалр (гмкрм-
оалр) кає ноавм ла акагдкіфлу прз-
ндлгіы у взжлафдлмку омжкіоі. Оглак 
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у ракіи одгакуії псмокмвала укмва 
взгаєрщпя лдкмодкрлмы, лавірщ гзп-
козкілауіилмы, ракмы, цм пундод-
фзрщ вігнмвіглзк нмймедлляк жакм-
лмгавпрва ном мпвіру ра ном ноауы, 
кмлпрзрууіилмку ноаву мпмбз ла 
ноауы жагаймк. Нд кмела нмгмгзрзпя 
і ж рзкз нмймедллякз ймкайщлзт 
акрів мкодкзт ЗВО, якзкз взкага-
єрщпя віг апніоалрів (гмкрмоалрів) 
роугмва клзека. У ракзи пнмпіб апні-
оалрз (гмкрмоалрз) ноякм абм мнмпд-
одгкмвалм птзйяырщпя гм жвійщлдлля 
ж омбмрз. 

Дйя упулдлля ракзт кмйіжіи, ла 
лаху гукку, ваорм ндодгйялурз 
мкодкі нмймедлля нігжакмллзт акрів 
і влдпрз мкодкі жкілз ра гмнмвлдлля. 
Помнмлуєкм абжау 3 нулкру 19 Пм-
оягку № 882 взкйапрз у ракіи одгак-
уії: «Поавм ла акагдкіфлу прзндлгіы 
каырщ могзлармоз, апзпрдлрз-
праезпрз, гмкрмоалрз (апніоалрз), 
які кмеурщ нмєглуварз лавфалля ж 
омбмрмы ла укмват лднмвлмгм омбм-
фмгм фапу». Сурліпрщ лднмвлмгм омбм-
фмгм фапу [5, ф. 1 пр. 56] ла вігкілу 
віг лднмвлмгм омбмфмгм гля нмйягає у 
рмку, цм віл кмед впралмвйыварзпя 
жа угмгмы прмоіл хйятмк жкілз роз-
ваймпрі цмгдллмї омбмрз, кійщкмпрі 
омбмфзт глів номрягмк рзеля, впра-
лмвйдлля глуфкмгм одезку омбмфмгм 
фапу (вдфіоліи, ліфлзи фап, жкіллзи 
таоакрдо омбмрз рмцм). Поавм взбмоу 
ракзт смок могаліжауії ноауі, нозил-

ярлмї гйя нмєглалля її ж лавфалляк, 
лайдезрщ прмомлак роугмвзт віглм-
пзл, рмбрм ноауівлзку, якзи впрунзв 
ла лавфалля, і омбмрмгавуы. За ракзт 
укмв ЗВО лд бугд вроуфарзпя у роу-
гмві віглмпзлз жгмбувафа взцмї мпві-
рз, а йзхд номнмлуварзкд имку ужгм-
гзрз гоасік омбмрз і омжкйаг лавфа-
йщлзт жалярщ. 

Коік ущмгм, у цмоіфлзт укмват 
нозимку ла лавфалля гм жакйагів 
взцмї мпвірз Укоаїлз, цм омжомбйя-
ырщпя МОН Укоаїлз, вбафаєрщпя 
гмуійщлзк лагаварз ноавм ЗВО ноз 
жаоатуваллі впрунлзків ла лавфалля 
гм апніоалруоз (гмкрмоалруоз) жа 
гдллмы смокмы лавфалля ра взоі-
хдлля нзралля цмгм нозжлафдлля 
акагдкіфлмї прзндлгії номнмлуварз 
ноауыыфзк мпмбак лагарз гмкукдл-
рз, цм нігрвдогеуырщ гоасік (од-
езк) їтлщмї омбмрз. Такзкз гмкукд-
лракз кмеурщ бурз взрягз ж лакажів 
ном нозилярря ла омбмру, жкілу укмв 
ноауі рмцм, айд лд роугмва клзека 
ноауівлзка. 

У пвмєку гмпйігедллі аврмоз ла-
кагайзпя нмоухзйз кйыфмві нзралля, 
які кмеурщ і нмвзллі взкйзкарз нмга-
йщхі гзпкупії цмгм кмейзвмпрди нм-
єглалля лавфалля і омбмрз жгмбувафів 
взцмї мпвірз. Звзфаилм, в кдеат мглі-
єї праррі взфдонлм гмпйігзрз раку 
номбйдку лдкмейзвм, а рмку взоі-
хдлля ракзт нзралщ нмродбує нмга-
йщхмгм ґоулрмвлмгм гмпйігедлля. 
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Гук Б. М., Кмолмвдлкм С. В. Тдмодрзкм-ноавмві ра ноакрзфлі номбйдкз ноавм-
вмгм одгуйывалля ноава ла ноауы апніоалрів і гмкрмоалрів 

У праррі нмоухдлі нзралля ноавмвмгм одгуйывалля нмєглалля лавфалля і омбмрз 
жгмбувафів взцмї мпвірз. Дмпйігеуырщпя ноавмві кмейзвмпрі ноава ла ноауы апніоа-
лрів і гмкрмоалрів. Алайіжуырщпя рдмодрзкм-ноавмві ра ноакрзфлі номбйдкз роугмвзт 
віглмпзл апніоалрів і гмкрмоалрів. Ссмокмвалі номнмжзуії цмгм упулдлля ноавмвзт 
кмйіжіи у лмокарзвлзт акрат, цм одгуйыырщ ноавм ла ноауы жгмбувафів взцмї мпвірз. 
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Гук Б. М., Кмолмвдлкм С. В. Тдмодрзкм-ноавмвшд з ноакрзфдпкзд номбйдкш 

ноавмвмгм одгуйзомвалзя ноава ла роуг апнзоалрмв з гмкрмоалрмв 
В прарщд жаромлурш вмномпш ноавмвмгм одгуйзомвалзя пмфдралзя уфдбш з оабмрш 

пмзпкардйди вшпхдгм мбоажмвалзя. Иппйдгуырпя ноавмвшд вмжкмелмпрз ноава ла 
роуг апнзоалрмв з гмкрмоалрмв. Алайзжзоуырпя рдмодрзкм-ноавмвшд з ноакрзфдпкзд 
номбйдкш роугмвшт мрлмхдлзи апнзоалрмв з гмкрмоалрмв. Ссмокзомвалш нодгйм-
едлзя нм упроалдлзы ноавмвшт кмййзжзи в лмокарзвлшт акрат, одгуйзоуыцзт ноа-
вм ла роуг пмзпкардйди вшпхдгм мбоажмвалзя 
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Huk B., Kornovenko S. Theoretical-and-legal and practical problems of legal 

regulation of the right to work of postgraduate students and doctoral students 
The article deals with the issues of legal regulation of the combination of education 

and work of higher education graduates. The legal possibilities of the right to work of 
postgraduate students and doctoral students are researched. Theoretical-and-legal and 
practical problems of labor relations of postgraduate students and doctoral students are 
analyzed. The suggestions for elimination of legal conflicts in the normative acts 
regulating the right to work of higher education applicantsare formed. 

Key words: establishment of higher education; postgraduate student; doctoral 
student; the right to work; limitation of labor rights. 
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Важливість урахування ґендерного 
критерію при розподілі суддівського 

навантаження та визначенні 
спеціалізації судді з розгляду певної 

категорії справ 
 

Бджжандодфлм, пакд взкмлалля 
пікдилзт і кардозлпщкзт мбмв’яжків є 
ндоднмлмы гйя упніхлмї као’єоз ба-
гарщмт еілмк, тмфа мкоік ущмгм фмйм-
вікз в якмпрі ндодхкмгз ла хйяту гм 
као’єолмгм жомпралля лажзваырщ віг-
пурліпрщ у еілкз ракмгм ноаглдлля. 
Такзк фзлмк, апзкдроія пнозилярря 
кіе фмймвікакз ра еілкакз ндодхкмг 
гйя као’єолмгм гмпяглдлля йдезрщ у 
нймцзлі «лак лд гмвіояырщ»/«вмлз 
пакі лд ноаглурщ». На еайщ, ла пупні-
йщлм-прдодмрзнлмку оівлі лавдгдлі 
ґдлгдолі упралмвкз і одайщла нмвдгі-
лкз як еілмк, рак і фмймвіків, жмкодка 
цмгм «рдонзкмпрі» гм гзпкозкілауії 
нмяплыєрщпя пуфаплмы лзжщкмы ґдл-
гдолмы куйщруомы в пупнійщпрві. І 
тмфа мсіуіилм ґдлгдола лдпноавдгйз-
віпрщ кіе фмймвікмк і еілкмы каиед 
жлзкйа – бджйіф прдодмрзнів гмпі лд 
нмгмйалм.  

Пмпріилзи кмлсйікр кіе номсд-
піилзкз ра омгзллзкз, кардозлпщ-

кзкз мбмв’яжкакз роавкує ра взпла-
еує еілку-пуггы, нмомгеує у лдї 
кмкнйдкп взлз. Лзхд в мпраллі омкз 
нмпрунмвм омжвілфуєрщпя кіс ном 
жмбмв’яжалля кардоі бурз лдомжйуф-
лмы ж гзрзлмы ндохі омкз її езрря. 
Ндлайдела жбайалпмваліпрщ взкагає 
віг лдї првмоыварз вйаплу проардгіы 
омжукілля ж бмку омгзлз, вмглмфап 
нмомгеуыфз ндвлі продпз; боак лауі-
йдлмпрі ла ноауы ра ілхі лдгарзвлі 
лапйігкз лавдгдлмї пзруауії, а рмку 
вкажала номбйдка нмродбує одагувал-
ля ра взоіхдлля. 

Сдодг гмпйіглзків, кмроі рмока-
йзпя номбйдкарзкз воатувалля ґдл-
гдолмгм апндкру в пуггівпщкіи гіяйщ-
лмпрі ваорм жажлафзрз ноауі вірфзж-
лялзт ра жаоубіелзт вфдлзт-
ґдлгдозпрів – С. Аиважмвмї, Н. Алі-
цук, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкм-
гм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм, 
О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, 
Л. Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоіл-
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фук, К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї, 
Т. Маоудлык, О. Марвієлкм, Т. Мд-
йщлзк,  Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, 
Н. Пухкаощмвмї, С Пмйдлілмї, О. Ру-
глєвмї, З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, 
Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї ра 
ілхзт. 

Мдрмы галмї прарі є омжкозрря 
лдмбтіглмпрі воатувалля ґдлгдолмгм 
козрдоіы ноз омжнмгійі пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайі-
жауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав. Взкмлалля нмправйдлмї кдрз 
ндодгбафає ж’япувалля ноакрзфлзт 
кмейзвмпрди вкажалмгм воатувалля 
хйятмк влдпдлля вігнмвіглзт жкіл гм 
жакмлмгавпрва.  

За ракзт мбправзл омжгйялдкм 
лдмбтігліпрщ воатувалля ґдлгдолмгм 
козрдоіы ноз омжнмгійі пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайі-
жауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав.  

Так, кмдсіуієлр пуггівпщкмгм ла-
валраедлля – уд муілка пдодглщмгм 
мбпягу фапу, якзи взроафає пуггя ла 
пноаву ж кмкдлру її лагтмгедлля гм 
жавдохдлля її омжгйягу. Віл жабджнд-
фує мб’єкрзвлд взкіоывалля мбпягу 
омбмрз пуггі нмоівлялм ж номпрзк 
мбоатулкмк кійщкмпрі омжгйялурзт 
пноав [1]. 

На пщмгмглі в пугмвіи пзпрдкі 
Укоаїлз, ноз взжлафдллі кмдсіуієлрів 
лавалраедлля ла пуггы, жапрмпмву-
єрщпя нігтіг, якзи бажуєрщпя ла воа-
туваллі лд йзхд кмдсіуієлрів пкйаг-
лмпрі пноав, а ракме кмдсіуієлрів 
смокз уфапрі пуггі ноз омжгйягі 
пноавз ра кмдсіуієлрів агкіліпроарз-
влмї нмпагз (оіхдлля Рагз пуггів 
Укоаїлз віг 09 фдовля 2016 омку  
№46 «Рдкмкдлгмвалі нмкажлзкз пд-
одгліт взроар фапу ла омжгйяг пноав 
ра кмдсіуієлрів пкйаглмпрі пноав жа 
кардгмоіякз» [2] ра Накаж Ддоеавлмї 
пугмвмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 19 
фдовля 2018 омку №317 «Пом жарвдо-
гедлля Загайщлмгм кйапзсікармоа 
пндуіайіжауіи пуггів ра кардгмоіи 
пноав» [3]). Такзи нігтіг є бійщх 
мбґоулрмвалзк ж рмфкз жмоу пноавдг-
йзвмпрі омжнмгійу лавалраедлля, оа-
жмк ж узк, вігпурліпрщ улісікмвалмї 

пзпрдкз впралмвйдлля ндодйіфдлзт 
взцд кмдсіуієлрів, правзрщ ніг пуклів 
имгм мб’єкрзвліпрщ як ракмгм.  

Коік ущмгм, у вігнмвіглмпрі гм 
Пмймедлля ном аврмкарзжмвалу пзп-
рдку гмкукдлрммбігу пугу, жбмоз пуг-
гів вігнмвіглмгм пугу каырщ ноавм 
взжлафарз кмдсіуієлр пкйаглмпрі ка-
рдгмоіи пугмвзт пноав, мпмбйзвмпрі 
омжнмгійу пугмвзт пноав ноз взкм-
лаллі пуггды ілхзт нмвлмваедлщ, лд 
нмв’яжалзт іж жгіиплдлляк ноавмпуг-
гя, кмдсіуієлр агкіліпроарзвлзт нм-
паг, кмдсіуієлр, цм воатмвує смоку 
уфапрі пуггі в омжгйягі пугмвмї пноа-
вз, рмцм, а ракме жкдлхзрз лавал-
раедлля цмгм омжгйягу пноав ла пу-
ггів, які мбіикаырщ агкіліпроарзвлі 
нмпагз в пугі абм взкмлуырщ ілхі 
мбмв’яжкз, лд нмв’яжалі жі жгіиплдл-
ляк ноавмпуггя (айд лд бійщх ліе ла 
60 % нмоівлялм ж лавалраедлляк 
ілхзт пуггів [4]). 

Кмдсіуієлрз смокз уфапрі пуггі 
ноз омжгйягі пноавз, цм вкіцуырщпя 
в вігнмвіглмку гмвіглзку є ракме 
гзсдодлуіимвалзкз нмкіе пугакз ра 
оіжлярщпя жа смокмы уфапрі ноз омжг-
йягі пноавз у якмпрі: «пуггі – гмнм-
вігафа» фз «гмймвуыфмгм мглммпмбм-
вм». 

І тмфа ноз взжлафдллі лавалра-
едлля ла пуггы воатмвуырщпя оіжлі 
кмдсіуієлрз, пакзи ваейзвзи – ґдл-
гдолзи, ла лаху гукку – рак і лд 
воатмвалм. Наявліпрщ гірди, оіжлмгм 
віку, гмкахліт мбмв’яжків, лдмбтіг-
ліпрщ гмгйягу жа нодпраоійзкз лдкіф-
лзкз барщкакз, ра в кілуі кілуів еіл-
как лдмбтіглзи фап гйя дйдкдлраолм-
гм гмгйягу жа вйаплмы жмвліхліпры, 
гаогдомбмк, ж уоатувалляк цд и сі-
жімймгіфлзт мпмбйзвмпрди еілмк вва-
еаєкм жа гмуійщлд жкдлхзрз пуггів-
пщкд лавалраедлля ла еілку-пуггы 
ла 10 % віг жагайщлмї кійщкмпрі пноав. 
Така узсоа лд бугд пзйщлм вігфур-
лмы гйя лавалраедлля фмймвіків-
пуггів, а пралд лагжвзфаилм нозєк-
лмы гйя номрзйделмї прарі. Дм пймва, 
жгіглм галзт Впдпвірлщмгм дкмлмкіф-
лмгм смоуку, еілкз у пдодглщмку 
ноауыырщ ла 50 твзйзл у гдлщ бійщ-
хд, ліе фмймвікз, нозфмку лдмнйафу-



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

146  

вала ноауя еілмк пралмвзрщ каиед 5 
гмгзл у гдлщ, в рми фап, як у фмймві-
ків – ніврмоз гмгзлз [5]. Цд еілуі 
жабзоарз гзрзлу іж пагмфка, рмку 
вмла лд кмед жарозкарзпя ла омбмрі, 
могаліжмвуварз гзряфд гмжвіййя і пвя-
ра, руобуварзпщ ном гзряфд таофувал-
ля ра нозбзоарз гзряфзи гаокзгдо в 
гмкі, тмфа у уди фап кмгйа б жаикарз-
пя пакмомжвзркмк ра пакммпвірмы. 

Такзк фзлмк номнмлуєкм Пмйм-
едлля ном аврмкарзжмвалу пзпрдку 
гмкукдлрммбігу пугу, жарвдогедлд 
Ріхдлляк Рагз пуггів Укоаїлз віг 26 
йзпрмнага 2010 омку № 30 іж мпрал-
лікз жкілакз і гмнмвлдллякз [4] у 
Рмжгійі 8 «Аврмкарзжмвалзи омжнмгій 
пугмвзт пноав кіе пуггякз» гмнмв-
лзрз: 

1) нулкр 11 лапрунлзк взжлафдл-
ляк «Ґдлгдолзи кмдсіуієлр» (ҐК) 
взкмозпрмвуєрщпя гйя кмозгувалля 
лавалраедлля ла пуггів, жмкодка жа-
прмпмвуєрщпя гм пуггів-еілмк (жа лая-
влмпрі гмпрарліт гйя рмгм нігправ – 
кмед бурз жапрмпмвалзк і гм фмймві-
ків). Кмдсіуієлр жайдезрщ віг рмгм 
пкійщкз у еілкз-пуггі гірди ла уроз-
каллі, якмгм вмлз віку, фз нмродбуырщ 
гмгаркмвмгм гмгйягу ра лаявліпрщ нод-
праоійзт барщків, цм нмродбуырщ ра-
кме ракмгм гмгйягу; имгм жлафдлля є 
мбдолдлм номнмоуіилзк (фзк кдлхд 
жлафдлля – рзк бійщхзи фап нозгійяє 
пуггя взкмлаллы мбмв’яжків, лд 
нмв’яжалзт ж бджнмпдодглік жгіиплдл-
ляк ноавмпуггя).  Пдодйік нігправ гйя 
жапрмпувалля ґдлгдолмгм кмдсіуієлру 
жарвдогеуєрщпя жбмоакз пуггів кме-
лмгм кмлкодрлмгм пугу ра имгм жла-
фдлля лд кмед бурз бійщхзк 10 %; 

2) нулкр 12 «Рмжоатмвуєрщпя км-
дсіуієлр пдодглщмжваедлмгм лавал-
раедлля гйя кмелмгм ж кмкндрдлрлзт 
пуггів ущмгм аврмкарзжмвалмгм омж-
нмгійу пноавз (КлпРп) жа смокуймы: 

  
 
 
 
гд: 
Кпк – кмдсіуієлр пкйаглмпрі ка-

рдгмоії (нігкардгмоії) омжнмгійдлмї 
пугмвмї пноавз; 

Ксу – кмдсіуієлр смокз уфапрі 
пуггі у омжнмгійдліи пноаві; 

Кан – кмдсіуієлр агкіліпроарзв-
лмї нмпагз пуггі в пугі ла фап омжнм-
гійу пноавз; 

 – пука кмдсіуієлрів агкіліпроа-
рзвлзт нмпаг кмелмгм ж кмкндрдлр-
лзт пуггів ущмгм аврмкарзжмвалмгм 
омжнмгійу пноавз, гмгавхз у фзпдйщ-
лзку оівлялля ҐК – ґдлгдолзи кмд-
сіуієлр. 

Вмглмфап, у кмлрдкпрі Взплмвку 
№ 15 (2012) Кмлпуйщрарзвлмї оагз 
євомндипщкзт пуггів прмпмвлм пндуіа-
йіжауії пуггів віг 5-6 йзпрмнага 2012 
омку [6] «пндуіайіжмвалзк пуггды» є 
пуггя, якзи ноауыє ж мбкдедлмы 
псдомы ноава (ланозкйаг, козкіла-
йщлд ноавм, пікдилд ноавм, дкмлмкіф-
лд ра сілалпмвд ноавм, ноавм ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі, кмлкуодлрлд ноа-
вм) абм омжгйягає пноавз, які прмпу-
ырщпя мкодкзт пзруауіи, які взлзка-
ырщ в мпмбйзвзт псдоат (ланозкйаг, 
нмв’яжалі ж пмуіайщлзк, дкмлмкіфлзк, 
пікдилзк ноавмк).  

Тдокіл «пндуіайіжауія» нмтмгзрщ 
віг йарзлпщкмгм пймва «species» – оіг, 
взг, оіжлмвзг; «specialis» – мпмбйз-
взи. У имгм пщмгмгліхлщмку жкіпрм-
вмку омжукіллі віл псмокувавпя нм-
оівлялм лдгавлм і нмтмгзрщ віг соал-
уужщкмгм «specialisation». 

Накз ракме лагмймхуєрщпя ла 
рмку, цм нмпріилд нозилярря лмвмгм 
жакмлмгавпрва, фз рм кіелаомглмгм, 
євомндипщкмгм фз лауімлайщлмгм, а 
ракме жкіла нодудгдлрлмгм ноава ра 
гмкрозлз омбйярщ ыозгзфлу лауку 
лдмпяелмы ра пкйаглмы. Врік, пуггі 
пкйаглм мтмнзрз впі псдоз ноава, в 
рми фап як пупнійщпрвм ра уфаплзкз 
номудпу взкагаырщ віг лщмгм цд бі-
йщхд номсдпімлайіжку ра дсдкрзвлм-
прі.  

Кардгмоія «пндуіайіжауія» пуггів 
ж омжгйягу ндвлзт кардгмоіи пноав  
бажуєрщпя ла жмпдодгедлмпрі ла ндв-
ліи гоуні ноавмвіглмпзл абм е взгу 
номудпуайщлмгм їт водгуйывалля. 

Сакд пндуіайіжауія омбмрз пуггів 
нмвзлла прарз жанмоукмы рмгм, цм 
вмлз каырщ гмпрарліи багае жлалщ ра 
гмпвігу в ндвліи мбйапрі ыозпноугд-
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луії. Дмпкмлайщлі жлалля ндвлзт нз-
ралщ в ноавмвмку нмйі нмйінхарщ 
якіпрщ оіхдлщ, які нозикаырщпя пуг-
гды. Сндуіайіжмвалзи пуггя прає 
бійщх кмкндрдлрлзк в ндвлзт псд-
оат, цм нмпзйыє аврмозрдр пугів, а 
жмпдодгедлля кардоіайів пноав в оу-
кат мбоалмї гоунз пндуіайіжмвалзт 
пуггів пнозяє єглмпрі ноавмвмї гуккз 
в пугмвзт оіхдллят і, як лапйігмк – 
жаномвагеуєрщпя ыозгзфла мглмжла-
фліпрщ. 

У пзйу взкмг фапрзлз 2 праррі 18 
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і 
праруп пуггів» у взнагкат, взжлафд-
лзт жакмлмк, а ракме жа оіхдлляк 
жбмоів пуггів вігнмвіглмгм пугу кмед 
жаномвагеуварзпя пндуіайіжауія пуг-
гів ж омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи 
пноав [7], а віграк жаномвагедлля 
пндуіайіжауії в кіпудвмку пугі є лд 
мбмв’яжкмк, а ноавмк пугу, якд віл 
одайіжує фдодж жбмоз пуггів. 

Сндуіайіжауія пугмвмї гіяйщлмпрі 
кає жа кдру гмнмкмгрз пуггяк хйя-
тмк лдмглмоажмвмгм омжгйягу птмезт 
пноав нігіирз гм коацмгм омжукілля 
одайіи, цм нмв’яжалі іж взлзклдлляк 
пугмвзт пнмоів ла рдтліфлмку, пмуіа-
йщлмку абм дкмлмкіфлмку оівлят, і як 
оджуйщрар, взжлафзрз лаибійщх пноз-
ярйзвд оіхдлля, цм нігтмгзрщ пакд 
гм узт езррєвзт мбправзл. Сндуіайі-
жмвалзи пуггя, якзи мвмймгіває 
бійщх гйзбмкзкз жлаллякз в ндвліи 
пндуіайіжмваліи псдоі ноавмвзт жлалщ 
ра ноавмомжукілля жабджндфуварзкд 
куйщрзгзпузнйілаолзи нігтіг гм вз-
оіхдлля пніолзт нзралщ. Звіплм е, 
пндуіайіжауія жа оатулмк бійщхмї 
кмкндрдлрлмпрі в мжлафдліи псдоі 
ноава пнозяє нмкоацдллы дсдкрзв-
лмпрі ра мндоарзвлмпрі омжгйягу пу-
гмвзт пноав, бдоуфз гм увагз нмпріи-
лм жомпраыфу їт кійщкіпрщ. 

Сндуіайіжауія пуггів ж омжгйягу 
кмлкодрлзт кардгмоіи пноав взжлафа-
єрщпя оіхдлляк жбмоів пуггів вігнм-
віглмгм пугу іж омжоатулку омжнмгійу 
лд кдлхд гвмт пуггів ла мглу пндуіа-
йіжауіы. Ріхдлля нозикаєрщпя бійщ-
хіпры гмймпів ра кає взкмлуварзпя 
лавірщ у рмку взнагку, якцм пуггя 
баеає омжгйягарз ндвлу кардгмоіы 

пноав, а жбмоз нозикаырщ оіхдлля, 
цм лзлі имгм омбмра нмроібла ла іл-
хмку ланоякку. 

Помсдпіилі пуггі кмеурщ прарз 
пндуіайіжмвалзкз жа оатулмк оаліхд 
мрозкалмгм гм нозжлафдлля ла нмпа-
гу пуггі ыозгзфлмгм гмпвігу (омбмра 
ыозпрмк ла нігнозєкпрві, агвмкармк, 
номкуомомк, лмраоіупмк) абм жа оа-
тулмк гмпвігу пндуіайіжмвалмї гіяйщ-
лмпрі ж кмкдлру нозжлафдлля ла нм-
пагу пуггі.  

Оплмвлзкз ланоякакз пндуіайі-
жауії пуггівпщкмї гіяйщлмпрі  вваеа-
ырщпя: пікдилд ноавм ра ноавм прмпм-
влм лднмвлмйірліт; ноавм ілрдйдкруа-
йщлмї вйаплмпрі; гмпнмгаопщкд ноавм; 
пноавз ном балкоурпрвм; ряекі жйм-
фзлз; жапрмпувалля палкуіи. Закмлм-
гавпрвм Євомндипщкмгм Смыжу взжла-
фає лапрунлі пндуіайіжауії пуггів: пі-
кдилі пнмоз; пноавз віглмплм лднмв-
лмйірліт; агкіліпроарзвлі пноавз 
гдоеавз; ікігоауіилі пноавз прмпмвлм 
біедлуів; оатулкмві, віипщкмві, нмгар-
кмві,  роугмві/пмуіайщлі пнмоз; ж омж-
гйягу пійщпщкмгмпнмгаопщкзт гмгмвм-
оів, ж жатзпру ноав пнмезвафів, ж гоі-
блзт нмжмвів; цмгм жанмвірів ра пнаг-
кмвзт нзралщ; нзралщ, нмв’яжалзт ж 
нардлракз, кмніоаиракз, рмогмвзкз 
каокакз; ж омжгйягу ряекзт жймфз-
лів, лагйягу жа козкілайщлзк номва-
гедлля (лагалля гмжвмйу ла аодхр, 
жлярря ж калайів жв’яжку рмцм) ра 
взкмлалля взомків, урозкалляк ніг 
ваормы ра ілхі. 

У Взплмвку жажлафаєрщпя, цм у 
гдякзт взнагкат пндуіайіжауія гіяйщ-
лмпрі пуггів кмед и жахкмгзрз єглм-
прі пуггівпщкмгм кмонупу. Буває, цм у 
пуггів пкйагаєрщпя  воаедлля, цм 
їтля кмкндрдлрліпрщ ж ндвлзт нзралщ 
віглмпзрщ їт гм дйірлмї гоунз пуггів, 
які вігоіжляырщпя віг ілхзт. Такме у 
пуггівпщкмї пнійщлмрз смокуєрщпя 
гукка, цм гдякі пуггі є «пундо-
пуггды», абм, лавнакз, цм пуг – уд 
взкйыфлм рдтліфлзи могал, вігмкодк-
йдлзи віг гіиплмї пугмвмї пзпрдкз. У 
кілудвмку оджуйщрарі впд лавдгдлд 
кмед взйзрзпщ в боак пупнійщлмї гм-
віоз пугак, які вваеаєрщпя лдгмпрар-
лщм кмкндрдлрлзкз. 
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Так, взжлафдлля пндуіайіжауії пу-
ггів у Вапзйщківпщкмку кіпщкоаимл-
лмку пугі Кзївпщкмї мбйапрі жакілфз-
ймпя нмжмвмк пуггі гм пугу ж номтал-
ляк пкапуварз оіхдлля жбмоів пуггів 
вкажалмгм пугу віг 28 гоугля 2016 
омку ном омжнмгій їи гйя омжгйягу 
пноав іж козкілайщлмї пндуіайіжауії, 
агед гм ущмгм вмла омжгйягайа йзхд 
узвійщлі пноавз. Пігправмы жвдолдл-
ля гм пугу пуггя жажлафзйа рд, цм лд 
буйа пвмєфаплм нмвігмкйдла ном ном-
вдгдлля жбмоів (ндодбувайа ла йікао-
лялмку), а рмку лд жкмгйа вжярз 
уфапрщ у омбмрі могалу пакмвоягу-
валля ра внйзварз ла нозилярі оі-
хдлля [8]. 

Уоатмвуыфз лавдгдлд ваорм жа-
уваезрз, цм пндуіайіжауія пуггів ж 
омжгйягу пноав нмвзлла лмпзрз жба-
йалпмвалзи таоакрдо (лд лагрм вужщ-
кзи і лд гуед хзомкзи) воатмвуыфз 
мпмбйзвмпрі пуфаплзт пупнійщлзт 
ноавмвіглмпзлз ра пнозярз какпзка-
йщлм дсдкрзвлмку жгіиплдллы пугм-
фзлпрва, якіплмку омжгйягу пугмвзт 
пноав. 

Злмву е ракз, як і у взнагку іж 
взжлафдлляк лавалраедлля ла пуггы, 
взоіхдлля нзралля ном пндуіайіжауіы 
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі жгіиплыєрщпя 
жакмлмгавудк бдж уоатувалля ґдлгдо-
лмгм апндкру. Накз номнмлуєрщпя, 
лагарз еілкак-пуггяк кмейзвіпрщ 
ндохмфдогмвмгм взбмоу пндуіайіжауії 

омжгйягу пугмвзт пноав, жайзхзвхз 
жа лзкз ноавм ла мбоалля номпріхзт 
їт кардгмоіи, взжлафзвхз фмймвікак-
пуггяк омжгйяг пкйаглзт козкілайщ-
лзт номвагедлщ хйятмк гмнмвлдлля 
вкажалмы лмокмы Тзнмвмгм Пмйм-
едлля ном жбмоз пуггів пугів жагайщ-
лмї ыозпгзкуії, жарвдогедлмгм оі-
хдлляк Рагз пуггів Укоаїлз № 45 
віг 04 фдовля 2015 омку [9], цм йягйм 
в мплмву Пмймедлля ном жбмоз пуг-
гів кмелмгм мкодкмгм пугу.  

Пігпукмвуыфз взцдлавдгдлд, 
нозтмгзкм гм взплмвку, цм могаліжа-
уіилм-ноавмві мплмвз жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі пуггі лмпярщ бджґдлгдолд 
жабаовйдлля, ноз жакмлмгавфмку им-
ку водгуйываллі жмвпік лд воатмвалм 
ндвлі нмродбз еілмк-пуггів (взтм-
валля гірди, тарлі мбмв’яжкз, гмгйяг 
жа праозкз омгзфакз рмцм), лдкає 
лаикдлхмї кмейзвмпрі ноз гмпроіи 
нмродбі якзкмпщ фзлмк жкдлхзрз 
пугмвд лавалраедлля, гдкйаоарзвлм 
гмнупкаєрщпя жкдлхдлля розваймпрі 
омбмфмгм гля, тмфа ла ноакрзуі одайі-
жуварз уд ноакрзфлм лдкмейзвм. А 
мред, нмродбує лмокарзвлмгм уоату-
валля ра водгуйывалля вкажалд нз-
ралля жагйя жабджндфдлля як якмпрі 
жгіиплдлля ноавмпуггя ра кмейзвмпрі 
номсдпіилмї одайіжауії еілмк-пуггів 
рак і взкмлалля лзкз пвмгм нмкйз-
калля «БУТИ ЖІНКОЮ». 
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пуггівпщкмгм лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайіжауії пуггі ж омжгйягу ндвлмї 
кардгмоії пноав 

Срарры нозпвяфдлм алайіжу лдмбтіглмпрі воатувалля ґдлгдолмгм козрдоіы ноз 
омжнмгійі пуггівпщкмгм лавалраедлля ра взжлафдллі пндуіайіжауії пуггі ж омжгйягу 
ндвлмї кардгмоії пноав; взпймвйдлі ндвлі ноакрзфлі жауваедлля ра жомбйдлі лдмбтіглі 
взплмвкз цмгм угмпкмлайдлля ноавмвмгм жакоінйдлля ра ноакрзфлмї одайіжауії вкажа-
лмї номбйдкарзкз. Оплмвла увага жвдолдла ла кмейзвіпрщ жкдлхдлля пуггівпщкмгм 
лавалраедлля ла еілку-пуггы гм 10 вігпмрків віг жагайщлмї кійщкмпрі пноав жа лаяв-
лмпрі гйя рмгм оягу ндвлзт мбправзл ра лагалля еілкак-пуггяк ндохмфдогмвмгм вз-
бмоу пндуіайіжауії омжгйягу пугмвзт пноав, жайзхзвхз жа лзкз ноавм ла мбоалля 
номпріхзт їт кардгмоіи, взжлафзвхз фмймвікак-пуггяк омжгйяг пкйаглзт козкілайщ-
лзт фз-рм ілхзт номвагедлщ. Акудлр жомбйдлм ла ж’япувалля ноакрзфлзт кмейзвмп-
рди вкажалмгм воатувалля хйятмк влдпдлля вігнмвіглзт жкіл гм жакмлмгавпрва. 

Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, пуггівпщкд лавалраедлля, пндуіайіжауія, гзпкозкіла-
уія, ґдлгдола лдоівліпрщ. 

 
 
Бмбомва Ю. Ю. Ваелмпрщ уфдра гдлгдолмгм апндкра ноз оапнодгдйдлзз пу-

гдипкми лагоужкз з мнодгдйдлзз пндузайзжаузз пугщз нм оаппкмродлзы мнодгд-
йдллми кардгмозз гдй 

Срарщя нмпвяцдла алайзжу лдмбтмгзкмпрз уфдра гдлгдолмгм апндкра ноз оапнод-
гдйдлзз пугдипкми лагоужкз з мнодгдйдлзз пндузайзжаузз пугщз нм оаппкмродлзы 
мнодгдйдллми кардгмозз гдй; вшпкажаллшд мнодгдйдллшд ноакрзфдпкзд жакдфалзя з 
пгдйалш лдмбтмгзкшд вшвмгш мрлмпзрдйщлм упмвдохдлпрвмвалзя ноавмвмгм жакодн-
йдлзя з ноакрзфдпкми одайзжаузз укажаллми номбйдкарзкз. Оплмвлмд влзкалзд 
мбоацдлм ла вмжкмелмпрщ укдлщхдлзя пугдипкми лагоужкз ла едлцзлу-пугщы гм 10 
номудлрмв мр мбцдгм кмйзфдпрва гдй ноз лайзфзз гйя рмгм ояга мнодгдйдллшт мб-
прмярдйщпрв з нодгмправйдлзя едлцзлак-пугщяк ндовммфдодглмгм вшбмоа пндузайз-
жаузз оаппкмродлзя пугдблшт гдй, мправзв жа лзкз ноавм ла зжбоалзд номпршт зт 
кардгмози, мнодгдйзв куефзлак пугщяк оаппкмродлзд пймелшт угмймвлшт рм йз 
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гоугзт номзжвмгпрв. Акудлр пгдйал ла вшяплдлзд ноакрзфдпкзт вмжкмелмпрди ука-
жаллмгм уфдра нурдк влдпдлзя пммрвдрпрвуыцзт зжкдлдлзи в жакмлмгардйщпрвм. 

Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, пугдипкая лагоужка, пндузайзжаузя, гзпкозкзла-
узя, гдлгдолмд лдоавдлпрвм. 

   
 
Bobrova Yu. The importance of considering the gender aspect in the distribution 

of judicial duty and in determining a judge's specialization in considering a certain 
category of cases 

The article is devoted to the analysis of the need to take into account the gender 
aspect in the distribution of the judiciary burden and to determine the specialization of a 
judge in dealing with a specific category of cases; certain practical comments were made 
and the necessary conclusions were made regarding the improvement of the legal 
consolidation and practical implementation of this issue. The main attention is paid to the 
possibility of reducing the judicial burden on a female judge up to 10 percent of the total 
number of cases in the presence of certain circumstances for that and giving women 
judges the first choice of specialization in adjudicating cases, leaving them the right to 
elect their simple categories, identifying men Judges consider complex criminal or other 
proceedings. Emphasis is placed on clarifying the practical possibilities of this accounting 
by amending relevant legislation. 

Keywords: court, judge, judicial load, specialization, discrimination, gender 
inequality. 
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На пщмгмглі мбмв’яжкмвмы сулк-
уієы бугщ-якмї пувдодллмї гдоеавз є 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, 
якд вкйыфає в пдбд вдйзку кійщкіпрщ 
ланояків. Сдодг лзт кмела взгійзрз 
як мплмвлі: жатзпр гдоеавлмгм пувд-
одлірдру, жатзпр рдозрмоіайщлмї уійіп-
лмпрі, жатзпр кмлпрзрууіилмгм йагу, 
ноав і пвмбмг гомкагял  віг одайщлзт 
ра нмрдлуіилзт жагомж. Пзралля цмгм 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз є 
ракме пкйаглзк і имгм каырщ взоі-
хуварз ноавммтмомллі могалз, а ра-
кме гдоеавлі могалз пндуіайщлмгм 
нозжлафдлля ж ноавммтмомллзкз су-
лкуіякз. Оглзк ж ракзт гдоеавлзт 
могалів є Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз. Уноавйілля є  гдоеа-
влзк ноавммтмомллзк могалмк пнд-
уіайщлмгм нозжлафдлля,  нігнмоягкм-
валзк Поджзгдлрмві Укоаїлз ра ніг-
кмлромйщлзк Вдотмвліи Рагі Укоаї-
лз. 

Сзпрдка гіяйщлмпрі Уноавйілля 
гдоеавлмї мтмомлз Укоаїлз в Укоаїлі 
буйа псмокмвала мгоажу ніпйя номгм-

ймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз. Поа-
уівлзкз  Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз дсдкрзвлм взкмлуырщ 
нмкйагдлі ла лзт мбмв'яжкз і як од-
жуйщрар лд гмнупкаймпя капхраблзт 
лагжвзфаилзт пзруауіи які прмпуырщ-
пя як могалів гдоеавлмї вйагз рак і 
кдоівлзків могалів гдоеавлмї вйагз. 

Ражмк ж рзк, воатмвуыфз жкілз, 
які вігбуваырщпя як у пвірі рак і в 
Укоаїлі, агодпієы Рмпіипщкмї Фдгдоа-
уії, жатмнйдлляк фапрзлз рдозрмоії 
Укоаїлз ра лакагалляк првмозрз 
тамп в Укоаїлі жатмнзрз мкодкі мога-
лз гдоеавлмї вйагз ра їтліт кдоівлз-
ків ла нмоягку гдллмку прайм нзрал-
ля ном ндодгйяг сулкуіи Уноавйілля 
гдоеавлмї мтмомлз Укоаїлз, имгм 
жавгалщ ра ланояків гіяйщлмпрі  

Пзралля жабджндфдлля лауімла-
йщлмї бджндкз лдмглмоажмвм нмоуху-
ваймпя вфдлзкз в багарщмт ноауят. 
На лаху гукку, родба взгійзрз гдкі-
йщка ланояків цмгм взпвірйдлля ра 
алайіжу ноавмнмоухдлщ лауімлайщлмї 
бджндкз. Пдохд – уд жагайщлзи прал 
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лауімлайщлмї бджндкз ра жатмгз цмгм 
її жабджндфдлля. Зажлафдлі нзралля 
омжгйягайзпя Лінкалмк В. A. [1] Нз-
елзк Н. Р., Сзрлзкмк Г. П., Бійму-
пмк В. Т. [2] Гмобуйілзк В. П.  [3] ра 
лзжкмы ілхзт гмпйіглзків. Ілхзи 
ланояк прмпуєрщпя мкодкзт  взгів 
бджндкз, як пкйагмвзт лауімлайщлмї 
бджндкз ра гіяйщлмпрі мкодкзт  гдо-
еавлзт могалів, які бдоурщ уфапрщ в 
мтмомлі як лауімлайщлмї бджндкз рак і 
її мкодкзт  дйдкдлрів [4, 5, 6]. Іплу-
ырщ ракме і ілхі ланоякз, ланоз-
кйаг, кмлромйщ жа гіяйщліпры могалів, 
які жабджндфуырщ лауімлайщлу бджнд-
ку Укоаїлз ра р. іл.. Ражмк ж рзк. лд 
гуед фапрм взпвірйывайапщ омйщ 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз в 
лаукмвіи йірдоаруоі. Цд взкйзкалд 
кійщкмка нозфзлакз. Пдох жа впд, 
галд уноавйілля лд взпвірйыє пвмєї 
гіяйщлмпрі, смок і кдрмгів, які взкм-
озпрмвуырщпя, а ж ілхмгм бмку пакд 
нм пмбі Уноавйілля гдоеавлмї мтмом-
лз лд вігігоає рієї омйі у псдоі мтм-
омлз лауімлайщлмї бджндкз як Сйуе-
бз бджндкз Укоаїлз, Науімлайщла 
нмйіуія, Ддоеавла пйуеба лагжвз-
фаилзт пзруауіи ра ояг ілхзт. Ражмк 
ж рзк омйщ Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз є ваейзвмы а її жакмлмгавфд 
жабджндфдлля кає вігнмвігарз взкм-
гак пуфаплмпрі 

Діяйщліпрщ Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз Укоаїлз є кабурщ лаикдлх 
взпвірйдлмы в лаукмвіи йірдоаруоі. 
Цд взкйзкалм оіжлзкз нозфзлакз, 
айд гмймвлмы ж лзт є рд, цм рака гія-
йщліпрщ є гмпзрщ вужщкмы. Ддоеавла 
мтмомла жгіиплыєрщпя прмпмвлм Гмйм-
вз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; Подк’єо-
кіліпроа Укоаїлз; Гмймвз Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз; Гмймвз Вдо-
тмвлмгм Сугу; Пдохмгм жапрунлзка 
Гмймвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; 
Пдохмгм віуд-нодк’єо-кіліпроа Укоа-
їлз; Міліпроа жакмогмллзт пноав 
Укоаїлз; Гдлдоайщлмгм номкуомоа [7]. 

На лаху гукку, кабурщ є лдмб-
тігліпрщ цмгм омжхзодлля кійщкмпрі 
мб'єкрів ра нмпагмвзт мпіб, які нігйя-
гаырщ гдоеавліи мтмомлі. Цд кмед 
бурз Гмймва Взцмгм алрзкмоунуіи-
лмгм пугу, Гмймва Науімлайщлмгм 

балку ра гдякі ілхі мпмбз, вігпурліпрщ 
якзт кмед внйзварз ла прал лауімла-
йщлмї бджндкз ра ілхі ваейзві фзл-
лзкз іплувалля гдоеавз. 

Є жауваедлля і гм оягу ілхзт 
нмймедлщ Закмлу Укоаїлз «Пом гдо-
еавлу мтмомлу могалів гдоеавлмї 
вйагз Укоаїлз ра нмпагмвзт мпіб» 
Нанозкйаг, прарря 8 жакмлу ндодгба-
фає, цм мпмбз, які мтмомляырщпя, жм-
бмв’яжалі вігнмвігайщлм правзрзпя гм 
вйаплмї бджндкз, а ракме пнозярз 
могалак гдоеавлмї мтмомлз у жгіип-
лдллі нмкйагдлзт ла лзт жавгалщ [7]. 
Ражмк ж рзк, ракд жагайщлд смокуйы-
валля лд лакйагає ла мпіб,  які мтм-
омляырщпя, фіркзт взкмг прмпмвлм їт 
мтмомлз. Мабурщ гмуійщлм гмнмвлзрз 
галу прарры взкмгакз ном гмрозкал-
ля взкмг одезку пдкодрлмпрі цмгм 
жатмгів жабджндфдлля їт гдоеавлмы 
мтмомлмы, омжгмймхдлля галзт якмгм 
кмед внйзлурз ла жгіиплдлля мтмом-
лз.  

Коік рмгм, є гмуійщлзк жм-
бмв’яжарз жажлафдлзт мпіб цмгм лд-
вігкйаглмгм нмвігмкйдлля бугщ-якмї 
ілсмокауії, яка їк прайа вігмка і кає 
жагомжу гйя жгіиплдлля дсдкрзвлмї 
мтмомлз, а ракме гмрозкуварзпя вз-
кмг  Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз 
Укоаїлз, які прмпуырщпя мпмбзпрмї 
бджндкз мтмомлывалзт мпіб. Дйя 
бійщх фіркмгм омжукілля ваейзвмпрі 
ракмї мтмомлз гмуійщлм цмб мпмбз, 
які мтмомляырщпя, лагавайз нзпщкм-
ву жгмгу ла жгіиплдлля мтмомлз. 

Такзк фзлмк, мтмомла мпіб, які 
взкмлуырщ гдоеавлі сулкуії, нозоів-
лыєрщпя гм мтмомлз лауімлайщлмї 
бджндкз. 

Дм жакмлмгавпрва цмгм мтмомлз 
мпіб ра мб'єкрів, які пралмвйярщ пзп-
рдку лауімлайщлмї бджндкз родба віг-
лмпзрз лд рійщкз кіпуя омбмрз гдо-
еавлзт мпіб, а ракме кіпуя їтлщмгм 
вігнмфзлку, ндодбувалля фйдлів їт 
пікди ра ілхзт кіпущ, які є нмрдлуіи-
лзкз гйя вфзлдлля ланагу фз рдом-
озпрзфлмгм акру. 

В іплуыфмку жакмлмгавпрві вігпу-
рлі фіркі лмокз цмгм гіяйщлмпрі ноа-
уівлзків Уноавйілля гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз цмгм взявйдлля, жанм-
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бігалля і алайіжу жагомж бджндуі мпіб 
ра мб'єкрів, які мтмомляырщпя. З уієы 
кдрмы кабурщ є гмуійщлзк првмозрз 
пндуіайщлзи нігомжгій, якзи бз жа-
бджндфував алайіж впіт пзруауіи ра 
лдбджндк, які взлзкаырщ, взлзкайз, 
фз бугурщ взлзкарз. В жакмлмгавфм-
ку нмоягку є гмуійщлзк жакоінзрз 
нзралля ном лдгаилд ілсмокувалля 
ноауівлзків Уноавйілля гдоеавлмї 
мтмомлз Укоаїлз ра имгм кдоівлзурва 
ном сакрз нмпягалщ ла мтмомлывалі 
мб'єкрз абм мтмомлывалзт мпіб. Дала 
ілсмокауія кмед бурз мрозкала іл-
хзкз ноавммтмомллзкз могалакз 
абм гдоеавлзкз могалакз фз мкод-
кзкз гомкагялакз. З уієы кдрмы 
лдмбтіглм впралмвзрз нмпріилзи жв'я-
жмк кіе ноавммтмомллзкз могалакз ж 
кдрмы мбкілу ілсмокауієы, а гйя 
гомкагял і ілхзт мпіб впралмвзрз 
мкодкзи рдйдсмллзи лмкдо, якзи 
кає бурз гмпрунлзк уіймгмбмвм. 

Ваорм жажлафзрз, цм ноауівлзкз 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз Укоа-
їлз нмвзллі карз жакмллд ноавм ніг 
фап жгіиплдлля гдоеавлмї мтмомлз 
омжрахмвуварз ла рдозрмоії могалів 
гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, нігнозєкпрв, упралмв ра 
могаліжауіи упіт смок вйаплмпрі лд-
мбтіглі пзйз ра жапмбз, а коік рмгм 
впралмвйыварз одезк і взжлафарз 
одезклу рдозрмоіы у кіпуят нмпріи-
лмгм ра рзкфапмвмгм ндодбувалля 
мпіб, цмгм якзт жгіиплыєрщпя гдоеа-
вла мтмомла ра мбкдеуварз ноава 
гомкагял, які кмеурщ лакагарзпя 
ндодхкмгеарз жгіиплдллы гдоеавлмї 
мтмомлз. 

Коік рмгм, є лдмбтігліпрщ ввдгдл-
ля жакмлмгавфзт лмок прмпмвлм лд 
гмнупку гомкагял ла мкодкі гійялкз 
кіпудвмпрі ра мб’єкрз, взкагарз віг 
лзт жайзхарзпя ла кмлкодрлзт кіп-

уят абм жайзхзрз їт, якцм уд лдмб-
тіглм гйя жабджндфдлля бджндкз мпіб 
ра мб’єкрів, взжлафдлзт узк Закмлмк, 
жа лдмбтіглмпрі іж жайуфдлляк пзй ра 
жапмбів Науімлайщлмї нмйіуії, абм На-
уімлайщлмї гваогії Укоаїлз. 

Є лдмбтігліпрщ мбкдедлля і оіж-
лзт взгів гіяйщлмпрі, яка жгіиплыєрщ-
пя в кіпуят гд ндодбуваырщ мтмомлы-
валі мпмбз.   

Поауівлзкз Уноавйілля гдоеав-
лмї мтмомлз Укоаїлз каырщ нмгмгеу-
варз, а у оажі лдмбтіглмпрі нознзлярз 
номвдгдлля упіт взгів омбір ла мтм-
омлывалзт мб’єкрат, нозйдгйіи гм 
лзт рдозрмоії, аквармоії, ла роапат 
номїжгу мпіб цмгм якзт жгіиплыєрщпя 
гдоеавла мтмомла. 

Такі жатмгз нмвзллі жгіиплыва-
рзпя в ілрдодпат лауімлайщлмї бджнд-
кз Укоаїлз. 

Взтмгяфз ж взкйагдлмгм, кмела 
жомбзрз лапрунлі взплмвкз: 

1. Діяйщліпрщ Уноавйілля гдоеа-
влмї мтмомлз Укоаїлз є ваейзвзк 
дйдкдлрмк жабджндфдлля лауімлайщлмї 
бджндкз і кає бурз могаліжмвала 
бійщх фіркм. Мабурщ кмела псмоку-
йыварз номнмжзуіы цмгм жкілз ла-
жвз Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз 
Укоаїлз ла Сйуебу гдоеавлмї мтм-
омлз Укоаїлз. 

2. Дйя бійщх дсдкрзвлмгм жгіип-
лдлля мтмомлз гдоеавлзт мб'єкрів ра 
мпіб, які взкмлуырщ сулкуії гдоеавз 
гмуійщлм ракме в жакмлмгавфмку нм-
оягку жакоінзрз лмоку ном лдвігкйа-
глд ілсмокувалля ноауівлзків 
Уноавйілля гдоеавлмї мтмомлз Укоа-
їлз ном впі сакрз нмгомж вфзлдлля 
рдомозпрзфлзт акрів абм лдагдкварлмї 
нмвдгілкз мпіб, цм кмед бурз жагом-
жмы як гйя мб'єкрів, які мтмомляырщ-
пя рак і гйя мтмомлывалзт мпіб. 
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Проблемні аспекти управлінських 
відносини у військових судах 

 

Опмбйзвіпры уноавйілпщкзт віг-
лмпзл у віипщкмвзт пугат є рд, цм їт 
пуггі лд нігнмоягкмвуырщпя віипщкм-
вмку кдоівлзурву гдоеавз, а ракме 
гмймві пугу фз имгм жапрунлзку як 
лафайщлзкак жа нмпагмы абм віипщкм-
взк жвалляк. Поз ущмку, як віипщкм-
вмпйуебмвуі, пуггі віипщкмвмгм пугу 
нмвзллі гмрозкуварзпя взкмг віипщ-
кмвмї гзпузнйілз. Віглмпзлз пуггів 
віипщкмвзт пугів кіе пмбмы лд одгу-
йыырщпя Сраруракз Збомилзт Сзй 
Укоаїлз, фз ілхзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз вмєллмгм вігмк-
прва. Коік рмгм, нозпвмєлля віипщкм-
взт жвалщ пуггяк віипщкмвзт пугів 
нмвзллм жгіиплыварзпщ Поджзгдлрмк 
Укоаїлз гйя жабджндфдлля какпзка-
йщлмї їт лджайделмпрі віг віипщкмвмгм 
кдоівлзурва Збомилзт Сзй Укоаїлз. 
Віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкмвмку 
пугі нмвзллі номявйярзпя йзхд вз-
кйыфлм ноз взоіхдллі могаліжауіи-
лзт нзралщ гіяйщлмпрі пугу як пнд-
узсіфлмї віипщкмвмї упралмвз. 

Дмпйігедллы нзралщ гіяйщлмпрі 
віипщкмвзт пугів нозпвяфдлі ноауі 
Г. Г. Квахі, Р В. Куибігз, М. М. Мз-
тдєлка, В. В. Ммйгмвала, С. В. Овдо-
фука, А. Я. Пдромфдлкмва, Я. Я. Рмка-
лмвпщкмгм, М. М. Сдлщка, О. С. Тка-

фука, О. В. Тыоілмї, Л. І. Фдпдлкм, 
В. І. Шзхкіла, В. П. Шдвфдлка ра 
ілхзт. Оглак, бійщха фапрзла нозп-
вяфдлзт вкажаліи рдкарзуі лаукмвзт 
омбір гаруєрщпя 2000–2008 омкакз, а 
мред, вмлз лд в нмвліи кіоі вігнмві-
гаырщ пуфаплзк взкйзкак ра лд воа-
тмвуырщ гмпвігу пугмфзлпрва в укм-
ват жбомилмї агодпії Рмпіипщкмї Фд-
гдоауії номрз лахмї гдоеавз. Пзрал-
ля урвмодлля віипщкмвзт пугів, їт 
кіпуя в пзпрдкі пугмвмї вйагз гдоеа-
вз, прарупу віипщкмвзт пугів і пуггів, 
а ракме нмоягку жгіиплдлля пугмфзл-
прва у козкілайщлзт номвагедллят 
ном віипщкмві жймфзлз ра жймфзлз, 
вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз, жмк-
одка уноавйілпщкзт віглмпзлз у віи-
пщкмвзт пугат жайзхаырщпя гзпку-
піилзк і нмродбуырщ кмкнйдкплмгм 
алайіжу. 

Мдрмы галмгм гмпйігедлля є 
алайіж уноавйілпщкзт віглмпзлз у 
віипщкмвзт пугат, жмкодка їт номбйд-
клзт апндкрів, нмв’яжалзт жі прарупмк 
пуггів віипщкмвзт пугів як віипщкмвм-
пйуебмвуів. 

Сраррды 17 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
впралмвйдлм, цм мбмомла Укоаїлз, 
жатзпр її пувдодлірдру, рдозрмоіайщлмї 
уійіплмпрі і лдгмрмокаллмпрі нмкйа-
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гаырщпя ла Збомилі Сзйз Укоаїлз 
[1]. З кдрмы жабджндфдлля кдомвалмп-
рі ноз взкмлаллі нмкйагдлзт гдоеа-
вмы сулкуіи Збомилзкз Сзйакз 
Укоаїлз віипщкмвд жакмлмгавпрвм 
взжлафає смокз нігнмоягкмвалмпрі 
ноз віипщкмвмку уноавйіллі: 

- ноякд нігнмоягкувалля (вз-
цдпрмяцзк лафайщлзкак, нмфзлаыфз 
ж бджнмпдодглщмгм); 

- бджнмпдодглє нігнмоягкувалля 
(лаибйзефмку іж взцдпрмяцзт лафа-
йщлзків); 

- мндоарзвлд нігнмоягкувалля 
(рзкфапмвд, мпмбі, яка лд є ноякзк 
лафайщлзкмк); 

- пндуіайщлд нігнмоягкувалля 
(в мкодкзт нзраллят пйуебз, мпмбі, 
яка лд є ноякзк лафайщлзкмк). 

Поз ущмку нігнмоягкувалля у 
Збомилзт Сзйат Укоаїлз жгіиплы-
єрщпя ноз нмвліи єгзлмлафайщлмпрі ра 
жабджндфдллі віипщкмвмї гзпузнйілз, 
гд ндохд – уд нмвла вйага лафайщлз-
ка (мглммпмбмвд нозилярря оіхдлля, 
взгалля лакажів, ілхі вйаглі нмвлм-
ваедлля) жа имгм нмвлмї ндопмлайщ-
лмї вігнмвігайщлмпрі ндодг гдоеавмы 
ра вігнмвігайщлмпрі нігйдгйзт жа лд-
нмкмоу лафайщлзку; рмгі як  гоугд – 
бджгмгаллд і лдутзйщлд гмрозкалля 
нмоягку і ноавзй, впралмвйдлзт Сра-
руракз Збомилзт Сзй Укоаїлз. 

Іплуыфа проукруоа Збомилзт Сзй 
Укоаїлз, яка бугуєрщпя лд жа агкіліп-
роарзвлм-рдозрмоіайщлзк упромєк, 
упкйаглыє омбмру пугак жагайщлмї 
ыозпгзкуії ра гдрдокілує омбмру віи-
пщкмвзт пугів, які ніг фап їт гіяйщлм-
прі буйз кмбійщлзкз, номвмгзйз взї-
жлі пугмві жапігалля у віипщкмвзт 
фапрзлат, фзк пнозяйз пвмєфаплмку 
віглмвйдллы пноавдгйзвмпрі хйятмк 
вігноавйдлля пугмфзлпрва у кмомркі 
промкз. 

З кдрмы одайіжауії жавгалщ, які 
нмкйагаырщпя пакд ла віипщкмві пугз, 
бджукмвлм, пуггякз віипщкмвзт пугів 
нмвзллі бурз гомкагялз Укоаїлз, які 
вігнмвігаырщ упік взкмгак гм номсд-
піилзт пуггів, впралмвйдлзк праррды 
127 Кмлпрзрууії Укоаїлз, ра ндодбу-
ваырщ ла віипщкмвіи пйуебі (у р.ф. в 
жанапі абм в одждові) і каырщ віипщкм-

вд жвалля мсіудопщкмгм пкйагу і ракд 
нмймедлля одфди лд є лдпукіплзк. 

З нозвмгу ндодбувалля віипщкм-
вмгм пуггі ла віипщкмвіи пйуебі і 
внйзв мпраллщмї ла жабджндфдлля им-
гм лджайделмпрі рмфзрщпя фзкайм 
гзпкупіи. 

Вігнмвіглм гм лмок фапрзлз 1 
праррі 2 Закмлу Укоаїлз «Пом віипщ-
кмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу» 
[2] віипщкмва пйуеба є гдоеавлмы 
пйуебмы мпмбйзвмгм таоакрдоу, яка 
нмйягає у номсдпіиліи гіяйщлмпрі 
нозгарлзт гм лдї жа пралмк жгмомв’я і 
вікмк гомкагял Укоаїлз (жа взляр-
кмк взнагків, взжлафдлзт жакмлмк), 
ілмждкуів ра мпіб бдж гомкагялпрва, 
нмв’яжаліи іж мбмомлмы Укоаїлз, її 
лджайделмпрі ра рдозрмоіайщлмї уійіп-
лмпрі. Чап номтмгедлля віипщкмвмї 
пйуебз жаоатмвуєрщпя гомкагялак 
Укоаїлз гм їт проатмвмгм праеу, пра-
еу омбмрз, праеу омбмрз жа пндуіайщ-
ліпры, а ракме гм праеу гдоеавлмї 
пйуебз. 

Віипщкмва пйуеба буває лапрун-
лзт взгів: 

• промкмва віипщкмва пйуеба; 
• віипщкмва пйуеба жа нозжмвмк 

ніг фап кмбійіжауії, ла мпмбйзвзи нд-
оімг; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб оягмвмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб пдоеалрпщкмгм і праохзлпщ-
кмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба (лавфалля) 
куопалрів взцзт віипщкмвзт лавфа-
йщлзт жакйагів, а ракме взцзт ла-
вфайщлзт жакйагів, які каырщ у пвмє-
ку пкйагі віипщкмві ілпрзрурз, саку-
йщрдрз віипщкмвмї ніггмрмвкз, касдг-
оз віипщкмвмї ніггмрмвкз, віггійдлля 
віипщкмвмї ніггмрмвкз; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб мсіудопщкмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба жа нозжмвмк 
мпіб мсіудопщкмгм пкйагу. 

Піг фап взкмлалля пйуебмвзт 
мбмв’яжків віипщкмвмпйуебмвуі лмпярщ 
вігнмвіглу віипщкмву смоку мгягу ра 
жлакз омжоіжлдлля. 

Алайіжуыфз нмндодгліи гмпвіг 
іплувалля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі 
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ра кіелаомглі лагбалля ж галмгм нз-
ралля, гмуійщлзк є лд віглдпдлля 
нмпаг пуггів віипщкмвзт пугів гм віи-
пщкмвзт нмпаг у храрлмку омжнзпі 
Збомилзт Сзй Укоаїлз. Кійщкіпрщ 
нмпаг пуггів узт пугів ра вігнмвіглзт 
узк нмпагак віипщкмвзт жвалщ нм-
взлла взжлафарзпя рак пакм як і гйя 
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії жгіглм 
ноавзй фапрзлз 6 праррі 19 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів» Ддоеавлмы пугмвмы агкіліп-
роауієы Укоаїлз жа нмгмгедлляк ж 
Взцмы оагмы ноавмпуггя ж уоату-
валляк пугмвмгм лавалраедлля ра в 
кдеат взгарків, взжлафдлзт у Ддо-
еавлмку быгедрі Укоаїлз ла уроз-
калля пугів ра мнйару ноауі пуггів 
[3]. 

Дм йіквігауії віипщкмвзт пугів у 
вдодплі 2010 омку, жгіглм Укажу Под-
жзгдлра Укоаїлз віг 30 роавля 1998 
омку № 572/98 «Пом кдодеу ра кійщ-
кіплзи пкйаг віипщкмвзт пугів Укоаї-
лз» [4] Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз 
ра Вдотмвлзи Суг Укоаїлз влмпзйз 
Поджзгдлру Укоаїлз ла жарвдогедлля 
номнмжзуії цмгм фзпдйщлмпрі пуггів 
ра ноауівлзків віипщкмвзт пугів, уоа-
тмвуыфз фзпдйщліпрщ віипщкмвмпйуе-
бмвуів віипщкмвзт смокувалщ, гзпйм-
кмвалзт ла рдозрмоії, яку мбпйугмву-
ырщ вігнмвіглі віипщкмві пугз.  

На віипщкмвзт пуггів у рми фап лд 
нмхзоыырщпя взкмгз цмгм лдпдлля 
віипщкмвмї пйуебз ж нозвмгу гоалзф-
лмгм віку (гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
кмймгхмгм мсіудопщкмгм пкйагу – гм 
45 омків; гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
праохмгм мсіудопщкмгм пкйагу: каим-
оів (каніралів 3 оалгу), нігнмйкмвлз-
ків (каніралів 2 оалгу) – гм 50 омків; 
нмйкмвлзків (каніралів 1 оалгу) – гм 
55 омків; гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
взцмгм мсіудопщкмгм пкйагу – гм 60 
омків) ндодбувалля ла ліи ра нігправ 
жвійщлдлля жі пйуебз. Пмоягмк жвійщ-
лдлля ж нмпагз віипщкмвмгм пуггі 
впралмвйыєрщпя Кмлпрзрууієы Укоа-
їлз ра Закмлмк Укоаїлз «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів», а мред ракзи 
пуггя лд кмед бурз жвійщлдлзи ж віи-
пщкмвмї пйуебз, коік взнагків жа вйа-
плзк баеалляк, жа пралмк жгмомв’я 

фз гмпяглдлля гоалзфлмгм віку ндод-
бувалля ла нмпагі пуггі. 

Поз ущмку, пуггі віипщкмвзт пу-
гів кмозпруырщпя нійщгакз і ндодва-
гакз, впралмвйдлзкз гйя віипщкмвмп-
йуебмвуів, їк впралмвйыырщпя гм-
нйарз жа віипщкмві жвалля і взпйугу 
омків жгіглм жакмлмгавпрва гйя віипщ-
кмвмпйуебмвуів. Поз жвійщлдллі ж 
нмпагз пуггі, мпралліи кає ноавм жа 
взбмомк абм ла цмкіпяфлд гмвіфлд 
урозкалля, ндодгбафдлд гйя пуггів 
абм е ла ндлпіилд жабджндфдлля віи-
пщкмвмпйуебмвуя.  

Щд ваорм жажлафзрз кійщка пйів ж 
нозвмгу пуггівпщкмї взлагмомгз пуг-
гів віипщкмвзт пугів. Так, як пйігує іж 
нмймедлщ праррі 6 Євомндипщкмї тао-
рії ном праруп пуггів, оівдлщ взлагм-
омгз, цм взнйафуєрщпя пуггяк жа 
взкмлалля їт номсдпіилзт мбмв’яжків, 
нмвзлдл бурз ракзк, цмб жатзпрзрз 
їт віг рзпку, цм кмед пнозфзлзрз 
внйзв ла їт оіхдлля абм вжагайі нм-
вдгілку пуггів і ракзк фзлмк внйз-
лурз ла їтлы лджайделіпрщ ра лдунд-
одгедліпрщ. 

Рдкмкдлгауієы CM/Rec № (2010) 
12 Кмкірдру Міліпроів Рагз Євомнз 
гдоеавак-фйдлак цмгм пуггів: лджа-
йделіпрщ, дсдкрзвліпрщ ра мбмв’яжкз  
у нулкрі 54 взжлафдлм, цм мнйара 
ноауі пуггів нмвзлла вігнмвігарз їт 
номсдпії ра взкмлувалзк мбмв’яжкак, 
а ракме бурз гмпрарлщмы, цмб жатзп-
рзрз їт віг гії прзкуйів, фдодж які 
кмела внйзварз ла їтлі оіхдлля. 
Маырщ іплуварз гаоалрії жбдодедлля  
лайделмї мнйарз ноауі ла взнагмк 
твмомбз, вігнупркз нм гмгйягу жа 
гзрзлмы, а ракме гаоалрії взнйар у 
жв’яжку ж взтмгмк ла ндлпіы, які ка-
ырщ вігнмвігарз нмндодглщмку оівлы 
мнйарз їт ноауі. Дйя жатзпру мнйарз 
ноауі пуггів віг жкдлхдлля пйіг ноз-
илярз пндуіайщлі жакмлмгавфі нмйм-
едлля [5]. 

Взлагмомга кмед бурз оіжлмы: 
жайделм віг праеу омбмрз, таоакрдоу 
мбмв’яжків, взкмлалля якзт нмкйагд-
лм ла пуггів у їт номсдпіиліи якмпрі, 
ра віг ваейзвмпрі мбмв’яжків, цм нмк-
йагаырщпя ла лзт, муілыварз уі сак-
рмоз нмвзллі вігвдорм і вігкозрм. 
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Закмлмк ндодгбафдлм гаоалрії пу-
ггяк, цм взкмлуырщ пвмї номсдпіилі 
мбмв’яжкз, жатзпру віг пмуіайщлзт 
озжзків, нмв’яжалзт ж твмомбмы, ка-
рдозлпрвмк, ілвайігліпры, нмтзйзк 
вікмк ра пкдоры. Змкодка, впралмв-
йдлм, цм пуггі, які гмпягйз ндлпіилм-
гм віку і які ноауывайз ла нмпагі 
пуггі вігнмвіглзи впралмвйдлзи жа-
кмлмк ндоімг, мрозкуырщ ндлпіы нм 
праомпрі, оівдлщ якмї кає бурз якмкм-
га бйзефзк гм оівля їтлщмї мпраллщмї 
жаомбірлмї нйарз ла нмпагі пуггі [6]. 

Навдгдлд нігрвдогеує рми сакр, 
цм віипщкмві пуггі, взоіхуыфз пнмоз, 
нмвзллі жабджндфзрз віглмвйдлля 
пноавдгйзвмпрі, жакмллмпрі ра ноавм-
нмоягку, жгіиплыварз пугмфзлпрвм ж 
уоатувалляк ілрдодпів лауімлайщлмї 
бджндкз ра мбмомлз, воатмвуыфз, цм 
їтлє оіхдлля кмед нмжлафзрзпя ла 
пралі бмєжгарлмпрі віипщкмвмгм смо-
кувалля. Окоік ущмгм, ракзи пуггя 
нмвзлдл жавегз бурз кмбійщлзк, 
гмрмвзк гм лдмбтіглзт оанрмвзт нд-
одкіцдлщ, фмгм лд взкагаєрщпя віг 
пуггів жагайщлзт пугів. 

Навдгдкм кійщка нозкйагів цмгм 
вжаєкмвіглмпзл кіе пуггякз віипщ-
кмвмгм пугу Івалм-Фоалківпщкмгм 
гаоліжмлу, ж якзкз номрягмк 1995-
2001 омків у жв’яжку жі пйуебмы у 
віипщкмвіи номкуоаруоі кз нігрозку-
вайз пйуебмві прмпулкз, нозикайз 
уфапрщ у пугмвзт жапігаллят в якмпрі 
гдоеавлмгм мбвзлувафа, номвмгзйз 
пнійщлі лавфалля ж взвфдлля пугмвмї 
ноакрзкз рмцм. 

Шрар віипщкмвмгм пугу гаоліжмлу 
пкйагав 4 нмпагз пуггі. З лзт: у гм-
ймвз пугу жа храрлзк омжнзпмк буйм 
ндодгбафдлм віипщкмвд «нмйкмвлзк 
ыпрзуії», у жапрунлзка гмймвз пугу – 
«нігнмйкмвлзк ыпрзуії», гвмт нмпаг 
пуггів – «каимо ыпрзуії».  

На рми фап вігнмвіглм гм фапрзлз 
3 праррі 38-3 Закмлу УРСР «Пом 
пугмупроіи Укоаїлз» (в одгакуії За-
кмлу віг 20 квірля 1994 омку № 4017-
XII) [7] ла нмпагу гмймвз ра жапрун-
лзка гмймвз віипщкмвмгм пугу гаолі-
жмлу ж фзпйа пуггів мбзоайа Вдотмв-
ла Рага Укоаїлз. У нмгайщхмку, ж 
2001 омку вігнмвіглм гм ущмгм е За-

кмлу в одгакуії віг 05 йзнля 2001 
№ 2531-III гмймвз віипщкмвзт пугів 
ра їт жапрунлзкз жарвдогеувайзпя ла 
нмпагз Міліпромк ыпрзуії Укоаїлз жа 
нмгалляк Рагз пуггів Укоаїлз пром-
кмк ла н’ярщ омків. 

У віипщкмвмку пугі Івалм-
Фоалківпщкмгм гаоліжмлу гм кмкдлру 
имгм йіквігауії у 2004 омуі [8] нмпагу 
гмймвз пугу мбіикав пуггя П. у віи-
пщкмвмку жваллі нмйкмвлзк ыпрзуії, ж 
взпйугмы ла віипщкмвіи пйуебі ра у 
пзпрдкі віипщкмвзт пугів (розбула-
йів) каиед пмомк омків ра жлафлзк 
гмпвігмк пуггівпщкмї омбмрз. Запрун-
лзкмк гмймвз був пуггя у віипщкмвм-
ку жваллі нігнмйкмвлзк ыпрзуії, а 
пуггякз – гва каимоз ыпрзуії. 

Оглак, лджваеаыфз ла жажлафд-
лзи взцд гмвмйі взпмкзи праруп гм-
ймвз пугу ра жвалля праохмгм мсіуд-
оа, віглмпзл нігйдгймпрі у «віипщкм-
вмку» омжукіллі, уоатмвуыфз віипщ-
кмвд жвалля ра нмпагу віипщкмвмгм 
лафайщлзка нм віглмхдллы гм жапру-
нлзка ра пуггів, у кмйдкрзві Івалм-
Фоалківпщкмгм гаоліжмллмгм пугу лд 
буйм, лармкіпрщ буйз оівлі, рмйдоалр-
лі пуггівпщкі віглмпзлз. Гмймва пугу 
ра имгм жапрунлзк лд вроуфайзпя і 
абпмйырлм лд внйзвайз ла взкмлалля 
пуггівпщкзт мбмв’яжків пуггякз-
мсіудоакз, які кайз жлафлм лзефд 
віипщкмвд жвалля. Поз кмйдгіайщлмку 
омжгйягі пноав мсіудопщкі нмгмлз 
віипщкмвзт пуггів нозкозвайа пуггів-
пщка калрія. Чдодж рд, у пугмвмку 
жапігалля вмлз буйз абпмйырлм оів-
лзкз, лавірщ, кмйз у пноават гмймву-
вайз пуггі у жлафлм лзефмку віипщ-
кмвмку жваллі, а фйдлакз кмйдгіи 
буйз гмймва пугу абм имгм жапрунлзк, 
які кайз взці мсіудопщкі жвалля.   

Гмймва пугу ракме лд кіг внйз-
лурз ла нзралля нозпвмєлля фдогм-
взт віипщкмвзт жвалщ пуггяк фз жа-
прунлзку, лд взоіхував нзралля нмж-
бавйдлля нодкіи, лд кав нм віглм-
хдллы гм лзт гзпузнйілаолмї вйагз, 
взжлафдлмї Дзпузнйілаолзк прарурмк 
Збомилзт Сзй Укоаїлз. Тмбрм, віл лд 
кав ваедйів внйзву ла пуггы віипщ-
кмвмгм пугу як віипщкмвзи лафайщ-
лзк: фз-рм жа жвалляк фз жа нмпагмы. 
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Алаймгіфлі віглмпзлз кіе пуггя-
кз буйз ракме і в андйяуіилзт пугат 
одгімлів ра Віипщкмвм-Ммопщкзт Сзй 
Укоаїлз.                    

Гмймва віипщкмвмгм пугу ра имгм 
жапрунлзк нмвзллі мбзоарзпя ла нм-
пагу жбмоакз пуггів вігнмвіглмгм 
пугу ж фзпйа пуггів ущмгм пугу хйя-
тмк раєклмгм гмймпувалля бійщхіпры 
віг кійщкмпрі пуггів вігнмвіглмгм пугу 
промкмк ла роз омкз, айд лд бійщх як 
ла промк нмвлмваедлщ пуггі, у нмояг-
ку, взжлафдлмку жакмлмк. 

Дм нмвлмваедлщ гмймвз ракмгм 
пугу втмгзрщ: 

1) нодгправйярз віипщкмвзи пуг 
як могал гдоеавлмї вйагз у жлмпзлат 
ж ілхзкз могалакз гдоеавлмї вйагз, 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
сіжзфлзкз ра ыозгзфлзкз мпмбакз; 

2) кмлромйыварз дсдкрзвліпрщ 
гіяйщлмпрі анаоару пугу, нмгмгеуварз 
нозжлафдлля ла нмпагу кдоівлзка 
анаоару пугу, жапрунлзка кдоівлзка 
анаоару пугу, а ракме влмпзрз нм-
галля ном жапрмпувалля гм кдоівлзка 
анаоару пугу, имгм жапрунлзка жамтм-
фдлля абм лакйагдлля гзпузнйілао-
лмгм пряглдлля вігнмвіглм гм жакмлм-
гавпрва; 

3) взгаварз ла нігправі акра ном 
нозжлафдлля пуггі ла нмпагу, ндодвд-
гдлля пуггі, жвійщлдлля пуггі ж нмпа-
гз, а ракме у жв’яжку ж нознзлдлляк 
нмвлмваедлщ пуггі, вігнмвіглзи лакаж; 

4) нмвігмкйярз Взцу квайісіка-
уіилу кмкіпіы пуггів Укоаїлз ра 
Ддоеавлу пугмву агкіліпроауіы 
Укоаїлз, а ракме фдодж вдб-нморай 
пугмвмї вйагз ном вакалрлі нмпагз 
пуггів у пугі у розгдллзи промк ж гля 
їт урвмодлля; 

5) жабджндфуварз взкмлалля оі-
хдлщ жбмоів пуггів кіпудвмгм пугу; 

6) могаліжмвуварз вдгдлля в пугі 
пугмвмї прарзпрзкз ра ілсмокауіилм-
алайірзфлмгм жабджндфдлля пуггів ж 
кдрмы нігвзцдлля якмпрі пугмфзлпр-
ва; 

7) пнозярз взкмлаллы взкмг цм-
гм нігвзцдлля квайісікауії пуггів 
кіпудвмгм пугу; 

8) жгіиплыварз ілхі нмвлмваедл-
ля, взжлафдлі жакмлмк. 

Тмбрм, нмвлмваедлля гмймвз віи-
пщкмвмгм пугу вкйыфаырщ нмвлмва-
едлля могаліжауіилм-омжнмоягфмгм 
таоакрдоу ж нозвмгу могаліжауії жгіи-
плдлля омжгйягу пноав ра пурм мога-
ліжауіилзт нмвлмваедлщ цмгм жага-
йщлмї могаліжауії омбмрз кмлкодрлмгм 
пугу. 

Гмймва віипщкмвмгм пугу ж нзралщ, 
цм лайдеарщ гм имгм агкіліпроарзв-
лзт нмвлмваедлщ, взгає лакажз і омж-
нмоягедлля. 

У оажі вігпурлмпрі гмймвз віипщ-
кмвмгм пугу имгм агкіліпроарзвлі 
нмвлмваедлля жгіиплыє мгзл іж жа-
прунлзків гмймвз пугу жа взжлафдл-
ляк гмймвз пугу, жа вігпурлмпрі ракм-
гм взжлафдлля – жапрунлзк гмймвз 
пугу, якзи кає бійщхзи прае омбмрз 
ла нмпагі пуггі, а в оажі вігпурлмпрі 
жапрунлзка гмймвз пугу – пуггя ущм-
гм пугу, якзи кає бійщхзи прае ом-
бмрз ла нмпагі пуггі. 

Дйя взоіхдлля нзралщ влуроіх-
лщмї гіяйщлмпрі пугів в Укоаїлі гіє 
пуггівпщкд пакмвоягувалля, рмбрм 
пакмпріилд кмйдкрзвлд взоіхдлля 
нзралщ пуггякз. Суггівпщкд пакмв-
оягувалля є мглієы ж гаоалріи жабдж-
ндфдлля пакмпріилмпрі пугів і лджа-
йделмпрі пуггів. 

Діяйщліпрщ могалів пуггівпщкмгм 
пакмвоягувалля віипщкмвмгм пугу кає 
пнозярз првмодллы лайделзт могалі-
жауіилзт ра ілхзт укмв гйя жабджнд-
фдлля лмокайщлмї гіяйщлмпрі пугів і 
пуггів, урвдогеуварз лджайделіпрщ 
пугу, жабджндфуварз жатзпр пуггів віг 
вроуфалля в їт гіяйщліпрщ, а ракме 
нігвзцуварз оівдлщ омбмрз ж кагоакз 
у пзпрдкі пугів. 

Дм нзралщ влуроіхлщмї гіяйщлмп-
рі віипщкмвзт пугів лайдеарщ нзралля 
могаліжауіилмгм жабджндфдлля пугів ра 
гіяйщлмпрі пуггів, пмуіайщлзи жатзпр 
пуггів ра їтліт пікди, їт бджндка, а 
ракме ілхі нзралля, цм бджнмпдодг-
лщм лд нмв’яжалі іж жгіиплдлляк ноа-
вмпуггя. 

Оглієы ж могаліжауіилзт смок 
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля, имгм 
ндовзллмы йалкмы є жбмоз пуггів. 

Збмоз пуггів – уд жібоалля пуг-
гів вігнмвіглмгм пугу, ла якмку вмлз 
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мбгмвмоыырщ нзралля влуроіхлщмї 
гіяйщлмпрі ущмгм пугу ра нозикаырщ  
кмйдкрзвлі оіхдлля ж мбгмвмоывалзт 
нзралщ. Ріхдлля жбмоів пуггів є 
мбмв’яжкмвзкз гйя пуггів ра ноауів-
лзків галмгм пугу. Такме жбмоз пуг-
гів взжлафаырщ пндуіайіжауіы пуггів ж 
омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи пноав 
вігнмвіглмї пугмвмї ыозпгзкуії жа 
номнмжзуієы гмймвз пугу; жапйутм-
вуырщ жвірз пуггів, які мбіикаырщ 
агкіліпроарзвлі нмпагз в галмку пугі, 
ра кдоівлзка анаоару пугу; мбзоаырщ 
раєклзк гмймпувалляк ж фзпйа пуггів 
ущмгм пугу гдйдгарів ла ж’їжг фз кмл-
сдодлуіы пуггів; жгіиплыырщ ілхі 
нмвлмваедлля, ндодгбафдлі Закмлмк 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів». 

Ріхдлляк Рагз пуггів Укоаїлз 
віг 04 фдовля 2015 омку № 45 жа-
рвдогедлм «Тзнмвд нмймедлля ном 
жбмоз пуггів пугів жагайщлмї ыозпгз-
куії» [9], якд кає ла кдрі жабджндфдл-
ля могаліжауіилмї єглмпрі взоіхдлля 
жбмоакз пуггів нзралщ влуроіхлщмї 
гіяйщлмпрі пугів ра нозилярря кмйдк-
рзвлзт оіхдлщ ж мбгмвмоывалзт нз-
ралщ. Вмлм одгйакдлрує ноавмві жапа-
гз гіяйщлмпрі жбмоів, нмоягмк пкйз-
калля, ніггмрмвкз і номвдгдлля жбм-
оів, омжгйягу нзралщ ра нозилярря 
оіхдлщ ж нзралщ, віглдпдлзт гм кмк-
ндрдлуії жбмоів пуггів. На нігправі 
ущмгм Тзнмвмгм нмймедлля жбмоз 
пуггів кмелмгм ж пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії жарвдогеуырщ Пмймедл-
ля ном жбмоз пуггів вігнмвіглмгм 
пугу, ж уоатувалляк мпмбйзвмпрди 
ыозпгзкуії, ілпралуіилмпрі, кійщкмпрі 
ноауыыфзт пуггів ра укмв омбмрз, 
якд лд кмед пундодфзрз лмокак Тз-
нмвмгм нмймедлля.  

Оред, єгліпрщ пугмвмї пзпрдкз і 
кмйдкрзвлд взоіхдлля нзралщ могалі-
жауії омбмрз пугу хйятмк номвдгдлля 
жбмоів пуггів жакоінйдлм ла жакмлм-
гавфмку оівлі, а мбмв’яжмк жабджндфз-
рз взкмлалля ракзт кмйдкрзвлм ноз-
илярзт пуггякз оіхдлщ нмкйагдлм 
фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз па-
кд ла мпіб, цм мбіикаырщ агкіліпроа-
рзвлі нмпагз в вігнмвіглзт пугат. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу: 

1) мбгмвмоыырщ нзралля цмгм 
влуроіхлщмї гіяйщлмпрі пугу фз омбм-
рз кмлкодрлзт пуггів абм ноауівлзків 
анаоару пугу ра нозикаырщ ж узт 
нзралщ оіхдлля, цм є мбмв’яжкмвзкз 
гйя пуггів ра ноауівлзків ущмгм пугу; 

2) взжлафаырщ пндуіайіжауіы пуг-
гів ж омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи 
пноав; 

3) взжлафаырщ оівдлщ лавалра-
едлля ла пуггів вігнмвіглмгм пугу ж 
уоатувалляк взкмлалля лзкз агкілі-
проарзвлзт абм ілхзт мбмв’яжків; 

4) жапйутмвуырщ жвірз пуггів, які 
мбіикаырщ агкіліпроарзвлі нмпагз в 
ущмку пугі, ра кдоівлзка анаоару пу-
гу, кдоівлзків нігомжгійів анаоару 
пугу; 

5) жвдораырщпя ж нмгалляк ном 
нозряглдлля гм гзпузнйілаолмї віг-
нмвігайщлмпрі агвмкара, номкуомоа, 
нмпагмвмї мпмбз могалу гдоеавлмї 
вйагз фз могалу кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля жа вфзлдлля гіи абм бджгія-
йщлмпрі, цм нмоухуырщ гаоалрії лджа-
йделмпрі пугу ра пуггі; 

6) жгіиплыырщ ілхі нмвлмваедл-
ля, взжлафдлі жакмлмк. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу 
кмеурщ жвдорарзпя ж номнмжзуіякз 
цмгм нзралщ гіяйщлмпрі пугу гм мога-
лів гдоеавлмї вйагз ра могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, які жмбмв’яжалі 
омжгйялурз уі номнмжзуії номрягмк 
н’ярлагуярз глів і гарз вігнмвігщ нм 
пурі. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу 
кмеурщ мбгмвмоыварз нзралля цмгм 
ноакрзкз жапрмпувалля жакмлмгавпр-
ва, омжомбйярз вігнмвіглі номнмжзуії 
цмгм вгмпкмлайдлля ракмї ноакрзкз 
ра жакмлмгавпрва, влмпзрз вігнмвіглі 
номнмжзуії ла омжгйяг гм Вдотмвлмгм 
Сугу. 

Ріхдлля ла жбмоат пуггів віипщ-
кмвмгм пугу нозикаырщ оіхдлля бі-
йщхіпры гмймпів пуггів, нозпурліт ла 
жбмоат, вігкозрзк гмймпувалляк, як-
цм лд бугд нозилярм оіхдлля ном 
номвдгдлля раєклмгм гмймпувалля.  

Щмгм віглмпзл кіе пуггякз ра 
гмймвакз пугів – рм жгіглм ж взплмв-
какз Пдохмї дкпндорлмї кмкіпії Мі-
елаомглмї Апмуіауії Суггів «Нджа-
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йделіпрщ пуггі в имгм вйаплмку пугі» 
[10] вмлз каырщ бугуварзпя ла мплм-
ві номжмомпрі і фіркмї проукруомвалмп-
рі, одгуйыварзпя ракзк фзлмк, цмб 
жабджндфзрз лджайделіпрщ кмелмгм 
мкодкмгм пуггі. Оогаліжауія омбмрз 
пугів кає жгіиплыварзпя пзйакз па-
кзт пуггів. 

Ваорм вігжлафзрз, цм лаоажі іпрм-
рлм жкдлхдлм влуроіхлщм кмонмоа-
рзвлі озжзкз внйзву ла пуггів, мпкі-
йщкз: 

• жвуедлі нмвлмваедлля гмйів 
пугів, які вроарзйз сакрзфлі ваедйі 
кмлромйы жа гмрозкалляк пуггякз 
роугмвмї гзпузнйілз;  

• ввдгдлм аврмкарзжмвалу пзпрд-
ку гмкукдлрммбігу, яка жгіиплыє ом-
жнмгій пноав кіе пуггякз жа нозл-
узнмк віомгіглмпрі (прарря 15 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів»);  

• оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз віг 11 бдоджля 2011 омку  

№ 2-он/2011 взжлалм лдкмлпрз-
рууіилмы одгакуіы праррі 25 Закмлу 
Укоаїлз «Пом Взцу оагу ыпрзуії» 
віг 13 роавля 2010 омку, жгіглм ж 
якмы мпралля мрозкайа ноавм взрод-
буварз віг пугу кмніы впієї пугмвмї 
пноавз, омжгйяг якмї лд жакілфдлм, 
мпкійщкз ракі нмвлмваедлля ущмгм 
могалу лд ндодгбафдлі праррды 131 
Кмлпрзрууії Укоаїлз і кмеурщ жгіип-
лыварзпя рійщкз пугакз андйяуіилмї 
фз капауіилмї ілпралуії [11]. 

У оіхдллі ЄСПЛ у пноаві «Укоа-
їла-Цдлро» номрз Укоаїлз» [12] гд-
райщлм муілдлм жмвліхлі і влуроіхлі 
одайщлі ра нмрдлуіилі озжзкз пуггів-
пщкіи лджайделмпрі. Сноава омжгйяга-
йапя жа лапйігкакз кмлсйікрлмї пзру-
ауії, цм кайа кіпуд цд у 2002 омуі 
цмгм нмхзодлля гаждрмы ілсмокауії 
жі жвзлувафдлляк калгзгара ла нмпа-
гу кіпщкмгм гмймвз Кіомвмгоага Вм-
ймгзкзоа Яомхдлка у жакмвйдллі 
вбзвпрва еуолайіпра. Жуолайіпр вз-
пулув уд жвзлувафдлля ніг фап нодп-
кмлсдодлуії, а жгмгмк имгм нмхзозйм 
ілсмокауіилд агдлрпрвм УНІАН ра 
гаждра «Укоаїла-Цдлро». Калгзгар у 
кдоз Кіомвмгоага Яомхдлкм жвдолу-
впя гм пугу іж нмжмвмк ном гзсака-

уіы номрз еуолайіпра ра гаждрз 
«Укоаїла-Цдлро», яка мнубйікувайа 
уы жаяву. Пмрягмк 2002-2003 омків 
укоаїлпщкі пугз упіт оівлів взлдпйз 
оіхдлля ла кмозпрщ нмжзвафа і ноз-
пугзйз пряглурз іж вігнмвігафа кмк-
ндлпауіы у пукі 50 рзп. гозвдлщ. Су-
ка вігхкмгувалля гйя одгімлайщлмї 
гаждрз буйа гмпзрщ жлафлмы ра 
пнозикайапя еуолайіпракз як нмка-
оалля жа пкійзвд взпймвйывалля. 
Піпйя пнйарз хроасу одгакуія жку-
хдла буйа нірз ла пкмомфдлля храр-
лзт ноауівлзків ра вгаварзпя гм па-
кмудлжуоз. Тми сакр, цм калгзгар у 
кдоз Кіомвмгоага був мглмфаплм гм-
ймвмы Рагз пуггів Кіомвмгоагпщкмї 
мбйапрі, взкйзкав у одгакуії гаждрз 
«Укоаїла-Цдлро» нігправз вваеарз 
оіхдлля пугу ундодгедлзк. 

Євомндипщкзи Суг нігкодпйзв, 
цм нмвігмкйдлля лмвзл, які бажуырщ-
пя ла ілрдов’ы абм вігрвмодллі взпйм-
вйывалщ ілхзт мпіб, лджайделм віг 
рмгм, фз вмлз буйз жкілдлі, фз лі, є 
мглзк ж лаиваейзвіхзт пнмпмбів 
ілсмокувалля гомкагпщкмпрі, жавгякз 
якмку нодпа вігігоає пвмы езррєвм 
ваейзву омйщ «пупнійщлмгм прмомем-
вмгм нпа».  

У нулкрі 33 жажлафдлм, цм прмом-
лз лагайз лзжку жауваедлщ цмгм 
жагайщлмгм пралу ілпрзрууіилмї ра 
сілалпмвмї лджайделмпрі пугмвмї вйа-
гз в Укоаїлі. Суг вваеає уі жагайщлі 
кмкдлраоі ракзкз, цм лд прмпуырщпя 
пноавз, мпкійщкз нозлузнмвзк у ліи 
є лд нзралля лджайделмпрі пуггів віг 
ілхзт гіймк вйагз фз родріт прмоіл, а 
нзралля лджайделмпрі пуггів впдод-
гзлі пакмї пугмвмї пзпрдкз ра озжзк 
рмгм, цм пуггі кмеурщ ндодбуварз ніг 
внйзвмк пвмїт кмйдг. 

Такзк фзлмк, пурщ уноавйілпщкзт 
вжаєкмвіглмпзл у віипщкмвмку пугі 
жвмгзрщпя гм нозлузну наозрдрлмгм, 
рмйдоалрлмгм пнівіплувалля нмлярщ 
мсіудоа ра пуггі ж кдрмы взкмлалля, 
ндох жа впд, мплмвлзт сулкуіи пугм-
фзлпрва. Нд гзвйяфзпщ ла рд, цм ракі 
пуггі ндодбуваырщ ла віипщкмвіи 
пйуебі – вмлз лд нігнмоягкмвалі 
віипщкмвмку кдоівлзурву Збомилзт 
Сзй Укоаїлз ра кдоівлзурву віипщкм-
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вмгм пугу, лд втмгярщ гм храрлмї фз-
пдйщлмпрі вмєллмгм вігмкпрва, айд як 
віипщкмвмпйуебмвуі нмвзллі гмроз-
куварзпя взкмг віипщкмвмї гзпузнйі-
лз. Віглмпзлз пуггів віипщкмвзт пу-
гів кіе пмбмы лд одгуйыырщпя Сра-
руракз Збомилзт Сзй Укоаїлз. Коік 
ущмгм, нозпвмєлля віипщкмвзк пуггяк 
мсіудопщкзт жвалщ нмвзлдл жгіиплы-

варз Поджзгдлр Укоаїлз гйя жабджнд-
фдлля какпзкайщлмї їт лджайделмпрі 
віг віипщкмвмгм кмкалгувалля. Гом-
хмвд ра кардоіайщлм-рдтліфлд жабдж-
ндфдлля віипщкмвзт пугів ра пуггів 
нмкйагаєрщпя ла Ддоеавлу пугмву 
агкіліпроауіы Укоаїлз жа оатулмк 
кмхрів Ддоеавлмгм быгедру Укоаї-
лз. 
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Бмбомв Ю. О. Помбйдклі апндкрз уноавйілпщкзт віглмпзлз у віипщкмвзт пугат 
Срарры нозпвяфдлм алайіжу пндузсікз вжаєкмвіглмпзл кіе пуггякз у віипщкмвзт 

пугат. Поз ущмку, мплмвла увага лагмймхдла пакд ла уноавйілпщкмку їт таоакрдоі. Вз-
пймвйдлі ндвлі ноакрзфлі жауваедлля ра жомбйдлі лдмбтіглі взплмвкз цмгм ноавмвмгм 
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жакоінйдлля ра ноакрзфлмї одайіжауії вкажалмї номбйдкарзкз. Акудлр жомбйдлм ла рмку, 
цм віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкмвмку пугі гаоліжмлу номявйяйзпя йзхд взкйыфлм 
ноз взоіхдллі могаліжауіилзт нзралщ гіяйщлмпрі пугу як пндузсіфлмї віипщкмвмї упра-
лмвз, а жа ілхзт мбправзл – пуггі віипщкмвзт пугів лд нігнмоягкмвалі віипщкмвмку 
кдоівлзурву Збомилзт Сзт Укоаїлз, а ракме гмймві пугу фз имгм жапрунлзку як лафа-
йщлзкак жа нмпагмы ра віипщкмвзк жвалляк. Суггі віипщкмвзт пугів лд нмвзллш вкйы-
фарзпщ гм храрлмї фзпдйщлмпрі вмєллмгм вігмкпрва. 

Кйыфмві пймва: пуггя віипщкмвмгм пугу, віипщкмвзи пуг, віипщкмвд пугмфзлпрвм, 
віипщкмва пйуеба, уноавйілпщкі віглмпзлз.  

 
 
Бмбомв Ю. А. Помбйдклшд апндкрш уноавйдлфдпкзт мрлмхдлзи в вмдллшт пу-

гат 
Срарщя нмпвяцдла алайзжу пндузсзкз вжазкммрлмхдлзи кдегу пугщякз в вмдл-

лшт пугат, мплмвлмд влзкалзд мбоацдлм зкдллм ла уноавйдлфдпкзи зт таоакрдо; вшп-
кажаллшд мнодгдйдллшд ноакрзфдпкзд жакдфалзя з пгдйалш лдмбтмгзкшд вшвмгш мр-
лмпзрдйщлм ноавмвмгм жакоднйдлзя з ноакрзфдпкми одайзжаузз укажаллми номбйдка-
рзкз. Акудлр пгдйал ла рмк, фрм мрлмхдлзя нмгфзлдллмпрз в вмдллмк пугд гаолзжмла 
бшйз рмйщкм зпкйыфзрдйщлм ноз одхдлзз могалзжаузмллшт вмномпмв гдярдйщлмпрз 
пуга как пндузсзфдпкмгм вмдллмгм уфодегдлзя, ноз ърмк, пугщз вмдллшт пугмв лд 
нмгфзлдлш вмдллмку оукмвмгпрву Вммоуедллшт Сзй Укоазлш, а ракед нодгпдгардйы 
пуга зйз дгм жакдпрзрдйы как лафайщлзкак нм гмйелмпрз з вмзлпкмку жвалзы. Сугщз 
вмдллшт пугмв лд гмйелш вкйыфарщпя в храрлуы фзпйдллмпрщ вмдллмгм вдгмкпрва.   

Кйыфдвшд пймва: пугщя вмдллмгм пуга, вмдллши пуг, вмдллмд пугмномзжвмгпрвм, 
вмдллая пйуеба, уноавйдлфдпкзд мрлмхдлзя. 

 
 
Bobrov Yu. The problem aspects of managerial relations in military courts 
The article is devoted to the analysis of the specifics of the relationship between judges 

in military courts, the focus is precisely on their managerial nature; certain practical 
comments were made and the necessary conclusions were made regarding the legal 
consolidation and practical implementation of this issue. Emphasis is placed on the fact that 
the subordination relations in the military court of the garrison appeared only exclusively in 
deciding the organizational issues of the court as a military institution, and in other 
circumstances - the judges of the military courts are not subordinate to the military 
leadership of the Ukrainian Armed Forces, as well as to the president of the court or his 
deputy posts and military ranks. Judges of military courts should not be included in the 
number of military units. 

Key words: judge of military court, military court, military justice, military service, 
managerial relations. 
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Чз кмела буйм улзклурз лаомп-
ралля пупнійщлзт пундодфлмпрди жа 
мкунауіилм-гдрщкалпщкмгм одезку 
гм алрагмліпрзфлзт кде? 

Абпроакрлм-рдмодрзфлм кмела 
рвдогзрз, цм жавегз іплує айщрдола-
рзва (і лд мгла) омжвзрку пупнійщлзт 
номудпів, цм ноз омжукіллі рдлгдлуіи 
їт омжвзрку кмела упвігмкйдлм мбз-
оарз раку нмвдгілку, раку нмйірзку, 
яка бугд жанмбігарз лдбаеалзк од-
жуйщрарак, козжак, каракйіжкак, жа-
бджндфзрщ нйавлзи, бджкмлсйікрлзи 
нмпрун. Позлаиклі, кмела внйзварз 
ла жкдлхдлля гмпромрз лдкзлуфзт 
пундодфлмпрди, гмкагарзпя їт кілікі-
жауії. 

Оглак лавояг фз цмпщ нмгіблд 
кмгйм бурз в 1918 о. в Укоаїлі. 

Ддоеавла нмйірзка, мпмбйзвм в 
пмуіайщліи псдоі, і її пнозилярря, ла-
промї кап іхйз вомжріф. І фзк гайі – 
рзк бійщхд. 

Затмгз, цм жгіиплывайзпя в аг-
оаоліи псдоі, кмела квайісікуварз 
як алрзпдйялпщкі. 

У кмлпрзрууіилзт акрат  Укоаїл-
пщкмї гдоеавз жлаихйз вігбзрря гва 
гмймвлі нмймедлля агоаолмї номгоа-
кз гдрщкала – віглмвйдлля нозварлмї 
вйаплмпрі ла ждкйы ра «нозилярря 
кіо нм вігфуедллы ждкдйщ нм гіипліи 
їт ваормпрі віг вдйзкзт вйаплзків, 
гйя лагійдлля ждкдйщлзкз уфапркакз 
каймждкдйщлзт тйібмомбів» [1, 16 
роавля]. Оглак ніпйя нозтмгу гм 
вйагз П. Скмомнагпщкзи жкіг жаном-
вагзрз в езрря йзхд ндохд нмйм-

_________________ 
*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». – 2018. – № 2 ра 2018. - № 3 
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едлля уієї номгоакз. Віл кав воатм-
вуварз нмжзуіы гвмт внйзвмвзт пзй, 
які гмнмкмгйз имку нозирз гм вйагз. 
Нікдущкд кмкалгувалля ра Смыж тйі-
бмомбів-вйаплзків буйз жауікавйдлі у 
жбдодедллі вдйзкмї ждкдйщлмї вйап-
лмпрі. Така нмжзуія жлаихйа уійкмвз-
ру нігрозкку и пдодг фйдлів Рагз 
кіліпроів, гд ндодваеайз нодгправлз-
кз наорії лаомглмї пвмбмгз. Акрзв-
лзк нозтзйщлзкмк уієї нмйірзкз був 
ракме і кіліпро ждкдйщлзт пноав В. 
Кмймкмйщудв. Пмояг ж узк, П. Скм-
омнагпщкзи кав взкмлуварз нмндодг-
лі укмвз, нулкр хмпрзи якзт ндодг-
бафав, цм «в ілрдодпат жгарлмпрі пійщ-
пщкмгм гмпнмгаопрва гм дкпнмору вд-
йзкі ждкдйщлі гмпнмгаопрва каырщ 
бурз жбдодедлі гм ндвлзт жажлафдлзт 
у жакмлі кде» [2, Т. 2., п. 31-32].  

Нанозкілуі роавля 1918 о. гдрщ-
калпщкзи уояг утвайзв жакмл «Пом 
ноавм ла вомеаи 1918 о. ла рдозрмоії 
Укоаїлпщкмї гдоеавз», якзи прав нд-
охзк жакмлмгавфзк акрмк Гдрщкала-
ру ж агоаолмгм нзралля. Згіглм ж имгм 
праррякз, ноавм ла вомеаи мжзкзлз, 
жапіялмї вмпдлз 1917 о. вйаплзкакз 
ждкдйщ, лайдеайм їк ед, лджайделм 
віг рмгм, гм фзїт оук ндодихйз ждкд-
йщлі лагійз. Доуга прарря жакмлу нм-
вліпры пнівнагайа ж ндохзк нулкрмк 
алаймгіфлмгм лакажу гдлдоай-
сдйщгкаохайа Г. смл Аитгмола віг 6 
квірля 1918 о. Здкйі, жапіялі вдплмы 
1918 о. ілхзкз мпмбакз фз модлга-
оякз, лайдеайз кмйзхлік вйаплз-
как. Зібоалзи вомеаи кіг прарз вйа-
пліпры модлгаоів жа укмвз пнйарз 
нмгарків жа нмрмфлзи оік, а ракме 
нмвдолдлля вйаплзкмві ждкйі впіт 
взроар ра влдпдлля модлглмї нйарз. 
Вомеаи ж лзв, мбомбйдлзт і жапіялзт 
одкалдлрмк ра лапілляк кмйзхліт 
вйаплзків, кмгйз жбзоарз йзхд 
мпраллі, лджайделм віг рмгм, трм їт 
жапіяв. У н’яріи праррі ихймпя ном 
омжв’яжалля пніолзт нзралщ кіе ждк-
йдвйаплзкакз ра пдйялакз. Дйя ущм-
гм у кмелмку нмвірі урвмоывайзпя 
пндуіайщлі кмкіпії. Гмймву нозжлафав 
кіліпро ждкдйщлзт пноав, а фйдлів 
кмкіпії – кіпудва могаліжауія ждкдйщ-
лзт вйаплзків  ра птмгз пійщпщкзт 

гомкаг – кмела нм мглмку [3, 
Ф. 1064. Он. 1. Сно. 8. Аок. 7–9]. 

Позилярря ущмгм жакмлмномдкру 
оагм жупроійм авпром-лікдущкд км-
калгувалля ра кмйзхлі нмкіцзкз. 
Оглак жлафла фапрзла укоаїлпщкмгм 
пдйялпрва віглдпйапя гм лщмгм вмом-
ед. Гдрщкалпщкзи уояг лд нмоатував-
пя ж рзк, цм ждкйя одвмйыуіилзк 
хйятмк, тмф і тамрзфлм, айд вед нд-
одихйа в оукз бджждкдйщлмгм ра ка-
ймждкдйщлмгм пдйялпрва. Тмку гйя 
внмоягкувалля агоаолзт віглмпзл в 
Укоаїлі ймгіфлм  буйм б хукарз ндв-
лмгм кмкномкіпу кіе нмкіцзкакз ра 
пдйялакз, а лд нігрозкуварз мглу іж 
прмоіл. Кдоівлзурвм е Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз вжяйм куоп ла жатзпр ілрд-
одпів нмкіцзків.  

Вномвагедллы в езрря уієї нмйі-
рзкз пнозяйм и првмодлля в пдодгзлі 
роавля жакіпрщ пкапмвалзт ждкдйщлзт 
кмкірдрів рзкфапмвзт ждкдйщлзт км-
кіпіи. На лзт нмкйагайзпя ракі 
мбмв’яжкз: нмвдолурз вйаплзкак їтлі 
гмпнмгаопрва; гмнмкмгрз ждкйдвйап-
лзкак у нігоатулку їт вроар, а ракме 
пнмлукарз лапдйдлля гм гмбомвійщлмї 
взгафі омжібоалмгм каила; ж’япуварз 
лднмомжукілля кіе лзкз ра пдйялакз 
жа нмпівз  ла фуеіи, пакмвійщлм жатм-
нйдліи абм мгдоеаліи жа омжнмоя-
гедлляк йіквігмвалзт ждкдйщлзт 
кмкірдрів нмкіцзущкіи ждкйі. 

27 роавля 1918 о. кдоівлзурвм 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз нігрозкайм 
номталля Впдукоаїлпщкмгм гдйдгарпщ-
кмгм ж’їжгу тйібмомбів-вйаплзків, жа 
якзк упі жакмлмномдкрз цмгм ждкйд-
кмозпрувалля, йіпмвмгм і пійщпщкмгм 
гмпнмгаопрва кайз омжгйягарзпя жа 
бджнмпдодглщмї уфапрі їт нодгправлз-
ків. Поз Рагі кіліпроів буйм првмодлм 
Опмбйзву оагу ж нзралщ ждкйдкмозп-
рувалля. Її пкйаг кав взжлафзрз См-
ыж тйібмомбів-вйаплзків. 

Агоаолу нмйірзку в гдоеаві смо-
кувайз гва кіліпрдопрва: номгмвмйщ-
фзт ра ждкдйщлзт пноав. Оглак ном-
рягмк роавля 1918 о. одайщлмї омбмрз 
в кіліпрдопрві ждкдйщлзт пноав, якд 
мфмйывав В. Кмймкмйщудв, каиед лд 
вдймпя. У кіліпроа-оупмсійа гуед 
хвзгкм жагмпрозйзпя прмпулкз ж ана-
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оармк кіліпрдопрва. Сйуебмвуі вз-
прунзйз номрз омжнмфарзт гмлілщ ла 
укоаїлпщкзт сатівуів ра ндодвдгдлля 
впієї гмкукдлрауії ла омпіипщку кмву. 
Коік рмгм, вмлз буйз номрз мплмвлзт 
нмймедлщ жакмлу «Пом ноавм ла вом-
еаи 1918 о. ла рдозрмоії Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз». Нанозкілуі роавля в кілі-
прдопрві омжнмфавпя жагайщлзи проаик 
пнівомбірлзків. Тійщкз жавгякз мпм-
бзпрмку вроуфаллы Павйа Скмомнаг-
пщкмгм прмомлак вгаймпя гмпягрз 
кмкномкіпу. 

Напрунлзк комкмк смокувалля 
гдрщкалпщкмї агоаолмї нмйірзкз прайм 
нозилярря 14 фдовля 1918 о. жакмлу 
«Пом ноавм номгаеу ра кунівйі ждкйі 
нмжа кіпщкзкз мпдйякз». Віл лагавав 
кмейзвіпрщ номгаварз лагійщлі ждкйі 
бдж мбкдедлщ. Кунуварз їт кмгйз 
Ддоеавлзи балк, ждкдйщлі рмваозпрва 
ра мкодкі сіжзфлі мпмбз. Балк кіг 
пкунмвуварз ждкйі бдж мбкдедлщ, айд 
нозгбарз у лщмгм ждкдйщлі лагійз 
кайз ноавм йзхд бджждкдйщлі пдйялз. 
Окодка сіжзфла фз ыозгзфла мпмба 
гіправайа гмжвій ла пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзи каєрмк жа укмвз, цм її ждкдйщ-
ла вйапліпрщ в кдеат Укоаїлпщкмї 
Ддоеавз лд ндодвзцувайа 25 гдпя-
рзл. Чдрвдора прарря лажвалмгм жакм-
лу взжлафайа нмоягмк нозгбалля 
ждкйі рмваозпрвакз мкодкзт нозвар-
лзт мпіб. Вмлз лд кмгйз кунуварз 
ждкйі бійщхд рзт омжкіоів, цм гіпрайз 
ноавм нозгбарз упі фйдлз кмйдкрзву, 
воатмвуыфз ноавм кмелмгм вмймгірз 
гм 25 гдпярзл. Нагійз, які буйз кун-
йдлі ж ндодвзцдлляк уієї лмокз, бдж-
нйарлм ндодтмгзйз гдоеаві [1, 18 
фдовля]. 

Позилярря ущмгм жакмлмномдкру 
мбкдеувайм омжкіоз ждкйдвмймгілля 
в Укоаїлпщкіи гдоеаві. Оглак имгм 
одайщла гія ндодгбафайапя йзхд в 
каибурлщмку. Агед гмпнмгаопрва 
кдлхі 200 гдпярзл лд нігйягайз нао-
удйяуії (гомбйдллы). Оплмвлзи рягао 
цмгм взкмлалля жакмлу кав йягрз ла 
Ддоеавлзи ждкдйщлзи балк. Рдайщлд 
е имгм жаплувалля жарягуваймпя, у 
фдовлі кіліпрдопрвм ждкдйщлзт пноав  
йзхд омжнмфайм ніггмрмвку номдкру 
праруру балку. 

14 фдовля 1918 о. П. Скмомнагпщ-
кзи жарвдогзв цд мгзл агоаолзи жа-
кмл «Пом ноавм жабджндфдлля ууком-
взт жавмгів буоякакз вомеаы 1918 
омку», якзи кав пнозярз омжвзрку 
уукомвмї номкзпймвмпрі Укоаїлз. Віл 
був ндвлзк гмнмвлдлляк гм жакмлу 
віг 27 роавля. За лзк вомеаи буоя-
ків, нмпіялзт ла ждкйят уукомвзт 
жавмгів фз модлгмвалзт лзкз, лджа-
йделм віг нігправ нмпіву, мгмймхува-
впя вйапліпры вігнмвіглзт уукомва-
одлщ. Сраррі лажвалмгм жакмлмномдкру 
взжлафайз нмоягмк мнйарз взроар 
рзк, трм жапіяв нйалрауії уукомвзт 
буояків, ра жа мбомбірмк і ваоріпрщ 
лапілля. Сніолі нзралля кайа взжла-
фзрз мкодка кмкіпія. 

На жомпралля пупнійщлмї ланоугз 
іпрмрлм внйзвав омжгуй пндкуйяуії. 
Пзралля жабджндфдлля кіпщкмгм лапд-
йдлля Укоаїлз номгукракз таофу-
валля ра бмомрщбз жі пндкуйяуієы 
прайз в удлроі увагз ж’їжгу нодгправ-
лзків Ддоеавлмгм тйіблмгм быом, 
якзи номтмгзв у Кзєві 12-13 фдовля 
1918 о. На лщмку буйз утвайдлі од-
кмкдлгауії уоягу Укоаїлпщкмї гдоеа-
вз, які вкйыфайз в пдбд ракі нмйм-
едлля: «1. Збдодгрз рвдогі уілз ла 
тйіб; 2. В ндоху фдогу жабджндфзрз 
тйібмк вдйзкі кіпра; 3. Пмпзйзрз бм-
омрщбу іж пндкуйяуієы; 4. Дм тйіблмї 
пноавз жайуфзрз кіпудві біоеі; 5. За-
мтмрзрз пдйял номгаварз тйіб гдоеа-
влзк могалак. Нагаварз їк гйя узт 
нмродб пійщпщкмгмпнмгаопщку рдтліку 
ра найзвм; 6. Обкдезрз ноавм лікд-
ущкзт віипщк пакмпріилм жакунмвува-
рз тйіб» [4]. Рага кіліпроів нігрозка-
йа уі одкмкдлгауії і нмфайа вномва-
геуварз їт у езрря. 

У фдовлі 1918 о. кіліпрдопрвм 
номгмвмйщфзт пноав жарвдогзйм прайі 
уілз ла езрм, яфкілщ, нхдлзуы, мвдп, 
номпм, гмомт, квапмйы, кукуоугжу ра 
коунз ж лзт. За їт нмоухдлля взллзт 
кмгйз нозрягарз гм пугмвмї вігнмві-
гайщлмпрі. 22 йзнля уояг утвайзв 
нмпралмву «Пом нознзлдлля пндкуйя-
рзвлмгм жомпралля уіл ла вдйзку ом-
гару тугмбу, мвдущ, пвзлди, взомбз ж 
лзт ра пайм», яка взжлафайа нмоягмк 
кунівйі тугмбз ра к’яплзт номгукрів. 
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У 1918 о. в багарщмт губдоліят 
Укоаїлз взявзвпя гуед взпмкзк 
уомеаи тйіба. Ймгм жбіо, нозомглм, 
взкагав пдйялпщкзт оук у вдйзкіи 
кійщкмпрі. Оглак пдйялз бмикмрувайз 
одправоауіы нмкіцзущкзт каєрлмп-
рди. З гмнмкмгмы кмкалгувалля мку-
науіилзт віипщк ра кмйзхліт нмкі-
цзків уояг лакагавпя пзймвзкз кд-
рмгакз нозбмокарз пдйялпрвм. Пдо-
хзк комкмк у ущмку ланоякі кмела 
вваеарз узокуйяо Ддоеавлмї ваорз 
№ 629 віг 21 фдовля 1918 о. губдол-
пщкзк праомпрак ра гоагмлафайщлз-
как Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Вмлз нм-
взллі буйз жапрмпмвуварз пувмоі кд-
рмгз гм рзт, трм лд взтмгзв ла пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкі омбмрз. Їк гмжвмйя-
ймпя жааодхрмвуварз взллзт ра вз-
пзйарз їт у омжрахувалля лікдущкзт 
віипщкмвзт фапрзл. 

8 йзнля 1918 о. Рага Міліпроів 
утвайзйа «Тзкфапмвзи жакмл ном 
жатмгз бмомрщбз ж омжоутмы пійщпщ-
кмгм гмпнмгаопрва», якзк губдоліайщ-
лзк ждкдйщлзк кмкіпіяк лагаваймпя 
ноавм взгаварз мбмв’яжкмві нмпралм-
вз ном нозкупмвд взкмозпралля пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм ілвдлраоы рзт 
вйаплзків, які лд нмвлмы кіомы жгіи-
плыырщ уд у вйаплзт гмпнмгаопрват. 
Закмл гмжвмйяв губдолпщкзк ждкдйщ-
лзк кмкіпіяк взжлафарз кіоу нмка-
оалля жа нмоухдлля взгалзт лзкз 
нмпралмв. Вмлз кмгйз розкарз взл-
лзт ніг аодхрмк гм рощмт кіпяуів фз 
лакйагарз ла лзт хроас гм 500 коб. 
Пдодгбафайзпя ракме гм мглмгм омку 
ув`яжлдлля фз нозкупмві гомкагпщкі 
омбмрз ла ракзи ед рдокіл жа нпу-
валля ра жлзцдлля нмпівів. Такд е 
нмкаоалля фдкайм рзт, трм пакмвійщ-
лм нознзляв пійщпщкмгмпнмгаопщкі 
омбмрз фз нігбуоывав гм ущмгм іл-
хзт. 

П. Скмомнагпщкзи  гуед хвзгкм 
вігфув пномрзв агоаоліи нмйірзуі 
гдоеавз. Оглак йагдл був бафзрз 
гмймвлу нозфзлу лд в її пноякуваллі, 
а в лдгмпрарлщм дсдкрзвліи омбмрі 
уоягу. В оджуйщрарі нмфайапя одмога-
ліжауія кіліпрдопрва ждкдйщлзт пноав 
ра ндопмлайщлі жкілз у кдоівлзурві 
кіліпрдопрва номгмвмйщфзт пноав. В 

мпраллщмку, жмкодка, номувірайм каж-
лмкоагпрвм. 6 пдонля лмвзк кіліпр-
омк гдрщкал нозжлафзв С. Гдобдйя, 
якзи гм рмгм був нодгправлзкмк гм-
ймвз Рагз кіліпроів ноз авпром-
лікдущкмку кмкалгуваллі. Дйя омжг-
йягу жймвезвалщ у вігмкпрві гдрщ-
калпщкзи уояг првмозв  пндуіайщлу 
кмкіпіы. 

Сралмвзцд в агоаолмку пдкрмоі 
Укоаїлз, цм пкйаймпя в фдовлі-йзнлі 
1918 о., взкагайм віг уоягу одайщлзт 
жкіл у влуроіхліи нмйірзуі. Оглак 
кдоівлзурвм Гдрщкалару іглмоувайм 
нмродбз пдйял и  нігрозкувайм ілрд-
одпз вдйзкзт ждкйдвйаплзків. Япкоа-
взк пвігфдлляк ущмгм прайа гіяйщ-
ліпрщ ра пкйаг  рзкфапмвзт ждкдйщлм-
йіквігауіилзт кмкіпіи. 15 йзнля гд-
рщкал жарвдогзв жакмлмномдкрз, якз-
кз мкодпйывайзпя мплмвлі ланояккз 
їтлщмї гіяйщлмпрі. Кмкіпії кайз ракі 
ноава: взоіхуварз нзралля віглмв-
йдлля нмоухдлмгм ждкйдвмймгілля ра 
кмозпрувалля ждкйды; нмвдорарз ві-
гібоалі нігнозєкпрва, озблі ймвз, 
ілвдлрао ра впякд оутмкд каилм; вз-
нйафуварз жбзркз жа кмозпрувалля 
каилмк и омжоатулкз жа нмпівз, які 
буйз жгіиплдлі ніпйя 1 бдоджля 
1917 о. ла ждкйят бдж гмжвмйу їт гмп-
нмгаоів ра модлгаоів. Піг кмлромйщ 
кмкіпіи ндодтмгзйз пноавз, каилм, 
кмхрз впіт ждкдйщлзт кмкірдрів, цм 
взгавайз омжнмоягедлля ном ждкйы 
[1, 19 йзнля]. Дм пкйагу кмкіпіи втм-
гзйз: кдоівлзк кіпудвмгм могалу тйі-
бмомбпрва ра гдоеавлмгм каила, фйдл 
губдолпщкмї ждкпщкмї уноавз, ілпндк-
рмо пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, кдоуы-
фзи ждкйдкіолзк віггіймк, нодгправ-
лзк ждкдйщлмгм балку, гва ждкйдвйа-
плзка, гва пдйялзла (вмймгіырщ гм 5 
гдпярзл), нодгправлзк кіпудвмї агкі-
ліпроауії ра нм гва фйдлз віг мкоуе-
лмгм пугу и кіліпрдопрва ждкдйщлзт 
пноав. 

Срвмодлля ла жажлафдлзт, нм пурі 
алрзпдйялпщкзт жапагат губдолпщкзт 
ра нмвірмвзт ждкдйщлм-йіквігауіилзт 
кмкіпіи, які кайз взкмлуварз сулкуії 
родрдипщкзт пугів кіе кмйзхлікз 
нмкіцзкакз ра пдйялакз, лд пнозяйм 
жомпраллы аврмозрдру гдрщкалпщкмгм 
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уоягу. Вмлз лд гавайз кмейзвмпрі 
гоіблзк ждкдйщлзк вйаплзкак жатзп-
рзрз  пвмї ноава. Цд нозжвдйм гм рм-
гм, цм нмояг ж пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзк лджагмвмйдлляк в укоа-
їлпщкмку пдйі лаомпрайз и лауімлайщ-
лі пундодфлмпрі, мпкійщкз пдодг нм-
кіцзків, які ноаглуйз нмвдолурз пмбі 
вроафдлі ждкйі, ндодваеайз омпіялз 
ра нмйякз. 

Пмвдгілку кдоівлзурва гдоеавз 
кмела нмяплзрз лзжкмы нозфзл. 
Пдох жа впд, ждкдйщлд жакмлмгавпрвм 
Гдрщкалару жайдеайм віг нмйірзфлзт 
ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ндодкмлалщ 
фйдлів Рагз Міліпроів, гд ндодваелу 
бійщхіпрщ пкйагайз кагдрз. Вмлз ла-
кагайзпя врійзрз в езрря агоаолу 
номгоаку вйаплмї наорії. На смоку-
валля мплмвлзт ланоякків агоаолмї 
нмйірзкз внйзвав і ндопмлайщлзи 
пкйаг кіліпрдопрва ждкдйщлзт пноав, 
гд ніпйя роавлдвмгм кмлсйікру буйм 
жвійщлдлм бйзжщкм 40 фмймвік. На 
їтлє кіпуд нозжлафзйз фйдлів Смыжу 
ждкдйщлзт вйаплзків, які, кмозпруы-
фзпщ пвмїк пралмвзцдк, нмфайз жа-
тзцарз ілрдодпз нмкіцзків. У уіи 
пзруауії П. Скмомнагпщкзи нмвзлдл 
був нігрозкарз нмжзуіы кіліпроів-
кагдрів, фз псмокуварз лмвзи кабілдр 
кіліпроів. 

Гдрщкалпщкзи одезк кав гбарз 
ракме ном взкмлалля пвмїт дкмлмкі-
флзт жмбмв’яжалщ ндодг Цдлроайщлз-
кз гдоеавакз. Цд буйм мглієы ж 
нозфзл нозилярря 15 йзнля 1918 о. 
жакмлу «Пом ндодгафу тйіба вомеаы 
1918 омку в омжнмоягедлля гдоеа-
вз». Згіглм имгм нмймедлщ, вдпщ мб-
пяг вомеаы правав вйапліпры Укоаїл-
пщкмї гдоеавз. Гмпнмгаояк жайзхайз 
рійщкз фапрзлу жібоалмгм вомеаы, яка 
буйа лдмбтігла гйя таофувалля ра 
урозкалля тугмбз. Її кдеу кав вз-
жлафзрз кіліпро номгмвмйщфзт пноав 
жа нмгмгедлляк ж кіліпромк ждкдйщ-
лзт пноав.  

Нд кдлхмы ланоугмы, ліе прмпу-
лкз вйагз ж пдйялакз, таоакрдозжу-
вайзпя и віглмпзлз ж омбірлзурвмк. 

Cкйаглд гмпнмгаофд пралмвзцд 
Укоаїлз пнмлукайм вйаплзків жавмгів 
ра сабозк пкмомфуварз кійщкіпрщ 

ноауыыфзт ла номкзпймвзт нігноз-
єкпрват. Поз ущмку гмнупкайзпя вз-
нагкз лдмбґоулрмвалмгм жвійщлдлля ж 
омбмрз – як нмкпра жа уфапрщ у одвм-
йыуіилзт акуіят. За галзкз біое 
ноауі ра ілхзт гедодй, у роавлі-
фдовлі 1918 о. кійщкіпрщ бджомбірлзт у 
Кардозлмпйаві гмпягйа 40 рзп. фмйм-
вік, в Лугалпщку – 5 рзп., Мзкмйаєві 
– 24 рзп., Кзєві – 15 рзп., Огдпі – 
20 рзп., Хдопмлі – 25 рзп., Хаокмві – 
45 рзп. і р. г. Загаймк у 22 кіпрат 
Укоаїлз, жа галзкз гднаоракдлру 
гомкагпщкзт омбір гдрщкалпщкмгм 
уоягу лайіфуваймпя 180,6 рзп. бджом-
бірлзт [5]. Вмлз пралмвзйз бйзжщкм 
9% жаилярзт у сабозфлм-жавмгпщкіи 
ра гіолзфіи номкзпймвмпрі Укоаїлз. 
Щмноавга ндвла кійщкіпрщ лдноауы-
ыфзт жайзхзйапя гдрщкалу віг гмбз 
Цдлроайщлмї Рагз. Оглак рдлгдлуія 
гм жбійщхдлля їт фзпйа буйа мфдвзг-
лмы і гзлакіфлмы. 

Піпйя гдоеавлмгм ндодвмомру вз-
вфзрз прал бджомбірря в гдоеаві буйм 
гмоуфдлм гднаоракдлру пупнійщлмї 
ноауі кіліпрдопрва ноауі. Рджуйщрарз 
имгм омбмрз буйз взлдпдлі ла пндуіа-
йщлд жапігалля Маймї Рагз кіліпроів 
Укоаїлпщкмї Ддоеавз 27 роавля 
1918 о. Оплмвлзкз нозфзлакз жомп-
ралля бджомбірря в Укоаїлі буйз вз-
жлалі: сілалпмва козжа, оуилауія дкм-
лмкікз як лапйігмк віилз, алаотія у 
взгмбувліи номкзпймвмпрі, жалднаг 
роалпнмору. Уояг взоіхзв номгмв-
езрз омжнмфару кдоівлзурвмк УНР 
пноаву цмгм йіквігауії бджомбірря. На 
ндохзт нмоат ла уі нмродбз взгійя-
ймпя 10,9 кйл. коб., цм гавайм кме-
йзвіпрщ жабджндфзрз омбмрмы бйзжщкм 
20 рзп. бджомбірлзт. Напрунлзк ком-
кмк прайм взгійдлля у пдонлі 1918 о. 
бйзжщкм 2,6 кйл. коб. ла гомкагпщкі 
омбмрз [3, Ф. 1064. Он. 2. Сно. 1. 
Аок. 156-157]. 

У пнагмк віг Цдлроайщлмї Рагз 
кдоівлзурву Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
жайзхзйапя и жлафла жабмогмваліпрщ 
жаомбірлмї нйарз омбірлзкак. Ндгарз-
влм внйзвайм ла прал пноав ракме рд, 
цм вйаплзкз нігнозєкпрв лд нмпні-
хайз йіквігмвуварз уы жабмогмва-
ліпрщ. Тмку вед в роавлі 1918 о. 
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номспнійкмві могаліжауії Укоаїлз 
прайз іліуіармоакз омбірлзфзт вз-
прунів ж взкмгакз пвмєфаплмї взнйа-
рз жаомбірлмї нйарз і нмйінхдлля 
дкмлмкіфлзт укмв ноауі. Пдохзкз ж 
узкз взкмгакз взпрунзйз кдрайіпрз 
Кзєва, а жгмгмк їт нігрозкайз кахз-
лмбугівлзкз  Мзкмйаєва, Кардозлмп-
йава, Огдпз, Хаокмва. 

На номрзвагу ущмку вйаплзкз 
номкзпймвзт нігнозєкпрв лакагайз-
пя мбкдезрз внйзв номспнійкмвзт 
кмкірдрів ла сабозкат ра жавмгат. 
Помрз багарщмт номспнійкмвзт йігд-
оів нмфайзпя гмлілля. Сзруауія жагм-
проывайапя рзк, цм ла гдоеавлмку 
оівлі лд буйз мкодпйдлі ноава кмкірд-
рів ра номспнійкмвзт могаліжауіи, 
мпкійщкз вігнмвіглі жакмлз Цдлроа-
йщлмї Рагз буйз вігкілдлі. Тійщкз 29 
фдовля 1918о. мбіелзкмк кіліпроа 
ноауі буйа взжлафдла кмкндрдлуія 
узт могалів. Вмлз кайз жаикарзпя 
жатзпрмк номсдпіилзт ілрдодпів омбі-
рлзків і нікйуварзпя ном їт нмбур. 
Завмгпщкзк кмкірдрак жабмомляймпя 
вроуфарзпя у сілалпмві, дкмлмкіфлі, 
рдтліфлі нзралля ра уноавйілля нігн-
озєкпрвакз. Їтлі нмвлмваедлля лд 
нмвзллі буйз пундодфзрз жакмлу 
Цдлроайщлмї Рагз «Пом омбірлзфі 
кмкірдрз» віг 25 йзпрмнага 1917 о. 
Впік ілхзк омбірлзфзк могаліжауіяк 
лдномсдпіилмгм таоакрдоу жабмомля-
ймпя внйзварз ла езрря  жавмгів ра 
сабозк. Кмхрз ра каилм, які буйз 
жатмнйдлі омбірлзфзкз могаліжауія-
кз, пйіг буйм нмвдолурз кмйзхлік 
вйаплзкак. Цзк гмкукдлрмк мбкд-
еувайапя гіяйщліпрщ номспніймк ла  
нігнозєкпрват жагайщлмгдоеавлмгм ра 
куліузнайщлмгм жлафдлля. Змкодка, 
жабмомляйзпя проаикз в гдоеавлзт 
упралмват, ла роалпнморі и дйдкромп-
ралуіят, мб’єкрат вмгмнмпрафалля ра 
ндкаолят [3, Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. 
Аок. 4-5.] 

На впіт ілхзт нігнозєкпрват жа-
вмгпщкі кмкірдрз кмгйз могаліжмвува-
рз проаикз, якцм нігнозєкуі лд жа-
гмвмйщляйз жакмллі взкмгз ноауыы-
фзт. Поз ущмку жабмомляймпя жапрм-
пмвуварз лапзйщлзущкі гії: нпуварз 
каилм і кахзлз, упуварз ноауівлзків 

ж їтліт омбмфзт кіпущ ра фзлзрз ілхі 
номрзноавлі гії.  

Обіелзк кіліпроа ноауі віг 29 
фдовля 1918 о. жмбмв’яжував вйаплз-
ків нігнозєкпрв бджжапрдоделм взкм-
луварз гмгмвмоз мпмбзпрмгм лаику. 
Оглак у лщмку ліфмгм лд гмвмозймпя 
ном кмйдкрзвлі угмгз, фзк жлафлм 
мбкдеувайзпя нмвлмваедлля номс-
пнійкмвзт кмкірдрів. Впі роугмві  
кмлсйікрз кіе омбірлзкакз ра вйап-
лзкакз жавмгів і сабозк кайз омжг-
йягарзпя в агкіліпроарзвлмку нмояг-
ку. Кмйз е прмомлз лд кмгйз ужгмгз-
рз пніолзт нзралщ, рм пноавз кмгйз 
взоіхуварзпя в пугмвмку нмоягку [3, 
Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. Аок. 7-10]. 

Ндпкйаглі кмлсйікрз кіе вйап-
лзкакз ра ноауыыфзкз кайз омжгйя-
гарзпя кмкіпаоакз кіліпрдопрва ноа-
уі. Тозвайзи фап жакмлмгавфмы бажмы 
їтлщмї гіяйщлмпрі буйз жакмлз Тзкфа-
пмвмгм уоягу «Пом нозкзофі ілпрал-
уії» віг 5 пдонля 1917 о. ра «Пом 
мтмомлу ноауі» віг 22 фдовля рмгм е 
омку. Тійщкз 7 вдодпля 1918 о., буйз 
фіркм мкодпйдлі нмвлмваедлля узт 
кмкіпаоів. Сакд в уди гдлщ нмбафзв 
пвір мбіелзк кіліпроа ноауі «Поавзйа 
ном омжгйяг пноав кіе омбмрмгавуя-
кз ра омбірлзкакз». Дм кмкндрдлуії 
кмкіпаоів буйз віглдпдлі впі пундодф-
йзві нзралля, нмв’яжалі ж гмгмвмоакз 
лаику ра укмвакз езрря и ноауі ла 
рмку фз ілхмку нігнозєкпрві. Кмкі-
паоз лд кмгйз омжгйягарз рійщкз нз-
ралля проатувалля віг лдцаплзт вз-
нагків ра вігхкмгувалля нмрдонійзк 
[3, Ф. 1325. Он. 1. Сно. 2. Аок. 20-
21]. 

У роавлі-йзнлі 1918 о. Рага Мі-
ліпроів ра кіпудві могалз вйагз жабм-
омляйз номвдгдлля смоуків номс-
пніймк, які взпрунайз жа нігнзпалля ж 
вйаплзкакз нігнозєкпрв кмйдкрзв-
лзт гмгмвмоів. Змкодка, буйз жабмом-
лдлі коаимвзи ж’їжг нодгправлзків 
пмыжу омбірлзків-кдрайіпрів Дмлдущ-
км-Козвмоіжщкмгм бапдилу, Впдукоа-
їлпщкзи ж’їжг номсдпіилзт пніймк ом-
бірлзків тікіфлмї ра пкйялмї номкзп-
ймвмпрі и ілхі. 

Кдоівлзурвм Укоаїлпщкмї Ддоеа-
вз ноаглуйм нігвдпрз ніг омжв’яжалля 
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пундодфлмпрди кіе омбірлзкакз ра 
вйаплзкакз нігнозєкпрв вігнмвіглу  
ноавмву мплмву. Тмку 3 фдовля 
1918 о. Майа Рага кіліпроів нозиля-
йа оіхдлля првмозрз ноз кіліпрдопрві 
ноауі «Кмкірдр Тоуга», якзи кав 
нмндодглщм мбгмвмоыварз жакмлмном-
дкрз, цм рмокайзпя вжаєкзл кіе ніг-
нозєкуякз ра ноауыыфзкз. 15 йзн-
ля П. Скмомнагпщкзи жарвдогзв пнд-
уіайщлзи жакмл, якзи мкодпйывав 
кмйм нмвлмваедлщ ра взжлафзв пкйаг 
кмкірдру. 

У роавлі-фдовлі 1918 о. нмгіохз-
ймпя пралмвзцд омбірлзків Дмлбапу. 
Пмгала нзрла вмга, пндка и алрзпалі-
раолі укмвз ноауі пнозяйз омжвзрку 
днігдкіфлзт жатвмоывалщ. Та лаибі-
йщхі номбйдкз взлзкайз ж нмпрафал-
ляк номгмвмйщпрва. Дйя езрдйів  
Дмлбапу нмроіблм буйм як кілікук 
900 вагмлів тйіба цмкіпяуя (ж омжоа-
тулку мгзл сулр ла фмймвіка в гдлщ). 
І якцм уя лмока нмпріилм нмоухува-
йапя оаліхд, рм ж нмфаркмк мкунауії, 
кмйз лднмоухлзк ноімозрдрмк прайз 
вігноавйдлля номгмвмйщпрва гм Ні-
кдффзлз и Авпром-Угмоцзлз, ном 
бджндодбіиліпрщ нмпрафалля і прабійщ-
лі уілз гмгі буйм и коіярз. Опраллі, у 
буквайщлмку омжукіллі пймва, гайм-
нувайз, оіжкм упкйаглыыфз и бдж 
рмгм жйзгдллд езвмрілля омбірлзур-
ва. Сзруауія лабоайа ндокалдлрлм-
взбутмлдбджндфлмгм таоакрдоу. 

Пмпрафалля тйіблзт номгукрів у 
Дмлбап прайм нодгкдрмк мбгмвмодлля 
мпмбйзвмї кмкіпії кіліпрдопрва влур-
оіхліт пноав. Буйм взоіхдлм ланоа-
взрз в одгімл жлафлі жанапз номгмвм-
йщфзт рмваоів. Кммогзлуварз уі нз-
ралля кав пндуіайщлзи унмвлмваед-
лзи кіліпрдопрва номгмвмйщфзт 
пноав. Оглак пноаві уд жаоагзйм ка-
йм. 

Напрунайа номгмвмйщфа козжа. 
Опмбйзвм жагомжйзвзт капхрабів 
вмла лабуйа в номкзпймвзт удлроат. 
«Наибйзефзк фапмк жагомеує нмв-
лзи гмймг», – рдйдгоасувайз 29 роа-
вля 1918 о. в Міліпрдопрвм влуроіх-
літ пноав іж Хдопмла. «Пмпрафалля 
лапдйдлля тйібмк прає козрзфлзк», – 
нмвігмкйяйз ж Кардозлмпйава в Мі-

ліпрдопрвм номгмвмйщпрва. «Сралм-
взцд Сймв’ялмпдобпщкмгм нмвіру і 
кіпра Лугалпщка у жв’яжку ж нмвлмы 
вігпурліпры тйіба карапромсіфлд, жа-
гомеує йзтмк; ж квірля лд мгдоеалм 
емглмгм вагмла тйіба. На ґоулрі гм-
ймгу оуглзкз і жавмгз жакозрі», – 
гмвмозймпя у рдйдгоакі гм Міліпрдоп-
рва влуроіхліт пноав віг 10 йзнля ж 
Дмлбапу [3, Ф. 1216. Он. 1. Сно. 96. 
Аок. 62, 202; Ф. 2198. Он. 1. Сно. 132. 
Аок. 252]. Майм фзк вігоіжляйапя 
пзруауія в Кзєві ра ла Поавмбдодееі 
в уіймку, гдгайі нмхзоыыфзпщ і ла 
пдйа, гд нмфапріхайз взнагкз гмймг-
лзт жлднозрмкйдлщ і лавірщ гмймглзт 
пкдорди [6, п. 371]. 

Опмбйзва кмкіпія, првмодла в йз-
нлі 1918 о. ноз Міліпрдопрві влуроі-
хліт пноав гйя взвфдлля номгмвмйщ-
фмї пзруауії в Дмлбапі, жкухдла буйа 
кмлпраруварз: «У багарщмт оаимлат 
налує пноавеліи гмймг... Рмбірлзкз 
кзгаырщ пвмє мпраллє каилм і гдрщ упі 
рікаырщ» [7]. 

Щд ланозкілуі роавля жагмпроз-
йзпя прмпулкз кіліпроа хйятів Укоа-
їлз Б. Бурдлка ж номспнійкакз жайіж-
лзфлзків. На рми фап номспнійкмвзи 
оут жайіжлзфлзків омжкмймвпя жа ла-
уімлайщлмы мжлакмы. Укоаїлуів-
жайіжлзфлзків мб’єглувайа в пвмїт 
оягат жайіжлзфла пнійка, а нодгправ-
лзкз ілхзт лауімлайщлмпрди кайз 
мкодкі номспнійкмві кмкірдрз. Змк-
одка, мглзк іж лаивнйзвмвіхзт був 
гмймвлзи кмкірдр Півгдллм-Затіглзт 
жайіжлзущ. Дм лщмгм втмгзйз омпіялз, 
єводї, нодгправлзкз ілхзт лауімла-
йщлмпрди. Сніввіглмхдлля пдодг ом-
бірлзків-жайіжлзфлзків буйм лд ла 
кмозпрщ укоаїлуів. Тмку жайіжлзфла 
пнійка лд кайа вдйзкмгм аврмозрдру 
ра нігрозккз жлафлмї фапрзлз жайіж-
лзфлзків Укоаїлз. 

14 фдовля 1918 о. жібоайапя оага 
(нйдлук) номсдпіилмї пнійкз омбір-
лзків ра пйуебмвуів Півгдллм-
Затіглзт жайіжлзущ, яка утвайзйа 
прарур ра нозиляйа оіхдлля ніггмру-
варз гмкукдлрз гйя мсіуіилмї одєпр-
оауії. Айд її нмвлмваедлля лд взжлав 
кіліпро хйятів, якзи вваеав єгзлмы 
номспнійкмвмы могаліжауієы жайіжлз-



«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського . . . 
 

 

           171  

флу пнійку. 26 фдовля  прарурлі гмку-
кдлрз Гмймвлмгм кмкірдру Півгдллм-
Затіглзт жайіжлзущ буйз жаодєпром-
валі в Кзївпщкмку мкоуелмку пугі, 
айд гдрщкалпщкзи уояг мномрдпрував 
уд оіхдлля. Тмку номспнійкмві йігд-
оз нмфайз жакйзкарз жайіжлзфлзків 
гм проаику. 

У роавлі-фдовлі кіліпро хйятів Б. 
Бурдлкм палкуімлував лзжку ілхзт 
оіхдлщ, які взкйзкайз лдвгмвмйдлля 
жайіжлзфлзків. Пдох жа впд, уд рмо-
каймпя ноавзй ном жайзхдлля жа 
храракз жайіжлзущ йігдоів номспні-
ймк. Міліпрдопрвм взомбзйм лмві лм-
окз мнйарз ноауі, які лд буйз ужгм-
гедлі ж номспнійкакз. Позвмгмк ед 
гм могаліжмвалзт взпрунів прайм оі-
хдлля кіліпрдопрва ноауі жкдлхзрз 
ла 50 коб. лагбавкз омбірлзкак ра 
пйуебмвуяк гм урозкалля, 
нмв’яжалмгм ж гмомелдфды. На уі гії 
кіліпрдопрва гмймвлзи кмкірдр Пів-
гдллм-Затіглзт жайіжлзущ взпулув 
взкмгу взнйарзрз жайіжлзфлзкак 
оіжлзуы кіе одайщлмы жаомбірлмы 
нйармы ра лмокакз родрщмгм кзївпщ-
кмгм гдйдгарпщкмгм ж’їжгу жа ндоімг ж 
вдодпля 1917 о. нм фдовдлщ 1918 о. 
Уояг фапркмвм взжлав уі взкмгз і був 
гмрмвзи взнйарзрз жайіжлзфлзкак 
оіжлзуы рійщкз жа бдодждлщ ра квірдлщ 
1918 о. Оглак уд буйа  гмпзрщ жлафла  
пука: жабмогмваліпрщ йзхд жа жгагалі 
гва кіпяуі пралмвзйа 108,3 кйл. коб. 
Тмку, цмб лд прзкуйыварз ілсйяуії, 
буйм утвайдлм жаоатуварз лдгмнйару 
ла мцаглі клзекз жайіжлзфлзкак.  

Впд уд, нмояг ж ілхзкз нозфзла-
кз (жагайщлд дкмлмкіфлд пралмвзцд, 
лдвгмвмйдлля гіякз мсіуіилзт вйап-
рди, алрзуоягмва агірауія бійщхмвз-
ків, ілхзт йівзт пзй) нозжвдйм гм 
проаику жайіжлзфлзків. 15 йзнля 1918 
о. нознзлзйз омбмру Кмомпрдлпщкзи, 
Саолдлпщкзи і Згмйбулівпщкзи жайіж-
лзфлі вужйз, а фдодж гдлщ проаик ніг-
розкайз омбірлзкз і пйуебмвуі Огд-
пщкмї ра Кзївпщкмї жайіжлзфлзт прал-
уіи. 18-20 йзнля гм лзт нозєглайзпя 
Кардозлмпйавпщкзи, Кмлмрмнпщкзи ра 
Пмйравпщкі жайіжлзфлі вужйз. На ніг-
праві взкмг, взпулурзт омбірлзкакз і 
пйуебмвуякз ла жбмоат, Цдлроайщ-

лзи проаикмвзи кмкірдр мнубйікував 
раку номгоаку взкмг: «1. Ндгаилд 
жвійщлдлля впіт жайіжлзфлзків, жаа-
одхрмвалзт жа нмйірзфлі ндодкмлал-
ля; 2. Ндгаила взнйара гмрівкмы 
впщмгм лайделмгм жайіжлзфлзкак 
урозкалля нм ндохд йзнля вкйыфлм, 
а ракме оіжлзуі ж вдодпля кзлуймгм 
омку жа лмокакз 3-гм Кзївпщкмгм 
гдйдгарпщкмгм ж’їжгу; 3. Скапувалля 
омжнмоягедлля ном жкдлхдлля лаг-
бавкз ла нмгмомефалля езрря, гайщ-
ху взнйару її номвагзрз жа лмокакз 
3-гм Кзївпщкмгм гдйдгарпщкмгм ж’їжгу; 
4. Ндгаилд мгмймхдлля кіліпромк нм 
йілії [жв’яжку] ном ноавм жайіжлзфлз-
ків Укоаїлз мб’єглуварзпя в пнійку, 
віглмвйдлля пкапмвалзт кмкірдрів 
уієї пнійкз і жарвдогедлля праруру; 5. 
Вномвагедлля ла жайіжлзуят Укоаї-
лз 8-кз і 6-рз гмгзллмгм омбмфмгм 
гля и пувмод гмгдоеалля имгм; 6. 
Ндгаилд жабджндфдлля жайіжлзфлзків 
нодгкдракз ндохмї лдмбтіглмпрі; 7. 
Упі жвійщлдлля і пкмомфдлля нмвзллі 
номтмгзрз жа нйалмк, утвайдлзк мо-
галакз номспнійкз» [3, Ф. 1216. 
Он. 1. Сно. 137. Аок. 10-15]. 

З гля ла гдлщ кійщкіпрщ проаикуы-
фзт проіккм жбійщхувайапщ, а гії уфап-
лзків пномрзву правайз гдгайі капх-
рабліхзкз – гдрайщлзи жвір ном глі 
бмомрщбз вкіпрзв «Кмккулзпр» [8]. 

Гдрщкалпщкзи уояг лакагавпя 
бугщ-цм нозгухзрз проаик, якзи 
мтмнзвхз ноакрзфлм впі жайіжлзуі, 
лаиваейзвіхі жайіжлзфлі вужйз, на-
оайіжував пнмйуфдлля в Укоаїлі [9, 
п. 227–237, 240, 243, 245, 256-257 ра 
іл.]. Залднмкмєлля взявйяйм и км-
калгувалля мкунауіилзт віипщк. 18 
йзнля 1918 о. кіліпро хйятів Б. Бу-
рдлкм жаеагав віг жайіжлзфлзків лд-
гаилм нознзлзрз проаик і нозпрунз-
рз гм омбмрз. Напрунлмгм гля Рага 
кіліпроів утвайзйа віглмвзрз в Укоа-
їлі гіы уаопщкмгм жакмлу віг 2 гоугля 
1905 о. «Пом рзкфапмві ноавзйа нм-
каоалля жа уфапрщ у проаику ла нігн-
озєкпрват, які каырщ гдоеавлд і ла-
омглд жлафдлля» [9, п. 230]. Цди жа-
кмлмномдкр ндодгбафав кмейзвіпрщ 
аодхру проаикаоів віг 4 кіпяуів гм 
мглмгм омку і фмрзощмт кіпяуів. 
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Акрзвлу гмнмкмгу уоягу в ноз-
гухдллі проаику жайіжлзфлзків лага-
вайм лікдущкд ра авпром-угмопщкд 
кмкалгувалля. 19 йзнля вігбуйапя 
жупроіф кіліпроа хйятів ж нодгправ-
лзкакз мкунауіилмгм кмкалгувалля, 
гд мбгмвмоывайзпя пнійщлі гії цмгм 
нозгухдлля проаику. Змкодка, лафа-
йщлзк удлроайщлмгм авпром-
лікдущкмгм жайіжлзфлмгм уноавйілля 
жандвлзв кіліпроа Б. Бурдлка, цм 
пзймы гмнмкмед нозбмокарз проаи-
куыфзт. Тмгм е гля пндуіайщлзк оі-
хдлляк в кдеат жайіжлзфлзт упралмв 
ра кмйдкрзвів буйз жабмомлдлі жбмоз, 
ндодгафа нм рдйдгоасу жакйзків гм 
проаику ра могаліжауія и гіяйщліпрщ 
проаикмвзт кмкірдрів. Опмбз, які нм-
оухувайз уі лапралмвз, нігйягайз 
аодхру ра взпзйуі жа кдеі Укоаїлз в 
агкіліпроарзвлмку нмоягку. Агкіліп-
роауії жайіжлзущ гмжвмйяймпя жвдора-
рзпя жа гмнмкмгмы гм кмкалгувалля 
мкунауіилзт віипщк в Укоаїлі. 

20 йзнля 1918 о. уояг нозиляв 
оіхдлля ндодгарз Поавмбдоделу 
(Півгдллм-Затіглу) жайіжлзуы у ніг-
нмоягкувалля віипщкмвзт кмкдлгал-
рів, які мрозкайз лакаж пзймы ноз-
кухуварз жайіжлзфлзків ноауыварз 
ла роалпнморі. Змкодка, у Кзєві Ддо-
еавла Ваора ра лікдущкі нігомжгійз 
мрмфзйз Смймк’ялку ра ілхі ндодгкі-
пря, гд езйз жайіжлзфлзкз. Впіт, трм 
ноауывав ла жайіжлзуі, жарозкувайз і 
жкухувайз нозпрунзрз гм омбмрз. 
Алаймгіфлі акуії буйз номвдгдлі в 
Огдпі ра ілхзт кіпрат Укоаїлз. Тзт, 
трм вігкмвйявпя прарз гм омбмрз, 
жааодхрмвувайз. Пм жайіжлзфлзт вуж-
йат ра пралуіят буйа омжіпйала рдйдг-
оака Б. Бурдлка ж взкмгмы жвійщлзрз 
ж омбмрз впіт проаикаоів. Тзт, кмгм 
пзймы жкухувайз ноауыварз, жаоа-
тмвувайз ноауыыфзкз рзкфапмвм. У 
проаикуыфзт, жа лакажмк кіліпроа, 
вігбзоайз оіфлі, пджмллі и уфлівпщкі 
бійдрз, а ракме клзекз ла мрозкалля 
найзва и номгмвмйщпрва. На впіт жа-
йіжлзуят буйз првмодлі пндуіайщлі 
агкіліпроарзвлі кмкіпії, які кайз омж-
гйягарз нзралля ном віглмвйдлля 
уфаплзків проаику ла омбмрі [3, 
Ф. 1216. Он. 1. Сно. 137. Аок. 17-24.]. 

Пмояг ж взкмозпралляк однодпз-
влзт жатмгів, гдрщкалпщкзи уояг 
везвав жатмгів, цмб жамтмрзрз жайіж-
лзфлзків гм омбмрз. Дйя ущмгм буйз 
взгійдлі жлафлі кмхрз. Тзк, трм ноз-
прунзв гм омбмрз, лдгаилм взнйафу-
вайапя жаомбірла нйара ра кмкндлпа-
уія жа бдодждлщ і квірдлщ 1918 о. Їк 
ракме лагавайз кмейзвіпрщ мрозку-
варз номгмвмйщпрвм ж ілрдлгалрпщкзт 
пкйагів жа жагмрівдйщлзкз уілакз. 
Такі гії кдоівлзурва Гдрщкалару 
пнозяйз рмку, цм ндвла фапрзла 
проаикуыфзт нозпрунзйа гм омбмрз. 

Оглак ла лапромї проаикаоів-
жайіжлзфлзків, ж ілхмгм бмку, пноав-
йяйз іпрмрлзи внйзв алрзуоягмві 
наорії ра могаліжауії, ндодгупік, йівм-
оагзкайщлі. Так, 19 йзнля 1918 о. ЦК 
КП(б)У пкйзкав жагайщлі жбмоз жайі-
жлзфлзків-кмкуліпрів. Дйя гмнмкмгз 
Цдлромпроаикмку ра проаикмкак ла 
кіпуят буйм мбоалм Тзкфапмвд мога-
ліжауіилд жайіжлзфлд быом (Тзкфапм-
ву могаліжауіилу кмкіпіы) ноз ЦК 
КП(б)У, якд мрозкайм жавгалля жгіи-
плыварз пзпрдкарзфлд кдоівлзурвм 
жайіжлзфлзк проаикмк [9, п. 229]. 
Чдодж кійщка глів быом впралмвзйм 
ріплі кмлракрз ж Цдлромпроаикмкмк, а 
ракме гмкмгймпя нозилярря оіхдлля 
номгмвеуварз проаик гм жагмвмйдлля 
впіт взкмг. Упіт трм пакмвійщлм прав 
бз гм омбмрз, Цдлроайщлзи проаикм-
взи кмкірдр мгмймхував вмомгакз 
лаомгу. Дйя бмомрщбз жі хродикбод-
тдоакз ра нмпзйдлля кмоайщлмгм 
внйзву ла нмкіокмвалу фапрзлу 
проаикуыфзт бійщхмвзкз ра йіві дпд-
оз нмфайз првмоыварз пндуіайщлі 
гоунз. Змкодка, жлафлу акрзвліпрщ 
ніг фап проаику взявзйа рдомозпрзф-
ла гоуна йівзт дпдоів «Тозбулай фм-
олмї оукз». Оглієы іж смок рдомозп-
рзфлмї гіяйщлмпрі прайа могаліжауія 
гзвдопіи ра акрів пабмраеу ла жайіж-
лзуят. А в птвайывалзт гмкукдлрат 
нмфапріхайз взкмгз віглмвйдлля 
оагялпщкмї вйагз в Укоаїлі [9, п. 246-
247]. 

Гдрщкалпщкзи уояг ра кмкалгу-
валля мкунауіилзт віипщк у вігнмвігщ 
ла уд нмпзйзйз однодпії номрз фйдлів 
проаикмвзт кмкірдрів ра йівмоагзка-
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йщлзт нмйірзфлзт наоріи і могаліжа-
уіи [9, п. 240-241]. Їт кзгайз гм 
кмлурабмоів в Офакмві ра Бодпр-
Лзрмвпщку. 

Вмйы омбірлзків лд жкмгйз жйа-
карз хзомкмкапхраблі аодхрз, які 
твзйды номкмрзйзпщ нм впіт бдж вз-
лярку губдоліят Укоаїлз (йзхд в 
жайіжлзфлмку оаимлі Смймк’ялкз к. 
Кзєва ла кілдущ йзнля буйм жааодх-
рмвалм нмлаг 1800 омбірлзків і фйдлів 
їтліт пікди). Зайіжлзфлзкз взявйяйз 
пмйігаоліпрщ, лагаыфз гмнмкмгу в рі 
одгімлз, гд буйм мпмбйзвм пкоурлм, 
жозвайз пномбз хродикбодтдоів омж-
бзрз кмлмйірлзи взпрун. За нозкйа-
гмк жайіжлзфлзків у бмомрщбу хвзг-
км врягувайзпя омбірлзкз ілхзт га-
йужди, у ндоху фдогу кдрайіпрз. 
Тійщкз у йзнлі-пдонлі вігбуймпщ 11 
проаиків кдрайіпрів [10, п. 58]. 

Рднодпії рійщкз цд бійщхд омжна-
йывайз роугяцзт, взкйзкайз гмгар-
кмву ланоуедліпрщ. Чзкайм гмкукдл-
рів пвігфарщ, цм вйапрі буйз гуед 
жалднмкмєлі мбпралмвкмы, цм кайа 
рдлгдлуіы гм жагмпродлля. Наноз-
кйаг, мгдпщкзи кмкдлгалр нмвігмкйяв 
уояг: «Зайіжлзфлзи проаик розває і 
жагомеує взйзрзпщ у жбомилд нмвп-
ралля. Міпрм лдпнмкіилд ніпйя вз-
пйалля 500 омбірлзків в Офаків гйя 
ндодгафі їт нмйщмвмку пугу» [6, 
п. 347.]. 

Мардоіайщлу, сілалпмву гмнмкмгу 
проаикаояк лагавайз бійщхмвзущкі, 
оагялпщкі, номспнійкмві могаліжауії 
Рмпії [6, п. 410-412.], тмфа уд, жвіплм, 
нмоухувайм «букву» Бодпрпщкмї угм-
гз. Оглак, взкмозпрмвуыфз ндодвае-
лм номспнійкмві калайз, проаикаояк 
Укоаїлз ж РСФРР буйм ндодноавйд-
лм нмлаг 3 кйл. коб. [11]  

Сроаик жайіжлзфлзків мтмнзв нм-
лаг 200 рзп. омбірлзків і пйуебмвуів 
[12]. Пдодвдждлля валраеів жвдймпя 
гм кілікуку. Лдгвд нмкірлзи оут ла 
жайіжлзуят жабджндфувавпя рійщкз 
пндуіайщлзкз барайщимлакз мкунал-
рів ра наомвмжлзкз бозгагакз, рдо-
кілмвм гмправйдлзкз ж Нікдффзлз ра 
Авпром-Угмоцзлз. Помрд їтліи омбм-
рі пуррєвм жаваеайз нмпріилі гзвдопії 
– оуилувалля кмпрів, нігозвалля 

дхдймлів, лавкзплі нмхкмгедлля 
нмрягів – і капмвзи пабмрае мбпйугм-
вуыфмгм ндопмлайу. 

Рмжвзваыфзпщ наоайдйщлм ж нмвп-
ралпщкзк оутмк, вігвдораыфз ла пдбд 
віипщкмві пзйз мкуналрів, проаик жа-
йіжлзфлзків вмглмфап првмоывав 
укмвз гйя омжвзрку пдйялпщкмї бмом-
рщбз, яка, жвзфаилм, кайа жлафлм 
кдлх могаліжмвалзи таоакрдо і жа 
ілхзт мбправзл буйа б хвзгхд ноз-
гухдла вйапрякз. 

Оглак віипщкмві жупзййя одезку, 
нмпзйдлля внйзву угмгмвпщкзт дйд-
кдлрів ла жайіжлзфлзків, врмка, вз-
плаедлля проаикаоів нозжвдйз гм 
рмгм, цм вмлз водхрі-одхр жкухдлі 
буйз в пдонлі нмвдолурзпя ла омбмфі 
кіпуя, тмфа гдякі вмглзца мнмоу лд 
жгапайз гм пдодгзлз вдодпля 1918 о. 

Ваейзвзк дсдкрмк проаику пра-
йм рд, цм, наоайіжувавхз ла розвайзи 
фап гмймвлі роалпнморлі аордоії, жайі-
жлзфлзкз ндодхкмгзйз взвдждллы гм 
Нікдффзлз ра Авпром-Угмоцзлз ба-
гарпрв Укоаїлз. Наодхрі, жа мсіуіи-
лзкз галзкз (які лд воатмвуырщ лд-
кмлромйщмвалзт ндодвдждлщ коіжщ 
капу нулкрів, гд валраеі лд одєпроу-
вайзпя, рмцм), гм удлроайщлзт коаїл 
вгаймпя вігноавзрз йзхд 9 ж 60 жа-
нйалмвалзт кійщимлів нугів тйіба 
[13]. Ммела нознупрзрз, цм нозбйз-
жлм ракзкз буйз номнмоуії і цмгм 
ілхзт рмваоів ра пзомвзлз. Згіиплдлі 
жа омжоіжлдлзкз галзкз аотівів ніг-
оатулкз гдцм вігоіжляырщпя в бік 
жбійщхдлля лавдгдлмї узсоз [14]. 
Врік, йзхд сомлрайщлд взвфдлля 
впіт гмкукдлрів кмед лабйзжзрз гм 
пкійщкз-лдбугщ віомгіглмгм нмкажлз-
ка. 

Онмомы Гдрщкалару в бмомрщбі ж 
омбірлзфзк оутмк буйз вдйзкі нігн-
озєкуі ра праод фзлмвлзурвм. Сакд 
ніг їтлік рзпкмк Павйм Скмомнагпщ-
кзи жарвдогзв 17 пдонля  влдпдлля 
гдякзт гмнмвлдлщ гм утвайдлмгм 
Цдлроайщлмы Рагмы 25 піфля 1918 о. 
жакмлу ном 8-кз гмгзллзи омбмфзи 
гдлщ. Згіглм имгм нмймедлщ, гдоеав-
лзк, нозварлзк ра вігмкфзк нігноз-
єкпрвак, жа нмгмгедлляк ж кіліпромк 
ноауі, лагаваймпя ноавм вігпрунарз 
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віг взкмг жгагалмгм жакмлу як гйя 
уійзт гайужди номкзпймвмпрі, рак і 
гйя мкодкзт нігнозєкпрв ра вдопрв 
омбірлзків. 

Бугщ-якзи гзкрармопщкзи одезк 
нігнмоягкмвує ілрдодпз мкодкмї йы-
гзлз гдоеавлзк абм гоунмвзк ілрд-
одпак. Нд прайм взляркмк і кдоівлзу-
рвм Укоаїлпщкмї Ддоеавз. Оглак ла-
галі коунлзк вйаплзкак (буоеуажії) 
нійщгз лд пнозяйз лауімлайщлм-
гдоеавлмку бугівлзурву, лд вдйз гм 
кмлпмйігауії укоаїлпщкмгм пупнійщпр-
ва. Навнакз, гії гдрщкалпщкмгм уоягу 
жукмвйывайз лдвігвмомрліпрщ нмпз-
йдлля ланоугз і нмгйзбйдлля пмуіа-
йщлмгм омжкмйу. У пдонлі 1918 о. 
розвайіпрщ омбмфмгм гля ла номкзп-
ймвзт нігнозєкпрват буйа жбійщхдла 
гм 12 гмгзл, взкйзкавхз лмву твзйы 
лдвгмвмйдлля, мбуодлля номйдраоів. 

Ддгайі оіхуфіхі алрзгдрщкалпщкі 
и алрзмкунауіилі лапромї мналмвува-
йз и лауімлайщлмы ілрдйігдлуієы. 
Кмйзхлі наорії лауімлайщлмгм сомл-

ру, пкмлпмйігмвалі Цдлроайщлмы Ра-
гмы, нмгмйавхз рзкфапмву омжгубйд-
ліпрщ, ра и нозгмймкхдліпрщ, япліхд 
жа ілхзт бафзйз, цм куоп П. Скмом-
нагпщкмгм, коік алрзпмуіайщлмгм 
пноякувалля, лагжвзфаилм хкмгзрщ 
лауімлайщліи ігдї і номпрм одсйдкпз-
влм ряглуйзпщ гмкунз, раєклм взлм-
хуыфз нйалз нмвайдлля гдрщкалару, 
нмвдолдлля Укоаїлз ла хйят омжнм-
фарзт в 1917 о. одвмйыуіилм-
гдкмкоарзфлзт ндодрвмодлщ. 

Тм е вдкрмоз оуту ндодваеаыфмї 
капз укоаїлпрва впдодгзлі пупнійщпр-
ва правайз гдгайі кмгурліхзкз, віг-
бзваыфз рдлгдлуіы ндодомпралля в 
алрагмліпрзфлу прагіы. І жанмбігрз 
ущмку номудпу гдрщкалпщкзи одезк 
був лд в пномкмжі. Зкілзрз пвмєї пурі 
віл лд кіг. Мапкувайщлі мндоауії лд 
жгарлі буйз розвайзи фап розкарз в 
мкалі лаомг. Козжа лажоівайа лджвм-
омрлм, а лдвгайі гії вйагз йзхд нозп-
кмоывайз її омжв’яжку. 
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Смйгардлкм В. Ф. «Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм 
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйы Укоаїлпщкмї Ддоеавз 
1918 о.) (фапрзла родря) 

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 ндод-
ваелмы бійщхіпры пупнійщпрва і вйагмы, які нозжвдйз гм капхраблмї влуроіхлщмї 
бмомрщбз і, жодхрмы, взоіхзйз гмйы Укоаїлпщкмї Ддоеавз, жукмвзйз вігомгедлля 
Укоаїлпщкмї Наомглмї Рдпнубйікз. 

Кйыфмві пймва: гдоеавлзи ндодвмомр, мкунауіилм-гдрщкалпщкзи одезк каоім-
лдркмвзи 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 Гмпу-
гаопрва 1918 г.) (фапрь родрья) 

В прарщд ла мплмвд алайзжа гмкукдлрмв з одайщлшт сакрмв гдйадрпя нмншрка 
лауфлм мнодгдйзрщ нмйзрзкм-ноавмвуы кмгдйщ з праруп гдркалпкмгм одезка, пуцд-
првмвавхдгм в Укоазлд в рдфдлзд 7,5 кдпяудв 1918 г. Вшяпляырпя мбчдкрзвлшд ном-
рзвмодфзя кдегу нмгавйяыцзк бмйщхзлпрвмк мбцдпрва з вйапрщы, кмрмошд нозвд-
йз к капхраблми влуродллди бмощбш з, лакмлду, одхзйз пугщбу Укоазлпкмгм гмпу-
гаопрва, мбупймвзйз вмжомегдлзд Укоазлпкми Наомглми Рдпнубйзкз. 

Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши ндодвмомр, мккунаузмллм-гдркалпкзи одезк, 
каозмлдрмфлши праруп, аврмозраолм-кмлаотзфдпкая вйапрщ, каппмвмд пмномрзвйдлзд, 
нмвпралфдпрвм. 

 

 

Soldatenko V. «Short intermezzo» by hetman Pavlo Skoropadsky (to the ques-
tion of the political and legal assessment and the historical destiny of the Ukrainian 
State in 1918) (part three) 

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, authoritarian-
monarchical power, mass opposition, rebellion. 
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Ідеологія як складова і чинник 
ефективності реалізації реформ в 

Україні 
 

Піпйя номгмймхдлля лджайделмп-
рі Укоаїлз гдоеава і пупнійщпрвм нмп-
ріилм ндодбуваырщ у пралі одсмок, 
які рмокаырщпя впіт прмоіл пупнійщлм-
гм езрря, в рмку фзпйі, могаліжауії і 
сулкуімлувалля нубйіфлмї вйагз, 
гдоеавлмгм упромы, дкмлмкікз, мпві-
рз, кдгзузлз ра іл.  

Як вігмкм, бугщ-якзи одсмока-
уіилзи номудп кає гва мплмвлі апндк-
рз – ігдмймгіфлзи і рдтлмймгіфлзи [1; 
74]. Поз ущмку, бджжандодфлзк є рвд-
огедлля ном рд, цм дсдкрзвліпрщ впіт 
одсмокауіилзт жкіл бджнмпдодглщм 
жайдезрщ віг ігдмймгії, яка їт 
мб’єглує. Тмку, ваейзвзк гйя  одайі-
жауії одсмок є взжлафдлля їт номвіг-
лмї ігдї, жкіпру мплмвлзт жапаг ра 
пноякмвалмпрі. Вігпурліпрщ ракмгм 
кмлпмйігуыфмгм фзллзка кмед пноз-
фзлзрз лдндодгбафувалі лапйігкз, які 
лд жавегз карзкурщ нмжзрзвлзи та-
оакрдо. Коік рмгм, жа кмейзвмпрі уп-
ніхлмгм номвдгдлля мкодкзт одсмок 
(в мкодкзт псдоат пупнійщлзт віглм-
пзл), жагайщлмї кдрз і жанйалмвалмгм 
оджуйщрару кмела лд гмпягрз, а упні-
тз карзкурщ рзкфапмвзи таоакрдо.   

Помвдгдлля одсмок нмродбує ла-
укмвм-кдрмгмймгіфлмгм мпкзпйдлля, 
жабджндфдлля ра пуномвмгедлля мпм-
бйзвм ла пуфаплмку роалпсмокауіи-
лмку драні омжвзрку гдоеавз і пупні-
йщпрва, кмйз вігбуваєрщпя жкіла роа-
гзуіилмї нмпррмрайіраолмї пвігмкмпрі 
ра урвдогедлля йібдоайщлзт уіллмп-
рди.  

Тмку, акруайщлзк є нмхук лмвзт 
нозлузнмвзт нігтмгів гм омжв’яжалля 
нмродб пщмгмгдлля і каибурлщмгм, 
пдодг якзт ваейзвд кіпуд нмпігає 
смокувалля лмвірлщмї ігдмймгії як 
кмлпмйігуыфмгм фзллзка їт одайіжа-
уії. Як вігмкм, жагайщлмпнозилярзк є 
нігтіг гм взжлафдлля ігдмймгії як 
пукунлмпрі пзпрдкарзжмвалзт ігди, 
нмгйягів, ндодкмлалщ цмгм пурлмпрі, 
жкіпру і пралу пупнійщлзт віглмпзл, 
хйятів їт нмгайщхмгм омжвзрку. Віг-
нмвіглм жгіиплдлля одсмок в мкод-
кзт псдоат пупнійщлмгм езрря унмв-
лмваедлзкз пуб’єкракз вігбуваєрщпя 
хйятмк упвігмкйдлля їт кдрз, жа-
вгалщ, смокувалля кмлуднруайщлзт 
мплмв уієї гіяйщлмпрі в кдеат одсмо-
кауіилзт жатмгів. Поз ущмку, ж ноа-
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вмвзт нмжзуіи, одсмокувалля вірфзж-
лялмї ноавмвмї пзпрдкз ра гдоеавлм-
гм уноавйілля каырщ бурз нозлузнз, 
жажлафдлі у Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
нмймедлля якмї каырщ лаивзцу 
ыозгзфлу пзйу.  

Бджукмвлм, номвдгдлля мкодкзт 
одсмок нмродбує мпмбйзвзт жапмбів, 
айд  одсмокувалля в уіймку кає ба-
жуварзпя ла ндвлзт нозлузнат, які їт 
мб’єглаырщ. Змкодка, пдодг лзт ракі. 

Вдотмвдлпрвм ноава як мплмвлзи 
нозлузн, якзи жакоінйдлм у праррі 8 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. Дд, жмкодка, 
жажлафдлм: «В Укоаїлі взжлаєрщпя і 
гіє нозлузн вдотмвдлпрва ноава» і 
гайі кмлкодрзжмвалм: «Кмлпрзрууія 
Укоаїлз кає лаивзцу ыозгзфлу пз-
йу. Закмлз ра ілхі лмокарзвлм-
ноавмві акрз нозикаырщпя ла мплмві 
Кмлпрзрууії Укоаїлз і нмвзллі вігнм-
вігарз їи. Нмокз Кмлпрзрууії Укоаї-
лз є лмокакз ноякмї гії. Звдолдлля 
гм пугу гйя жатзпру кмлпрзрууіилзт 
ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла 
бджнмпдодглщм ла нігправі Кмлпрзру-
уії Укоаїлз гаоалруєрщпя». Дмроз-
калля ущмгм нозлузну жабджндфує  
гмкілувалля у пупнійщліи пвігмкмпрі 
ра гіяйщлмпрі могалів вйагз ігди ноа-
ва, гукаліжку ра пноавдгйзвмпрі. Коік 
рмгм, врійдлля ігдї вдотмвдлпрва ноа-
ва в езррі пупнійщпрва, гдоеавз нд-
одгбафає, цм ноз жагайщліи одгйакдл-
рауії пупнійщлзт віглмпзл жкіпр жакм-
лу, нігжакмллзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів жавегз кає вігнмвіга-
рз ігдї ноава. 

Закмлліпрщ як пупнійщлд явзцд 
мжлафає лд номпрм одайіжауіы взкмг 
ноава в мкодкзт кмлкодрлзт взнаг-
кат, уд – ігдя налувалля жакмлу у 
пупнійщлзт віглмпзлат, кдрмг жгіип-
лдлля гдоеавлмї вйагз. В ущмку вз-
нагку жакмлліпрщ ндодгбафає првм-
одлля гдоеавмы лдмбтіглзт жакмлм-
гавфзт акрів, кдталіжку їт одайіжауії 
ра вігнмвіглмгм кмлромйы жа їт одайі-
жауієы. Дмрозкалля нозлузну жа-
кмллмпрі в тмгі номвдгдлля одсмок 
нм пурі мжлафає гдкійщка апндкрів. 
Пдохмфдогмвм, номвдгдлля одсмокз 
в ріи фз ілхіи псдоі нмродбує омжом-
бкз кмлуднруайщлзт жапаг ра їт жа-

рвдогедлля ноавмвзк акрмк. Зажвз-
фаи, уд лмокарзвлм-ноавмвзи акр абм 
їт кмед бурз гдкійщка, які омжомбйя-
ырщпя унмвлмваедлзкз пуб’єкракз ра 
взжлафаырщ кдталіжк номвдгдлля 
одсмокз, в рмку фзпйі, мб’єкр одсмо-
кувалля, вігнмвігайщлзт пуб’єкрів, їт 
нмвлмваедлля і нмоягмк їт одайіжауії 
ра іл. Зкіпр жажлафдлмгм ноавмвмгм 
акру кає ужгмгеуварзпя і лд пундод-
фзрз нмймедлляк Кмлпрзрууії Укоа-
їлз ра оарзсікмвалзк кіелаомглзк 
гмгмвмоак. Тмбрм кає бурз гмрозка-
лм жкіпр кмлпрзрууіилмї жакмллмпрі. 
Ваейзвм ноз ущмку жвдолурз увагу 
ла смоку ра ыозгзфлу пзйу ракмгм 
акру. На еайщ, ноакрзка гдоеавмрвм-
одлля мпралліт фапів кає лднммгзлмкі 
взнагкз, кмйз одсмокувалля рзт фз 
ілхзт псдо пупнійщлзт віглмпзл вз-
жлафаєрщпя проардгіякз, улівдопайа-
кз, кмлуднуіякз ра іл. Поз ущмку, 
пуб’єкракз взгалля узт акрів є гдо-
еавлі могалі, айд жгіглм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра вігнмвіглмгм жакмлмгавпр-
ва, якд взжлафає ноавмрвмофі нмвлм-
ваедлля узт могалів, ракі акрз, тмфа 
їк і лд пундодфарщ, айд лд каырщ ыоз-
гзфлмї пзйз і лд є жагайщлмм-
бмв’яжкмвзкз гм взкмлалля. Пмйм-
едлля,  які вмлз кіпрярщ, каырщ од-
кмкдлгауіилзи, упралмвфзи таоакрдо. 
Тмку, одайіжауія номнмлмвалзт ракз-
кз акракз жкіл є номбйдкарзфлмы.  

Коік рмгм, як ноавзйм, одсмоку-
валля взкагає кмкнйдкплмгм нігтмгу, 
цм ндодгбафає ужгмгедлмпрі ноавмвм-
гм одгуйывалля. Тмбрм ноавмві акрз, 
які взжлафаырщ кдталіжк номвдгдлля 
агкіліпроарзвлмї, пугмвмї, ра іл. од-
смок нмвзллі лд пундодфзрз лд йзхд 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, айд і мгзл мг-
лмку. Така ужгмгедліпрщ, кмкнйдкп-
ліпрщ взжлафає дсдкрзвліпрщ одсмо-
кармопщкзт ноаглдлщ. 

Як нозлузн могаліжауії ра сулк-
уімлувалля пупнійщпрва ра гдоеавз, 
нозлузн жакмллмпрі мжлафає лдутз-
йщлд гмрозкалля впіка пуб’єкракз, 
унмвлмваедлзкз ла жгіиплдлля од-
смок, Кмлпрзрууії Укоаїлз ра фзллм-
гм жакмлмгавпрва, цм жабджндфуєрщпя 
жапмбакз гдоеавлмгм нозкупу. Коік 
рмгм, гмрозкалля нозлузну кмлпрз-
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рууіилмї жакмллмпрі ндодгбафає лдгм-
нуцдлля взнагків жвуедлля  жкіпру 
ноав і пвмбмг гомкагял в тмгі номвд-
гдлля одсмок. Цд таоакрдозжує вжа-
єкмвіглмпзлз кіе пупнійщпрвмк ра 
гдоеавмы, кіе могалакз гдоеавлмї 
вйагз і лапдйдлляк ра іл., ра взжлафає 
одезк пупнійщлм-нмйірзфлмгм езрря. 
В ущмку взнагку кмлпрзрууіила жа-
кмлліпрщ є ілпроукдлрмк одгуйывал-
ля пупнійщлзт віглмпзл нм жабджнд-
фдллы ноав і пвмбмг мпмбз хйятмк 
првмодлля пувмомгм одезку вігнмві-
глмпрі Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз 
гіи пуб’єкрів одсмокувалля пупнійщ-
лзт  віглмпзл, мпмбйзвм взцзт мога-
лів гдоеавлмї вйагз і нмпагмвзт мпіб, 
ла якзт нмкйагдлм мбмв’яжкз нм жа-
бджндфдллы ноав і пвмбмг йыгзлз ра 
їт гаоалріи (ф. 2 пр. 3 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз) . 

Пдодгукмвмы одайіжауії жажлафд-
лмгм є ракме лдутзйщлд взкмлалля 
нмймедлщ Срарди 6, 19 ра 68 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз, вігнмвіглм гм якзт 
могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагм-
ві мпмбз жмбмв'яжалі гіярз йзхд ла 
нігправі, в кдеат нмвлмваедлщ ра у 
пнмпіб, цм ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы 
ра жакмлакз Укоаїлз. Коік рмгм, км-
едл жмбмв'яжалзи лдутзйщлм гмгдо-
еуварзпя Кмлпрзрууії Укоаїлз ра 
жакмлів Укоаїлз, лд нмпягарз ла ноа-
ва і пвмбмгз, фдпрщ і гігліпрщ ілхзт 
йыгди. 

У жв’яжку ж узк, лдмбтіглм ракме 
лагмймпзрз ла мбмв’яжкмвмку гмроз-
каллі нозлузну оівлмпрі впіт ндодг 
жакмлмк. Тмбрм, впі пуб’єкрз, які жагі-
ялі у номвдгдллі одсмок, лджайделм 
віг їт кіпуя у кдталіжкі гдоеавз нм-
взллі гмрозкуварзпя жакмлу в хзом-
кмку омжукіллі пймва ра гіярз в кд-
еат нмвлмваедлщ. Свавіййя у гіяйщ-
лмпрі нмпагмвзт мпіб лд гмнупкаєрщпя. 

Оглієы іж пкйагмвзт ігдмймгії 
одсмок ла пуфаплмку драні є вігнмві-
гліпрщ їт пурлмпрі ра жкіпру, а ракме 
нозилярзк Укоаїлмы кіелаомглзк 
жмбмв’яжалляк,  в рмку фзпйі Угмгз 
ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї 
прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, 
Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж 

армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-
фйдлакз, ж ілхмї прмомлз (гайі – 
Угмга). Змкодка, у Рмжгійі І «ЗАГА-
ЛЬНІ ПРИНЦИПИ» Угмгз жажла-
фдлм: нмвага гм гдкмкоарзфлзт нозл-
узнів, ноав йыгзлз ра мплмвмнмйме-
лзт пвмбмг, гм нозлузну вдотмвдлпр-
ва ноава нмвзллі смокуварз мплмву 
влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї нмйірзкз 
прмоіл угмгз і є мплмвлзкз дйдкдл-
ракз уієї Угмгз. Забджндфдлля нмвагз 
гм нозлузнів пувдодлірдру и рдозрм-
оіайщлмї уійіплмпрі, лднмоухлмпрі 
кмогмлів і лджайделмпрі, а ракме ном-
рзгія омжнмвпыгедллы жбомї капмвм-
гм жлзцдлля, нмв’яжалзт ж лды кард-
оіайів ра жапмбів їтлщмї гмправкз ра-
кме є мплмвлзкз дйдкдлракз уієї 
Угмгз. 

Коік рмгм, прмомлз Угмгз взжла-
ырщ, цм нозлузнз війщлмї озлкмвмї 
дкмлмкікз пралмвйярщ мплмву гйя 
їтліт віглмпзл. Вдотмвдлпрвм ноава, 
лайделд воягувалля, бмомрщба ж км-
оунуієы, бмомрщба ж оіжлзкз смока-
кз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі и рдомозжкмк, пнозялля 
праймку омжвзрку і дсдкрзвліи бага-
рмпрмомллмпрі є гмймвлзкз нозлуз-
накз гйя нмпзйдлля віглмпзл кіе 
Срмомлакз. 

В ущмку апндкрі ваорм ракме жга-
гарз ном птвайдлу Рмжнмоягедлляк 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз Сроард-
гіы кмкулікауії у псдоі євомндипщкмї 
ілрдгоауії ла 2018—2021 омкз, гд вз-
жлафдлм її мплмвлі  нозлузнз:  

рмфліпрщ, гмпрмвіоліпрщ, лагіи-
ліпрщ, пвмєфапліпрщ ра нубйіфліпрщ 
ілсмокауії ж нзралщ євомндипщкмї 
ілрдгоауії. Така ілсмокауія кає бурз 
гмпрунлмы, жомжукіймы, мтмнйыварз 
яклаибійщху кійщкіпрщ псдо ра вмг-
лмфап нодгкдрлмы і гдрайщлмы, анд-
йыварз гм нмродб ра ілрдодпів гомка-
гялзла; дсдкрзвліпрщ ра номжмоіпрщ 
взкмозпралля сілалпмвзт ра йыгпщ-
кзт одпуопів; хзомкзи гіаймг і гзп-
купії ж оіжлзкз кмйакз гомкагпщкмпрі 
цмгм акруайщлзт нзралщ гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі євомндипщкмї ілрдг-
оауії; вжаєкмгія удлроайщлзт і кіпуд-
взт могалів взкмлавфмї вйагз, кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля ра мплмвлзт 
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пупнійщлзт кдгіармолзт ілпрзрурів — 
гомкагпщкзт могаліжауії, дкпндорлмгм 
пдодгмвзца, жапмбів капмвмї ілсмо-
кауії, ноауівлзків мпвірлщмї ра лаукм-
вмї псдоз, упралмв, гіяйщліпрщ якзт 
нмв’яжала ж ілсмокувалляк лапдйдл-
ля (бібйімрдкз, кйубз, удлроз) ра які 
жгарлі нмхзоыварз в пупнійщпрві 
жлалля ном євомндипщку ілрдгоауіы; 
нмгйзбйдлля пнівноауі ж ілпрзрууія-
кз ЄС ра гдоеав — фйдлів ЄС прмпм-
влм ілсмокувалля лапдйдлля ном 
євомілрдгоауіилі номудпз [2]. 

Вігнмвіглм, мкоік жгагалзт взцд 
нозлузнів, мкодкм пйіг жунзлзрзпя 
ла ракзт пкйагмвзт ігдмймгії пуфап-
лзт одсмок як нмвага ноав йыгзлз 
ра мплмвмнмймелзт пвмбмг ра лайде-
лд уоягувалля(good  governance). 

Пмвага гм ноав йыгзлз ра мплм-
вмнмймелзт пвмбмг ндохмфдогмвм 
жабджндфуєрщпя пурліпры і жкіпрмк 
жакмлмгавпрва, кіелаомглзт жм-
бмв’яжалщ ра Кмлпрзрууії гдоеавз, 
жгіглм ж нмймедллякз якзт вігбува-
єрщпя одсмокувалля пупнійщлзт віг-
лмпзл. У Кмлпрзрууії Укоаїлз ноа-
вак і пвмбмгак йыгзлз і гомкагялз-
ла нозпвяфдлм мкодкзи омжгій. Віг-
нмвіглм гм Срарди 21 ра 22, упі йыгз 
є війщлі і оівлі у пвмїи гіглмпрі ра 
ноават. Поава і пвмбмгз йыгзлз є 
лдвігфуеувалзкз ра лднмоухлзкз. 
Кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз гаоал-
руырщпя і лд кмеурщ бурз пкапмвалі. 
Поз нозиляррі лмвзт жакмлів абм 
влдпдллі жкіл гм фзллзт жакмлів лд 
гмнупкаєрщпя жвуедлля жкіпру ра мб-
пягу іплуыфзт ноав і пвмбмг. Такзк 
фзлмк, жкіпр номнмлмвалзт одсмока-
кз жкіл лд нмвзлдл жвуеуварз фз 
пкапмвуварз кмлпрзрууіилі ноава і 
пвмбмгз, а лавнакз првмоыварз гмга-
ркмві гієві кдталіжкз гйя їт одайіжауії 
ра жабджндфдлля. Бугщ-якд мбкдедлля 
гдоеавлмы вйагмы ноав кає бурз 
фіркм ыозгзфлм жакоінйдлзк, вігнм-
вігарз нмймедлляк Кмлпрзрууії ра 
бурз мбґоулрмвалзк. 

Тдокіл "уоягувалля" мжлафає: 
номудп нозилярря оіхдлщ ра номудп 
якзк уд оіхдлля вномвагеуєрщпя 
(ікнйдкдлруєрщпя) абм лд вномвагеу-
єрщпя (лд ікнйдкдлруєрщпя). Уоягу-

валля кмед бурз везвалд у гдкійщ-
кмт кмлрдкпрат, жмкодка, кмонмоарзв-
лд уоягувалля, кіелаомглд уоягу-
валля, лауімлайщлд уоягувалля, кіп-
удвд уоягувалля. Найделд уоягувал-
ля кає віпік мплмвлзт таоакрдозпрзк. 
Нзкз є уфапрщ, моієлрауія ла кмлпдл-
пуп, вігнмвігайщліпрщ (нігжвірліпрщ), 
номжмоіпрщ, лайделд одагувалля, дсд-
крзвліпрщ ра оджуйщрарзвліпрщ, оів-
ліпрщ ра воатувалля ілрдодпів і вігнм-
вігліпрщ нозлузну вдотмвдлпрва ноа-
ва. Вмлм жапвігфує, цм кмоунуія є 
кілікіжмвалмы, нмгйягз кдлхмпрі 
воатмвалм ра гмймпз лаибійщх лджа-
тзцдлзт вдопрв пупнійщпрва нмфурм 
ноз нозиляррі оіхдлщ. Вмлм ракме є 
вігнмвіглзк гм іплуыфзт ра каибур-
літ нмродб пупнійщпрва [3]. 

Ці таоакрдозпрзкз взжлафдлі 
―Помгоакмы омжвзрку ООН‖ (гайі –
 ПРООН). Змкодка, уфапрь мжлафає, 
цм гомкагялз каырщ ноавм гмймпу. 
Уфапрщ кмед бурз як бджнмпдодг-
лщмы, рак і мнмпдодгкмвалмы фдодж 
йдгірзкіжмвалі нмпдодглзущкі ілпрз-
рууії ра нодгправлзків. Вдотмвдлпрвм 
ноава жабджндфуєрщпя фдодж ноавмву 
пзпрдку, яка нмвзлла бурз пноавдг-
йзвмы і гіярз мглакмвм гйя впіт, мпм-
бйзвм прмпмвлм ноав йыгзлз. Помжм-
оіпрь – уд пвмбмга ілсмокауії, її  
нмвлмра  і  гмпрунліпрщ гйя впіт, трм в 
ліи жауікавйдлзи. Вігнмвігайьліпрь як 
взкмга гм пуб’єкрів уоягувалля пйу-
езрз упік фйдлак пупнійщпрва. Ооіє-
лрауія ла кмлпдлпуп  ндодгбафає гм-
розкалля байалпу ілрдодпів гйя гмпя-
глдлля хзомкмгм кмлпдлпупу ж ймка-
йщлзт і жагайщлзт нзралщ ра номуд-
гуо, пноавдгйзвіпрщ як воатувалля 
ілрдодпів кмелмгм фйдла пупнійщпрва 
ноз нозиляррі оіхдлщ. Есдкрзвліпрь 
ра оджуйьрарзвліпрь – какпзкайщлм 
дсдкрзвлд взкмозпралля одпуопів 
гйя жагмвмйдлля нмродб гомкагял. 
Пігжвірліпрь – уояг, нозварлзи біж-
лдп ра проукруоз гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва нігжвірлі гомкагпщкмпрі 
ра ілпрзрууіилзк лмпіяк ноав. І ла-
паккілдущ – проардгіфлд бафдлля – 
йігдоз ра гомкагпщкіпрщ каырщ гмвгм-
рдокілмву ндопндкрзву цмгм «лайд-
елмгм уоягувалля», і йыгпщкмгм омж-
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взрку, а ракме фіркм уявйяырщ пмбі уі 
жатмгз, лдмбтіглі гйя їт одайіжауії [4]. 
Дмрозкалля узт таоакрдозпрзк ла-
йделмгм уоягувалля в тмгі номвд-
гдлля одсмок у нігпукку жабджндфзрщ 
гмпяглдлля кдрз їт номвдгдлля.  

Поз ущмку пйіг лагмймпзрз, цм 
лайделд уоягувалля уд ігдай, якзи 
пкйаглм гмпягрз у впіи имгм нмвлмрі. 
Лзхд гдкійщка коаїл ра пупнійщпрв 
лабйзжзйзпщ у гмпяглдллі нмвлмрз 
лайделмгм уоягувалля. Помрд, ж кд-
рмы жабджндфдлля розваыфмгм (прабі-
йщлмгм) йыгпщкмгм омжвзрку, нмроіб-
лм гмкйагарз жупзйщ гйя гмпяглдлля 
ігдайу, имгм номвагедлля в одайщ-
ліпрщ [5]. 

Рдайіжауія одсмок нмродбує кмл-
пмйігауії жупзйщ упіт унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів, в рмку фзпйі могалів нубйі-
флмї вйагз, ілпрзрурів гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва, кіелаомглзт могалі-
жауіи, жапмбів капмвмї ілсмокауії ра 
іл. Снійщла пнівноауя пноякмвала ла 
гмпяглдлля єгзлмї кдрз кмед бурз 
дсдкрзвлмы йзхд жа укмвз урвдо-
гедлля в укоаїлпщкмку пупнійщпрві їт 
пвігмкмї нігрозккз, жауікавйдлля у 
првмодллі пноавдгйзвмгм, гдкмкоарз-
флмгм, упніхлмгм пупнійщпрва, гд ноа-
ва ра пвмбмгз йыгзлз гаоалрмвалі, 
гмрозкалм нозлузну лдгзпкозкіла-
уії, гіяйщліпрщ гдоеавз лабуває пмуі-
айщлмгм жкіпру, вйага нігжвірла ра 
нігкмлромйщла, вігбуваєрщпя омжвзрмк 
дкмлмкікз рмцм. 

Супнійщла нігрозкка абм йдгірз-
кліпрщ одсмок взкагає номвдгдлля 
пзпрдклзт гіи в ланоякку урвдо-
гедлля в пупнійщліи пвігмкмпрі омжу-
кілля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі 
влуроіхліт одсмок в Укоаїлі, як ра-
кзт, цм  взжлафаырщ каибурлє гдо-
еавз ра кмелмгм гомкагялзла. Такд 
жавгалля гмпягаєрщпя хйятмк нігвз-
цдлля оівля нмілсмокмвалмпрі хз-
омкзт вдопрв лапдйдлля ном кмейз-
вмпрі ра ндопндкрзвз, які взлзклурщ в 
оджуйщрарі їт номвдгдлля, в рмку фзп-
йі, і у жв’яжку іж нігнзпалляк Угмгз 
ном апмуіауіы. 

Ваейзвмы пкйагмвмы ігдмймгії 
одсмок є ракме жабджндфдлля кмлр-
омйы ж бмку гомкагпщкмпрі жа гіяйщ-

ліпры могалів вйагз, а ракме вігкоз-
ріпры ра номжмоіпры мнозйыглдлля ра 
гмпрунлмпрі гйя кмелмгм ілсмокауії 
ном їт гіяйщліпрщ. Ваейзвзк в галм-
ку кмлрдкпрі є жкіпрмвлд ланмвлдлля 
ноавмвмгм пвірмгйягу. Бдоуфз жа мп-
лмву нмймедлля пр. 3 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, а пакд рд, цм ноава і пвмбм-
гз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ 
жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдо-
еавз, цм гдоеава вігнмвігає ндодг 
йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ, имгм 
кмгдоліжауія нмйягає в урмфлдллі 
нозжлафдлля жавгалля гдоеавз цмгм  
жагмвмйдлля нмродб пупнійщпрва і 
кмелмгм гомкагялзла. Йгдрщпя ном 
ігды гдудлроайіжауії гдоеавлмї вйа-
гз, жаномвагедлля наорлдопщкзт віг-
лмпзл ж ілхзкз ілпрзруракз гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва. Зажлафдлд 
нмродбує ікнйдкдлрауії рдмоії пдовіп-
лмї гдоеавз, мглзк іж жавгалщ якмї є 
лагалля нмпйуг.  

Коік рмгм, пйіг жажлафзрз, цм 
ігдмймгіфлзк фзллзкмк номвдгдлля 
ноавмвмї ра нмв’яжалмї ж лды лзжкз 
ілхзт одсмок є смокувалля лауім-
лайщлмї ігдї. Поз ущмку пйіг жажлафз-
рз, цм як ноавмва, рак і нмйірзфла 
ігдмймгія пноавйяырщ бджнмпдодгліи 
внйзв ла смокувалля ноавмвмгм пві-
рмгйягу гомкагял як смокз ноавмвмї 
пвігмкмпрі, ланмвлыыфз жкіпр.  

Супнійщлм-нмйірзфлі, у рмку фзп-
йі и кіелаомглі, укмвз омжвзрку 
Укоаїлз в іпрмозфлмку кмлрдкпрі 
пвігфарщ ном нмпріилзи оут у ущмку 
ланоякі. На  пуфаплмку драні игдрщпя 
ном її урвдогедлля  ра лагалля таоа-
крдоу мб’єглуыфмї, кмлпмйігуыфмї  
гдоеавлмї ігдї, яка мвмймгійа б пві-
гмкіпры лаомгу. Скйагмвмы ноавмвм-
гм пвірмгйягу пуфаплмгм укоаїлуя кає 
бурз пакмупвігмкйдлля пдбд як фап-
рзлз лауії, цм іплує в кдеат лджайд-
елмї гдоеавз, яка бугує пвмє пщмгм-
гдлля і каибурлє ла іпрмозфлм ндод-
віодлзт уіллмпрят ра ж уоатувалляк 
євомндипщкзт уіллмпрди ра кіелаом-
глзт пралгаорів. Такзк фзлмк  лауі-
млайщла ігдя фдодж пвігмкіпрщ 
пуб’єкра прає пкйагмвмы имгм ноавм-
вмгм пвірмгйягу, жгіиплыыфз уілліп-
лзи внйзв ла номудпз ноавмрвмофмпрі 
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и ноавмодайіжауії, а в нігпукку – угм-
пкмлайдлля ноавмнмоягку як кдрз 
ноавмвмї одсмокз. 

Оглмфаплд номвдгдлля одсмок 
мкодкзт псдо гдоеавлмгм йагу нм-
родбує пкммогзлмвалзт гіи, цм кмед 
бурз жабджндфдлд хйятмк кмлромйы 
жа пвмєфапліпры взкмлалля мкодкзт 
дранів ра кмлірмозлгу вномвагедлля 
одсмокауіилзт жатмгів. Змкодка, у 
2014 омуі Поджзгдлр Укоаїлз П. Пм-
омхдлкм нодгправзв пвіи нйал од-
смок Укоаїлз ніг лажвмы "Сроардгія-
2020". Цд нмлаг 60 одсмок ра 
пндуіайщлзт номгоак, які жаномваг-
еуырщпя мглмфаплм. Дйя жабджндфдл-
ля нмйірзфлмгм кмлпдлпупу у номудпі 
номвдгдлля одсмок првмодла Науім-
лайщла оага одсмок, яка пкйагаєрщпя 
ж нодгправлзків впіт жауікавйдлзт 
прмоіл ра є каигалфзкмк гйя нмхуку 
кмлпдлпупу і нозилярря оіхдлщ. Оп-

лмвлзкз жавгаллякз Науімлайщлмї 
оагз одсмок є взжлафдлля ноімоз-
рдрів одсмок, кммогзлауія гіи іж од-
смокувалля, кмлірмозлг одайіжауії ра 
гмпяглдлля уійди одсмок. Ріхдлля 
Науімлайщлмї оагз одсмок нозика-
ырщпя жа укмвз кмлпдлпупу впіт уфап-
лзків, цм жабджндфує ужгмгедліпрщ 
нмжзуіи у номудпі одсмок. 

Такзк фзлмк, дсдкрзвла одайіжа-
уія жанйалмвалзт в Укоаїлі одсмок 
пупнійщлмгм йагу ндодгбафає смоку-
валля ра урвдогедлля вігнмвіглмї 
ігдмймгії, пкйагмвзкз якмї є ракі 
нозлузнз: вдотмвдлпрвм ноава ра 
жакмлліпрщ, вігнмвігліпрщ кіелаомг-
лзк жмбмв’яжалляк, нмвага гм ноав 
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг, 
жабджндфдлля лайделмгм уоягувалля, 
кмлромйщмвалмпрі ра кмлірмозлгу як 
ндодгукмвз їт пвмєфаплмпрі ра якмпрі, 
йдгірзкліпрщ ра іл. 
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Паотмкдлкм Н. М. Ігдмймгія як пкйагмва і фзллзк дсдкрзвлмпрі одайіжауії од-
смок в Укоаїлі 

Взжлафдлм нмлярря ра пкйагмві ігдмймгії одсмок, пдодг якзт нозлузнз вдотмвдл-
прва ноава ра жакмлліпрщ, вігнмвігліпрщ кіелаомглзк жмбмв’яжалляк, нмвага гм ноав 
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг, жабджндфдлля лайделмгм уоягувалля, йдгірзк-
лмпрі, кмлромйщмвалмпрі ра кмлірмозлгу. Помалайіжмвалм жкіпр кмелмгм нозлузну. 
Нагмймхдлм ла взжлафайщлмку жлафдллі ігдмймгіфлзт жапаг як кмлпмйігуыфмгм фзл-
лзка, ндодгукмвз пвмєфаплмпрі, якмпрі ра дсдкрзвлмпрі одайіжауії одсмок пупнійщлмгм 
йагу. 

Кйыфмві пймва: ігдмймгія, одсмокз, кмлпмйігауія, нозлузнз, одайіжауія. 
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Паотмкдлкм Н. Н. Игдмймгзя как пмправйяыцая з сакрмо одайзжаузз од-
смок в Укоазлд 

Ссмокуйзомвалм нмлярзд з пмправйяыцзд згдмймгзз одсмок, подгз кмрмошт 
нозлузнш вдотмвдлпрва ноава з жакмллмпрз, пммрвдрпрвзд кдегулаомглшк мбяжа-
рдйщпрвак, уваедлзд к ноавак фдймвдка з мплмвмнмйагаыцзк пвмбмгак, мбдпндфдлзд 
пммрвдрпрвуыцдгм уноавйдлзя, кмлромйзомваллмпрз з кмлзрмозлга. Помалайзжзом-
валм пмгдоеалзд каегмгм нозлузна. Акудлрзомвалм ла мнодгдйяыцдк жлафдлзз 
згдмймгзфдпкзт мплмв как кмлпмйзгзоуыцдгм сакрмоа, нодгнмпшйкз пвмдводкдллм-
прз, кафдпрва з  йдгзрзклмпрз одайзжаузз одсмок мбцдпрвдллмгм промя. 

Кйыфдвшд пймва: згдмймгзя, одсмокш, кмлпмйзгаузя, нозлузнш, одайзжаузя. 

 

 

Parkhomenko N. The ideology as a component and efficiency factor of realization 
of the reforms in Ukraine 

The term and components of reform’s ideology were defined. Among the components 
there are principles of the rule of the law and legality, compliance with the international 
obligations, respect of human rights and main freedoms, provision of good governance, 
legitimacy, controllability and monitoring. The concept of the every principle was ana-
lyzed. The paramount importance of reform’s ideological bases were noticed as consolidat-
ing factor, precondition of timeliness, quality and effectiveness of reform’s realization.  
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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. 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

188  

Список використаних джерел 
 

1. Сймвлзк укоаїлпщкмї кмвз. Акагдкіфлзи рйукафлзи пймвлзк (1970—1980): в 
11 рмкат. Тмк 8. 1977. С. 478 [Ейдкромллзи одпуоп]. – Рдезк гмпруну : 
http://sum.in.ua/s/reghlamentacija 

2. Тйукафлзи пймвлзк укоаїлпщкмї кмвз. E-slovnik [Ейдкромллзи одпуоп]. – 
Рдезк гмпруну : http://eslovnyk.com/Рдгйакдлрауія 

3. Юозгзфла длузкймндгія: В 6 р. / Рдгкмй.: Ю. С. Шдкхуфдлкм (гмймва одг-
кмй.) ра іл. – К.: «Уко. длузкй.», 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 п. (С. 256). 

4. Гупаоєв С. Д., Ойіилзк А. Ю., Сйыпаодлкм О. Л. Тдмоія ноава і гдоеавз: 
Навфайщлзи нмпіблзк. К. : Впдукоаїлпщка апмуіауія взгавуів «Поавмва єгліпрщ», 2008.  
270 п. (С. 191). 

5. Вдйзка укоаїлпщка ыозгзфла длузкймндгія : у 20 р. – Х. : Поавм, 2016 – Т. 3 
: Загайщла рдмоія ноава / одгкмй.: О. В. Пдрозхзл (гмймва) ра іл. ; Нау. акаг. ноав. 
лаук Укоаїлз ; Іл-р гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз ; Нау. 
ыозг. ул-р ікдлі Яомпйава Мугомгм. 2017. 952 п. (С. 516). 

6. Кмлпрзрууія Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 № 254к/96-ВР // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 1996. № 30. Ср. 141. 

7. Кмлпрзрууія Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 № 254к/96-ВР // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 1996. № 30. Ср. 141. 

8. Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгал-
ляк 60 лаомглзт гднурарів Укоаїлз ном мсіуіилд рйукафдлля нмймедлщ фапрзлз 
ндохмї праррі 103 Кмлпрзрууії Укоаїлз в кмлрдкпрі нмймедлщ її прарди 5, 156 ра жа 
кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк гомкагял Гайаифука Вагзка Сдогіимвзфа, Пмггмолмї 
Вікрмоії Вайдлрзлівлз, Кзпймї Тдрялз Вмймгзкзоівлз ном мсіуіилд рйукафдлля нм-
ймедлщ фапрзл гоугмї, родрщмї, фдрвдормї праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз (пноава ном 
жгіиплдлля вйагз лаомгмк) віг 5 емврля 2005 омку № 6-он/2005 (Сноава № 1-
5/2005) // Осіуіилзи віплзк Укоаїлз. 2005. № 41. С. 31. Ср. 2605 - кмг акру 
34045/2005. 

9. Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа кмлпрзрууіилзкз нм-
галлякз Поджзгдлра Укоаїлз ном мсіуіилд рйукафдлля нмймедлщ фапрзл гоугмї, 
родрщмї праррі 5, праррі 69, фапрзлз гоугмї праррі 72, праррі 74, фапрзлз гоугмї праррі 
94, фапрзлз ндохмї праррі 156 Кмлпрзрууії Укоаїлз (пноава ном нозилярря Кмлпрз-
рууії ра жакмлів Укоаїлз ла одсдодлгукі) віг 16 квірля 2008 омку № 6-он/2008 
(Сноава № 1-2/2008) / Осіуіилзи віплзк Укоаїлз. - 2008. - № 32. - С. 35. – Ср. 1056 
- кмг акра 42925/2008. 

10. Кмлпрзрууія Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 № 254к/96-ВР // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 1996. № 30. Ср. 141. 

11. Кмлпрзрууія Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 № 254к/96-ВР // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 1996.  30. Ср. 141. 

12. Кмлпрзрууія Укоаїлз: Закмл Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 № 254к/96-ВР // 
Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 1996. № 30. Ср. 141. 

13. Пом цмоіфлі нмпйалля Поджзгдлра Укоаїлз гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз: 
Укаж Поджзгдлра Укоаїлз віг 9 квірля 1997 о. № 314/97 // Осіуіилзи віплзк 
Укоаїлз. 1997. № 16. С. 17. - кмг акра 566/1997. 

14. Закмл Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» віг 2 фдовля 2016 о. 
№ 1402-VIII // Вігмкмпрі Вдотмвлмї Рагз. 2016. № 31. Ср. 545. 
 
 
 

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. 
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цивільних прав 

 

Огзл ж лаисулгакдлрайщліхзт 
ілпрзрурів узвійщлмгм ноава, якзи 
нмпріилм нозвдорає увагу лаукмвуів 
– ілпрзрур мб’єкрів узвійщлзт ноав. 
Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів, ноавзйщлд 
ж’япувалля їт ноавмвмгм одезку гм-
жвмйяє ла ноакрзуі  жапрмпмвуварз  
вігнмвіглд жакмлмгавпрвм ра  жгіип-
лыварз лайделу мтмомлу і жатзпр 
ноав ра ілрдодпів вмймгійщуів мб’єкрів 
узвійщлзт ноав, цм і жукмвйыє акру-
айщліпрщ взбоалмгм ланояку гмпйі-
гедлля.   

Ріжлі гмкрозлайщлі нігтмгз лау-
кмвуів цмгм нмлярря ра мжлак 
мб’єкрів узвійщлзт ноав, пундодфлмп-
рди у фзллмку жакмлмгавпрві, лдмг-
лмоігліпрщ пугмвмї ноакрзкз мбукмв-
йыырщ нмродбу в акрзвіжауії гмпйі-
гедлщ узт нзралщ.    

Помбйдку мб’єкрів узвійщлзт 
ноав жагаймк і мбмомрмжгарлмпрі жмк-
одка ґоулрмвлм гмпйігеува-
йз Гайялрзф М. К., Дждоа О. В., Заі-
ка Ю. О., Кмгзлдущ А. О., Кмталмв-
пщка О. В., Маигалзк Р. А., Міфу-
оіл Є. О., Сйінфдлкм C. А., Хаозрм-
лмв Є. О., Шзкмл С. І., Шзх-
ка Р. Б., Яомущкзи В. Л. ра іл. Помрд 
єгзлмї гуккз ж багарщмт нзралщ у 
псдоі рдмоії мб’єкрів лд іплує.  

На пуфаплмку драні пралмвйдлля 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва  в Укоаї-
лі акруайщлмы є нмродба у  ж’япуваллі 
жагайщлм – рдмодрзфлзт, кдрмгмймгі-
флзт і ноакрзфлзт номбйдк, 
нмв’яжалзт іж ноавмвзк одезкмк 
мб’єкрів узвійщлзт ноав, які ндодва-
елм алайіжувайзпя йзхд соагкдлра-
олм, а ракме взявйдлля пундодфлмп-
рди у фзллмку жакмлмгавпрві ра вз-
жлафдлля ндопндкрзв имгм вгмпкмла-
йдлля.    

Мдрмы праррі є гмпйігедлля  нм-
лярря «мбмомрмжгарліпрщ» мб’єкрів 
узвійщлзт ноав, ж’япувалля мжлак 
ущмгм нмлярря ра мпмбйзвмпрди ноа-
вмвмгм одезку мкодкзт ж лзт.     

Обмомрмжгарліпрщ – мглд ж кйы-
фмвзт нмлярщ у рдмоії одфмвмгм ноава, 
якд гмпйігеуваймпя взгарлзкз нодг-
правлзкакз узвійіпрзфлмї лаукз цд у 
кзлуймку ра нмжакзлуймку прмйіррі. 

 Взвфаыфз нмлярря «мбмомрмжга-
рліпрщ», лдкмейзвм жайзхзрз нмжа 
увагмы і нмлярря  «узвійщлзи мбм-
омр». У узвійіпрзуі вфдлі нм-оіжлмку 
омжукіырщ і рйукафарщ нмлярря «уз-
війщлзи мбмомр»,  лавмгярщ оіжлмка-
лірлі имгм взжлафдлля, які, як жажла-
фає Яомущкзи  В. Л., ілкмйз є номрз-
йделзкз [20, п. 435]. 
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Лдгайщлмгм жагайщлмгм взжлафдл-
ля нмлярря «узвійщлзи мбмомр» у 
жакмлмгавпрві лд іплує, жа взляркмк 
пндуіайщлзт жакмлів, у якзт одгйакд-
лруєрщпя мпмбйзвіпрщ ноавмвмгм пра-
рупу рмгм фз ілхмгм мб’єкра узвійщ-
лзт ноав. Так, у Ммгдйщлмку Закмлі 
«Пом кмлромйщ жа мбмомрмк оагімак-
рзвлзт кардоіайів»,  нозилярмку ла 
24-ку нйдлаолмку жапігаллі Міенао-
йакдлрпщкмї Апакбйдї гдоеав – уфап-
лзків СНД, і якзи нмкйзкалзи пноз-
ярз жанмбігаллы лджакмллмгм мбігу 
оагімакрзвлзт кардоіайів, жабджнд-
фдллы жгмомв’я і мпмбзпрмї бджндкз 
гомкагял, а ракме гдоеавлмї, гомкаг-
пщкмї ра кіелаомглмї бджндкз у пр. 1 
ніг мбмомрмк оагімакрзвлзт кардоіа-
йів омжукієрщпя як нмвмгедлля ж оа-
гімакрзвлзкз кардоіайакз, рак і вфз-
лдлля ноавмфзлів ж лзкз [13]. 

У гмкрозлі узвійщлмгм ноава ніг 
узвійщлзк мбмомрмк номнмлуєрщпя  
омжукірз ноавмкіолд вігфуедлля абм 
ндодтіг мб’єкрів узвійщлмгм ноава віг 
мглієї мпмбз гм ілхмї. Сакд у ракмку 
взжлафдллі кіпрярщпя впі лдмбтіглі ра 
гмпрарлі мжлакз узвійщлмгм мбмомру, 
як ноавмвмї кардгмоії. Вігфуедлля ра 
ндодтіг укажуырщ ла гзлакіку 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава, а ноавмкі-
оліпрщ – ла її ыозгзфлд мсмокйдлля 
(ла гзлакіку пуб’єкрзвлзт ноав)  [16, 
п. 131]. 

Кардгмоіы «узвійщлзи мбмомр» 
роагзуіилм омжгйягаырщ в кмлрдкпрі 
пупнійщлзт віглмпзл як пмуіайщлд 
явзцд, взявйяєрщпя у жкілі пралу ла-
йделмпрі – кмйз мглі мпмбз лабува-
ырщ, а ілхі – вігфуеуырщ – мб’єкрз 
узвійщлзт ноав (ноавмвіглмпзл) [1, 
c. 73]. 

Цзвійщлзи мбмомр – уд ыозгзфла 
смока дкмлмкіфлмгм мбмомру, а 
мб’єкракз мпраллщмгм є рмвао, рмбрм, 
бйагм, якд кає гомхмву уілліпрщ, мр-
ед, і ноава ла лщмгм кмеурщ бурз 
рійщкз каилмвзкз [10, п. 108]. 

За мжлакмы рмваолмпрі, мбмомрмж-
гарліпрщ мб’єкрів і взоіхуєрщпя нз-
ралля цмгм жапрмпувалля гм пніолзт 
ноавмвіглмпзл лмок рієї фз ілхмї 
гайужі жакмлмгавпрва [8, п. 289–290]. 
Як омжвзрмк уієї гуккз номнмлуєрщпя 

омжоіжлярз нмлярря узвійщлзи мбмомр 
«у вужщкмку омжукіллі» і у «хзомкм-
ку». Пдохд прмпуєрщпя взнагків жкі-
лз лмпіїв пуб’єкрзвлзт узвійщлзт 
ноав, гоугд ндодгбафає і ілхі вмйщмві 
акрз омжнмоягфмгм таоакрдоу [5, 
п. 329]. 

 Кмлпроукуія нмлярря взгаєрщпя 
лак жалагрм упкйаглдлмы, мпкійщкз і 
в жакмлмгавпрві, і в узвійіпрзфліи 
гмкрозлі пкйаймпя прайд нмлярря 
«омжнмоягедлля».    

Алайіжуыфз віглмпзлз узвійщлм-
гм мбмомру, мгзл ж лаиаврмозрдрлі-
хзт   узвійіпрів кзлуймї днмтз Коа-
павфзкмв О. А. взмкодкзв ракі имгм 
мжлакз: лдкардоіайщлзи ігдмймгіфлзи 
таоакрдо віглмпзл узвійщлмгм мбмом-
ру, віглмпзлз узвійщлмгм мбмомру є 
жмбмв’яжайщлзкз узвійщлм-ноавмвзк 
віглмпзлакз, взлзкаырщ іж ноавмкіо-
лзт ыозгзфлзт гіи; дквівайдлрлі жа 
жкіпрмк, і оджуйщрармк узвійщлм-
ноавмвмгм мбмомру є лд ндодтіг кард-
оіайщлзт бйаг віг мглієї мпмбз гм 
ілхмї, а ндодтіг каилмвзт ноав, 
мб’єкрмк якзт є уі бйага [7, п. 17–19].   

Пмлярря «узвійщлзи мбмомр» і 
«каилмвзи мбмомр» лд є рмрмелзкз, 
мпкійщкз узвійщлзи мбмомр явйяє 
пмбмы мглу жі пкйагмвзт каилмвмгм 
мбмомру, якзи мтмнйыє лд йзхд ноз-
варлм–ноавмві, а  і нубйіфлм-ноавмві 
віглмпзлз у псдоі  нубйіфлмгм ноава,  
рмбрм рі, цм одгуйыырщпя лмокакз 
нубйіфлзт гайужди ноава (агкіліпроа-
рзвлмгм, быгедрлмгм,  нмгаркмвмгм ра 
іл.) Віглмпзлз узвійщлмгм мбмомру 
нмбугмвалі ндодгупік ла ракзт жапа-
гат нозварлмгм ноава, як ыозгзфла 
оівліпрщ уфаплзків і аврмлмкія їт вмйі.  

Буквайщлд рйукафдлля нмлярря 
«мбмомр» гмжвмйяє  гіирз взплмвку, 
цм, вйаплд, ніг мбмомрмк лдмбтіглм 
омжукірз вмйщмві ноавмкіолі гії уфап-
лзків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, ула-
пйігмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм уз-
війщлмгм ноава жгіиплыє имгм одайі-
жауіы ж ндодгавалляк ущмгм ноава 
ілхіи мпмбі, і оджуйщрармк ущмгм є 
жкіла ноава ла ндвлзи мб’єкр.  Тмбрм, 
узвійщлзи мбмомр – уд гії улапйігмк 
якзт жкілыырщпя лмпіи пуб’єкрзвлмгм 
ноава ла мб’єкр узвійщлзт ноав ра 
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мбмв’яжків. Цзвійщлзи мбмомр – уд 
лапакндодг номудп, оут, улапйігмк 
якмгм бйага віг мглмгм пуб’єкра ндод-
тмгярщ  (фз кмеурщ ндодирз) гм іл-
хмгм в нмоягку, якзи одгйакдлруырщ 
лмокз фзллмгм жакмлмгавпрва.   

Пмродба ж’япувалля   нмлярря 
«мбмомрмжгарліпрщ мб’єкра» жукмвйдла 
взкмгакз ноавмжапрмвфмї ноакрзкз,  
жапрмпувалляк кмлкодрлзт ноавмвзт 
лмок, які одгйакдлруырщ ноавмвіглм-
пзлз жа уфапры рмгм фз ілхмгм 
мб’єкра.    

За жагайщлзк ноавзймк мб’єкрз 
узвійщлзт ноав кмеурщ війщлм мбдо-
рарзпя жа укмвз, цм вмлз в упралмв-
йдлмку нмоягку лд мбкдедлі в мбігу, 
абм вжагайі  вмлз лд взйуфдлі ж лщмгм. 
У ф. 1 пр. 178 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз впі взгз мбмомрмжгарлмпрі 
(війщлзи мбіг, мбкдедлзи мбмомр, 
взйуфдлля ж мбігу, лдкмейзвіпрщ 
мбмомру фдодж лдвіг’єкліпрщ віг мпм-
бз) мкодпйыырщпя жакмлмгавудк як 
нмлярря мглмгм нмоягку, а   іплувал-
ля мпмбйзвзт вйапрзвмпрди мб’єкра є 
ндодгукмвмы взлзклдлля укмв узві-
йщлмї мбмомрмжгарлмпрі, які жлафлмы 
кіомы внйзваырщ ла узвійщлзи мбм-
омр у уіймку.  Так, лзжка нмбурмвзт 
мб’єкрів  лд нмродбує пндуіайщлмгм 
ноавмвмгм одгуйывалля і війщлм ла-
буваєрщпя, взкмозпрмвуєрщпя і вігфу-
еуєрщпя влапйігмк мнйарлмгм фз бдж-
мнйарлмгм ндодгавалля у вйапліпрщ 
фз вмймгілля ілхзк уфаплзкак узві-
йщлзт ноавмвіглмпзл. Такзкз нігпра-
вакз кмеурщ бурз бугщ-які гмгмвмоз, 
ноавмфзлз, пнагкмвд ноавмлапрунлз-
урвм рмцм. 

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд км-
ела жвмгзрз йзхд гм мбмомрмжгарлм-
прі одфди, мпкійщкз уд жвуеує паку 
ноавмву кардгмоіы нмлярря мб’єкра 
узвійщлзт ноав.  На мбмомрмжгарліпрщ 
мб’єкра внйзваырщ оіжлі фзллзкз,  
ндодгупік имгм нозомглі вйапрзвмпрі, 
ндодваелм сіжзфлі (ційщліпрщ, 
в’яжкіпрщ, гідйдкрозфла номлзкліпрщ, 
кмлудлроауія, ілгукрзвліпрщ, оагімак-
рзвліпрщ,  рднймєкліпрщ, рднйм- і   
дйдкромномвігліпрщ, абпмобуія, рдк-
ндоаруоа нйавйдлля ра кзнілля ра 
іл.). 

Цзвійіпрзфла лаука роагзуіилм 
кйапзсікує мб’єкрз ж уоатувалляк їт 
сіжзфлзт вйапрзвмпрди і дкмлмкіфлм-
гм нозжлафдлля  йзхд жа укмвз цм уі 
вйапрзвмпрі воатмвалі у лмокат жакм-
лмгавпрва, рмбрм є ыозгзфлм жлафу-
цзкз. 

У фзллмку узвійщлмку жакмлм-
гавпрві впралмвйдла ноджукнуія війщ-
лмї мбмомрмжгарлмпрі мб’єкрів узвійщ-
лзт ноав, які кмеурщ війщлм вігфуеу-
варзпя абм ндодтмгзрз віг мглієї мпм-
бз гм ілхмї в нмоягку ноавмлапрун-
лзурва, пнагкувалля фз ілхзк пнм-
пмбмк, якцм вмлз: а) лд взйуфдлі іж 
узвійщлмгм мбмомру; б) абм мбкдедлі 
в мбмомрі, в) абм є лдвіг’єклзкз віг 
сіжзфлмї фз ыозгзфлмї мпмбз.   

Оред, жайделм віг мбправзл, які є 
ндодхкмгмы гйя жайуфдлля мб’єкра 
гм узвійщлмгм мбмомру, ракі мб’єкрз 
кмела омжгійзрз ла абпмйырлм лд-
мбмомрмжгарлі, рмбрм ракі, уфапрщ 
якзт лдкмейзва в мбмомрі  фдодж ріп-
лзи жв’яжмк ж мпмбмы їт вмймгійщуя.  
Поджукнуія лдвігфуеувалмпрі ракзт 
мб’єкрів ноякм впралмвйдла у жакмлі, 
жа вігпурлмпрі жакмлмгавфзт жабмомл 
уд вігфугедлля лдкмейзвд  влапйі-
гмк нозомглзт мпмбйзвмпрди ракзт 
мб’єкрів.    

Наявліпрщ ндвлзт вйапрзвмпрди 
бугщ-якмгм мб’єкра внйзває ла  мбпяг 
ноав і мбмв’яжків уфаплзків узвійщлзт 
ноавмвіглмпзл ра жукмвйыє і кмейз-
віпрщ жапрмпувалля рзт фз ілхзт ноа-
вмвзт лмок, фз  кмейзвіпрщ бурз 
нігправмы  гйя взйуфдлля одфі вжага-
йі іж узвійщлмгм мбмомру. 

 Ммлрдпкщє Ш. жажлафав, цм як-
цм гмжвмйзрз йыгзлі вфзлярз впд, 
цм вмла жабаеає, і рз жгубзх її [11, 
п. 242]. Взйуфдлля іж узвійщлмгм мбм-
омру нмроіблм омжукірз як взвдгдлля 
кардоіайів і жлаоягщ ж одезку 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава [14, п. 207]. 

Мдидо Д. І. ракме лагмймхував, 
цм лд впі одфі, лд впі сіжзфлі рійа 
нігйягаырщ налуваллы мпмбз, є 
мб’єкрмк ноава, а рійщкз ракі одфі, 
ракі рійа, які  ндодбуваырщ у узвійщ-
лмку мбмомрі і каырщ жлафдлля каи-
ла, рмбрм, явйяырщ пмбмы ндвлу уіл-
ліпрщ. Так, пвірзйа лдбдплі, нрзуі, цм 
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йіраырщ у ніглдбдппі, лд ндодбуваырщ 
у узвійщлмку мбмомрі і лд омжгйяга-
ырщпя як мб'єкрз ноава. Помрд жа нд-
влзт укмв і ракі одфі кмеурщ бурз 
мб’єкракз ноава, айд нмроіблм, цмб 
лапрайз ракі укмвз: нмроіблм, цмб 
одфі нігнагайз ніг налувалля йыгзлз 
і омжгйягайзпщ у узвійщлмку нмбурі 
як уілліпрщ [9, п. 139]. Алаймгіфлу 
гукку взпймвйывав і Вапщкмвпщ-
кзи Є. В., жажлафаыфз, цм лд бугщ-
яка оіф, рмбрм, бйагм, жгарлд гм мбм-
омру фдодж пвмї нозомглі вйапрзвмпрі, 
рмбрм  жгарлд нігйягарз абпмйырліи 
вйагі нозварлзт мпіб  [2, п. 84]. 

Шдохдлдвзф Г. Ф. омжгйягав нз-
ралля узвійщлмгм мбмомру у оупйі 
рдмоії  одфди як мб'єкрів узвійщлзт 
ноав. Змкодка мб’єкрмк ноава  є  впд 
рд, цм кмед бурз жапмбмк жгіиплдлля 
ілрдодпу. Мдеі омжнмоягедлля 
мб’єкракз узвійщлзт ноав жайдеарщ 
віг їт дкмлмкіфлмї пурі і ыозгзфлмї 
таоакрдозпрзкз.  

Чдодж  нозомглі нозфзлз лд км-
еурщ бурз мб’єкрмк угмгз: а) пвірйм, 
пмляфлд фз кіпяфлд; б) нмвіроя; вмга, 
цм рдфд; в)  кмод фз вмгз кмопщкі. 

Іж гдоеавлзт кіокувалщ  гдякі 
одфі взжлаырщпя лджгарлзкз бурз 
нодгкдрмк ноав ж бмку нозварлзт 
мпіб: а)каждллі; б) гомкагпщкі. 

Іж одйігіилзт кіокувалщ, жанупрійі 
кйагмвзца пдодг лапдйдлзт кіпущ. 

 Цікава имгм нмжзуія цмгм мпмб-
йзвмгм кіпуя ікмл у уіи кйапзсікауії: 
вмлз лд взйуфдлі ж мбмомру, номрд 
вмлз «номгаырщ, і жакілыырщ гомхз-
ка» [19, п. 148–150].  

Пмгіблі гуккз цмгм нодгкдрів, 
лаг якзкз йыгзла сіжзфлм лд кмед 
взявзрз бугщ-якд налувалля, абм 
кмйз нозварлд налувалля лаг лзкз 
лд гмнупкаєрщпя ж оіжлзт нмйірзфлзт, 
гомкагпщкзт, одйігіилм-кмоайщлзт 
кіокувалщ, взпймвйывав і   Вапщкмв-
пщкзи  Є. В. [ 2, п. 116]. 

У пуфапліи гмкрозлі вваеаырщпя 
взйуфдлзкз іж узвійщлмгм мбмомру  
мб’єкрз, ноавм вйаплмпрі ла які кмед 
лайдеарз взкйыфлм гдоеаві  [12, 
п. 313]. Взйуфдлзкз іж узвійщлмгм 
мбмомру  є мб’єкрз ноава взкйыфлмї 
вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу – жд-

кйя, її лагоа, аркмпсдолд нмвіроя, 
вмглі ра ілхі нозомглі одпуопз, які 
жлатмгярщпя в кдеат рдозрмоії Укоа-
їлз, нозомглі одпуопз її кмлрзлдлра-
йщлмгм хдйщсу, взкйыфлмї (кмопщ-
кмї) дкмлмкіфлмї жмлз   (пр. 13 Кмл-
прзрууії Укоаїлз).  Ці мб’єкрз км-
еурщ бурз  мб’єкрмк нубйіфлзт ноа-
вмвіглмпзл.    

Вірфзжлялд жакмлмгавпрвм мбкд-
едлм мбмомрмжгарлзкз мб’єкракз і 
мб’єкракз, взйуфдлзкз іж узвійщлмгм 
мбмомру, взжлафає лапакндодг, одфі,  
ілхд каилм; ндвлі взгз омбір і нмпйуг 
( абм їт оджуйщрарз); лзжку лдкардоі-
айщлзт мб’єкрів  (оджуйщрарз ілрдйдк-
руайщлмї гіяйщлмпрі, жапмбз ілгзвігу-
айіжауії рмваоів ра їт взомблзків) ра 
мкодкі взгз  ілсмокауії. 

Зажлафзкм, цм мб’єкрз, які жа 
козрдоієк мбмомрмжгарлмпрі кйапзсі-
кмвалі в мглмку нігвзгі (війщлі в 
мбмомрі, мбкдедлм мбмомрмжгарлі, 
взйуфдлі ж мбмомру) кмеурщ жлафлм 
вігоіжлярзпя кіе пмбмы жа ноавмвзк 
одезкмк. 

Кмедл ж мб’єкрів узвійщлзт ноав  
кає пвмї мпмбйзві ыозгзфлі мжлакз ра 
ндвлі мпмбйзвмпрі. Так, ланозкйаг, 
мглієы іж ваейзвзт  мжлак ілсмокауії  
є кмейзвіпрщ мбмомрмжгарлмпрі, рмф-
ліхд, кмейзвіпрщ лагалля ноав ла 
ілсмокауіы ілхзк мпмбак ла нігправі 
узвійщлм-ноавмвзт гмгмвіолзт жм-
бмв’яжалщ [6, п. 61].  Вмглмфап, як 
пноавдгйзвм  лагмймхує  Дждоа О. В., 
лд упі мб’єкрз узвійщлзт ноав кмеурщ 
вігфуеуварзпя  [3, c. 73]. У йірдоаруоі  
як мглу  ж мжлак  мкодкзт мб’єкрів 
узвійщлзт ноав лавмгярщ їт «лдпкіл-
фдллу» нмгійщліпрщ   [17, c. 126].   

У узвійіпрзфліи йірдоаруоі лажз-
ваырщ гві укмвз мбмомрмжгарлмпрі 
мб’єкрів: а) вігмкодкйдліпрщ абм лдві-
гмкодкйдліпрщ  віг пуб’єкра; б) лаяв-
ліпрщ фз вігпурліпрщ ноякмї вкажівкз 
жакмлу ном їт мбкдедліпрщ в мбмомрі 
фз взйуфдлі іж узвійщлмгм мбмомру 
[15, п. 71]. 

Гмймвлмы вйапрзвіпры мб’єкра 
узвійщлзт ноав є имгм жгарліпрщ ніг-
кмоярзпя вмйі пуб’єкра узвійщлзт 
ноавмвіглмпзл. Якцм мб’єкр 
мб’єкрзвлм іплує нмжа вмйщмвмы гія-
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йщліпры йыгзлз, лд жайдезрщ віг  лдї, 
рм ракзи мб’єкр лд кмед бурз і нодг-
кдрмк ноавмвмгм одгуйывалля і  віл 
лд нігнагає ніг кардгмоіы «мб’єкр 
узвійщлзт ноав».  Ця мжлака мбмом-
рмжгарлмпрі ріплм нмв’яжала ж нозомг-
лзкз вйапрзвмпрякз мб’єкра. Якцм 
ракзк мб’єкрмк літрм лд кмед пкмоз-
прарзпя абм ракі вйапрзвмпрі ндодх-
кмгеаырщ жайуфдллы ракмгм мб’єкра в  
узвійщлзи мбмомр, рм ракзи мб’єкр лд 
кмед вваеарзпя і мбмомрмжгарлзк. 

 Оред, мглзк ж гмймвлзт фзллз-
ків, які внйзваырщ ла прунілщ мбмом-
рмжгарлмпрі мб’єкра і ла имгм мбмомрм-
жгарліпрщ жагаймк, є кмейзвіпрщ муі-
лкз   имгм  дкмлмкіфлзт вйапрзвмп-
рди, кмейзвіпрщ жагмвмйдлля нмродб 
йыгзлз.   

 Звіплм, лаукмвм-рдтліфлзи ном-
годп  жукмвйыє ндодгйяг прайзт нм-
ймедлщ і кійщкіпрщ мб’єкрів ноавмвмгм 
одгуйывалля нмпріилм жбійщхуєрщпя.  

Сндуіайщлзи ноавмвзи одезк 
упралмвйдлм і віглмплм мбкдедлм 
мбмомрмжгарлзт   мб’єкрів. Піг ноавм-
взк одезкмк в ыозгзфліи йірдоаруоі  
роагзуіилм омжукієрщпя впралмвйдлзи 
у жакмлмгавпрві нмоягмк лабурря, 
кмозпрувалля ра вігфуедлля одфди як 
мб’єкрів узвійщлмгм ноава [18,  п. 71 ]. 

Звіплм, і ж фапмк кмйм ракзт 
мб’єкрів жкілыєрщпя. Іцд Дывдолуа 
М. Л. жажлафав, цм кмйм одфди, жгар-
лзт бурз нодгкдрмк жагайщлзт узві-
йщлзт ноавмвіглмпзл, іпрмозфлм омж-
взваєрщпя і омжхзояєрщпя…, мб’єкр 
ноава прає бійщх ноавмжгарлзк і 
бійщх мбмомрмжгарлзк [4, п. 12 ]. 

Ця рдлгдлуія жбдоігаєрщпя і в пу-
фаплзт укмват, мпкійщкз у псдоі уз-
війщлмгм мбмомру ж’явйяырщпя лмві 
мб’єкрз узвійщлзт ноав, а в лаявлзт 
мбмомрмжгарліпрщ жбійщхуєрщпя. За-
кмлмгавфі лмокз у псдоі одгуйывал-
ля узвійщлмгм мбмомру нмпріилм   
жкілыырщпя, вігнмвіглм, жкілыєрщпя і 
кмйм мб’єкрів  ра їт ноавмвзи одезк. 

Так, у пр. 9 Закмлу Укоаїлз «Пом 
взкмозпралля ягдолмї длдогії ра оагі-
ауіилу бджндку»  віг 8 йырмгм 1995 о. 
«Поавм вйаплмпрі ла ягдолі упралмв-
кз ра гедодйа імліжуыфмгм взномкі-
лывалля» жажлафдлм, цм лавдгдлі 

мб’єкрз  кмеурщ  ндодбуварз у оіжлзт 
смокат вйаплмпрі. А мпщ «ягдолі ка-
рдоіайз»  є взкйыфлм жагайщлмгдоеа-
влмы вйапліпры. 

Іплує цд мглд бмйыфд нзралля – 
уд нзралля ном жбомы. Так, в укоаїл-
пщкмку пупнійщпрві гавлм рмфзрщпя 
гзпкупія віглмплм кмейзвмпрі гомка-
гял лабуварз ноавм ла кмомркмпрвм-
йщлу жбомы.    Пмжзрзвлзи апндкр 
омжхзодлля ноава ла жбомы кз км-
едкм нмбафзрз ла нозкйагі багарщмт 
коаїл, гд жбомы йдгайіжмвалм,  номрд  
жймфзлліпрщ улапйігмк ущмгм в уіймку 
лд жбійщхзйапя. Ндгарзвлзи апндкр – 
уд лдвоатувалля пуфаплзт одайіи, км-
йз йдгайіжауія жбомї кмед жукмвзрз 
жомпралля жймфзллмпрі ж взкмозпрал-
ляк уед гмжвмйдлмї жакмлмк жбомї.  

На омжгйягі Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз жлатмгярщпя гва номдкрз 
жакмлу: «Пом вмглднайщлу жбомы уз-
війщлмгм нозжлафдлля» віг 1 гоугля 
2014  о. і «Пом узвійщлу жбомы і бмє-
нознапз» віг  10 гоугля 2014 о., жа 
якзкз Кмкірдр Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз ж нзралщ ноавмвмї нмйірзкз ра 
ноавмпуггя, акудлруыфз увагу ла 
рмку, цм  кмедл кає ноавм жатзцарз 
пвмє езрря і жгмомв’я, езрря і жгм-
омв’я ілхзт йыгди віг номрзноавлзт 
нмпягалщ, жомбзв взплмвкз, цм уі 
номдкрз лд пундодфарщ нмймедлляк 
Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Помрд гмймвлмы кдрмы ракмгм 
жакмлу нмвзлдл бурз жатзпр езрря ра 
жгмомв’я гомкагял, пупнійщлмї бджнд-
кз, гдоеавлмї і нозварлмї вйаплмпрі 
віг лджакмллмгм жапрмпувалля жбомї. 
Тмку жаномнмлмвалі в номдкрат гаоа-
лрії ущмгм взгаырщпя лак лдгмпрарлі-
кз і, вігнмвіглм, жкіла ноавмвмгм од-
езку жбомї – ндодгфаплмы. 

Суфаплд узвійщлд жакмлмгавпрвм, 
кйапзсікуыфз мб’єкрз жа прундлдк 
мбмомрмжгарлмпрі, кдоуєрщпя лапакнд-
одг ракзкз жапагакз узвійщлмгм ноа-
ва, як пноавдгйзвіпрщ і омжукліпрщ, 
нмйірзфла гмуійщліпрщ, а ракме жвз-
фаякз, які пкйайзпя в пупнійщпрві. 
Сноавдгйзвіпрщ, гмуійщліпрщ і омжук-
ліпрщ гмжвмйяє лд йзхд жабджндфзрз 
лайделзи мбіг мб’єкрів у пупнійщпрві, 
угмпкмлайзрз ноавмвзи одезк пндуі-
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айщлзт мб’єкрів, а і жабджндфзрз ла-
йделд  жгіиплдлля пуб’єкрзвлзт уз-
війщлзт ноав їт вмймгійщуякз, а ра-
кме жатзпрзрз нубйіфлі ілрдодпз ра 
нозварлі ілрдодпз родріт мпіб.    

 Піг узвійщлзк мбмомрмк омжу-
кіырщ вмйщмві ноавмкіолі гії уфаплз-
ків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, улапйі-
гмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм узвійщ-
лмгм ноава жгіиплыє имгм одайіжауіы 
ж ндодгавалляк ущмгм ноава ілхіи 
мпмбі, і оджуйщрармк ущмгм є жкіла 
ноава ла ндвлзи мб’єкр. Віглмпзлз 
узвійщлмгм мбмомру нмбугмвалі ла 
ракзт  жапагат нозварлмгм ноава, як 
ыозгзфла оівліпрщ уфаплзків і аврм-
лмкія їт вмйі. Цзвійщлзи мбмомр – уд, 
вйаплд,  гії улапйігмк якзт жкілы-
ырщпя лмпіи пуб’єкрзвлмгм ноава ла 
мб’єкр узвійщлзт ноав. 

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узві-
йщлзт ноав – уд нозомгла і вмглмфап, 
ыозгзфла вйапрзвіпрщ мб’єкрів узві-
йщлзт ноав бурз нодгкдрмк нозвар-
лмноавмвмгм мбігу, пноякмвалмгм ла 
жкілу ноава вмймгійщуя ракмгм 
мб’єкра абм ла лагалля ноав ла ракзи 
мб’єкр родрік мпмбак. Оглзк ж гмймв-
лзт козрдоіїв муілывалля прундля 
мбмомрмжгарлмпрі мб’єкра і мбмомрмж-
гарлмпрі мб’єкра жагаймк є имгм дкм-
лмкіфлі вйапрзвмпрі і омжукліпрщ їт 
муілкз.    

Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд є 
лджкіллмы ноавмвмы кардгмоієы, а її 
жкіпр жайдезрщ віг  вйапрзвмпрди 
мб’єкра і омжвзрку жакмлмгавпрва,  
лмокз якмгм жабджндфуырщ їт ноавмву 
одгйакдлрауіы. 
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Скознлзк В. Л. Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлзт ноав 
У праррі номвдгдлм гмпйігедлля нмлярря «мбмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлзт 

ноав», ж’япмвалм мжлакз ущмгм нмлярря ра мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одезку мкодкзт ж 
лзт. Упралмвйдлм, цм ніг узвійщлзк мбмомрмк омжукіырщпя вмйщмві ноавмкіолі гії 
уфаплзків узвійщлзт ноавмвіглмпзл, улапйігмк якзт лмпіи пуб’єкрзвлмгм узвійщлмгм 
ноава жгіиплыє имгм одайіжауіы ж ндодгавалляк ущмгм ноава ілхіи мпмбі, і оджуйщра-
рмк ущмгм є жкіла ноава ла ндвлзи мб’єкр. Дмвдгдлм, цм мбмомрмжгарліпрщ мб’єкрів лд 
є лджкіллмы ноавмвмы кардгмоієы, а її жкіпр жайдезрщ віг  вйапрзвмпрди мб’єкра і 
омжвзрку жакмлмгавпрва,  лмокз якмгм жабджндфуырщ їт ноавмву одгйакдлрауіы. 

Кйыфмві пймва: мб’єкрз узвійщлзт ноав; узвійщлзи мбмомр; мжлакз мбмомрмжгар-
лмпрі мб’єкрів; ноавмвзи одезк мб’єкрів узвійщлзт ноав. 

 
 
Скознлзк В. Л. Обмомрмпнмпмблмпрщ мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав 
В прарщд номвдгдлм зппйдгмвалзд нмлярзя «мбмомрмпнмпмблмпрщ» мбчдкрмв гоае-

галпкзт ноав, вшяплдлш нозжлакз ърмгм нмлярзя з мпмбдллмпрз ноавмвмгм одезка 
лдкмрмошт зж лзт. Упралмвйдлм, фрм нмг гоаегалпкзк мбмомрмк нмгоажукдваырпя 
вмйдвшд ноавмкдолшд гдипрвзя уфапрлзкмв гоаегалпкзт ноавммрлмхдлзи, в оджуйщ-
рард кмрмошт лмпзрдйщ пубчдкрзвлмгм гоаегалпкмгм ноава пмвдохадр дгм одайзжаузы 
нурдк ндодгафз ърмгм ноава гоугмку йзуу, з оджуйщрармк фдгм вшпрунадр зжкдлдлзд 
ноава ла мнодгдйдллши мбчдкр. Дмкажалм, фрм мбмомлмпнмпмблмпрщ мбчдкрмв лд явйя-
дрпя лдзжкдллми ноавмвми кардгмозди, а дд пмгдоеалзд жавзпзр мр мпмбдллмпрди мбч-
дкра з оажвзрзя жакмлмгардйщпрва, лмокш кмрмомгм мбдпндфзваыр зт ноавмвуы одг-
йакдлраузы. 

Кйыфдвшд пймва: мбчдкрш гоаегалпкзт ноав; гоаегалпкзи мбмомр; нозжлакз 
мбмомлмпнмпмблмпрз мбчдкрмв; ноавмвми одезк мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав.  

 
 
Skrypnyk V. Circulability it’s objects of civil rights 
The article  is made an analysis  with the concept of "circulability its objects of civil 

rights". The features of this concept and features of the legal regime certain of them are 
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clarified. The пirculability of civil rights are a natural and at the same time a legal 
property of objects of civil rights to be the subject of private law circulation, aimed at 
changing the right of the owner of such an object or granting rights to such an object to 
third parties. One of the main criteria for assessing the degree of пirculability at the 
object and the пirculability of the object in general is its economic properties and the 
wisdom of their evaluation. The пirculability of objects are not an unchanged legal 
category and its content depends on the object properties and the development of 
legislation, whose norms ensure their legal regulation. 

Key words: objects of civil rights; civil circulation; пirculability signs of objects; legal 
regime of objects of civil rights. 
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українських учених у еміграції 

Жзрря, рвмофіпрщ і гмйя взгар-
лзт нодгправлзків укоаїлпщкмї ноа-
вмвмї гуккз в дкігоауії, багарм ноаущ 
якзт гм ущмгм фапу жайзхаырщпя 
каймвігмкзкз, є фапрзлмы укоаїлпщ-
кмї іпрмоії. Дмпйігедлля рвмофмї пна-
гцзлз дкігоалрпщкзт уфдлзт-
ноавлзків – уд лд йзхд номяв нмва-
гз гм кзлуйзт нмкмйілщ, лд йзхд 
гмйуфдлля гм мб’єклмгм капзву 
жлалщ, првмодлмгм в дкігоауії, айд и 
кмейзва вігнмвігщ ла номбйдкз ра 
взкйзкз в гдоеавлм-ноавмвмку омж-
взрку пуфаплмї Укоаїлз.  

Взжлафдлля ыозгзфлзт козрдоі-
їв муілкз рзт фз ілхзт нмлярщ є 
розваймы лдвзоіхдлмы номбйдкмы 
ноава, а пуб’єкрзвлмї вмйі жакмлмга-
вуя фз вфдлмгм в муілуі іпрмоії ноа-
вмвзт уфдлщ і рйукафдллі оіжлзт нм-
лярщ лд оігкм жлафлм бійщхд, ліе 
ыозгзфлмї ймгікз. Дмпрарлщм пкйаг-
лм жапрмпмвуварз козрдоії пуфаплмпрі 
гм гдоеавлм-ноавмвзт рдмоіи прмйір-
лщмї гавлмпрі, номрд в бійщхмпрі вз-
нагків ракд нмоівлялля є кмейзвзк 
і лдмбтіглзк. 

Фмока ноавмвмї мпвірз ндодгба-
фає жкіцдлля акудлрів у ніггмрмвуі 
ыозгзфлзт кагоів іж сатівуів р.жв. 
гдоеавлм-пзймвмгм бймку гм ноавлз-
ків, гмрмвзт ноауыварз в гайужі жатз-
пру ноав і пвмбмг йыгзлз и гомкагя-
лзла, вдпрз омбмру ж ноавмвмгм впдм-
буфу лапдйдлля, мпмбйзвм гірди ра 
кмймгі, пноякмвуварз пвмї жупзййя ла 
номсійакрзку ра жанмбігалля номрз-
ноавлмї нмвдгілкз, жкдлхдлля оівля 
козкілмгдллмпрі у пупнійщпрві, взтм-
валля нмвагз гм ноава, жакмлу, омж-
бугмвз ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва жагаймк. 

Мдрмгмймгіфлмы мплмвмы галмї 
праррі прайз ноауі Б. Алгоупзхзла, 
В. Бабкіла, І. Бмика, В. Гмлфаодлка, 
Ю. Додвліущкмгм, В. Єокмйаєва, 
О. Заифук, А. Івалмвмї, О. Ммхак, 
Н. Оліцдлкм, Н. Паотмкдлкм, В. Пм-
руйщлзущкмгм, І. Скуоармвзф, Р. Срд-
салфука, О. Тмкаофук, Я. Туофзл 
І. Упдлка, Ю. Шдкхуфдлка ра ілхзт. 
Ддоеавлі ра ноавмві кмлуднуії укоаї-
лпщкзт уфдлзт у дкігоауії кіевмєллм-
гм ндоімгу, ла лаху гукку, кмеурщ 
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прарз рзкз жапагакз, алайіж якзт 
гмжвмйзрщ нмгйзбзрз жлалля ном іп-
рмозфлі ндодгукмвз пуфаплзт ном-
бйдк в укоаїлпщкмку гдоеавм- ра 
ноавмрвмодллі.   

Звдолдлля гм лаукмвм-
рдмодрзфлмї пнагцзлз ноавлзків у 
дкігоауії жгіиплыєрщпя ж кдрмы взпві-
рйдлля багармгм оіжлмкалірря і гйз-
бзлз гдоеавлм-ноавмвзт гмкрозл і 
номдкрів нмжа кдеакз Укоаїлз.    
Наукмвм-ноавмвзи алайіж пніввіглм-
хдлля гдоеавз і ноава, жгіиплдлзи 
укоаїлпщкзкз вфдлзкз-дкігоалракз, 
абпмйырлм взноавгав пдбд ж кілуя   
80-т оо. ХХ пр.; уд оуилауія кмкуліп-
рзфлмї пзпрдкз, роуглмці нмбугмвз 
ноавмвмї гдоеавз в нмпроагялпщкіи 
Укоаїлі.  

Укоаїлпщкі ноавлзкз в дкігоауії 
взпрунайз нозтзйщлзкакз вфдлля 
ном ноавмву гдоеаву, жмкодка  В. 
Сраомпмйщпщкзи  лажзвав її лаивз-
цмы смокмы омжвзрку ілпрзруру 
гдоеавз. Ю. Додвліущкзи жажлафає, 
цм ноакрзфлд жлафдлля кмлуднуії 
ноавмвмї гдоеавз жукмвйыєрщпя врі-
йдлляк номгодпзвлзт жгмбурків йыг-
прва у гдоеавліи ра ноавмвіи псдоат, 
а взрвмодлі и урвдогедлі в дкігоауії 
нмгйягз ла ноавмву гдоеаву, ноава і 
пвмбмгз йыгзлз, ж нмгйягу вфдлмгм, 
нмродбуырщ нмгайщхмгм мпкзпйдлля 
[3, п. 125]. 

Я. Туофзл гдрайщлм гмпйігзйа 
омжукілля кардгмоії «ноавмва гдоеа-
ва» О. Еитдйщкалмк. Зкіпр ноавмвмї 
гдоеавз кзпйзрдйщ вбафав у мплмвм-
нмймелмку нозлузні нігжакмллмпрі 
гдоеавлмї вйагз, взпрунав жа мбкд-
едлу псдоу її гіяйщлмпрі ра був кард-
гмозфлзк номрзвлзкмк акрзвлмгм 
вроуфалля гдоеавз в упі псдоз пуп-
нійщлмгм езрря. Ддоеава нмвзлла 
кмлромйыварз пупнійщлд езрря у 
псдоі вйаплмї бджндкз, айд мглмфаплм 
лагаварз кмейзвіпрщ ілгзвігак ра 
пупнійщлзк гоунак рвмозрз вйаплі 
аврмлмкії [10, п. 26; 4, п. 22]. 

О. Еитдйщкал лагмймхував ла 
нмродбі вігнмвіглмпрі  взкмг гдоеав-
лмгм жагайу, взкмг, які гдоеава, як 
пупнійщлзи кмйдкрзв, кає ноавм пра-
взрз гйя  оауімлайщлмгм взоіхдлля 

пноав у впіт гайужят пвмєї нмйірзкз, 
гм взоіхдлля лагваейзвмгм нзралля 
ном ноава, які гомкагялз нмвзллі 
карз ноз акрзвліи уфапрі в нубйіфлзт 
пноават гдоеавз [5, п. 23]. 

Ю. Додвліущкзи  взжлафзв коз-
рдоії омжукілля нмлярря «гдоеава» 
В. Сраомпмйщпщкзк – уд гоуна йыгди, 
цм є сакрзфлзк лмпієк гдоеавлмї 
вйагз; жакмлмгавфа вйага як рвмодущ 
лмок гдоеавлмгм ноава, нмвзлла ві-
гмбоаеарз ноаглдлля пупнійщпрва 
(пмуіайщлзт гоун); одайіжмвуварз, в 
ндоху фдогу, нмродбз ра ігдї, бмомрщ-
бу ра куйщруоу лаомгу. У ндвлмку 
омжукіллі їт ноавмрвмофіпрщ є «ілгз-
вігуайщлзк взрвмомк». В. Сраомпмйщ-
пщкзи омжгйягав кмейзвіпрщ лапрал-
ля мпмбйзвзт мбправзл,  кмйз вйага 
кмед жгіиплыварз пвмы нмйірзку, 
вігнмвіглм, як рмгм взкагає пзруауія, 
лджваеаыфз ла вмйы пупнійщпрва [3, 
п. 125]. 

Бугщ-які лаукмві взплмвкз, жлал-
ля, ужагайщлдлля мнзоаырщпя ла пзп-
рдку сакрів. В іпрмозкм-ноавмвіи 
лаууі ж’япувалля, пзпрдкарзжауія і 
гмпйігедлля сакрів є пкйаглзк жа-
вгалляк. Поз вігрвмодллі іпрмоії 
укоаїлпщкмї іпрмозкм-ноавмвмї гуккз 
лд кмейзвм лд воатмвуварз пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлу і пупнійщлм-нмйірзфлу 
пзруауіы в  гдоеаві.  

На гукку В. Сраомпмйщпщкмгм, 
жакмлмгавфзи номудп ндодгбафає ном-
рзправйдлля ілрдодпів ноавйяфмгм 
кйапу, якзи вігмбоаеає «вмйы гдо-
еавз», і одхрз гомкагял. Поз ущмку 
игд бмомрщба жа ноавм, жа жкіпр ноа-
вмвзт лмок, а рмку іплує ікмвіоліпрщ 
нмоухдлля жакмллмпрі могалакз гдо-
еавз. Аврмо лагмймхував ла кмейз-
вмпрі жатзпру жакмллмпрі рієы фапрз-
лмы пупнійщпрва, цм лд є нодгправлз-
какз вйагз. Віг пзйз, могаліжмвалмп-
рі, длдогії взпруну галмї фапрзлз жа-
йдезрщ, лапкійщкз жатзпр жакмллмпрі 
бугд упніхлзк, одайіжмвалзк [3, 
п. 125]. 

З нмгйягу О. Еитдйщкала, гдо-
еава – уд нмпріилзи, розвайзи, пні-
йщлм-езрймвзи упроіи війщлзт йы-
гди-гомкагял ла мкодкіи рдозрмоії, 
унмоягкмвалзи і мфмйывалзи єгз-
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лмы лаивзцмы вйагмы ноз акрзвліи 
уфапрі гомкагял у вігнмвіглзт смо-
кат, ж ноавмк уноавйілля у гдоеаві 
ж кдрмы жагмвмйдлля гутмвлзт ра 
дкмлмкіфлзт нмродб оіжлзт кардгмоіи 
лапдйдлля гдоеавз, жатзпру влуроі-
хлщмї і жмвліхлщмї бджндкз гдоеавз, 
жабджндфдлля ілгзвігуайщлзт пвмбмг 
гомкагял ра їт лджайделзт гомкаг-
пщкзт мб’єглалщ у гмпнмгаопщкмку ра 
куйщруолм-гутмвлмку езррі [10, 
п. 24].  

Віглмпзлз, які іплувайз гм кмкд-
лру првмодлля гдоеавз, номгмвеуырщ 
омжвзварзпя. Пмява лмвзт віглмпзл 
нмвзлла жгіиплыварзпщ жа жгмгмы 
гдоеавз ра ніг її кмлромйдк, нзпав С. 
Дліпроялпщкзи. Вмлз каырщ одгуйы-
варзпя гдоеавлзкз лмокакз, гмймв-
лзк жавгалляк якзт є одгуйывалля 
гіи гдоеавлмгм анаоару, а жгмгмк 
нмвзлла вігбурзпя могаліжауія пмуіа-
йщлм-дрзфлзт віглмпзлз кіе оіжлзкз 
пмуіайщлзкз гоунакз. Ддоеава, нігк-
одпйывав уфдлзи,  нмвзлла жакоінзрз 
пмуіайщлм-дрзфлі лмокз, які іплувайз 
цд гм її урвмодлля [6].  

Іпрмозфла жапйуга С. Шдйутіла 
нмйягає в мбґоулруваллі лзк ндвлмгм 
нігтмгу гм взвфдлля ноава, рйука-
фдлля ноава, алайіжі ваейзвмї ном-
бйдкз вжаєкмжв’яжку ноава ра пупні-
йщпрва, жукмвйдлмпрі ноава сакрзф-
лзкз пупнійщлзкз віглмпзлакз. 
«Ддоеава – пд мглм іж лаипкйагліхзт 
пмуіайщлзт явзц, рм бдж ноава лд 
кмед бурз лі мглмї гдоеавз», – нігк-
одпйывав лаукмвдущ [12, аок. 2]. Бдж 
ноава лд кмед іплуварз гдоеавз, ом-
жкіокмвував ноавлзк. Ддоеава  впд-
біфлм, гйзбмкм и хзомкм мтмнйыє 
пвмїк внйзвмк упіт йыгди, цм ном-
езваырщ ла її рдозрмоії, «йыгз ез-
вурщ в її мрмфдллі ра її аркмпсдомы як 
абпмйырлмы ндодгукмвмы пвмгм іплу-
валля, омжвзрку і жагмвмйдлля впіт 
кардоіайщлзт і гутмвлзт нмродб ра 
ілрдодпів, які ланмвлыырщ езрря». 
Упі пмуіайщлі могаліжауії, цм іплуырщ 
у гдоеаві  в жлафліи кіоі жайдеарщ віг 
лдї. Якцм мкодка могаліжауія взтм-
гзрщ жа кдеі гдоеавз, вмла лд кмед 
нмвліпры іжмйыварзпя, ндодбуваыфз ж 
лды в ндвлзт ноавмвзт віглмпзлат. 

Ддоеава, ж нмгйягу С.Шдйутіла, гйя 
йыгди вігігоає лапрійщкз ваейзву и 
жлафлу омйщ, цм вмлз жмбмв’яжалі 
гбарз ном її пзйу, номувіралля, «бм 
рійщкз в ліи вмлз кмеурщ жлаирз пмбі 
пвмбмгу і жапмбз гм впіт пмуіайщлзт 
гмпяглдлщ, бдж якзт лд кмед бурз лі 
мпмбзпрзт гмпяглдлщ, лі гомкагпщкмгм 
бйага, лі лавірщ мпмбзпрмгм цапря» 
[11, аок. 3].  

Суфаплд омжукілля пніввіглм-
хдлля гдоеавз ра ноава жвмгзрщпя гм 
лапрунлмї гуккз: гдоеава в мпмбі 
жакмлмгавфзт могалів нозикає, жкі-
лыє, пкапмвує лмокз ноава, смокуы-
фз рзк пакзк вйаплу пзпрдку жакм-
лмгавпрва, фдодж могалз взкмлавфмї 
вйагз одайіжмвує лаявлі лмокз, а 
фдодж пзпрдку пугмвзт, ілхзт ноавм-
мтмомллзт могалів жабджндфує гдоеа-
влзи жатзпр ноавмвзт лмок. Вігнмві-
глм ноавм внйзває ла гдоеаву фдодж 
ноавмві акрз, цм впралмвйыырщ смо-
ку гдоеавз, пзпрдку могалів гдоеав-
лмї вйагз, нмоягмк їт смокувалля, 
ноавмві нозлузнз їт гіяйщлмпрі, 
проукруоу, кмкндрдлуіы, нмвлмва-
едлля, ноава ра мбмв’яжкз нмпагмвзт 
мпіб.  

Щмгм лмок ноава, рм С. Дліпр-
оялпщкзи взжлафзв їт жагайщлу кдру, 
цм нмйягає в лавдгдллі гомкагпщкмгм 
йагу;  вйаплд ноавмві лмокз жанмв-
лыырщ мб’єк нмжзрзвлмгм ноава в 
гдоеаві. Такзк фзлмк, ноавм – уд 
«пупнійщлзи нмоягмк пмуіайщлмгм 
жв’яжку»  [2, п. 48]. Супнійщлзи нмоя-
гмк, ла гукку С. Дліпроялпщкмгм, 
мбукмвйдлзи ноаглдлляк вжаєкмгм-
нмкмгз ра жабджндфдлля мтмомлз, «уы 
гмнмкмгу ра мтмомлу вмлз гаырщ пмбі 
вжаєклм, рмбрм уійзи пупнійщлзи 
жв’яжмк урвмоыє пмбмы пзйу, яку пак 
нмвзлдл омжнмгійзрз кіе пвмїкз 
фйдлакз гйя рмгм, цмб лагарз пвмїк 
фйдлак рд, цм їк лайдезрщпя, ра ж 
гоугмгм бмку взкагарз ра мфікуварз, 
цм кмела йыгзла жомбзйа віг пдбд 
рд, цм родба гйя рмгм, цмб упі кайз 
пнійщлу гмнмкмгу ра пнійщлу мтмом-
лу». Щмб ракзи йаг ндодрвмозвпя в 
езррєву гіипліпрщ, кмедл пупнійщлзи 
жв’яжмк нмвзлдл карз вігнмвіглу мо-
галіжауіы (гдоеаву), рмку ноавм є 
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могаліжмвалзк гомкагпщкзк нмояг-
кмк [2, п. 48, 49]. 

Поавм як нозкупмва, пмуіайщла 
лмока могаліжауії, а рмфліхд кммогз-
лауії ілрдодпів ґоулрує пвмы нозку-
пмву мбмв’яжкмвіпрщ ла жмвліхлщмку 
аврмозрдрі, жажлафає С. Шдйутіл, 
рака взкмга мбукмвйдла жагайщлзк 
нозкупмк гйя впіт йыгди, ж-нмкіе 
якзт лд впі мглакмвм номявйяырщ 
вмйы і лд впі жгарлі ноавзйщлм омжу-
кірз лмокз ноава, тмф ж ілхмгм бмку, 
пуб’єкрзвлм уійкмк гмбомпмвіплм 
кмеурщ упвігмкйыварз рі фз ілхі 
ноавмві віглмпзлз. С. Шдйутіл кмлп-
рарував, цм мбмв’яжкмвзк гйя впіт 
жмвліхлік аврмозрдрмк,  якзи гає 
палкуіы мбмв’яжкмвмпрі пвмїк жмвлі-
хлік нозкупмк, кмеурщ бурз гдоеа-
ва, удоква, гомкага. Поавмві упралм-
вз, цм првмоыырщ пмуіайщлі лмокз 
нмжзрзвлмгм впралмвйдлмгм ноава, 
ракі як нознзпз вйагз, цм є аврмоз-
рдрлзк нодгправлзурвмк рієї фз іл-
хмї пмуіайщлмї могаліжауії і впралмв-
йыє в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ пм-
уіайщлі лмокз ра ыозгзфлі жвзфаї, 
які взлзкаырщ ж нодудгдлрів, палкуі-
млуырщпя аврмозрдрмк жагайщлмвз-
жлалмї пупнійщлмї ноакрзкз в езррі. 
На нознзпз вйагз првмоыє внйзв 
ноавмпвігмкіпрщ могалів вйагз, ла 
ноавмві жвзфаї – ноавмпвігмкіпрщ 
лаомгу [9, п. 110].  

В укоаїлпщкзт гдоеавмрвмофзт 
номдкрат налувайа гукка, цм жапрм-
пувалля ноава кмейзвд рійщкз гйя 
оівлзт пуб’єкрів ноавмвіглмпзл – 
війщлзт йыгди, а пакмодайіжауія пвм-
бмгз вігбуваєрщпя йзхд жавгякз іл-
гзвігуайщлзк жупзййяк мпмбз [1, 
п. 387].  

Опмба – уд йыгзла як пуб’єкр ві-
глмпзл і пвігмкмї гіяйщлмпрі, яка омж-
взлуйапя в пупнійщпрві, номихйа дра-
нз пмуіайіжауії у впіт апндкрат, у рм-
ку фзпйі і ноавмвмку ра лабуйа жгар-
лмпрі фзлзрз пвігмку, вмйщмву гіяйщ-
ліпрщ. Зажлафдлзк нмлярряк ж’япм-
вуєрщпя пмуіайщла якіпрщ йыгпщкмгм 
ілгзвіга, жайуфдлмгм в гомкагпщкі 
віглмпзлз, акрзвліпрщ якмгм номявйя-
єрщпя в имгм езррєвіи нмжзуії, в упві-
гмкйдллі пвмгм нмймедлля і кіпуя в 

пупнійщпрві, цм омжвзваєрщпя [7, 
п. 377]. 

Лыгзла нмлярря хзохд, ліе 
мпмба. Цд кардгмоія пнійщлмї вйапрз-
вмпрі, цм нмєглує в пмбі нмлярря «іл-
гзвіг» і «мпмба». В ноавмвмку жкіпрі 
йыгзла як пуб’єкр ноава мрмрмелы-
єрщпя ж нмлярряк «мпмба». Кйыфмвд в 
ноавмвмку роакруваллі мпмбз – уд 
пмуіайщла уілліпрщ йыгзлз, жавгякз 
якіи вмла взжлаєрщпя пуб’єкрмк оіж-
лмкалірлзт ноав і мбмв'яжків [7, 
п. 377]. 

«Гомкагялзл» – рдокіл, цм мкод-
пйыє ноавмвзи жв’яжмк мпмбз (йыгз-
лз) ж ндвлмы гдоеавмы, якзи ндодг-
бафає лаявліпрщ в мпмбз і гдоеавз 
вжаєклзт лмокарзвлм жакоінйдлзт 
ноав, мбмв’яжків, вігнмвігайщлмпрі [7, 
п. 377].  

Оглзк іж ндохзт в укоаїлпщкіи 
іпрмозкм-ноавмвіи лаууі С. Шдйутіл 
нозгійзв увагу нзралляк жатзпру 
ноав йыгзлз як ла лауімлайщлмку, 
рак і ла кіелаомглмку оівлят. Лыг-
пщка мпмба, нігкодпйывав віл, – уд 
мплмва впякмгм пупнійщпрва; рак гд 
уілуєрщпя мпмба, рак уілуєрщпя і йы-
гзла, і пупнійщпрвм, мглієы ж могалі-
жмвалзт смок якмгм є гдоеава. Ілрд-
одпз пупнійщпрва, а цд бійщхд гдоеа-
вз, як ноавмвмгм явзца, жлафлм вуефі 
і жагаймк мбкдедліхі, ліе ілрдодпз 
мпмбз, фдодж цм ліяк лд кмеурщ ніг-
нмоягкуварз їт [9].   

На гукку ноавлзка, пмуіайщлзи 
могаліжк гдоеавз пкйагаєрщпя ж 
«йыгпщкмгм кардоіайу» як имгм пука. 
Чзк ла взцмку прундлі жлатмгзрщпя 
галзи «пмуіайщлзи кардоіай», рзк 
взца и пука  – пупнійщпрвм, гомка-
гялпрвм, гдоеава. Опкійщкз йыгпщка 
мпмба є мплмвмы ущмгм «йыгпщкмгм 
кардоіайу», нігкодпйыє віл, рм жомжу-
кійм, «…фзк вмла взцд прмїрщ, рзк 
взцд і пупнійщпрвм, фзк лзефд прмїрщ 
йыгпщка мпмба, рзк лзефд и жгомка-
гедлля ракзт мпіб в лаомгі». С. Шд-
йутіл вваеав, цм йыгзла ж  взпмкзк 
оівлдк ноавмпвігмкмпрі, яка жгмбува-
єрщпя жлалляк і упвігмкйдлляк ноа-
ва, урвмоыє гйя пдбд лаихзоху псд-
оу пвмбмгз, йдгхд вігхукає ґоулр 
гйя лджайделмпрі и бмомрщбз номрз 



Публiчне право № 4 (32) (2018) 

202 

лапзйщпрва ра нмлдвмйдлля, а ракме 
жлатмгзрщ у оіжлзт вжаєкмвіглмпзлат 
гаоалрії у ноаві [9, п. 108].   

В. Сраомпмйщпщкзи взпрунав ноз-
тзйщлзкмк жатіглмї роагзуії днмтз 
Помпвірлзурва ра мнзоавпя ндодгупік 
ла нозлузнз вдотмвдлпрва ноава ра 
пвмбмгз ілгзвіга [3, п. 138]. 

Взжлаыфз йыгзлу ра її мпмбзп-
ріпрщ лаибійщхмы уілліпры у ноавм-
віи гдоеаві, лаукмвдущ взгійяв нмйі-
рзфлі ра пупнійщлі ноава. Опмбйзвіпрщ 
нмйягає в рдмодрзфлмку взжлаллі їт 
лаиваейзвіхзкз і лаипзйщліхзкз. 
Вмлз нмвзллі бурз козрдоієк муілкз 
впщмгм жакмлмгавпрва, впралмвйыварз 
имгм ланоякз і кдеі, які лд кмед 
нмоухуварз емгдл лмокарзвлм-
ноавмвзи акр [3, п. 129]. 

В. Сраомпмйщпщкзи взжлафав нм-
лярря «йыгзла», як лмпіи одайщлзт 
ілрдодпів, які жгмбувайз ноавмвд вз-
жлалля ра мтмомлу. Окодка кардгмоія 
«ноавла мпмба» кмейзва йзхд в омж-
взлуріи ноавмвіи пзпрдкі. Віл омжг-
йягав уд нмлярря ж гвмт прмоіл. Пм 
ндохд, «...вмлм прайм оіжлзрзпя віг 
нозомглмгм нмлярря йыгзлз фдодж рд, 
цм лд кмела йыгзла буйа лмпієк 
ноавммтмомллзт ілрдодпів, пуб’єкрмк 
ноав. Буйз йыгз, які лд буйз лзкз в 
мбйзффі ноава, лд буйз «ноавлзкз 
мпмбакз». Пм гоугд, «…ноавм прайм 
гаварз мтмомлу ілрдодпак, лд 
жв’яжалзк ж сіжзфлмы йыгзлмы. Сд 
праймпя ракзк пнмпмбмк, цм ноавм 
рвмозйм «абпроакрлм хруфлі мпмбз», 
якзкз лд буйз сіжзфлі йыгз, «ноавлі 
мпмбз» в рдтліфлмку омжукіллы». У 
омжвзлдлзт ноавмвзт пзпрдкат, првд-
огеує уфдлзи, нмлярря «мпмба» ймгі-
флм ндодгує нмлярры «йыгзла», мпкі-
йщкз мпраллє є взгмк «мпмбз». Помрд 
в іпрмозфліи гіиплмпрі йыгзла прмїрщ 
нмндодгу «мпмбз». Фіжзфлзк лмпієк 
нозомглзт йыгпщкзт ілрдодпів буйм 
хвзгхд ноавмвд нмлярря мпмбз; «пд 
ноавлд нмлярря жомгзймпя гйя ноак-
рзфлзт нмродб езвзт йыгди, гйя 
рмгм, цмбз рдтліфлм коацд уйахрува-
рз мтмомлу, яку гавайм пупнійщпрвм 
жапмбмк ноава нозжлалзк пмбмы іл-
рдодпак». Офдвзглм, ж нмгйягу В. 
Сраомпмйщпщкмгм, уд буйз ндох жа 

впд, єгзлі нмродбз гйя упіт фйдлів 
пупнійщпрва. Пмхрмвтмк гм омжвзрку 
ноава був нозомглзи удлро нмродб 
«езва, сіжзфла йыгзла»  [8, п. 141-
142]. 

Ддоеава, як умпмбйдлля ноавм-
нмоягку, цмб одайіжуварз пвмї жа-
вгалля, гмпягрз нмправйдлмї кдрз 
нмвзлла бджандйяуіилм гмрозкуварз-
пя хзомкмгм нозлузну нмвлмї пмуіа-
йщлмї пноавдгйзвмпрі, нзпав О. Еитд-
йщкал. Оплмвмы бугщ-якмгм пупнійщп-
рва ноавлзк вваеає війщлу йыгзлу, 
яка нмвзлла вмймгірз кмейзвмпрякз 
гйя одайіжауії пвмїт жгіблмпрди, взкм-
лалля езррєвзт жавгалщ, «як омжукла 
іпрмра війщлм єгларзпя ж ілхзкз мпм-
бакз». Ддоеава нмвзлла мтмомлярз, 
нігрозкуварз, жабджндфуварз уд ноаг-
лдлля, првмоыыфз ра улмокмвуыфз 
гйя пупнійщлмї кмозпрі ракзи «нмоя-
гмк пнівіплувалля війщлзт гомкагял», 
цм ндодхкмгеає жймвезваллы мпм-
бзпрмы вмйды, кмйз номрзноавла гія 
лдпд жагомжу мкодкзк гомкагялак і 
пупнійщлм-гдоеавлмку жагайу [5, 
п. 39]. Дм ракмгм ноавмнмоягку вфд-
лзи віглмпзв у рмку фзпйі и оіжлмка-
лірлі дкмлмкіфлі мбкдедлля цмгм 
вфзлків війщлмї йыгзлз. Рмжвзрмк 
ракмї пзпрдкз вбафав ноз лаявлмпрі 
гвмт нозлузнів: «вйапліпрщ жм-
бмв’яжує», «ноауя жмбмв’яжує». Ці 
мбкдедлля нмвзллі бурз гмуійщлм, 
кмозплм и оауімлайщлм одайіжмвалі, 
«…як ріпліхд пуінйыырщпя лдномгйя-
глм фзпйдллі віглмхдлля у езррі 
куйщруолзт йыгди і ж’єглуырщпя ж 
жагайщлзкз ілрдодпакз пупнійщлмпрз, 
ла кмозпрщ йыгди, цм везваырщ уі-
каві лапйігкз віг узт жв’яжків» [5, 
п. 39-40].  

Такзк фзлмк, гдоеава лд кмед 
іплуварз і сулкуімлуварз нмжа ноа-
вмк. Вжаєкмгія гдоеавз і ноава вз-
тмгзрщ ж рмгм, цм ноавм в ілрдодпат 
мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва жабджндфує 
ра мбкдеує гдоеава. Поавм жабджнд-
фує мбкдедлля гдоеавлмгм пвавіййя. 
Ддоеава і ноавм в кмлуднуіят укоаї-
лпщкзт ілрдйдкруайів лауімлайщлм-
гдкмкоарзфлмгм ланояку омжгйяга-
йзпя як вжаєкмнмв’яжалі явзца, цм 
каырщ розвайзи хйят пнійщлмгм іп-
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рмозфлмгм омжвзрку. Їт кмлуднуія 
ноавмвмї гдоеавз впралмвйывайа 
жв’яжмк гдоеавз і ноава, гд мпраллє 
жаикайм гмкілуыфд нмймедлля, а 

йыгзлу, її мпмбзпріпрщ – вваеайз 
лаибійщхмы уілліпры у гдоеаві, пуп-
нійщпрві. 
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Тмкаофук О. В. Сніввіглмхдлля гдоеавз і ноава в лаукмвм-рдмодрзфліи пнаг-
цзлі укоаїлпщкзт уфдлзт у дкігоауії 

У праррі номалайіжмвалм нмгйягз укоаїлпщкзт дкігоалрів, ноавлзків жа мпвірмы, 
лаукмвзи гмомбмк якзт, ж нмкіе ілхмгм, нозпвяфдлзи номбйдкак пніввіглмхдлля 
гдоеавз ра ноава. Взжлафдлм нігтмгз кзпйзрдйів гм рйукафдлля нмлярщ «гдоеава», 
«ноавм», вжаєкмжв’яжку ноава ра пупнійщпрва. Тдмодрзфлд мпкзпйдлля вжаєкмвнйзвів 
узт кардгмоіи кмгйм б пйугуварз жанмоукмы упніхлзт гдоеавлм-ноавмвзт ндодрвм-
одлщ. Нагмймхдлм, цм ілрдйдкруайз омжгйягайз мпмбзпріпрщ як лаивзцу уілліпрщ у 
гдоеаві. 

Кйыфмві пймва: гдоеава, ноавм, мпмбзпріпрщ, С. Дліпроялпщкзи, О. Еитдйщкал, 
В. Сраомпмйщпщкзи, С. Шдйутіл.  
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Тмкаофук О. В. Сммрлмхдлзд гмпугаопрва з ноава в лауфлм-рдмодрзфдпкмк ла-
пйдгзз укоазлпкзт уфдлшт в ъкзгоаузз 

В прарщд номалайзжзомвалш вжгйягш укоазлпкзт ъкзгоалрмв, ыозпрмв нм мбоа-
жмвалзы, лауфлши нмрдлузай кмрмошт, подгз номфдгм, нмпвяцдл номбйдкак пммрлм-
хдлзя гмпугаопрва з ноава. Онодгдйдлш нмгтмгш кшпйзрдйди к рмйкмвалзы нмлярзи 
«гмпугаопрвм», «ноавм», вжазкмпвяжщ ноава з мбцдпрва. Тдмодрзфдпкмд мпкшпйдлзд 
вжазкмвйзялзя ързт гвут кардгмоіи кмгйм бш пйуезрщ жаймгмк упндхлшт гмпугаопр-
вдллм-ноавмвшт нодмбоажмвалзи. Оркдфдлм, фрм злрдййдкруайш оаппкарозвайз йзф-
лмпрщ как вшпхуы удллмпрщ в гмпугаопрвд. 

Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвм, ноавм, йзфлмпрщ, С. Длзпроялпкзи, О. Эитдйщкал, 
В. Сраомпмйщпкзи, С. Шдйутзл. 

Tokarchuk O. A ratio of the state and the law in scientific-theoretical heritage of 
the Ukrainian scientists in emigration 

In article views of the Ukrainian emigrants, lawyers by education, the scientific 
potential of which, among other things, devoted to problems of a ratio of the state and 
the right are analyzed. Approaches of thinkers to interpretation of concepts "state", 
"law", interrelations of the law and society are defined. Theoretical judgment of 
interference of these categories could serve as guarantee of successful state and legal 
transformations. It is noted that intellectuals considered the personality as the supreme 
value in the state. 

Determination of legal criteria for evaluation of these or those concepts is a long 
unresolved problem of the law and subjective will of the legislator or the scientist in 
assessment of history of legal exercises and interpretation of various concepts is frequent 
much more, then legal logic. It is rather difficult to apply criteria of the present to state 
and legal theories of centenary prescription. However, in most cases such comparison is 
possible and it is necessary. 

The form of legal education assumes the shift of accents in preparation of legal shots. 
From experts of the state and power block to the lawyers ready to work in the field of 
protection of the rights and freedoms of the person and the citizen to conduct work on 
legal training of the population, especially children and youth. Capable to direct the 
efforts to prevention and prevention of illegal behavior, decrease in level of criminality in 
society, education of respect for the right, the law, development of institutes of civil 
society in general. 

The address to scientific-theoretical heritage of lawyers to emigrations is carried out 
for the purpose of illumination of a rich variety and depth of state legal doctrines and 
projects outside Ukraine. The scientific and legal analysis of a ratio of the state and the 
law, which is carried out by the Ukrainian scientists-emigrants was absolutely repaid 
since the end of the 80th of the 20th century; this destruction of a communistic system, 
difficulty of creation of the constitutional state in Post-Soviet Ukraine. 

Any scientific conclusions, knowledge, generalizations lean on the system of the facts. 
In historical and legal science of examination, systematization and a researched of the 
facts is a difficult task. At reproduction of history of Ukrainian of a historical and legal 
thought it is necessary to consider a social and economic and social and political situation 
in the state. 

The state cannot exist and function beyond the law. Interaction of the state and the 
law recognizes that the law for the benefit of the personality provides societies and limits 
the state. The law provides restriction of the state arbitrariness. The state and the law in 
concepts of the Ukrainian intellectuals of the national and democratic direction were 
considered as the interconnected phenomena having a long way of joint historical 
development. Their concept of the constitutional state established connection of the state 



Між природним і позитивним правом: українська державність княжої  . . . 

 205 

and the right where the last held a dominant position, and the person, his personality – 
considered the greatest value in the state, society.. 

Key words: state, law, personality, S. Dnistryansky, O. Eykhelman, V. Starosolsky, 
S. Shelukhin 
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Ігдя нозомглмгм ноава, взмкодк-
йдлля ра урвдогедлля нозомглзт 
ноав йыгзлз  - номудпз, цм кайз 
кіпуд номрягмк алрзфлмгм ндоімгу ра 
пдодглщмвіффя, у нмгайщхмку ймгіфлм 
роалпсмокувайзпщ у цд бійщх одйщ-
єслд ра жкіпрмвлд мбґоулрувалля 
пзйакз ндодгмвпік сіймпмсів ра ноа-
влзків Нмвмгм фапу. Як ймгіфлзи ла-
пйігмк уед узт номудпів кз кмедкм 
кмлпраруварз лдмбтігліпрщ алайіжу 
номудпів ыозгзжауії нозомглм-
ноавмвмї кардоії. Впд уд вігбуваймпщ 
ндодгмвпік жа оатулмк  вігмбоаедлля 
кмлуднуії нозомглзт ноав йыгзлз в 
ндохзт ыозгзфлзт гмкукдлрат, у 
рмку фзпйі у кмлпрзрууіилзт рдкпрат. 
Ваорм упвігмкйыварз, цм ракмгм омгу 
жакоінйдлля нозомглм-ноавмвмї кмл-
уднуії у лмокат нмжзрзвлмгм ноава 
жапвігфує лапрунлд: 

- нм-ндохд, оівдлщ омжвзрку 
ноавмвмї пвігмкмпрі ра ноавмвмї куйщ-
руоз пупнійщпрва у ріи гдоеаві, гд 
вігбуйапщ ыозгзжауія нозомглзт 
ноав йыгзлз; 

- нм-гоугд, оівдлщ омжвзрку ноа-
вмвмї пвігмкмпрі ра ноавмвмї куйщруоз 
мкодкзт гомкагял – нодгправлзків 
жакмлмгавфмї (упралмвфмї) вйагз коа-
їлз; 

- нм-родрє, оівдлщ кмейзвмї віг-
нмвігайщлмпрі гдоеавз жа жабджндфдл-

ля гаоалрувалля) нозомглзт ноав 
йыгзлз; 

- нм-фдрвдорд, кмлпрзрууімлайі-
жауія нозомглзт ноав йыгзлз пра-
взрщ їт ла мгзл оівдлщ пнозилярря ж 
ілхзкз ноавакз, «нозомглзи» таоа-
крдо взлзклдлля якзт лд гмвдгдлм, 
рмбрм ноав нмжзрзвлмгм таоакрдоу, 
іліуіимвалзт (нігрозкалзт, жабджнд-
фдлзт) гдоеавмы; 

- нм-н’ярд, сакрзфлм узк жавд-
охуєрщпя розвайзи хйят ілпрзрууім-
лайіжауії ігди нозомглмгм ноава: віг 
взлзклдлля ігдї – фдодж  смокувалля 
гмкрозлз – гм лмокарзвлмгм жакоін-
йдлля ла оівлі Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз.  

Тдлгдлуія лабйзедлля нозомг-
лм-ноавмвмї гмкрозлз гм нмжзрзвлмгм 
ноава вігбуваєрщпя ндодваелм жа ра-
кзкз ланоякакз: лдмбтіглмпрі лмо-
карзвлмгм взжлалля гдоеавмы ноз-
омглзт ноав і пвмбмг мпмбз; кмлпрз-
рууіилмгм і пугмвмгм пнозялля 
нмк’якхдллы пундодфлмпрди кіе нм-
жзрзвіпрпщкзк і нозомглм-ноавмвзк 
нігтмгакз, цм жукмвйыє рдлгдлуіы 
гм жкдлхдлля омжбіелмпрди кіе уз-
кз гмкрозлакз – вігпрмомлдліпрщ 
нмжзрзвіпрпщкмгм нігтмгу віг мпмбзп-
рзт і пмуіайщлзт уіллмпрди ра лджа-
тзцдліпрщ нозомглзт ноав нмжа ноа-
вмвзк одгуйывалляк гдоеавмы, - 
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пакд ракзк фзлмк В. Ю. Вапдущкзи у 
оаккат пвмєї гзпдорауії, нозпвяфдлмї 
гмкрозлі ноав йыгзлз в омкалм-
гдокалпщкіи ноавмвіи пзпрдкі жажла-
фає ном двмйыуіы пнозилярря ла-
бйзедлля нозомглмгм ра нмжзрзвлм-
гм ноава  1, п. 5. Нак взгаєрщпя, цм 
гіиплм, ракмгм омгу рдлгдлуії каырщ 
ноавм ла іплувалля і якцм ндохзи 
ланояк (лмокарзвлд взжлалля гдо-
еавмы нозомглзт ноав) кмед вваеа-
рзпщ бійщх гієвзк, рм гоугзи 
(нмк’якхдлля пундодфлмпрди кіе 
нозомглзк ра нмжзрзвлзк ноавмк) 
пйіг взжларз бійщх нмкіокмвалзк, 
взтмгяфз іж пзпрдклмгм пнозилярря 
кмлуднуії нозомглмгм ноава.  

 «Оплмвлзк гедодймк ноава, мп-
лмвлзк ноавмрвмофзк сакрмомк кає 
бурз взжлала абпмйырла ігдя ноава ж 
її взжлафдллякз (нозомглд ноавм). 
Вдпщ жкіпр нмжзрзвлмгм ноава явйяє 
пмбмы гмймвлзк фзлмк омжвзрмк мп-
лмв нозомглмгм ноава; ж ілхмгм бмку, 
бджукмвла мбмв'яжкмвіпрщ нмжзрзвлм-
гм ноава ракме жодхрмы кає пвмї км-
одлі у нозомглмку ноаві. Айд нозом-
глд ноавм кає одайіжуварзпя в ндв-
лмку пмуіайщлмку пдодгмвзці у вз-
гйягі нмжзрзвлмгм ноава. Які сакрмоз 
бдоурщ уфапрщ в номудпі одайіжауії? 
Ілакхд: які сакрмоз кз нмвзллі вз-
жларз бджнмпдодглікз гедодйакз ноа-
ва? Впі уі сакрмоз кмела омжгійзрз 
ла гві мплмвлі гоунз. У ндоху гоуну 
кз нмкіцаєкм сакрмоз, цм рвмоярщ 
жкіпр ноава (кардоіайщлі гедодйа), а в 
гоугу - сакрмоз, цм лагаырщ ущмку 
жкіпру бджукмвлм  мбмв'яжкмвзи таоа-
крдо, цм лагійяырщ жкіпр у смоку 
ыозгзфлзт лмок (смокайщлі гедод-
йа)» 2, 129. Такмгм омгу бафдлля, 
псмокмвалд ла нмфарку XX прмйірря 
взнупклзкмк Кзївпщкмгм Улівдопзрд-
ру Свярмгм Вмймгзкзоа І. В. Мзтаи-
ймвпщкзк, жапйугмвує ла нігрозкку, 
мпкійщкз лапноавгі і рмгі і жаоаж ноз-
омглд ноавм кає одайіжуварзпя в ндв-
лмку пмуіайщлмку пдодгмвзці у вз-
гйягі нмжзрзвлмгм ноава. Такмгм омгу 
нігтіг жапвігфує лаукмву жоійіпрщ нмг-
йягів взцдузрмвалмгм аврмоа. 

Згіиплыыфз одсйдкпіы ж нозвм-
гу жагайщлзт кіокувалщ прмпмвлм 

млмвйдлмгм пнозилярря ігдї нозомг-
лмгм ноава ра нозомглзт ноав йыгз-
лз, якзи кав кіпуд у Нмвзи фап, вао-
рм вкажарз, цм у нмфаркмвзи ндоімг 
галмї днмтз (XVI – XVIII пр.) жлаф-
лзкз рдкнакз омжвзвайапщ лаука, 
куйщруоа, рдтлмймгії, взомблзурвм. 
Вігкозваырщпя лмві ждкйі, ілрдлпзсі-
куєрщпя мбкіл гмпвігмк, ігдякз, рмва-
оакз рмцм, - впд уд буйм ндвлзк ніг-
ґоулряк гйя номпувалля ігди нозом-
глмгм ноава, пномб улмокувалля 
нозомглзт ноав. Пмноз лаявліпрщ 
жлафлмї кійщкмпрі вмєл, жбомилзт 
кмлсйікрів, лапзйщлзущкмгм жатмн-
йдлля лмвзт рдозрмоіи, - уд, як лд 
наоагмкпайщлм, у нігпукку рде прайм 
сакрмомк, цм мпуфаплзв кмлуднуіы 
нозомглмгм ноава, жомбзв нозомглі 
ноава йыгзлз бійщх жародбувалзкз і, 
як лапйігмк, укмейзвзв їт лмокарзв-
лд жакоінйдлля.  

Вкажалд гайм нігправз ндвлзк 
аврмоак лавірщ жаномнмлуварз нмляр-
ря рак жвалзт «лмвзт» нозомглзт 
ноав ра «лмвмгм» нозомглмгм ноава. 
Дм нозкйагу, аврмоз «Фіймпмсії ноа-
ва», номгукру лаукмвуів Науімлайщ-
лмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Яомпйава Мугомгм жажлафаырщ, цм 
«лмвд» нозомглд ноавм, цм мгдоеайм 
лажву ноав йыгзлз, жаомгзймпя в 
днмту Рдсмокауії ла мплмві мбґоул-
рувалля ноава ла пвмбмгу пмвіпрі як 
мплмвмнмймелмгм «вомгедлмгм» ноа-
ва і прайм мплмвмы ыозгзфлмї гмкр-
озлз Помпвірлзурва. У XVIII прмйір-
рі «вомгедлі» ноава мрозкайз праруп 
«лдвіг’єклзт ноав», які мбкдеувайз 
пвавіййя гдоеавз і впралмвйывайз 
віглмпзлз пвмбмгз і оівлмпрі лд рійщ-
кз кіе гомкагялакз, айд і кіе гом-
кагялакз і гдоеавмы.  За пнмпмбмк 
мбґоулрувалля ігдї ноава кмлуднуії 
«лмвмгм» нозомглмгм ноава кмеурщ 
бурз омжгійдлі ла ларуоайіпрзфлі, 
гдмлрмймгіфлі ра ймгмудлрозфлі, цм 
омжоіжляырщпя роакрувалляк млрмйм-
гіфлмгм прарупу нозомглмгм ноава. 
Опраллє омжукіймпя вігнмвіглм як 
іплуыфд гм нмжзрзвлмгм ноава (як 
жакмл нозомгз), лаг нмжзрзвлзк 
ноавмк (як кмоайщлзи ігдай) і в па-
кмку нмжзрзвлмку ноаві (як имгм 
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омжуклд ягом) 3, п. 25. Ммейзвм 
ваорм і лд абпмйырлм нмгмгзрзпщ іж 
нмжзуієы аврмоів прмпмвлм «лмвмгм» 
нозомглмгм ноава, номрд уійкмк езр-
рєжгарлмы є номнмжзуія взмкодкйы-
варз ла рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмку 
оівлі нозомглд ноавм як ракд, цм 
кмед пнозикарзпщ у оіжлзт взкіоат:  
як іплуыфд гм нмжзрзвлмгм ноава (як 
жакмл нозомгз), лаг нмжзрзвлзк 
ноавмк (як кмоайщлзи ігдай) і в па-
кмку нмжзрзвлмку ноаві (як имгм 
омжуклд ягом). Нак взгаєрщпя, цм впі 
уі взкіоз нмрдлуіилм кмеурщ іплува-
рз лд як вжаєкмвзкйыфлі явзца, а як 
наоайдйщлі, рмбрм ракі, цм кмеурщ 
іплуварз в мгзл і рми ед фап і оаккат 
мглієї гдоеавз. Тур ваорм жвдолурз 
увагу ла ріи мбправзлі, цм аврмоз 
гмвмоярщ ном ыозгзфлу гмкрозлу 
Помпвірлзурва. Цди дран у оаккат 
Нмвмгм фапу,  мкоік ілхмгм, гіиплм 
таоакрдозжуєрщпя ндвлзк оауімлайіп-
рзфлзк ндодмпкзпйдлляк  лзжкз ва-
ейзвзт фзллзків омжвзрку пупнійщп-
рва і гдоеавз, омйі ра жлафдлля смо-
куйывалля, вігмбоаедлля, жакоін-
йдлля ра жабджндфдлля ноав йыгзлз. 

На нмоягку гдллмку рмгм фапу 
нмпрайа і лабуйа ндвлмї нмнуйяолмпрі 
рак жвала оауімлайіпрзфла рдмоія 
ноав йыгзлз. Як првдогеує Ю.І. 
Кодгуй, ла жкілу пдодглік вікак ноз-
ихмв Нмвзи фап, цм прав ж іпрмозкм-
ноавмвмгм нмгйягу днмтмы взлзк-
лдлля ра урвдогедлля буоеуажлмї 
гдоеавз і ноава. Цд був лмвзи ца-
бдйщ пупнійщлмгм номгодпу, у рмку 
фзпйі, і в омжвзрку ракзт жагайщлм-
йыгпщкзт уіллмпрди, як ноава йыгз-
лз і гомкагялзла. З’явйяєрщпя лмва, 
оауімлайіпрзфла рдмоія ноав йыгзлз, 
яка буйа лаибійщх нмвлм омжомбйдла 
у ноауят Г. Гомуія, Б. Снілмжз, 
Де. Лмкка, Ш. Ммлрдпк’є, Т. Дедс-
сдопмла, І. Калра, Ж.-Ж. Руппм, Де.-
Ср. Міййя, І. Бдлрака ра ілхзт кзп-
йзрдйів. Завгякз пкійзвіи козрзуі 
сдмгайщлмгм йагу і мбґоулруваллы 
лмвзт кмлуднуіи ном ноава і пвмбмгз 
мпмбзпрмпрі, ном лдмбтігліпрщ налу-
валля ноава у віглмпзлат кіе ілгзві-
гмк і гдоеавмы, уя рдмоія жлаихйа 
багарм нозтзйщлзків і жомбзйа вдйз-

кзи влдпмк у смокувалля лмвмгм 
ыозгзфлмгм пвірмгйягу, в ігдмймгіфлу 
ніггмрмвку буоеуажлзт одвмйыуіи ра 
ноавмвд жакоінйдлля їт оджуйщрарів 
[4, п. 24–25]. Маєкм жажлафзрз, цм 
ракмгм омгу бафдлля жапвігфує ндвлу 
лапрунліпрщ у смокуваллі ра жакоін-
йдллі кмлуднуії нозомглзт ноав йы-
гзлз, цм кайм кіпуд у Нмвзи фап.  

Д. В. Кмвілщкм, алайіжуыфз ндоімг 
Нмвмгм фапу,  жажлафає, цм ла хйяту 
првдогедлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
лаибійщх жлафзкзкз в галзи ндоімг 
омжвзрку йыгпрва буйз алгйіипщка 
Пдрзуія ном ноава 1628 омку (кмлк-
одрзжувайа багарм нмймедлщ Вдйзкмї 
таорії вмйщлмпрди 1215 омку) ра 
Біййщ ном ноава 1689 омку (якзк 
буйм впралмвйдлі номудгуолі гаоалрії 
мпмбзпрмї лдгмрмокаллмпрі мпмбз, 
мбкдедлля промків розкалля ніг вао-
рмы, жакйагдлм мплмву кмлпрзрууіи-
лмї наойакдлрпщкмї кмлаотії в Алг-
йії), Ддкйаоауія лджайделмпрі США 
1776 омку (ндохзи мсіуіилзи гмку-
кдлр, цм жакоінзв ла гдоеавлмку 
оівлі лдвіг’єклі ноава йыгзлз), Кмл-
прзрууія США 1787 омку (ндоха 
мсіуіила гдкмкоарзфла кмлпрзрууія у 
пвірі). Пмфзлаыфз ж ндохзт 10 нмн-
оавмк гм Кмлпрзрууії США, які гіп-
райз лажву Біййя ном ноава 1791 ом-
ку, ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомка-
гялзла лабуваырщ кмлпрзрууіилмгм 
аврмозрдру [5].  

Такзк фзлмк,  як взгаєрщпя, 
ндоімг Нмвмгм фапу, якзи томлмймгі-
флм мтмнйыє XVI – нмфармк XX прм-
йірря (гм омжнагу фмрзощмт ікндоіи 
улапйігмк Пдохмї пвірмвмї віилз) ла 
нмфаркмвзт дранат пвмгм томлмймгіф-
лмгм омжвзрку (XVI – XVIII пр.) прав 
пвмгм омгу «фмолмждкмк, гд якіплм 
жакоінзймпщ ра номомпйм ждолм ноз-
омглзт ноав йыгзлз». Позфмку лд 
номпрм номомпйм, а буйм жакоінйдлм 
ла лмокарзвлмку оівлі, ла оівлі Оп-
лмвлзт жакмлів гдоеавз. 

З лахмї рмфкз жмоу, Ддкйаоауія 
лджайделмпрі США ра Фоалуужщка 
гдкйаоауія ноав йыгзлз і гомкагя-
лзла є ндохзкз упніхлзкз пномба-
кз вігмбоаедлля нозомглзт ноав 
йыгзлз у ыозгзфлзт гмкукдлрат 
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ракмгм оівля. Кмела гдоеава кає 
пвмы вйаплу улікайщлу іпрмоіы омж-
взрку ра нмбугмвз гдоеавлзт ра ноа-
вмвзт ілпрзрууіи. Помрд є нозкйагз 
рмгм, кмйз влуроіхліи гмкукдлр прає 
вжіоудк гйя лапйігувалля і имгм омйщ 
прає лабагарм пзпрдкліхмы, а віграк 
ндодрзлає кмогмлз гдоеавз. Бдж впя-
кмгм пукліву, уд кає віглмхдлля і гм 
США ра Фоалуії як коаїл, кмроі «гд-
лдоувайз» гйя пдбд ра гйя пвіру ыоз-
гзфлі гмкукдлрз нозлузнмвм лмвмгм 
рмйку, гд бз нозомглі ноава взпруна-
йз як кйыфмвзи дйдкдлр ра жм-
бмв’яжалля гйя гдоеавз.  

Загаймк ваорм жажлафзрз, цм ла-
ука іпрмоії гдоеавз і ноава жаоубіе-
лзт коаїл є ілпроукдлрмк гйя ні-
жлалля пвірмвмгм гмпвігу ноавмвмгм 
одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл, 
гмпвігу ыозгзфлмї гіяйщлмпрі, цм 
кайа кіпуд в оіжлі днмтз і в оіжлзт 
коаїлат. Вмла пноякмвала ла взяв-
йдлля пріикзт, пурліплзт мжлак гдо-
еавлзт і ноавмвзт ілпрзрурів, жакм-
лмкіолмпрди сулкуімлувалля гдоеа-
вз і ноава в оіжлзт пупнійщлзт укм-
ват. Взвфдлля кардгмоіи ілмждклмгм 
ноава пнозяє жапвмєллы ймгікз ыоз-
гзфлмгм кзпйдлля і бійщх гйзбмкмку 
омжукіллы нмляріилмгм анаоару вір-
фзжлялмї ноавмвмї куйщруоз 6,          
п. XI. 

У оаккат галмї нубйікауії бійщх 
гдрайщлм жунзлзкмпя гм нозкйагі 
ыозгзжауії кмлуднуії нозомглзт ноав 
йыгзлз, цм кайа кіпуд у Снмйуфдлзт 
Шрарат Акдозкз. Коаїла, яка ла пщм-
гмглі є вжіоудк у багарщмт псдоат 
пупнійщлмгм езрря. Екмлмкіка, ноава 
йыгзлз, мбмомллзи ра бджндкмвзи 
пдкрмо, - уі нмкажлзкз, жа якзкз 
США розкаырщ ндохіпрщ у впщмку 
пвірі, кмела номгмвеуварз і гайі. 
Хмфа лавірщ ущмгм гмпрарлщм, цмб іж 
нмвагмы правзрзпщ гм коаїлз, яка 
псмокувайапщ як лджайдела гдоеава 
кдлх ліе 250 омків рмку лажаг. Дйя 
нмоівлялля ж ілхзкз гдоеавакз – уд 
гуед лдрозвайзи ндоімг фапу. Айд 
жомбйдлм жа уди фап у уаозлі ноава в 
США фзкайм.  Окоік Ддкйаоауії лд-
жайделмпрі США, яка кайа фзкайм 
дйдкдлрів, які лд жупроіфайзпщ цд ла 

рдодлат ілхзт коаїл (ном нозомглм-
ноавмві лмвдйз галмгм гмкукдлру кз 
гмвмозрзкдкм гайі), гала гдоеава 
гайа пвірмві ндоху нмвлмуіллу нзпа-
лу Кмлпрзрууіы як мплмвлзи жакмл 
гдоеавз.   

В. Рдфзущкзи лавмгзрщ аогукдл-
рз ла кмозпрщ могаліфлмгм акдозкал-
пщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, якзи, жа 
имгм гуккмы, нмвліпры псмокувавпя 
у США. «Оогаліфлзи кмлпрзрууімла-
йіжк ндодгбафає ндодгмвпік нмвлмка-
пхраблзи озлмк. Якзкз кмеурщ бурз 
оджуйщрарз имгм омбмрз, взглм ла 
нозкйагі пуфаплзт Снмйуфдлзт Шра-
рів. Коаїла, лапдйдлля якмї пралмвзрщ 
гдпщ 4% віг фзпдйщлмпрі йыгпрва, 
пнмезває нмлаг нмймвзлу ж взкмозп-
рмвувалзт йыгзлмы нозомглзт одпу-
опів, взомбйяє лаибійщхзи ВВП ла 
нйалдрі, жгіиплыє 80-90% пвірмвзт 
лаукмвзт вігкозррів і кає віипщкмвзи 
быгедр, жіправлзи іж пукаолзк віипщ-
кмвзк быгедрмк одхрз гдоеав пвіру. 
З 500 лаикоацзт улівдопзрдрів пвіру 
169 омжрахмвалм у США, і в лаукм-
вмку пдкрмоі Снмйуфдлзт Шрарів 
ноауыє вфдрвдом бійщхд лаукмвзт 
ноауівлзків, ліе у коаїлат Евомнди-
пщкмї пнійщлмрз оажмк» 7. 

Коаїла нмфзлайапя як 13 кмймліи 
Вдйзкмбозралії в Півліфліи Акдозуі. 
У ндоімг ж 1760 нм 1775 оік кіе боз-
ралпщкмы кмймліайщлмы вйагмы і лд-
жагмвмйдлзкз їт ноавйілляк акдоз-
калпщкзкз кмймліпракз буйм фзкайм 
номявів вігкозрмї вмомелдфі, які нмп-
рунмвм ндодомпйз у вігкозрі жірклдл-
ля іж жапрмпувалляк пзйз. Позфзлз 
козйзпя в лдвгмвмйдллі лапдйдлля 
кмймліи лзжкмы нмгаркмвзт рягаоів 
ра ілхзкз жатмгакз кмймліайщлзт 
ноавзрдйів. 

Нджагмвмйдлі бозралпщкзкз вйа-
прякз кмймліпрз гіяйз в мплмвлмку в 
кдеат кмймліи, ла рдозрмоії якзт 
номезвайз, і вгавайзпя гм мнмоу 
бозралпщкмку одезку ла кіпудвмку 
оівлі. Оглак у 1774 омуі буйа жгіип-
лдла пномба гіярз кмйдкрзвлм - у 
Фійагдйщсії жібоавпя «Пдохзи кмл-
рзлдлрайщлзи Кмлгодп». У вігнмвігщ 
ла жатмгз, жгіиплдлі ла ущмку Кмл-
годпі, кмомйщ Гдмог III нмпйав віипщ-
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ка, і в 1775 омуі нмфайапя акдозкал-
пщка Віила жа лджайделіпрщ, яку ра-
кме лажзваырщ Акдозкалпщкмы одвм-
йыуієы. Дм йзнля 1776 омку Доугзи 
кмлрзлдлрайщлзи кмлгодпі був гмрм-
взи гм мглмпраилмгм нозилярря «Дд-
кйаоауії лджайделмпрі», яка і буйа їк 
нозиляра 4 йзнля 1776 омку 8, 
п. 46. 

Згіиплдлзи лакз алайіж рдкпру 
Ддкйаоауії лджайделмпрі США кіп-
рзрщ ракі нмймедлля, які є ваейзвз-
кз ж рмфкз жмоу пнозилярря нозомг-
лзт ноав йыгзлз: 

- кмйз в ндодбігу іпрмоії йыгпр-
ва мглмку лаомгу гмвмгзрщпя омжіо-
варз жв’яжкз, цм нмєглувайз имгм ж 
ілхзк, і нмпіпрз пдодг гдоеав пвіру 
мкодкд і оівлд пралмвзцд, ноавм ла 
якд имку лайдезрщ жа жакмлакз ноз-
омгз і жакмлакз Бмга нозомгз, лайд-
ела нмхала гм нмгйягів йыгпрва вз-
кагає ж’япуварз нозфзлз, цм пнмлу-
кайз имгм вігмкодкзрзпя; 

- кз вваеаєкм жа пакммфдвзглі 
іпрзлз, цм впіт йыгди првмодлм оів-
лзкз; цм Твмодущ мбгаоував їт ндв-
лзкз лдвігбіолзкз ноавакз, гм якзт 
лайдеарщ езрря, пвмбмга і ноаглдлля 
цапря;  

- цм уоягз впралмвйыырщпя кіе 
йыгщкз ла рд, цмб жабджндфуварз уі 
ноава, а вйага уоягів нмтмгзрщ іж жгм-
гз рзт, кзк вмлз уноавйяырщ; цм в 
кмелмку взнагку, кмйз якапщ смока 
ноавйілля прає жгублмы гйя ракмї 
кдрз, лаомг кає ноавм жкілзрз абм 
пкапуварз її і впралмвзрз лмвзи уояг, 
пнзоаыфзпщ ла ракі нозлузнз ра мо-
галіжмвуыфз имгм вйагу в ракі пнмпм-
бз, які взгаырщпя лаомгу лаигмуійщ-
ліхзкз гйя мпяглдлля пвмєї бджндкз 
і цапря; 

- рмку кз, нодгправлзкз Снм-
йуфдлзт Шрарів Акдозкз, які жібоа-
йзпя ла Загайщлзи кмлгодп, жвдораы-
фзпщ гм Впдвзхлщмгм пуггі пвіру іж 
жандвлдлляк у пноавдгйзвмпрі лахзт 
жкагалщ, ік’як і жа гмоуфдлляк упіт 
гмбозт йыгди лахзт кмймліи, уомфз-
прм жаявйяєкм і номгмймхуєкм, цм 
лахі Снмйуфдлі Кмймлії є і жгіглм ж 
ноавмк нмвзллі бурз війщлзкз і лд-
жайделзкз храракз 9. 

Шзомкм вігмкм, цм аврмопрвм 
номдкру ущмгм гмкукдлра в мп-
лмвлмку лайдезрщ фйдлмві гдйдгауії 
гм Кмлгодпу, якзи іплував жа кмймлі-
айщлмгм ндоімгу, віг храру Віогезлія 
- Тмкапмві Дедссдопмлу. Сакд віл, 
нігкодпйыє С.П. Гмймварзи, мфмйы-
вав кмкірдр, якзи ноауывав лаг рдкп-
рмк номдкру гмкукдлра. У ндодбігу 
уієї омбмрз Дедссдопмл мрозкав віг 
Демогеа Мдипмла номдкр Віогез-
ліипщкмї гдкйаоауії ноав, якзи буйм 
лагоукмвалм в нодпі 12 фдовля 
1776 о. і гд кіпрзйзпя ракі воаеаыфі 
пймва: «...упі йыгз лаомгеуырщпя 
війщлзкз ра лджайделзкз, і вмлз   
каырщ ндвлі лдвігмкодклі нозомглі 
ноава, якзт вмлз лд кмеурщ нмж-
бурзпщ фз бурз нмжбавйдлзкз <...>; 
пдодг ракзт ноав - ноавм ла езрря і 
ноавм ла пвмбмгу, іж жапмбакз, цм  
жабджндфуырщ лабурря вйаплмпрі ра 
вмймгілля лды, а ракме - ноаглдлля 
ра жгмбурря цапря і бджндкз» 10, 
п. 164 

Нак взгаєрщпя, цм алайіж взцд-
лавдгдлзт нмймедлщ Ддкйаоауії лд-
жайделмпрі США ж нмжзуіи нозомг-
лм-ноавмвмгм нмгйягу гмжвмйяє кмлп-
раруварз лапрунлд: 

- нм-ндохд, уд лмвірліи гмку-
кдлр, якзи в мбґоулруваллі пвмгм 
ноава ла лджайделд іплувалля нмпз-
йаєрщпя ла нозомглд ноавм ра нозом-
глі ноава («якд имку лайдезрщ жа 
жакмлакз нозомгз і жакмлакз Бмга 
нозомгз»); 

- нм-гоугд, оівліпрщ впіт йыгди 
віг лаомгедлля, лдвіг’єклзи (лдвігбі-
олзи) таоакрдо ноав, цм мрозкуырщпя 
у жв’яжку іж пакзк сакрмк лаомгедл-
ля (сакрзфлм нозомглі ноава); 

- езрря, пвмбмга і ноаглдлля 
цапря - мпщ сакрзфлм ндохзи псмо-
куйщмвалзи ла оівлі мсіуіилмгм ыоз-
гзфлмгм гмкукдлру ндодйік нозомг-
лзт ноав йыгзлз, взжлафдлзи у Дд-
кйаоауії лджайделмпрі США;  

- лаомг смокує уояг і кає жкм-
гу жкілзрз имгм; 

- війщліпрщ, лджайделіпрщ ра 
пноавдгйзвіпрщ як смлмві фзллзкз, 
ла рйі якзт мрозкувайапщ лджайде-
ліпрщ США віг Вдйзкмбозралії. 
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Дмкукдлрз Хаоківпщкмї ноавмжа-
тзплмї гоунз кіпрярщ ілсмокауіы, 
вігнмвіглм гм якмї лдмуілдллзк ноа-
вмвзк гмкукдлрмк, якзи омжвзлув ра 
кмлкодрзжував уі нмймедлля, пра-
йа Ддкйаоауія лджайделмпрі США 
1776 о. Снзоаыфзпщ ла нозомглм-
ноавмву гмкрозлу ноав йыгзлз, в 
Ддкйаоауії номгмймхдлм, цм «впі 
йыгз првмодлі оівлзкз і лагійдлі 
Твмоудк ндвлзкз лдвіг’єклзкз ноа-
вакз, гм якзт лайдеарщ езрря, пвм-
бмга, ноаглдлля гм цапря». В ущмку 
гмкукдлрі ра в Кмлпрзрууії США 
1787о. буйм жакйагдлм лд йзхд ніг-
вайзлз акдозкалпщкмгм кмлпрзрууім-
лайіжку, а и мплмвз йібдоайщлмї кмл-
уднуії ноав йыгзлз 11. 

Як гмбод вігмкм, взлатіглзкз 
ндохмї в пвірі кмлпрзрууії лд кайз в 
пвмєку омжнмоягедллі гмрмвзт жоаж-
ків и рмку жкухдлі буйз кдоуварзпя 
жгмомвзк гйужгмк. Пмкйавхз в мплм-
ву пвмїт рвмофзт жкагалщ ігды пакмв-
гмпкмлайдлля, вмлз првмозйз ноавм-
взи одгуйярмо взцмгм оівля, якзи 
ндодгбафав кмгдйщ канірайіпрзфлмгм 
гдндопмлісікмвалмгм воягувалля 12. 
Гмймвлзкз уіллмпрякз акдозкалпщ-
кмгм кмлпрзрууімлайіжку прайз пвм-
бмга, озлмк, мбкдедлд ноавйілля и 
нозпкмодлля пмуіайщлмї гзлакікз, цм 
врійзймпя в оауімлайщлмку пномцдл-
лі бійщхмпрі пмуіайщлзт роалпакуіи. 
Віг пакмгм нмфарку Кмлпрзрууіы 
США буйм жмоієлрмвалм ла нмпрун, 
якзи кав жгіиплзрзпя жавгякз ілрд-
йдкруайщліи пвмбмгі, війщлмку нігн-
озєклзурву і озлку жа укмв кіліка-
йщлм лдмбтіглмгм гдоеавлмгм вроу-
фалля. Затігла Євомна нозпрайа ла 
мплмвлі наоакдроз уієї кмгдйі іж ндв-
лзкз жапрдодедллякз, цм ніжліхд 
гмжвмйзйм мкодпйзрз євомндипщкзи 
кмлпрзрууіилзи гзжаил як мпйабйдлу 
вдопіы нівліфлмакдозкалпщкмгм ніг-
тмгу. Такмгм омгу бафдлля В. Рдфз-
ущкмгм жапйугмвує ла увагу, мпкійщкз 
гіиплм жапвігфує ндохіпрщ США у 
лзжуі ваейзвзт кмлпрзрууіилм-
ваейзвзт фзллзкат ноавмгдоеавмр-
вмодлля.   

Згаваймпя б, фапрм-гупрм кмйзхлі 
кмймлії, лавірщ мрозкавхз лджайде-

ліпрщ, розвайзи ндоімг фапу буйз жа 
ндвлзкз мжлакакз (у ноавмвіи псдоі) 
птмезкз гм коаїл, у пкйагі якзт вмлз 
ндодбувайз. Помрд вкажалд лд прмпу-
єрщпя Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз. 
Як првдогеує Ж.Р. Тдкіобдкмв, гмйм-
влмы мбправзлмы, нм пурі, буйм рд, 
цм США (ла вігкілу віг Вдйзкмбоз-
ралії) – коаїла ж нзпалмы кмлпрзру-
уієы, в якіи нмлярря «кмлпрзрууіилі 
мбкдедлля у жгіиплдллі гдоеавлмї 
вйагз» взпрунає рзк, цм лапкоіжщ 
номпяклуйз акдозкалпщку ыозгзфлу 
і нмйірзфлу пзпрдку, рмку цм уд йд-
езрщ в мплмві як сдгдоайщлмї Кмл-
прзрууії США, рак і кмелмї ж нзпа-
лзт кмлпрзрууіи храрів. Тмку лджа-
ндодфлзк пнозикаймпя рд, цм таоак-
рдолмы озпмы «акдозкалпщкмгм кмл-
прзрууімлайіжку» є рми «роагзуіилзи 
лагмймп», якзи омбзвпя ла «мбкд-
едллі, впралмвйдлмку нзпалмы Кмл-
прзрууієы ра жакмлакз, цмгм жгіип-
лдлля гдоеавлмї вйагз». Цзк і нмяп-
лыєрщпя рми сакр, цм нмлярря «жгіи-
плдлля вйагз ніг кдоівлзурвмк ноава 
[«government under law»]» взжлава-
ймпщ «нозгарлзк» гйя рмгм, цмб 
пйуезрз мплмвлмы озпмы «акдоз-
калпщкмї кмлпрзрууіилмї гуккз». Чд-
одж уд нмлярря ндодгавайапя пурліпрщ 
акдозкалпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, 
а пакд – мбкдедлля ла жгіиплдлля 
вйагз 13, п. 52. 

Нанозкілуі жажлафзкм, цм Укоа-
їла нмвзлла взкмозпрмвуварз гмпвіг 
США. Айд лд кдталіфлм, лд бджгук-
лм. Рдайії пщмгмгліхлщмї Укоаїлз 
жапвігфуырщ лаявліпрщ халпу, якзи лд 
ваорм жайзхарз нмжа увагмы. Шалпу 
ла одайщлу омжбугмву гдоеавз, халпу 
ла фйдлпрвм в НАТО ра ЄС, халпу ла 
коацд цапйзвд езрря. Сакд ракд, 
ноаглдлля гм якмгм жажлафдлм у Дд-
кйаоауії лджайделмпрі США. Ваейз-
ва мпмбйзвіпрщ, ла яку ваорм жвдолурз 
увагу, - прабійщліпрщ Оплмвлмгм жакм-
лу США, в рдкпр якмгм буйм влдпдлм 
гуед лджлафлу кійщкіпрщ нмноавмк. 
Тур кз нмгмгеуєкмпя іж  гуккмы 
С. Г. Срдудлка, взпймвйдлу у кмл-
рдкпрі пніввіглмхдлля нозомглмгм 
ноава ра нмжзрзвіжку, вігнмвіглм гм 
якмї  нозомглм-ноавмвмку бафдллы 
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нозракалла ндвла прабійщліпрщ, тмф 
як бз лд нйурайз її іж ракмы е таоак-
рдозпрзкмы нмжзрзвіжку. Тур, у уа-
озлі нозомглмгм ноава, кз кмедкм 
кмлпраруварз прабійщлд уоатувалля 
взцзт, лаггдоеавлзт, гіиплм нозом-
глзт ноав йыгзлз. Міляырщпя нао-
йакдлрз, уоягз, гйавз гдоеав. Зкіл-
лмы є проардгія гдоеавз у рми фз 
ілхзи іпрмозфлзи ндоімг фапу, а пра-
бійщлмы є увага гм йыгзлз, її лд-
віг’єклзт ноав 14, п. 178-179. 

Такзк фзлмк, як взгаєрщпя, омйщ 
Ддкйаоауії лджайделмпрі США у 

пноаві нмхзодлля ігдї нозомглзт 
ноав йыгзлз жвмгзрщпя гм лапрунлм-
гм: 

- ндодйік нозомглзт ноав йы-
гзлз омжкіцдлм у лмокарзвлмку ак-
рі; 

- фірка моієлрауія ла рд, цм 
нозомглі ноава є лд лдгмпяелмы коі-
єы, а одайщлмы пноавмы, жагйя жабдж-
ндфдлля якмї і сулкуімлує вйага; 

- нозомглі ноава є лд-
віг’єклзкз, рмбрм гдоеава ла пвіи 
омжпуг лд кмед мкодкм вжяру йыгзлу 
їт нмжбавзрз. 
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Коапмвпщкзи К. Ю. Кмлуднуії нозомглзт ноав йыгзлз у ндоімг Нмвмгм фапу 
ра їт вігмбоаедлля у ндохзт ыозгзфлзт гмкукдлрат 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі нозомглзт ноав йыгзлз ж рмфкз жмоу її вігм-
боаедлля у ндоімг Нмвмгм фапу. Акудлрмвалм увагу ла іпрмозфліи лапрунлмпрі омжу-
кілля ра упвігмкйдлля ігди нозомглмгм ноава. Помалайіжмвалм Ддкйаоауіы лджайде-
лмпрі Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз як мглмгм іж ндохзт гмкукдлрів, рдкпр якмгм кіп-
рзв жгагку ном нозомглі ноава ра їт ндвлзи ндодйік (езрря, пвмбмга, ноаглдлля цап-
ря). Навдгдлі аогукдлрз ла кмозпрщ взкмозпралля гмпвігу США у ноакрзуі ноавмр-
вмодлля Укоаїлз.  

Кйыфмві пймва: нозомглд ноавм, нозомглі ноава, Нмвзи фап, Ддкйаоауія лджайд-
елмпрі США.  
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водкдлз з зт мроаедлзд в ндовшт ыозгзфдпкзт гмкукдлрат 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка п рмфкз жодлзя дд 

мроаедлзя в ндозмг Нмвмгм водкдлз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла зпрмозфдпкми 
ноддкпрвдллмпрз нмлзкалзя з мпмжлалзя згди дпрдпрвдллмгм ноава. Помалайзжзом-
валм Ддкйаоаузы лджавзпзкмпрз Смдгзлдллшт Шрармв Акдозкз как мглмгм зж ндо-
вшт гмкукдлрмв, рдкпр кмрмомгм пмгдоеай унмкзлалзд м дпрдпрвдллшт ноават з зт 
мнодгдйдллши ндодфдлщ (езжлщ, пвмбмга, продкйдлзд к пфапрщы). Позвдгдлш аогукд-
лрш в нмйщжу зпнмйщжмвалзя мншра США в ноакрзкд ноавмрвмофдпрва Укоазлш.  

Кйыфдвшд пймва: дпрдпрвдллмд ноавм, дпрдпрвдллшд ноава, Нмвмд водкя, Ддкйа-
оаузя лджавзпзкмпрз США. 

 
 
 Krasovsky K. Concepts of natural human rights in the period of Modern times 

and their reflection in the first legal documents 
The article is devoted to the problems of natural human rights from the point of view 

of its reflection in the period of Modern times. The attention is focused on the historical 
continuity of understanding and awareness of the ideas of natural law. Analyzed the 
Declaration of independence of the United States of America as one of the first 
documents, the text of which contained a reference to natural rights and their specific list 
(life, freedom, the pursuit of happiness). The arguments in favor of the use of US 
experience in the practice of law-making in Ukraine.  

Key words: natural law, natural rights, New time, Declaration of independence of 
the USA. 
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Природоохоронна діяльність в умовах 
глобалізації: теоретико-правовий 

аспект 
 

Суфаплзи пвірмвзи омжвзрмк жу-
кмвйдлзи гймбайіжауіилзкз взкйз-
какз ра проіккзк смокувалляк жага-
йщлмнйалдраолмгм ілсмокауіилмгм 
номпрмоу. Наивзоажліхзкз пдодг узт 
взкйзків є номбйдкз дкмймгіфлмї 
бджндкз, нмндодгедлля і номрзгія 
рдомозжку, жймфзллмпрі и кмоунуії, 
нзралля пвірмвмї длдогдрзфлмї козжз, 
номбйдкз біглмпрі ра гмймгу, і лаи-
ваейзвіхд пдодг лзт – смокувалля і 
гмрозкалля лмок пуфаплмї гймбайщ-
лмї дрзкз як укмвз праймгм омжвзрку. 
Екмймгіфлі взкйзкз нмпруну пуфаплм-
гм пвіру – уд номбйдкз ноіплмї вмгз, 
домжії ждкдйщ, пкмомфдлля кійщкмпрі 
взгів рваозл і омпйзл, жбдодедлля 
мжмлмвмгм хаоу, нмндодгедлля лдба-
еалзт лапйігків гймбайщлмгм нмрдн-
йілля ра кмейзвмгм наолзкмвмгм 
дсдкру, ндодкіцдлля дкмймгіфлм лд-
бджндфлзт взомблзурв у коаїлз, цм 
омжвзваырщпя, нозпкмодлля рдкнів 
взкмозпралля нозомглзт одпуопів 
хйятмк їт мпвмєлля у ваекмгмпрун-
лзт оаимлат, лагомкагедлля кукуйя-
рзвлзт дсдкрів жабоуглдлля гмвкіййя 
рмцм. Ці номбйдкз ж’явзйзпя лд пщм-
гмглі, айд пакд лзлі абпмйырлм ода-
йщлмы прайа лдбджндка їт пукаолмгм 

внйзву ла езрря ра ндопндкрзвз уз-
війіжауії [1, п. 20]. 

Діяйщліпрщ йыгзлз в мпраллі 
н’яргдпяр омків жавгайа лднмноавлмї 
хкмгз лахіи нйалдрі. Такзк є вдо-
гзкр аврмоів лаибійщх вдйзкмкапх-
раблмгм в іпрмоії гмпйігедлля дкмпзп-
рдкз Здкйі – Millennium Ecosystem 
Assessment. Навдгдкм гдякі узсоз. У 
ндоімг 1970 – 2005 оо. оіжлмкалір-
ліпрщ смок езрря ла нйалдрі пкмом-
рзйапя ла 30 %. Снмезвалля ноіплмї 
вмгз жомпйм у гва оажз, а в гдякзт 
одгімлат ла 20 % бійщхд ндодвзцзйм 
мбпяг її взомблзурва. У гдякзт аква-
рмоіят кійщкіпрщ озбз жкдлхзйапщ у 
прм оажів фдодж ілрдлпзвлу номкзпйм-
ву озблу ймвйы. На нмфарку 1960-т 
омків йыгз ла нйалдрі вномгмве омку 
взкмозпрмвувайз рійщкз гві родрзлз 
дкмймгіфлзт одпуопів, які віглмвйы-
вайа нозомга. Забоуглдлля лавкмйз-
хлщмгм пдодгмвзца в мплмвлмку нмг-
йзлаймпя пвірмвзк мкдалмк і йіпмвзк 
капзвмк Здкйі. Оглак уед в 1970 о. 
буйм жасікпмвалм дкмймгіфлзи бмог. 
Тмгі йыгпрвм вжяйм у нозомгз гва 
глі в бмог, рмбрм вмлм взкмозпрайм 
впі 100 % нозомглзт одпуопів, які 
віглмвйыє нозомга вномгмве мглмгм 
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омку, гм 29 гоугля. На нмфарку 
2000 о. байалп жгарлмпрі нйалдрз гм 
пакммфзцдлля віг «мроуилмгм гзтал-
ля» йыгзлз нознагав ла емврдлщ, а у 
2013 о. – уед ла пдодгзлу пдонля [2, 
п. 147]. У фзпйдллзт лаукмвзт омжві-
гкат лавмгярщпя ілхі нозкйагз пу-
фаплзт дкмймгіфлзт жагомж ра мбґоул-
рмвуєрщпя лдмбтігліпрщ смокувалля 
лмвмгм рзну кзпйдлля, проардгії і 
ракрзкз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
[3]. 

Вмглмфап гймбайіжауіилі номудпз 
пуномвмгеуырщпя омжвзркмк ілсмо-
кауіилмї псдоз ра кмкулікауіи кіе 
йыгщкз, ндодрвмодлляк йыгзлз ла 
гомкагялзла Здкйі, нмхзодлляк 
гймбайщлмгм гомкагпщкмгм дкмймгіф-
лмгм оуту. У ущмку кмлрдкпрі пвірмвд 
пніврмваозпрвм в мпмбі внйзвмвзт 
кіелаомглзт могаліжауіи ла жупроіфат 
мфійщлзків гдоеав ла взцмку оівлі 
жа укмвз рзпку абм ноякмї уфапрі 
нодгправлзків капмвзт дкмймгіфлзт 
оутів утвайзйм лзжку кіелаомглзт 
гмкукдлрів гймбайщлмгм таоакрдоу. 
Як оджуйщрар, мрозкайм нмгайщхзи 
омжвзрмк вфдлля В.І. Вдолагпщкмгм 
ном лммпсдоу – псдоу езрря омжук-
лмгм пупнійщпрва, в якмку жабджндфу-
єрщпя гаокмліила двмйыуія йыгзлз і 
нозомгз. Помрд взявзймпя, цм у 
ХХІ  пр. і ущмгм вед жакайм. Ндмбтіг-
лзи нмхук ракзт пвірмгйяглм-
уілліплзт і рдмодрзкм-ноавмвзи жапаг 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, якзи 
жйакав бз упрайдлі роагзуії, цм жавм-
гярщ у гйутзи кур, нозжвмгярщ гм 
пакмоуилувалля, жагзбдйі впщмгм ез-
вмгм ла Здкйі [1, п. 21]. 

У жв’яжку ж узк мпмбйзвмї акруа-
йщлмпрі лабуває гмпйігедлля рдмод-
рзкм-ноавмвзт апндкрів нозомгммтм-
омллмї гіяйщлмпрі в укмват гймбайі-
жауіилзт номудпів, цм и пралмвзрщ 
кдру уієї лаукмвмї праррі. Дйя її уп-
ніхлмгм гмпяглдлля ндодгбафаєрщпя 
взоіхзрз ракі жавгалля: нм-ндохд, 
мпкзпйзрз сдлмкдл гймбайіжауії 
хйятмк алайіжу нігтмгів гм її омжу-
кілля, цм нодгправйдлі в ыозгзфліи 
лаууі; нм-гоугд, мкодпйзрз ланоякз 
внйзву гймбайіжауії ла лавкмйзхлє 
пдодгмвзцд як ла жагайщлмнйалдрао-

лмку, рак і одгімлайщлмку оівлят; нм-
родрє, гмпйігзрз мпмбйзвмпрі гії гйм-
байіжауіилзт номудпів ла нозомгмм-
тмомллу гіяйщліпрщ, її пурліплі ра 
ноавмві жапагз. 

Наукмвм-рдмодрзфлзк нігґоулряк 
уієї праррі взпрунаырщ лаукмві жгмбу-
ркз ракзт вірфзжлялзт і жаоубіелзт 
уфдлзт як В. І. Алгодиудв, Г. І. Ба-
йык, Д. О. Вдрвзущкзи, А. П. Гдрщ-
кал, М. Ддеал-Пмлп, К. Дынмл, 
Л. В. Жаомва, В. В. Кмпрзущкзи, 
Н. Р. Майзхдва, Ю. С. Шдкхуфдлкм 
ра іл. 

Так, гймбайіжауія – уд мб’єкрзвлд 
явзцд пуфаплмпрі, цм омжвзваєрщпя ра 
сулкуімлує жа вйаплзкз жакмлакз, 
вігмбоаеає жомпраыфі вжаєкмжв’яжкз 
кіе йыгщкз, жагайщлі рдлгдлуії двм-
йыуії йыгпрва. В ыозгзфліи длузк-
ймндгзфліи йірдоаруоі ніг гймбайіжа-
уієы (віг соалу. globaliser – гймбайі-
жуварз, ж соалу. globe – куйя, ждкла 
куйя, йар. globus – куйя) омжукієрщпя 
жагайщлмпвірмвзи пмуіайщлзи номудп, 
цм вкйыфає нмрмкз ігди, канірайів, 
рмваоів, лаукмвм-рдтліфлзт гмпяг-
лдлщ, нмйірзфлзт лмок і пралгаорів, 
жакмлмгавпрва, кмроі жукмвйыырщ 
омжвзрмк пвіру як уійіплмї дкмлмкіф-
лмї, кіелаомглм-ноавмвмї, нмйірзфлмї, 
пмуімкуйщруолмї пундопзпрдкз. Гйм-
байіжауії омжгйягаєрщпя як 
мб’єкрзвлзи номудп, нмомгедлзи 
ілрдолауімлайіжауієы езрря коаїл і 
лаомгів. Вмла жукмвйыє ракзи оівдлщ 
єглмпрі йыгпрва, жа якмгм, ж мглмгм 
бмку, іплувалля и упніхлзи омжвзрмк 
кмелмї коаїлз, лаомгу ндодбуває в 
жайделмпрі віг пралу ра роалпсмока-
уії пвіру в уіймку, а, ж ілхмгм – упніт 
у омжв’яжаллі номбйдк йыгпрва жайд-
езрщ віг пзруауії в кмеліи коаїлі, віг 
ужгмгедлмпрі гіи упіт коаїл і лаомгів 
пвіру [4, п. 557]. Гймбайіжауія (віг 
алгй. globalization – ндодрвмодлля 
ндвлмгм явзца ла пвірмвд, нйалдрао-
лд) в лаибійщх жагайщлмку жлафдллі 
уд пукунліпрщ номудпів, які нозжвм-
гярщ гм смокувалля єгзлмгм, уійіп-
лмгм ра улівдопайщлмгм пмуіуку, в 
мплмву якмгм жакйагдлі жкілз дкмлм-
кіфлзт, гдмгоасіфлзт і пмуіайщлм-
куйщруолзт фзллзків, цм нозвмгярщ 
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гм гймбайщлмгм омжхзодлля пуфаплмї 
пвірмвмї пзпрдкз. Помудп гймбайіжауії 
кає пзпрдклзи таоакрдо, рмбрм мтмн-
йыє впі псдоз пупнійщлмгм езрря. 
Ражмк ж рзк, гймбайіжауія кає лапак-
ндодг дкмлмкіфлу кмрзвауіы (ндод-
омжнмгій пвірмвмгм канірайу і роугм-
взт одпуопів, првмодлля роалплауім-
лайщлзт кмонмоауіи і кмкналіи, рмва-
оз ра нмпйугз якзт жагмвмйщляырщ 
нмродбз багарщмт гдоеав). Гймбайіжа-
уіы нмроіблм омжгйягарз у вжаєкм-
нмв’яжалзт апндкрат, мплмвлзкз пд-
одг якзт є дкмлмкіфлзи, кдлрайщлзи 
(куйщруолзи), рдозрмоіайщлзи, ілсм-
окауіилм-кмкулікауіилзи, дрліфлзи. 
Гймбайіжауіилі номудпз вігбуваырщпя 
ракме і в ноавмвіи псдоі, цм пнозяє 
првмодллы ндодгупік єгзлмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм номпрмоу хйятмк 
улісікауії лмок ноава, кмгзсікауії 
кіелаомглмгм ноава [5, п. 140]. 

В ілхзт лаукмвзт гедодйат гйм-
байіжауія ілрдонодруєрщпя як пкйаг-
лзи, багармапндкрлзи, багармоівлд-
взи, мб’єкрзвлзи пзпрдклзи номудп, 
цм рмокаєрщпя впіт прмоіл езрря пм-
уіуку і имгм фйдлів, гдоеавз, пвірмвм-
гм пніврмваозпрва ра їт ілпрзрурів і 
кає пвмїт нозтзйщлзків (які жгарлі 
взпрунарз пуб’єкракз фз номвіглзка-
кз гймбайіжауії) ра козрзків (алрзг-
ймбайіпрів) [6, п. 464]. 

Вігнмвіглм гм нмжзуії А. П. Гдрщ-
кала, пуфапла смока гймбайіжауії, рмб-
рм мб’єглалля озлків, нігнозєкпрв, 
сілалпів і куйщруо, а ракме нмрмків 
ілсмокауії – уд првмодлля впдпвірлщм-
гм пупнійщпрва в рмку взгйягі, в якмку 
вмлм лікмйз лд іплувайм оаліхд. Гмйм-
вла мжлака лмвмї днмтз – гдоеавз ра 
лаомгз праырщ упд бійщх жайделзкз 
мгзл віг мглмгм. Жмгла лауія, емгла 
гдоеава лд кмед езрз пака нм пмбі, 
лд воатмвуыфз ілрдодпз ілхзт лауіи і 
гдоеав [2, п. 149]. 

Звдораыфзпщ, нмояг ж ілхзкз, гм 
дкмймгіфлмї нймцзлз нмпруну пвірм-
вмї пнійщлмрз, Ю. Ю. Тулзуя, 
Е. П. Сдкдлык і Т. Ю. Тулзуя віг-
жлафаырщ, цм ла ндохзи нмгйяг 
омжв’яжалля лауімлайщлзт дкмймгіф-
лзт номбйдк (ла вйапліи рдозрмоії) – 
уд влуроіхля, пувдодлла пноава рієї 

фз ілхмї коаїлз. Помрд уд ійыжія, 
ндодкмлйзвм омжвіяла одайщліпры 
номрягмк мпраллщмгм прмйірря. Вмлм 
номгдкмлпроувайм, лапкійщкз кайд-
лщкмы лапноавгі є лаха нйалдра, ла-
пкійщкз вжаєкмнмв’яжалзкз є оіжлі її 
одгімлз. Опкійщкз нозомглд гмвкіййя 
лд взжлає гдоеавлзт кмогмлів, дкм-
ймгіфлі номоатулкз ра лдгмноауы-
валля в ндвлмку кіпуі (жгаваймпя б, 
йзхд ймкайщлмгм таоакрдоу) лапноа-
вгі жавгаырщ хкмгз пупіглік гдоеа-
вак і лдгарзвлм внйзваырщ ла гймба-
йщлу дкмлмкіку. Цд і є мплмвмы пунд-
одфлмпрди кіе омжвзлдлзкз ра біг-
лзкз, пйабмомжвзлдлзкз коаїлакз 
цмгм їтлщмгм правйдлля гм 
омжв’яжалля дкмймгіфлзт номбйдк [7, 
п. 11]. Лыгзла ХХІ пр., як і пуфаплд 
пупнійщпрвм в уіймку, номгмвеує жа-
йзхарзпя лдвіггійщлмы віг нозомгз, 
як уд буйм рзпяфмйірря рмку. Уед 
гавлм в номудпі пмуімкуйщруолмгм 
гдлджзпу пвірмвмї пнійщлмрз нмпріилм 
вжаєкмгіырщ мгзл ж мглзк ракі мплм-
влі сакрмоз одайщлмпрі як нозомга, 
йыгзла и рдтлмймгії пупнійщлмгм вз-
омблзурва, і жв’яжкз кіе лзкз лдкз-
луфд урвмоыырщ жакклдлд кмйм узві-
йіжауіилмгм омжвзрку йыгпрва у ноз-
омглмку пдодгмвзці. Сноава йзхд в 
рмку, якзи оівдлщ ланоуедлля таоак-
рдозжуырщ йалкз вігнмвіглзт жв’яжків 
ла рмку фз ілхмку іпрмозфлмку дра-
ні. Ндндодовла гія жакмлів гіайдкрз-
кз фдодж єгліпрщ і бмомрщбу номрзйд-
елмпрди жлмв і жлмв нігвмгзрщ пвірм-
взи пмуіук гм ндодтмгу кійщкіплзт 
жкіл у якіплі ра, лавнакз, гм фдогмвм-
гм жандодфдлля жандодфдлля, в од-
жуйщрарі фмгм нмпріилм взлзкаырщ 
лмві одайії ра пзруауії. Опмбйзвіпрщ 
лахмї гмбз пакд в рмку, цм ла лдї 
нознайа (влапйігмк нмгйзбйдлля ла-
укмвм-рдтліфлмї одвмйыуії, гймбайіжа-
уії ра ілхзт капхраблзт номудпів) 
гдгдйівпщка «вужймва йілія кіо», і рм-
ку ланоуга нмгдкугз пягає анмгды. 
Загомжа гдгоагауії, а нмрік і жагзбдйі 
нозомгз нйалдрз, яка нмкйзкала пйу-
гуварз лд йзхд пщмгмгдллы, айд и 
каибурлік нмкмйілляк, прайа в лах 
фап лапрійщкз пдоимжлмы, цм дкмймгі-
жауія пупнійщлмї пвігмкмпрі ра ноак-
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рзкз ввіихйа гм ндодйіку лаиваейз-
віхзт жавгалщ [7, п. 15]. 

Діиплм, дкмймгіфлі номбйдкз, цм 
каырщ жа багарщка нмкажлзкакз нйа-
лдраолд жлафдлля, жафінаырщ ілрдодпз 
кіелаомглмгм пніврмваозпрва. Вмлз 
кмгйз б взоіхуварзпщ як у имгм ілрд-
одпат, рак і вігнмвіглм в ілрдодпат 
лауімлайщлзт гдоеав. Тзк фапмк жа-
бджндфдлля кардоіайщлм-пзомвзллз-
кз и длдогдрзфлзкз одпуопакз в 
укмват гймбайіжауії моієлрмвалд ла 
номвіглі коаїлз, ла їт роалплауімла-
йщлі кмонмоауії – рмбрм номвіглзт 
акрмоів роалпкмогмллмї озлкмвмї гія-
йщлмпрі. Опраллі лдоігкм іглмоуырщ 
ноавзйа оауімлайщлмгм взкмозпралля 
нозомглзт одпуопів, жабоуглыырщ 
лавкмйзхлє пдодгмвзцд вдйзфджлз-
кз мбпягакз вігтмгів взомблзурва і 
пнмезвалля, в ілхзи пнмпіб, у рмку 
фзпйі ракзкз, цм явйяырщ пмбмы 
коаилы – ла оівлі лдгайдкмгм каибу-
рлщмгм – жагомжу жлзцдлля дкмпзп-
рдк, омбйяфз одайщліпры гймбайщлі 
карапромсз рзну «наолзкмвмгм дсдк-
ру», нмрднйілля кйікару ра ілхі [2, 
п. 150]. 

Упд мкодпйдлд взцд омбзрщ ноз-
омгммтмомллу гіяйщліпрщ взляркмвм 
ваейзвмы як гйя лауімлайщлмгм, рак і 
пвірмвмгм омжвзрку дкмлмкікз, сілал-
пів, пмуіайщлмї проукруоз, нмйірзкз, 
куйщруоз, мпмбйзвм в укмват гймбайі-
жауії як номудпу ілрдлпзвлмгм омжхз-
одлля і нмгйзбйдлля кмлракрів, 
жв’яжків, вжаєкмгії оіжлзт коаїл в дкм-
лмкіфліи, нмйірзфліи, куйщруоліи ра 
ілхзт псдоат. 

У сатмвіи лаукмвіи йірдоаруоі 
нмлярря «нозомгммтмомлла гіяйщ-
ліпрщ» омжгйягаєрщпя в оіжлзт апндк-
рат як: 1) могаліфла пкйагмва дкмймгі-
флмї куйщруоз йыгзлз ра пупнійщпрва і 
таоакрдозжує псдоу їт вжаєкмгії ж 
нозомгмы. У ракмку омжукіллі нозом-
гммтмомлла гіяйщліпрщ кає іпрмозфлзи 
таоакрдо і взжлафаєрщпя гмпйіглзкакз 
в якмпрі пукунлмпрі гмпяглдлщ пупні-
йщпрва в имгм кардоіайщлмку ра гутм-
влмку омжвзркмві, жакоінйдлзт у жвз-
фаят, дрзфлзт лмокат, в упрайдлзт 
прдодмрзнат правйдлля йыгзлз гм 
нозомгз, нмвдгілуі у нозомглмку пд-

одгмвзці; 2) гіяйщліпла пкйагмва, яка 
ндодгбафає акрзвлі гії, пноякмвалі ла 
нмкоацдлля таоакрдозпрзк кмкнмлдл-
рів нозомглмгм пдодгмвзца, в рмку 
фзпйі віглмвйдлля їт якіплзт вйапрз-
вмпрди. У ущмку кмлрдкпрі нмлярря 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі вкйыфає 
омжомбку, могаліжауіы і рдтлмймгіы 
номвдгдлля нозомгммтмомллзт жатм-
гів; 3) якіпла таоакрдозпрзка смоку-
валля озп мпмбзпрмпрі, цм ндодгбафає 
лаявліпрщ у йыгзлз вігнмвіглзт жлалщ 
і ндодкмлалщ, нігнмоягкувалля ноак-
рзфлмї гіяйщлмпрі взкмгак оауімлайщ-
лмгм нозомгмкмозпрувалля. В мпрал-
лщмку жлафдллі нозомгммтмомлла гія-
йщліпрщ є нмкажлзкмк пвігмкмгм, віг-
нмвігайщлмгм правйдлля мпмбзпрмпрі 
гм нозомгз. Опкзпйыыфз кдрмгмймгі-
флі апндкрз уієї смокз акрзвлмпрі, 
С. В. Смвгіоа вігкіфає, цм нозомгмм-
тмомлла гіяйщліпрщ – уд уійдпноякм-
вала гіяйщліпрщ йыгзлз и пупнійщпрва, 
жмоієлрмвала ла смокувалля рзт якм-
прди мпмбзпрмпрі, які лдмбтіглі гйя 
гаокмліилзт віглмпзл йыгзлз, пупні-
йщпрва и нозомгз, цм жгіиплыєрщпя ж 
взкмозпралляк пзпрдкз кдрмгів, іл-
проукдлрів, ваедйів внйзву ж кдрмы 
жбдодедлля якмпрі лавкмйзхлщмгм 
нозомглмгм пдодгмвзца ра жабджнд-
фдлля праймгм омжвзрку [8, п. 158]. 

У пвмы фдогу Л. В. Жаомва взтм-
гзрщ іж рмгм, цм двмйыуія пурліплмгм 
ланмвлдлля оауімлайщлмпрі ра лдоауі-
млайщлмпрі нозомгмкмозпрувалля віг-
буваєрщпя оажмк ж нмпрунмк йыгпрва, 
а байалп кіе гвмка пкйагмвзкз ноз-
омгмкмозпрувалля – оауімлайщлмы ра 
лдоауімлайщлмы – гмпягаєрщпя жа гм-
нмкмгмы нозомгммтмомллмї гіяйщлмп-
рі. Цзк жмкодка нмяплыєрщпя хзомра 
ущмгм нмлярря. Позомгммтмомлла гія-
йщліпрщ вкйыфає: нм-ндохд, кіелаомг-
лу, гдоеавлу, одгімлайщлу ра кіпудву 
агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщку, рдтлм-
ймгіфлу, нмйірзфлу, ыозгзфлу і пупні-
йщлу гіяйщліпрщ, пноякмвалу ла жбд-
одедлля, оауімлайщлд взкмозпралля 
ра віглмвйдлля нозомгз в ілрдодпат 
пуфаплмгм ра каибурлщмгм нмкмйілщ; 
нм-гоугд, пзпрдку жатмгів цмгм нігр-
озккз вжаєкмгії кіе гіяйщліпры йы-
гзлз ра лавкмйзхлік нозомглзк пд-
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одгмвзцдк, цм жабджндфує жбдодедл-
ля і віглмвйдлля нозомглзт одпуопів, 
якд нмндодгеає ноякзи абм мнмпдодг-
кмвалзи внйзв оджуйщрарів гіяйщлмпрі 
пупнійщпрва ла нозомгу ра йыгзлу; 
нм-родрє, нйалувалля гіяйщлмпрі, рмб-
рм пзпрдку жатмгів, пноякмвалзт ла 
лаибійщх нмвлд взйуфдлля одпуопів і 
взкмозпралля нозомглзт укмв, кілі-
кайщлд їт нзрмкд пнмезвалля ла мгз-
лзуы номгукуії. Цд гає нігправз Л. В. 
Жаомвіи првдогеуварз, цм нозомгмм-
тмомлла гіяйщліпрщ є лдвіг’єклмы фап-
рзлмы нозомгмкмозпрувалля, а пзпрд-
ка її одгуйывалля нмєглує в пмбі лм-
окарзвлі, уноавйілпщкі, рдтлмймгіфлі, 
дкмлмкіфлі ра ілхі кмкнмлдлрз [9, 
п. 74 – 75]. 

Вмглмфап О. Є. Алгомп нозтм-
гзрщ гм взплмвку, цм нозомгммтм-
омлла гіяйщліпрщ – уд акрзвлзи 
внйзв пуб’єкра ла нозилярря нмйі-
рзфлзт ра уноавйілпщкзт оіхдлщ іж 
кдрмы мнрзкіжауії вжаєкмгії йыгзлз 
ра лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, 
уфапрщ у жатмгат, цм жабджндфуырщ 
жбдодедлля ра вігрвмодлля нозомг-
лзт одпуопів, улзклдлля лдгарзвлзт 
лапйігків взомблзфмї гіяйщлмпрі прм-
пмвлм нозомглмгм пдодгмвзца ра 
жгмомв’я йыгзлз [10, п. 17 – 18]. 

На гукку М. Т. Гавозйщуів, ноз-
омгммтмомлла гіяйщліпрщ в Укоаїлі, 
як і в ндодваеліи бійщхмпрі коаїл 
пвіру, є нодгкдрмк гдоеавлмгм одгу-
йывалля. У вірфзжлялмку жакмлмгав-
прві жакоінйдлм, цм гдоеавліи мтмом-
лі ра одгуйываллы взкмозпралля ла 
рдозрмоії Укоаїлз нігйягаырщ лавкм-
йзхлє нозомглд пдодгмвзцд як пу-
кунліпрщ нозомглзт і нозомглм-
пмуіайщлзт укмв і номудпів; нозомглі 
одпуопз як жайуфдлі в гмпнмгаопщкзи 
мбіг, рак і рі, цм лд взкмозпрмвуырщпя 
в дкмлмкіуі в ндвлзи ндоімг (ждкйя, 
лагоа, вмгз, аркмпсдолд нмвіроя, йіп 
ра ілха омпйзлліпрщ, рваозллзи пвір); 
йалгхасрз ра ілхі нозомглі кмкнйд-
кпз. Бдоуфз гм увагз взкйагдлд вз-
цд, вфдлзи-ноавмжлавдущ жажлафає, 
цм нозомгммтмомлла гіяйщліпрщ – уд 
гдоеавла гіяйщліпрщ, яка нмйягає в 
акрзвлзт гіят вжаєкмгіыфзт могалів 
гдоеавз, цм пноякмвалі ла мтмомлу 

лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгм-
взца, оауімлайщлд взкмозпралля 
нозомглзт одпуопів, жабджндфдлля 
дкмймгіфлмї бджндкз езррєгіяйщлмпрі 
йыгзлз [11, п. 14 – 15]. 

Оплмвмы гдоеавлмї дкмймгіфлмї 
нмйірзкз Укоаїлз в укмват гймбайщ-
лзт взкйзків кає бурз прзкуйывалля 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, цм 
ґоулруєрщпя ла іплуыфіи кдрмгмймгі-
фліи бажі, аномбмваліи вірфзжлялмы 
ноакрзкмы, а ракме воатмвує гмпяг-
лдлля ілхзт коаїл у взоіхдллі дкм-
ймгіфлзт номбйдк [12, п. 111]. Дм мп-
лмвлзт дкмймгіфлзт ноімозрдрів в 
Укоаїлі лайдеарщ: гаоалрувалля дкм-
ймгіфлмї бджндкз ягдолзт мб’єкрів і 
оагіауіилмгм жатзпру лапдйдлля ра 
гмвкіййя; нмйінхдлля дкмймгіфлмгм 
пралу бапдилів оік ра якмпрі нзрлмї 
вмгз; прабійіжауія ра нмйінхдлля 
дкмймгіфлмгм пралу в кіпрат і номкз-
пймвзт удлроат; бугівлзурвм лмвзт і 
одкмлпроукуія гіыфзт нмруелмпрди 
мфзплзт калайіжауіилзт пнмоуг; жа-
нмбігалля жабоуглдллы Ажмвпщкмгм 
ра Чмолмгм кмоів і нмйінхдлля їт 
дкмймгіфлмгм пралу; смокувалля жба-
йалпмвалмї пзпрдкз нозомгмкмозпру-
валля ра агдкварла проукруола ндод-
бугмва взомблзфмгм нмрдлуіайу дкм-
лмкікз, дкмймгіжауія рдтлмймгіи у 
номкзпймвмпрі, длдогдрзуі, бугівлзу-
рві, пійщпщкмку гмпнмгаопрві, ла роал-
пнморі; жбдодедлля бімймгіфлмгм ра 
йалгхасрлмгм оіжлмкалірря, жанмвіг-
ла пноава. Поз ущмку Закмл Укоаїлз 
«Пом Оплмвлі жапагз (проардгіы) 
гдоеавлмї дкмймгіфлмї нмйірзкз 
Укоаїлз ла ндоімг гм 2020 омку» віг 
21 гоугля 2010 о. № 2818-VI ндохм-
нозфзлмы дкмймгіфлзт номбйдк 
Укоаїлз взжлафає: упнагкмвалу проу-
круоу дкмлмкікз ж ндодваелмы фапр-
кмы одпуопм- ра длдогмєклзт гайужди, 
лдгарзвлзи внйзв якмї був нмпзйд-
лзи ндодтмгмк гм озлкмвзт укмв; 
жлмхдліпрщ мплмвлзт смлгів номкзп-
ймвмї і роалпнморлмї ілсоапроукруоз; 
іплуыфу пзпрдку гдоеавлмгм уноав-
йілля у псдоі мтмомлз лавкмйзхлщм-
гм нозомглмгм пдодгмвзца, одгуйы-
валля взкмозпралля нозомглзт од-
пуопів, вігпурліпрщ фіркмгм омжкдеу-



Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий . . . 
 

 

           219  

валля нозомгммтмомллзт і гмпнмгао-
пщкзт сулкуіи; лдгмпрарлы псмокм-
валіпрщ ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва; лдгмпрарліи оівдлщ омжу-
кілля в пупнійщпрві ноімозрдрів жбд-
одедлля лавкмйзхлщмгм нозомглмгм 
пдодгмвзца ра ндодваг праймгм омжвз-
рку; лдгмрозкалля нозомгммтмомллм-
гм (дкмймгіфлмгм) жакмлмгавпрва [13]. 

Гймбайіжауія жукмвзйа лмві дкмйм-
гіфлі номбйдкз, айд мглмфаплм лагайа 
халп гйя кмбійіжауії жупзйщ пвірмвмї 
пнійщлмрз ла взоіхдлля номбйдк мтм-
омлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца. 
Звзфаилм, нмояг іж впдпвірлікз дкмйм-
гіфлзкз могаліжауіякз ла кхрайр 
«Green Peace», кіелаомглзкз ілпрз-
рууіякз, кмлсдодлуіякз ра ілхзкз 
взгакз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
бджпніолзи ноімозрдр пдодг ыозгзф-
лзт жапмбів взоіхдлля дкмймгіфлзт 
номбйдк лайдезрщ дкмймгіфлмку ноа-
ву ра жакмлмгавпрву. За пйухлзк рвд-
огедлляк О. Г. Лук’ялмвмї, мглієы ж 
мплмвлзт рдлгдлуії омжвзрку ноава в 
укмват гймбайіжауії є имгм дкмймгіжа-
уія [14, п. 33]. Цд жукмвйдлм пакзк 
мб’єкрмк і нодгкдрмк дкмймгіфлмгм 
ноава, агед гмвкіййя жайзхаєрщпя 
пнійщлзк гйя впіт кдхкалуів і гйя 
упіт коаїл Здкйі. Збдодедлля гмвкій-
йя гйя лзліхлщмгм і нозигдхліт нм-
кмйілщ у пуфапліи рдмоії ноава ра кмл-
прзрууіиліи ноакрзуі омжгйягаєрщпя 
як пнійщлзи мбмв’яжмк гдоеавз, гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва і йыгзлз. 
Такзи нігтіг В. В. Кмпрзущкзк взжла-
фаєрщпя як дкмймгм-ноавмвзи ікндоа-
рзв нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, цм 
пнозилярзи каиед у впіт гдоеават 
пвіру [1, п. 26]. 

Оглак, дкмймгіфлмгм жакмлмгав-
прва ла лауімлайщлмку оівлі гйя дсд-
крзвлмї нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі 
ла лахіи нйалдрі вед лдгмпрарлщм. 
Цд жкупзйм як нмйірзків, рак і вфд-
лзт омжкіокмвуварз ном лмві смокз 
могаліжауії омбмрз в ущмку вдкрмоі, и 
пакд в ракмку пдкалрзфлмку кмл-
рдкпрі омжвзваєрщпя ігдя ном ніггмрм-
вку ра птвайдлля жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм акра лаивзцмгм, впдпві-
рлщмгм, оівля – Екмймгіфлмї Кмлпрз-
рууії Здкйі як улікайщлмгм гмкукдл-

ра, якмгм цд лд буйм жа впы іпрмоіы 
ноавмрвмодлля і лмокз якмгм нмвзллі 
б яклаихвзгхд вномвагеуварзпя в 
пупнійщлу ноакрзку [7, п. 17]. На рд-
ндоіхліи фап жа галзкз Помгоакз 
ООН ж лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца 
(ЮНЕП) гіє каиед 250 рійщкз бага-
рмпрмомлліт кіелаомглзт дкмймгіф-
лзт гмгмвмоів. Вфдлі, коік рмгм, лаоа-
тувайз гдкійщка рзпяф гвмпрмомлліт і 
одгімлайщлзт гмгмвмоів дкмймгіфлмгм 
таоакрдоу. Вмлз буйз нозилярі в 
оіжлі омкз, лд є гмпрарлщм ужгмгед-
лзкз кіе пмбмы, а фапрзла ж лзт 
номпрм взфдонайа пвіи одпуоп. Цд є 
мглієы ж ваейзвзт нозфзл лдгмпрар-
лщмї дсдкрзвлмпрі фзллмгм кіелаом-
глмгм дкмймгіфлмгм ноава. Взтіг рур 
мгзл – номвдгдлля имгм кмгзсікауії 
ра пзпрдкарзжауії, жмкодка хйятмк 
нозилярря Екмймгіфлмї Кмлпрзрууії 
Здкйі. Опралля пноякмвала ла впра-
лмвйдлля і жабджндфдлля лмвмгм гйм-
байщлмгм дкмймгіфлмгм ноавмнмоягку 
ла жапагат кіелаомглмгм дкмймгіфлм-
гм пнівомбірлзурва. Вмла бугд прзку-
йыварз кмгзсікауіы лауімлайщлмгм 
дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва, имгм 
гаокмліжауіы ж кіелаомглзк дкмймгі-
флзк ноавмк. Нд взкйыфдлм, цм уя 
Кмлпрзрууія кмед жукмвзрз нозил-
ярря вігнмвіглзт одгімлайщлзт кмл-
прзрууіи [15, п. 6 – 10]. 

Оред, ла нігправі номалайіжмва-
лмгм взцд кмела жомбзрз ракі вз-
плмвкз: 

1. Гймбайіжауія гзлакіфлм роалп-
смокує увдпщ пвір, вігбуваєрщпя двм-
йыуія пупнійщлзт віглмпзл, цм гмкм-
оіллм жкілыє смокз їтлщмгм уноав-
йілля, пвірмвзи нмоягмк у уіймку. 
Оплмвла кдра гіяйщлмпрі кіелаомг-
лмгм пніврмваозпрва в укмват гймба-
йіжауіилзт номудпів нмйягає в как-
пзкайщлмку взкмозпраллі ндодваг 
гймбайіжауії, жвмгяфз лалівдущ її лдга-
рзвлі лапйігкз, жмкодка в дкмймгіфліи 
псдоі. Гймбайіжауія як впдпвірліи 
номудп, цм ілрдгоує лауімлайщлі пмуі-
айщлм-дкмлмкіфлі урвмодлля в єгзлу 
пвірмву дкмлмкіфлу и пупнійщлу пзп-
рдку, в кмлрдкпрі нозомгммтмомллмї 
гіяйщлмпрі кає ндвлі мб’єкрзвлі нігп-
равз. Дм лзт, лапакндодг, лайдеарщ 
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нмродбз пвірмвмгм пніврмваозпрва в 
нмпйігмвлмку, дсдкрзвлмку и пвмє-
фаплмку взоіхдллі гймбайщлзт дкм-
ймгіфлзт жагомж. 

2. В укмват гймбайіжауії нозомгм-
мтмомлла гіяйщліпрщ як уодгуйщмвала 
лмокакз кіелаомглмгм ра лауімлайщ-
лмгм ноава гіяйщліпрщ унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів (кіелаомглзт могаліжауіи, 
гдоеавз в уіймку, могалів нубйіфлмї 
вйагз, ілпрзрууіи гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва), цм пноякмвала ла мтм-
омлу гмвкіййя, жабджндфдлля дкмймгіф-
лмї бджндкз ра дкмймгіфлзт ноав йы-
гди, кає вкйыфарз кдталіжкз воівлм-
ваедлля взкйзків і жагомж гймбайіжа-
уіилзт номудпів, цм кмеурщ лдгарзв-
лм внйзварз ла вжаєкмгіы «пупнійщпр-
вм – нозомга». Мдра нозомгммтмомл-
лмї гіяйщлмпрі в лмвірлщмку гймбайіжм-
валмку взкіоі кає нмйягарз в нігнм-

оягкуваллі пупнійщпрва дкмймгіфлмку 
ікндоарзву ж мглмфаплзк взоіхдлляк 
кмкнйдкпу жавгалщ лауімлайщлмгм ра 
кіелаомглмгм таоакрдоу. 

3. Оглзк ж дйдкдлрів кдталіжку 
нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі є ыоз-
гзфлі жапмбз, які мтмнйыырщ дсдкрз-
влі лмокарзвлм-ноавмві акрз ж нз-
ралщ мтмомлз гмвкіййя, дкмймгіфлі 
пралгаорз и лмокарзвз. У кмлрдкпрі 
гймбайіжауіилзт номудпів гдоеавз 
каырщ пнівноауыварз ж кдрмы омжом-
бкз ра нозилярря Екмймгіфлмї Кмл-
прзрууії Здкйі – гймбайщлмгм ноавм-
вмгм акра дкмймгіфлмї бджндкз йыгпр-
ва, якзи кіг бз прарз куйщкілауієы ра 
вмглмфап лагіилзк і гієвзк ыозгзф-
лзк жапмбмк нмпркмгдолмї нозомгмм-
тмомллмї гіяйщлмпрі ра нмвпыглмгм 
урвдогедлля її жапаг ла лауімлайщлм-
ку ра кіелаомглмку оівлят. 
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Гмймвкм А. Л. Позомгммтмомлла гіяйщліпрщ в укмват гймбайіжауії: рдмодрзкм-
ноавмвзи апндкр 

У праррі аврмо гмпйігеує рдмодрзкм-ноавмві апндкрз нозомгммтмомллмї гіяйщлмп-
рі в укмват гймбайіжауіилзт номудпів. Опкзпйдлм сдлмкдл гймбайіжауії хйятмк ала-
йіжу нігтмгів гм її омжукілля, цм нодгправйдлі в ыозгзфліи лаууі. Окодпйдлм ланоя-
кз внйзву гймбайіжауії ла лавкмйзхлє пдодгмвзцд як ла жагайщлмнйалдраолмку, рак і 
одгімлайщлмку оівлят. Рмжгйялурм мпмбйзвмпрі гії гймбайіжауії ла нозомгммтмомллу 
гіяйщліпрщ, її пурліплі ра ноавмві жапагз. 

Кйыфмві пймва: нозомгммтмомлла гіяйщліпрщ, гймбайіжауія, рдмодрзкм-ноавмві жа-
пагз нозомгммтмомллмї гіяйщлмпрі, дкмймгіфлзи ікндоарзв. 

 
 

Гмймвкм А. Л. Позомгммтоаллая гдярдйщлмпрщ в упймвзят гймбайзжаузз: рдм-
одрзкм-ноавмвми апндкр 

В прарщд аврмо зппйдгудр рдмодрзкм-ноавмвшд апндкрш нозомгммтоаллми гдярд-
йщлмпрз в упймвзят гймбайзжаузмллшт номудппмв. Опкшпйдллм сдлмкдл гймбайзжа-
узз нурдк алайзжа нмгтмгмв к дд нмлзкалзы, нодгправйдллшд в ыозгзфдпкми лаукд. 
Онодгдйдлш ланоавйдлзя вйзялзя гймбайзжаузз ла мкоуеаыцуы подгу как ла мб-
цднйалдраолмк, рак з одгзмлайщлмк уомвлят. Раппкмродлш мпмбдллмпрз гдипрвзя 
гймбайзжаузз ла нозомгммтоаллуы гдярдйщлмпрщ, дд пуцлмпрлшд з ноавмвшд мплмвш. 

Кйыфдвшд пймва: нозомгммтоаллая гдярдйщлмпрщ, гймбайзжаузя, рдмодрзкм-
ноавмвшд мплмвш нозомгммтоаллми гдярдйщлмпрз, ъкмймгзфдпкзи зкндоарзв. 

 
 

Holovko А. Environmental protection activities in the conditions of globalization: 
theoretical-legal aspect 

In the article the author investigates the theoretical and legal aspects of 
environmental activity in the conditions of globalization processes. Understood the 
phenomenon of globalization by analyzing approaches to understanding that are presented 
in jurisprudence. The directions of the impact of globalization on the environment on 
both the planetary and regional levels are outlined. Features of globalization on nature 
protection activities, its essential and legal principles are considered. 

Key words: environmental activity, globalization, theoretical and legal principles of 
environmental activity, ecological imperative. 
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Помбйдкарзка гдлгдолмї оівлмпрі 
є мглієы іж кйыфмвзт у псдоі жатзпру 
ноав йыгзлз, сулкуімлувалля гдкм-
коарії ра урвдогедлля вдотмвдлпрва 
ноава. Забджндфдлля впдбіфлмгм ра 
праймгм пупнійщлмгм омжвзрку лдкме-
йзвд бдж урвдогедлля гдлгдолмї оів-
лмпрі в езррі пмуіуку. 

Коік рмгм, нмкоацдлля якмпрі 
йыгпщкмгм езрря ланояку жайдезрщ 
віг нмгмйалля бугщ-якзт номявів 
гзпкозкілауії ра жабджндфдлля оівлзт 
ноав і кмейзвмпрди гйя еілмк ра 
фмймвіків у псдоі жаилярмпрі, мпвірз, 
дкмлмкікз, у номудпі нозилярря пуп-
нійщлм ваейзвзт оіхдлщ.  

У Сроардгії гдлгдолмї оівлмпрі 
Рагз Євомнз ла 2018-2023 омкз жа-
жлафдлм, цм гдлгдола оівліпрщ ндодг-
бафає оівлі ноава гйя еілмк і фмймві-
ків, гівфар і тймнуів, а ракме їт мгла-
кмву жлафуціпрщ, кмейзвмпрі, 
мбмв’яжкз ра уфапрщ у впіт псдоат 
пупнійщлмгм и мпмбзпрмгм езрря. Так 
пакм вмла мжлафає оівлзи гмпрун еі-
лмк і фмймвіків гм одпуопів ра омжнм-
гій узт одпуопів кіе лзкз. Вномва-
гедлля гдлгдолмї оівлмпрі у впіт нм-
йірзкат і жатмгат карзкд оджуйщрармк 
бійщх мпкзпйдлд нозилярря нмйірзф-

лзт оіхдлщ, коацд омжнмгійдлля од-
пуопів ра коацд воягувалля [1]. 

Оглак гмпяглдлля жажлафдлзт уі-
йди лд кмейзвд бдж впралмвйдлля 
агдкварлмгм ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл як ла кіелаомг-
лмку, рак і ла лауімлайщлмку оівлі. 
Поавмвд одгуйывалля гдлгдолзт віг-
лмпзл лдмбтіглд гйя їт гаокмліилмгм 
пралмвйдлля ра упулдлля взкозвйдлщ, 
які кмеурщ нозжвдпрз гм кмлкодрлзт 
лдгарзвлзт лапйігків: ноякмї фз лд-
ноякмї гзпкозкілауії, урзпків, прдод-
мрзніжауії омйі рієї фз ілхмї прарі у 
ндвлзт псдоат пупнійщлмгм езрря.  

Помбйдкарзка ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл гмпйігеу-
вайапщ ракзкз аврмоакз як: І. П. Ал-
гоупяк, Н. В. Аліцук, О. П. Вапзйщ-
фдлкм, К. Б. Лдвфдлкм, Т. М. Мдйщ-
лзк, Н. М. Оліцдлкм, Г. О. Хозпрмва,  
Т. І. Фуйди ра іл. Помрд нзралля ном 
мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл ра имгм кдеі впд 
цд жайзхаєрщпя вігкозрзк у ыозгз-
фліи лаууі ра ноакрзуі.  

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
мпмбйзвмпрди ноавмвмгм одгуйывалля 
гдлгдолзт віглмпзл у рдмодрзкм-
ноавмвмку апндкрі.  
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Пдох жа впд, ваорм жвдолурзпя гм 
омжукілля нмлярря «гдлгдолі віглм-
пзлз». Так, кмлуднуія гдлгдолзт віг-
лмпзл явйяє пмбмы кмлуднуіы пмуіа-
йщлзт віглмпзл абм пмуіайщлм могалі-
жмвалзт віглмпзл кіе прарякз, яка 
вкйыфає ракі таоакрдозпрзкз, як бім-
ймгіфла прарщ, прардвм-омйщмві прдодм-
рзнз ра взжлафдлі пупнійщпрвмк лмо-
кз фмймвіфмї і еілмфмї нмвдгілкз. 
Коік рмгм, гдлгдолі віглмпзлз є пмуі-
айщлмы кардгмоієы, яка мжлафає вжає-
кмгіы еілмк і фмймвіків як пмуіайщ-
лзт пнійщлмр в ілрдодпат пупнійщпрва 
ла мплмві одайіжауії нозлузну оівлзт 
ноав і оівлзт кмейзвмпрди [2,   
c. 97]. 

Поавм вігігоає пуррєву омйщ у од-
гуйываллі гдлгдолзт віглмпзл. На 
гукку Н. М Оліцдлкм ра О. В. Мар-
вієлкм, жа укмв іплувалля пуфаплзт 
ноавмвзт кдталіжків ра їт омйі у од-
гуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у 
уіймку ра мкодкзт псдоат езрря лд-
гмуійщлм жайзхарз одгуйывалля гдл-
гдолмгм нзралля в аотаїфлмку пралі 
прзтіилмї пакмодгуйяуії [3, c. 71]. 

Ввдгдлі в псдоу ноавмвмгм номп-
рмоу гдлгдолі віглмпзлз праырщ 
мб’єкрмк ноавмвмгм одгуйывалля и 
дйдкдлрмк ноавмвмї пзпрдкз. Такзк 
фзлмк, гдлгдолі віглмпзлз жажлаырщ 
вйаглмгм внйзву ж бмку гдоеавз, 
праырщ одгуйщмвалзкз, лабуваырщ 
мжлак пріикмпрі, унмоягкмвалмпрі ра 
дранлмпрі омжвзрку. 

Поавмвд одгуйывалля кає ндо-
хмфдогмвд жлафдлля гйя смокувалля 
гдлгдолмї оівлмпрі ра гдлгдолмї куйщ-
руоз в укоаїлпщкмку пупнійщпрві. Йм-
гм дсдкрзвліпрщ ноякм жайдезрщ віг 
ыозгзфлмї гоакмрлмпрі, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмї мбґоулрмвалмпрі, акрзв-
лмї нмжзуії гдоеавлзт могалів, лд-
гдоеавлзт ілпрзрурів і гомкагял.  

Ндмбтігліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл жукмвйдла 
їт сулгакдлрайщліпры ра лапкоіжліп-
ры, а ракме рзк, цм гдлгдолзи гзп-
байалп пщмгмглі нозпурліи у оіжлмка-
лірлзт псдоат езрря укоаїлпщкмгм 
пупнійщпрва. Навдгдкм кійщка нозк-
йагів, які лд є взфдонлзкз, а йзхд 
ійыпроуырщ пзруауіы іж жабджндфдл-

ляк оівлзт ноав і кмейзвмпрди еі-
лмк і фмймвіків в Укоаїлі.  

Так, жа галзкз Міенаойакдлрпщ-
кмгм Смыжу, пралмк ла 01 піфля 2017 
омку кійщкіпрщ еілмк у наойакдлрат 
пвіру пкйагає 23,3%. У жагайщлмку 
одирзлгу пдодг 193 коаїл пвіру Укоа-
їла жа оівлдк нодгправлзурва еілмк у 
жакмлмгавфмку могалі (12,3%) нмпігає 
йзхд 146 кіпуд [4]. 

Гдлгдолзи гзпбайалп кмела пнм-
прдоігарз и у пуфаплзт укоаїлпщкзт 
кдгіа: еілкз взпрунаырщ гдомїлякз 
кардоіайів кдгіа врозфі оігхд, ліе 
фмймвікз, — в пдодглщмку йзхд у 
27% взнагків; у омйі дкпндормк еуо-
лайіпрз жайуфаырщ еілмк йзхд у 19% 
взнагків [5]. 

Коік рмгм, жа оджуйщраракз гмпйі-
гедлля гдлгдолмї гзпкозкілауії у 
номсдпіилмку пдодгмвзці агвмкарів 
ра пуггів буйм взявйдлм, цм дсдкрзв-
ліпрщ пугмвмгм жатзпру прмпмвлм гдл-
гдолм фурйзвзт пноав є гмпрарлщм 
пуклівлмы. Наикдлхмы дсдкрзвліпры 
вігжлафаырщпя пноавз ж роугмвзт пнм-
оів жа мжлакмы гзпкозкілауії ра пноа-
вз ном пдкпуайщлі гмкагалля [6, п. 71]. 

Такзи мбпяг номбйдкарзкз нмр-
одбує її удлроайіжмвалмгм взоіхдлля, 
жагайщлмгдоеавлмї кммогзлауії, жа-
коінйдлля жа гмнмкмгмы прайзт єгз-
лзт нігтмгів. Вкажалі номбйдклі нз-
ралля кмейзвм водгуйыварз жа гм-
нмкмгмы ноава, якд кає нмруелзи 
внйзв ла віглмпзлз у пупнійщпрві. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, кмела 
гіирз взплмвку, цм лдгмпкмлайіпрщ 
кдталіжку ноавмвмгм одгуйывалля в 
мкодкзт взнагкат кмед нозжвмгзрз 
гм пмуіайщлзт взкйыфдлщ, які вігбу-
ваырщпя, кмйз гдоеава лайделзк 
фзлмк лд жабджндфує ноав гомкагял. 
Взкмлалля еілкмы пндузсіфлзт бім-
ймгіфлзт сулкуіи ра мпмбйзвзт пмуі-
айщлзт омйди првмоыє ндодгукмвз 
гйя її взкйыфдлля ж дкмлмкіфлмгм и 
пмуіайщлмгм езрря, нмжбавйдлля її 
кмейзвмпрі боарз одайщлу уфапрщ у 
омжнмгійі пмуіайщлзт бйаг. Такзк 
фзлмк, якцм гдоеава лд лагає гієвзт 
ыозгзфлзт гаоалріи, рм нмгій гомка-
гял ла рзт, трм вкйыфдлзи у пупнійщ-
лд езрря, і рзт, трм взкйыфдлзи ж 
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лщмгм, кмед вігбуварзпя жа прардвмы 
мжлакмы.  

Як жажлафає О. П. Вапзйщфдлкм, 
нозфзлакз лдгмрозкалля нозлузну 
оівлзт ноав ра пвмбмг еілмк і фмймві-
ків в Укоаїлі взжлафдлм лдгмпрарлы 
дсдкрзвліпрщ іплуыфмгм кдталіжку 
жабджндфдлля гдлгдолмї оівлмпрі, а 
ракме ндвлу гдкйаоарзвліпрщ і лдгм-
розкалля номгмймхдлзт вірфзжлялзк 
жакмлмгавпрвмк нмймедлщ у уіи псд-
оі. Йгдрщпя лапакндодг ном гдлгдолу 
лдоівліпрщ, йардлрлу и вігкозру гзп-
козкілауіы еілмк у псдоі нмйірзкз, 
пікдилзт віглмпзл, а ракме роугмвзт 
віглмпзл, у жабджндфдллі жаилярмпрі и 
оівлмї мнйарз ноауі гйя еілмк і фмйм-
віків [7, п. 21].  

На лаху гукку, у ноаві нзралля 
гдлгдолмї оівлмпрі кмед омжгйягарзпя 
у гвмт апндкрат: 

- нм-ндохд, як смокайщлд жакоін-
йдлля оівлмпрі фмймвіків і еілмк 
хйятмк впралмвйдлля оівлзт ноав ра 
кмейзвмпрди у лмокат ноава; 

- нм-гоугд, як ноакрзфлд врійдлля 
оівлзт укмв одайіжауії лагалзт жакм-
лмк кмейзвмпрди, врійдлля ноавмвзт 
нозлузнів і лмок. 

Сакд ла прзку узт гвмт апндкрів, 
ла лахд ндодкмлалля, і номявйяєрщпя 
одайщлзи оівдлщ жабджндфдлля оівлзт 
ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймві-
ків, якзи багарм у фмку жайдезрщ віг 
дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм одгуйывалля.  

Есдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля взжлафаєрщпя гвмка нмкажлз-
какз. З мглмгм бмку, дсдкрзвліпрщ 
взоатмвуєрщпя як пніввіглмхдлля 
кіе одайщлзкз оджуйщраракз ноавм-
вмгм одгуйывалля ра имгм уійякз, а ж 
ілхмгм – як віглмхдлля пмуіайщлмгм 
оджуйщрару одгуйывалля (оівля внм-
оягкмвалмпрі вігнмвіглзт пупнійщлзт 
віглмпзл) гм взроар і жупзйщ, пноя-
кмвалзт ла имгм гмпяглдлля [8, 
c. 96]. 

Поавмвд одгуйывалля кмед карз 
и ндвлі лдгмйікз, цм внйзваырщ ла 
имгм дсдкрзвліпрщ, а пакд: лд вігнмві-
гарз одайщлм іплуыфзк пупнійщлзк 
нмродбак і віглмпзлак, цм роалпсм-
окуырщпя абм е вкіцуварз ыозгзфлі 
кмйіжії ра номгайзлз. Коік рмгм, дсд-

крзвліпрщ ракмгм одгуйывалля жайд-
езрщ і віг оівля омжвзрку пупнійщпр-
ва, лаявлзт дкмлмкіфлзт одпуопів, 
пралу ноавмпвігмкмпрі гомкагял ра 
нмпагмвзт мпіб могалів нубйіфлмї 
вйагз.  

Есдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля гдлгдолзт віглмпзл жайдезрщ 
віг оягу пуб’єкрзвлзт і мб’єкрзвлзт 
фзллзків.  

Об’єкрзвлі укмвз ноавмвмгм од-
гуйывалля гдлгдолзт віглмпзл вкйы-
фаырщ пмуіайщлм-нмйірзфлд пралмвз-
цд еілмк і фмймвіків, оівдлщ їт нодг-
правйдлля в могалат гдоеавлмї вйагз 
і кіпудвмгм пакмвоягувалля, втм-
гедлля гм нмйірзфлмї ра номсдпіилмї 
дйірз, одайщлзи внйзв ла нмйірзфлі 
номудпз, омжнмгій дкмлмкіфлзт одпу-
опів кіе нодгправлзкакз мбмт прарди 
рмцм. 

Суб’єкрзвлі укмвз взжлафаырщ 
влуроіхлі таоакрдозпрзкз ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл.  
Сдодг лзт кмела взгійзрз лапрунлі: 
прал гдлгдолзт віглмпзл ра ндопндк-
рзвз їт омжвзрку; кдру одгуйывалля; 
мнрзкайщлзи ваоіалр одгуйывалля; 
смокз жакоінйдлля гдлгдолмї оівлмп-
рі; пвмєфапліпрщ ноавмрвмофмпрі; прал 
ноавмвмї бажз; ноавмжапрмпмвфу ноак-
рзку;  ноавмпвігмкіпрщ ра ноавмву 
куйщруоу гомкагял. 

Зайделм віг таоакрдоу ноавмвд 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 
кмед бурз гзпкозкілауіилзк, нардо-
лайіпрпщкзк абм дгайіраолзк.  

Дзпкозкілауіилзи рзн одгуйы-
валля ндодгбафає мбкдедлля ноав і 
кмейзвмпрди мглієї прарі нмоівлялм 
іж ілхмы. Такзи рзн ноавмвмгм одгу-
йывалля пнозяє нмгйзбйдллы гдлгд-
олмгм омжозву у пупнійщпрві ра жакоі-
нйыє прдодмрзнз цмгм вйагз ра ноа-
ва як арозбуру йзхд мглієї іж прарди. 

Пардолайіпрпщкзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля ндодгбафає жатзпр ноав 
і пвмбмг еілкз, жакоінйдлля гмгаркм-
взт гаоалріи, нмйінхдлля пралмвзца 
еілмк у псдоі взомблзурва і ноауі, 
мтмомлз кардозлпрва і гзрзлпрва 
рмцм.  

Егайіраолзи рзн ноавмвмгм одгу-
йывалля ндодгбафає пзпрдку ноавм-
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взт лмок ра одайщлзт кдталіжків од-
айіжауії ноав, які првмоыырщ оівлі 
кмейзвмпрі гйя мбмт прарди у впіт 
псдоат, жабджндфуырщ наозрдр їт уфа-
прі у смокуваллі ілпрзрурів вйагз і 
пупнійщпрва, оівлмкіолзи омжнмгій 
вйаплмпрі, пвмбмгу номсдпіилмгм ра 
мпмбзпріплмгм взбмоу.  

Іплувалля рмгм фз ілхмгм рзну 
ноавмгм одгуйывалля віглмпзл у 
псдоі гдлгдолмї оівлмпрі жайдезрщ віг 
врійдлля у жкіпрі ноавмвзт лмок 
нозлузну оівлмпрі, лаявлмпрі гаоал-
ріи ра гієвзт кдталіжків имгм одайі-
жауії, а ракме пзпрдкз вігнмвіглзт 
гдоеавлзт могалів, які кмлромйыырщ 
гмрозкалля гдлгдолмї оівлмпрі, жа-
коінйыырщ її в номудпі ноавмрвмодл-
ля фз упуваырщ її нмоухдлля ніг фап 
ноавмжапрмпувалля. 

Воатмвуыфз взцдвзкйагдлд, кз 
кмедкм жомбзрз лапрунлі взплмвкз.  

Іплує гдкійщка рзнів ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл, 
вмлз омжоіжляырщпя ланоавйдліпры 
внйзву ра пукунліпры пвмїт ноавмвзт 
жапмбів. Тми фз ілхзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 
жакоінйыє ра нігпзйыє іплуыфзи у 
пупнійщпрві праруп еілкз і фмймвіка. 
Вігнмвіглм кмлкодрлзи рзн ноавмвм-

гм одгуйывалля кмед пнозярз пралм-
вйдллы гдлгдолмї оівлмпрі абм е, ла-
внакз, нмгйзбйыварз гдлгдолзи омж-
озв ра лаявлу гзпкозкілауіы.  

Дмпяглдлля одайщлмї оівлмпрі 
ноав ра кмейзвмпрди мбмт прарди 
багарм у фмку жайдезрщ віг дсдкрзв-
лмпрі ноавмвмгм одгуйывалля. Есдк-
рзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля гдл-
гдолзт віглмпзл жайдезрщ віг оягу 
пуб’єкрзвлзт і мб’єкрзвлзт фзллзків.  

Опкійщкз гдлгдола номбйдкарзка 
кає лапкоіжлзи таоакрдо, ноз жакоін-
йдллі кмлкодрлмгм рзну ноавмгм од-
гуйывалля лдмбтіглм воатмвуварз, 
якзи внйзв мбоалзи рзн ноавмвмгм 
одгуйывалля пнозфзлярзкд ла пра-
лмвзцд еілмк і фмймвіків.  

Поавмвд одгуйывалля гдлгдолзт 
віглмпзл кає бурз пндуіайіжмвалд жа 
псдоакз пупнійщлзт віглмпзл, ла які 
жгіиплыєрщпя внйзв. На оівлі лауім-
лайщлмї ноавмвмї пзпрдкз уд, лапак-
ндодг, вігмбоаеаєрщпя у тмгі пзпрд-
карзжауії ра пндуіайіжауії жакмлмгав-
прва. Коік рмгм, ла лаху гукку, у 
лауімлайщліи ноавмвіи пзпрдкі кає 
бурз воатмвалзи кіелаомглзи гмпвіг 
цмгм пдкрмоайщлмгм вномвагедлля 
гдлгдолзт нігтмгів. 
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Гмйуб О. А. Опмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл 

У праррі гмпйігеуєрщпя нзралля внйзву ноава ла жабджндфдлля оівлзт ноав і км-
ейзвмпрди еілмк і фмймвіків ра ноавмвмгм одгуйывалля гдлгдолзт віглмпзл. Аврмока 
акудлрує увагу ла рзнат ракмгм одгуйывалля, а ракме номбйдкарзуі дсдкрзвлмпрі 
ноавмвмгм одгуйывалля.  

Кйыфмві пймва: гдлгдола оівліпрщ, гдлгдолі віглмпзлз, ноавмвд одгуйывалля, 
дсдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля. 

 

 

Гмйуб А. А. Опмбдллмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя гдлгдолшт мрлмхдлзи 

В прарщд зппйдгудрпя вмномп вйзялзя ноава ла мбдпндфдлзд оавлшт ноав з вмж-
кмелмпрди едлцзл з куефзл, а ракед ноавмвмгм одгуйзомвалзя гдлгдолшт мрлмхд-
лзи. Аврмо акудлрзоудр влзкалзд ла рзнат ракмгм одгуйзомвалзя з номбйдкарзкд 
ъссдкрзвлмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя. 

Кйыфдвшд пймва: гдлгдолмд оавдлпрвм, гдлгдолшд мрлмхдлзя, ноавмвмд одгуйз-
омвалзд, ъссдкрзвлмпрщ ноавмвмгм одгуйзомвалзя. 

 

 

Golub O. Features of legal regulation of gender relations 

The article examines impact of law on the equal rights and opportunities of women 
and men and the legal regulation of gender relations. The author focuses on the types of 
such regulation, as well as the problems of the effectiveness of legal regulation. 

Key words: gender equality, gender relations, legal regulation, effectiveness of legal 
regulation. 
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Змвліхлі мжлакз мпмбз ра номявз 
нпзтм-длдогдрзфлзт вйапрзвмпрди 
взкмозпрмвуырщпя ж гавліт фапів, а в 
пуфаплу днмту, ж кдрмы омжхуку ра 
ігдлрзсікауії ноз омжпйігуваллі жйм-
фзлів. В козкілайіпрзуі пзпрдка ал-
ромнмймгіфлзт мжлак йыгзлз є лау-
кмвм мбґоулрмвалмы і мрозкайа лажву 
«Смвдплзи нмородр», а мпраллік фа-
пмк «Габірмймгія» абм «Габірмпкмкм-
нія» (habitus – жмвліхля і logos – 
вфдлля), в лавфайщліи йірдоаруоі уд 
унмоягкмвалд ра  пзпрдкарзжмвалд 
мнзпалля жмвліхлмпрі мпмбз [1].  

Наукмві мплмвз і кдрмгзка ігдл-
рзсікауії ра вніжлалля пубєкра жйм-
фзлу нм мжлакак жмвліхлмпрі  в коз-
кілайіпрзуі смокуєрщпя нмпйігмвлм 
ла мплмві гмпяглдлщ лаук алармкії, 
сіжімймгії і нпзтмймгії. В мплмву ракмї 
кдрмгзкз жакйагдлі лаибійщх ілсмо-
кауіилі мжлакз жмвліхлмпрі йыгзлз і 
номявз вігнмвіглзт могалів. Та лдмб-
тіглм гмгарз, цм пймвдплзи нмородр, 
як ігдайщла кмгдйщ мнзпу жмвліхлмп-
рі мпмбз, лд є абпмйырлмы одайщліп-
ры, яку вігмбоаеає мнзп, мпкійщкз, 
ігдайщлд є бурряк мналмвалзк нпзті-
кмы і кає кардоіайщлмгм лмпія [2, 
п. 190 – 191]. 

Заплмвлзкмк «Сймвдплмгм нмор-
одра» є Айщсмлп Бдорзйщимл, акрзв-
лм гіяв і алгйіипщкзи алромнмймг 
Фодлпзп Гайщрмл, які гмвдйз гмуійщ-
ліпрщ сікпуварз жймфзлуів жа жмвліх-
лікз мжлакакз. Срвмодлу пзпрдку 
мнзпу мжлак жймфзлуя в 1885 о. буйм 
вномвагедлм у соалуужщкзи нмйіуії, 
рак взлзк ланояк ігдлрзсікауії жа 
пймвдплзк нмородрмк, рмбрм алромнм-
ймгіфлзи кдрмг і був лажвалзи сіжім-
глмкікмы.  

В іпрмозфлмку апндкрі є уікаві 
дніжмгз. Алрзфлзи уфдлзи і сіймпмс 
Аоіпрмрдйщ вваеав, цм нм жагайщлмку 
жмбоаедллы і йіліят мбйзффя кмела 
омжніжларз і муілзрз оівдлщ ілрдйдкру 
і мбгаомваліпрщ [3]. В днмту вігом-
гедлля Лдмлаогм га Вілфі жагмвгм гм 
сіжіглмкіпрів мвмймгів мпмбйзвмы 
рдтлікмы езвмнзпу – нуалрзйіжкмк 
(лалдпдля коапкз ….) і  пака жагагкм-
ва упкіхка у Свірі, - уд упкіхка Мм-
лз Ліжз ла првмодлмку нмородрі у 
1506 о., а ніжліхд хвдиуаопщкзи нап-
рмо Ласардо мнубйікував ноауы «Фі-
жімглмкіфлі соагкдлрз» (1775 – 
1778),  і нзпав, цм нм мбйзффы кме-
ла фзрарз як нм клзжі, бм «ла йзуд 
фдймвдка тзромпрщ йзпзуш, пвдод-
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нмпрщ рзгоа з коармпрщ мвуш» [4, 
п. 7]. 

Сймвдплзи нмородр взкмозпрм-
вувайз і в тугмеліи йірдоаруоі. 
М. В Гмгмйщ у нмвіпрі «Пмородр» 
мнзпав мглмгм еагіблмгм ндрдобуопщ-
кмгм йзтваоя. В Рмпії оаліхд 
А. С. Пухкіл рвмозв пймвдплі нмор-
одрз і в кажуі «Пом уаоя Суйрала». 

В пуфапліи номгоакі козкілайіп-
рзкз мжлакз пймвдплмгм нмородру 
взжлафдлі в рощмт мплмвлзт гоун: 
алармкіфлі (жагайщла бугмва рійа, 
мнзпуєрщпя нмпйігмвлм рдокілакз 
гдмкдроії, прарщ, вік, а гайі смока 
гмймвз і мбйзффя ра ілхі фапрзлз 
рійа); сулкуімлайщлі (гзлакіфлі) 
мжлакз – пнмпмбз оуту, едпрз, кікіка, 
кмвлі мпмбйзвмпрі ра родря гоуна – 
мпмбйзві нозккдрз. Взжлафдлм і кд-
рмгз жбзоалля мжлак і взгз ігдлрзсі-
кауії мпмбз: нодгявйдлля гйя вніж-
лалля, пнівправйдлля ж смрм абм нмо-
родрмк ра пймвдплзт нмородрів. В 
мкодкзт нігоуфлзкат лавдгдлм і пмуі-
айщлі мжлакз мпмбз (ндопмлмгоасіфлі, 
нпзтмсіжімймгіфлі, пвірмгйяглі, взом-
блзфм – гіймві ра кмоайщлм – нмбу-
рмві).  

Оглак, іпрмоія пралмвйдлля кдрм-
гу «Сймвдплмгм нмородру» пвігфзрщ, 
цм вфдлі кзлуймгм нозгійяйз увагу 
бійщхд жмвліхлік мжлакак нпзтмймгі-
флмгм пралу йыгзлз, які гійярщпя ла 
гві гоунз: вдобайщлі і лдвдобайщлі, 
цм взлзкаырщ в номудпі езррєгіяйщ-
лмпрі ра в нмвдгілуі мпмбз: едпрз, 
кікіка, ріймоуталля, жвукмві номявз, 
які пуномвмгеуырщ кмву йыгзлз і 
вігмбоаеаырщ прал, лапроіи віглм-
хдлля гм ндвлмї пзруауії фз нодгкдра 
[5 п. 102]. Екмуії, як пуб’єкрзвлі ном-
явз, мтмнйыырщ упі взгз дкмуіилзт 
ндодезвалщ йыгзлз, віг гйзбмкм роа-
вкуыфзт гм взпмкзт смок оагмпрі [6, 
п. 172]. В жагайщлмку, ноз мнзпі пйм-
вдплмгм нмородру нмроіблм воатмву-
варз упі лаявлі жмвліхлі сакрмоз, 
ракі як рдкндоаруоа і кзпдлщ у нмвір-
оі, оагімакрзвлі номкдлі, пвірйм ра 
дйдкромкаглірлд нмйд, які кмеурщ 
іпрмрлм внйзварз ла одакуії йыгзлз 
ра їт взоаедлля [7, п. 39], рмбрм, ла  
гзлакіку номудпу смокувалля мбоа-

жу [8, п. 68 ]. Згіглм нмймедлщ нпзтм-
ймгії, в мплмві нмфаркмвмгм драну см-
окувалля нмкажів йдезрщ пуб’єкрзвлд 
пнозилярря, взлзклдлля мбоажу нод-
гкдра в оджуйщрарі внйзву 
мб’єкрзвлмгм пвіру, номявз  оіжлі мо-
галів фурря гмнзрувалмгм як єгзлмгм 
уіймгм в пймвдпліи смокі. 

Пом пнмпмбз мнзпу пймвдплмгм 
нмородру вкаедкм, цм ірайіипщкзи 
рвмодущ пймвдплзт нмородрів Чджаод 
Лмкбомжм, бугуфз рыодклзк нпзтіа-
ромк,  мпмбйзвм таоакрдозжував жйм-
фзлуів, у пвмїи омбмрі «Зймфзлла 
йыгзла» жа алармкіфлзкз мжлакакз 
ра нпзтмдлдогдрзфлзкз. Змкодка, 
мжлакз вбзвущ – тмймглзи лдоутм-
кзи нмгйяг, гмвгі вута, вдйзкі фдйып-
рі ра буила вмймпзпріпрщ рійа; жймгіїв 
– хвзгкм бігаыфі мфі, оутмкд мбйзф-
фя ра жіглурі вута; а пдкп-жймфзлуі – 
рмвпрі губз, мфі бйзпкуфі і пзнйзи 
гмймп, лавмгзв і ілхзт [9]. 

Віглмплм мпмбйзвзт нозккдр ла-
лдпдллзт ла рійм вігкірзкм, цм ж  
гавліт фапів йыгзлі нозпуца кіпрз-
ка, віоа в цмпщ гутмвлд. В гавлі фапз 
гедодймк мпмбзпрмпрди, лджкіллмы 
мжлакмы пймвдплмгм нмородра буйа 
буйм раруывалля рійа, у гдякзт ла-
омгів, жмкодка пкісів, уд буйм пзк-
вмймк нодпрзеу [10].  

В пуфаплу днмту рару нмнуйяолд: 
жмбоаедлля гоакмла – пзквмй длдо-
гії, ра  ілхі оіжлі каорзлз. Тдндо км-
ймгщ ракі озпулкз лалмпзрщ капмвм 
як нозкоапу, бдж ліякмгм нігрдкпру 
жмбоаедлля, цм ндодтмгзрщ у пубку-
йщруоу. Тмбрм, йыгз оіжлзт рзнів 
кзпйдлля, взкмозпрмвуырщ гавлі жа-
гукз в пуфаплмку езррі і коіырщ 
мбєгларзпя ж рукаллзкз уіллмпрякз 
[11, п. 13]. Вігнмвіглм, омжвзрмк коз-
кілайіпрзфлмї ракрзкз, і взкмозпрал-
ля нпзтмймгіфлзт жлалщ ноз омжпйі-
гуваллі жймфзлів є лдмбтіглмы укм-
вмы дсдкрзвлмпрі ніжлалля ракзт 
жмбоаедлщ ла рійі пубєкра гіялщ ра 
взжлафдлля оівля имгм ілрдйдкруайщ-
лмгм омжвзрку [12]. 

В номудпі гмнзру ваейзвм взжла-
фзрз мпмбйзвмпрі і рдкндоакдлру 
взллмї мпмбз. В лаукмвзт взгаллят 
лавмгзрщпя, цм гзлакіка нпзтіфлзт 
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номудпів номтмгзрщ жа рзнмк рдкнд-
оакдлру: палгвілік – оутйзвзи, хвз-
гкм одагує ла лавкмйзхлі нмгії; тм-
йдозк – віггаєрщпя пноаві ж нозпроа-
пры, айд птзйщлзи гм акрзвлзт дкм-
уіи; сйдгкарзк – нмвійщлзи, лджвм-
оухлзи ра кдйалтмйік – гуед фурйз-
взи, птзйщлзи гм гйзбмкмгм ндодез-
валля лдвгафі.  

Юозгзфла нпзтмймгія рде лагає 
таоакрдозпрзку оіжлмгм пубєкра жйм-
фзлу, вбзвуі – фдоджвзфаилм дкм-
уіилі, пнозикаырщ лавкмйзхліи пвір 
як вмомеу мбпралмвку,  йдгкм жкі-
лыырщпя ніг внйзвмк асдкру. Зймгії 
– кдлх ікнуйщпзвлі, в бійщхіи кіоі 
кмеурщ кмлромйыварз пвмы нмвдгіл-
ку [13, п. 56]. Ммоайщлм – нпзтмйм-
гіфлі вйапрзвмпрі мпмбзпрмпрі жймфз-
луя ндодбуваырщ у гіайдкрзфліи єг-
лмпрі ж її пмуіайщлзкз вйапрзвмпря-
кз і омжгйягаырщпя пзлдогдрзфлзкз, 
рмбрм вжаєкмгіыфзкз. Смуіайщлі 
укмвз  і кмлкодрлі жмвліхлі внйзвз 
мнмпдодгкмвуырщпя ілгзвігмк фдодж 
имгм нпзтіку, имгм мпмбйзвмпрі і йз-
хд в ракзи пнмпіб номявйяєрщпя у 
нмвдгілуі [13]. Нанозкйаг, мпмба 
кмлроабалгзпра таоакрдозжуєрщпя 
гмпзрщ «кмймгзк» вікмк, в бійщхмпрі 
взнагків уд – фмймвікз, які каырщ 
пдодглы абм взцу мпвіру, кдхкалуі 
нозкмогмллзт оаимлів, лігд лд ноа-
уыырщ, жлаырщ пндузсіку кзрлмгм 
кмлромйы ра пнмпмбз вфзлдлля і 
нозтмвувалля кмлроабалгз, кмкулі-
кабдйщлі, длдогіилі, гмрмві нірз ла 
озжзк, вфзляырщ кмлроабалгу ж км-
озпйзвзт кмрзвів [14]. Та  мплмвла 
таоакрдола мпмбйзвіпрщ мпіб, цм 
вфзляырщ лапзйщлзущкі жймфзлз – 
дкмуіила руніпрщ, ікнуйщпзвла агод-
пзвліпрщ. Дйя лзт таоакрдола емоп-
рмкіпрщ і лдвоівлмваедліпрщ [15]. А 
пупнійщла лдбджндфліпрщ мпмбзпрмпрі 
лдмбдоделмгм жймфзлуя взжлафаєрщ-
пя рзк, цм уя мпмба йдгкм ніггаєрщпя 
лдпнозярйзвмку внйзву пзруарзв-
лзт (влуроіхліт і жмвліхліт) гдрдо-
кілалрів нмвдгілкз, ра взоаеаырщпя 
в пакмнмкмоат і лдгарзвлзт дкмуіи-
лзт ндодезваллят [16, п. 111]. 

Опмбйзвмпрі ріймоуталля, кмва 
едпрів жукмвйдла ікнуйщпакз нігпві-

гмкмпрі йыгзлз. Пм ракзк мжлакак 
мпмбз авпроіипщкзи нзпщкдллзк і 
гмпйіглзк кмвз едпрів Айал Піж ном-
нмлує жаномвагзрз лавфайщлзи нодг-
кдр пндуіайщлзт вужів [17], в уійят 
жапрмпувалля ла ноакрзуі, нігфап 
жгіиплдлля гмнзру, нодг’явйдлля гйя 
вніжлалля, мфлмї правкз. Ммва едпрів 
кмед бурз взкмозпрала і гйя взкозр-
ря бодтлі, яку в козкілайіпрзуі нмгі-
йяырщ ла напзвлу, рмбрм лдндодгафа 
галзт, які вігмкі (укмвфувалляк), і 
акрзвлу – нмвігмкйдлля жавігмкм 
лдноавгзвзт пвігфдлщ [18]. Мікіка 
йыгзлз вігмбоаеає имгм віглмхдлля 
гм омжнмвігі, взявйяє одакуіы ла оіж-
лі нмгоажлзкз: ла нмправйдлд жанз-
ралля, ноз нодг’явйдллі гмкажів, вз-
плмвків дкпндора абм ілхзт номудпу-
айщлзт гіи Рдакуії лд нігкмлромйщлі 
йыгзлі, нмкоаплілля абм нмбйіглі-
йіпрщ мбйзффя, кахдйщ, жкіла гмймпу, 
ра  пйщмжз кмеурщ бурз оагмпрі абм 
пкурку.  Ппзтіфлі нармймгії і омжйагз 
взжлафаырщ вйапрзвіпрщ таоакрдоу 
ілгзвіга, а таоакрдо – уд пмвмкун-
ліпрщ вйапрзвмпрди, в якзт взоаеа-
ырщпя пнмпмбз нмвдгілкз [19, п. 7]. Та 
в уіймку, мпмбзпріпрщ взявйяєрщпя 
кмрзвауієы – рд, жаоагз фмгм жгіип-
лыырщ жймфзлз, а таоакрдо – як пнм-
піб гіялля йыгзлз. Та ж рмфкз жмоу 
аврмоа, лавдгдлі вйапрзвмпрі мпмбз 
гмуійщлм вкйыфзрз в лавфайщлзи 
нодгкдр «Сугмва нпзтмймгія». 

Віглмплм нпзтм – длдогдрзфлзт 
мжлак пймвдплмгм нмородра, лдмбтіглм 
вігкірзрз, цм в омжвзрку днмтз іл-
смокауіилзт рдтлмймгіи лаявлзи 
номяв жкілз ілрдйдкруайщлзт жгіблм-
прди ра дкмуіилм – гзлакіфлзт ном-
явів пуфаплзт нмкмйілщ. В оіжлзт вз-
галлят жлатмгзкм, цм IT – жв'яжмк 
жкілыє і сулкуії гмймвлмгм кмжку, 
йыгзла вроафає жгіблмпрі пзпрдклмгм 
і гймбайщлмгм кзпйдлля, рмбрм, взлз-
кає пзлгомк гдсіузру увагз. Тзк 
бійщхд, жгіглм нмяплдлщ в нубйікауі-
ят, кмкн’ырдола жайделіпрщ взвмгзрщ 
кмжмк йыгзлз ж нозомглмгм пралу і 
ла пуфаплд нмкмйілля внйзває віору-
айщла лаокмкалія ра взлзкаырщ жкілз 
в дкмуіилзт номяват пймвдплмгм нмо-
родра взллмї мпмбз.  
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Ражмк ж рзк, взлзкає і лмва оапа 
Homo sapiens, лаомгеуырщпя гірз – 
ілгігм, які номявйяырщ взпмкзи оі-
вдлщ IQ, лджкіолзи ж оівлдк ілрдйдк-
ру кзлуйзт нмкмйілщ. Та пнмпрдоіга-
єкм і гзвлі жгіблмпрі лахзт гомка-
гял, жмкодка, пмуіайщлм - лдгарзвлі 
ланоякз, жбагафдлля мкодкзт фйдлів 
пупнійщпрва гм лдикмвіолзт вдйзфзл, 
яплмбафдлля пуфаплмгм езрря ра рд-
йднаріы нмгіи. 

В номудпат лдмйібдоайщлмї гія-
йщлмпрі, акрзвлд нмкмйілля і кмймгщ 
лабуває лмвзт жгіблмпрди ра мжлак і 
номявів пймвдплмгм нмородра ла ла-
хмку кмлрзлдлрі. Cнмпрдоігаєкм 

жкілз жмвліхлмпрі мпмбз,прзйы мгя-
гу ра  нпзтм – длдогдрзфлзт, дкмуіи-
лзт номявів  у номудпі пнійкувалля. 
Змкодка, гівфара ніпйя хкійщлмгм 
віку «кмглм» мгяглурі, жмвпік у нмо-
валзт ж ндодглщмї прмомлз гезлпм-
взт боыкат абм ж уійкмк лдмгяглд-
лзкз лмгакз, а мкодкі тймнуі лаом-
цуырщ бмомгз ра їт нмпрозека жм-
впік лджвзфаила. Та цд бійщхі гмпя-
глдлля у псдоі ілрдйдкруайщлмгм 
омжвзрку. На ґоулрі пнмпрдодедлщ 
лаявла гукка, цм ракі мжлакз пймвд-
плмгм нмородру взлзкаырщ у оджуйщ-
рарі гіяйщлмпрі у віоруайщлмку номп-
рмоі.   
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Якмвйдва С. Ф. Опмбдллмпрщ пймвдплмгм нмородра пубчдкра нодпрунйдлзя пм-

водкдллми ънмтз 
Иппйдгуырпя вмжлзклмвдлзд з оажвзрзд «пймвдплмгм нмородра» нодпрунлзка. 

Позвдгдлш кдрмгш згдлрзсзкаузз нм влдхлзк нозжлакак. Помявйдлм влзкалзд к 
пмводкдллшк влдхлзк з ъкмузмлайщлм-гзлакзфдпкзк номявйдлзяк пубчдкра нод-
прунйдлзя.  

Кйыфдвшд пймва: пймвдплши нмородр, нодпрунйдлзд, пубчдкр нодпрунйдлзя, ед-
прш, козкзлайзпрзка.  

 
 
Yakovleva. S. Features of the verbal portrait of the crime subject of the modern 

era 
The emergence and development of a "verbal portrait" of the offender is explored. 

The methods of identification by external signs are given. The attention to modern 
external and emotionally - dynamic manifestations of the subject of a crime is shown. 

Key words: verbal portrait, crime, subject of crime, gestures, criminology.  
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Спогади про майбутнє (роздуми  

на полях книги В. П. Андрущенка  

«Організоване суспільство»)* 
 

Ндцмгавлм нмбафзйа пвір клзга 
одкрмоа Науімлайщлмгм ндгагмгіфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі М. П. Доагмкалм-
ва Вікрмоа Алгоуцдлка «Оогаліжмва-
лд пупнійщпрвм» (взгалля родрє, гм-
нмвлдлд ра взноавйдлд): (клзга ндо-
ха – «Віг коії гм гії; клзга гоуга – 
«Фіймпмсія лмвірлщмгм гдоеавмрвм-
одлля»). Дмпйігедлля нозпвяфдлд 
нмхуку пупнійщлмї пакммогаліжауії ра 
ілпрзруайіжауії в ндоімг оагзкайщлзт 
роалпсмокауіи в Укоаїлі ла оубдеі 
прмйірщ. Ммва игд ном смоку пупні-
йщлмї могаліжауії в ндоімг урвдогедл-
ля Укоаїлз як лджайделмї гдоеавз в 
ндоімг ндодтмгу віг рмрайіраозжку гм 
гдкмкоарії, віг вуйщгаолм-нйалмвмї 
дкмлмкікз гм озлкмвмї, віг рмрайщлмї 
ігдмймгіжауії гм ігдмймгіфлмгм нйыоа-
йіжку і гутмвлмї пвмбмгз мпмбзпрмпрі. 

Гмймвлмы ігдєы клзгз є мпкзпйдлля 
номбйдкз, як лак мб’єгларз і як жбу-
гуварз дсдкрзвлу гдоеаву. 

На мплмві алайіжу іпрмоії пмуіайщ-
лмсіймпмспщкмї гуккз віг Пйармла 
гм лахзт глів, аврмо взкозпрайіжмвує 
ужагайщлдлд бафдлля жкіпру узвійіжа-
уіилзт мплмв езррєгіяйщлмпрі йыгпр-
ва. Такзкз мплмвакз є ноауя і вйап-
ліпрщ, пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ і вйа-
га, гомкагялпщка куйщруоа ра ілгзві-
гуайщла гутмвла пвмбмга мпмбзпрмпрі. 
Цзвійіжауіилзк у ущмку жв’яжку вва-
еаєрщпя рд езрря лаомгу, лауії, коаї-
лз, цм ґоулруєрщпя ла жагайщлм-
іпрмозфлмку гмпвігі могаліжауії вка-
жалзт ілпрзрууіи. Бугщ-якд вігтзйдл-
ля віг лщмгм є ліфзк ілхзк, як жбм-
фдлляк іж узвійіжауіилмгм хйяту ом-
жвзрку йыгпрва і, кабурщ, лд кмед 

_________________ 
*    Алгоуцдлкм В. Оогаліжмвалд пупнійщпрвм: Помбйдкз пупнійщлмї пакммогаліжауії ра іл-

прзруайіжауії в ндоімг оагзкайщлзт роалпсмокауіи в Укоаїлі ла оубдеі прмйірщ: Дмпвіг 
пмуіайщлм-сіймпмспщкмгм алайіжу: у 2 кл. / В. Алгоуцдлкм; лаук. одг. В. Савдйщєв.–  3-рє взг., 
взноавй.,–  Кзїв: Злалля Укоаїлз.–  Кл. 1: Віг коії гм гії.–  2018.–  659 п.;  Кл. 2:  Фіймпмсія 
лмвірлщмгм гдоеавмрвмодлля.–  2018.–  647 п.          
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бурз муілдлм ілакхд як «гдсмокауія 
пмуіайщлмпрі». Ралм фз ніжлм рі фз 
ілхі лаомгз, цм взнзйз гіоку фаху 
жбмфдлщ ра гдсмокауіи, нмвдораырщпя 
в ймлм іпрмоії, абм лавіфлм вігтмгярщ 
у лдбурря – взомгеуырщпя фз апзкі-
йыырщпя в ілхі «узвійіжмвалі дрлм-
пз». 

Чмку кз фапрм жвдораєкмпя гм іп-
рмоії, мпмбйзвм гм ндоімгу Укоаїлпщ-
кмї лауімлайщлм-гдкмкоарзфлмї одвм-
йыуії 1917-1921 оо.? Офдвзглм рмку, 
цм рак рвмозйз і гіяйз йыгз, які 
ноаглуйз взбугуварз лджайделу 
Укоаїлпщку гдоеаву. 1917 оік, кмйз 
вігбувпя емврлдвзи ндромгоагпщкзи 
ндодвмомр, аврмо лажзває нмфаркмк 
одвмйыуіилзт нмрояпілщ, «пмуіайщ-
лзк омжймкмк», якзи «лдкмвбз жляв 
жанмбіелі кдталіжкз», «йыгзла ноз-
рдонійапя гм вбзвпрв і гоабдеів, оуи-
лувалля і лапзйщпрва лаг мпмбзпріп-
ры, нмпріилмї лдноавгз і мбгуоывал-
ля» [1, п. 626]. 

Бугуыфз лджайделу Укоаїлпщку 
гдоеаву, пщмгмглі кз лакагаєкмпя 
жбаглурз їтлі нмкзпйз і воатуварз 
гмнуцдлі лзкз нмкзйкз, агед вмлз 
взоіхувайз рі е жавгалля, цм і кз 
пщмгмглі. 

Укоаїлпщкі гдоеавмрвмоуі і лау-
кмвуі хукайз кмгдйщ пупнійщпрва, яка 
буйа б пугмймплмы ж євомндипщкмы 
рмгмфаплмы гіипліпры. Тмку, рмоуыфз 
хйят у каибурлє, кз жгагуєкм узт 
гдоеавмрвмоуів і жвдораєкмпя гм їт 
іпрмозфлмгм гмпвігу. 

Оогаліжмвалд пупнійщпрвм є пуп-
нійщпрвмк нмвдолдлля гм жагайщлмуз-
війіжауіилзт мплмв омжвзрку йыгпрва, 
віг якзт Укоаїла буйа вігрмоглура 
бійщхмвзущкзк ндодвмомрмк 1917 
омку. 

Оглзк ж лаибійщхзт уомків вз-
лдпдлмгм ж кзлуймгм, цм нозвдйм  гм 
вроарз жавмимвалмї укоаїлпщкмї гдо-
еавлмпрі в кзлуймку був боак єглмп-
рі. Взпрунаыфз ла нодждлрауії клзгз 
В.П. Алгоуцдлка «Оогаліжмвалд пуп-
нійщпрвм» родріи ноджзгдлр Укоаїлз 
В. А. Юцдлкм пкажав, цм лак боакує 
єглмпрі, рмку лап йдгкм омжгійзрз, фз 
рм удоквмы, фз рм гдомякз, фз рм км-
вмы, фз рм нак’яры.  

В. П. Алгоуцдлкм в пвмїи клзжі 
ланзпав гйя лап нмоягмк гля, лагм-
ймпзв В. А. Юцдлкм, лажвав лаигмйм-
вліхі ігдї, які лап руобуырщ і нмроіблі 
гйя лахмї ндопндкрзвз.  

«У пвірі є мглд лаигмймвліхд нз-
ралля. Цд нзралля бджндкз. Нд гав-
хз вігнмвігщ ла лщмгм, лд кмела віг-
нмвігарз ла емглд ілхд нзралля, – 
нігкодпйзв Вікрмо Алгоіимвзф, – Чз 
лд наоагмкп у рмку, цм 90 % калгз-
гарів у ноджзгдлрз Укоаїлз лд км-
еурщ взкмвзрз пймва: «Рмпія вмомг» 
«Рмпія мкуналр». Коурярщпя як гагы-
ка ніг взйакз, айд лд взкмвйярщ. А 
якцм у лап лдкає уієї кйыфмвмї гдсі-
ліуії, рм якзи ед у лап нйал бмомрщбз 
іж узк жймк? Якцм лд лажварз одфі 
пвмїкз ікдлакз кз лд кмедкм взоі-
хзрз емглмгм нзралля». Поджзгдлр 
лавів пймва Збіглдва Бждезлпщкмгм, 
взжлафлмгм акдозкалпщкмгм нмйірмйм-
га нмйщпщкмгм нмтмгедлля, ж нозвмгу 
пзруауії в Укоаїлі, якзи пкажав: «як-
бз нмгіблзи ланаг правпя ла Пмйщцу, 
у лап жлаихймпщ бз кійщка рзпяф 
мсіудоів, які б жгагайз, цм у лзт в 
кмбуоі є ніпрмйдр…». Пдодбуваыфз в 
ндгагмгіфлмку улівдопзрдрі, ноджз-
гдлр В. А. Юцдлкм псмокуйывав 
лаигмймвліхд ндгагмгіфлд жавгалля: 
«ндодг вмомгмк, якзи мкунмвує рдоз-
рмоіы і ланагає ла лап ндохзк прмїрщ 
вфзрдйщ». «Пдодкмгу рвмозрщ лд 
жбомя, а гут, якзи впд ндодкмед. 

Бджндкмвмку взкіоу одсмок 
В. П. Алгоуцдлкм нозпвярзв фзкайм 
кіпуя у пвмїи клзжі, омжкозвхз нмжз-
уіы «гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, цм 
нігляймпщ номрз лддсдкрзвлмї пзпрд-
кз гомкагялпщкмї бджндкз у 2013-
2014 оо.», а ракме лажвав «іпрмрлмы 
номбйдкмы» губйывалля нмвлмва-
едлщ ноавммтмомллзкз могалакз, в 
ндоху фдогу, номкуоаруомы, СБУ, 
МВС, пундодфлмпрі у псдоі пугмфзлп-
рва, бмомрщбз іж жймфзлліпры, цм 
нозжвдйм гм лджгарлмпрі у 2014 о. 
гдоеавлзт пзймвзт проукруо Укоаїлз 
дсдкрзвлм номрзпрмярз агодпії ж бмку 
Рмпії. Тмгі ла ндохі омйі взихйа 
«лдбафдла пакммогаліжауія гомкагял, 
цм првмозйз гмбомвмйщфі барайщим-
лз, вмймлрдоів, цм боайз ла пдбд 
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гдоеавлі сулкуії іж рзймвмгм жабдж-
ндфдлля аокії, йікувалля нмоалдлзт, 
взвдждлля узвійщлзт іж йілії кмлсйі-
кру – уд улікайщлзи гмпвіг, якзи 
нмкажав пвірмві жгарліпрщ укоаїлпщкм-
гм лаомгу вігпрмыварз пвмы гдоеаву 
в козжмвзт укмват» [2, п. 386]. 

Акагдкік НАН Укоаїлз С. І. Пз-
омекмв, вігжлафзвхз аврмоа клзгз як 
фугмвмгм вфдлмгм і фугмвмгм могаліжа-
рмоа, лагмймпзв, цм уд гйзбмка ноа-
уя, яка кає длузкймндгзфлзи таоак-
рдо і проардгіфлд жлафдлля гйя омжвз-
рку гдоеавз. В укоаїлпщкіи лаууі ж 
нмфарку лджайделмпрі омбзйапя пном-
ба жгіиплзрз нмгіблі ужагайщлдлля, 
пкажав лаукмвдущ, айд рд, цм ужагайщ-
лзв В. П. Алгоуцдлкм, жапйугмвує ла 
взвфдлля і упвігмкйдлля, бм вкажує 
ндопндкрзвз омжвзрку лахмї гдоеа-
вз. 

Дзодкрмо Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз, акагдкік НАН Укоаїлз 
Ю. С. Шдкхуфдлкм лажвав взтіг у 
пвір клзгз «Оогаліжмвалд пупнійщпр-
вм» пдоимжлмы лаукмвмы нмгієы, су-
лгакдлрайщлмы лаукмвмы ноауды, 
яка жакйагає сулгакдлр гйя омжвзр-
ку могаліжмвалмгм пупнійщпрва – ла 
имгм гукку, аврмо лд жунзлзвпя ла 
взпвірйдллі рмгм, цм буйм і, цм є, а 
омбзрщ номнмжзуії нм смокуваллы 
ноавмвмї гдоеавз, гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва.  

Юоіи Сдогіимвзф лагмймпзв, цм 
имку як ыозпру уікавм нмгзвзрзпя 
ла могаліжауіы пупнійщпрва у взкйагі 
сіймпмса В. П. Алгоуцдлка. Позєк-
лм кмлпраруварз, нігкодпйзв акагд-
кік, цм у клзжі жлаихйз кіпуд багарм 
нмймедлщ і ігди, ж якзкз аврмо вз-
прунав ла пнійщлзт кмлсдодлуіят і 
коугйзт прмйат, номвдгдлзт Ілпрзру-
рмк гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Км-
одущкмгм оажмк ж сакуйщрдрмк нмйі-
рмймгії ра ноава Доагмкалівпщкмгм 
улівдопзрдру. «Щм ракд могаліжмвалд 
пупнійщпрвм?» – нмправзв озрмозфлд 
нзралля Ю. С. Шдкхуфдлкм.  З рмф-
кз жмоу ноава уд гомкагялпщкд пупні-
йщпрвм, цм сулкуімлує ла жапагат 
ноава, рмбрм ноавмвд пупнійщпрвм. 
Хмріймпщ бз цмбз гуккз В. П. Алг-

оуцдлка гіихйз і врійзйзпщ у лахм-
ку жакмлмгавпрві, цмб пупнійщпрвм 
гіяйм ла жапагат жакмлу, Кмлпрзрууії, 
– лагмймпзв Ю. С. Шдкхуфдлкм, – В 
рми ед фап, у Кмлпрзрууії лдкає жгаг-
кз ном гомкагялпщкд пупнійщпрвм, а 
Кмлпрзрууія нмвзлла жакоінзрз бі-
йщхд гаоалріи взкмлалля лмок ноава. 
Ндкає и жакмлу ном гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм. Ваейзвм, цмб ракзи 
жакмл був.  

У ущмку кмлрдкпрі ноавзйщлмы є 
гукка аврмоа цмгм гомкагпщкмгм км-
лромйы. Вваеаы, цм мнубйікмвала 
клзга – уд кдрмгмймгія, сулгакдлр 
гйя нмгайщхмгм омжвзрку гдоеавз як 
ноавмвмї. Хмріймпщ бз цмб гуккз 
аврмоа взкмозпрмвувайзпя у ноакрз-
фліи одайіжауії жакмлів.». Оред, мога-
ліжмвалд пупнійщпрвм аврмо клзгз 
бафзрщ як пупнійщпрвм омжуку, якзк 
кдоуырщпя гомкагялз, пнзоаыфзпщ ла 
омжуклі жакмлз. 

Дзодкрмо Ілпрзруру дрлмнмйірзф-
лзт і дрлмлауімлайщлзт гмпйігедлщ 
ікдлі І. Ф. Куоапа НАН Укоаїлз, 
фйдл-кмодпнмлгдлр НАН Укоаїлз 
О. О. Расайщпщкзи нігкодпйзв, цм 
клзга «Оогаліжмвалд пупнійщпрвм» є 
гмомбкмк лд йзхд аврмоа, а и впієї 
Укоаїлз. Гмймвлу увагу, ла нмгйяг 
О. О. Расайщпщкмгм, аврмо пкмлудлр-
оував ла нмрдлуіайі гйя нмгайщхмгм 
пупнійщлмгм омжвзрку, а узк нмрдлуі-
аймк є йыгз. Цд пзпрдкла длузкйм-
ндгзфла ноауя, нігкодпйзв віл, віпроя 
якмї пноякмвалм ла рд, як жапрмпува-
рз пвірмвзи гмпвіг ла укоаїлпщкзт 
одайіят. Оогаліжмвалд пупнійщпрвм у 
бафдллі аврмоа – уд лд кілудва кдра, 
а йзхд ілпроукдлр оуту вндодг. 
О. О. Расайщпщкзи взпймвзв лагіы і 
пнмгівалля, цм тмфдрщпя жапрарз мо-
галіжмвалд пупнійщпрвм цд жа пвмгм 
езрря. Вігмкзи сіймпмс З. В. Хакі-
рмв, лавів пймва В. Гыгм ном пзйу 
внйзву ігди ла омжвзрмк пупнійщпрва: 
«Жмгла аокія лд жунзлзрщ ігды, фап 
якмї лаправ» і  лагмймпзв, цм фап ігди 
В. П. Алгоуцдлка нозихмв. Позга-
гаєкм, цм нмгіблзи взпйів ном ігды, 
як оухіи гдоеавмрвмофзт номудпів 
лайдезрщ і С. Балгдоі и жвуфзрщ рак:  
«Ніцм лд жунзлзрщ ігды, фап якмї 



Спогади про майбутнє (роздуми на полях книги В. П. Андрущенка . . .  
 

 

           235  

лаправ». Фіймпмс взпймвзв гукку, 
цм гмгі лаукмвуяк нзпарз гйя пдбд. 
Тодба, цмб їтліи нмпзй ніхмв гайі, гм 
нмйірзків, гм йыгди. У кмлмгоасії 
В. П. Алгоуцдлка кз якоаж і жлатм-
гзкм жвдолдлля гм лаукмвуів, ноа-
уівлзків, мпвірял, акрзвіпрів ілпрзру-
рів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, упіт 
рзт, трм вбмйіває жа пуфаплзи прал і 
каибурлє Укоаїлз, прарз ла фіркі на-
роімрзфлі нмжзуії, пвмї жлалля, гмпвіг 
і аврмозрдр взкмозпрарз, цмб 
мб’єкрзвлм взпвірйзрз і гарз номсд-
піилу муілку іплуыфзк номбйдкак, 
віглаирз хйятз жгіиплдлля кмлпмйі-
гауії пупнійщпрва як мплмвз узвійіжа-
уіилмгм омжвзрку Укоаїлз. 

Нагжвзфаилм уікавзк ла нмгйяг 
З. В. Хакірмва є пыедрз клзгз ном 
взтіг Укоаїлз ж ікндоіи – Авпром-
Угмопщкмї, Рмпіипщкмї…, мпкійщкз ав-
рмо лагмймхує, цм укоаїлпщка кдлра-
йщліпрщ лікмйз лд буйа ікндопщкмы. 
Цд халп у нмпрілгупроіайщлу гмбу, 
кмйз пвір нмродбує ракзт ігди, які 
нозракаллі укоаїлуяк. Щд мгла сул-
гакдлрайщла гукка, жакйагдла в клзжі 
гмвмозрщ ном рд, цм, «лджваеаыфз ла 
ноаглдлля ікндоіи вігкмвзрз Укоаїлі 
у куйщруоліи пуб’єкрлмпрі, укоаїлуі 
лікмйз лд буйз рубійщуякз. Вмлз омж-
взвайз куйщруоу, кзпрдурвм, првмоы-
вайз гутмвлзи номгукр, пакі жбагафу-
вайз налівлі гдоеавз куйщруолзкз 
лагбаллякз». Златмгзкм кардоіай 
ном рд, як Укоаїлі жлаирз пзйу, цмб у 
пзпрдкі, гд йыгзла прає гвзлрзкмк і 
кіе алаотіжкмк, катлмвцзлмы номи-
рз лд внавхз в емглу ж лзт, – оджы-
кував сіймпмс. Лыгзла є лаивзцмы 
уілліпры, лдмглмоажмвм нмврмоыє В. 
П. Алгоуцдлкм. І йзхд упвігмкйдлля 
пуб’єкрлмпрі Укоаїлз гає лак халп. 
Науія нмродбує лд йзхд гдомїв, а и 
рвмофзт йыгди, гдліїв». Тмку, ла гук-
ку З. Хакірмва, жлакдлзрд гапйм вмїлів 
УПА «Сйава Укоаїлі-Гдомяк пйава» 
кмела буйм б номгмвезрз, гмбавзвхз 
гм лзт пймва: «Й гдліяк пйава». 

Оред, як пвігфзрщ жкіпр кмлмг-
оасії, лаукмвзи гмомбмк В. П. Алг-
оуцдлка нозпвяфдлм алайіжмві узві-
йіжауіилмї ндопндкрзвз Укоаїлз в 
іпрмозфліи одромпндкуії ра у рдндоіх-

літ одайіят гймбайщлмгм пвіру. Пз-
ралля втмгедлля у пуфаплзи євом-
ндипщкзи номпріо багарм в фмку жа-
йдезрщ віг взбмоу рієї кмгдйі пвмгм 
бурря, яку кз одайіжуєкм ла вірфзж-
лялзт рдодлат, рмку вфдлзи ундохд в 
укоаїлпщкіи гукаліраозпрзуі алайіжує 
роз айщрдоларзвз лахмгм «євомнди-
пщкмгм хйяту»: кмгдйщ «нмвдолдлля 
гм кзлуймгм», кмгдйщ «нмгйзбйдлля і 
нозпкмодлля озлкмвм-гдкмкоарзфлзт 
ндодрвмодлщ» ра кмгдйщ «вігкозрмгм 
пупнійщпрва». Хаоакрдозжуыфз нмжз-
рзвлі ра лдгарзвлі таоакрдозпрзкз 
кмелмї ж лзт, аврмо нодждлрує гйзбм-
кзи алайіж укоаїлпщкмї узвійіжауії ра 
номнмлує вйаплд бафдлля кмгдйі нм-
вдолдлля гм узвійіжауії євомндипщкмї 
фдодж нмбугмву «могаліжмвалмгм пуп-
нійщпрва», якд првмозрщ укмвз гйя 
рмйдоалрлмгм омжйуфдлля ж кзлуйзк, 
смокуварзкд пдодгмвзцд втмгедлля 
у пуфапліпрщ ра номнагуварзкд ндоп-
ндкрзву рвмодлля каибурлщмгм. Оп-
лмвмы ущмгм номудпу, ла гукку уфд-
лмгм, кає прарз проардгія праймгм 
йыгпщкмгм омжвзрку, гд нмлярря 
«праймпрі» мжлафає лд кілудвіпрщ ра-
кзт нмкажлзків, як: жагайщла таоакрд-
озпрзка дкмлмкіфлмї пзруауії, жаиля-
ріпрщ лапдйдлля ра пмуіайщлзи жатзпр, 
мпвіра, лаука, куйщруоа, а їт жкілыва-
ліпрщ ра лдмбтігліпрщ вгмпкмлайдлля. 
У ущмку кмлрдкпрі вкоаи акруайщлз-
кз є омжгукз лаукмвуя ном ілрдйдк-
руайщлі одпуопз узвійіжауіилмгм нмп-
руну Укоаїлз. Оглмфаплм пйіг взвдп-
рз ла гдоеавмрвмофу мобіру лмвзт 
взкмлавуів – кмймгзт, акбірлзт, код-
арзвлзт сатівуів лмвмгм нмкмйілля, 
лд мбряедлзт вірфзжлялзк роагзуіи-
лм-номгоахлзк гмпвігмк и, мпмбйзвм, 
рзт, трм номихмв взхкій у лаикоа-
цзт улівдопзрдрат пвіру. 

Помпрі йыгз і взпмкі гдоеавлі 
нмпагмвуі каырщ упвігмкзрз, цм жа-
вгалля дкмлмкіфлмгм омжвзрку (ном-
вдгдлля одсмок, првмодлля омбмфзт 
кіпущ, нігвзцдлля гмбомбуру і р. г.) 
кмела жабджндфзрз рійщкз рмгі, кмйз 
укоаїлпщка йыгзла лавфзрщпя кдоува-
рзпщ вйаплзк омжукмк, жвійщлзрщпя 
віг проату «жа вйаплзи омжук», псмо-
кує у пмбі якмпрі кодарзвлмпрі, рвмо-
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фмпрі, пвмбмгз. Кмоілщ номозву укоа-
їлуів у каибурлє жабджндфдлд, кмксм-
орлд, війщлд і вігкозрд каибурлє – в 
йыгзлі. Упніту гмпягає омжуклзи, 
жваедлзи, ноаущмвзрзи, могаліжмва-
лзи. А гйя ущмгм мплмвлі кмхрз род-
ба вкйагарз в йыгзлу, нігпзйыварз 
йыгпщкзи канірай, омжвзварз лауку, 
мпвіру, куйщруоу, жабджндфзрз пралмв-
йдлля кмоайщлмї мпмбзпрмпрі. 

Фмокувалля йыгпщкмгм канірайу, 
як мплмвз нмгайщхмгм упніхлмгм 
узвійіжауіилмгм омжвзрку Укоаїлпщкмї 
гдоеавз, гмбод омжукіырщ лахі лд-
гоугз і вмомгз. Тмку лд є гзвлзк, а 
уійкмк жакмлмкіолзк, цм «ж нмфар-
кмк гібозглмї віилз, – як пноавдгйз-
вм нігкодпйыє аврмо, – омжнмфавпя 
номудп оуилауії номвіглзт улівдопз-
рдрів ра гзпкодгзрауії їт йігдоів, іл-
пніомвалзи пндупйуебакз коаїлз-
агодпмоа» [3, п. 539]. 

«Хаоакрдолзк є рд, цм оуилауіи-
лзи номудп жгіиплыєрщпя оукакз 
укоаїлпщкзт жаномгалуів, які гм рмгм 
е врягуырщ, цдгом мнйафуыфз нмпйу-
гз, гдякзт пругдлрів». Нд омжукіыфз 
пурі пноавз (тмріймпщ бз ла уд пнмгі-
варзпя – авр.), рі номвмгярщ гайапйзві 
акуії, кмвйяв, «пругдлрз взкагаырщ», 
омжкзгаырщпя сайщхзвзкз ілрдов’ы, 
омжпзйаырщ номвмкауіилі жвдолдлля 
ла нодгкдр ндодвіокз впяк і кмелмгм, 
вігвмйікаырщ кмйдкрзвз улівдопзрдрів 
віг кмлкодрлмї лавфайщлмї, лаукмвмї і 
взтмвлмї омбмрз. Офдвзглм номудп лд 
жарзтає пакд рмку, цм гмймвлмы кд-
рмы гібозглмї віилз є оуилауія ілрд-
йдкру, гджмоієлрауія кмймгі, жмпдод-
гедлзт в улівдопзрдрат» [4, п. 539]. 

У пупнійщлзт лаукат ланзпалм 
пмрлі рзпяф ноаущ ном ндодтіг віг 
канірайіжку гм пмуіайіжку, цм жлаих-
йм пвмє взвдохдлля у каокпзжкі-
йдліліжкі. Тдмоії е ндодтмгу лавнакз 
у пвірмвіи йірдоаруоі лд іплує. У жа-
номнмлмвалмку гвмтрмклзку жлатм-
гзкм лафдокз гм номтмгедлля пупні-
йщпрва жвмомрлік хйятмк. Тмку, ла 
лаху гукку, акагдкіфлд, жагайщлмгу-
каліраолд бафдлля лмвмгм узвійіжа-
уіилмгм номдкру пралд у нозгмгі, абз 
псмокуварз проардгіы номгукрзвлмгм 
нмпруну Укоаїлз ра првдогедлля її 

кіпуя в номпрмоі ра фапі пуфаплмї Єв-
омнз [5, п. 4].  

Як жажлафав у мгліи іж пвмїт нуб-
йікауіи В. П. Алгоуцдлкм «вдйзкзи 
ілпрзрур лауімлайщлмї лаукз и мпві-
рз» кає лд нознзлярз лаукмві гмпйі-
гедлля, а «рмоуварз гмомгу гм іпрз-
лз, а віг лдї и гм ноакрзкз». 

«Нахмку пупнійщпрву, цм одсм-
окуєрщпя, – лагмймхує віл, – лаука 
нмроібла як нмвіроя, як кмврмк вмгз в 
нупрдйі, як лдвзфдонлд гедодйм, якд 
взпвірйзрщ лаомгу хйят взтмгу ж 
рулдйы», «рмку каєкм вйаплзкз лау-
кмвзкз омжомбкакз гмвдпрз пномкм-
еліпрщ укоаїлпщкмгм лаукмвмгм жагайу 
гм првмодлля кіулмї лаукмвм мбґоул-
рмвалмї нйарсмокз гдоеавмрвмодлля, 
омжвзрку куйщруоз і йыгзлз» [6, 
п. 10]. 

І лапаккілдущ. Аврмо вдйзкмї жа 
мбпягмк кмлмгоасії лд жабувпя вз-
пймвзрз вгяфліпрщ лаукмвуяк і пвмїк 
гоужяк, які гмнмкмгйз имку ндод-
мпкзпйзрз лзжку акруайщлзт ном-
бйдк, цм взлзкйз у номудпі ніггмрм-
вкз клзгз. 

Дйя ланзпалля бджндодфлм сул-
гакдлрайщлмї лаукмвмї клзгз «Оога-
ліжмвалд пупнійщпрвм» гйя нмпралмв-
кз нзралля «трм кз?» і смокуйы-
валля вігнмвігі «кугз кз игдкм?» 
аврмомві жлагмбзйзпя хзомкі жлалля 
лд йзхд ж сіймпмсії, айд и ж іпрмоії, 
нмйірмймгії, ноава, нпзтмймгії, ндгагм-
гікз ра ілхзт лаук… 

Клзга кмед бурз кмозплмы впік, 
трм ндодикаєрщпя номбйдкакз укоаї-
лпщкмгм гдоеавмрвмодлля і куйщруоз, 
трм хукає і рмоує хйят її втмгедлля 
узвійіжмвалзи пвір. 

Бйзпкуфд ілрдйдкруайщлд гмпйі-
гедлля, в якмку кмлудлромвалм 
нодгправйдлм жкіпр ра жлафдлля ілрд-
йдкру в пуфаплзт лаууі, пупнійщпрві, 
мпвірі, кмлуднруайіжмвала имгм сул-
гакдлрайщла омйщ у номгукуваллі 
«одайщлмпрі ійыжіи каибурлщмгм» кає 
нозвдолурз ілрдодп лд рійщкз лаукм-
вуів, а и хзомкмгм жагайу фзрафів, 
впіт, трм вбмйіває жа укоаїлпщкд гдо-
еавмрвмодлля і куйщруоу, трм хукає і 
номкйагає хйят її втмгедлля у пік’ы 
узвійіжмвалзт коаїл пвіру. 
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Що вирізняє європейську модель 

конституціоналізму з точки зору її 

системно-ціннісного аналізу 
(рецензія на монографію О. М. Бориславської  

«Європейська модель конституціоналізму: 

аксіологічно-системний аналіз») * 

 
Подгкдрмк кмлмгоасії вігмкмї 

укоаїлпщкмї вфдлмї-кмлпрзрууімла-
йіпркз Ойдлз Бмозпйавпщкмї є рдка-
рзка, жа яку жоігка бдоурщпя укоаїл-
пщкі лаукмвуі, які пндуіайіжуырщпя ла 
кмлпрзрууіилмку ноаві. Помбйдка 
нмпзйыєрщпя цд и рзк, цм ндодваела 
бійщхіпрщ вірфзжлялзт лаукмвуів 
номвмгярщ гмпйігедлля у уіи гайужі 
якцм лд в гупі гдоеавлмгм ноава, рм 
нмпроагялпщкмгм кмлпрзрууіилмгм 
ноава. Дйя ракзт ноаущ є таоакрдо-
лзк драрзпщкзи ра смокайіжмвалзи 
нігтіг гм алайіжу явзца кмлпрзрууім-
лайіжку, цм є нм пурі имгм жандодфдл-
ляк. 

На ущмку смлі кмлмгоасіфлд гм-
пйігедлля Ойдлз Бмозпйавпщкмї вз-
гійяєрщпя у взгіглу прмомлу, мпкійщкз 
вмлм акудлрує увагу ла взпвірйдллі 
номбйдкз кмлпрзрууімлайіжку пакд ж 
рмфкз жмоу улівдопайщлзт уіллмпрди, 

які йдеарщ в мплмві ущмгм явзца. Ві-
гнмвіглі ноавмві уіллмпрі пкйагаырщ 
мплмву пзпрдкз кмлпрзрууімлайіжку 
як ноавмвмї гмкрозлз, ноакрзкз ра 
жкіпру кмлкодрлзт ілпрзрурів, номуд-
гуо і ноавзй. 

Аврмока омбмрз омжнмфзлає пвмє 
гмпйігедлля іж рвдогедлля Гаомйщга 
Бдокала ном рд цм кмлпрзрууімла-
йіжк є нмомгедлля жатіглмї ноавмвмї 
роагзуії ра вігмкмгм взпймву Чаойщжа 
МакІйвдила ном пурліпрщ кмлпрзрууі-
млайіжку як ндвлмї пзпрдкз, яку 
пкйагаырщ «гмкрозл[а] ра ноакрзк[а] 
мбкдедлмгм ноавйілля, номрзйделмгм 
жа жкіпрмк гдоеавлмку пвавіййы». 
Нагайі уя ігдя номтмгзрщ лапкоіжлмы 
лзркмы фдодж жкіпр впієї кмлмгоасії 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї. 

Вігоаглм, цм аврмока омбмрз лд 
апмуіыє кмлпрзрууімлайіжк йзхд ж 
нзпалмы кмлпрзрууієы (п. 7, 10), 

_________________ 
*  Бмозпйавпька О. М. Євомндипщка кмгдйщ кмлпрзрууімлайіжку: пзпрдклм-акпімймгіфлзи 

алайіж : кмлмгоасія / О. М. Бмозпйавпщка.– Хаоків : Поавм, 2018.– 384 п. 
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агед кмлпрзрууімлайіжк як гмкрозла 
і ндвла ноакрзка ндодгує взлзклдл-
лы кмлпрзрууії як нзпалмгм ноавмвм-
гм акра. Взоіжляыфз акдозкалпщку, 
бозралпщку ра євомндипщку кмгдйі 
кмлпрзрууімлайіжку, Ойдла Бмозп-
йавпщка пйухлм жажлафає, цм озпз 
євомндипщкмї кмгдйі кмлпрзрууімла-
йіжку лд ж’явзйзпя вмглмфап і вмлз є 
оджуйщрармк розваймгм номудпу омж-
взрку, взкозпрайіжмвувайзпя ніг 
внйзвмк оіжлмкалірлзт мбправзл, як 
лауімлайщлмгм, рак і лаглауімлайщлм-
гм таоакрдоу (п. 10). Хмфа кмела ла-
вдпрз нозкйагз вгаймгм нмєглалля 
роагзуіилзт ілпроукдлрів ра вдпрдо-
ліжауії, які взйзйзпя у уійкмк пакмп-
ріилд явзцд янмлпщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку, гмпвіг козпрайіжауії якмгм 
кмед бурз жанмжзфдлм в ілхзт ндод-
тіглзт ноавмнмоягкат.  

Дайі у омбмрі ноз таоакрдозпрзуі 
пуфаплзт кмлуднуіи кмлпрзрууімлайі-
жку омжгйягаырщпя смокайщла, кард-
оіайщла, ілпрзрууіила кмлуднуії. За-
вгякз пзпрдкі прозкувалщ і номрзваг 
жа лмвммбоалмгм ноджзгдлра Дмлайщ-
га Тоакна гмвмйі пкйаглм взжлафарз 
акдозкалпщкзи кмлпрзрууімлайіжк як 
смокайіпрпщкзи, ном цм уійкмк нд-
одкмлйзвд нзхд в мпраллщмку пвмєку 
гмпйігедллі вірфзжлялзи кмлпрзрууі-
млайіпр Впдвмймг Рдфзущкзи1. Дзла-
кіфлд омжукілля акдозкалпщкмї кмл-
прзрууії ноз 27 нмноавкат гм лдї, якд 
омжвзває Вдотмвлзи пуг США, ракме 
гає кайм нігправ омбзрз взплмвмк 
пакд ном смокайщлзи кмлпрзрууім-
лайіжк у уіи коаїлі. 

Тмку кдрмгмймгіфлзи нігтіг 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї нозгарлзи гм 
жапрмпувалля фдодж ндвлд нмєглалля 
смокайщлзт, пубпралрзвлзт ра ілпрз-
рууіилзт кмкнмлдлрів кмлпрзрууім-
лайіжку (п. 14-22), які нмєглуырщпя 
ра вдозсікуырщпя фдодж пупнійщлм-

нмйірзфлі гдбарз цмгм врійдлля в 
езрря кмлпрзрууіилзт уіллмпрди і 
нозлузнів, жмкодка хйятмк ілрдон-
одрауії кмлпрзрууії. Алайіж узт кмгд-
йди бдж уілліплмгм ланмвлдлля првм-
оыє йзхд нозбйзжлу каорзлу пурлм-
прі кмлпрзрууімлайіжку як пзпрдкз 
мбкдедлля вйагз ра гаоалріи ноав 
йыгзлз. 

У омбмрі алайіжуырщпя кдрмгмйм-
гіфлі нігтмгз гм омжукілля кмлпрзру-
уімлайіжку, якзи нмноз ндвлі жапрд-
одедлля, жвмгзрщпя гм нмоівлялля 
нмжзрзвіпрпщкмгм ра нозомглм-
ноавмвмгм нігтмгів, а ракме пмуімймгі-
флмгм ра ілрдгоарзвлмгм нігтмгу. На 
нігправі ущмгм омбзрщпя взплмвмк ра-
кмгм таоакрдоу, цм «ігд[ї] пвмбмгз 
йыгзлз, йыгпщкмї гіглмпрі, гаоалрмва-
лмпрі ноав йыгзлз, оівлмпрі жа нмпд-
одглзурва гдкмкоарзфлмї є кдрмы 
кмлпрзрууімлайіжку як явзца». (п. 44): 

Вмглмфап  уіи фапрзлі одудлжмва-
лмї омбмрз лд взпрафає вігнмвігі ла 
нзралля цмгм гедодй смокувалля 
ілпрзрууіи, номудгуо і ноавзй, мплм-
влзт кмгдйди їт взжлалля в оаккат 
жажлафдлзт наоагзгк ра їт ілрдонод-
рауії в акрат кмлпрзрууіилмї ыпрзуії 
ра наойакдлру. Такме рур пйіг буйм 
гарз вігнмвігщ ла жлакдлзру гзйдку, 
ном яку лагмймхуырщ Айбдор Вдлл 
Даипі ра Олгоах Шаим прмпмвлм 
жабджндфдлля байалпу кіе пугмвзк 
кмлпрзрууіилзк кмлромйдк2 (consti-
tutional review) ра вдотмвдлпрвмк 
(«пувдодлірдрмк») наойакдлрмк. І 
вмла кає іпрмрлд фз лд взоіхайщлд 
жлафдлля гйя ндодтіглзт кмлпрзру-
уіилзт гдкмкоаріи, гм якзт лайдезрщ 
Укоаїла. 

Сака лажва нігомжгійу 1.3 ноауі 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї жвмгзрщ кмл-
прзрууімлайіжк гм ндвлмї кмгдйі мб-
кдедлмгм ноавйілля. Хмфа пуфаплі 
кмгдйі кмкулікарзвлмї гдкмкоарії 

_________________ 
1  Рдфзущкзи Впдвмймг. Ндсмокайщлзи кмлпрзрууімлайіжк. Хаоків: Поава йыгзлз, 2018. 

356 п. 
2  Тур я везваы роагзуіилзи рдокіл «пугмвзи кмлпрзрууіилзи кмлромйщ», тмфа пурліплм 

ндодкйаг алгйіипщкмгм рдокіла constitutional review мжлафає ндодгйяг цмгм кмлпрзрууіилмпрі 
акрів могалів нубйіфлмї вйагз 
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Юогдла Габдокапа3, фз віглмпзл гд-
рдоаотії у нмбугмві кмлпрзрууіилзт 
пзпрдкз Нікйапа Лукала4, фз пмуід-
райщлмгм кмлпрзрууімлайіжку Гылрд-
оа Тмиблдоа5 гдкмлпроуырщ нмпзйдл-
ля омйі ілпрзрурів гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва у проукруоі кмлпрзрууім-
лайіжку.  

Напрунлзи нігомжгій сакрзфлм 
нозпвяфдлзи кмкнаоарзвлмку алайі-
жу вігкіллмпрди кіе алгйм-
акдозкалпщкзк ра євомндипщкзк кмл-
прзрууімлайіжкмк. Рмжкозрм ігдмйм-
гіы кмлпрзрууімлайіжку, гмкрозлу 
мбкдедлмгм ноавйілля ра кмлпрзру-
уіилмї пзпрдкз ноавйілля. Поз алайі-
жі проукруоз кмлпрзрууімлайіжку 
нозвдорає увагу вігпурліпрщ ракзт 
ваейзвзт имгм кмкнмлдлрів, як упра-
лмвфа вйага, пугмвзи кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ ра ндвлмї пзпрдкз уіллмп-
рди, ла якіи бажуєрщпя ндвла кмгдйщ 
кмлпрзрууімлайіжку, тмфа уд кмкндл-
пуєрщпя нмрік алайіжмк у омжгійі род-
рщмку омбмрз. 

У пвмїи омбмрі Ойдла Бмозпйав-
пщка жагаєрщпя мглзк іж мплмвлзт 
нзралщ, цм кає ваейзвд жлафдлля 
гйя гмпяглдлля кдрз гмпйігедлля, 
яку вмла ндодпйігує (п. 63): «…фз кає 
ракзи ед улівдопайщлзи таоакрдо 
кмлпрзрууімлайіжк, фз, лавнакз, віл є 
явзцдк лауімлайщлзк, фз кмед віл 
лабуварз лаглауімлайщлмгм таоакрдоу 
?». 

Ційкмк пйухлм аврмока вігжла-
фає, цм взрмкакз кмлпрзрууімлайіж-
ку, жмкодка ігдї мбкдедлмгм ноавйіл-
ля є алгйм-акдозкалпщка роагзуія 
ноава, в якіи взкоапрзйіжувайзпя 
мплмвлі ілпрзрурз, номудгуоз ра ноа-
взйа ущмгм нмйірзкм-ноавмвмгм сд-
лмкдла. Тмку лджайделм віг рмгм фз 
ілхмгм ваоіалру одайіжауії нозлузнів 
пвмбмгз йыгзлз, нмвагз гм її гіглмпрі 
ра сулгакдлрайщлзт ноав, вдотмвдлп-

рва ноава, гдкмкоарії, нмгійу вйагз, у 
пукунлмпрі уі ігдї вігрвмоыырщ мплм-
влд нозжлафдлля кмлпрзрууімлайіжку 
ра рвмоярщ имгм кмлуднр як гмкрозлз 
і ноакрзкз мбкдедлмгм ноавйілля. У 
омбмрі номвмгзрщпя омжкдеувалля 
акдозкалпщкмгм нігтмгу, якзи бійщхд 
ряеіє гм жатзпру пвмбмгз, ра євом-
ндипщкмгм – цмгм нмвагз йыгпщкмї 
гіглмпрі, цм нмв’яжалм іж нмгмйалляк 
лдйыгялмї пнагцзлз лаузжку і уій-
кмк вмфдвзгщ кмкуліжку. У жв’яжку іж 
узк у омбмрі жгіиплдлм нмоівляйщлзи 
алайіж смокайщлзт і пубпралрзвлзт 
кмлуднуіи вдотмвдлпрва ноава.  

У якмпрі ілгзкармоа євомндипщкм-
гм кмлпрзрууімлайіжку Ойдла Бмозп-
йавпщка мбзоає єгзлу пзпрдку кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди. Ційкмк пйу-
хлм у омбмрі взгійдлм проукруолі 
дйдкдлрз євомндипщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку: лауімлайщлзи, роалплауім-
лайщлзи, якзи лапакндодг пкмлудлр-
омвалзи у ыозпноугдлуії Євомндипщ-
кмгм пугу ж ноав йыгзлз ра лаглауі-
млайщлзи, якзи жмпдодгедлзи фдодж 
ілпрзрууії Євомндипщкмгм Смыжу.  

На мплмві ущмгм алайіжу, аврмока 
вндохд у вірфзжляліи гмкрозлі кмл-
прзрууімлайіжку взгійяє ракі озпз 
євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку: 
1) ґоулруєрщпя ла уіллмпрят пвмбмгз, 
пноавдгйзвмпрі, кзоу, вдотмвдлпрва 
ноава, йыгпщкмї гіглмпрі, ноав йыгз-
лз, гдкмкоарії; 2) гдкмкоарзфлд ноа-
вйілля мбкдеуєрщпя кмлпрзрууіилз-
кз жапмбакз жагйя ноав ра пвмбмг 
йыгзлз, гмнмвлдла ігдякз пмуіайщлмї 
пноавдгйзвмпрі ра пмуіайщлмї гдоеавз 
(уд сакрзфлм дйдкдлрз пмуідрайщлмгм 
кмлпрзрууімлайіжку, тмфа аврмока рур 
ланмйягає ла йібдоайщліи гдкмкоарії); 
3) ілпрзрууіилзи нігтіг (акудлр ла 
ілпрзрууіилзт кдталіжкат мбкдедлля 
гдоеавлмї вйагз в укмват гдкмкоа-
рії) ра гмкрозла мбкдедлмгм ноавйіл-

_________________ 
3    Habermas J. Faktizitгt und Geltung. Frankfurt am Main, 1992; Habermas J. Zur Verfas-

sung Europas. Ein Essay. Berlin, Suhrkamp, 2011. 
4    Luhman N. Theorie der Verwaltungswissenschaft: Bestandsaufnahme und Entwurf, Kуln-

Berlin, 1966; Luhman N. Theory of Society, Stanford: Stanford University Press, 1997. 
5   Teubner, Gunther, Global Bukowina: Legal Pluralism in the World-Society. In: Global 

Law Without a State, Gunther Teubner, ed., Dartsmouth, 1996, p. 3-28; Teubner, Gunther, Consti-
tutional Fragments. Societal Constitutionalism and Globalization, Oxford University Press, 2012.   
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ля жагйя прозкувалля гдоеавлмгм 
пвавіййя; 4) лаявліпрщ нзпалмї емопр-
кмї кмлпрзрууії як акру упралмвфмї 
вйагз лаомгу, кйыфмва омйщ могалу 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії, глуфкзи 
нмгій гдоеавлмї вйагз, наойакдлра-
озжк, гдудлроайіжауія вйагз, пубпзгі-
аоліпрщ, пмуіайщла гдоеава, лаявліпрщ 
лаглауімлайщлзт кдталіжків мбкд-
едлля гдоеавлмї вйагз фдодж жатзпр 
ноав йыгзлз ра мплмвмнмймелзт 
пвмбмг (жмкодка, Євомндипщкзк пу-
гмк ж ноав йыгзлз). 

У омбмрі номалайіжмвалм взрмкз 
пуфаплмгм євомндипщкмгм кмлпрзрууі-
млайіжку, нмфзлаыфз цд ж фапів Ал-
рзфлмпрі. Змкодка politeia омжгйяга-
єрщпя як годущка нодгрдфа смокувал-
ля кмлпрзрууімлайіжку, мпкійщкз га-
лзи кмлуднр мжлафав акрзвлу уфапрщ 
гомкагялзла у нмйірзфлмку езррі 
polis (кіпра-гдоеавз), лаигмпкмлайі-
хмы смокмы якмгм омжгйягайапя як 
пвмєоігла пнівгоуеліпрщ (у жлафдллі 
алгйіипщкмгм рдокілу commonwealth) 
нмйірзфлм акрзвлзт і пвігмкзт гом-
кагял polity, цм жакйайм жапагз гаоа-
лріи пвмбмгз ра мбкдедлмгм ноавйіл-
ля. Аврмока омбмрз уійкмк ймгіфлм 
гмтмгзрщ гм взплмвку, цм пакд нмєг-
лалля ндвлзт уілліплзт ра ілпрзрууі-
млайщлзт кмкнмлдлрів гав жкмгу жа-
бджндфуварз жбайалпмвалд сулкуім-
лувалля годущкзт кіпр-гдоеав ра 
Додвлщмгм Рзку в ндоімг одпнубйікз. 

На ндохзи нмгйяг, євомндипщкд 
Сдодглщмвіффя кає кайм взрмків гйя 
урвдогедлля ігди кмлпрзрууімлайіж-
ку, бм нмпзйалля, як уд є ла гукку 
Чаойщжа МакІйвдила фз ілхзт аврм-
оів, фзпрм ла ілрдйдкруайщлу пнагцз-
лу є лдгмпрарлік. Агед у жажлафдлзи 
ндоімг ілпрзрууімлайщлм мбкдедлля 
кмомйівпщкмї вйагз жабджндфуваймпя 
фдодж жвзфаєвд ноавм. Такд омжгйяга-
йм вйагу кмомйя як угмгу іж ніггалз-
кз, якзк кмлаот гавав нозпягу ндодг 
ніггалзкз цмгм жабджндфдлля жага-
йщлмгм бйага, а ноз нозиляррі оіхдлщ 
віл кає оагзрзпя іж лабйзедлзкз.  

Хаоакрдозжуыфз ндоімг пралмв-
йдлля кмгдолмгм кмлпрзрууімлайіжку 
Ойдла Бмозпйавпщка взгійяє ракі 
фзллзкз (п. 122-123): 1) нмява нмляр-

ря Євомнз жакіпрщ тозпрзялпщкмгм 
пвіру, якд буйм гзпкодгзрмвалм одйі-
гіилзкз віилакз; 2) мпрармфлд смо-
кувалля ігдмймгії кмлпрзрууімлайіжку, 
яка є йібдоайщлм-гдкмкоарзф-лмы жа 
жкіпрмк; 3) урвмодлля ндохзт кмлпрз-
рууіилзт пзпрдк ноавйілля; 
4) смокувалля вігкіллмпрди кіе єв-
омндипщкмы ра алгйм-акдозкалпщкмы 
кмгдйякз кмлпрзрууімлайіжку; 
5) смокувалля ндохзт ілрдйдкруайщ-
лзт мбґоулрувалщ ігдї євомндипщкмї 
ілрдгоауії. Алайіжуыфз буоеуажлі од-
вмйыуії, влапйігмк якзт нмпрайз ндвлі 
кмлпрзрууіилі пзпрдкз ноавйілля, 
аврмока в омбмрі алайіжує ракі пкйаг-
лзкз кмлпрзрууімлайіжку, як пвмбмга, 
нозомглі ноава, оівліпрщ, мбкдедлля 
ноавйілля, нмгій вйагз, лауімлайщлзи 
(лаомглзи) пувдодлірдр, упралмвфа 
вйага. Завдохуєрщпя гоугзи омжгій 
омбмрз алайіжмк жагайщлзт вжаєклзт 
внйзвів ла лауімлайщлі кмлпрзрууіилі 
пзпрдкз ра првмодлля єгзлмгм рйа 
євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку ла 
оівлі ілпрзрурів Рагз Євомнз, Євом-
ндипщкмгм Смыжу, жмкодка фдодж комп-
внйзвз оіхдлщ Євомндипщкмгм пугу ж 
ноав йыгзлз ра євомндипщкзт могалів 
кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії. 

Тодріи омжгій омбмрз нозпвяфдлм 
таоакрдозпрзуі проукруолзк дйдкдл-
ракз євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайі-
жку, гм якзт, ла гукку аврмокз, віг-
лмпярщпя: 1) нзпала кмлпрзрууія як 
акр упралмвфмї вйагз лаомгу; 
2) кмлпрзрууіила ыозпгзкуія; 3) мп-
лмвмнмймелі ноава йыгзлз; 
4) наойакдлраозжк як мплмва кмлпрз-
рууіилзт пзпрдк ноавйілля; 5) лджа-
йдела пугмва вйага; 6) мпмбйзвмпрі 
нмгійу вйагз нм вдорзкайі. Взгійдлля 
ракзт дйдкдлрів євомндипщкмгм кмл-
прзрууімлайіжку кмед взгйягарз пні-
олзк, пундодфйзвзк, лднмвлзк. Хмфа 
я в лщмку вбафаы гмвмйі улівдопайщлі 
нігтмгз цмгм ілрдонодрауії кмлпрз-
рууіилзт явзц і номудпів. У омбмрі 
уійкмк пйухлм нігкодпйдла рджа ном 
мбкдедлля упралмвфмї вйагз сулга-
кдлрайщлзкз уіллмпрякз ра нозлуз-
накз, які вмла лд кмед ндодпрунарз.  

Чдрвдорзи омжгій кмлмгоасії 
Ойдлз Бмозпйавпщкмї нозпвяфдлм 



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

242  

кмлпрзрууіилзк козжак у євомндипщ-
кзт гдоеават ра уомків гйя Укоаїлз, 
цм взнйзваырщ іж гмпйігедлля їт 
гедодй, ндодбігу ра хйятів 
омжв’яжалля. У якмпрі ракзт жагомж 
аврмока вбафає: нігкілу упралмвфмї 
вйагз наойакдлрпщкзкз номудгуоа-
кз; козжа нодгправлзущкмї гдкмкоа-
рії, яка пуномвмгеуєрщпя лзжщкмы 
явкмы ла взбмоат, ра її жакіла наорз-
пзнармолмы гдкмкоарієы; рдомозжк 
як сакрмо оуилувалля ігдї ноав йы-
гзлз ра кмлпрзрууіилмї гдкмкоарії; 
кігоауіилі номудпз ра прзоалля гдо-
еавлзт кмогмлів.  

Дмпйігедлля Ойдлз Бмозпйавпщ-
кмї є бджукмвлм ваейзвзк влдпкмк у 
омжвзрмк вірфзжлялмгм кмлпрзрууім-
лайіжку, в якмку взпвірйдлм пуфаплі 
рдлгдлуії имгм омжвзрку ла смлі омж-
взрку євомндипщкмгм кмлпрзрууімла-
йіжку. Дмпйіглзуя жаплмвує лзжку 
взплмвків, одкмкдлгауії ра номглмп-

рзфлзт нмймедлщ, які гмжвмйяырщ 
бійщх гйзбмкмгм нозлзклурз у омжу-
кілля ра нмгайщхзи омжвзрмк мплм-
вмнмймелзт уіллмпрди пуфаплмгм 
кмлпрзрууімлайіжку – гіглмпрі йыгз-
лз, пвмбмгз, оівлмпрі, пмйігаозжку, 
вдотмвдлпрва ноава, гдкмкоарії ра 
нмгійу вйагз. Ммлмгоасія нодгправ-
йяє лмвірліи ланояк вірфзжлялмгм 
кмлпрзрууімлайіжку, якзи мйыглыє 
гмкрозлу кмлпрзрууіилмгм ноава, 
ланмвлыє її гукаліпрзфлзк жкіпрмк 
ра взоаеає уілліплд ланмвлдлля 
ыозпноугдлуії в уіймку. 

Ммлмгоасія бугд кмозплмы гйя 
хзомкмгм кмйа як акагдкіфлмї пнійщ-
лмрз, пругдлрів, нодгправлзків ыоз-
гзфлмї номсдпії, рак і гомкагпщкзт 
мб’єглалщ, гоун ілрдодпів ра жвзфаи-
лзт гомкагял, які уікавйярщпя омжвз-
ркмк ноавмвзт ілпрзрурів ра гдоеав-
лмпрі.   
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Пора підсумків і нових 
науково-педагогічних планів  

(до 60-річчя професора Богдана Андрусишина) 
   

 

Взгарлзи кмкнмжзрмо Р. Шукал 
жажлафав, цм в езррі кмелмгм рвмо-
фмгм кзруя прмярщ гва вдйзкзт жа-
вгалля: гмпягрз пйавз і врозкарзпя 
ла її тзркмку годблі. Щмгм лаукмвмї 
мпмбзпрмпрі уі козйарі пймва кмела 
ндодсоажуварз ракзк фзлмк: нм–
ндохд, родба гмпягрз взжлалля в 
пдодгмвзці вфдлзт, а нмрік нмпріилм 
гмпйігеуварз акруайщлі номбйдкз, 
взтмвуварз і гуоруварз пвмїт нмпйі-
гмвлзків і номгмвеувафів лаукмвмї 
хкмйз. У лаууі, кмйз в ліи лд нмжла-
фаєрщпя агкіліпроарзвлм-лмкдлкйа-
руолзи внйзв, лдкає вдопрмвмї гмом-
гз, рур рдолзпрзи хйят, ла якмку 
упніту гмпягає рми трм ланмйдгйзвм і 
пзпрдклм лабуває ґоулрмвлзт жлалщ і 
вномвагеує їт ла лаукмвм-
ндгагмгіфліи лзві, в пупнійщлд езрря. 

Дмкрмо іпрмозфлзт лаук, номсд-
пмо, гіиплзи фйдл Укоаїлпщкмї ака-
гдкії іпрмозфлзт лаук, Акагдкії лаук 
взцмї хкмйз Укоаїлз ра Укоаїлпщкмї 
акагдкії нмйірзфлзт лаук, жапйуед-
лзи гіяф лаукз і рдтлікз Укоаїлз 
Бмггал Івалмвзф Алгоупзхзл лайд-
езрщ гм ракмгм кмйа цд віглмплм 
кмймгзт, айд вед вігмкзт вфдлзт 
ноавмжлавуів лджайделмї Укоаїлз. 

Вагмкзк аогукдлрмк лаукмвмгм код-
гм Бмггала Івалмвзфа є рд, цм в имгм 
гіяйщлмпрі нмєглайзпя гві лаукмві 
гзпузнйілз: іпрмоія і ноавм. Нах 
нароіаот ыозгзфлмї лаукз акагдкік 
В. М. Кмодущкзи взжлафзв пвіи лау-
кмвзи праруп, як іпрмозка ноава. Діи-
плм, прайм жагайщлмвзжлалзк у лау-
кмвмку пвірі, цм вфдлзк-ноавлзкмк 
ж хзомкзк сатмвзк пвірмгйягмк 
кмела прарз, кмйз рвмї ыозгзфлі 
жлалля бажуырщпя ла пмйіглмку іпрм-
озфлмку сулгакдлрі. 

Наукмвзи гіанажмл іпрмозкм-
ноавмвзт гмпйігедлщ халмвлмгм 
ывійяоа (пмуіайщлм-дкмлмкіфла іпрм-
оія Укоаїлпщкмї одвмйыуії, іпрмоія 
гдоеавз і ноава, кдрмгзка взкйа-
галля ноавмжлавпрва, іпрмоія удоквз, 
куйщруомймгіфлі номбйдкз дрлмґдлд-
жз укоаїлпщкмгм лаомгу рмцм) віг 
гмбз Цдлроайщлмї Рагз, кмйз у взж-
вмйщлзт жкагаллят взбмоывайапя 
лджайдела Укоаїлпщка гдоеава, ном-
рягуєрщпя гм пуфаплзт акруайщлзт 
номбйдк її омжбугмвз. Дйя ущмгм 
гмпзрщ нмгйялурз ла ндодйік лаукм-
взт ноаущ Бмггала Івалмвзфа. 

Скажарз, цм Алгоупзхзл нйіглм 
нмєглує ндгагмгіфлу і лаукмву гіяйщ-
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ліпрщ, є упніхлзк могаліжармомк 
ыозгзфлмї лаукз і мпвірз, буйм б 
лагрм йакмліфлм. На кмє ндодкмлал-
ля, віл лайдезрщ гм рзт вфдлзт, які 
могаліфлм упвігмкйыырщ, цм хйят 
гм іпрзлз ніжлаєрщпя, мбоажлм каеу-
фз, ж рощмтгоаллмї пвірмгйяглмї мбпд-
овармоії: лаукз, куйщруоз і одйігії. В 
имгм нмвпякгдлліи гіяйщлмпрі ном-
прдеуєрщпя пакд уди гіайдкрзфлзи 
кдрмг взтмвалля ракмгм ноаглдлля 
іпрзлз у каибурліт ноавмжлавуів, 
взкйагафів ноава і нмйірмймгів. Дм 
одфі, жа имгм іліуіарзвмы фз лд внд-
охд в укоаїлпщкзт вужат, в Ілпрзрурі 
нмйірмймгії ра ноава НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва жанмфаркмвалм 
взкйагалля калмліфлмгм ноава, ла-
нзпалля калгзгарпщкзт гзпдорауіи і 
гзнймклзт омбір ж уієї рдкарзкз, 
жупроіфі ж ієоаотакз удоквз. 

За нозкйагмк улівдопзрдрів Єв-
омнз – нмєглалля ндгагмгіфлмгм і 
лаукмвм-гмпйіглмгм номсійы ла-
вфалля – кіе пмуіайщлм-гукалі-
раолзк сакуйщрдрмк НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва (лзлі сакуйщрдр 
нмйірмймгії ра ноава) ла фмйі ж гдка-
лмк Б. І. Алгоупзхзлзк ра Ілпрзру-
рмк гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Км-
одущкмгм НАН Укоаїлз ла фмйі ж 
акагдкікмк Ю. С. Шдкхуфдлкмк 
буйм  укйагдлм угмгу ном лаукмвм-
ндгагмгіфлд пнівомбірлзурвм, жа якмы 
вігмкі вфдлі взпрунаырщ ж йдкуіякз 
ндодг пругдлракз, бдоурщ уфапрщ у 
лаукмвзт кмлсдодлуіят, пзкнмжіу-
кат, нодждлрауіят рмцм. 

В ілпрзрурі номтмгярщ жатмгз нм 
взтмваллы лауімлайщлмї пвігмкмпрі і 
нароімрзжку у пругдлрів; дкпкуопії нм 
іпрмозфлзт кіпуят, нмтмгз в рдаро, 
куждї і взправкз прайз роагзуієы. 

Взгарлзи ноавлзк А. Ф. Кмлі 
лагмймхував ла рмку, цмб каибур-
лік ыозпрак цд ла пругдлрпщкіи йаві 
нозвзвайзпщ взпмкі кмоайщлі ігдайз, 
ж якзкз «як ж лагіилмы жбомєы, як ж 
віолзк кмкнапмк, родба ввіирз в 
езрря». Ці пймва мпмбйзвм акруайщлі 
жа пуфаплзт укмв в Укоаїлі і ном їт 
врійдлля в пругдлрпщкд пдодгмвзцд 
нмпріилм нікйуєрщпя номсдпмо 
Б. І. Алгоупзхзл.  

Наука як і куйщруоа, упнагкмвує 
роагзуії ра езвзрщпя лмвзкз ігдякз, 
рдмоіякз. Її рвмоярщ і омжвзваырщ 
мпмбзпрмпрі, які гуоруырщ лавкмйм 
пдбд мглмгукуів жаплмвуырщ лаукмві 
хкмйз. Вмлз номбугеуырщ рвмофу 
гукку, пвігмкм внйзваырщ ла омжвз-
рмк ілрдйдкру йыгзлз, номпйавйяырщ 
коаїлу і кайу Барщківцзлу. Ця віфла 
дпрасдра – роагзуія в лаукмвмку 
пдодгмвзці, пупнійщпрві розкаєрщпя 
ла нйіглмку нозомцдллі ігди, жлалщ, 
ноауі вфдлзт і кзпйзрдйів. Мдлі, як 
гавлщмку кмйджі Бмггала Івалмвзфа, 
віозрщпя, цм віл нмпйігмвлм одайіжу-
ыфз пвмї лаукмвм-ндгагмгіфлі нмрдл-
уії, як уфдлзи і могаліжармо ыозгзф-
лмї лаукз і мпвірз, вндвлдлм комкує в 
ущмку ланоякі, ноз ущмку вігпрмыы-
фз взпмкі кмоайщлі пралгаорз як у 
лаукмвмку езррі, рак і в йыгпщкзт 
прмпулкат. 

 
 
 

 
 

Помвіглзи лаукмвзи пнівомбірлзк 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава  

ікдлі В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
гмкрмо юозгзфлзт лаук, номсдпмо В. І. Акуйдлкм 
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