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порівняльний аналіз 
 
 

Пмоівлыыфз жакмлмгавпрвм Рдп-
нубйікз Біймоупщ (РБ), Рдпнубйікз 
Кажатпрал (РК), Рмпіипщкмї Фдгдоа-
уії (РФ) ра Укоаїлз у псдоі омжвігу-
вайщлмї гіяйщлмпрі (РД) мгоажу е 
кзгаєрщпя в мфі лакагалля жакмлмга-
вуів фмрзощмт коаїл у ндохзт омжгі-
йат абм гйават жакмлів (укажів) ном-
нзпарз ноавмвзкз лмокакз жагайщлі 
нмймедлля, а пакд: уійі, нозлузнз, 
жавгалля, сулкуії, нмвлмваедлля 
омжвігувайщлзт могалів (РО) рмцм. У 
кмеліи коаїлі Їт ноавмвд взжлафдлля 
кає пвмї пуррєві мпмбйзвмпрі які, ла 
гукку аврмоа, гмуійщлм уявйярз, ом-
жукірз, упвігмкйыварз  ра воатмвува-
рз як у ноакрзфліи гіяйщлмпрі укоаї-
лпщкзт РО, рак и в ноавмвмку одгу-
йываллі пакмї гіяйщлмпрі. Навдгдлі у 
праррі нмймедлля, ла гукку аврмоа, 
ракме кмеурщ бурз кмозплзкз и гйя 
вірфзжлялзт лаукмвуів-ыозпрів, які 
ноауыырщ у псдоі вгмпкмлайдлля 
ноавмвмї мплмвз могаліжауії ра гіяйщ-

лмпрі РО Укоаїлз. Такзк фзлмк 
прарря кмед карз як ноакрзфлд, рак і 
рдмодрзфлд жлафдлля.  

Срмпмвлм номбйдкарзкз праррі ві-
рфзжлялзт укоаїлпщкзт нубйікауіи ра 
взгалщ жалагрм кайм. Є йзхд гдкійщ-
ка лаукмвзт омбір аврмоів М. Ю. Ду-
лгукмва, В. Г. Пзйзнфука, О. М. Бу-
гакмва, В. М. Гіозфа, які гмпйігеува-
йз номбйдкз ноавмвмгм жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі пндупйуеб гдоеав-фйдлів 
Євомндипщкмгм Смыжу ра коаїл Пів-
ліфлмї Акдозкз. 

Ндкає вігкозрзт лаукмвзт ноаущ, 
у рмку фзпйі и в Ілрдолдр-одпуопат, ж 
бмку жаоубіелзт лаукмвуів. Як вз-
кйыфдлля кмела лажварз гдкійщка 
прарди омпіипщкмгм лаукмвуя 
В. М. Рдгкмупа [1], в якзт віл іж жа-
гайщлзт жапаг жгіиплзв пномбу нмоів-
ляйщлмгм алайіжу гуед хзомкмгм 
пндкроу номбйдк ноавмвмгм одгуйы-
валля РД жа жакмлмгавпрвмк Рмпії і 
гдоеав-уфаплзущ СНД. На гукку 
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аврмоа, нозфзлмы ущмгм є рд, цм 
ыозгзфла кмкнаоарзвіпрзка у псдоі 
омжвігувайщлмї гіяйщлмпрі, як лаукмвд 
явзцд, цд лд прайм акруайщлзк ла-
ноякмк у лаукмвм-гмпйігліи омбмрі. 
Цди ланояк йдгвд-йдгвд нмфзлає 
пвмє іплувалля. Згаєрщпя, цм у каи-
бурлщмку віл карзкд хзомкі ндопнд-
крзвз, мпкійщкз «нодгкдрлд нмйд 
ыозгзфлмї кмкнаоарзвіпрзкз лд мб-
кдеуєрщпя рійщкз ноавмвзкз пзпрд-
какз абм ноавмвзкз куйщруоакз, 
ноавмвзкз роагзуіякз, які жа пвмєы 
пурры є ндвлзкз пнмпмбакз вігмбоа-
едлля ноавмвмї одайщлмпрі, а лавнакз 
лакагаєрщпя мтмнзрз мпраллы у нмв-
лмку її мбпяжі, тмфа і в ндвлмку оаку-
опі, пакд фдодж гмпйігедлля жагайщлм-
гм і оіжлмгм як в ліи, рак і в її пнів-
віглмхдллі ж ілхзкз одайщлмпрякз..» 
[2, п. 14]. 

Мдра праррі – взявйдлля мпмбйз-
вмпрди в ноавмвмку взжлафдллі жага-

йщлзт нігправ могаліжауії ра гіяйщлм-
прі омжвігувайщлзт могалів РБ, РК, 
РФ ра Укоаїлз, їт гмпйігедлля ра 
омжкозрря. 

Пмоівляйщлмку алайіжу ніггалм 
ракі лмокарзвлм-ноавмві акрз: Укаж 
Поджзгдлра РБ «Пом нзралля жмвлі-
хлщмї омжвігкз» [3], Закмл РК «Пом 
жмвліхлы омжвігку» [4], Закмл РФ 
«Пом жмвліхлы омжвігку» [5] ра За-
кмл Укоаїлз «Пом омжвігувайщлі мо-
галз Укоаїлз» [6].  

За оджуйщраракз нмоівляйщлмгм 
алайіжу жагайщлзт нмймедлщ взцджа-
жлафдлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
кмела жомбзрз ракі взплмвкз: 

Пм-ндохд, прає мфдвзглзк (гзв. 
− рабй. 1), які мплмвлі нмймедлля 
жакмлмгавуі фмрзощмт коаїл вваеайз 
жа лдмбтіглд вкйыфарз (нмжлафка 
«+») абм лд вкйыфарз (нмжлафка «–») 
у омжгійз (гйавз) жакмлів (укажу) ніг 
лажвмы «Загайщлі нмймедлля». 

 
Табйзуя 1 

Взжлафдлі в жакмлмгавпрві жагайщлі нмймедлля 

Наикдлувалля жагайщлмгм 
нмймедлля 

Укаж 
РБ* 

Закмл 
РК 

Закмл 
РФ 

Закмл 
Укоаїлз 

Оплмвлі рдокілз (нмляр-
ря) 

+ + – + 

Поавмва мплмва  – + + + 
Позлузнз  – + + + 
Ційі (уійщ)  + + + + 
Завгалля  + + – + 
Фулкуії  – – – – 
Мдрмгз і жапмбз  – – – + 
Пмвлмваедлля  + – + – 
Затзпр вігмкмпрди  – – + – 
Зв’яжмк ж гомкагпщкіпры – – + – 
Суб’єкрз  жмвліхлщмї омж-
вігкз 

+ + – – 

 
*В Укажі Поджзгдлра РБ мкодкмгм омжгійу абм гйавз ж лажвмю «Загайьлі 

нмймедлля» лдкає. Заоатмвуюфз мкодкі нмймедлля гм жагайьлзт, аврмо взтм-
гзв іж жкіпру впьмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру абм алайіжу кмлкодрлзт имгм 
нулкрів.  
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Пм-гоугд, як взглм ж рабйзуі, 
гукка жакмлмгавуів фмрзощмт гдоеав 
цмгм лдмбтіглзт пкйагмвзт омжгійу 
(гйавз) ніг лажвмы «Загайщлі 
нмймедлля» узт лмокарзвлм-ноавм-
взт акрів лд жбігаєрщпя. Зажлафзкм, 
цм рійщкз «уійщ омжвігувайщлмї 
гіяйщлмпрі» вігмбоаедлм в упіт 
фмрзощмт акрат (біймоупщкзи ра 
кажатпралпщкзи жакмлмгавуі уійщ 
взжлафзйз у нмляррят ном РД). 

Пм-родрє, у взцджажлафдлзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат лд 
взжлафдлм сулкуії РД. Айд жагайщлм-
вігмкм, цм кардгмоія сулкуія 
лдомжозвлм нмв’яжала ж ракзкз 
кардгмоіякз, як уійі ра жавгалля. 

Рмжгйялдкм одрдйщліхд кмелд 
жагайщлд нмймедлля ра взпймвзкм 
пвмї кіокувалля цмгм гмуійщлмпрі абм 
лдмбтіглмпрі имгм вкйыфдлля гм 
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру. 

Оплмвлі рдокілз. На гукку 
аврмоа, уд жагайщлд нмймедлля гіиплм 
кає бурз в нодакбуйі абм в ндохзт 
праррят (нулкрат) лмокарзвлм-ноавм-
вмгм акра ном жмвліхлы омжвігку. 
Тдокілз (кардгмоії) ра омжкозрря їт 
жкіпру, в якмку вмлз везваырщпя в 
лмокарзвлм-ноавмвмку акрі, моієлру-
ырщ взкмлавуів жакмлу ла єгзлд 
рйукафдлля ноавмвзт нознзпів ра 
кмгдйывалля кмейзвзт ноавмвзт 
віглмпзл, цм пкйагарзкурщпя кіе 
пуб’єкракз РД ра гомкагялакз, 
гдоеавлзкз могалакз, пнмезвафакз 
ілсмокауії рмцм, а ракме ла мглакмвд 
жапрмпувалля (одайіжауіы) ноавмвзт 
лмок у оіжлзт укмват гіиплмпрі. 
Дмуійщлм лаявлі мплмвлі рдокілз 
гмнмвлзрз ракзкз кардгмоіякз ра 
омжкозрз їт жкіпр: жмвліхля омжвігка; 
омжвігувайщлі могалз (омжвігувайщлі 
пйуебз) абм пуб’єкрз жмвліхлщмї 
омжвігкз; лауімлайщла омжвігувайщла 
номгоака; омжвігувайщлд пнів-
рмваозпрвм; омжвігувайщла гіяйщліпрщ; 
омжвігувайщла ілсмокауія; ілсмока-
уія омжвігкз; пнмезвафі омжвігу-
вайщлмї ілсмокауії; лдгйаплзи 
пнівомбірлзк омжвігувайщлмгм могалу; 
мпмба, яка кмлсігдлуіилм пнів-
омбірлзфає ж омжвігкмы; омжвігу-
вайщла пноава; пндуіайщлі рдтліфлі 

жапмбз; рдтліфлі жапмбз омжвігу-
вайщлмї гіяйщлмпрі рмцм. 

Дм мплмвлзт рдокілів кмела 
ракме віглдпрз и ілхі кардгмоії, 
жмкодка: пнівомбірлзк омжвігкз; пнів-
омбірлзк кагомвмгм пкйагу омжвігкз; 
кдрмгз РД рмцм. 

Поавмва мплмва РД абм гіяйщ-
лмпрі омжвігувайщлзт могалів. 
Ндмбтігліпрщ взжлафдлля у 
лмокарзвлм-ноавмвмку акрі ноавмвзт 
мплмв гіяйщлмпрі РО лд нігйягає 
пукліву, айд кмела кмлпраруварз 
лапрунлі апндкрз: у праррі ном ноавмві 
мплмвз мбмв’яжкмвм каырщ бурз 
нмпзйалля ла кмлпрзрууіы гдоеавз, 
жакмлз абм укажз кдоівлзка гдоеавз 
цмгм гіяйщлмпрі РО, ілхі жакмлз, а 
ракме нозилярі вігнмвіглм гм лзт 
ілхі лмокарзвлм-ноавмві акрз могалів 
гдоеавлмї вйагз, які прмпуырщпя 
жмвліхлщмї омжвігкз; гмуійщлм 
вкажуварз, цм РО гдоеавз в кдеат 
пвмїт нмвлмваедлщ ра у вігнмвіглмпрі 
гм фзллмгм жакмлмгавпрва кмеурщ 
взгаварз вігмкфі лмокарзвлм-ноавмві 
акрз, цм одгуйыырщ їт гіяйщліпрщ. 

Позлузнз РД. Цд мплмвлі, 
жагайщлі ігдї, нмймедлля, цм 
пкйагаырщ мплмву, нігвайзлз РД. 
Вмлз взжлафаырщ її пурліпрщ, жкіпр, 
нозжлафдлля ра мплмвлі рдлгдлуії 
омжвзрку у кмлкодрліи гдоеаві ра в 
кмлкодрліи номкіемк фапу, а ракме 
вігмбоаеаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ 
гіяйщлмпрі РО у пупнійщпрві. 
Позлузнз РД лд взгагуырщпя 
жакмлмрвмоудк, а лавнакз, взлзкаырщ 
ж мб’єкрзвлзт нозфзл, які мбукмвйдлі 
нмйірзфлзкз, дкмлмкіфлзкз, 
пмуіайщлзкз ра ілхзкз нмродбакз 
бджндфлмгм іплувалля кмлкодрлмгм 
пупнійщпрва. Позлузнз, як пзпрдка 
нмймедлщ, жакоінйыєрщпя лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз, цм каырщ 
віглмхдлля гм гіяйщлмпрі ра 
сулкуімлувалля РО, а якцм у 
гдоеаві првмодлм омжвігувайщлд 
пніврмваозпрвм, рм вмлз жабджндфуырщ 
іплувалля прабійщлмї, гаокмліилмї 
пзпрдкз РО, мпкійщкз кмкнйдкплд 
взкмозпралля і жапрмпувалля їт 
пндуіайщлзт кдрмгів, пзй ра жапмбів 
пнозяє дсдкрзвлмку жатзпру мпмбз, 
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пупнійщпрва і гдоеавз віг жмвліхліт 
жагомж. Тмку, кмела првдогеуварз, 
цм лагалля у лмокарзвлм-ноавмвмку 
акрі ндодйіку нозлузнів РД є 
упвігмкйдлмы лдмбтігліпры.  

Взцджажлафдлд ракме лагає 
кмейзвіпрщ жомжукірз рми сакр, цм в 
жакмлмгавпрві кмелмї гдоеавз іплує 
пвіи ндодйік нозлузнів, рмку цм у 
кмеліи гдоеаві іплуырщ пвмї 
пндузсіфлі нмгйягз ла пурліпрщ, жкіпр 
ра нозжлафдлля РО. Нанозкйаг, у 
Закмлі РФ «Пом жмвліхлы омжвігку» 
[5, пр. 4] кіпрзрщпя н’ярщ нозлузнів: 
1) омжнмгій нмвлмваедлщ сдгд-
оайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз, 
які втмгярщ гм пкйагу пзй 
жабджндфдлля бджндкз Рмпіипщкмї 
Фдгдоауії; 2) жакмлліпрщ; 3) нмвага гм 
ноав і пвмбмг йыгзлз и гомкагялзла; 
4) нігкмлромйщліпрщ Поджзгдлрмві 
Рмпіипщкмї Фдгдоауії і Фдгдоайщлзк 
Збмоак; 5) нмєглалля гйаплзт і 
лдгйаплзт кдрмгів ра жапмбів. 

У Закмлі Укоаїлз «Пом 
омжвігувайщлі могалз Укоаїлз» [6, 
пр. 3] бафзкм вед віпік нозлузнів: 
1) жакмлліпрщ; 2)нмвага і гмрозкалля 
ноав ра пвмбмг йыгзлз і гомка-
гялзла; 3) бджндодовліпрщ; 4) нмєг-
лалля в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк, 
гйаплзт ра лдгйаплзт кдрмгів і 
жапмбів; 5) омжкдеувалля псдо гіяйщ-
лмпрі РО, вжаєкмгії і кммогз-лауії їт 
гіяйщлмпрі; 6) лджайделіпрщ і мндоа-
рзвліпрщ у нмгаллі омжвігувайщлмї 
ілсмокауії; 7) нмжанаоріиліпрщ; 8) 
нігкмлромйщліпрщ і нігжвірліпрщ 
вігнмвіглзк могалак гдоеавлмї 
вйагз в кдеат, ндодгбафдлзк 
жакмлмк.  

Нармкіпрщ, в Закмлі РК «Пом 
жмвліхлы омжвігку» [4, пр. 5] 
взжлафдлм йзхд фмрзоз нозлузнз: 1) 
жакмлліпрщ; 2) гмрозкалля ноав ра 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла; 3) 
єгзлмлафайщліпрщ; 4) нмєглалля 
гйаплзт і лдгйаплзт кдрмгів ра 
жапмбів. 

У жакмлмгавпрві ном жмвліхлы 
омжвігку багарщмт коаїл пвіру вжагайі 
лд взжлафаырщпя нозлузнз [7], у 
рмку фзпйі и в Укажі Поджзгдлра РБ 
[3]. На гукку аврмоа, уд лд жмвпік 

ноавзйщлм. Позлузнз каырщ бурз 
взжлафдлі у лмокарзвлм-ноавмвмку 
акрі, айд лд впі, а рійщкз рі, цм гіиплм 
нозракаллі гіяйщлмпрі РО. 
Нанозкйаг, взкйзкає пуклів цмгм 
гмуійщлмпрі вкйыфдлля у жагайщлі 
нмймедлля ракзт нозлузнів як 
бджндодовліпрщ, жвірліпрщ, єгліпрщ, 
удлроайіжауія, нмжанаоріиліпрщ рмцм. 
Вмлз, ла гукку аврмоа, лд кмеурщ 
вігмбоаеарз пндузсіку гіяйщлмпрі 
РО, мпмбйзвм їт пурліпрщ, жкіпр ра 
нозжлафдлля. Згаєрщпя, цм нмгіблі 
нозлузнз нозракаллі гйя гіяйщлмпрі 
бугщ-якмгм ілхмгм гдоеавлмгм 
могалу. Нармкіпрщ, як бафзкм ж 
лавдгдлзт взцд лмокарзвлм-
ноавмвзт гедодй, вжагайі вігпурліи 
ракзи нозлузн, як кмлпніоауія абм 
кмлпніоарзвліпрщ. Дм одфі, нозлузн 
кмлпніоауії (кмлпніоарзвлмпрі) фіркм 
взжлафдлзи гйя гіяйщлмпрі 
кмлроомжвігувайщлзт могалів у 
Закмлі Укоаїлз «Пом Сйуебу 
бджндкз Укоаїлз» [8, пр. 3] ра у 
«Пмймедллі ном Фдгдоайщлу пйуебу 
бджндкз Рмпіипщкмї Фдгдоауії»  [9, 
н. 4]. 

Нд жмвпік жомжукійзк є вкйы-
фдлля омпіипщкзкз ра укоаїлпщкзкз 
жакмлмгавуякз у лмокарзвлм-ноавмві 
акрз ном жмвліхлы омжвігку [5, пр. 4; 
6, пр. 3] нозлузну жакмллмпрі бдж 
бугщ-якзт жапрдодедлщ абм нмяплдлщ. 
РО, як ноавзйм, жгіиплыырщ пвмы 
гіяйщліпрщ жа кдеакз лауімлайщлмї 
рдозрмоії, нмоухуыфз ноз ущмку 
жакмлмгавпрвм ілмждклмї гдоеавз. 
Віграк, лд кмед бурз омжвігкмы 
одайіжмвалзи нозлузн «жакмллмпрі» 
жа кмогмлмк. Коік рмгм, РО ілмгі 
вжагайі жабмомляєрщпя жгіиплыварз 
РД віглмплм пвмїт гомкагял ла 
рдозрмоії вйаплмї гдоеавз: 
«жапрмпмвуварз кдрмгз і жапмбз 
омжвігувайщлмї гіяйщлмпрі прмпмвлм 
гомкагял Рмпіипщкмї Фдгдоауії ла 
рдозрмоії Рмпіипщкмї Фдгдоауії лд 
гмнупкаєрщпя» [5, пр. 13]. Напак-
кілдущ, лаибійщх вагмкзк аогукдл-
рмк є рд, цм мпкійщкз РО лд є 
ноавммтмомллзкз, рм вкйыфарз у 
лмокарзвлм-ноавмвзи акр ном 
жмвліхлы омжвігку нозлузн 
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жакмллмпрі бдж бугщ-якзт нмяплдлщ, 
к’якм каеуфз, ыозгзфлм лдкмодкрлм. 
На гукку аврмоа вкйыфдлля ущмгм 
нозлузну кмейзвм у лмокарзвлм-
ноавмвзи акр, айд іж жапрдодедллякз, 
ланозкйаг, «у оажі жапрмпувалля 
кдрмгів ра жапмбів омжвігкз ла 
рдозрмоії пвмєї гдоеавз» абм «у оажі 
жапрмпувалля кдрмгів ра жапмбів 
мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі» 
рмцм.  

Ційщ (уійі), жавгалля, сулкуії. У 
РД, як і у бугщ-якіи ілхіи гіяйщ-
лмпрі, кардгмоії «уійщ», «жавгалля» ра 
«сулкуії» ріплм вжаєкмнмв’яжалі кіе 
пмбмы ра пкйагаырщ роіагу. На гукку 
аврмоа, у лмокарзвлм-ноавмвмку акрі 
ном жмвліхлы омжвігку у жагайщлзт 
нмймедллят уя роіага кає бурз 
мбмв’яжкмвм вігмбоаедла. Алайіж 
взцджажлафдлзт гедодй [3 – 6] 
пвігфзрщ, цм жакмлмгавуі у гдякзи 
кіоі ілмгі нйураырщ сулкуії іж 
жавгаллякз абм нігкіляырщ уійі 
жавгаллякз абм вжагайі лд 
взжлафаырщ алі жавгалщ алі сулкуіи 
рмцм.  

Фулкуії – уд мплмвлі ланоякз 
гіяйщлмпрі омжвігкз жагйя гмпяг-
лдлля уійди ра взоіхдлля жавгалщ, 
які ндодг лды правйярщпя. Сакд у 
сулкуіят взявйяєрщпя пурліпрщ, жкіпр 
ра нозжлафдлля кмлкодрлмгм РО 
(жмвліхлщмї омжвігкз, віипщкмвмї абм 
нозкмогмллмї омжвігкз). Зкіпр 
сулкуіи нмкажує, цм пакд омбзрщ 
кмлкодрлзи РО, фзк жаикаырщпя 
имгм проукруолі нігомжгійз ра які 
нзралля вмлз ндодваелм взоіхуырщ. 
Як мплмвлі ланоякз гіяйщлмпрі РО, 
сулкуії лд каырщ мрмрмелыварзпщ іж 
пакмы гіяйщліпры абм мкодкзкз 
дйдкдлракз уієї гіяйщлмпрі. Фулкуії 
нозжлафдлі вігмбоаеарз ру гіяйщліпрщ 
РО, яку віл жмбмв’яжалзи жгіиплы-
варз жагйя взоіхдлля жавгалщ, які ла 
лщмгм нмкйагдлм. Вмлз (сулкуії) 
нмв’яжалі ж мб’єкрзвлзкз нмродбакз 
жатзпру гдоеавз віг жмвліхліт жагомж, 
смокуйыырщпя жайделм віг взгу РО, 
мплмвлзт жавгалщ, цм нмкйагаырщпя 
ла лщмгм, і є, сакрзфлм, жапмбмк 
одайіжауії узт жавгалщ. Пмлярря 
сулкуії лд пйіг мрмрмелыварз ж 

уійякз ра жавгаллякз. Якцм кдрмы 
РО є рд, гм фмгм имгм пноякмвує 
кдоівлзурвм гдоеавз і гм фмгм віл 
нмвзлдл ноаглурз, а жавгалля – 
жапмбз її гмпяглдлля, рм сулкуії – уд 
мплмвлі ланоякз гіяйщлмпрі РО, 
взкмлалля впралмвйдлзт гйя лщмгм 
ндвлзт ноавзй, гмрозкалля 
айгмозрку гіи жагйя взоіхдлля 
жавгалщ, які ла лщмгм нмкйагдлі. 
Такзк фзлмк, уійі і жавгалля 
взжлафаырщ сулкуії. У пвмы фдогу 
жавгалля ра уійі жайдеарщ віг ндвлзт 
укмв, цм одайщлм пкйагаырщпя в 
кмлкодрлзи ндоімг фапу. Снмфарку у 
лмокарзвлм-ноавмвмку акрі 
смокуйыырщпя уійі (їт кмед бурз 
мгла абм гдкійщка, айд лд багарм). 
Нанозкйаг, у нодакбуйі Закмлу 
Укоаїлз «Пом омжвігувайщлі могалз 
Укоаїлз» [6] псмокуйщмвалм йзхд 
мглу уійщ − жатзпр лауімлайщлзт 
ілрдодпів Укоаїлз віг жмвліхліт 
жагомж. Нармкіпрщ, в Укажі 
Поджзгдлра РБ [3, н.н. 1.1.] уійди вед 
гві: жатзпр езррєвм ваейзвзт 
ілрдодпів мпмбз, пупнійщпрва ра 
гдоеавз; пнозялля гдоеавлзк 
могалак ра могаліжауіяк в одайіжауії 
жатмгів у псдоі нмйірзфлмгм і 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку РБ. 
У Закмлі РФ «Пом жмвліхлы 
омжвігку» [5, пр. 5] їт лайіфує ае   
роз: жабджндфдлля пнмезвафів омжві-
гувайщлмы ілсмокауієы, лдмбтіглмы 
їк гйя нозилярря оіхдлщ у 
нмйірзфліи, дкмлмкіфліи, мбмомлліи, 
лаукмвм-проардгіфліи ра дкмймгіфліи 
псдоат; жабджндфдлля укмв, які          
б пнозяйз упніхліи одайіжауії 
нмйірзкз у псдоі бджндкз; пнозялля 
дкмлмкіфлмку омжвзрку, лаукмвм-
рдтліфлмку номгодпу коаїлз і 
віипщкмвм-рдтліфлмку жабджндфдллы 
бджндкз РФ. 

Як жажлафаймпя взцд у рабйзуі 1, 
в Закмлі РФ [5] лдкає мкодкмї праррі 
ном жавгалля жмвліхлщмї омжвігкз, 
номрд аврмо жвдорає увагу ла рд, як 
птмед псмокуйщмвалі уійі в ущмку 
Закмлі іж жавгаллякз! Цд кмед 
пвігфзрз ном рд, цм омпіипщкзи 
жакмлмгавдущ, лаиікмвіоліхд, ндод-
нйурав уійі іж жавгаллякз! 
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Такзк фзлмк, смокуйывалля 
уійі (уійди) ндодгбафає вігнмвігщ ла 
жанзралля «фмгм тмфд гдоеава в мпмбі 
її кдоівлзків віг РО?», жавгалля – 
«цм родба жомбзрз РО жагйя 
гмпяглдлля уійі (уійди)?», 
лапаккілдущ сулкуія – «як родба 
омбзрз, цмб гмпяглурз уійди ра 
взкмларз жавгалля?». Віграк є 
жомжукійзк, цм у жакмлі уійди кмед 
бурз взжлафдлм мгла абм гві-роз, 
мплмвлзт жавгалщ – гдкійщка, айд 
мплмвлзт сулкуіи – жлафлм бійщхд, 
ліе жавгалщ. Такме жомжукійзк є рд, 
цм нмвліпры жавгалля ра сулкуії у 
вігкозрмку лмокарзвлм-ноавмвмку 
акрі лд взжлафаырщпя. Їт взфдонлзи 
ндодйік нмвзлдл лавмгзрзпя у 
лмокарзвлм-ноавмвмку акрі ж мбкд-
едлзк гмпрунмк. Нанозкйаг, у праррі 
3 Закмлу Іпналії «Пом гіяйщліпрщ 
Цдлроу лауімлайщлмї омжвігкз» жа-
жлафаєрщпя, цм «Уояг бугд взжлафарз 
ра цмоіфлм жарвдогеуварз жавгалля 
(куопзв лах. − В. П.) Цдлроу 
лауімлайщлмї омжвігкз в якмпрі 
Рмжвігувайщлмї Дзодкрзвз, цм 
лмпзрзкд раєклзи таоакрдо» [7, 
п. 157]. Дм одфі, омпіипщкі ра 
біймоупщкі жакмлмгавуі в вігкозрзт 
нмймедллят ном ФСБ РФ ра КДБ 
РБ взжлафзйз нмлаг хіпргдпяр 
сулкуіи [9, 10]! 

Алайіжуыфз жакмлмгавпрвм РБ, 
РК, РФ ра Укоаїлз кмела жапвіг-
фзрз, цм жакмлмгавуі кмелмї гдоеавз 
нм-оіжлмку взжлафаырщ ноавмвмы 
лмокмы жавгалля гйя могалів 
жмвліхлщмї омжвігкз. Вігкіллмпрі 
рмокаырщпя  як їт кійщкмпрі рак і 
жкіпру. 

Так, в Закмлі РФ «Пом жмв-
ліхлы омжвігку» [5] вжагайі вігпурля 
мкодка прарря ном жавгалля, лавірщ 
лдкає пакмї гдсіліуії «жавгалля». Як 
жажлафаймпя взцд, жавгалля сакрзфлм 
взжлафдлі фдодж уійі гіяйщлмпрі 
омпіипщкмї жмвліхлщмї омжвігкз. В 
Укажі Поджзгдлра РБ жавгалщ лайіфує 
роз [3, н. 1.2.]; в Закмлі РК «Пом 
жмвліхлы омжвігку» – фмрзоз [4, 
пр. 4]; в Закмлі Укоаїлз «Пом 
омжвігувайщлі могалз Укоаїлз» – 
н’ярщ [6]. 

За жкіпрмк жавгалля кмела 
нмгійзрз ла гві гоунз: роагзуіилі 
жавгалля; жавгалля, цм взоіхуырщпя 
ла пуфаплмку драні. 

Дм роагзуіилзт жавгалщ 
бджндодфлм віглмпзрщпя мплмвлд і 
гмкілуыфд жавгалля гйя впіт могалів 
жмвліхлщмї омжвігкз цмгм гмбувалля 
ндовзллмї омжвігувайщлмї ілсмокауії, 
взомб-йдлля ла її мплмві номгукру 
алайірзфлмгм мноауывалля 
(алайірзфлзт муілмк ра взплмвків) ра 
лагалля ущмгм номгукру пнмезвафак . 
Дм роагзуіилзт жавгалщ кмела 
віглдпрз   ракме: 

– жгіиплдлля пнозялля 
нмйірзфлмку і пмуіайщлм-нмйірзфлмку 
омжвзрку коаїлз, лаукмвм-рдтліфлмку 
номгодпу ра вмєллм-рдтліфлмку 
жабджндфдллы її лауімлайщлмї бджндкз 
[3, н. 1.2.; 4, пр. 4]; 

– жгіиплдлля пндуіайщлзт жатмгів 
внйзву, пноякмвалзт ла нігрозкку 
лауімлайщлзт ілрдодпів і гдоеавлмї 
нмйірзкз в дкмлмкіфліи, нмйірзфліи, 
вмєлліи, віипщкмвм-рдтліфліи, дкмйм-
гіфліи ра ілсмокауіиліи псдоат, 
жкіулдлля мбмомлмжгарлмпрі, 
дкмлмкіфлмгм і лаукмвм-рдтліфлмгм 
омжвзрку, жатзпру ра мтмомлз 
гдоеавлмгм кмогмлу [6, пр. 4];  

– жабджндфдлля бджндфлмгм 
сулкуімлувалля упралмв гдоеавз жа 
кмогмлмк, бджндкз пнівомбірлзків узт 
упралмв ра фйдлів їт пікди у коаїлі 
ндодбувалля, а ракме вігоягедлзт жа 
кмогмл гомкагял, які мбіжлалі у 
вігмкмпрят, цм пралмвйярщ гдоеавлу 
раєклзуы [3, н. 1.2.; 6, пр. 4]. 

Дм одфі, в жакмлмгавпрві фмрзощмт 
гдоеав пдодг взжлафдлзт ноавмвзкз 
нознзпакз жавгалщ лдкає ракзт, цм 
ндодгбафаырщ жгіиплдлля омжвігкз ла 
калайат жв’яжку і калайат ндодгафі 
ілсмокауії, адомкмпкіфлмї ра лаукмвм-
рдтліфлмї омжвігкз. В жакмлмгавпрві 
ілхзт гдоеав, ланозкйаг, США, 
Вдйзкмбозралії, ракі жавгалля фіркм 
взжлафдлм ноавмвзкз нознзпакз. 

Завгалля, цм взоіхуырщпя ла 
пуфаплмку драні. Ммва игд ном ракі 
жавгалля, гйя взоіхдлля якзт в 
мпраллі гдпярзоіффя ХХ–ХХІ прмйірщ 
багарщка коаїлакз пвіру буйм акрзвлм 
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жапрмпмвалм пзйз і жапмбз омжвігкз. 
Бмомрщба ж рдомозжкмк, омж-
нмвпыгедлляк лаокмрзків, роалп-
лауімлайщлмы могаліжмвалмы жймфзл-
ліпры, лджакмллмы кігоауієы ра 
рмогівйды йыгщкз рмцм взявйяймпя 
вед лд ніг пзйу роагзуіилзк 
ноавммтмомллзк могалак. Тми сакр, 
цм ж нмфарку 90-т омків кзлуймгм 
прмйірря нмрдлуіай омжвігувайщлзт 
пйуеб нмфав акрзвлм жапрмпмвуварзпщ 
гйя взоіхдлля узт жавгалщ, які нм 
пурі пвмєї іпрмозфлм є лд жмвпік 
рзнмвзкз гйя омжвігкз, гмвмозрщ ном 
рд, цм пакд омжвігувайщлі пйуебз ж 
нозракаллзкз їк пндузсіфлзкз 
нозимкакз ра кдрмгакз гіяйщлмпрі 
взявйяырщпя лаибійщх ніггм-
рмвйдлзкз ра пномкмелзкз 
взоіхуварз нмгіблі жавгалля. Віграк, 
мпмбйзвіпры мпралліт гдпярзйірщ є рд, 
цм омжвігка, рак фз ілакхд, впд 
акрзвліхд нмфзлає нмєглуварз пвмы 
омжвігувайщлу сулкуіы іж ноавм-
мтмомллмы гіяйщліпры. Срзкаыфзпщ іж 
кіулзк ра могаліжмвалзк 
пуномрзвлзкмк, якзи лд взжлає 
лауімлайщлзт кмогмлів, ноавм-
мтмомллі могалз фапрдлщкм лд 
пномкмелі лайделзк фзлмк номрз-
прмярз имку. Їт ыозпгзкуія 
мбкдедла лауімлайщлзкз рдозрм-
оіякз, а гіяйщліпрщ – емопркзкз 
номудпуайщлзкз пралгаоракз. 
Нармкіпрщ, РО, мпкійщкз сулкуімлу-
ырщ ндодваелм жа кдеакз 
лауімлайщлзт кмогмлів ра каырщ 
вігнмвіглі пндуіайщлі пзйз ра жапмбз, 
бійщх дсдкрзвлм ліе ноавммтмомллі 
проукруоз кмеурщ номрзгіярз 
роалплауімлайщліи могаліжмваліи 
жймфзллмпрі. 

Алайіжуыфз жакмлмгавпрвм РБ, 
РК, РФ ра Укоаїлз прмпмвлм жавгалщ, 
які взжлафдлм жакмлмгавуякз фм-
рзощмт гдоеав гйя могалів 
жмвліхлщмї омжвігкз, кмела 
нмбафзрз, цм рійщкз РК ра Укоаїла 
«лаоіжайз» гйя пвмїт омжвігувайщлзт 
проукруо жавгалля у псдоі бмомрщбз 
іж рдомозжкмк, роалплауімлайщлмы 
могаліжмвалмы жймфзлліпры рмцм. 
Так, в Закмлі РК «Пом жмвліхлы 
омжвігку» пдодг ілхзт жавгалщ 

взжлафдлм: «гмбувалля омжвігувайщ-
лмї ілсмокауії ра одайіжауія жатмгів, 
пноякмвалзт ла лдгмнуцдлля 
одайщлмї ра нмрдлуіилмї хкмгз 
лауімлайщлік ілрдодпак і бджндуі 
Рдпнубйікз Кажатпрал ж бмку... 
рдомозпрзфлзт ра дкпродкіпр-пщкзт 
могаліжауіи, жймфзллзт угоунмвалщ 
(жймфзллзт могаліжауіи) (куопзв лах. 
− В.П.)» [4, пр. 4]. Айд, бійщх вігвдорм 
псмокуйщмвалм жавгалля в Закмлі 
Укоаїлз «Пом омжвігувайщлі могалз 
Укоаїлз»: «уфапрщ у бмомрщбі ж 
рдомозжкмк, кіелаомглмы могаліжм-
валмы жймфзлліпры, лджакмллзк 
мбігмк лаокмрзфлзт жапмбів, 
лджакмллмы рмогівйды жбомєы і 
рдтлмймгієы її взгмрмвйдлля, 
лджакмллмы кігоауієы (куопзв лах. − 
В.П.) у нмоягку, взжлафдлмку 
жакмлмк» [6, пр. 4]. 

Мдрмгз і жапмбз РД. Лзхд 
укоаїлпщкзи жакмлмгавдущ вкйыфзв 
кдрмгз і жапмбз у ндохзи омжгій ніг 
лажвмы «Загайщлі нмймедлля» 
Закмлу Укоаїлз «Пом омжвігувайщлі 
могалз Укоаїлз» [6, пр. 5]. В Укажі 
Поджзгдлра РБ [3] вмлз вжагайі 
вігпурлі, а в Закмлі РФ «Пом 
жмвліхлы омжвігку» – взжлафдлі у 
гйаві гоугіи «Оогаліжауія гіяйщлмпрі 
могалів жмвліхлщмї омжвігкз 
Рмпіипщкмї Фдгдоауії» [5, пр. 13].  

На лаху гукку, кдрмгз і жапмбз 
каырщ бурз взжлафдлзкз пакд у гйаві 
(омжгійі) ном жагайщлі нмймедлля, 
рмку цм вмлз каырщ нозлузнмвд 
жлафдлля гйя впієї гіяйщлмпрі РО. 
Гомкагпщкіпрщ, пупнійщпрвм, жапмбз 
капмвмї ілсмокауії жавегз у ндоху 
фдогу уікавйярщпя кдрмгакз ра 
жапмбакз, цм взкмозпрмвує омжвігка. 
З ілхмгм бмку, пакд кдрмгз і жапмбз 
вігоіжляырщ омжвігувайщлзи могал віг 
кмлроомжвігувайщлмгм абм ноавм-
мтмомллмгм. Загайщлі нмймедлля 
цмгм взгів, жкіпру, таоакрдоу жапрм-
пувалля каырщ кіпрзрзпя у жакмлі, 
лармкіпрщ пндузсіфлі таоакрдозпрзкз 
кдрмгів ра жапмбів, мпмбйзвм нзралля 
ракрзкз їт жапрмпувалля, бджндодфлм, 
− у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат ж 
мбкдедлзк гмпрунмк. Згаєрщпя, цм 
ла жакмлмгавфмку оівлі кдрмгз і жа-
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пмбз каырщ взжлафарзпя як гйаплі ра 
лдгйаплі. Позфмку, гйаплі кдрмгз 
каырщ бурз одрдйщлм номнзпалі 
ноавмвмы лмокмы в жакмлі. Такме 
взжлафаєрщпя, цм кдрмгз лд каырщ 
жавгаварз хкмгз езрры ра жгмомв’ы, 
фдпрі і гіглмпрі йыгди, лавкм-
йзхлщмку пдодгмвзцу; жапрмпувалля 
їт ла вйапліи рдозрмоії гдоеавз ра 
віглмплм її гомкагял лд 
нознупкаєрщпя, мкоік кдрмгів ра 
жапмбів мндоарзвлм-омжхукмвмї 
гіяйщлмпрі; жкіпр лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів ж нзралщ жапрмпувалля 
лдгйаплзт кдрмгів і жапмбів РД 
пралмвзрщ гдоеавлу раєклзуы; жагйя 
мрозкалля омжвігувайщлмї ілсмокауії, 
жабджндфдлля вйаплмї бджндкз 
(бджндка омжвігувайщлзт жатмгів, 
жатзпр пвмїт пзй, жапмбів і 
ілсмокауіилзт пзпрдк ра мбйіків, а 

ракме гедодй омжвігувайщлмї 
ілсмокауії) жапрмпмвуырщпя кдрмгз і 
жапмбз мндоарзвлм-омжхукмвмї 
гіяйщлмпрі у нмоягку, взжлафдлмку в 
лауімлайщлзт жакмлат «Пом 
мндоарзвлм-омжхукмву гіяйщліпрщ». 

Срмпмвлм нмвлмваедлщ могалів 
жмвліхлщмї омжвігкз, сілалпувалля і 
кардоіайщлм-рдтліфлмгм жабджндфдлля, 
жатзпру вігмкмпрди ном гіяйщліпрщ 
омжвігкз, жв’яжку іж гомкагпщкіпры 
рмцм, ла гукку аврмоа, уі вкоаи 
ваейзві ноавмві нознзпз каырщ 
жлатмгзрзпщ лд у жагайщлзт 
нмймедллят, а в ілхзт (у рмку фзпйі 
мкодкзт) омжгійат (гйават) 
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, мпкійщкз 
вмлз таоакрдозжуырщ лд жагайщлі 
жапагз, а бджнмпдодглщм вігмбоаеаырщ 
пакзи жкіпр РД ра її жабджндфдлля. 
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Помцаєв В. В. Закмлмгавфі жапагз могаліжауії ра гіяйщлмпрі  омжвігувайщлзт мо-
галів коаїл нмпроагялпщкмгм номпрмоу (Біймоупщ, Кажатпрал, Рмпія, Укоаїла): 
нмоівляйщлзи алайіж 

У праррі ж нмжзуіи ыозгзфлмї кмкнаоарзвіпрзкз хйятмк нмоівлялля жакмлмгав-
прва Біймоупі, Кажатпралу, Рмпії ра Укоаїлз номалайіжмвалм жагайщлі нмймедлля (уійі, 
нозлузнз, жавгалля, сулкуії, нмвлмваедлля рмцм) сулкуімлувалля омжвігувайщлзт 
могалів фмрзощмт коаїл. Взпймвйдлм аврмопщку гукку цмгм кійщкмпрі кмлкодрлзт 
рдокілів, які каырщ взжлафарзпя у жакмлі ном жмвліхлы омжвігку. Окодпйдлм кмйм 
нозлузнів, які нозракаллі гйя гіяйщлмпрі омжвігкз, пдодг якзт мбмв’яжкмвм кає бурз 
нозлузн кмлпніоауії, лармкіпрщ нозлузн жакмллмпрі гйя омжвігкз є лдкмодкрлзк. Взп-
ймвйдлм номнмжзуії цмгм взжлафдлля ла жакмлмгавфмку оівлі жкіпру кдрмгів ра жапмбів 
гіяйщлмпрі омжвігкз. 

Кйюфмві пймва: лауімлайщла бджндка, нмоівляйщлд ноавмжлавпрвм, омжвігувайщлі 
могалз, сулкуімлувалля омжвігувайщлзт могалів. 

 
 
Помцадв В. В.  Закмлмгардйщлшд мплмвш могалзжаузз з гдярдйщлмпрз оажвдгш-

вардйщлшт могалмв проал нмпрпмвдрпкмгм номпроалпрва (Бдйаоупщ, Кажатпрал, Рмп-
пзя, Укоазла): поавлзрдйщлши алайзж 

В прарщд п нмжзузи ыозгзфдпкми кмкнаоарзвзпрзкз нурдк поавлдлзя жакмлмга-
рдйщпрва Бдйаоупз, Кажатпрала, Рмппзз з Укоазлш номалайзжзомвалш мбцзд нмймед-
лзя (удйз, нозлузнш, жагафз, сулкузз, нмйлмкмфзя) сулкузмлзомвалзя оажвдгшва-
рдйщлшт могалмв фдршодт проал. Вшпкажалм аврмопкмд взгдлзд м кмйзфдпрвд кмлкодр-
лшт рдокзлмв, кмрмошд гмйелш бшрщ мнодгдйдлш в жакмлд м влдхлди оажвдгкд. Офдо-
фдл коуг нозлузнмв, кмрмошд пвмипрвдллш гйя гдярдйщлмпрз оажвдгкз з подгз кмрмошт 
мбяжардйщлм гмйедл бшрщ нозлузн кмлпнзоаузз. В рмед водкя нозлузн жакмллмпрз 
гйя оажвдгкз явйядрпя лдкмоодкрлшк. Вшпкажалш нодгймедлзя мб мнодгдйдлзз ла 
жакмлмгардйщлмк уомвлд пмгдоеалзя кдрмгмв з подгпрв гдярдйщлмпрз оажвдгкз.  

Кйюфдвшд пймва: лаузмлайщлая бджмнаплмпрщ, поавлзрдйщлмд ноавмвдгдлзд, оаж-
вдгшвардйщлшд могалш, сулкузмлзомвалзд оажвдгшвардйщлшт могалмв. 
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agencies of the post-Soviet countries (Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine): a com-
parative analysis 

The article analyzes the general provisions (goals, principles, tasks, functions, powers, 
etc.) of the intelligence agencies of the four countries from the standpoint of legal compara-
tivism by comparing the laws of Belarus, Kazakhstan, Russia and Ukraine. The author's 
opinion is expressed on the number of specific terms to be defined in the Foreign Intelli-
gence Act. A circle of principles is outlined that are inherent in the activities of intelligence 
and among which must necessarily be the principle of conspiracy. At the same time, the 
principle of legality for intelligence is incorrect. Proposals on the definition of the content 
of methods and means of reconnaissance activity at the legislative level are proposed. 
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