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Наха гдоеава прайа лджайделмы 
віг кмйзхлщмгм Рагялпщкмгм Смыжу 
смокайщлм-ыозгзфлм у 1991 омуі, 
сакрзфлм е мкодкі номявз лджайде-
лмпрі прайз карз кіпуд гдкійщкмка 
омкакз оаліхд. Іпрмозкз, сіймпмсз, 
ыозпрз, пмуімймгз номгмвеуырщ  гзп-
купії ж нозвмгу рмгм, цм е прайм кйы-
фмвмы оухіилмы пзймы омжнагу ракмї 
лаггдоеавз, якмы був СРСР.  Нд 
вгаыфзпщ у озрмозку нмйірзкм-
ноавмвмгм таоакрдоу, жажлафу йзхд 
кйыфмві мжлакз, ваейзві у кмлрдкпрі 
рдкз гзпдорауіилмгм гмпйігедлля, 
кмроі кайз кіпуд ніпйя жгмбурря Укоа-
їлмы лджайделмпрі. Пдодгмвпік уд: 

- кмейзвіпрщ смокуварз могалз 
вйагз, які нозикаырщ Закмлз (єгз-
лзи жакмлмгавфзи могал гдоеавз - 
Вдотмвла Рага Укоаїлз), взкмлуырщ 
їт (Кабілдр Міліпроів ра ілхі могалз 
взкмлавфмї вйагз) ра жгіиплыырщ 
пугмфзлпрвм (могалз пугмвмї вйагз). 
Впд уд прайм кмейзвзк одайіжмвува-
рз у оаккат лмвмї кмймгмї гдоеавз 
бдж лдмбтіглмпрі нмгмгеуварз нозил-
ярі оіхдлля у Ммпкві; 

- ноава йыгзлз жагаймк ра ноз-
омглі ноава йыгзлз жмкодка прайз 
бійщх одайіпрзфлзкз ж рмфкз жмоу їт 

взжлалля гдоеавмы, одайіжауії ндод-
піфлзк  гомкагялзлмк ра їт гаоалру-
валля; 

- ноавмва куйщруоа ра ноавмва 
пвігмкіпрщ укоаїлпщкзт гомкагял жа-
жлайз пуррєвмї роалпсмокауії у бік 
одайщлмгм упвігмкйдлля омйі ра жла-
фдлля ноав йыгзлз ра лдмбтіглмпрі 
нмвагз гм лзт; 

- Оплмвлзи жакмл гдоеавз, км-
ейзвіпрщ кмлпроуывалля ра нозиляр-
ря якмгм номгзкрмвала лд кайщкувал-
ляк іж Кмлпрзрууії СРСР, а гдйдгм-
вала укоаїлпщкзк лаомгмк, нмрдлуіи-
лм кіг прарз сулгакдлрмк укоаїлпщ-
кмгм жакмлмгавпрва, взжлафаыфз ноз 
ущмку вдкрмоз омжвзрку пупнійщлзт 
віглмпзл у пакзт оіжлзт псдоат пуп-
нійщлмгм езрря. 

Срмпмвлм жакйыфлмгм іж ндодоатм-
валзт сакрмоів гмгакм: нозилярря у 
1996 омуі Кмлпрзрууії Укоаїлз прайм 
взжлафлзк комкмк у пноаві ікнйдкдл-
рауії нозомглзт ноав йыгзлз. Як 
првдогеує В. П. Куйщрдлкм, в укмват 
омжбугмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
ра ноавмвмї гдоеавз уілліпрщ кардгмоії 
ноав йыгзлз є номгоаклм-
взжлафайщлмы гйя упщмгм нмгайщхмгм 
пупнійщлмгм омжвзрку. Гмпромра ном-
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бйдкз є мпмбйзвм мфдвзглмы ж мгйягу 
ла 70-оіфлд рмрайіраолд кзлуйд лахмї 
коаїлз ра лауімлайщлу лдпакмпріиліпрщ 
уномгмве кійщкмт прмйірщ її іпрмоії. 
Агед нзралля ноава рйукафзйзпщ ж 
мгйягу ла рак жвалу «кдлхмваоріпрщ» 
укоаїлуів, їтлє жайделд пралмвзцд. 
Суфапла Укоаїла ндодбуває в ндодтіг-
лмку пралі рвмодлля ноавмвзт гдоеа-
влзт ра пупнійщлзт ілпрзрууіи. Тмку и 
номудп пралмвйдлля гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва нмродбує взявйдлля таоа-
крдоу ноавмвіглмпзл у лщмку ж рмфкз 
жмоу ндодтіглмгм ндоімгу. Агед прм-
пулкз впдодгзлі гомкагялпщкмгм пуп-
нійщпрва каырщ смокуварзпщ ла мплм-
ві упвігмкйдлля лдвіг'єклмпрі і лд-
пномпрмвлмпрі нозомглзт ноав йыгз-
лз. На лзт кає пнзоарзпщ нмжзрзвлд 
жакмлмгавпрвм гдоеавз. Вмлз є жанм-
оукмы дсдкрзвлмпрі упієї пзпрдкз 
пмуіайщлзт віглмпзл [1, п. 4]. Дм ндв-
лмї кіоз вкажалі мбправзлз мбукмвзйз 
мпмбйзвд правйдлля гм номбйдкарзкз 
нозомглмгм ноава як явзца ра нозом-
глзт ноав йыгзлз як ндвлзт кмейз-
вмпрди, цм гаомвалі йыгзлі у жв‘яжку 
іж пакзк сакрмк її лаомгедлля. Мз 
нмгмгеуєкмпя, цм гіиплм нзралля 
ноава рйукафзйзпщ ж мгйягу ла рак 
жвалу «кдлхмваоріпрщ» укоаїлуів, са-
крзфлм кайм кіпуд їтлє жайделд пра-
лмвзцд віг удлроу оагялпщкмї гдоеа-
вз. 

Давлм нмкіфдлм, цм в фапз оагз-
кайщлзт ндодрвмодлщ оіжкм жомпрає 
ілрдодп гм пурі рмгм, цм вігбуваєрщпя, 
гм имгм мпкзпйдлля и омжукілля. 
Пмвлмы кіомы уд прмпуєрщпя рмгм, цм 
вігбуваєрщпя у псдоі ноавмвмї одайщ-
лмпрі. Взтмгяфз омжукілля рмгм, цм 
багарм кмлуднруайщлзт нмймедлщ рак 
жвалмгм «оагялпщкмгм ноавмж-
лав¬прва» вігкзлурі езррєвзкз ода-
йіякз і омжвзркмк ніжлалля ном йы-
гзлу, її нмвдгілку, є лдмбтігліпрщ вз-
омбйдлля і жапрмпувалля у ноавмвіи 
псдоі лмвзт нігтмгів, жмкодка алром-
нмймгіфлмгм [2, п. 44]. Нак взгаєрщпя, 
цм пакд алромнмймгіфлзи нігтіг ом-
жукілля ра ніжлалля ноава,  в мплмві 
якмгм жлатмгзрщпя йыгзла   ж її нмр-
одбакз, кмед пйугуварз   ндохммплм-
вмы пнозилярря нозомглзт ноав.  

Злафлмы кіомы «нозомгліпрщ» 
ндвлзт ноав йыгзлз взжлафає жкіпр 
ра пноякмваліпрщ гіи гдоеавз, її іл-
прзрууіи ра нмпагмвзт мпіб. З рмфкз 
жмоу Л. Нмвак-Кайяєвмї, кмлуднуія 
ноав йыгзлз і в ноакрзуі пщмгмгдлля 
жайзхаєрщпя ігдаймк, гм якмгм рійщкз 
ноаглд гіыфа пзпрдка гдоеавлмгм 
уноавйілля, лджайдела віг мпмбйзвм-
прди гдмгоасії, нмйірзкз и куйщруоз. 
Науімлайщлі уоягз ра кіелаомглі 
ілрдгоауіилі проукруоз лакагаырщпя 
гдкмлпроуварз нмйірзфлу вмйы цмгм 
вномвагедлля ноав йыгзлз у ноак-
рзку гдоеавлмгм уноавйілля. Вмглм-
фап, нмроіблм жваеарз и ла омйщ кме-
лмї кмлкодрлмї йыгзлз в ущмку ном-
удпі, агед йыгзла нмвзлла упвігмк-
йыварз пвмї ноава и пвмбмгз, карз 
кмейзвіпрщ і баеалля їт мбпрмыварз 
ндодг гдоеавмы, цм, ндодваелм, їт і 
нмоухує. Рдайіжауія ноав йыгзлз 
кмейзва рійщкз ла укмват жакмллмпрі 
ра роалпнаодлрлмпрі номудпів, номуд-
гуо ра гмкукдлрлмгм пуномвмгу гдо-
еавлмгм уноавйілля, цм япкоавм гд-
кмлпроує гедодйщлзи смлг ра гмпвіг 
євомндипщкмгм гдоеавмрвмодлля [3]. 
Ілрдгоауія Укоаїлз гм Євомндипщкмгм 
Смыжу, ла лахд ндодкмлалля, цд бі-
йщхд акруайіжує вкажалі рдлгдлуії.  

У оаккат галмгм нігомжгійу гзпд-
орауіилмї омбмрз вваеаєкм жа гмуі-
йщлд жунзлзрзпщ ла взпвірйдллі ла-
прунлзт номбйдклзт нзралщ: 

- нмйірзкм-ноавмві ндодгукмвз 
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз ра їт 
омйщ у пноаві нмгайщхмгм нмхзодлля 
нозомглм-ноавмвзт нмгйягів; 

-  сдлмкдл ноаглдлля гм цапря 
як мпдогя кмлпрзрууіилмгм жакоін-
йдлля нозомглзт ноав йыгзлз; 

- Оплмвлзи жакмл гдоеавз 
1996 о. ра имгм жлафдлля у пноаві 
нубйіфлм-ноавмвмгм жакоінйдлля ноз-
омглзт ноав йыгзлз. 

Пдохд. Кмлпрзрууія Укоаїлз 
1996 омку ж‘явзйапщ лд «ла нупрмку 
кіпуі», пвігфдлляк фмгм кмеурщ пйу-
гуварз нмйірзкм-ноавмві ра пупнійщ-
лм-жлафуці нмгії, які пнозяйз пралм-
вйдллы пзруауії, цм укмейзвзйа 
іліуіывалля ра нмгайщхд нозилярря  
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Злафлмы 
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кіомы вкажалі фзллзкз буйз 
нмв‘яжалі іж нодждлрауієы ра вігпрмы-
валляк нозомглм-ноавмвзт нмгйягів. 
Тд, фмгм лд буйа ра жа взжлафдлляк і 
лд кмгйм бурз в Рагялпщкмку Смыжі, 
жлафлмы кіомы взбмоывайм пмбі «кі-
пуд ніг пмлудк». Запйуедлм, нм ноа-
ву, як у узвійіжмвалзт гдкмкоарзф-
лзт гдоеават. В Укоаїлі ж‘явзйапщ 
кмейзвіпрщ мб‘єкрзвлм нмправзрз 
нзралля ном лдмбтігліпрщ лд номпрм 
взжларз іплувалля нозомглзт ноав, 
айд і ла оівлі Кмлпрзрууії Укоаїлз їт 
вкажарз і, як лапйігмк, омжхзсомву-
варз їт жкіпр у нмрмфлмку жакмлмгав-
прві ра гаоалруварз їт гмрозкалля, 
мтмомлу ра жатзпр.  

Рмжгйяг «номпрзт» уіллмпрди 
кмлпрзрууімлайіжку - пвмбмгз, озлку 
ра пмуіайщлмї гзлакікз - нмродбува-
рзкд в гдякзт взнагкат нмкйзкалщ 
ла нмпруйарз нмйірзфлмї лаукз; вмг-
лмфап, мбгмвмоыварз впі нмйірзфлі 
нзралля ваорм у ноавмвмку, лмока-
рзвлмку апндкрі… Такмгм омгу бафдл-
ля В. Рдфзущкмгм  [4] жапйугмвує ла 
увагу. Дайі гмпйіглзк вкажує, цм сі-
ймпмсія кмлпрзрууіилмгм ноава - уд 
рми пдгкдлр пзквмйіфлмгм номпрмоу, 
гд пнмпіб мналувалля гіиплмпрі лд 
мбкдедлм оаккакз рійщкз ыозгзф-
лзт уявйдлщ. Іж гоугмгм бмку, кмлпрз-
рууіилд ноавм (як лмокарзвла пзпрд-
ка) кає бурз пкйаглзкмк пугмвмї 
ноакрзкз, айд пугз лд лагрм гмбод 
нмоягкуырщ ж ігдякз, які лд є «ноак-
рзфлзкз». Орме кмлпрзрууіилд ноа-
вм кає бджнмпдодгліи прмпулмк гм 
ноакрзкз, айд ракме і гм лаипкйаг-
ліхзт апндкрів нмйірзфлмї рдмоії.  

На цм ваорм жвдолурз увагу ноз 
взмкодкйдллі нмйірзкм-ноавмвзт 
ндодгукмв нозилярря Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра їт омйі у пноаві нмгайщ-
хмгм нмхзодлля нозомглм-ноавмвзт 
нмгйягів? Пдодгмвпік – ла уед іплу-
ыфі нозкйагз кмлпрзрууієрвмодлля, 
цм кайз кіпуд в іпрмоії лахмї гдоеа-
вз. Тур каєкм жажлафзрз, цм у галм-
ку кмлрдкпрі лд є лагрм ваейзвзк, фз 
буйз вкажалі пномбз упніхлзкз, як 
гмвгм іплувайз ракмгм омгу гмкукдл-
рз, фз нозжвмгзйм уд гм одайщлзт 

пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра нмйірзфлзт 
жкіл у пупнійщпрві ра гдоеаві.  

Кмлпрзрууія Пзйзна Оойзка 
1710 омку є мглзк іж лаикоацзт 
нозкйагів ракмгм нмоягку. Як првдо-
геує Н. В. Срдуык у оаккат пвмгм 
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля іж ла-
жвмы «Кмлпрзрууімлайіжк в укоаїлпщ-
кіи нмйірзфліи ра ноавмвіи гукуі (пд-
одгзла ХІХ пр. - кілдущ 80-т омків 
ХХ пр.)» [5, п. 7], номудп жаомгедлля 
в Укоаїлі ігди ра нмгйягів, бйзжщкзт 
гм кмлпрзрууіилзт, в багарщмт апндк-
рат є нмгіблзк гм алаймгіфлзт номуд-
пів в ілхзт євомндипщкзт лаомгів, ж 
іпрмоієы якзт пщмгмглі пноавдгйзвм 
нмв'яжуєрщпя првмодлля ндохзт кмл-
прзрууіи. Йгдрщпя ном нмгіблі ноз-
фзлз ра укмвз пупнійщлмгм омжвзрку, 
гмпроу лдмбтігліпрщ ла ндвлмку драні 
пупнійщлмгм омжвзрку нмгмйалля жа-
паг сдмгайщлмї могаліжауії пупнійщпр-
ва, првмодлля номпрмоу гйя омжвзрку 
дкмлмкіфлзт віглмпзл, рмогівйі, куйщ-
руоз, сіймпмсії, ноавмвзт вфдлщ рм-
цм. Опмбйзву омйщ в ущмку номудпі 
вігігоайа лауімлайщлм-взжвмйщла віи-
ла укоаїлпщкмгм лаомгу ніг номвмгмк 
Б.Хкдйщлзущкмгм ра пномба првмодл-
ля ла дрліфлзт укоаїлпщкзт ждкйят 
гдоеавз лмвмгм гдкмкоарзфлмгм рзну 
(пвмгм омгу номмбоажу ніжліхзт лауі-
млайщлзт гдоеав) як лапйігку уієї 
віилз. Зкіпр, нозфзл ра хйятз, іпрм-
озфла омйщ нмявз ракзт вігмкзт гм-
кукдлрів пвмгм фапу, як Збмоівпщка 
угмга (1649), Пдодяпйавпщкі (Бдодж-
лдві) праррі (1654), Гагяущкзи гмгм-
віо Івала Взгмвпщкмгм (1658), Кмйм-
каущкі праррі Івала Мажднз (1687), 
ояг ілхзт «гмгмвмоів» ра «прарди» 
кмела вваеарз лд рійщкз гмгмвіолз-
кз смокакз одгуйывалля гдоеавлм-
вйаглзт віглмпзл, а и пвмєоіглзкз 
гдоеавлзкз акракз ндодгкмлпрзру-
уіилмгм таоакрдоу. Нак взгаєрщпя, 
цм уд пвмєоіглд рйм, ла бажі якмгм у 
нмгайщхмку буйа жгіиплдла ндоха 
пномба взгалля лмокарзвлм-
ноавмвмгм акру, якзи кав сулгакдл-
райщлд жлафдлля гйя улмокувалля 
пупнійщлзт віглмпзл у оіжлзт, лаива-
ейзвіхзт псдоат пупнійщлмгм езрря.  
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Опмбйзвд кіпуд в номудпі првдо-
гедлля в Укоаїлі ндохзт нмйірзкм-
ноавмвзт ігди ра нмгйягів кмлпрзру-
уіилмгм таоакрдоу жаикає гмкукдлр 
«Поавмвзи укйаг ра Кмлпрзрууії віг-
лмплм ноав і вмйщлмпрди Віипщка За-
нмомжщкмгм» 1710 о., вігмкзи як Кмл-
прзрууія Пзйзна Оойзка. Ндгмвга 
гія ущмгм акру в 1710-1714 оо. ла рд-
озрмоії Поавмбдоделмї Укоаїлз (нм-
гіблм гм кмомркмфаплмпрі гії гдякзт 
ндохзт кмлпрзрууіи), нмгіблі укмвз 
нмявз галмгм гмкукдлру ра ндохзт 
кмлпрзрууіи, алайіж жкіпру, прзйы, 
проукруоз ра ймгікз Кмлпрзрууії Пз-
йзна Оойзка гмвмгярщ гм взплмвку, 
цм муілка її акагдкікмк ВУАН 
М.П.Вапзйдлкмк як «ндохмгм кмл-
прзрууіилмгм акру в Укоаїлі», взга-
єрщпя лаибійщх вгаймы і рмфлмы  [5, 
п. 7]. Такмгм омгу нмгйяг ваорм нігр-
озкарз. Воатмвуыфз мпмбйзвмпрі ра 
таоакрдолі мжлакз ноавм ра гдоеавм-
рвмодлля ндоімг фапу нмфарку XVIII 
прмйірря, пралмк ла пщмгмглі кз лд 
кмедкм мб‘єкрзвлм мфікуварз віг 
рмгіхлщмгм гмкукдлру мбпягу, гйзбз-
лз ра жкіпрмвлмпрі, пнівправлзт іж 
пуфаплзкз. Помрд уд пноавеля Кмл-
прзрууія. Вмла гіиплм кмед вваеарз-
пя ндодгукмвмы нмгайщхзт комків у 
пноаві првмодлля Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз фдодж 286 омків. Йгдрщпя ном 
Кмлпрзрууіы Укоаїлз 1996 омку.  

Напрунлзи жоіж фз взкіо, якзи 
внйзлув ла првмодлля мплмв кмлпрз-
рууімлайіжку ра пнозяв смокуваллы 
кмлпрзрууіилмгм бугівлзурва ла рд-
одлат лахмї гдоеавз – ндоімг нмфар-
ку XX прмйірря. Чап лдномпрзи, буо-
тйзвзи, пундодфйзвзи. Помрд гзпдо-
ралр є абпмйырлм ндодкмлалзк ноз-
тзйщлзкмк ігдї номгмведлля смоку-
валля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі ла 
нмфарку XX прмйірря. Зі впіка ном-
бйдкакз, лджавдохдліпры, номрзоіф-
фякз, - номрд укоаїлпщкмї гдоеавлмп-
рі. Щм, пдодг ілхмгм, пуномвмгеува-
ймпщ і пномбакз првмодлля ра нозил-
ярря лмвзт Кмлпрзрууіи.  

 Опмбйзвмпрі жаомгедлля, пралм-
вйдлля ра омжвзрку укоаїлпщкмгм 
кмлпрзрууімлайіжку ла нмфарку 
ХХ пр. нмйягайз в рмку, цм віл смо-

кувавпя у «лдгдоеавліи» лауії, в 
укмват іглмоувалля абм фапркмвмгм, 
нмвдотмвмгм воатувалля налівлмы 
дйірмы «гдоеавлмї» лауії пнмгівалщ 
укоаїлпщкмгм лаомгу ла лауімлайщлм-
нмйірзфлд пакмвзжлафдлля [6, п. 4]. 
Тур кз каєкм вкажарз, цм, як і жа-
жлафаймпя у нмндодгліт нігомжгійат 
гзпдорауії, ла нмфарку XX прмйірря 
укоаїлпщкі ждкйі ндодбувайз у пкйагі 
оіжлзт урвмодлщ: Рмпіипщкмї ікндоії, 
Авпром-Угмоцзлз, Пмйщці, Рукулії. 
Цзк багарм у фмку і нмяплыєрщпя 
лдкмейзвіпрщ вдпрз кмву ном пакмп-
ріиліпрщ гдоеавз як ракмї ра кмейз-
вмпрі нозилярря Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз.  

Помрд у ндоімг 1917-1921 оо. кав 
кіпуд ваейзвзи дран ноавм ра гдоеа-
вмрвмодлля Укоаїлз. УНР, ЗУНР, 
Дзодкрмоія, Гдрщкалар, - впі уі пупні-
йщлм-нмйірзфлі ра гдоеавмрвмофі 
явзца нм пвмєку пнозяйз жомпраллы 
нмйірзфлмї ра ноавмвмї куйщруоз, 
гоакмрлмпрі кдоівлмї йалкз укоаїлпщ-
кзт пакмпріилзт гдоеавлзт урвмодлщ. 
Помявмк ущмгм прайа і нмява лзжкз 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, в рмку 
фзпйі і кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм та-
оакрдоу. Вігжлафзкм, цм Н. О. Єс-
одкмва у оаккат пвмгм лаукмвмгм гм-
пйігедлля, лагаыфз таоакрдозпрзку 
Кмлпрзрууії УНР 1918 о., првдогеує, 
цм як іпрмозфлзи гмкукдлр вмла 
номгдкмлпроувайа жлафлі рдмодрзфлі 
кмейзвмпрі ра гмпяглдлля укоаїлпщ-
кмгм йібдоайіжку нмфарку ХХ пр., а її 
аврмоз, бджукмвлм, жанмжзфзйз мкод-
кі кмлпрзрууіилі ігдї Фоалуії, Алгйії, 
США ра Авпроії. Айд оажмк ж рзк 
номпрдеуєрщпя і внйзв кмлпрзрууіи-
лзт ігди М. Мітлмвпщкмгм. Змкодка, 
пакд имгм ігдї: агкіліпроарзвлмгм ом-
жнмгійу Укоаїлз ла ждкйі, пкапувалля 
нозварлмї вйаплмпрі ла пійщпщкмгмп-
нмгаопщкі угіггя, пралмвмгм нмгійу 
йыгди, жакоінйдлля лдгмрмокаллмпрі 
мпмбз, її нмкдхкалля, жандодфдлля 
нмпріилмгм віипщка і взкмлалля имгм 
сулкуіи кійіудипщкзкз пзйакз 
жлаихйз пвмє врійдлля у Кмлпрзрууії 
УНР [6, п. 9-10].  Цікава гдрайщ: вз-
цдузрмвалзи аврмо (і, гм одфі, лд 
рійщкз вмла) првдогеує ном кдрмгм-
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ймгіфлзи жв‘яжмк Кмлпрзрууії УНР 
1918 омку ра алаймгіфлзт гмкукдлрів 
номвіглзт гдкмкоаріи пвіру: Фоалуії, 
Алгйії, США. Тд, ном цм кз гмвмоз-
йз оаліхд: жанмжзфдлля гмпвігу узт 
коаїл лд йзхд як гапйм, а як нозкйаг, 
цм кав одайщлд ланмвлдлля в укоаїл-
пщкмку ноавмрвмодллі нмфарку 
XX прмйірря.  

Дайі кз буйз пвігкакз жлатм-
гедлля Укоаїлз у пкйагі СРСР. 
А. Р. Коупял, аврмо гмкрмопщкмгм 
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля іж ла-
жвмы «Суфаплзи укоаїлпщкзи кмлпрз-
рууімлайіжк: рдмоія і ноакрзка» првд-
огеує, цм оагялпщкзи ндоімг (1921–
1991 оо.) смокувалля наоагзгкз 
кмлпрзрууімлайіжку таоакрдозжуєрщпя 
ракзк: гієы оагялпщкзт кмлпрзрууіи 
(Кмлпрзрууії УСРР 1919 о., 1929 о. 
ра Кмлпрзрууії УРСР 1937 о., 
1978 о.),  

які нігвдйз лдмбтіглу кмлпрзру-
уіилм-ноавмву бажу ніг рі гмкмоіллі 
жкілз, які вігбуйзпя в гдоеаві ра 
пупнійщпрві ніпйя емврлдвмї одвмйы-
уії в Рмпії, вмглмфап уі Оплмвлі За-
кмлз жомбзйз ндвлзи влдпмк у смо-
кувалля лаукмвм-ноакрзфлмї наоагз-
гкз кмлпрзрууімлайіжку, жмкодка, у 
оагялпщкзт кмлпрзрууіят буйм жакоі-
нйдлм гдкмкоарзфлі нозлузнз, ноз-
имкз і кдрмгз уноавйілля, буйм жа-
коінйдлм мкодкі нмйірзфлі, пмуіайщлі, 
дкмлмкіфлі, куйщруолі ноава гомкагял 
рмцм; ноаглдлляк првмодлля в Укоа-
їлі пмуіайіпрзфлмгм пупнійщпрва, пмуі-
айіпрзфлмгм рзну гдоеавз і ноава ла 
мплмві рдмоії пмуіайіжку, нмпруйарз 
якмї пундодфарщ жагайщлзк нозлуз-
нак йібдоайіжку, які пралмвйярщ ігдм-
ймгіфлу мплмву пуфаплмгм кмлпрзру-
уімлайіжку, номрд ноакрзка оагялпщ-
кмгм бугівлзурва кайа нмжзрзвлзи 
гмпвіг (ланозкйаг, пралмвйдлля і 
омжвзрмк ілпрзруру лаомглмї вйаплм-
прі, взбмоліпрщ могалів уноавйілля, 
кмейзвіпрщ одсдодлгуків, смоку-
валля пзпрдкз пмуіайщлмгм жатзпру 
гомкагял рмцм) цмгм смокувалля 
лаукмвм-ноакрзфлмї наоагзгкз укоа-
їлпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку [7, 
п. 11]. Нд гаыфз нмйірзфлзт муілмк 
ндодбуваллы Укоаїлз у пкйагі Ра-

гялпщкмгм Смыжу, йзхд жажлафзкм, 
цм у уди фап мжлак пакмпріилмпрі 
лаха гдоеава лд кайа. Пмноз смо-
кайщлд фйдлпрвм в Оогаліжауії 
мб‘єглалзт лауіи, лаявліпрщ Кмлпрз-
рууії як ракмї, Укоаїла мб‘єкрзвлм лд 
буйа пакмпріилзк пуб‘єкрмк нмйірзф-
лмї ра ноавмвмї гіяйщлмпрі.  

Нанозкілуі 80-т омків кзлуймгм 
прмйірря, кмйз пмуіайщлм-дкмлмкіфлі 
ра нмйірзфлі жкілз нозжвдйз гм смо-
кувалля лауімлайщлм-взжвмйщлмгм 
укоаїлпщкмгм оуту, прайзк нмкірлзкз 
і смокайщлм-ыозгзфлі кмлпрзрууіилі 
комкз, пноякмвалі ла взмкодкйдлля 
пакмпріилмї укоаїлпщкмї гдоеавз. 
«Помудп пралмвйдлля Укоаїлпщкмї 
гдоеавз вед ла пакмку имгм нмфарку 
лабув ндвлзт кмлпрзрууіилзт смок. 
Ддкйаоауіы ном гдоеавлзи пувдодлі-
рдр Укоаїлз, нозиляру Вдотмвлмы 
Рагмы Укоаїлпщкмї РСР 16 йзнля 
1990 о. і Акр номгмймхдлля лджайде-
лмпрі Укоаїлз, нозилярзи ракме 
«лаивзцзк могалмк гдоеавлмї вйа-
гз» 24 пдонля 1991 о. і птвайдлзи 1 
гоугля 1991 о. впдлаомглзк гмймпу-
валляк, кмела взжлафзрз як кмлпрз-
рууіилі акрз, агед пак пнмпіб нозил-
ярря лагмймхував ла лаивзціи йдгі-
рзклмпрі узт акрів [8, п. 348]. На гу-
кку А.Р. Мауыка, Ддкйаоауія — уд, 
нм пурі, гмкукдлр ндвлзт лакіоів, які 
номгмймхуырщпя, як ноавзйм, віг 
ікдлі лаомгу наойакдлрмк. Такзи 
гмкукдлр кає жапаглзфзи таоакрдо, 
мкодпйыє гмймвлі моієлрзоз омжбугм-
вз лмвмї гдоеавз. У ущмку жв'яжку 
ніг фап нозилярря Ддкйаоауії фзкайм 
лаомглзт гднурарів правзйз нзралля 
ном лагалля їи прарупу кмлпрзрууіи-
лмгм жакмлу. Пдодкмгйа е ігдя ном рд, 
цм Ддкйаоауія кає жайзхзрзпщ у ріи 
якмпрі, яка жукмвйдла її пурліпры, — 
уомфзпрмгм номгмймхдлля гдоеавлм-
гм пувдодлірдру Укоаїлз. На її жапа-
гат лдмбтіглм буйм првмозрз нозл-
узнмвм лмву Кмлпрзрууіы, кмроа віг-
нмвігайа б лаикоацзк пвірмвзк прал-
гаорак, ґоулрувайапя б ла рдмодрзф-
лзт жапагат і ноакрзфлмку гмпвігі 
лауімлайщлмгм кмлпрзрууімлайіжку. 
Оглак нмноз оіжлі рйукафдлля жкіпру 
Ддкйаоауії ном гдоеавлзи пувдодлі-
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рдр Укоаїлз вмла, жваеаыфз ла її іп-
рмозфлд жлафдлля, буйа и жайзхаєрщ-
пя жапаглзфмы мплмвмы як лмвмї 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, рак і її кмейз-
вмгм вгмпкмлайдлля [9]. 

Свмє фдогмы, рдкпр Акру номгм-
ймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз кіп-
рзрщ ракі пймва: «номгмвеуыфз  рз-
пяфмйірлы   роагзуіы   гдоеавмрвм-
одлля   ла Укоаїлі, взтмгяфз ж ноава 
ла пакмвзжлафдлля, ндодгбафдлмгм  
Срарурмк ООН ра ілхзкз кіелаомг-
лм-ноавмвзкз гмкукдлракз, жгіип-
лыыфз  Ддкйаоауіы  ном гдоеавлзи 
пувдодлірдр Укоаїлз, Вдотмвла  Рага  
Укоаїлпщкмї  Рагялпщкмї  Смуіайіпрз-
флмї Рдпнубйікз уомфзпрм номгмйм-
хує лджайделіпрщ Укоаїлз ра првм-
одлля  пакмпріилмї  укоаїлпщкмї гдо-
еавз – Укоаїлз» [10]. 

З нозилярряк Акра Укоаїла омж-
нмфайа лмвзи дран у пвмєку гдоеав-
лмку омжвзрку. Сйіг мглак взжларз, 
цм Акр був нмйірзкм-ноавмвзк жапм-
бмк мндоарзвлмгм одагувалля ла пз-
руауіы, цм пкйайапя у пдонлі 1991 о. 
Дайі віл лабув таоакрдоу гмгаркмвмгм 
фзллзка йдгірзклмпрі нмйірзфлзт 
жкіл, цм кайз кіпуд в гдоеавлмку 
езррі Укоаїлз. Вмглмфап, нмноз ндв-
лд нмврмодлля нмймедлщ Акру в фзл-
ліи Кмлпрзрууії, віл номгмвеує вігіг-
оаварз кйыфмву пмуіайщлм-
одгуйярзвлу омйщ, ыозгзфлм сікпуы-
фз каогзлайщлі гдкмкоарзфлі жкілз в 
гдоеавлмку буррі Укоаїлз, цм прайз-
пя ла нмфарку 90-т омків ХХ пр. [8, 
п. 349-350]. 

На жавдохдлля у уіи фапрзлі 
вкаедкм, цм цд номрягмк 1990 омку 
жгіиплывайзпщ пномбз првмозрз кмл-
пуйщрарзвлзи могал, мплмвлзк жа-
вгалляк якмгм буйз б омжомбка ра 
номнмлувалля рдкпру Оплмвлмгм 
жакмлу гдоеавз. Ддоеавз, яка ла рми 
кмкдлр смокайщлм-ыозгзфлм ра 
сакрзфлм цд лд буйа лджайделмы. В 
ущмку, ла лахд ндодкмлалля, номяв-
йяйапщ сулкуія ноавмвмгм номглмжу-
валля. І Кмлпрзрууіила кмкіпія ла 
фмйі ж Л. М. Коавфукмк у уіймку 
пноавзйапщ іж пвмєы жагафды: жгмгмк 
буйм ланоаущмвалм жагайщлі жапагз 
лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз. «Зкіпр 

Кмлуднуії був нмкйзкалзи номгдкм-
лпроуварз нозилярліпрщ гйя Укоаїлз 
жагайщлмвзжлалзт улісікмвалзт кмл-
прзрууіилзт нмймедлщ цмгм могалі-
жауії кдталіжку вйагз, ланоаущмва-
лзт рдмоієы і ноакрзкмы жаоубіелм-
гм кмлпрзрууімлайіжку. Віграк жажла-
фдлі кмлуднруайщлі нмймедлля пра-
взйз ла кдрі жабджндфзрз одайщлд 
сулкуімлувалля гдоеавлмгм кдталі-
жку ла жапагат нмгійу вйагз. Оглм-
фаплм вмлз жапвігфзйз ном вігтіг віг 
рдмоії і ноакрзкз «оагялпщкмгм пмуі-
айіпрзфлмгм ноавмнмоягку», мплмвм-
нмймелзкз нозлузнакз якмгм віг-
нмвіглм буйм, пдодг ілхмгм,  жандод-
фдлля кмлуднуії нозомглзт ноав 
йыгзлз, взжлалля йзхд кмлуднуії 
ноав гомкагял [8, п. 352]. На якмку 
рйі уд вігбуваймпщ? На рйі  фіркмгм 
нмжзрзвіжку. В. А. Чдnвдоліл, ніггм-
рувавхзи кмлмгоасіы іж номбйдка-
рзкз нозомглзт ноав, у 1988 омуі 
жажлафав: «ла гукку нозтзйщлзків 
гдокдлдврзкз, і лдгдокдлдврзфла 
нозомглмноавмва гмкрозла, і нмжз-
рзвіпрпщка лд взжлафаырщ гмпзрщ 
мглмжлафлм гіяйщліпрщ пуггі ж віг-
хукалля кмлкодрлмгм кардоіайщлмгм 
ноава. Пм пурі, гдокдлдврзка жандод-
фує йзхд ыозгзкм-нмжзрзвіпрпщкд 
жвдгдлля ноава гм лмокз жакмлу і 
кйапзфлд роакрувалля нозомглмгм 
ноава в якмпрі лагнмжзрзвлмї лмокз 
[11, п. 133]. Тмбрм кз бафзкм іж   
ракмгм омгу пзруауії, цм вед рмгі 
укоаїлпщкі нмйірзфлі ра гдоеавлі  
гіяфі упвігмкйывайз омйщ ра жлафдл-
ля нозомглмгм ноава, нозомглзт 
ноав йыгзлз і омжукійз ваейзвіпрщ 
омжкіцдлля нозомглзт ноав йыгзлз 
у рдкпр Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз.  

Доугд. Фдлмкдл ноаглдлля гм 
цапря як мпдогя кмлпрзрууіилмгм 
жакоінйдлля нозомглзт ноав йыгзлз. 
Як взгаєрщпя, укоаїлпщкі кмлпрзрууі-
млайіпрз нознупрзйзпя нмкзйкз, лд 
жагдкйаоувавхз вігоажу у номдкрі 
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз, а нмрік і 
в пакіи Кмлпрзрууії Укоаїлз 
1996 омку ноаглдлля гм цапря як 
мглмгм іж ноав йыгзлз. Цд лд номпрм 
гдкйаоауія, уд лд явзцд, кмлруоз 
якмгм пкйаглм мпкзпйзрз, - уд кмгйм 
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бз прарз оухіилмы пзймы ра гмомгм-
вкажмк лд рійщкз нозомглм-ноавмвмї 
кмкнмлдлрз вірфзжлялмгм  кмлпрзру-
уімлайіжку. Цд кмгйм бз прарз ймкм-
кмрзвмк пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра 
нмйірзфлзт ндодрвмодлщ у гдоеаві. 
Пдодрвмодлщ, які б лагайз кмейз-
віпрщ мкодпйзрз кйыфмвд нозжлафдл-
ля гдоеавз – првмодлля кмксморлзт 
ра бджндфлзт укмв гйя номезвалля і, 
як лапйігмк, - вігфурря гомкагялзлмк 
пдбд у гдоеаві цапйзвзк.  

Скаедкм бійщхд. Тд, цм у Гмббпа 
нознзляє прал віилз впіт номрз впіт є 
гдоеавмы, яка жаплмвала ла кмлпрз-
рууії, пупнійщлмку гмгмвмоі, які првм-
оыє жагайщлі ноавзйа пнівіплувалля ра  
урвмоыє  гдоеаву гйя жабджндфдлля  
взкмлалля уієї пупнійщлмї угмгз. Лы-
гяк ваекм  вігоіжлзрз нмбаеалля віг 
ноав. Айд омжукілля, цм  пвмє езрря 
номезрз цапйзвм є у впіт, рак йыгз 
правйярщ гйя пдбд ндвлу кдру і уя кд-
ра є єгзлмы гйя впіт, рмфліхд уд бага-
рм алаймгіфлзт, рмрмелзи уійди, які  
нмвзллі ужгмгеуварзпя кіе пмбмы.  
Айд фз кмейзвм уд? Ддоеава пноя-
кмвала ла рд, цмб жабджндфзрз гйя 
впіт цапйзвд езрря, рмку ваейзвд і 
ваекд мглмфаплм жавгалля прмїрщ цм-
гм врійдлля  впіт уійди, впіт пуб‘єкрів 
пупнійщлмгм гмгмвмоу. Мз ндодкмлалі, 
цм гйя омжукілля пніввіглмхдлля  
пупнійщлмгм гмгмвмоу ра нозомглзт 
ноав,  жагаймк нмроіблм  номалайіжу-
варз, якзк фзлмк  ужгмгеуырщпя лая-
вліпрщ ноав ра  пупнійщлзи гмгмвіо  ж 
«лдвіг‘єклзкз» ноавакз.  

Пдохзк ыозгзфлзк гмкукдлрмк 
в іпрмоії, якзи номгмймпзв ноава йы-
гзлз, прав Біййщ ном ноава (фдовдлщ 
1776 о.), нозилярзи кмлгодпмк ла-
омглзт нодгправлзків храру Віогез-
лія в Півліфліи  Акдозуі. Такзк гм-
кукдлрмк прайа Ддкйаоауія лджайде-
лмпрі (йзндлщ 1776 о.), нозиляра Км-
лрзлдлрайщлзк кмлгодпмк розлагуя-
рз нівліфлмакдозкалпщкзт кмймліи. 
Пмрік Кмлпрзрууія США (1787о.) і 
жлакдлзрі гдпярщ нмноавмк, вігмкі  як 
Біййщ ном ноава (1791). Ваейзвзк 
лмвмввдгдлляк буйм вкйыфдлля ноа-
ва кмелмї йыгзлз ла ноаглдлля гм 
цапря (нігкодпйдлм клмы. – К.К.), бм 

цапря пнозикаєрщпя кмелзк 
пуб‘єкрзвлм і, мред, ноаглурз гм лщм-
гм кмела йзхд ла мплмві ілгзвігуа-
йщлмгм взбмоу [12, п. 99]. Н. А. Фа-
йщхзла у кмлрдкпрі ноаглдлля йыгз-
лз гм цапря пноавдгйзвм првдогеує: 
У XVIII прмйіррі вігбуваєрщпя ноавм-
вд жакоінйдлля нозомглм-ноавмвмгм 
омжукілля пвмбмгз. У 1776 омуі буйа 
нозиляра Ддкйаоауія лджайделмпрі 
Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз, цм 
номгмймпзйа: «Мз вваеаєкм мфдвзг-
лзк лапрунлі іпрзлз: впі йыгз првм-
одлі оівлзкз, і впі вмлз мбгаомвалі 
пвмїк Твмоудк гдякзкз лдвігфуеу-
валзкз ноавакз, гм фзпйа якзт ла-
йдеарщ: езрря, пвмбмга і ноаглдлля 
гм цапря. Дйя жабджндфдлля узт ноав 
жаплмвалм уояг, цм жанмжзфує пвмы 
пноавдгйзву вйагу жа жгмгмы кдомва-
лзт». Такзк фзлмк, ігдилу мплмву 
гдкйаоауії пкйайа пакд нозомглм-
ноавмва гмкрозла, цм кає пвмї мпмб-
йзвмпрі. Помгмймхуыфз нозомглі і 
лдвігфуеувалі ноава йыгзлз в Дд-
кйаоауії, вмймгілля нозварлмы вйап-
ліпры нмпрунаєрщпя кіпудк ноаглдл-
лы гм цапря, ла вігкілу віг кмлуднуії 
Де. Лмкка [13, п. 60].  Свмєы фдогмы, 
алайіжуыфз рвмофд лагбалля Д.Лмкка 
у имгм бафдллі ноаглдлля гм цапря 
вігкірзкм: «жакмл нозомгз, як имгм 
нодгправйяє Лмкк, смокуйыє укмвз 
кзоу абм, каеуфз бійщх хзомкм, «пу-
пнійщлмгм цапря» абм «гмбомбуру 
бугщ-якмгм лаомгу». Іплує рмку пвмгм 
омгу кіоа гії жакмлу нозомгз в ущмку 
пвірі: лдтрувалля жакмлмк нозомгз 
вдгд гм пупнійщлмгм проаегалля і 
біглмпрі «[14, п. 220]. 

Тзк пакзк нігкодпйзкм, цм пакд 
Снмйуфдлзк Шрарак Акдозкз пвір 
жавгяфує нмяві ракмгм ноава, якзк є 
ноаглдлля гм цапря. Помрд лагайі лд 
впі коаїлз лапйігувайз пакд ракд вігм-
боаедлля кйыфмвмгм нмрягу гм цапря. 
Цікавмы є іпрмоія нмявз ноава ла ноа-
глдлля гм цапря. С. П. Гмймварзи ак-
удлрує увагу, цм мноаущмвуыфз пвіи 
рдкпр, Дедссдопмл у Дмкмвіи «роіагі 
ноав» – «езрря, пвмбмга, вйапліпрщ» – 
жакілзв родріи пкйаглзк: жакіпрщ ракм-
гм лдвігмкодклмгм ноава, як «вйап-
ліпрщ», Дедссдопмл жаномнмлував 
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жалдпрз гм рдкпру Ддкйаоауії «ноаг-
лдлля цапря». Таку жакілу жаоубіелі 
козрзкз нмяплыырщ рзк, цм Дедс-
сдопмл кав вйаплд бафдлля кмлуднуії 
«нозомгліт ноав», у оаккат якмї віл 
омжгйягав «ноавм кмелмї йыгзлз ла 
жбдодедлля пвмєї мпмбз» (ноавм ла 
езрря) ра «ноавм кмелмї йыгзлз ла 
пвмы пвмбмгу» (ноавм ла пвмбмгу) як 
«влуроіхлы вйапрзвіпрщ йыгпщкмї 
нозомгз фз іпрмрз», фдодж цм їт лд 
кмела буйм «влуроіхлщм вігфуезрз», 
рмбрм їт лд кмела буйм «влуроіхлщм 
жодкрзпя» (тмфа жавгякз «жмвліхлщм-
ку нозкупмві» кмела буйм б нознуп-
рзрз кмейзвіпрщ «нмжбавйдлля» мпмбз 
узт ноав фз «вроа¬рз сіжзфлзт вз-
явів» ракзт ноав). Ілакхд каеуфз, 
«йыгзла лд кмед влуроіхлщм вігм-
кодкзрз пдбд віг фмгмпщ ракмгм, цм є 
пкйагмвмы фапрзлмы її пакмї» [15, 
п. 164]. Загакмпя нзралляк: а кмед уд 
і є ндохммплмвмы ноімозрдру ноав, 
пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів йыгзлз, 
цм каырщ кіпуд в США? Ммед узк 
номгзкрмвала нозвабйзвіпрщ США 
гйя дкігоалрів жі впщмгм пвіру? Ммед 
пакд у жасікпмвалмку ноаглдллі гм 
цапря жлатмгзрщпя пдкодр упніту 
Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз? Як 
првдогеує В. Рдфзущкзи, пдкодр уієї 
ндовзллмї нозвабйзвмпрі США, нзпав 
жгмгмк Збіглдв Беджілпщкзи, нмйягав 
у цапйзвмку нмєглаллі ігдайіжку і 
кардоіайіжку як мглакмвм пзйщлзт 
гедодй кмрзвауії нпзтікз йыгзлз [16, 
п. 17]. Пігкодпйы віг пдбд: лд номпрм-
ку йіліилмку, а пакд цапйзвмку нм-
єглаллі ігдайіжку і кардоіайіжку. 

Сноавдгйзвмпрі ра лаукмвмпрі жа-
оагз вкаедкм: Снмйуфдлі Шрарз 
Акдозкз прайз гіиплм ндохмы коаї-
лмы, яка ла оівлі Ддкйаоауії лджайд-
елмпрі коаїлз взжлайа ноавм ла ноа-
глдлля гм цапря. Помрд пака ігдя 
смокувайапщ ра взкозпрайіжмвувайапщ 
гдцм оаліхд. Л.В. Барієв, алайіжуыфз 
рвмофзи пнагмк Тмкз Аквілпщкмгм, 
жажлафає, цм ндвла таоакрдозпрзка 
жакмлу нмйягає у взжлафдллі имгм 
кдрз. Закмл жавегз пноякмвує ла 
гмпяглдлля жагайщлмгм бйага (цапря), 
агед ндохзк нмфаркмк мб'єкрів 
ноакрзфлмгм омжуку є кілудва кдра — 

цапря. А мпкійщкз йыгзла — лдгмп-
кмлайа фапрзла уіймгм, рм і жакмл 
«нмвзлдл карз бджнмпдодгліи мб‘єкр - 
ноаглдлля гм жагайщлмгм цапря» 
Бугщ-якзи жакмл взжлафдлзи гм жага-
йщлмгм бйага як гм пвмєї кдрз, а «бйа-
гм мкодкмї йыгзлз є лд кілудвмы 
кдрмы, а віглдпдлляк гм жагайщлмгм 
бйага, рмфлм рак пакд бйагм мкодкмгм 
гмкахлщмгм гмпнмгаопрва є хйят гм 
бйага впієї гдоеавз» [17, п. 189]. 

Чз кмгйз в Укоаїлі лапноавгі 
вгарзпя гм смокуйывалля ндодг 
1996 омкмк ноаглдлля гм цапря як 
ноава йыгзлз в Кмлпрзрууії гдоеа-
вз? Пзралля лд є номпрзк. На лахд 
ндодкмлалля, уд нмроіблм буйм жом-
бзрз. Нд взкйыфдлм, цм уд гм ндвлмї 
кіоз жкілзйм б правйдлля пупнійщпрва 
і гдоеавз гм нозомглзт ноав йыгз-
лз, гм ланмвлдлля ра гаоалрувалля 
ноав йыгзлз жагаймк. Тур ваорм жга-
гарз ном рак жвалзи лдсмокайщлзи 
кмлпрзрууімлайіжк, ном якзи нзхд 
В. Рдфзущкзи. У взнагку лдвгайм 
пкмлпроуимвалмгм мплмвлмгм жакмлу, 
ла¬уімлайщлзи кмлпрзрууімлайіжк 
кмед бурз одайщлзк і вмглмфап лдд-
сдкрзвлзк. Тмку є нігправз везварз 
гйя нмжлафдлля одайщлмгм і дсдкрзв-
лмгм кмлпрзрууімлайіжку ракд нмляр-
ря, як лдсмокайщлзи кмлпрзрууімла-
йіжк. Опралліи ілмгі лажзваырщ мога-
ліфлзк абм пноавелік кмлпрзрууім-
лайіжкмк. Ндсмокайщлзи кмлпрзру-
уімлайіжк гмбод ужгмгеуєрщпя ж нм-
лярряк нозвабйзвмгм, упніхлмгм ца-
пйзвмгм езрря. Щм е прмпуєрщпя па-
кмгм нмлярря цапря, рм нмноз имгм 
гавлы нозпурліпрщ в акдозкалпщкіи 
Ддкйаоауії лджайделмпрі 1776 о., имгм 
ваекм смокайіжуварз. З ілхмгм бмку, 
кз  жлаєкм, цм уд номпріхд жомбзрз 
в мглзт коаїлат і лабагарм пкйагліхд 
– в ілхзт [16, п. 15]. Тзк пакзк кз 
бафзкм, цм лдсмокайщлзи кмлпрзру-
уімлайіжк (одайщлзи ра дсдкрзвлзи 
кмлпрзрууімлайіжк) є кардгмоієы, цм 
гаолм кмодйыє іж упніхлзк цапйз-
взк езрряк, цм, як взгаєрщпя, є ода-
йщлзк врійдлляк ноава йыгзлз ла 
ноаглдлля гм цапря.  

Цікавзк є і гмпвіг Фоалуужщкмї 
одпнубйікз. С. Гмймварзи првдогеує, 
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цм уфаплзкз Упралмвфзт Збмоів (ла-
жзваыфз пдбд «нодгправлзкакз соа-
луужщкмгм лаомгу» – в мпмбі йдгірзк-
лм првмодлзт Науімлайщлзт Збмоів), 
взтмгяфз ж рмгм, цм «єгзлзкз ноз-
фзлакз лдцапря йыгди і жаглзвалля 
гдоеавлмї вйагз» є «лдвігйапрвм, 
лдтрувалля абм жлдваеалля - прмпмв-
лм ноав йыгзлз», взоіхзйз: 
«...взкйапрз в мсіуіиліи гдкйаоауії 
нозомглі, лдвігфуедллі ра пвя-цдллі 
ноава йыгзлз – ж рзк, абз нмпріила 
лаявліпрщ уієї гдкйаоауії кмгйа нмв-
пякфап лагагуварз впік фйдлак пупні-
йщлмї могаліжауії ном їтлі ноава і мбм-
в'яжкз… [15, п. 174]. Як бафзкм: ноз-
фзлакз лдцапря йыгди є лдгарзвлд 
правйдлля гм ноав йыгзлз. Віграк, ла 
лахд ндодкмлалля, смокуйывалля 
ноаглдлля гм цапря – уд пвмгм омгу 
смокуйывалля нмваелмгм правйдлля 
і гм ноав йыгзлз.  

Такзк фзлмк, ноаглдлля гм цап-
ря – уд рми сдлмкдл, рд ноавм йыгз-
лз, якд кайм бз бурз омжкіцдлд у 
рдкпрі Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз цд 
у 1996 омуі. Віг ущмгм нмрдлуіилм у 
взгоахі буйз б і гомкагялз, і пупні-
йщпрвм і, родба гукарз, гдоеава. Агед 
бурз гдоеавмы упніхлзт цапйзвзт 
йыгди – уд моієлрзо гйя бугщ-якмї 
гдоеавз. Як взгаєрщпя аврмомві, уди 
комк цд кмела жомбзрз. Влдпдлля 
жкіл гм Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз – 
уд лд пакмуійщ. Помрд ілмгі ваорм 
мжзолурзпщ лажаг, мбкіокуварз пкйа-
глмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз ра кме-
йзвмпрі цмгм нмкоацдлля галмгм 
гмкукдлру і оутарзпщ ундодг. Пдод-
кмлалзи, цм ракмгм омгу жкілз жгарлі 
кмлпмйігуварз пупнійщпрвм.  

Тодрє.  Оплмвлзи жакмл гдоеавз 
1996 о. ра имгм жлафдлля у пноаві 
нубйіфлм-ноавмвмгм жакоінйдлля ноз-
омглзт ноав йыгзлз. 

Іж птвайдлляк лмвмї Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (1996) кмлуднр «ноав йыгз-
лз» мрозкав гоалгімжлзи ікнуйщп гйя 
имгм упвігмкйдлля, ндодмпкзпйдлля 
ра рдмодрзжауії укоаїлпщкмы ыозгзф-
лмы лаукмы, мпкійщкз кмлпрзрууієга-
вдущ пнзоавпя ла лдмбтігліпрщ «жа-
бджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз ра 
гіглзт укмв її езрря», а у праррі 3 

Кмлпрзрууії Укоаїлз фіркм взжлафзв 
ігды ноав і пвмбмг йыгзлз ра їт га-
оалріи як жапаглзфу гйя гмймвлмгм 
мбмв‘яжку гдоеавз, гйя жкіпру і 
пноякмвалмпрі її гіяйщлмпрі [18]. 

Як лд наоагмкпайщлм, лдкає пук-
лівів, цм вігомгедллы роагзуіи 
укоаїлпщкмгм кмлпрзууієрвмодлля ра 
жаомгедлля лмвмгм пуфаплмгм укоаїл-
пщкмгм кмлпрзрууімлайіжку впд цд 
нозракаллі гут пмвдущкмї гмбз «жа 
смокмы і жа жкіпрмк» [19], айд лдкає 
«емглзт нігправ лд пнозикарз пзп-
рдку нознзпів Кмлпрзрууії Укоаїлз 
прмпмвлм ноав йыгзлз як лауімлайщ-
лу ноакрзку врійдлля ігди, гмкрозлз 
ра нозлузнів нозомглщмгм ноава» 
[15, c. 585]. 

Мз праєкм пвігкакз рмгм, цм 
кмлуднруайщлі кмгдйі ра нігтмгз, які 
оаліхд лд буйз нозракаллі укоаїлпщ-
кіи ыозгзфліи лаууі праырщ прзку-
йакз її нмгайщхмгм омжвзрку. Пзрал-
ля вігтмгу віг мнзпмвзт нігтмгів ра 
бійщх гйзбмкмгм упвігмкйдлля пурлі-
плзт пкйагмвзт ігди нозомглмгм ноа-
ва, нозомглзт ноав ра ноав йыгзлз 
нмпрає ла нмоягку гдллмку. Цд вігм-
боаеає «гва оіжлзт нігтмгз сіймпмс-
пщкмгм гмпйігедлля номбйдкз»: моіє-
лрмвалзи ла каибурлє жанзр у пдлп 
сулгакдлрайщлзт ілгзвігуайщлзт 
ноав, цм іплуырщ гйя взжлафдлля 
кмоайщлм нозилярлмї нубйіфлмї нмйі-
рзкз, і моієлрмвалзи ла кзлуйд жанзр 
цмгм гедодй ра мплмв [20, c. 111]. 

Срвмодлля ра нозилярря вйірку 
1996 омку Кмлпрзрууії Укоаїлз мбу-
кмвйыє лдмбтігліпрщ ндвлзт омжкіо-
кувалщ у пдлпі нозомглмгм ноава ра 
нозомглзт ноав йыгзлз. Тд, цм у 
Гмббпа нознзляє прал віилз впіт ном 
рз впіт є гдоеавмы, яка жаплмвала ла 
кмлпрзрууії, пупнійщлмку гмгмвмоі, 
які првмоыє жагайщлі ноавзйа пнівіп-
лувалля ра  урвмоыє  гдоеаву гйя 
жабджндфдлля  взкмлалля уієї пупні-
йщлмї угмгз. Лыгяк ваекм  вігоіжлз-
рз нмбаеалля віг ноав. Айд омжукіл-
ля, цм  ноавм пвмє езрря номезрз 
цапйзвм є у впіт, рак йыгз правйярщ 
гйя пдбд ндвлу кдру і уя кдра є єгз-
лмы гйя впіт, рмфліхд уд багарм ала-
ймгіфлзт, рмрмелзи уійди, які  нм-
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взллі ужгмгеуварзпя кіе пмбмы.  Айд 
фз кмейзвм уд? Ддоеава ланоавйдла 
ла рд, цмб жабджндфзрз гйя впіт цап-
йзвд езрря, рмку ваейзва і ваека 
мглмфаплм жагафа прмїрщ цмгм врійдл-
ля  впіт уійди, впіт пуб‘єкрів пупнійщ-
лмгм гмгмвмоу. Дйя омжукілля пнів-
віглмхдлля  пупнійщлмгм гмгмвмоу ра 
нозомглзт ноав, родба номалайіжува-
рз, якзк фзлмк  ужгмгеуырщпя лаяв-
ліпрщ ноав ра  пупнійщлзи гмгмвіо  ж 
«лдвіг‘єклзкз» ноавакз. Лмгіфлмы 
взгаєрщпя нмпралмвка нзралля: фз 
вгаймпя уд у Кмлпрзрууії Укоаїлз 
1996 омку? Агед лд пдкодр, цм пак 
сакр ужгмгедлмгм нозилярря ракмгм 
ваейзвмгм гмкукдлру вігбувпя ла 
жапагат ндвлзт кмкномкіпів, гм якзт 
взкухдлі буйз вгаварзпя оіжлі нмйі-
рзфлі пзйз, які пкйагайм рмгі укоаїл-
пщкзи наойакдлр. Помрд ракмгм омгу 
кмкномкіпз є жвзфлзкз гйя євомнди-
пщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, гд пзпрд-
ка прозкувалщ і номрзваг є жвзфлзк 
кдталіжкмк ужгмгедлля нмфаркмвмгм 
лдмглмоіглзт ілрдодпів.     

Ваорм жажлафзрз, цм кмела мб-
кдезрзпя рійщкз нозомглзк ноавмк 
фз нозомглзкз ноавакз і рійщкз 
цмпщ мглд взжлафзрз у нмоівляллі ж 
кмлпрзрууімлайіжкмк. Позомглі ноа-
ва урвмоыырщ рак жвалзи бійщ ном 
ноава, якзи в акдозкалпщкзт кмлпрз-
рууіят сакрзфлм лд  кіпрзвпя, мпкі-
йщкз вваеаймпя, цм вкйыфаыфз у 
кмлпрзрууіы нозомглі ноава,  йыгзла  
лагає їт у гдоеаву. Яка ніпйя ущмгм 
кмед і лд жваеарз ла лзт, мпкійщкз 
вмлз ндодгалі. Позомглі ноава і кмл-
прзрууімлайіжк, урвмоыырщ ндвлзи 
гуайіжк, якзи є кіозймк гдоеавз 
ноава, ноавмвйаггя. Лмгіфлзк у ущм-
ку жв‘яжку є нзралля: омжкіцдлля в 
Кмлпрзрууії Укоаїлз 1996 омку ноз-
омглзт ноав йыгзлз ра нозомглм-
ноавмвзт нігтмгів гм водгуйывалля 
пупнійщлзт віглмпзл (ноавм йыгзлз 
ла езрря, ла пвмбмгу ра мпмбзпру 
лдгмрмокалліпрщ, кмлпрарауія рмгм, 
цм упі йыгз є війщлі і оівлі у пвмїи 
гіглмпрі ра ноават, ноава і пвмбмгз 
йыгзлз є лдвігфуеувалзкз ра лднм-
оухлзкз рмцм), - фз ндодвагмы є уд, 
фз лдгмйікмк ж нмжзуіи пнівправйдл-

ля іж акдозкалпщкмы кмлпрзрууієы у 
кмлрдкпрі «ндодгафі» гдоеаві узт 
ноав? На ндодкмлалля аврмоа, уд 
ндодвага Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз 
1996 омку. Бдж ракмгм сакру кз оаг-
хд б гмвмозйз ном рдмоіы нозомглзт 
ноав йыгзлз і, уоатмвуыфз рмрайіра-
олзи пнагмк фапів СРСР, кз  б лд 
уявйяйз пмбі, цм ракд нозомглі ноа-
ва, а гдоеава б лд кайа мбмв‘яжку їт 
гаоалруварз ра пнозярз їт одайіжауії. 
Ваорм кмлпраруварз рми сакр, цм жа 
ілхзт мбправзл нозомглд ноавм як 
прал і нозомглі ноава як лджайделі 
віг гдоеавз кмейзвмпрі буйз б в 
Укоаїлі лавірщ лд «ла нандоі», а йзхд 
в лаукмвзт нубйікауіят, нозпвяфдлзт 
алайіжу коацзт жоажків пвірмвмгм ра 
євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку.  

Злафлі гзпкупії вдйзпщ і вдгурщпя 
лаоажі ж нозвмгу рмгм, фз ноавзйщлзк 
буйм нубйіфлм-ноавмвд взжлалля 
Укоаїлз як пмуіайщлмї гдоеавз? Чз 
уд пнагмк віг Рагялпщкмгм Смыжу, 
якзи був нодгкдрмк ужгмгедлля у 
наойакдлрі в 1996 омуі? Д. О. Єом-
кмйдлкм лагає взжлафдлля пмуіайщлмї 
гдоеавз, як жаплмвалмї ла нозлузнат 
пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі і 
пвмбмгз лагкйапмвмї, ноавмвмї гдоеа-
вз, ж омжвзлдлзк гомкагялпщкзк пу-
пнійщпрвмк, в якіи впдбіфлм гаоалрм-
валі гіглзи йыгзлз номезркмвзи 
кілікук, пмуіайщлд жабджндфдлля, жа-
гайщлзи нігимк гмбомбуру і пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлі ноава гомкагял, іплує 
лайагмгедлзи, лдпкйаглзи і гмпяе-
лзи кдталіжк їт ноакрзфлмї одайіжауії 
і жатзпру [21, п. 5]. Чз кмгйз кз рмгі 
вігкмвзрзпя віг пмуіайщлмгм пнояку-
валля у кмлрдкпрі могаліжауії гдоеа-
влмї гіяйщлмпрі? Чз ваорм буйм уд 
омбзрз? Пзралля лд є номпрзк, агед 
рі пакі США лд є пмуіайщлмы гдоеа-
вмы у кйапзфлмку омжукіллі, номрд 
уд кмкндлпуєрщпя жлафлзкз ноавакз 
йыгзлз у псдоі дкмлмкікз, цм лагає 
їи кмейзвіпрщ жабджндфуварз пвмї 
мплмвлі пмуіайщлі нмродбз сакрзфлм 
пакмпріилм.  

Помалайіжувавхз пуфаплі жаоубі-
елі кмлпрзрууії, їт, в жайделмпрі віг 
вігмбоаедлля пмуіайщлмї моієлрауії 
гдоеавз кмела омжгійзрз ла роз гоу-
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нз. Дм ндохмї гоунз лайдеарщ кмл-
прзрууії, які ноякм лажзваырщ гдоеа-
ву пмуіайщлмы. Дм гоугмї гоунз кмела 
віглдпрз кмлпрзрууії, які кіпрярщ оіжлі 
смокуйывалля ном уійі пмуіайщлмї 
гдоеавз. Тодря гоуна – уд кмлпрзру-
уії, які лд каырщ укажівмк ла пмуіайщлі 
уійі, айд взкмозпрмвуырщ смокуйу 
―гдоеавз бйагмгдлпрва‖  [21, п. 7]. 
Укоаїла, як взгаєрщпя, віглмпзрщпя гм 
ндохмї гоунз, тмфа, пноавдгйзвмпрі 
жаоагз вкаедкм, цм уд бійщхд смока-
йщлм-ыозгзфла прмомла, сакрзфлм е 
лаха гдоеава сулкуімлайщлм віглм-
пзрщпя гм гоугмї гоунз гдоеав, кмл-
прзрууії якзт кіпрярщ оіжлі смокуйы-
валля ном уійі пмуіайщлмї гдоеавз. 
Агед лд пдкодр, цм і ноакрзка Кмл-
прзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кіпрзрщ 
оіжлі оіхдлля прмпмвлм пмуіайщлзт 
жмбмв‘яжалщ гдоеавз. Їт мб‘єкрзвлм 
пкйаглм жабджндфуварз жа укмв, цм 
оівдлщ дкмлмкіфлмї пкйагмвмї гіяйщлм-
прі гдоеавз кає ндвлі вагз.  

В укоаїлпщкіи лаууі кмлпрзрууіи-
лмгм ноава жупроіфаырщпя оіжлі нмг-
йягз ж нозвмгз нозомгз р оівля жа-
бджндфдлля ноав йыгзлз ла оівлі 
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Позкі-
омк, В. Л. Фдгмодлкм првдогеує, цм 
лзк мбґоулрмвалм нмлярря лмокз 
кмлпрзрууіилмгм ноава як жкіпрмвлм 
ра смокайщлм взжлафдлмгм, впралмв-
йдлмгм фз палкуімлмвалмгм Укоаїлпщ-
кзк лаомгмк абм Укоаїлпщкмы гдо-
еавмы фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы 
жагайщлммбмв‘яжкмвмгм и лзкз е га-
оалрмвалмгм ноавзйа уійдпноякмва-
лмї вмйщмвмї нмвдгілкз абм гіяйщлмпрі 
пуб‘єкрів кмлпрзрууіилмгм ноава, абм 
укмвз ндодбувалля узт пуб‘єкрів у 
ндвлмку ноавмвмку прарупі фз одез-
кі, лджайделм віг їт вмйі [22, п. 7]. В 
уіймку нмгмгеуыфзпщ іж ракмгм омгу 
бафдлляк, впд е ракз гдцм гзпкупіи-
лмы взгйягає нмжзуія прмпмвлм впра-
лмвйдлля фз палкуімлувалля Укоаїл-
пщкзк лаомгмк абм Укоаїлпщкмы 
гдоеавмы фз рдозрмоіайщлмы гомка-
гмы ндвлмгм нозомглмгм ноава йы-
гзлз. Раліхд кз вед лдмглмоажмвм 
акудлрувайз увагу ла рмку, цм ноз-
омглі ноава рмку і є нозомглзкз, цм 
їт лаявліпрщ у йыгзлз лд жайдезрщ 

віг вдйілля гдоеавз. Чз лавірщ лаом-
гу і рдозрмоіайщлмї гомкагз.  

Злафзкіпрщ ра акруайщліпрщ вз-
пвірйдлля номбйдкарзкз кмлпрзру-
уіилмгм кдталіжку жабджндфдлля ноав 
йыгзлз жукмвйыєрщпя лд рійщкз пнд-
узсіфлзкз мбправзлакз: гдкмкоарз-
жауієы нмйірзфлмї пзпрдкз, смоку-
валляк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, 
гйзбзллзкз одсмокакз ла оівлі ноа-
ва, проукруолмы могаліжауієы гдоеа-
влмї вйагз, гдоеавлмгм уноавйілля, 
які лаоажі вігбуваырщпя в Укоаїлі. 
Сщмгмглі кз є пвігкакз смокувалля 
лмвмї гайужі кмлпрзрууіилм-
ыозгзфлзт гмпйігедлщ, яка кмед 
бурз мтаоакрдозжмвала як кмлуднуія 
ноав йыгзлз. Сакд уя гайужщ гає 
кмейзвіпрщ мрозкарз уійіплу каорз-
лу йыгпщкзт віглмпзл ноз взжлафдл-
лі ноав ра кмейзвмпрди йыгзлз, лд-
мбтіглзт гйя уійіплмгм ра впдбіфлмгм 
омжвзрку мпмбзпрмпрі. Кардгмоія ноав 
йыгзлз нмпрунмвм номлзкає ноакрз-
флм в упі бдж взлярку гайужі ноавмвзт 
гмпйігедлщ: в кмлпрзрууіилд, агкіліп-
роарзвлд, узвійщлд, козкілайщлд, 
роугмвд, дкмймгіфлд ноавм. Вмглмфап 
нзралляк гдлджзпу ноав йыгзлз ра їт 
жабджндфдлля нозгійяєрщпя жлафла 
увага у кдеат іпрмозкм-ноавмвзт ра 
рдмодрзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ. В 
ущмку пдлпі кмела првдогеуварз, цм 
кардгмоія ноав йыгзлз, а оажмк ж лды 
і номбйдка їт кмлпрзрууіилмгм жабдж-
ндфдлля, нмпрає як мглд ж удлроайщ-
лзт нмлярщ пуфаплмї ыозгзфлмї лау-
кз, жмкодка гайужі кмлпрзрууіилмгм 
ноава [23, п. 3-4]. Такмгм омгу бафдл-
ля гіиплм вігрвмоыє пноякувалля 
рдмодрзкм-ноавмвмї ра кмлпрзрууіи-
лм-ноавмвмї лаукз у пдлпі нозомглмгм 
ноава ра нозомглзт ноав йыгзлз. 
Скаедкм бійщхд, «номлзклдлля» 
ноавмйыгзллмї номбйдкарзкз у гайу-
ждву ыозгзфлу нймцзлу ваорм вірарз 
ра пнозикарз у якмпрі жбійщхдлля 
прундля її одайіпрзфлмпрі ра гаоалріи 
ж гмку гдоеавз.  

Такзк фзлмк, ла жавдохдлля у 
уіи фапрзлі вкаедкм, цм нозилярря 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (1996 о.) гіиплм 
прайм взжлафлзк комкмк в ікнйдкдл-
рауії нозомглзт ноав йыгзлз. Цд 
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прайм пвмгм омгу ймкмкмрзвмк, жа-
вгякз якмку: 

а) ном нозомглі ноава вжлайз рі, 
трм лд був ном лзт мбіжлалзк; 

б) прунілщ їт лмокарзвлмгм жакоі-
нйдлля ра гаоалрмвалмпрі прав как-
пзкайщлм кмейзвзк; 

в) ж‘явзйапщ кмейзвіпрщ жгіиплы-
варз лаукмві гмпйігедлля лд йзхд ж 
нмжзуіи нмхуків хйятів кмлпрзрууі-
млайажуії нозомглзт ноав, айд і ж 
нмжзуіи угмпкмлайдлля їт ноакрзфлмї 
одайіжауії.      
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Коапмвпькзи К. Ю. Позилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз як взжлафлзи комк в ікн-
йдкдлрауії нозомглзт ноав йюгзлз 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз у якмпрі вае-
йзвмгм комку ікнйдкдлрауії нозомглзт ноав йыгзлз. Акудлрмвалм увагу ла нмйірз-
км-ноавмвзт ндодгукмват нозилярря Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Взпвірйдла номбйд-
карзка ноава ла ноаглдлля йыгзлз гм цапря як ігдї, яка кмгйа б бурз одайіжмвала в 
Кмлпрзрууії Укоаїлз.  

Кйюфмві пймва: Кмлпрзрууія Укоаїлз, нозомглд ноавм, нозомглі ноава, Снмйу-
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Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд нозлярзя Кмлпрзруузз Укоазлш в кафдпрвд 

ваелмгм хага зкнйдкдлраузз дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка. Акудлрзомвалм влзкалзд 
ла нмйзрзкм-ноавмвшт нодгнмпшйкат нозлярзя Оплмвлмгм жакмла гмпугаопрва. 
Опвдцдла номбйдкарзка ноава ла продкйдлзд фдймвдка к пфапрщы как згдз, кмрмоая 
кмгйа бш бшрщ одайзжмвала в Кмлпрзруузз Укоазлш. 
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Krasovsky K. Adoption of the Constitution of Ukraine as a significant step in the 
implementation of natural human rights  

The article is devoted to the problems of the adoption of the Constitution of Ukraine 
as an important step in the implementation of natural human rights. The emphasis is on 
the political and legal preconditions for the adoption of the Basic Law of the State. The 
problems of the right to human desire for happiness are highlighted as an idea that could 
be implemented in the Constitution of Ukraine.  

Key words: Constitution of Ukraine, natural law, natural rights, United States of 
America, desire for happiness, constitutionalism.  

 


