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Сралмвйдлля і омжвзрмк роалпла-
уімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава 
лдомжозвлм нмв‘яжалм ж номбйдкмы 
взжлафдлля пурлмпрі роалплауімлайщ-
лмгм жймфзлу ра имгм кіпуя пдодг 
взгів кіелаомглзт ноавмнмоухдлщ. 
Нд гзвйяфзпщ ла рд, цм роалплауім-
лайщлд козкілайщлд ноавм вйаплд и 
псмокуваймпщ ж нмявмы роалплауім-
лайщлзт жймфзлів, мглзк ж ваейзвзт 
апндкрів жайзхаєрщпя впралмвйдлля 
рмгм, які жймфзлз пйіг віглмпзрз гм 
вігалля роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава. Взоіхдлля галмгм 
нзралля ланояку мбукмвйыє взжла-
фдлля лд рійщкз нодгкдру, айд и 
проукруоз, а в кілудвмку оатулку и 
нмлярря роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава. Дала номбйдка 
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ взжлафдлля 
квайісікуыфзт мжлак роалплауім-
лайщлмгм жймфзлу ра имгм вігкіллмпрі 
віг ілхзт кіелаомглзт ноавмнмоу-
хдлщ.  

Мдрмы праррі є гмпйігедлля нм-
лярря «роалплауімлайщлзи жймфзл» 
як взгу кіелаомглмгм ноавмнмоу-
хдлля, взжлафдлля имгм кіпуя пдодг 

ілхзт  кіелаомглзт ноавмнмоухдлщ, 
пнзоаыфзпщ ла рдмодрзфлі гмпяглдл-
ля лаукз кіелаомглмгм ноава. 

Тоалплауімлайщлд козкілайщлд 
ноавм прає впд бійщх жанзрувалзк в 
пуфапліи ыозпноугдлуії. Поз смо-
куваллі имгм кмлуднуії мплмвмнм-
ймелд жлафдлля каырщ нзралля 
ж‘япувалля пурі имгм кйыфмвмї кард-
гмоії – роалплауімлайщлзи жймфзл ра 
имгм кіпуя пдодг ілхзт кіелаомглзт 
ноавмнмоухдлщ. Пзралляк рдмодрзф-
лмгм мбґоулрувалля роалплауімлайщ-
лмгм жймфзлу у вірфзжляліи ра жа-
оубіеліи ыозпноугдлуії ндвла увага 
нозгійяйапщ, жмкодка у ноауят 
Де. Айщбалджд, Н. Бмипрдоа, Н. Дощм-
кілмї, Н. Здйілпщкмї, А. Кляжщкілмї, 
Т. Сзомїг, Т. Хафаруоял, Ю. Чдолмуп 
ра ілхзт вфдлзт. Вагмкд рдмодрзфлд 
жлафдлля ноз гмпйігедллі мкодкзт 
апндкрів роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава каырщ кйапзфлі 
омбмрз Р. Агм, Д. Алузймррі, М. Баи-
куоармва, М. Баппімулі, І. Бйзцдлкм, 
А. Бмппаога, О. Бозлга, М. Буомкдл-
пщкмгм, В. Буркдвзфа, В. Вапзйдлкм, 
Г. Вдойд, М. Глармвпщкмгм, Л. За-
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бймущкмї, А. Каппджд, О. Кзбайщлзка, 
Д. Лдвіла, І. Лукахука, А. Наукмва, 
В. Палмва, В. Пдййа, А. Фдогомппа, 
У. Шабапа, Г. Швдущ ра ілхзт вфд-
лзт. Злафла увага нозгійдла кіе-
лаомглзк жймфзлак ра їт кйа-
пзсікауії ла взгз жайделм віг оіжлзт 
козрдоіїв у ноауят В. Алрзндлкм, 
М. Баппімулі, П. Бійдлфука, І. Бйз-
цдлка, Н. Бмипрдоа, А. Бмппаога, 
Г. Вдойд, Л. Гайдлпщкмї, І. Івалмвмї, 
Р. Кайаккаояла, І. Каондущ, А. Каппд-
жд, Н. Кйщмвала, О. Кмжафдлка, 
Ю. Кмймпмва, І. Лукахука, Де. Мао-
ріла, Л. Ммгемоял, А. Наукмва, 
В. Палмва, А. Пмйрмоака, Ю. Рдхдрм-
ва, А. Рмкалм, К. Рмгімлмва, П. Рм-
кахкіла, А. Снзозгмлмва, О. Тозкмж, 
Ю. Тоулудвпщкмгм, М. Ухакмва, 
І. Фіпдлка, Де. Шваоудлбдогдоа ра 
ілхзт вфдлзт.  

Рмгмвзк нмлярряк роалплауім-
лайщлмгм козкілайщлмгм жймфзлу 
явйяєрщпя нмлярря кіелаомглмгм 
ноавмнмоухдлля, ніг якзк пйіг ом-
жукірз взллд гіялля, цм нмпягає ла 
кіелаомглу бджндку, пвірмвзи ноавм-
нмоягмк і имгм мкодкі псдоз, взжлалд 
у оджуйщрарі ужгмгедлля вмйдвзяв-
йдлля пувдодллзт гдоеав номрзноав-
лзк, и ракд, цм нігйягає козкілайщ-
лмку нмкаоаллы. Міелаомглі ноавм-
нмоухдлля нмпягаырщ ла ілрдодпз 
упієї пвірмвмї пнійщлмрз, лд є взфдон-
лзкз и явйяырщ вдйзку пупнійщлу 
лдбджндку гйя пвірмвмгм ноавмнмояг-
ку у уіймку. 

Як вігжлафаырщ бійщхіпрщ вфдлзт, 
гмпйігеуыфз кардгмоіы кіелаомглм-
гм жймфзлу (Г. Вдойд, О. Вмйдвмгж, 
Н. Дощмкіла, Н. Здйілпщка, М. Км-
прдлкм, І. Лукахук, А. Наукмв), нм-
лярря кіелаомглм-ноавмвмгм жймфзлу 
бдод пвіи нмфармк ж оіхдлля Ныол-
бдожщкмгм розбулайу, гд жажлафдлм: 
«жймфзлз номрз кіелаомглмгм ноава 
жгіиплыырщпя йыгщкз, а лд абпроакр-
лзкз кардгмоіякз, і рійщкз хйятмк 
нмкаоалля мкодкзт мпіб, цм 
жгіиплыырщ ракі жймфзлз, кмеурщ 
бурз гмрозкалі упралмвйдлля 
кіелаомглмгм ноава» [25, п. 42].  

Суррєвм гмнмвлыє таоакрдозпрз-
ку кіелаомглзт жймфзлів їт взгмва 

кйапзсікауія, яка кмед бурз 
жгіиплдлла ж оіжлзт нмжзуіи.  

Поз кйапзсікауії жймфзлів 
Р. Агдйщталял взкмозпрмвує омжнмгій 
жа  омгмвзк мб‘єкрмк жймфзллмгм 
нмпягалля, а ілхі аврмоз кйапзсіку-
ырщ жймфзлз, цм мтмнйыырщпя 
кіелаомглзк козкілайщлзк ноавмк, 
жа мжлакмы пуб‘єкра [І. Бйіцдлкм, 
В. Палмв ра іл.].  

Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз ом-
жвзрмк кіелаомглзт віглмпзл пуном-
вмгеувавпя нмпзйдлляк мтмомллзт 
жатмгів кіелаомглмгм таоакрдоу 
віглмплм ноав і пвмбмг йыгзлз і гом-
кагялзла. Як оджуйщрар, ніг мтмомлу 
кіелаомглмгм ноава і пвірмвмї пнійщ-
лмрз буйз вжярі ноава і пвмбмгз йы-
гзлз, а ндвлі гіялля, цм нмоухуырщ 
ноава і пвмбмгз мпмбз, кіелаомглмы 
пнійщлмрмы буйз віглдпдлі гм кард-
гмоії гукаліраолзт жймфзлів (гдлмузг, 
анаордїг рмцм). Взгійяырщ ракме 
мпмбйзву гоуну жймфзлів, цм нмпяга-
ырщ ла кіегдоеавлу псдоу віглмпзл 
(агодпія, кмймліайіжк) [14, п. 43].  

У оаккат кардоіайщлзт нігправ у 
кіелаомглмку козкілайщлмку ноаві 
нодгправйдла кйапзсікауія жймфзлів, 
цм мрозкайа лаибійщхд нмхзодлля і 
нмв‘яжала ж муілкмы гймбайщлмпрі рієї 
жагомжз, яку кіпрярщ у пмбі вігнмвіглі 
гіялля. Так, І. Каондущ [20, п. 30] 
жаномнмлував нмгійзрз впі жймфзлз, 
цм нодгправйяырщ нодгкдр кіе-
лаомглмгм козкілайщлмгм ноава, ла 
гві вдйзкі гоунз – кіелаомглі жйм-
фзлз і жймфзлз кіелаомглмгм таоак-
рдоу. Дала кйапзсікауія бажуєрщпя ла 
«нмтмгедллі» рмбрм гедодйі жймфзлів 
ра пнмпмбі смокайщлм-ыозгзфлмї 
сікпауії. Гмймвлмы вігкілліпры кіе 
узкз жймфзлакз пйіг вігкірзрз рд, 
цм ла вігкілу віг кіелаомглзт коз-
кілайщлзт жймфзлів, жймфзлакз 
кіелаомглмгм таоакрдоу лд жлатм-
гярщпя у бджмпдодглщмку жв'яжку ж 
гіякз гдоеав [24, п. 53]. 

І. Лукахук, нозрозкуыфзпщ 
смокайщлм-ыозгзфлмї птдкз, жаном-
нмлував роз гоунз гіялщ, ндодгбафд-
лзт кіелаомглзк козкілайщлзк ноа-
вмк: роалплауімлайщлі жймфзлз (жа-
гайщлмкозкілайщлі жймфзлз, цм 
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нігнагаырщ ніг ыозпгзкуіы гвмт и 
бійщхд гдоеав), жймфзлз нм жагайщ-
лмку кіелаомглмку ноаву (агодпія, 
гдлмузг, жймфзлз номрз йыгялмпрі, 
вмєллі жймфзлз) ра кмлвдлуіилі жйм-
фзлз (рдомозжк, жатмнйдлля жаоуф-
лзків, рмогівйя оабакз і лавдолдлля в 
оабпрвм, рмогівйя йыгщкз і дкпнйуа-
рауія номпрзрууії родрікз мпмбакз, 
нігомбка гомхмвзт жлаків, лджакмлла 
рмогівйя лаокмрзкакз, лджакмллі ввд-
ждлля, взвдждлля і ндодгафа ноава 
вйаплмпрі ла куйщруолі уіллмпрі 
рмцм) [21, п. 430-433]. Стмеі рмфкз 
жмоу жупроіфаєкм и у ноауят В. Бур-
кдвзфа [23, п. 698] и А. Дкзроієва 
[17, п. 286] ра ілхзт вфдлзт.  

Як жажлафає В. Палмв, нм пвмїи 
ыозгзфліи нозомгі кіелаомглі жйм-
фзлз ра жймфзлз кіелаомглмгм та-
оакрдоу у пвмїи бійщхмпрі кмеурщ 
бурз віглдпдлі гм жагайщлмкаолзт 
жймфзлів, упкйаглдлзк «ілмждклзк 
дйдкдлрмк» [26, п. 67-68]. Ормрме-
лдлля жймфзлів кіелаомглмгм таоак-
рдоу и роалплауімлайщлзт жймфзлів 
кз жупроіфаєкм и у В. Буркдвзфа [23, 
п. 700]. 

Помбйдкарзка роалплауімлайщлмї 
жймфзллмпрі лдмглмоажмвм правайа 
мб‘єкрмк одрдйщлмї увагз Оогаліжауії 
Об‘єглалзт Науіи. Дм фзпйа бажмвзт 
гмкукдлрів, цм взжлафаырщ нмлярря 
роалплауімлайщлмгм жймфзлу, лдмб-
тіглм віглдпрз Кмлвдлуіы ООН ном-
рз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі утвайдлу Рджмйыуієы 
55/25 Гдлдоайщлмї Апакбйдї 15 йз-
прмнага 2000 о. [2].  

Пмлярря «роалплауімлайщлзи 
жймфзл» впд фапріхд жупроіфаєрщпя у 
кіелаомглмку козкілайщлмку ноаві, 
сікпуєрщпя в утвайдлзт кіелаомглм-
ноавмвзт гмкукдлрат, цм првмоыырщ 
ноавмвд нмйд у номрзгії впд жомпра-
ыфіи роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. 
Ражмк ж рзк, алайіж нмймедлщ 
кіелаомглзт акрів вкажує ла рд, цм 
в ндодваеліи бійщхмпрі вмлз лд 
кіпрярщ взжлафдлля галмгм явзца, а 
ноз вігпурлмпрі жагайщлмгм нмлярря 
ввмгярщпя пндуіайщлі, ланозкйаг 
кмоунуія як роалплауімлайщлзи жйм-
фзл [16, п. 87]. Сйіг жажлафзрз, цм 

кардгмоія «роалплауімлайщлзи жйм-
фзл» є кмлуднруайщлмы и таоакрд-
озжуєрщпя оягмк квайісікуыфзт 
мжлак. 

Оглієы іж лаирмфліхзт и взва-
едлзт таоакрдозпрзк роалплауім-
лайщлмгм жймфзлу (ноз вігпурлмпрі 
гдсілірзвлмгм взжлафдлля) явйяырщ-
пя нмймедлля, цм кіпрярщпя в праррі 
3 н. 2 Кмлвдлуії. Згіглм ж уієы прар-
рды роалплауімлайщлзи жймфзл 
омжгйягаєрщпя як гіялля, жгіиплдлд 
бійщх ліе в мгліи гдоеаві; абм жйм-
фзл жгіиплдлзи в мгліи гдоеаві, айд 
пуррєва фапрзла имгм ніггмрмвкз, 
нйалувалля, кдоівлзурва фз кмлром-
йы кає кіпуд в ілхіи гдоеаві; абм 
вмлм жгіиплдлм в мгліи гдоеаві, айд 
ноз уфапрі могаліжмвалмї жймфзллмї 
гоунз, яка жгіиплыє жймфзллу гіяйщ-
ліпрщ у бійщх ліе мгліи гдоеаві; абм 
вмлм жгіиплдлм в мгліи гдоеав, айд 
имгм пуррєві лапйігкз каырщ кіпуд в 
ілхіи гдоеаві. 

Напрунлмы квайісікуыфмы мжла-
кмы роалплауімлайщлмгм жймфзлу пйіг 
лажварз лаявліпрщ «ілмждклмгм дйд-
кдлру». Тоалплауімлайщлі коз-
кілайщлі жймфзлз взтмгярщ жа кдеі 
якмїпщ мглієї гдоеавз і лабуваырщ 
кіелаомглмгм таоакрдоу йзхд у кмл-
кодрліи пзруауії у жв‘яжку ж нмявмы у 
пкйагі жймфзлу кіелаомглмгм, «ілм-
ждклмгм» дйдкдлра» (омжкоагалля, 
хатоаипрвм, взкоагдлля гірди рмцм). 
З нозвмгу нмгіблзт жймфзлів кіе 
гдоеавакз укйагаырщпя гвмпрмомллі 
угмгз ном ноавмву гмнмкмгу, пноякм-
валі ла нознзлдлля пномб жймфзлуів 
тмварзпя віг ноавмпуггя жа кмогмлмк, 
а ракме ла лдгмнуцдлля жбуру взк-
оагдлмгм фз «вігкзвалля» жймфзллзт 
гмтмгів жа кмогмлмк рмцм. Наноз-
кйаг, оаліхд угмлз аврмкмбійів лд 
вваеайзпщ лдбджндфлзк взгмк жйм-
фзлів. Якцм е муілзрз капхрабз, які 
уд явзцд нозиляйм в Євомні, і 
воатуварз, цм ж‘явзйзпщ пзпрдкз 
угмлів і нмправмк аврмкмбійів ла 
нівгдлщ і ла птіг, рм прає жомжукійм, 
цм галд явзцд вед ндодтмгзрщ у лм-
ву якіпрщ, лабуває гіиплм кіелаомг-
лмгм омжкату». Дм роалплауімлайщлзт 
жймфзлів пйіг віглмпзрз лдйдгайщлу 
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кігоауіы, рмогівйы еілкакз і гірщкз 
ж кдрмы нозкупу їт гм жалярря ном-
прзрууієы, нмхзодлля гзряфмї нмо-
лмгоасії, кмоунуіы, взкоагдлля і лд-
жакмллзи дкпнмор куйщруолзт уіллм-
прди, угмл і кмлроабалгу аврмкмбійів, 
лджакмллу рмогівйы мб‘єкракз сймоз 
і саулз, рмогівйы йыгпщкзкз мога-
лакз, нмхзодлля кмлроасакрлмї 
номгукуії, кмкн‘ырдолі жймфзлз і ояг 
ілхзт.  

Нанозкйаг, Ілрдонмй кає 
воатуварз ракі мжлакз жймфзлу: взг 
вфзлдлмгм жймфзлу; лдбджндка жймфз-
лу гйя влуроіхліт ілрдодпів бійщх 
ліе мглієї гдоеавз; таоакрдозпрзка 
жймфзлуя абм тмфа б мглмгм ж имгм 
пнійщлзків як ракмгм, цм ндодпу-
ваєрщпя нм оіжлзт коаїлат; нмвдгілка 
взкмлавуів жймфзлу абм имгм пнійщ-
лзків. Пдоха і гоуга мжлакз нм пвмїи 
пурлмпрі нмв‘яжалі ж мб‘єкрмк і 
мб‘єкрзвлмы прмомлмы жймфзлу, имгм 
кіелаомглзк, «ілмждклзк дйдкдл-
рмк», а родря і фдрвдора – іж 
пуб‘єкрзвлмы прмомлмы нмвдгілкз 
жймфзлуів.  

Тмку жймфзлуякз вваеаырщпя 
мпмбз, фзя жймфзлла гіяйщліпрщ прм-
пуєрщпя ыозпгзкуії гвмт і бійщхд 
гдоеав, рмбрм фйдлів кіелаомглзт 
жймфзллзт угоунмвалщ, цм жаикаырщ-
пя в оіжлзт коаїлат одкдрмк, коагіе-
какз, хатоаипрвмк, ндодномгаедк 
коагдлмгм каила рмцм і які ндодтм-
вуырщпя віг каолмї вігнмвігайщлмпрі 
жа кмогмлакз пвмєї гдоеавз.  

Щмгм жймфзлу упкйаглдлмгм 
«ілмждклзк дйдкдлрмк», рм жайделм 
віг рмгм, якмї мжлакз жймфзлу прмпу-
ырщпя, їт кмела укмвлм нігомжгійзрз 
ла мкодкі гоунз. Пдоха – лайдезрщ 
гм пуб‘єкра жймфзлу, цм бугд лмпзрз 
кіелаомглзи таоакрдо, якцм взкм-
лавуі і їтлі пнівуфаплзкз є гомка-
гялакз гдкійщкмт коаїл. Нанозкйаг, 
мглі мпмбз взомцувайз і номгавайз 
лаокмкіпркі омпйзлз в Кмйукбії, ілхі 
ндодвмжзйз їт гйя ндодомбкз в гдомїл 
у пупіглы Мдкпзку, родрі нмхзоыва-
йз взгмрмвйдлзи лаокмрзк у коаїлат 
Євомнз ра іл. Доуга гоуна «ілмждклзт 
дйдкдлрів» кмед бурз віглдпдла гм 
мб‘єкра жймфзллмгм жажіталля, цм лд 

жавегз жбігаєрщпя ж кіпудк уфзлдлля 
жймфзлу. Кйапзфлзк нозкйагмк є 
лджакмллд взгмрмвйдлля акдозкалпщ-
кзт гмйаоів в Ірайії, жбур їт ілмждк-
лзк руозпрак у Фоалуії, Іпналії и 
ілхзт коаїлат. Поз ущмку дкм-
лмкіфлзи жбзрмк жанмгіыєрщпя гом-
хмвмку мбігу США. За уієы мжлакмы 
лажвалі жймфзлз ікдлуырщпя роалпла-
уімлайщлзкз.  

У лажвалзт взнагкат лд жавегз 
нозпурля рака мжлака, як кмлвдл-
уіиліпрщ, узк ндодоатмвалі жймфзлз 
вігоіжляырщпя віг жймфзлів 
кіелаомглмгм таоакрдоу, цм пкйагає 
гмймвлу кіе лзкз вігкілліпрщ. Коз-
кілайщла вігнмвігайщліпрщ жа уі жйм-
фзлз лапрунає лд рійщкз ла мплмві 
кіелаомглзт гмгмвмоів, айд і жа 
лауімлайщлзкз лмокакз каолмгм, 
козкілайщлм-номудпуайщлмгм і коз-
кілайщлм-взкмлавфмгм жакмлмгавпрва. 
Тмку, якцм, ланозкйаг, йірак в 
Укоаїлі жатмнйдлзи жймфзлуякз і 
взкоагдлзи у Швдуіы, рм лабзоаырщ 
пзйз лмокз Гаажщкмї Кмлвдлуії ном 
бмомрщбу ж лджакмллзк жатмнйдлляк 
нмвіроялзт пугдл віг 16 гоугля 
1970 о. [4].  

Пмлярря роалплауімлайщлмгм жйм-
фзлу багармапндкрлд, рак як вкйыфає 
в пдбд лд рійщкз нмоухдлля лмок 
козкілайщлмгм ноава, айд и пунурлі 
имку нмоухдлля лмок ілхзт гайужди 
ноава – агкіліпроарзвлмгм, сілалпм-
вмгм, кзрлмгм, узвійщлмгм рмцм. Цд 
нмлярря везваєрщпя в Кмлвдлуії 
ООН номрз роалплауімлайщлмї мо-
галіжмвалмї жймфзллмпрі (2000) и іл-
хзт кіелаомглзт гмкукдлрат ра є 
жагайщлмвзжлалзк у кіелаомглмку 
ноаві, цм гає кмейзвіпрщ првдо-
геуварз ном взгійдлля ракмї гоунз 
жймфзлів у нозлузні и взкмозпрм-
вуварз їт у лауімлайщлмку ноаві.  

Алайіж Кмлвдлуії ООН номрз 
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі (2000) гмжвмйяє жомбзрз 
взплмвмк, цм прмпмвлм нмндодгедл-
ля, омжпйігувалля і козкілайщлмгм 
ндодпйігувалля, нмлярря «роалпла-
уімлайщлзи могаліжмвалзи жймфзл» 
мтмнйыє гві кардгмоії ноавмнмоу-
хдлщ:  
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1) хзомкзи пндкро пдоимжлзт 
жймфзлів, рмбрм жймфзлів, цм каоа-
ырщпя нмжбавйдлляк вмйі ла какпз-
кайщлзи промк лд кдлхд фмрзощмт 
омків фз бійщх пувмомы кіомы нмка-
оалля, якцм вмлз каырщ роалплауім-
лайщлзи таоакрдо і пкмєлі жа уфапрі 
могаліжмвалмї жймфзллмї гоунз;  

2) ноавмнмоухдлля, які нігйяга-
ырщ козкілайіжауії вігнмвіглм гм 
Кмлвдлуії, рмбрм: уфапрщ в могаліжм-
валіи жймфзлліи гоуні, вігкзвалля 
гмтмгів віг жймфзлів, кмоунуія, ндод-
хкмгеалля жгіиплдллы ноавмпуггя.  

Вфдлі (Н. Здйілпщка, І Каондущ 
рмцм) нігкодпйыырщ нмйірзфлзи та-
оакрдо кіелаомглзт жймфзлів, номрд 
цмгм роалплауімлайщлзт жймфзлів уя 
озпа нозпурля лд жавегз, пкмоіхд її 
пйіг омжгйягарз, як взкйыфдлля. Поз 
таоакрдозпрзуі роалплауімлайщлзт 
жймфзлів гмуійщлм жвдолурз увагу ла 
їтлы дкмлмкіфлу пноякмваліпрщ.  

Оред, кардгмоія роалплауімлайщ-
лмгм жймфзлу нодгправйяє хзомку 
кмлуднуіы, цм вкйыфає оіжлі взгз 
жймфзлів, які в мплмвлмку кмеурщ 
бурз віглдпдлі гм кардгмоіи могаліжм-
валмї жймфзллмпрі, кмонмоарзвлзт 
жймфзлів, дкмлмкіфлзт номсдпіилзт і 
нмйірзфлзт жймфзлів, нозфмку ілкмйз 
гм кійщкмт кардгмоіи мглмфаплм [9]. 
Тоагзуіилм сакрмо ндодрзлу кмогм-
лу жймфзлуякз фз номяв оджуйщрарів 
їт номрзноавлзт гіи жа кдеакз 
коаїлз – кіпуя їт жгіиплдлля – 
омжгйягаєрщпя як мбмв‘яжкмвзи кмк-
нмлдлр сулкуімлувалля роалплауім-
лайщлмї жймфзллмпрі, цм жлатмгзрщпя 
у оутмкмку, гзлакіфлмку пралі. Пд-
одрзлалля кмед нмйягарз у ндодгафі 
ілсмокауії, рмбрм бурз «віоруайщ-
лзк», а лд сіжзфлзк.  

Сномбз кйапзсікуварз роалпла-
уімлайщлі жймфзлз мпраллік фапмк 
жгіиплывайзпя в оаккат ООН, ілхзт 
кіелаомглзт могаліжауії, жмкодка  
Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН, ра 
ла гмкрозлайщлмку оівлі. Цзкз нз-
раллякз ндодикаырщпя и кмлгодпз 
ООН, які жгіглм Рджмйыуії 415(V) 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН віг 1 
гоугля 1950 о. (н. d) [12] ндодгба-
фаєрщпя пкйзкарз кмелі н‘ярщ омків и 

омжгйягарз номбйдкз жанмбігалля 
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. На 
VIII Кмлгодпі ООН нм нмндодгедл-
лы жймфзллмпрі ра нмвмгедллы ж 
ноавмнмоухлзкакз (Гавала, 1990 о.) 
[10]  

На IX Кмлгодпі ООН нм нмндод-
гедллы жймфзллмпрі ра нмвмгедллы 
ж ноавмнмоухлзкакз (Каїо, 1995 о.) 
[11] буйа нодгправйдла лапрунла кйа-
пзсікауія роалплауімлайщлзт жйм-
фзлів: 1) вігкзвалля гомхди; 2) рд-
омозпрзфла гіяйщліпрщ; 3) взкоагдлля 
рвмоів кзпрдурва і нодгкдрів куйщру-
оз; 4) нмоухдлля ноава ілрдйдкру-
айщлмї вйаплмпрі; 5) лджакмлла 
рмогівйя жбомєы; 6) угмл йірака; 7) 
кмопщкд ніоарпрвм; 8) жатмнйдлля 
лаждклзт мб‘єкрів, ніг якзкз ом-
жукіырщпя коагіека, нмгоабувалля, 
ніоарпрвм, взкоагдлля йыгди, мбмомр 
лджакмллзт рмваоів; 9) хатоаипрвм жі 
проатмвкмы; 10) кмкн‘ырдолі жймфз-
лз; 11) дкмймгіфлі жймфзлз; 12) 
рмогівйя йыгщкз; 13) рмогівйя йыг-
пщкзкз могалакз; 14) лджакмлла 
рмогівйя лаокмрзкакз; 15) тзблд 
балкоурпрвм; 16) лджакмллд номлзк-
лдлля в йдгайщлзи біжлдп; 17) кмоун-
уія і нігкун гомкагпщкзт, наоріилзт 
гіяфів і взбмолзт мпіб у вігнмвіглмпрі 
ж взжлафдлляк у лауімлайщлмку жа-
кмлмгавпрві; ра 18) ілхі жймфзлз, цм 
жгіиплыырщпя могаліжмвалзкз жйм-
фзллзкз гоунакз. 

В Кмлвдлуії ООН (2000) взжла-
фаырщпя мплмвлі взгз роалплауім-
лайщлмї жймфзллмпрі, цм прмпуырщпя 
псдоз дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі: 
вігкзвалля гомхди, нмоухдлля ноава 
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, хатоаи-
првм жі проатувалляк, тзблд балкоур-
првм ра ілхі. Пдодйік роалплауім-
лайщлзт дкмлмкіфлзт жймфзлів, 
взжлафдлзт кмлвдлуієы, лд кмела 
вваеарз взфдонлзк, рак як мжлакз 
роалплауімлайщлмгм жймфзлу вйапрзві 
пкйагак и ілхзт номрзноавлзт гіялщ, 
вйапрзвзт галмку явзцу (кмлроа-
балга, сайщхувалля гомхди рмцм).  

З мгйягу ла нмхзодліпрщ и 
оіжлмкалірліпрщ роалплауімлайщлзт 
жймфзлів їтля кйапзсікауія кмейзва 
жа кійщкмка козрдоіякз. Сдодг мп-
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лмвлзт ніггоун роалплауімлайщлзт 
жймфзлів жа таоакрдомк хкігйзвзт 
лапйігків кмела взгійзрз: 1) жймфз-
лз, цм жавгаырщ хкмгу кзолмку 
пнівомбірлзурву і лмокайщлмку 
жгіиплдллы кіегдоеавлзт віглмпзл 
(рдомозжк, жатмнйдлля жаоуфлзків, 
угмл йіраків рмцм); 2) дкмлмкіфлі 
жймфзлз (кмлроабалга, нігомбка гом-
хди і уіллзт нандоів, сілалпувалля 
рдомозжку, лдйдгайщла кігоауія, нм-
хзодлля лаокмрзків рмцм); 3) дкм-
ймгіфлі жймфзлз (дкмузг, бімузг 
рмцм); 4) жймфзлз, цм жавгаырщ хкм-
гу мпмбі, каилу, кмоайщлзк уіллм-
пряк (рмогівйя йыгщкз, ніоарпрвм, 
нмхзодлля нмолмгоасії рмцм); 5) 
жймфзлз, цм жавгаырщ хкмгу куйщ-
руолмку омжвзрку (взкоагдлля 
рвмоів тугмелщмгм кзпрдурва). 

Щмгм роалплауімлайщлзт жйм-
фзлів, лдмбтіглм жажлафзрз вае-
йзвіпрщ ракмгм козрдоіы кйапзсікауії 
жймфзлів як козрдоіи капхраблмпрі 
рдозрмоіи (одгімлів) гдоеав. Наноз-
кйаг, у Вігдлпщкіи Ддкйаоауії ном 
жймфзлліпрщ і ноавмпуггя: вігнмвігі 
ла взкйзкз XXI прмйірря віг 20 квір-
ля 2000 о. [1] мпмбйзвм вігкіфаймпщ, 
цм гдоеавз-фйдлз ООН пруобмвалі 
внйзвмк ла пупнійщпрвм оджуйщрарів 
жгіиплдлля пдоимжлзт жймфзлів, цм 
каырщ гймбайщлзи таоакрдо, і «... нд-
одкмлалі у лдмбтіглмпрі гвмпрмомллщ-
мгм, одгімлайщлмгм і кіелаомглмгм 
пнівомбірлзурва у псдоі нмндодгедл-
ля жймфзллмпрі і козкілайщлмгм ноа-
вмпуггя». Якзкз б лд буйз гдм-
гоасіфлі кмогмлз жймфзллзт мнд-
оауіи, яплм, цм могаліжмвала жймфзл-
ліпрщ бійщхд лд мбкдеуєрщпя кіпуд-
вмы акрзвліпры, каиед жавегз вмла 
лмпзрщ роалплауімлайщлзи таоакрдо.  

У йірдоаруоі в якмпрі пакмпріилм-
гм взгу роалплауімлайщлзт жймфзлів  
номнмлуєрщпя взгійярз нмпягалля, 
цм взтмгярщ жа кдеі якмїпщ мглієї 
гдоеавз і лабуваырщ кіелаомглмгм 
таоакрдоу йзхд в кмлкодрліи пзруауії 
у жв‘яжку ж нмявмы у пкйагі жймфзлу 
«ілмждклмгм» дйдкдлра. У галу гоуну 
вкйыфаырщпя коагіекз и гдякі ілхі 
жймфзлз, ж нозвмгу якзт укйагаырщпя 
угмгз ном ноавмву гмнмкмгу [27]. 

Взплмвкз. Пігпукмвуыфз, взжла-
фзкм, цм роалплауімлайщлзи жймфзл 
у пзпрдкі жймфзлів кіелаомглмгм 
козкілайщлмгм ноава таоакрдозжуєрщ-
пя оягмк квайісікуыфзт мжлак, цм 
вігоіжляырщ имгм віг ілхзт взгів 
жймфзлів.  

Пмлярря «роалплауімлайщлзи 
жймфзл» явйяєрщпя кардгмоієы 
кіелаомглмгм ноава, сікпуєрщпя в 
утвайдлзт кіелаомглм-ноавмвзт гм-
кукдлрат, жмкодка в Кмлвдлуії ООН 
номрз роалплауімлайщлмї могаліжмва-
лмї жймфзллмпрі віг 15 йзпрмнага 
2000 о., які у пвмїи пукунлмпрі првм-
оыырщ ноавмвд нмйд у номрзгії впд 
жомпраыфіи роалплауімлайщліи жйм-
фзллмпрі. Цд нмлярря багармапндкрлд, 
вкйыфає в пдбд лд рійщкз нмоухдлля 
лмок козкілайщлмгм ноава, айд и іл-
хзт гайужди ноава – агкіліпроарзв-
лмгм, сілалпмвмгм, кзрлмгм, узвійщ-
лмгм рмцм.  

Ваейзвмы явйяєрщпя таоакрдоз-
прзка роалплауімлайщлмпрі, яка ом-
жукієрщпя жгіглм пр. 3 н. 2 Кмлвдлуії 
ООН номрз роалплауімлайщлмї мо-
галіжмвалмї жймфзллмпрі 2000 о.: а) як 
гіялля жгіиплдлд бійщх ліе в мгліи 
гдоеаві; б) абм жймфзл жгіиплдлзи в 
мгліи гдоеаві, айд пуррєва фапрзла 
имгм ніггмрмвкз, нйалувалля, кдоів-
лзурва фз кмлромйы кає кіпуд в 
ілхіи гдоеаві; в) абм вмлм жгіиплдлм 
в мгліи гдоеаві, айд ноз уфапрі мо-
галіжмвалмї жймфзллмї гоунз, яка 
жгіиплыє жймфзллу гіяйщліпрщ у 
бійщх ліе мгліи гдоеаві; г) абм вмлм 
жгіиплдлм в мгліи гдоеав, айд имгм 
пуррєві лапйігкз каырщ кіпуд в ілхіи 
гдоеаві. 

Напрунлмы квайісікуыфмы мжла-
кмы явйяєрщпя лаявліпрщ «ілмждклмгм 
дйдкдлру», агед роалплауімлайщлі 
козкілайщлі жймфзлз взтмгярщ жа 
кдеі якмїпщ мглієї гдоеавз і лабува-
ырщ кіелаомглмгм таоакрдоу йзхд у 
кмлкодрліи пзруауії у жв‘яжку ж нм-
явмы у пкйагі жймфзлу кіелаомглмгм, 
«ілмждклмгм» дйдкдлра», ж нозвмгу 
фмгм кіе гдоеавакз укйагаырщпя гвм-
прмомллі угмгз ном ноавмву гмнмкмгу. 

Кйапзсікауія роалплауімлайщлзт 
жймфзлів кмейзва жа оіжлзкз коз-
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рдоіякз (прундлы пупнійщлмї лдбдж-
ндкз, жа псдомы пупнійщлзт віглм-
пзл, кардоіайщлзкз козрдоіякз, 
пуб‘єк-ракз жгіиплдлля жймфзлу, 
гедодйі ра пнмпмбі смокайщлм-
ыозгзфлмї сікпауії, жа нмтмгедлляк 
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз, рд-
озрмоіайщлмы нмхзодліпры рмцм), 
жгіглм якзт віл взжлаєрщпя жймфзлмк 
кіелаомглмгм таоакрдоу, кмлвдлуіи-
лзк, дкпроагзуіилзк, нмпягає ла 
дкмлмкіфлу пкйагмву пупнійщлзт 
віглмпзл. 

Козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа 
уі жймфзлз лапрунає лд рійщкз ла 
мплмві кіелаомглзт акрів, айд и жа 
лауімлайщлзкз лмокакз каолмгм и 
козкілайщлм-номудпуайщлмгм жакмлм-
гавпрва.  

З мгйягу ла пзруауіы ж коз-
кілайіжауії жлафлмї кійщкмпрі гіялщ, цм 
віглмпярщпя гм кардгмоії роалплауім-
лайщлзт жймфзлів, и каырщ пуррєві 
омжбіелмпрі нм їт ыозпгзкуії, оівлы 
ноавмвмї муілкз, таоакрдозпрзуі, нм 
пуб‘єкрак віглмпзл ра ілхзк мжлакак, 
вмлз кмеурщ бурз мб‘єглалі у ндвлі 
гоунз. Цд гоунз роалплауімлайщлзт 
жймфзлів, цм нігнагаырщ ніг 
кіелаомглу ыозпгзкуіы ра ыозпгзк-
уіы влуроіхлщмгдоеавлзт могалів; 
жймфзлз кіелаомглмгм таоакрдоу, 
дкпроагзуіилі, кмлвдлуіилі жймфзлз; 
жймфзлз, цм жгіиплыырщпя кіелаомг-
лзкз могаліжмвалзкз гоунакз ра 
мкодкзкз сіжзфлзкз мпмбакз; жймфз-
лз в дкмлмкіфліи, гукаліраоліи, куйщ-
руоліи ра ілхіи псдоат. 
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Пмнкм В. В. Тоалплауімлайьлзи жймфзл у пзпрдкі жймфзлів кіелаомглмгм коз-
кілайьлмгм ноава: квайісікуюфі мжлакз  

В праррі алайіжуырщпя взгз жймфзлів у пзпрдкі кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, 
кіпуд роалплауімлайщлмгм жймфзлу пдодг лзт ра имгм квайісікуыфі мжлакз. Вігжлафа-
єрщпя омжомбйдліпрщ гмкрозлайщлмгм нігтмгу гм взжлафдлля кмлуднуії кіелаомглмгм 
жймфзлу, имгм мжлак и лагмймхуєрщпя ла лдмбтіглмпрі взвфдлля кардгмоії роалплауімла-
йщлмгм жймфзлу як кардгмоії кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава. Аврмо лагмймхує ла 
лдмбтіглмпрі гмпйігедлля взгів жймфзлів у пзпрдкі кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, 
цм мбукмвйыєрщпя пнмпмбакз и смокакз бмомрщбз ж лзкз, смокуйывалляк у кіела-
омглзт ноавмвзт акрат ра влуроіхлщмгдоеавлмку жакмлмгавпрві, а ракме нозряглдл-
ляк гм вігнмвігайщлмпрі взллзт мпіб. З мгйягу ла нмхзодліпрщ ра оіжлмкалірліпрщ роал-
плауімлайщлзт жймфзлів їтля  кйапзсікауія кмейзва жа багарщка козрдоіякз, жмкодка 
кардоіайщлзкз и смокайщлм-ыозгзфлзкз, рдозрмоіайщлмы нмхзодліпры, пуб‘єкрлзк 
пкйагмк, жакоінйдліпры у кіелаомглзт лмокарзвлзт акрат рмцм.    

Кйюфмві пймва: кіелаомглд козкілайщлд ноавм, кіелаомглзи жймфзл, роалпла-
уімлайщлзи жймфзл, взг жймфзлу, квайісікуыфі мжлакз 

 

 

Пмнкм В. В. Тоалплаузмлайьлмд нодпрунйдлзд в пзпрдкд нодпрунйдлзи кде-
гулаомглмгм угмймвлмгм  ноава: квайзсзузоуюцзд нозжлакз  

В прарщд алайзжзоуырпя взгш нодпрунйдлзи в пзпрдкд кдегулаомглмгм угмймв-
лмгм ноава, кдпрм роалплаузмлайщлмгм нодпрунйдлзя подгз лзт, а ракед дгм квайз-
сзузоуыцзд нозжлакз. Оркдфадрпя оажоабмраллмпрщ гмкрозлайщлмгм нмгтмга к 
мнодгдйдлзы кмлуднузз кдегулаомглмгм нодпрунйдлзя, дгм нозжлакмв и мркдфадрпя 
лдмбтмгзкмпрщ зжуфдлзя кардгмозз роалплаузмлайщлмгм нодпрунйдлзя как кардгмозз 
кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава. Аврмо мбоацадр влзкалзд ла лдмбтмгзкмпрщ зпп-
йдгмвалзя взгмв нодпрунйдлзи в пзпрдкд кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава, фрм 
мбмплмвшвадрпя пнмпмбакз и смокакз бмощбш п лзкз, смокуйзомвалздк в кдегула-
омглшт ноавмвшт акрат з влуродллдк гмпугаопрвдллмк жакмлмгардйщпрвд, а ракед 
нозвйдфдлздк к мрвдрпрвдллмпрз взлмвлшт йзу. Иптмгя зж оапномпроалдллмпрз з 
оажлммбоажлмпрз роалплаузмлайщлшт нодпрунйдлзи, зт кйаппзсзкаузя вмжкмела жа 
клмгзкз козрдозякз, в фапрлмпрз кардозайщлшкз и смокайщлм-ыозгзфдпкзкз, рдо-
озрмозайщлми оапномпроалдллмпрщы, пубчдкрлшк пмправмк, жакоднйдллмпрщы в кде-
гулаомглшт лмокарзвлшт акрат з го. 

Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглмд угмймвлмд ноавм, кдегулаомглмд нодпрунйдлзд, 
роалплаузмлайщлмд нодпрунйдлзд, взг нодпрунйдлзя, квайзсзузоуыцзд нозжлакз 

 

 

Popko V. Transnational crime in the internationl criminal law system: qualifying 
features 

The article analyzes the types of crimes in the system of international criminal law, the 
place of transnational crime among them and its qualifying attributes. The development of 
the doctrinal approach to the definition of the concept of an international crime, its 
features, and emphasizes the need to study the category of transnational crime as a category 
of international criminal law. The author emphasizes the need to study the types of crimes 
in the system of international criminal law, stipulated by methods and forms of struggle 
against them, the wording in international legal acts and domestic law, as well as the 
prosecution of perpetrators. Given the prevalence and diversity of transnational crimes, 
their classification is possible by many criteria, in particular material and formal-legal, 
territorial prevalence, subject structure, entrenched in international regulations, etc. 

Key words: international criminal law, international crime, transnational crime, type 
of crime, qualifying features. 


