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аналітичної моделі 

Мдра пуфаплмгм кіелаомглмгм 
нубйіфлмгм ноава (гайі – МПП) – уд 
нігрозкалля кіелаомглмгм ноавмнм-
оягку гйя жанмбігалля оіжлзт кме-
йзвзт гдмнмйірзфлзт козжмвзт пзру-
ауіи вмєллмгм, гукаліраолмгм, дкмйм-
гіфлмгм, абм ілхмгм таоакрдоу, в пві-
рмвіи узвійіжауіиліи пзпрдкі. 

Тмку првмодлля єгзлмї алайірзф-
лмї кмгдйі пзпрдкз МПП і лммпсдоз, 
гйя жгіиплдлля кіелаомглм-
ноавмвмгм кмлірмозлгу, кмела лажва-

рз мглієы ж лаиваейзвіхзт жагаф в 
гмпяглдллі уієї кдрз. Хаоакрдолмы 
мпмбйзвіпры ракмгм кмлірмозлгу є 
ввдгдлля в єгзлу кмгдйщ взтіглзт 
омбмфзт наоакдроів: іпрмозфлмгм фапу 
і сакрмоів пдодгмвзца, які в нозомг-
лзт укмват гдмнмйірзфлмгм і гдмгоа-
сіфлмгм йалгхасру гдрдокілувайз 
взлзклдлля пзпрдкз МПП. Цд мбм-
в'яжкмва взкмга гйя впралмвйдлля 
нмфаркмвмгм пралу пзпрдкз лммпсдоз 
і нмгайщхмгм взжлафдлля вдкрмоів 
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кмейзвмгм омжвзрку пзпрдкз МПП. 
Пмродба у првмодллі ракмї кмгдйі 
ійыпроуырщ іпрмозфлі нозкйагз омж-
взрку МПП, мпмбйзвм в Нмвірліи фап 
[1, п. 70-78], [2, п. 61-74]. 

Оглак, в номудпі взвфдлля лау-
кмвзт гедодй ж іпрмоії МПП, аврмоз 
ндодкмлайзпщ, цм вфдлі-ноавмжлавуі 
гм узт ніо лд нозихйз гм єгзлмї 
гуккз ж фапу урвмодлля пзпрдкз 
МПП. Такме в пвмїт омбмрат сатівуі 
жапрмпмвуырщ оіжлу йдкпзку: ланоз-
кйаг «взлзклдлля» абм «пралмвйдл-
ля» МПП, цмгм мглзт і рзт ед нд-
оімгів фапу в іпрмоії МПП [1, п. 46-
48], [2, п. 33-61]. 

Упулдлля галмгм оіжлмфзралля, 
якд нмв'яжалд ж мпмбйзвмпрякз ном-
удпів пралмвйдлля і взлзклдлля пзп-
рдкз МПП, кає вдйзкд жлафдлля гйя 
омжомбкз гмпрмвіолмї кмгдйі пзпрдкз 
МПП і лммпсдоз. 

Дмрозкуыфзпщ нозлузнів гдсі-
ліуії, лдмбтіглм вігжлафзрз, цм рдо-
кілз «пралмвйдлля» і «взлзклдлля» 
вігоіжляырщпя жа пкзпймвзк жкіпрм-
влзк лавалраедлляк. Так, «пралмв-
йдлля», абм омжвзрмк, ндодгбафає 
лджавдохдлзи томлмймгіфлзи номудп, 
цм розває, якзи ндодгує жавдохдлм-
ку номудпу лаомгедлля, рмбрм «вз-
лзклдллы» [2, п. 33-61]. 

Оред, ном пралмвйдлля і лапрун-
лд взлзклдлля пзпрдкз МПП кмела 
гмвмозрз рійщкз в жв'яжку ж кмлкодр-
лзк фапмк, нм жавдохдллы якмгм, 
одгімлайщлі кіегдоеавлі ноавмві 
вжаєкзлз ндодомпйз в гймбайщлі кі-
егдоеавлі віглмпзлз – в номпрмоі 
лахмї нйалдрз в уіймку. Цд взжлафає 
жавдохдлля нмфаркмвмї сажз омжвзр-
ку, абм пралмвйдлля, яка пвмїк кіл-
удвзк оджуйщрармк, жлакдлує мб'єк-
рзвлзи сакр взлзклдлля гймбайщлмї 
пзпрдкз МПП, цм мтмнзйа впы ждк-
лу куйы. 

Тмку номудп взлзклдлля МПП, 
як пвірмвмї пзпрдкз, пйіг пніввіглм-
пзрз ж гймбайщлзк омжгіймк пвіру 
кіе Іпналієы і Пморугайієы в 1494 
омуі,  якмку у сажі пралмвйдлля, нд-
одгувайа буййа нанз Сікпра IV 
«Aeterni Regis» віг 1481 омку, а ра-
кме буййа «Inter Caetera» № 2 нанз 

Ойдкпалгоа VI Бмогеіа віг 1493 
омку ном нмгій пвіру. 

У 1494 омуі нмгій пвіру ндоди-
хмв в акрзвлу кіегдоеавлу сажу і 
був жагмкукдлрмвалзи в кіелаомг-
лм-ноавмвіи смокі. Панпщка буййа 
«Inter Caetera» № 2 віг 1493 омку 
нмпйуезйа гдмнмйірзфлмы мплмвмы 
гйя укйагдлля 7 фдовля 1494 омку 
Тмогдпійщяпщкмгм гмгмвмоу ном нмгій 
пвіру кіе Іпналієы і Пморугайієы. 
Цы гару, як вваеає аврмо, пйіг вз-
жларз і «гд-сакрм», і «гд-ыод», гармы 
лаомгедлля пзпрдкз МПП, як гйм-
байщлмї пзпрдкз. Чап, якзи ндодгу-
вав уіи гарі, був ндоімгмк пралмв-
йдлля пзпрдкз МПП, ніпйя якмгм 
номявзйзпя таоакрдолі мжлакз ра 
гмкукдлрайщлі пвігфдлля взлзклдл-
ля пзпрдкз МПП, як впдпвірлщмї 
ілсмокауіилм-ноавмвмї проукруоз ла 
гймбайщлмку номпрмоі лммпсдоз Зд-
кйі [1, п. 58], [2, п. 33-62], [3, С. 60-
61], [4], [5], [6, c. 23-24]. 

Ммела првдогеуварз, цм ж фапу 
пвмгм взлзклдлля, пзпрдка МПП 
омжвзвайапя, як вігмбоаедлля гймба-
йщлзт узвійіжауіилзт номудпів нмгі-
йу пвіру, цм игурщ вед номрягмк 
гдкійщкмт пмрдлщ омків у пвірмвіи – 
гдмнмйірзфліи пзпрдкі, яка є мглієы ж 
одфмвзт пкйагмвзт лммпсдоз (ал-
ромнмпсдомы, абм пмуімпсдомы). 

Нммпсдолзи нігтіг гмжвмйяє 
жв'яжарз двмйыуіы пзпрдкз МПП і 
номпрмоу лммпсдоз в номудпі нмгійу 
пвіру і имгм мпвмєлля. У лщмку кіп-
рзрщпя мплмва гйя омжомбкз дсдкрз-
влзт кдрмгів кмлірмозлгу узвійіжа-
уіилзт гдмнмйірзфлзт номудпів і 
вгмпкмлайдлля пзпрдкз МПП. Дала 
рдка в нмгіблмку апндкрі в лаукмвіи 
ыозгзфліи йірдоаруоі цд лд омжгйя-
гайапя. 

Сзпрдка МПП, гдмнмйірзфла пз-
прдка пвіру і лммпсдоа в уіймку, як 
мгла ж укмвлм нмжлафдлзт лакз гдм-
псдо, жа гмнмкмгмы пвмїт проукруо 
вжаєкмгіырщ кіе пмбмы в єгзлмку 
гймбайщлмку номпрмоі, цм нігрвдо-
геує гмуійщліпрщ омжомбкз єгзлмї 
алайірзфлмї, ікірауіилмї, абм жкіха-
лмї кмгдйі ущмгм номудпу [7, п. 6-9, 
19, 25-26]. 
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Ндмбтіглм лагагарз, цм гдмпсд-
оакз кз лажзваєкм гймбайщлі кмкнм-
лдлрз в пкйагі Здкйі, кдеі якзт укм-
влм взжлафдлі і взгійдлі ла оіжлзт 
оівлят її могаліжауії. У рійі Здкйі гдм-
псдоз нодгправйяырщ пмбмы пзпрдку 
кмлудлрозфлзт рій – псдо (пууійщлзт 
абм ндодозвфапрзт), які і урвмоыырщ 
мбмймлкмву проукруоу лахмї нйалдрз. 
Згіглм ж лаукмвзкз нмляррякз в ном-
прмомвзт кдеат узт мбмймлмк Здкйі 
вжаєкмгіырщ гдмсіжзфлі, гдмтікіфлі, 
гдмймгіфлі, гдмгоасіфлі, бімймгіфлі, 
дкмлмкіфлі ра пмуіайщлі мб'єкрз, а 
ракме ноавмві мб'єкрз і пуб'єкрз [8, 
п.127, 132, 133, 137, 138]. 

Тодба жажлафзрз, цм нмлярря 
«лммпсдоа», «алромнмпсдоа», абм е 
«пмуімпсдоа» – є рмрмелзкз. Оглак 
рдокіл «лммпсдоа», як псдоа омжуку, 
кіпрзрщ бійщх хзомкзи – сіймпмс-
пщкзи пдлп, ліе рдокілз «алромнмп-
сдоа», абм «пмуімпсдоа», які взжла-
фаырщ капхрабз і кдеі псдоз гіяйщ-
лмпрі йыгзлз ноз мпвмєллі і ндодр-
вмодллі номпрмоу. Цд віглмпзрщпя, як 
гм пзпрдкз мбмймлмк Здкйі – гдмп-
сдо, як гм кмпкіфлмгм номпрмоу, рак і 
гм віоруайщлмгм номпрмоу. Оред, 
номпріо алромнмпсдоз (пмуімпсдоз), 
як псдоа кардоіайщлмї (одфмвмї) гія-
йщлмпрі йыгзлз, – є пкйагмвмы фап-
рзлмы її омжуклмї (омжукмвмї) гіяйщ-
лмпрі в лммпсдоі в уіймку. Вігнмвіг-
лм, номудп нмгійу пвіру – номудп 
ндодрвмодлля номпрмоу в «алромнм-
псдоі-пмуімпсдоі», а ракме пралмв-
йдлля ра двмйыуія пзпрдкз МПП, 
лдомжозвлі ж жагайщлзкз номудпакз 
в лммпсдоі [9, п. 186-188, 204-213], 
[10, c. 492]. 

Ндмбтіглм лагмймпзрз ла рмку, 
цм алайіж жкіпру узт нмлярщ є 
мб‘єкрзвлм  лдмбтіглзи гйя гмроз-
калля нозлузну гдсіліуії ноз мнзпі 
гдмнмйірзфлзт і узвійіжауіилзт двм-
йыуіилзт номудпів ж нмжзуії лммпсд-
оз (пзпрдклзт гдмпсдолзт нозлуз-
нів). Цщмгм взкагає і номудп ноавмр-
вмофмпрі – взомбйдлля і нозилярря 
вігнмвіглзт лмокарзвлзт акрів в 
пзпрдкі МПП як ілпроукдлрів лдпз-
ймвмгм уноавйілля явзцакз і нмгія-
кз ла оіжлзт номпрмомвм-фапмвзт і 

проукруолзт оівлят лммпсдоз [11, 
c. 22], [12, c. 77-83]. 

В галзи фап в пзпрдкі гдмпсдо в 
пкйагі лммпсдоз кмела взгійзрз 
мкодку дрліфлу кмкнмлдлру, яка пра-
йа нмнуйяола в жатіглмку пвірі в 
кілуі XX прмйірря ніг лажвмы «алгйм-
псдоа» [13, п. 1-29], [14], [15, п. 1-8], 
[16], [17], [18], [19], [20], [21]. 

Згіглм ж гмпйігедллякз аврмоа 
галмї праррі, жаомгмк алгймпсдоз псм-
окувавпя вед в ніжлщмку Сдодглщм-
віффі ла сулгакдлрі, рак жвалмї, йа-
рзлмпсдоз в оупйі Саоагмпщкмгм гм-
гмвмоу ном нмгій пвіру, укйагдлмгм 
кіе Іпналієы і Пморугайієы в 1529 
омуі. Цзк гмгмвмомк вед ндодгувайз 
нанпщкі буййз ра гвмпрмомллі гмгмвм-
оз алаймгіфлмгм жкіпру. Змкодка, бу-
ййа ном нмгій пвіру кіе Іпналієы і 
Пморугайієы нанз Сікпра IV «Aeterni 
Regis» віг 1481 омку. Напрунла буййа, 
ном нмгій пвіру кіе Іпналієы і Пмору-
гайієы «Inter Caetera» № 2 віг 1493 
омку нанз Ойдкпалгоа VI, іліуіывайа 
в 1494 омуі укйагдлля кіе Іпналієы і 
Пморугайієы Тмогдпійщяпщкмгм гмгм-
вмоу ном нмгій пвіру, якзи, мглак, лд 
взоіхзв впі пніолі нзралля. Тійщкз 
буййа нанз Юйія II віг 1506 омку і 
Саоагмпщкзи гмгмвіо, нігнзпалзи Іп-
налієы і Пморугайієы в 1529 омуі, 
впщмгм йзхд ла кійщка гдпярзйірщ 
жагмвмйщлзйз ілрдодпз мбмт прмоіл [1, 
п. 58], [3, С.60-61], [4], [5], [6, c. 23-
24]. 

Лмгіпрзка номудпу нмгійу пвіру 
нігрвдогеує, цм алгймпсдоа є ном-
гукрмк двмйыуії йарзлмпсдоз, яка 
взлзкйа в пкйагі лммпсдоз вед в XV 
прмйіррі, як оджуйщрар дкпналпії Іпна-
лії і Пморугайії в пвірмвмку мкдалі –  
жатмнйдлля лзкз лмвзт рдозрмоіи нм 
впіи ждкліи куйі [1, c. 46-48, 64], [10, 
c. 490-492]. Помрягмк гдкійщкмт пм-
рдлщ омків двмйыуії йарзлмпсдоз, як 
одфмвмї пкйагмвмї лммпсдоз, віг ніж-
лщмгм Сдодглщмвіффя і гм рдндоіх-
лщмгм фапу, вігбуйапя нмвла сулкуі-
млайщла і проукруола жакіла йарзлм-
псдоз – алгймпсдомю [18], [19], [20], 
[21]. 

Цд пуномвмгеуваймпя акрзвлзк 
номудпмк омжвзрку пзпрдкз МПП [2, 
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c. 59-65], [11, c. 13-16], [22, c. 78-79]. 
В оджуйщрарі, йарзлмпсдоа, як псдоа 
ндодрвмодлля гдмномпрмоу, вроарзйа 
гмкілалрлд пралмвзцд в пзпрдкі 
лммпсдоз Здкйі і її пзпрдклі сулкуії 
в номудпі нмгайщхмгм нмгійу пвіру 
ндодихйз гм алгймпсдоз [1, п. 70-72]. 

Навдгдла томлмймгія і ймгіка нм-
гіи вкажує ла рд, цм в галзи фап, ноз 
кмлірмозлгу гдмнмйірзфлмї (узвійі-
жауіилмї) пзпрдкз, ла мплмві лммпсд-
олмгм (гдмпсдолмгм) нігтмгу і ж уоа-
тувалляк іпрмозфлмгм гмпвігу, кме-
ла лд рійщкз взжлафарз, а и вігнмвіг-
лм гм кдрз жагаварз лдмбтіглі гйя 
взоіхдлля кмлкодрлзт гдмнмйірзф-
лзт жагаф вдкрмоз омжвзрку пзпрдкз 
МПП [23, c. 154-178]. 

За рвдогедлляк Согеала Вуфд-
рзфа, гмудлра Взцмї хкмйз пупнійщ-
лзт і кіелаомглзт віглмпзл Улівдо-
пзрдру Орравз (Калага), сатівуя ж 
рдмоії кіелаомглзт віглмпзл і акд-
озкалпщкмї жмвліхлщмї нмйірзкз, 
алгймпсдоа уноавйяє пвірмк. Віл жа-
жлафає, цм уди рдокіл, якзи був ввд-
гдлзи в кілуі ХХ прмйірря, і мжвуфд-
лзи ла кмлсдодлуіят, які номвмгярщ-
пя одгуйяолм Гугжмлмвпщкзк ілпрз-
рурмк проардгіфлзт гмпйігедлщ, прав 
нмнуйяолзк у пвірі, мпмбйзвм в алг-
йм-акдозкалпщкзт кмлпдовармоів і 
лдмкмлпдовармоів. Сак Вуфдрзф віг-
лмпзрщ уди рдокіл гм гоунз гдоеав, 
коаїл і рмваозпрв, цм взкмозпрмву-
ырщ алгйіипщку кмву, які мб'єглалі 
кмвмы, уіллмпрякз і упралмвакз (в 
рмку фзпйі, жвзфаилм, і ноавмвзкз), 
нмв'яжалзкз ж іпрмозфлзк гмпвігмк 
Вдйзкмї Бозралії [15, п. 1-8], [16], 
[17, c. 1-13]. 

Мабурщ, гм нмгіблзт проукруо 
роагзуіилм кмела віглдпрз Бозрал-
пщку пнівгоуеліпрщ, цм мб‘єглує 16 
гдоеав, які оаліхд втмгзйз гм Боз-
ралпщкмї ікндоії, а ракме впы пукун-
ліпрщ ілхзт пуб'єкрів МПП, гд сак-
рзфлзк абм мнмпдодгкмвалзк сілал-
пмвзк гмлмомк є США. 

Оред, алгймпсдоа, як гймбайщла 
пзпрдка, ндодбуває в оаккат жатіглмї 
узвійіжауії. На гукку С. Вуфдрзфа, 
США і Вдйзка Бозралія пралмвйярщ 
«ягом» пнійщлмрз, яка вкйыфає і ілхі 

алгймкмвлі гдоеавз, ракі як Авпроа-
йія, Калага, Нмва Здйалгія, Іойалгія 
[15, п. 1-2], [16], [18], [19]. 

Оглак аврмоз уієї праррі лд жгмглі 
ж везвалляк С. Вуфдрзфдк нмлярря 
«ягом» в нмєглаллі ж рдокілмк «алг-
ймпсдоа». Як вед жажлафаймпщ, алгйм-
псдоа взлзкйа в номудпі двмйыуії 
лммпсдоз ла сулгакдлрі йарзлмпсд-
оз. Тмку рдокілмк, цм таоакрдозжує 
сулкуімлайщлі і проукруолі мпмбйз-
вмпрі алгймпсдоз в узвійіжауіиліи, 
гдмнмйірзфліи пзпрдкі і пзпрдкі лмм-
псдоз в уіймку, аврмо вваеає рдокіл 
«мбмймлка», цм є пзлмлікмк рдокіла 
«псдоа», а гдоеавз, жгагалі С. Вуфд-
рзфдк, є ваейзвзкз пзпрдклмурвм-
оыыфзкз кмкнмлдлракз уієї «мбм-
ймлкз», рмбрм алгймпсдомю. 

Такме, ноз гмрозкаллі нозлуз-
ну гдсіліуії, пйіг взвфзрз впі іпрмоз-
флі апндкрз смокувалля пзпрдкз 
МПП, які внйзлуйз ла взомбйдлля 
лмок МПП, цм пуномвмгеувайз і 
нігрозкуырщ номудп нмгійу пвіру: віг 
нанпщкзт буйй і іпналм-
нморугайщпщкзт гмгмвмоів кілуя XV 
– нмфарку XVI прмйірщ, і гм лахмгм 
фапу, цм в нігпукку нозжвдйм гм 
пралмвйдлля пуфаплмї алгймпсдоз. 

Помудп нмгійу пвіру – уд номудп 
ндодрвмодлля гймбайщлмгм пдодгм-
взца номезвалля йыгзлз – дкмйм-
гіфлмгм номпрмоу лахмї нйалдрз, 
якзи, нмфзлаыфз ж XV прмйірря, ак-
рзвував омжвзрмк пзпрдкз МПП, цм, 
в пвмы фдогу, гмжвмйзйм врійзрз од-
жуйщрарз нмгійу пвіру в ноавмву см-
оку [1, c. 46-48,71], [3, c. 60-61], [10, 
c. 490-492], [11, c. 13-16]. Евмйыуія і 
гзсдодлуіауія номпрмомвмї проукру-
оз лммпсдоз, як гайі нмкаед аврмо, 
нозвдйа її гм ндодтмгу ла лмвзи – 
бійщх взпмкзи дкдогедлрлзи оівдлщ, 
в якмку номявзвпя пзлдогіжк гдмнм-
йірзфлзт (узвійіжауіилзт) номудпів 
нмгійу пвіру і номудпів омжвзрку пзп-
рдкз МПП [24, п. 99]. 

Рдромпндкрзвлзи нігтіг в гмпйі-
гедллі впіт узт номудпів, які вігбу-
вайзпя і вігбуваырщпя в єгзлмку 
номпрмомвмку кмлрзлуукі лахмї 
нйалдрз, гмжвмйзрщ нозпрунзрз гм 
првмодлля єгзлмї сулкуімлайщлмї 
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кмгдйі двмйыуії пзпрдкз МПП і 
лммпсдоз Здкйі. У ліи ракме бугд 
вігмбоаедлзи гіайдкрзфлзи гуайіжк 
ноава, цм взоаеаєрщпя в имгм млрм-
ймгіфлмку омжнмгійі ла нозомглд і 
нмжзрзвлд ноавм [1, c. 70], [25, c. 29-
30, 33-34]. 

Пігрвдогедлляк сакру вжаєкмгії 
в єгзлмку номпрмоі «ноава ла ндо-
взллд жалярря» і «ноава ла нмгайщхд 
вмймгілля» лмвзкз рдозрмоіякз, є 
кмопщкі дкпндгзуії, нанпщкі буййз ра 
кіелаомглі гмгмвмоз [1, п. 59, 64], [2, 
c. 61-62], [6, c. 23-24], [10, c. 490-
492]. 

Вмлз пйуеарщ ійыпроауієы гйм-
байщлзт мпмбйзвмпрди жагайщлмгм 
номудпу взвфдлля, мпвмєлля і нмгійу 
пвіру, гм якмгм нозпрунзйз Іпналія і 
Пморугайія в ніжлщмку Сдодглщмвіффі 
в кілуі XV і нмфарку XVI прмйірря 
[3, c. 60-61], [6, п. 18-24]. Нагагаєкм, 
цм віл жгіиплывавпя ла мплмві Тмо-
гдпійщяпщкмгм гмгмвмоу 1494 омку і 
Саоагмпщкмгм гмгмвмоу 1529 омку. 
Укйагдлля узт гвмпрмомлліт гмгм-
вмоів нмндодглщм буйм птвайдлм нан-
пщкзкз буййакз: буйймы «Inter 
Caetera» № 2 нанз Ойдкпалгоа VI 
віг 1493 омку і буйймы нанз Юйія II 
віг 1506 омку вігнмвіглм [1, п. 58], 
[4], [5]. 

Впік узк нмгіяк ндодгувайа дк-
пналпія Опкалпщкмї ікндоії в Євомну, 
яка в пдодгзлі XV прмйірря нігвдйа 
озпку ніг номудпмк вдйзкмгм ндод-
пдйдлля лаомгів ж Ажії в Євомну, Пд-
опзгпщкзкз віилакз, віипщкмвзкз 
нмтмгакз Ойдкпалгоа Макдгмлпщкм-
гм, жавмываллякз Чзлгіптала, Ходп-
рмвзкз нмтмгакз, омжнагмк Віжал-
ріипщкмї ікндоії і жвійщлдлляк Піод-
лдипщкмгм нівмпромва віг кавоів [10, 
c. 474-480]. Ваейзвзк лапйігкмк 
дкпналпії руоків-мпкалів у Євомну, 
ніпйя вжярря Кмлпралрзлмнмйя і на-
гілля Віжалрії, буйм нмоухдлля в XV 
прмйіррі путмнурлзт рмогмвзт жв'яж-
ків ж Ілгієы і Кзраєк, жвігкз в євом-
ндипщкі гдоеавз лагтмгзйз ноялмці, 
ркалзлз ра ілхі лдмбтіглі гйя євом-
ндиуів рмваоз [10, c. 545- 547]. 

Пмоухдлля рмогмвм-дкмлмкіфлзт 
путмнурлзт хйятів фдодж «ягом» 

Євоажіипщкмгм кардозка, які в рми 
фап ндодбувайз ніг кмлромйдк Рмпіи-
пщкмї гдоеавз і Опкалпщкмї ікндоії, 
акрзвувайм кмопщку дкпналпіы Іпна-
лії ра Пморугайії лавкмйм «ягоа» 
Євоажіипщкмгм кардозка [3, п.10, 54-
60]. Цд нозжвдйм гм гзсдодлуіауії 
одфмвмї проукруоз лммпсдоз і смо-
кувалля лавкмйм «ягоа» одфмвмї 
«мбмймлкз» – йарзлмпсдоз. Такме в 
номудпі гзсдодлуіауії проукруоз 
лммпсдоз псмокувайапя «дквінмрдл-
уіайьла нмвдотля» – віоруайщла кдеа 
омжгійу кіе укмвлм ндвлзкз «яг-
омк» і «мбмймлкмы», яка прайа взкм-
луварз сулкуіы віоруайщлмї омжнм-
гійщфмї кдкбоалз [26, п. 54-56], [27, 
п. 860]. 

Опмбйзвм таоакрдолм рд, цм ук-
йагдлі в XV-XVI прмйіррят кіе Іп-
налієы і Пморугайієы угмгз ном нм-
гій пвіру, які буйз нігрозкалі нанпщ-
кзкз буййакз, кайз дкмлмкіфлу 
нозфзлу – нмоухдлля путмнурлзт 
рмогмвзт хйятів в Ілгіы і Кзраи. Цд 
гайм нмруелзи ікнуйщп гм омжвзрку 
пзпрдкз іпналм-нморугайщпщкзт гм-
гмвмоів нм омжгійу пвіру і взлзклдл-
ля йарзлмпсдоз. Гдмгоасіфлі укмвз 
ра дкмлмкіфлі нозфзлз в уіймку нмп-
йуезйз гмкілалрлзк сакрмомк, 
якзи вед в Нмвіи іпрмоії гав нм-
хрмвт гм првмодлля сулгакдлру 
пуфаплмї пзпрдкз МПП, двмйыуії 
номпрмомвмї проукруоз лммпсдоз 
Здкйі –  ндодрвмодллы йарзлмпсдоз 
в алгймпсдоу і впралмвйдлля нозкару 
алгймпакпмлпщкмї пзпрдкз ноава в 
кіелаомглзт віглмпзлат [1, п. 59, 64, 
71], [14], [17], [18]. 

Цд нігрвдогеуырщ кмопщкі дкп-
ндгзуії кілуя XV-нмфарку XVI прм-
йірря. У 1488 омуі нморугайдущ Бао-
рмймкду Діах вігкозв кзп Дмбомї 
Нагії ла нівгдллмку коаї Асозкз, а 
имгм пніввірфзжлзк Вапкм га Гака в 
1497-1499 омкат мбіглув Асозку, 
оутаыфзпщ ла птіг, увіихмв в Ілгіи-
пщкзи мкдал і гмпяг Ілгії. У 1492-
1504 омкат Хозпрмсмо Кмйукб жом-
бзв ла кмозпрщ Іпналії кійщка дкпнд-
гзуіи ла жатіг і вігкозв нівліфлма-
кдозкалпщкі ждкйі. Акдозгм Віпнуф-
фі, якзи в 1499-1504 омкз був кмпкм-
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гоасмк нморугайщпщкзт дкпндгзуіи, 
впралмвзв в нморугайщпщкіи жмлі нм-
гійу пвіру кммогзларз нівгдллмакд-
озкалпщкмгм кмлрзлдлру. Цд гмжвм-
йзйм Пморугайії жакоінзрз жа пмбмы 
рдозрмоіы лзліхлщмї Боажзйії. Опм-
бйзвм ваейзву дкпндгзуіы могаліжу-
вав Фдолал Магдййал, якзи в 1519 
омуі мфмйзв коугмпвірлє нйавалля в 
жатіглмку ланоякку, номихмв в Тз-
тзи мкдал, а вігкозрі лзк ждкйі в 
кдеат жмлз омжгійу ж Пморугайієы, 
мгмймпзв рдозрмоієы Іпналії [1, 
п. 58], [3, п. 54-60], [6, c. 18-24, 39-
59], [25, c. 28]. 

Міелаомглм-ноавмві лапйігкз 
впіт узт дкпндгзуіи буйз гмкукдл-
райщлм жасікпмвалі і взжлалі мбмка 
прмомлакз. Оглі дкпналпії буйз 
птвайдлі Панмы Ойдкпалгомк VI в 
1493 омуі, а ілхі Панмы Юйієк II в 
1506 омуі. Напрунлі дкпналпії, їт ла-
пйігкз ра укмвз нмгайщхмгм нмгійу 
пвіру буйз вігмбоаедлі в іпналм-
нморугайщпщкмку Саоагмпщкмку гм-
гмвмоі віг 1529 омку [1, п. 64], [3, 
п. 60], [4], [5], [25, c. 28]. 

На жмоі Нмвмї іпрмоії, соалуужз, 
алгйіиуі ра гмййалгуі ракме вкйыфз-
йзпя в гмлку жа нігкмодлля лмвзт 
ждкдйщ [1, п. 59, 64], [25, c. 30-35]. 
Нанозкйаг, гмййалгпщка і алгйіипщка 
Опр-ілгпщкі кмкналії, лджваеаыфз ла 
кмлкуодлрлу бмомрщбу ла Стмгі, пні-
йщлзкз жупзййякз йіквігувайз нмо-
ругайщпщкд одгімлайщлд налувалля в 
Ілгмлджії [25, c. 28-29]. Цди номудп 
ійыпроує іпрмоія укйагдлля алгйм-
гмййалгпщкзт гмгмвмоів віг 1619 і 
1623 омків. Лмлгмлпщкзи гмгмвіо 
1824 омку жавдохзв номудп рдозрм-
оіайщлмгм омжкдеувалля алгйіипщкзт 
і гмййалгпщкзт вмймгілщ в Ілгії і Пі-
вгдллм-Стігліи Ажії і нозвів гм Су-
кароалпщкмгм гмгмвмоу1871 омку, 
якзи водгуйывав алгйм-гмййалгпщкі 
віглмпзлз в ущмку одгімлі. У 1884 
омуі кмлгодп в Бдойілі, взжлафзв 
ноавмві нмлярря кмймліжауії і «лі-
фзилмї» рдозрмоії (terra nullius) [2, 
c. 62-73], [11, c. 37-41], [25, c. 30-35]. 

Є нозкірлзк, цм в XVII прмйіррі 
Алгйія, жа угмгмы ж Рмпіипщкмы гдо-
еавмы, лакагайапя мпвмїрз Півліф-

лзи кмопщкзи хйят. Цд гмжвмйзйм б 
гмпягрз Кзраы ра ілхзт коаїл Ажії 
фдодж Бдозлгмву номрмку, цм омжгі-
йяє Чукмрку ра Айяпку, мглак уя 
дкпндгзуія жажлайа лдвгафі. 

Лмгіпрзка узт гймбайщлзт ном-
удпів в кмлрдкпрі двмйыуії лммпсдоз 
нігрвдогеує смокувалля «мбмймл-
кмвмї» проукруоз пакмї лммпсдоз, 
яка нозомглзк фзлмк взлзкає цмгм 
«ягоа» пуб'єкрів МПП Сраомгм Сві-
ру, таоакрдолзк нодгправлзкмк якзт 
в Нмвіи іпрмоії буйа Рмпіипщка гдо-
еава, нмрік Рмпіипщка ікндоія, а вед 
в Нмвірлщмї іпрмоії – пнмфарку Смыж 
РСР, а ніпйя имгм омжнагу Рмпіипщка 
Фдгдоауія. 

За ндоімг фапу ж 1580 нм 1640 
омкз омпіялз вігкозйз гйя пдбд і 
нігкмозйз ноакрзфлм вдпщ Сзбіо, а 
нмрік ла птмгі взихйз гм Тзтмгм 
мкдалу. Уед в Нмвірлщмї іпрмоії – 
ніпйя жавдохдлля в Рмпії в 1922 омуі 
Гомкагялпщкмї віилз, нмфайапя акрз-
вла омбмра ж мпвмєлля Півліфлмгм 
кмопщкмгм хйяту, якзи жавегз кав 
проардгіфлд жлафдлля. Так омжвзвав-
пя номудп двмйыуії «ягоа» лммпсдоз, 
укйагдлмгм в «мбмймлку», урвмодлу 
ноз омжгійі пвіру в оупйі гймбайщлзт 
узвійіжауіилзт номудпів. У смоку-
валлі ра одпроукруозжауії йарзлмп-
сдоз – каибурлщмї алгймпсдоз – ла 
ндохмку драні в ніжлщмку Сдодглщм-
віффі боайз уфапрщ Іпналія ра Пмору-
гайія, ла лапрунлмку драні –  Нмвмї 
іпрмоії – Гмййалгія, Алгйія і Фоал-
уія, а ла жавдохайщлмку драні – в 
Нмвірлщмї іпрмоії – США [2, c. 62-
73], [3, п. 60-61], [11, п. 37-45], [12, 
c. 77-83], [25, c.28-29, 32]. 

У ндоімг Козкпщкмї віилз 1853-
1856 омків, номкзпймвм-омжвзлдлі 
євомндипщкі гдоеавз – Алгйія, 
Фоалуія, Іпналія, а ракме Туодффзла, 
аракувайз рдозрмоіы Рмпіипщкмї ікнд-
оії нм впщмку ндозкдроу її кмогмлів: 
ла нівглі, нівлмфі, птмгі і жатмгі. 

Пмгібла пзруауія взлзкйа і в нд-
оімг Гомкагялпщкмї віилз в Рмпії в 
1918-1922 омкз ж нмгайщхзкз віипщ-
кмвзкз гіякз номвіглзт пвірмвзт 
гдоеав: Нікдффзлмы ла жатмгі; коаї-
лакз Алралрз – Фоалуієы ла нівглі 
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і Алгйієы ла нівлмфі; США і Янмлі-
єы ла птмгі; рмбрм жлмву нм впщмку 
ндозкдроу кмогмлів Рмпії. 

В кмлрдкпрі аврмопщкмгм гмпйі-
гедлля гала томлмймгія, цм нігрвдо-
геує іплувалля номудпу двмйыуіилмї 
гзлакікз «дквінмрдлуіилмї нмвдотлі» 
в проукруоі лммпсдоз, яка омжгійяє 
«ягом» і «мбмймлку» лммпсдоз [28, п. 
456, 674]. Факрзфлм уы віоруайщлу 
«нмвдотлы» кмела взгійзрз в проу-
круоі лммпсдоз вед гм кілуя XV-
нмфарку XVI прмйірря, цм нмв'яжалм 
ж нігнзпалляк Тмогдпійщяпщкмгм гм-
гмвмоу 1494 омку ном нмгій пвіру і 
Саоагмпщкмгм гмгмвмоу 1529 омку [4], 
[5]. І уя «нмвдотля», як гмкдмкмо-
сіжк (рмнмймгія), взжлафдла аврмомк 
нм рдндоіхліи фап. 

Вірфзжляла віила 1812 о в Рмпії, 
а ракме Вдйзка Вірфзжляла віила 
1941-1945 оо. в СРСР, жа пвмїкз 
нігпуккакз жанмбігйз ндодтмгу євоа-
жіипщкмгм Рмпіипщкмгм ікндопщкмгм 
«ягоа» ніг ыозпгзкуіы ланмйдмлів-
пщкмї Фоалуії абм гірйдоівпщкмї Ні-
кдффзлз вігнмвіглм. 

Щд гм 1-ї Свірмвмї віилз – ла 
жатмгі Нмвмї іпрмоії, Нікдффзла вз-
кунзйа мкодкі «жакмопщкі» вмймгіл-
ля, які лайдеайз ілхзк кмймліайщ-
лзк гдоеавак, номрд вроарзйа їт жа 
нігпуккакз уієї е віилз. У Нмвірліи 
іпрмоії – ніпйя жавдохдлля 2-ї Свірм-
вмї віилз – ноз омжнагі пвірмвмї км-
ймліайщлмї пзпрдкз псмокувайзпя 
лджайделі Ілгія і кмкуліпрзфлзи 
Кзраи, які, в галзи фап, пнійщлм ж 
Рмпіипщкмы Фдгдоауієы пкйайз 
пріикд кардоіайщлд «ягом» пуфаплмї 
лммпсдоз. Цд нозжвдйм гм жбійщхдл-
ля фзпйа пуб'єкрів МПП в «ягоі», 
омжхзодллы имгм гдмгоасіфлмгм 
номпрмоу і жомпралля бімпмуіайщлмгм 
нмрдлуіайу «ягоа». 

На мплмві лавдгдлзт галзт і ж 
уоатувалляк йардлрлзт рдлгдлуіи 
омжвзрку, які лдявлм нозпурлі, айд 
гоаырщ акрзвлу омйщ в пуфаплмку 
гдмнмйірзфлмку номудпі, і, жвзфаилм 
е, у омжвзрку пзпрдкз МПП, пйіг 
жажлафзрз, цм фдрвдормї кмкнмлдл-
рмы, рак жвалмгм «ягоа» лммпсдоз, в 

гмпрунлмку гйя мгйягу каибурлщмку 
кає прарз Євомндипщкзи Смыж. 

Свмєы фдогмы, кмела гіирз вз-
плмвку, цм пакд алгймпсдоа, як лаи-
бійщх акрзвла узвійіжауіила кмкнм-
лдлра, пралмвзрщ мплмву одфмвмї 
«мбмймлкз» пуфаплмї лммпсдоз. В 
галзи фап США і Вдйзка Бозралія є 
лапрунлзкакз Іпналії ра Пморугайії, 
які нозпрунзйз гм нмгійу пвіру цд в 
XV прмйіррі [3, п. 54-55], [4], [5], [13, 
п. 1-29], [18], [21]. 

У пвірйі узт уявйдлщ прає жомжу-
кійзк лдпрозклд, айд нозомглд ноа-
глдлля Вдйзкмї Бозралії гм взтмгу 
жі пкйагу ЄС, а ракме лакіо США 
нмбугуварз омжгіймву прілу ла кмо-
гмлі ж Мдкпзкмы [13, п. 1-29], [14], 
[15, п. 1-8], [16], [17], [18], [19], [20], 
[21]. 

Оред, в кілуі XV- ла нмфарку 
XVI прмйірщ, ноз нмвліи нігрозкуі 
Іпналії і Пморугайії в омжгійі пвіру 
Рзкпщкзкз Панакз – Ойдкпалгомк 
VI і Юйієк II, вдпщ пвір жа кдеакз 
Євоажіипщкмгм кардозка, якзи був 
«ягомк» лммпсдоз, взявзвпя ув'яж-
лдлзк у жмвліхлы мбмймлку лмм-
псдоз – йарзлмпсдоу [10, c. 490-
492]. Цд іліуіывайм номудп смоку-
валля «узбуйзллмї» одфмвмї проук-
руоз лммпсдоз. Вдпщ номпріо – ла 
пухі і ла кмоі, якзи жлатмгзвпя в 
кдеат уієї «мбмймлкз», вжяйз ніг 
кмлромйщ Іпналія і Пморугайія, цм і 
буйм жакоінйдлм нанпщкзкз буййакз 
і гвмпрмомллікз іпналм-нморугайщ-
пщкзкз гмгмвмоакз [1, c. 58-59, 64], 
[6, c. 23-24], [25, c. 28-29]. 

Тмфкмы пзлгуйяолмпрі (віг йар. 
Singularis – єгзлзи, мпмбйзвзи) в 
пвірмвіи іпрмоії, ніпйя номтмгедлля 
якмї вдкрмо двмйыуії «мбмймлкз» 
лммпсдоз жкілзв ланоякмк її омжвз-
рку, буйа жагзбдйщ Іпналпщкмї аокагз 
в 1588 омуі ніпйя пномбз жатмнйдлля 
іпналуякз Бозралпщкзт мпромвів, цм 
нозжвдйм гм нмгайщхмгм роіуксу 
Бозралпщкмї ікндоії – ндодрвмодллы 
йарзлмпсдоз в алгймпсдоу [6, п. 44], 
[25, c. 28-29]. 

Закмлмкіолм, цм вдпщ нмгайщ-
хзи омжвзрмк пвірмвмї узвійіжауіилмї 
пзпрдкз, як одфмвмї пкйагмвмї лмм-
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псдоз, а ракме пралмвйдлля алгймп-
сдоз, буйм гдрдокілмвалм пакд узкз 
взтіглзкз укмвакз, які кмела мнз-
парз рмнмймгіфлзкз (кардкарзфлз-
кз) мбоажакз в кмлрдкпрі пзпрдкз 
гдмпсдо, уійкмк кмодкрлзкз гйя 
алайіжу номудпів, які іплуырщ у пві-
рмвіи пзпрдкі в уіймку [10, c. 490-
492], [29, c. 56-70]. 

Дйя мнзпу ра віжуайіжауії номп-
рмомвзт гдмнмйірзфлзт номудпів цм-
гм дквінмрдлуіилмї нмвдотлі, цм омж-
гійяє «ягом» і «мбмймлку» лммпсдоз, 
які кмодйыырщ ж пзпрдкмы МПП, ж 
рмфкз жмоу рмнмймгії лд мбмв'яжкмвм, 
цмб дквінмрдлуіайьла нмвдотля буйа 
гдмкдрозфлм ноавзйщлмї смокз у 
взгйягі псдоз. Дмпрарлщмы укмвмы 
є, цмб вмла буйа кмкнакрлзк гйаг-
кзк оіжлмкалірряк гмкдмкмослзк 2-
кіоліи псдоі, рмбрм оіжлмкалірряк, 
цм є гзсдодлуіимвалзк – нігбага-
рмкалірліпры в пзпрдкі мбмймлмк 
Здкйі – гдмпсдо [29, п. 56-70, 77-
100]. 

Аврмоз вваеаырщ, цм впі узвійі-
жауіилі номудпз, а ракме іпрмозфлі 
сакрз, вігмбоаедлі в кіелаомглм-
ноавмвзт гмкукдлрат, і, взкйагдлі в 
уіи праррі, в нмєглаллі ж вігмкзкз 
сатівуяк нозлузнакз і роагзуіякз 
МПП, нігрвдогеуырщ гмуійщліпрщ 
омжомбкз єгзлмї алайірзфлмї кмгдйі 
лммпсдоз і МПП. Помпрмомва проук-
руоа ракмї «мбмймлкмвм-ягдолмї», абм 
е «узбуйзллмї» кмгдйі, бугд в гмп-
рарліи кіоі вігмбоаеарз нозомглзи 
гдмнмйірзфлзи пвірмупроіи, нозомглі 
номудпз лмокмрвмофмпрі в пзпрдкі 
МПП і узвійіжауіилі номудпз в уі-
ймку, цм номрікаырщ ла кардоіайщ-

лзт проукруоат лммпсдоз [2, c. 61-
73], [30, п. 18, 28-32, 55-56, 127, 138, 
147, 153]. 

Ммгдйщ, цм номнмлуєрщпя, нозж-
лафдла гйя нмндодглщмгм кіелаомг-
лм-ноавмвмгм уноавйілля гдмнмйірз-
флзкз номудпакз в лммпсдоі вігнм-
віглм гм галзт, цм таоакрдозжуырщ 
гзлакіфлзи прал дквінмрдлуіилмї 
нмвдотлі в її проукруоі [11, c. 22], [31, 
п. 516-517]. Ці галі кмеурщ бурз 
мрозкалі ноз жгіиплдллі кмлірмозл-
гу номудпу вжаєкмгії «ягоа» лммпсд-
оз і її «мбмймлкз», гмймвлмы кмкнм-
лдлрмы якмї є алгймпсдоа [14], [15, 
c. 1-8], [16], [20], [30, c. 13-16]. 

Мдрмы нмндодгеуыфмгм уноав-
йілля взпрунає жанмбігалля номудпу 
ікнймжії /(алгй. implosion) – взбут, 
пноякмвалзи впдодгзлу, ла номрзва-
гу взбуту, пноякмвалмку жмвлі 
(алгй. дxplosion)/ одфмвмї проукруоз 
лммпсдоз влапйігмк жмвліхлщмгм 
лагйзхкмвмгм «гдмнмйірзфлмгм рзп-
ку», пноякмвалмгм віг ндозкдроа 
«мбмймлкз» гм удлроу «ягоа» пзпрд-
кз, ж нмгайщхзк карапромсіфлзк 
прзплдлляк і рдтлмгдллзк взбутмк 
«ягоа» пзпрдкз [23, п. 154-178], [28, 
п. 238]. Цд, у вігпурлмпрі уноавйілля 
проукруомы лммпсдоз нодвдлрзвлз-
кз кіелаомглм-ноавмвзкз кдрмга-
кз, одгуйыыфзкз байалп пзй, кмед 
нозвдпрз гм оуилувалля «мбмймлкз» 
лммпсдоз – її гмймвлмы кмкнмлдлрз 
алгймпсдоз, і, як лапйігмк, гм рдтлм-
ймгіфлмгм, а нмрік і гукаліраолмгм 
кмйанпу впієї лммпсдоз, рмбрм гм 
гдпроукуії гймбайщлмї узвійіжауіилмї 
пзпрдкз лахмї нйалдрз. 
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аврмо вндохд в ыозгзфліи ноакрзуі в уійят кмлірмозлгу ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі 
номнмлує жапрмпуварз лммпсдолзи нігтіг. 

Гдмнмйірзфлзи номудп нмгійу пвіру, якзи игд вед ла номряжі гдкійщкмт пмрдлщ 
омків - нмфзлаыфз ж XV прмйірря л.д., псмокував пкйаглу кардоіайщлу «мбмймфдфлм-
ягдолу» - «узбуйзллзт» бімпмуіайщлу проукруоу в номпрмоі пуфаплмї лммпсдоз. Нд-
бджндка гдпроукуії лммпсдоз, яка кмед нозвдпрз гм узвійіжауіилмгм кмйанпу, вкажує 
ла лдмбтігліпрщ кіелаомглм-ноавмвмгм кмлірмозлгу узт номудпів. З уієы кдрмы ав-
рмо нознупкає првмодлля єгзлмї алайірзфлмї, ікірауіилмї, абм пкдхдллми кмгдйі лм-
мпсдоз і пзпрдкз МПП, і, вігноауывалля ла ліи кдрмгів нмндодгеувайщлмгм 
кіелаомглм-ноавмвмгм уноавйілля узвійіжауіилзкз номудпакз гйя жанмбігалля кме-
йзвмї гдпроукуії лммпсдоз. 

Кйюфмві пймва: лммпсдоа, алгймпсдоа, кіелаомглд ноавм, алайірзфла кмгдйщ, 
нмгій пвіру, взндодгеаыфд уноавйілля. 

Баикуоармв М. А., Оедодйьдв В. П. Мдегулаомглмд нубйзфлмд ноавм з лм-
мпсдоа: ла нурз к пмжгалзю дгзлми алайзрзфдпкми кмгдйз  

Дйя алайзжа номудппмв вжазкмгдипрвзя пзпрдкш кдегулаомглмгм нубйзфлмгм 
ноава (МПП) п пубчдкракз кзомвми гдмнмйзрзфдпкми пзпрдкш в гймбайщлмк ном-
проалпрвд лахди нйалдрш аврмо вндовшд в ыозгзфдпкми ноакрзкд в удйят кмлзрм-
озлга ноавмрвмофдпкми гдярдйщлмпрз нодгйагадр нозкдлзрщ лммпсдолши нмгтмг. 

Гдмнмйзрзфдпкзи номудпп оажгдйа кзоа, кмрмоши згёр уед ла номряедлзз лд-
пкмйщкзт пмрдл йдр – лафзлая п XV прмйдрзя л.ъ., псмокзомвай пймелуы вдцдпрвдл-
луы «мбмймфдфлм-ягдолуы» – «йукмвзфлуы» бзмпмузайщлуы проукруоу в номпроал-
првд пмводкдллми лммпсдош. Онаплмпрщ гдпроукузз лммпсдош, кмрмоая кмедр нозвд-
прз к узвзйзжаузмллмку кмййанпу, укажшвадр ла лдмбтмгзкмпрщ кдегулаомглм-
ноавмвмгм кмлзрмозлга ързт номудппмв. В ързт удйят аврмо нодгнмйагадр пмжгалзд 
дгзлми алайзрзфдпкми, зкзраузмллми, йзбм пкдхдллми кмгдйз лммпсдош з пзпрдкш 
МПП, з, мроабмркз ла лди кдрмгмв унодегаыцдгм кдегулаомглм-ноавмвмгм уноав-
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йдлзя узвзйзжаузмллшкз номудппакз гйя нодгмрвоацдлзя вмжкмелми гдпроукузз 
лммпсдош. 

Кйюфдвыд пймва: лммпсдоа, алгймпсдоа, кдегулаомглмд ноавм, алайзрзфдпкая 
кмгдйщ, оажгдй кзоа, унодегаыцдд уноавйдлзд. 

 
Bajmuratov M., Ozherelev V. International public law and noosphere: on the 

pitch before the single analog models 
For the analysis of the processes of the system of international public law (WFP) 

with the subdivisions of the light of the geopolitical system in the global space of our 
planet, the author is first in the legal practice in monitory of the law of the world on the 
legal basis in the legal framework for the development of legislation on the development 
of the system on the legal basis in the legal framework of the legal framework for the 
development of the system in the framework of the legal framework on the legal frame-
work in the development of the legal framework on the legal basis in the legal framework 
of the legislation on the development of the legal system on the legal basis in the legal 
framework of the legislation on the development of the system on the legal basis on the 
legal basis in the legal framework on the development of legislation on the basis of the 
legal framework on the legal basis in the legal framework on the development of legisla-
tion on the development of the system on the legal basis in the legal framework of the 
legislation on the development of the system on the legal basis on the legal basis in the 
legal framework on the development of legislation on the basis of the legal framework on 
the legal basis in the legal framework on the development of legislation on the develop-
ment of the system on the legal basis in the legal framework of the legal framework on 
the development of the legal system 

The geopolitical process is well known, which is already on the way from hundreds of 
years - starting from the XVth century, forming a ―shell-core‖ - ―cybulinic‖ biosocial 
structure in the vast space of the spherical noosphere. Nebospeka destruktsii noosphere, 
yak mozhe lead to the civil colapse, an order for the need for international legal monitor-
ing of the processes. By the way, the author of the allowance of the conjugation of the 
anonymous 

Key words: noosphere, anglosphere, international law, analogous model, under the 
light of soviet, viperedjajuche management. 

 


