Çàñíîâíèêè:
– Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «Ìàéáóòíº êðà¿íè»
– Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó
Â. Þ. Ñòåöåíêî
Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð æóðíàëó
Ì. Î. Äÿ÷åíêî
Æóðíàë âêëþ÷åíî äî ì³æíàðîäíî¿
íàóêîìåòðè÷íî¿ áàçè
Index Copernicus International
(Âàðøàâà, Ïîëüùà)
Æóðíàë âíåñåíî äî Ïåðåë³êó
íàóêîâèõ ôàõîâèõ âèäàíü ó ãàëóç³
þðèäè÷íèõ íàóê
(ð³øåííÿ Ïðåçèä³¿ ÂÀÊ Óêðà¿íè
â³ä 22.04.2011 ð. ¹ 1-05/4,
íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè
â³ä 16.05.2016 ð. ¹ 515)
Ñâ³äîöòâî
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
ÊÂ ¹ 17554–6404P
â³ä 24.03.2011 ð.
Àäðåñà ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿:
ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
12-á, îô. 49.
Òåë. (097) 225-12-15
Îô³ö³éíèé ñàéò: óîurfuture.org.ua
publpravo@ukr.net
public.pravo@gmail.com
Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó
Â÷åíîþ ðàäîþ Óæãîðîäñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
(ïðîòîêîë ¹ 6 â³ä 30.05.2019 ð.)

Ïóáëè÷íîå ïðàâî

Public law

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ
ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË

№ 1 (33)/ 2019
Âèäàºòüñÿ: ùîêâàðòàëüíî

Заснований 2011 року

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
89168

© Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

«Ìàéáóòíº êðà¿íè», 2019

© Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò,

2019

Наукмва оага:

Балгуока О. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Бауйіл Ю. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Ілшзл М. І. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Кмнзйдлкм О. Л.– г. ю. м., акагдлік НАН Укпаїми;
Кмпрдлкм О. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Оойюк О. П.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Пдрозшзл О. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Рабілмвзч П. М.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Сдйівалмв А. О. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Скознлюк О. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Шдкшучдлкм Ю. С.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАН Укпаїми.

Рдгакціила кмйдгія:

Срдцдлкм В. Ю.– г. ю. м., опнтдрнп, гнкнвмий пдгакснп еупмаку;
Алгоіикм О.Ф.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Аоіпрмва І. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Сули);
Баикуоармв М. О.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Баоабаш Ю. Г.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Хапків);
Бдойач А. І.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Бзпага Ю. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Уегнпнг);
Бмгарзоьмв І. Г. – г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.);
Ваведлчук С. Я. – г. ю. м., гнцдмс (Київ);
Дугдлдць О. С.– г. ю. м., опнтдрнп (Мнрква, Рнрія);
Жуоавйьмв Д. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Кмймгіи А. М.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Кмймкмєць Т. О. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми
(Заонпіеея)

Лажуо Я. В.– г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг);
Лдкак В. В.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Лзрвзлмв О. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Хапків);
Лук’ялдць Д. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Сули);
Мікуйіл В. П.– г. ю. м., опнтдрнп (Уегнпнг);
Ойдсіо В. І.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Пєркмв С. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Позикачдлкм Д. В.– г. ю. м., опнтдрнп (Дміопн);
Рмкашмв Р. А.– г. ю. м., опнтдрнп (Самкс-Пдсдпбупг, Рнрія);
Сігак М. В.– г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг);
Срдцдлкм С. Г.– г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Хавомлюк М. І.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Шдвчдлкм А. Є.– г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.);
Яокзш Н. М.– г. ю. м., опнтдрнп (Київ).

2

Зміст
ТЕМА НОМЕРУ:
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ШАТІЛО В. А.
(к. Кзїв)
НЕСТЕРОВИЧ В. Ф.
(к. Сєвєомгмлдущк
Лугалпщкмї мбй.)
СЕРДЮК Н. А.
(к. Кзїв)
КРАСОВСЬКИЙ К. Ю.
(к. Кзїв)

Пмлярря ра мжлакз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї
вйагз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлі омжукілля в
кмлпрзрууіилмку ноаві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вгмпкмлайдлля пзпрдкз уноавйілля жгіглм взкмг пуфаплмгм
гдоеавмрвмодлля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Позилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз як взжлафлзи комк в
ікнйдкдлрауії нозомглзт ноав йыгзлз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
18
26
35

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ЩЕРБАК Н. О.
(к. Кзїв)
БАКЛАН О. В.
(к. Кзїв)
ДАВИДОВА Н. О.
(к. Кзїв)
ЛИСЕНКО С. О.
(к. Кзїв)
ЛІВАК А. П.
(к. Іонілщ
Кзївпщкмї мбй.)

Агкіліпроарзвлі могалз ра гвмоялпщкд пакмуноавйілля у
Поавмбдоделіи Укоаїлі в ндохіи родрзлі ХІХ пр. . . . . . . . . . . . .
Дм нзралля ноавмвмї нозомгз ра проукруоз лдноавмвзт смок
гдоеавлмгм уноавйілля (ла нозкйагі псдоз нігнозєклзурва) . .
Суфаплі родлгз омжвзрку мпвірлщмгм ноава . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Позлузнз ілсмокауіилмї бджндкз в омбмрат кйапзків
віипщкмвмї гуккз (частина перша) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пубйіфлд агкіліпроувалля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
56
64
73
82

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

ЧЕРНАДЧУК Т. О.
(к. Сукз)
ВАЙЦЕХОВСЬКА О. Р.
(к. Чдолівуі)

Дм нзралля ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї
ілсмокауії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Філалпмва лауімлайщла бджндка як пкйагмва сілалпмвмгм
пувдодлірдру гдоеавз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
96

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС

ПОПКО В. В.
(к. Кзїв)
ПОСВИСТАК О. М.
(к. Хаоків)

Тоалплауімлайщлзи жймфзл у пзпрдкі жймфзлів кіелаомглмгм
козкілайщлмгм ноава: квайісікуыфі мжлакз. . . . . . . . . . . . . . . . .
Помбйдкз жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля
ноз мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку. . .

103
112

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
БАЙМУРАТОВ М. О.
ОЖЕРЕЛЬЄВ В. П.
(к. Кзїв, к. Огдпа)

Міелаомглд нубйіфлд ноавм і лммпсдоа: ла хйяту гм првмодлля
єгзлмї алайірзфлмї кмгдйі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОСТЮК В. Л.
(к. Кзїв)
ЛОЗОВИЙ С. В.
(к. Хаоків)

Кмлуднуія ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві: нмлярря,
мжлакз ра нозлузнз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тдмодрзфлі апндкрз пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гдоеавлзт пйуебмвуів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131
140

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПЕТРУНЕНКО Я. В.
(к. Огдпа)
ПРОЩАЄВ В. В.
(к. Кзїв)

Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа
ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів . . .
Закмлмгавфі жапагз могаліжауії ра гіяйщлмпрі омжвігувайщлзт
могалів коаїл нмпроагялпщкмгм номпрмоу (Біймоупщ, Кажатпрал,
Рмпія, Укоаїла): нмоівляйщлзи алайіж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147
156

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА

РАБІНОВИЧ П. М.
(к. Лщвів)

Поавмвіпрщ алромнм-пмуіайщлзт явзц: сіймпмспщкі жапагз
ігдлрзсікауії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

3

СОЛДАТЕНКО В. Ф.
(к. Кзїв)
ЖАРОВСЬКА І. М.
(к. Лщвів)

«Кмомркд ілрдокдум» гдрщкала Павйа Скмомнагпщкмгм (гм
нзралля ном нмйірзкм-ноавмву муілку ра іпрмозфлу гмйы
Укоаїлпщкмї Ддоеавз 1918 о.) (частина четверта). . . . . . . . .
Ейдкромллд гмймпувалля: гм гзпкупії цмгм кмейзвмпрі
вномвагедлля в Укоаїлі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

ЯКОВЛЄВА С. Ф.
(к. Луущк)

170
183

Ндмбдоделіпрщ – лдбджндфлд гіялля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Рмжвзрмк рдмодрзфлзт нмймедлщ ном пугмву вйагу у
гдкмкоарзфлм-ноавмвіи гдоеаві: лмві взкйзкз пщмгмгдлля
(одудлжія ла кмлмгоасіы Буйкар М. С. «Тдмодрзкм-ноавмві
жапагз омжвзрку ра сулкуімлувалля пугмвмї вйагз»). . . . . . . . .

195

РЕЦЕНЗІЇ

БИСАГА Ю. М.
(к. Уегмомг)

4

Cодержание
ТЕМА НОМЕРА
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

ШАТИЛО В. А.
(г. Кздв)
НЕСТЕРОВИЧ В. Ф.
(г. Сдвдомгмлдук
Лугалпкми мбй.)
СЕРДЮК Н. А.
(г. Кздв)
КРАСОВСКИЙ К. Ю.
(г. Кздв)

Пмлярзд з нозжлакз кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пмлярзд зжбзоардйщлми пзпрдкш з дд мплмвлшд нмлзкалзя в
кмлпрзруузмллмк ноавд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смвдохдлпрвмвалзд пзпрдкш уноавйдлзя в пммрвдрпрвзз п
родбмвалзякз пмводкдллмгм нмпромдлзя гмпугаопрва . . . . . . .
Позлярзд Кмлпрзруузз Укоазлш как жлафзкши хаг в
зкнйдкдлраузз дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка . . . . . . . . . . . . . . .

9
18
26
35

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

ЩЕРБАК Н. А.
(г. Кздв)
БАКЛАН О. В.
(г. Кздв)

ДАВЫДОВА Н. А.
(г. Кздв)
ЛЫСЕНКО С. А.
(г. Кздв)
ЛИВАК А. П.
(г. Иондлщ
Кздвпкми мбй.)

Агкзлзпроарзвлшд могалш з гвмоялпкмд пакмуноавйдлзд
в
Поавмбдоделми Укоазлд в ндовми родрз ХІХ в. . . . . . . . . . . . . .
К вмномпу ноавмвми нозомгш з проукруош лдноавмвшт смок
гмпугаопрвдллмгм
уноавйдлзя
(ла
нозкдод
псдош
нодгнозлзкардйщпрва) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смводкдллшд родлгш оажвзрзя мбоажмвардйщлмгм ноава. . . . . . . .
Позлузнш злсмокаузмллми бджмнаплмпрз в оабмрат кйаппзкмв
вмдллми кшпйз (часть первая) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд в псдод мбмомра ждкдйщ
пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49
56
64
73
82

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО

ЧЕРНАДЧУК Т. А.
(г. Сукш)
ВАЙЦЕХОВСКАЯ О. Р.
(г. Чдолмвуш)

К вмномпу ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми
злсмокаузз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фзлалпмвая лаузмлайщлая бджмнаплмпрщ как ъйдкдлр
сзлалпмвмгм пувдодлзрдра гмпугаопрва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

88
96

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

ПОПКО В. В.
(г. Кздв)

ПОСВИСТАК А. Н.
(г. Хаощкмв)

Тоалплаузмлайщлмд нодпрунйдлзд в пзпрдкд нодпрунйдлзи
кдегулаомглмгм угмймвлмгм
ноава: квайзсзузоуыцзд
нозжлакз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Помбйдкш
мбдпндфдлзя
раилш
нодгваозрдйщлмгм
оаппйдгмвалзя ноз нмйуфдлзз оажодхдлзя пйдгпрвдллмгм
пугщз ла номвдгдлзд мбшпка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103
112

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО
БАЙМУРАТОВ М. А.,
ОЖЕРЕЛЬЕВ В. П.
(г. Кздв, г. Огдппа)

Мдегулаомглмд нубйзфлмд ноавм з лммпсдоа: ла нурз к
пмжгалзы дгзлми алайзрзфдпкми кмгдйз . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОСТЮК В. Л.
(г. Кздв)
ЛОЗОВОЙ С. В.
(г. Хаощкмв)

Кмлуднузя ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд: нмлярзд,
нозжлакз з нозлузнш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тдмодрзфдпкзд апндкрш гзпузнйзлаолми мрврпрвдллмпрз
гмпугаопрвдллшт пйуеацзт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131
140

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПЕТРУНЕНКО Я. В.
(г. Огдппа)

Юозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа
ноавмлаоухдлзя в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт
подгпрв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147

5

ПРОЩАЕВ В. В.
(г. Кздв)

Закмлмгардйщлшд мплмвш могалзжаузз з гдярдйщлмпрз
оажвдгшвардйщлшт могалмв проал нмпрпмвдрпкмгм номпроалпрва
(Бдйаоупщ, Кажатпрал, Рмппзя, Укоазла): поавлзрдйщлши
алайзж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

РАБИНОВИЧ П. М.
(г. Лщвмв)
СОЛДАТЕНКО В. Ф.
(г. Кздв)
ЖАРОВСКАЯ И. М.
(г. Лщвмв)

Поавмвмпрщ алромнм-пмузайщлшт явйдлзи: сзймпмспкзд
лафайа згдлрзсзкаузз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Кмомркмд злрдокдуум» гдркала Павйа Скмомнагпкмгм (к
вмномпу м нмйзрзкм-ноавмвми мудлкд з зпрмозфдпкми пугщбд
Укоазлпкмгм Гмпугаопрва 1918 г.) (часть четвертая) . . . . . . . .
Эйдкромллмд гмймпмвалзд: к гзпкуппзз м вмжкмелмпрз
влдгодлзя в Укоазлд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО

ЯКОВЛЕВА С. Ф.
(г. Луук)

РЕЦЕНЗИИ

БЫСАГА Ю. М.
(г. Уегмомг)

6

165
170
183

Ндмпрмомелмпрщ – мнаплмд гдялзд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Ражвзрзд рдмодрзфдпкзт нодгправйдлзи м пугдблми вйапрз в
гдкмкоарзфдпкмк ноавмвмк гмпугаопрвд: лмвшд вшжмвш
пдгмгляхлдгм гля (одудлжзя ла кмлмгоасзы Буйкар М. С.
«Тдмодрзкм-ноавмвшд мплмвш оажвзрзя з сулкузмлзомвалзя
пугдблми вйапрз») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

195

Contents
THEME OF RELEASE:
CONSTITUTIONAL LAW

SHATILO V.
(Kyiv)
NESTEROVYCH V.
(Severodonetsk
Lugansk reg.)
SERDIUK N.
(Kyiv)
KRASOVSKY К.
(Kyiv)

The notion and features of the constitutional mechanism of the
state power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Concept of the electoral system and its basic understanding in
constitutional law. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Improvement of the management system in accordance with the
requirements of modern state-building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adoption of the Constitution of Ukraine as a significant step in
the implementation of natural human rights . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9
18
26
35

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE

SHCHERBAK N.
(Kyiv)
BAKLAN O.
(Kyiv)
DAVYDOVA N.
(Kyiv)
LYSENKO S.
(Kyiv)
LIVAK A.
(Irpin Kyiv reg.)

Administrative bodies and the nobility of self-government in
Right-Bank Ukraine in the first third of the nineteenth century . . .
On the issue of the legal nature and structure of non-legal forms
of government (on the example of the business sphere) . . . . . . . .
Modern trends in the development of education law . . . . . . . . .

56
63

Principles of information security in the works of classics of
military thought (part one) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public administration in circulation of agricultural lands field . . .

73
82

To the question of the institute of banking information . . . . . . . .

88

Financial national security as the basis for the state financial
sovereignty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

FINANCIAL LAW

CHERNADCHUK T.
(Sumy)
VAITSEKHOVSKA O.
(Chernivtsi)

49

CRIMINAL LAW AND PROCEDURE

POPKO V.
(Kyiv)
POSVYSTAK O.
(Kharkiv)

Transnational crime in the internationl criminal law system:
qualifying features. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problems of secrecy of pre-trial investigation in obtaining the
investigating judge permission to conduct a search . . . . . . . . . . . .

103
112

PUBLIC INTERNATIONAL LAW
BAJMURATOV M.,
OZHERELEV V.
(Kyiv, Odesa)

International public law and nosephera: on the way to created a
unified analytical model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW

KOSTIUK V.
(Kyiv)
LOZOVOJ S.
(Kharkiv)

Concept of legal personality in labor law: concept, features and
principles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Theoretical aspects of special disciplinary responsibility borne by
civil servants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

131
140

LAW ENFORCEMENT PRACTICE

PETRUNENKO Ia.
(Odesa)
PROSHCHAIEV V.
(Kyiv)

The legal responsibility of economic entities for offenses in the
sphere of using public funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legislative basis for the organization and activities of intelligence
agencies of the post-Soviet countries (Belarus, Kazakhstan,
Russia, Ukraine): a comparative analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

147
156

THEORY OF STATE AND LAW

RABINOVICH P.
(Lviv)

Legality of the anthropo-social phenomena: philosophical grounds
of identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

165

7

SOLDATENKO V.
(Kyiv)
ZHAROVSKA I.
(Lviv)

«Short intermezzo» by hetman Pavel Skoropadsky (on the
question of political and legal assessment and the historical fate
of the Ukrainian State in 1918) (part four). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electronic voting: to discuss the possibility of implementation in
Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TRIBUNE OF YOUNG SCIENTIST

YAKOVLEVA S.
(Lutsk)

170
183

Negligence is a dangerous act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

189

Development of theoretical ideas about the judiciary in a
democratic state of law: new challenges of today (review but
monograph Bulkat M. "Theoretical and legal framework for the
development and functioning of the judiciary") . . . . . . . . . . . . . . .

195

REVIEWS

BYSAGA Yu.
(Uzhhorod)

8

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

Володимир Шатiло,
доктор юридичних наук, доцент,
заслужений юрист України,
професор кафедри права
Київського національного
лінгвістичного університету
УДК 342.5

Поняття та ознаки конституційного
механізму державної влади
У номудпі пралмвйдлля ра омжвзрку укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі мпмбйзвмї акруайщлмпрі лабуває гмпйігедлля
ра якіплм млмвйдлд омжукілля номудпу првмодлля дсдкрзвлмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз.
На кмлпрзрууіилм-ноавмвд одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у гдоеаві
жлафлм внйзває кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз, агед віл і є
мплмвлзк мб‘єкрмк кмлпрзрууіилмноавмвмгм одгуйывалля, якзи жажвзфаи лд нмв‘яжуєрщпя ж ілхзкз гайужякз ноава. Сакд кмлпрзрууіилд ноавм нмкйзкалд водгуйыварз гдоеавлмвйаглі
віглмпзлз,
пзпрдклмпроукруолі жв‘яжкз кіе могалакз
вйагз, які унмвлмваедлі віг ікдлі
гдоеавз жгіиплыварз нубйіфлу вйагу,
кдталіжк смокувалля могалів гдоеавлмї вйагз, їт ноавмвзи праруп ра
кдеі кмкндрдлуії, вігнмвігайщліпрщ (у
рмку
фзпйі
и
кмлпрзрууіилмноавмву), вжаєкмжв‘яжкз кіе гдоеавлмы вйагмы ра гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк, кдталіжк гомкагпщкмгм кмлромйы жа могалакз нубйіфлмї вйагз
ра їт нмпагмвзкз мпмбакз рмцм. Взкйагдлд жлафлмы кіомы таоакрдозжує

ноавмву кардгмоіы «кмлпрзрууіилзи
кдталіжк гдоеавлмї вйагз».
Суфапла лаука кмлпрзрууіилмгм
ноава ндодбуває ла прагії лаукмвмрдмодрзфлмгм смокувалля, мпмбйзвм
в кмлрдкпрі жкілз вдкрмоу омжвзрку
лахмї гдоеавз в ланоякі євомілрдгоауії, а мред, пзпрдклд кмлпрзрууіилм-ноавмвд одсмокувалля лдмбтіглм
номвмгзрз ж уоатувалляк млмвйдлля
кмлпрзрууіилмї гмкрозлз в уіймку ра
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз жмкодка.
Такме мпмбйзвмї акруайщлмпрі
гмпйігедлля кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз лабуває в пуфаплзт укмват кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля ра гдудлроайіжауії нубйіфлмї вйагз, мпкійщкз жукмвйыєрщпя
хзомкзк кмймк номбйдклзт нзралщ,
цм взлзкаырщ у номудпі вжаєкмгії
мкодкзт проукруолзт дйдкдлрів кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї
вйагз і имгм вжаєкмгії ж гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк ра ілхзк ілпрзрурмк нубйіфлмї вйагз, ракзк як куліузнайщла вйага.
Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлу мплмву
гмпйігедлля нмлярря кмлпрзрууіи-
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лмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз
жакйайз ноауі багарщмт вірфзжлялзт
уфдлзт, пдодг якзт – В. Б. Авдо‘ялмв, М. О. Баикуоармв, О. В. Баралмв, Ю.М. Бзпага, О. П. Вапзйщфдлкм, В. П. Гомбмва, Г. В. Загмомеля,
О. В. Заифук,
Б. В. Кайзлмвпщкзи,
А. М. Кмймгіи,
О. Л. Кмнзйдлкм,
Л. Т. Козвдлкм, А. Р. Коупял, О. С. Лмрык, О. В. Маоудйяк, Н. В. Міхзла,
Н. А. Мяймвзущка, Н. М. Оліцдлкм,
М. П. Оожіт, О. В. Пдрозхзл, В. Ф. Пмгмоійкм, М. В. Савфзл, А. О. Сдйівалмв, В. М. Сдйівалмв, В. М. Скознлык, О. В. Скознлык, І. Д. Сйігдлкм,
О. В. Смвгзоя, О. Ю. Тмгзка, Ю. М. Тмгзка, В. Л. Фдгмодлкм, О. Ф. Фозущкзи, Ю. О. Фозущкзи, В. М. Шанмвай, В. О. Шдвфук, С. В. Шдвфук,
Ю. С. Шдкхуфдлкм,
О. І. Юцзк,
О. Н. Яокзх ра ілхі.
Мдрмы праррі є жагайщла таоакрдозпрзка кдрмгмймгії гмпйігедлля
нмлярря кмлпрзрууіилмгм кдталіжку
гдоеавлмї вйагз.
Завгалляк є
ж‘япувалля жкіпру нмлярря ра мплмвлзт мжлак кмлпрзрууіилмгм кдталіжку
гдоеавлмї вйагз.
Дйя кмкнйдкплмгм гмпйігедлля
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз лапакндодг ваорм номпрдезрз номудп двмйыуії жагайщлмрдмодрзфлмгм нмлярря уієї гдсіліуії, взжлафзрз дрзкмймгіы ра жкіпрмвд лавалраедлля вйаплд рдокілу «кдталіжк».
У
рйукафлмку
пймвлзку
В. І. Дайя рдокіл кдталіжк взжлафаєрщпя як пукунліпрщ оутмкзт, нмєглалзт фапрзл, які жгіиплыырщ жагалзи оут ніг гієы нозкйагдлзт пзй [1,
п. 324]. Нмвзи рйукафлзи пймвлзк
укоаїлпщкмї кмвз взжлафає «кдталіжк» як влуроіхлы бугмву, пзпрдку
фмгм-лдбугщ; упроіи [2, п. 179].
У пймвлзку ілхмкмвлзт пйів рдокіл
«кдталіжк»
(году.
μηχανή
mechanи – жлаояггя, кахзла) кає
кійщка жлафдлщ: 1) упроіи гйя ндодгафі і ндодрвмодлля оуту, цм явйяє пмбмы пзпрдку рій (йалмк), в якіи оут
мглмгм фз кійщкмт рій (номвіглзт)
взявйяє ндвлі оутз ілхзт рій пзпрдкз; 2) пукунліпрщ номкіелзт пралів і
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номудпів, ж якзт пкйагаырщпя бугщякд сіжзфлд, тікіфлд, сіжімймгіфлд ра
ілхд явзцд; 3) влуроіхліи упроіи
бугщ-фмгм [3, п. 523].
Оред, рйукафдлля рдокіла «кдталіжк» лагає жкмгу взжлафзрз, цм
гйя жапрмпувалля имгм в нмжлафдллі
явзц ноавмвмї гіиплмпрі гмуійщлм
взкмозпрмвуварз гоугд ра родрє имгм
жлафдлля.
Дйя нмбугмвз гдсіліуії «кдталіжк гдоеавлмї вйагз» ймгіфлм буйм б
вігхрмвтлурзпщ віг нмлярря «кдталіжк», якд кіпрзрщ, як прає мфдвзглзк
іж взцдлавдгдлмгм, як кілікук роз
дйдкдлрз: а) йалка уноавйілля, яка
жабджндфує жанупк кдталіжку; б) пкйагмві кдталіжку, які взкмлуырщ мплмвлі сулкуії; в) ж‘єглувайщлі фапрзлз
узт пкйагмвзт (роалпкіпія), які
укмейзвйыырщ ндодгафу оуту і ндодрвмодлля длдогії хйятмк вжаєкмгії
кіе фапрзлакз і сулкуімлувалляк
кдталіжку як уіймгм.
У пуфапліи ыозгзфліи йірдоаруоі,
як жажлафає С.В. Марвєєв, іплуырщ гва
мплмвлі нігтмгз гм взжлафдлля нмлярря
«кдталіжк»
–
проукруолммогаліжауіилзи
і
проукруолмсулкуімлайщлзи. Вігнмвіглм гм ндохмгм нігтмгу кдталіжк таоакрдозжуєрщпя як пукунліпрщ ндвлзт пкйагмвзт
дйдкдлрів, які првмоыырщ могаліжауіилу мплмву ндвлзт явзц, а кдталіжк
гдоеавз – «як пукунліпрщ упралмв»,
фдодж які жгіиплыєрщпя гдоеавлд кдоівлзурвм пупнійщпрвмк. Згіглм ж ілхзк
нігтмгмк ноз взжлафдллі кдталіжку
гдоеавлм-ноавмвмгм ілпрзруру (номудпу, явзца) увага акудлруєрщпя лд
рійщкз ла могаліжауіиліи мплмві имгм
бугмвз, а и ла имгм гзлакіуі, одайщлмку сулкуімлуваллі [4, п. 10].
У рдмоії гдоеавз і ноава
Л. Р. Найзваикм взгійяє ндвлі взжлафайщлі вйапрзвмпрі кдталіжку як
абпроакрлмї кардгмоії, ракі як: 1) гзлакіка мб‘єкрів; 2) вжаєкмгія фапрзл
кдталіжку; 3) вжаєкмжукмвйдліпрщ
фапрзл кдталіжку; 4) пзпрдкла могаліжауія фапрзл кдталіжку; 5) лаявліпрщ номпрзт і пкйаглзт фапрзл кдталіжку, які жукмвйыырщ имгм проукруоу [5, п. 414].

Поняття та ознаки конституційного механізму державної влади
Такме ілмгі в ыозгзфліи гмкрозлі кардгмоія «кдталіжк» омжгйягаєрщпя як рмрмела нмлярры «номудп».
Діиплм, пурліпрщ кдталіжку взявйяєрщпя лд рійщкз в прарзуі, а и у гзлакіуі, кмйз игдрщпя ном номудп врійдлля ноавмвзт нознзпів, жакоінйдлзт у кмлпрзрууіилм-ноавмвіи кмгдйі
лайделмї нмвдгілкз у одайщлд їт
жгіиплдлля у кмлкодрлзт пупнійщлзт
віглмпзлат [6, п. 6]. Тмбрм кдталіжк
нмроібдл, цмб жабджндфзрз ндодтіг
віг лайделмгм гм іплуыфмгм, одайщлмгм, цм кмейзвд рійщкз в укмват дсдкрзвлмгм ра якіплмгм жабджндфдлля
имгм сулкуімлувалля. Цд мжлафає, цм
в кмлпроукуії кдталіжку є лдмбтіглмы
лаявліпрщ як прарзфлмї, рак і гзлакіфлмї пкйагмвзт. Сакд рмку нмжзуії
вфдлзт ном рмрмеліпрщ кардгмоіи
«кдталіжк» і «номудп» є лдгмуійщлзкз ж мгйягу ла рд, цм кдталіжк кмед
омжгйягарзпщ і як прарзфла, і як гзлакіфла кардгмоія. Поз ущмку як,
жажлафає Є. В. Кзозфмк, прарзфлзи
(ілпроукдлрайщлзи) апндкр нмкажує
влуроіхлы бугмву ущмгм уійіплмгм
кдталіжку, имгм мкодкі дйдкдлрз,
вжярі в єглмпрі. Дзлакіфлзи (сулкуімлайщлзи) апндкр взжлафає вжаєкмжукмвйдлзи внйзв (сулкуімлувалля)
упіт проукруолзт дйдкдлрів (могаліжауіилм-ноавмвзт жапмбів), кмедл ж
якзт кає пвмє сулкуімлайщлд нозжлафдлля [7, п. 22-25].
Оред, взтмгяфз ж взкйагдлмгм і
уійкмк нмгійяыфз ракі нмжзуії уфдлзт, кмела жомбзрз взплмвмк, цм
гйя ндодвдгдлля лайделмгм (впралмвйдлмгм ноавмк) у кмлкодрлі унмоягкмвалі гдоеавлм-вйаглі ноавмвіглмпзлз, як оджуйщрар гії ноава, лдмбтіглм пкмлпроуыварз уійіплзи, могаліжмвалзи, проукруомвалзи кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз.
Сйіг взжларз, цм іплувалля гдоеавз як нмйірзкм-рдозрмоіайщлмї могаліжауії пупнійщпрва є лдкмейзвзк
бдж іплувалля уійіплмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз,
якзи пнозярзкд вйаплд одайіжауії
сулкуіи гдоеавз. Як жажлафав
В. М. Сдйівалмв, гмймвлзк жавгалляк
сулкуімлувалля гдоеавлмї вйагз є

взжлафдлля ланояків і пнмпмбів,
хйятів і уійди омжвзрку пупнійщпрва і
пакмї гдоеавз як нмйірзфлмї могаліжауії пупнійщлзт віглмпзл, вігнмвіглм
гм мб‘єкрзвлзт нмродб пупнійщпрва, їт
ыозгзфлд жакоінйдлля в лмокат нмжзрзвлмгм ноава, кмлромйщ їт гмрозкалля, кмозгувалля [8, п. 182].
У лаууі кмлпрзрууіилмгм ноава
ноавмва кардгмоія «кмлпрзрууіилзи
кдталіжк гдоеавлмї вйагз» каиед лд
гмпйігеувайапщ, а бійщхіпрщ уфдлзт,
як, ланозкйаг, А. В. Гоабзйщлзкмв,
мбкдеуырщпя рджмы ном рд, цм «кдталіжк гдоеавлмї вйагз бажуєрщпя ла
нозлузні її нмгійу ла жакмлмгавфу,
взкмлавфу ра пугмву» [9, п. 22-29].
Діиплм уд рвдогедлля є уійкмк ймгіфлзк, айд бійщхд нігтмгзрщ гм омжкозрря нозлузнів кдталіжку гдоеавлмї вйагз, ліе гм кмкнйдкплмгм алайіжу имгм пурлмпрі.
Ілкмйз в ыозгзфліи йірдоаруоі
взпймвйыырщпя нмжзуії вфдлзт, які
вжагайі номнмлуырщ мрмрмелыварз
нмлярря «кмлпрзрууіилзи кдталіжк
гдоеавлмї вйагз» ж «кдталіжкмк
гдоеавз» фз «кдталіжкмк могалів
гдоеавлмї вйагз» [10], цм лагрм
жвуеує жкіпр уієї ноавмвмї кардгмоії.
Так, Е. М. Сзбалкуймв вваеає, цм в
кмлпрзрууіилмку ноаві нмлярря гдоеавлмгм анаоару жапрмпмвуєрщпя у
хзомкмку жлафдллі, агдкварлмку кардгмоії «кдталіжк гдоеавлмї вйагз».
Пмлярря кдталіжку гдоеавлмї вйагз
(кдталіжку гдоеавз) омжкозваєрщпя
фдодж таоакрдолі озпз фз мжлакз, цм
гаырщ жкмгу вігкдеуварз имгм як віг
лдгдоеавлзт проукруо у нмйірзфліи
пзпрдкі пупнійщпрва, рак і віг мкодкм
вжярзт гдоеавлзт могалів. Піг кдталіжкмк ед гдоеавлмї вйагз вфдлзи
номнмлує омжукірз «пзпрдку гдоеавлзт могалів, жаплмвалу ла єглмпрі
нозлузнів її могаліжауії ра гіяйщлмпрі,
жакоінйдлзт у Кмлпрзрууії Рдпнубйікз Кажатпрал» [11, п. 239]. З ракзк
нігтмгмк гм омжукілля ра взжлафдлля
кдталіжку гдоеавлмї вйагз лд кмела
нмгмгзрзпщ, агед рмгі гм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз
втмгзрщ йзхд ієоаотіфлм нмбугмва
пзпрдка могалів гдоеавлмї вйагз,
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жайзхаыфз жа її кдеакз ілхі лд
кдлх ваейзві ілпрзрурз.
У ущмку кмлрдкпрі бійщх гмуійщлмы є гукка вірфзжлялмгм вфдлмгмкмлпрзрууімлайіпра В. Ф. Пмгмоійка,
якзи жажлафав, цм в кмеліи коаїлі
мб‘єкрзвлм пкйагаєрщпя пвіи лднмврмолзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз, в
якмку ноімозрдрлу омйщ нмояг ж могалакз гдоеавлмї вйагз кмеурщ вігігоаварз нмйірзфлі наорії, удоква і
одйігія, пвірпщка ігдмймгія, гомхмва
абм балківпщка пзпрдкз, гдоеавла
вйапліпрщ, жапмбз капмвмї ілсмокауії,
ндвлі пмуіайщлі гоунз, вгайі гдоеавлі
номгоакз ра ілхі жапмбз і пнмпмбз
жгіиплдлля гдоеавлмї вйагз, які
пкйагаырщ її кдталіжк [12, п. 51-71].
Ддякі вфдлі, жмкодка Д. О. Куйагіл, лагаырщ взжлафдлля «кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм кдталіжку жгіиплдлля нубйіфлмї вйагз», цм мтмнйыє
і
гдоеавлу
вйагу.
Піг
лзк
Д. О. Куйагіл номнмлує омжукірз «жаплмвалу ла ноавмвзт нозлузнат, жакоінйдлу кмлпрзрууіилм-ноавмвзкз
лмокакз ра жабджндфдлу ыозгзфлзкз
гаоалріякз пукунліпрщ ноавмвзт ілпрзрурів і жапмбів, цм гаырщ жкмгу
лаомгу врійыварз пувдодллу вмйы в
езрря» [13, п. 8-9]. Такд взжлафдлля є
уікавзк ж лаукмвм-рдмодрзфлмї рмфкз
жмоу, айд, ла лаху гукку, лд вігмбоаеає упієї пндузсікз кдталіжку пакд
гдоеавлмї вйагз.
Тдмодрзкз е кмлпрзрууіилмгм
ноава гмпйігеуырщ вжаєкмвіглмпзлз
ноава і гдоеавлмї вйагз фдодж имгм
номяв у смокі кмлпрзрууімлайіжку.
Змкодка, І. Д. Сйігдлкм жажлафає,
цм кмлпрзрууімлайіжк є дсдкрзвлзк
мбкдедлляк гдоеавлмї вйагз. Цд
сулкуімлайщлзи апндкр. У мпрармфлмку нігпукку іпрзллзи жкіпр првмодлля кмлпрзрууімлайіжку нмйягає у
првмодллі ракзт ноавзй, які б мбкдеувайз гдоеаву ндвлзкз оаккакз
[14, п. 41-42].
Такмї е рмфкз жмоу и угмопщкзи
вфдлзи А. Шаим, якзи жауваеує, цм
«кмлпрзрууімлайіжк – уд мбкдедлля
гдоеавлмї вйагз в ілрдодпат пупнійщлмгм пнмкмы. Віл лакагаєрщпя мтмймгзрз нмрмфлі нозпроапрі, лд жагомеу-
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ыфз дсдкрзвлмпрі уноавйілля» [15].
Ілха вфдла, А. Р. Коупял, ракме лагмймхує, цм «у пзпрдкі кмлпрзрууімлайіжку гдоеавла вйага лабуває мпмбйзвзт пурліплзт вйапрзвмпрди (жгарліпрщ і одайщліпрщ її пакммбкдедлля), які лагаырщ їи жлафдлля мглмгм ж
ілпрзрурів кмлпрзрууімлайіжку. В
оджуйщрарі вмла вігігоає ілпроукдлррайщлу омйщ у жабджндфдллі одайіжауії
і жатзпру нозлузнів кмлпрзрууімлайіжку ра гмпяглдллі имгм кдрз – кмлпрзрууіилм-ноавмвмї пвмбмгз йыгзлз» [16, п. 340-341].
З взкйагдлзкз нмжзуіякз кмела
уійкмк нмгмгзрзпщ, агед гдоеавла
вйага гіиплм нмвзлла мбкдеуварзпщ
кмлпрзрууімлайіжкмк ра ндодбуварз
ніг нзйщлзк лагйягмк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Цікавмы є и нмжзуія нодгправлзка пмуімймгіфлмї лаукз О. І. Дмбомйыбмва, якзи жажлафає, цм «ігдайщлзи кдталіжк гдкмкоарзфлмї вйагз –
рми, якзи омжоатмвалзи ла лдігдайщлзт нмйірзфлзт гіяфів…, мпкійщкз
йзхд рака гдоеавла кахзла карзкд
жкмгу лагіилм сулкуімлуварз гмвгмрозвайзи фап, упніхлм номезваыфз і
тмомхзт, нмпдодгліт, і взгарлзт кдоівлзків» [17, п. 15].
Оред, гйя бійщх ґоулрмвлмгм гмпйігедлля пурлмпрі ра жкіпру ноавмвмї кардгмоії «кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз» лдмбтіглм
взжлафзрз її гдсіліуіы ла мплмві взгійдлля оягу квайісікуыфзт мжлак,
нозракаллзт гмпйігеувалмку ноавмвмку сдлмкдлу в пуфаплмку имгм
омжукіллі, ж оатувалляк ноімозрдрлзт ланояків омжвзрку.
Вваеаєкм, цм мплмвлзкз мжлакакз, які гаырщ жкмгу омжкозрз пурліпрщ і жкіпр нмлярря кмлпрзрууіилзи
кдталіжк гдоеавлмї вйагз, є ракі:
нубйіфліпрщ (роалпнаодлрліпрщ); йдгайщліпрщ ра йдгірзкліпрщ; лмокарзвліпрщ; ілпрзрууіиліпрщ; пзпрдкліпрщ;
єгліпрщ; одпуопліпрщ; нмвпыгліпрщ
(впдмпяеліпрщ); рдозрмоіайщліпрщ ра
ілхі.
Пубйіфліпрщ (роалпнаодлрліпрщ)
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз в пуфаплзт укмват гдоеа-

Поняття та ознаки конституційного механізму державної влади
вмрвмодлля в Укоаїлі є гмвмйі ваейзвзкз имгм мжлакакз. У ндодкйагі ж
йарзлпщкмгм publicum мжлафає «гдоеавлзи», «мбцзллзи», «нубйіфлзи»,
«пупнійщлзи». Пубйіфліпрщ мжлафає
віглмхдлля гм гдоеавз ра пупнійщпрва нмйірзкм-ноавмвзт явзц, у оджуйщрарі якзт вмла ндодгбафає вігкозріпрщ, гйапліпрщ, гмпрунліпрщ гйя
гомкагял. Позбйзжлм ракзи ед пдкалрзфлзи жкіпр кає и рдокіл роалпнаодлрліпрщ (transparency), якзи у гмпйівлмку ндодкйагі ла укоаїлпщку
мжлафає «номжмоіпрщ». Дм рмгм е, нмояг ж номжмоіпры у лаукмвіи, нубйіузпрзфліи йірдоаруоі, лмокарзвлмноавмвзт акрат, гіймвзт гмкукдлрат
ракме уезваырщпя рдокілз «вігкозріпрщ», «гйапліпрщ», «нігжвірліпрщ», які
нмгдкугз лавірщ омжгйягаырщпя як
пзлмлікз. У ноауят як жаоубіелзт,
рак і вірфзжлялзт гмпйіглзків пупнійщлм-нмйірзфлзт лаук алайіж рдокілу
«роалпнаодлрліпрщ» кає ндвлу пндузсіку, агед сакрзфлм псмокувавпя
нігтіг, нозтзйщлзкз якмгм вваеаырщ,
цм нмлярря «роалпнаодлрліпрщ» мтмнйыє ракі кардгмоії, як: «номжмоіпрщ»
(алгй. – transparency), «вігкозріпрщ»
(алгй. – openness), «гйапліпрщ» (алгй.
– publicity). Зажлафдлу нмжзуіы нігрозкуырщ
укоаїлпщкі
гмпйіглзкз
Е. А. Асмліл ра О. В. Сухзи [18], які
жажлафаырщ, цм «у пуфапліи вірфзжляліи йірдоаруоі нмлярря «роалпнаодлрліпрщ» жкіпрмвлм нмєглайм у пмбі як
«номжмоіпрщ», рак і «вігкозріпрщ», гм
рмгм е фапрм уі рдокілз везваырщпя
нмояг ж нмляррякз «гйапліпрщ» ра
«нубйіфліпрщ». Тмбрм вфдлі вваеаырщ
(і їтлы гукку нмгійяєкм і кз), цм
роалпнаодлрліпрщ – уд жапагмва вйапрзвіпрщ нмйірзфлмї вйагз, яка жабджндфує омжвзрмк гдкмкоарії, гомкагялпщкмгм пупнійщпрва хйятмк вігкозрмпрі гіи оіжлзт гіймк вйагз, номудгуоз
нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ ра акрзвіжауії пупнійщлмгм кмлромйы лаг
гіяйщліпры могалів гдоеавлмї вйагз
ра уноавйілля. А рмку, взжлафаыфз
нубйіфліпрщ як арозбурзвлу мжлаку
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз, вваеаєкм, цм ваорм ракме
жапрмпмвуварз і рдокіл «роалпнаодлр-

ліпрщ», лд взгійяыфз лдпуррєві пдкалрзфлі вігкіллмпрі.
Лдгайщліпрщ ра йдгірзкліпрщ є лдвіг‘єклмы квайісікуыфмы мжлакмы
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз, агед могалз гдоеавлмї
вйагз, взгаыфз лмокарзвлі акрз фз
нозикаыфз оіхдлля, йдгайіжуырщ,
рмбрм взжлаырщ жакмллзкз фз, лавнакз, лдйдгайщлзкз (лджакмллзкз рі
фз ілхі пупнійщлі віглмпзлз, гмнупкаыфз фз жабмомляыфз їт). Та и пака
гдоеавла вйага ракме нмродбує йдгайіжауії [19, п. 349-350]. Так, йдгайіжауія гдоеавлмї вйагз є ыозгзфлзк
номгмймхдлляк ра жакоінйдлляк ноавмкіолмпрі її взлзклдлля (упралмвйдлля), іплувалля, могаліжауії ра гіяйщлмпрі.
Нмокарзвліпрщ є мплмвмы іплувалля дсдкрзвлмгм кмлпрзрууіилмгм
кдталіжку гдоеавлмї вйагз (айд лд
пйіг її нйурарз ж йдгайщліпры, яка є
мжлакмы жакмллмпрі сулкуімлувалля
кдталіжку гдоеавлмї вйагз). Нмокарзвліпрщ ед є ноавмвмы бажмы унмоягкувалля кдталіжку гдоеавлмї вйагз.
Наиваейзвіхзк жавгалляк омжвзрку
лмокарзвлмї мплмвз кдталіжку гдоеавлмї вйагз є ндокалдлрла пзпрдкла кмгдоліжауія жакмлмгавпрва, смокувалля влуроіхлщм ужгмгедлмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз, првмодлля
укмв гйя пзлтомллмї роалпсмокауії
дйдкдлрів гдоеавлм-ноавмвмї лагбугмвз, а ракме нігрозкалля байалпу в
проукруоі жакмлмгавпрва.
Тмбрм првмодлля єгзлмї, кмкнйдкплмї і жомжукіймї пзпрдкз лмокарзвлм-ноавмвзт акрів є лагайщлмы нмродбмы в пуфаплзт укмват кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля ра лдмбтіглмы
ндодгукмвмы првмодлля дсдкрзвлмгм
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз.
Ілпрзрууіиліпрщ є лдмбтіглмы
мжлакмы і бджжандодфлмы укмвмы
іплувалля дсдкрзвлмгм жбайалпмвалмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. Вйаплд рдокіл ілпрзрур
(віг йар. institutum – упроіи, могаліжауія упралмва) кає кійщка жлафдлщ:
1) кмкнйдкп могаліжауіи, упралмв,
ілгзвігів, цм вмймгіырщ ндвлзкз жа-

13

Публiчне право № 1 (33) (2019)
пмбакз, одпуопакз і взкмлуырщ ноавмві, пмуіайщлі, нмйірзфлі сулкуії
(гдоеава, пуг, нмйірзфлі наорії);
2) смока могаліжауії нмйірзфлмї, дкмлмкіфлмї, пмуіайщлмї, ноавмвмї ра ілхмї гіяйщлмпрі йыгди фдодж фіркзи
нмгій сулкуіи; 3) жібоалля йыгди,
які
жгіглм
ж
нмгіймк
ноауі
мб‘єглуырщпя гйя гмпяглдлля пнійщлмї кдрз, жабджндфдлля гіяйщлмпрі в
ндвліи гайужі пупнійщлзт віглмпзл.
У ыозгзфліи лаууі нмлярря «ілпрзрур» лаифапріхд мжлафає кмкнйдкп
лмок, цм одгуйыырщ пупнійщлі віглмпзлз. Діяйщліпрщ ед ілпрзрурів жаплмвала ла фіркм омжомбйдліи пзпрдкі
ноавзй і лмок, кмлромйі жа їт взкмлалляк [20].
Помрд ваорм жажлафзрз, цм ыозпноугдлуія, ж мглмгм бмку, є бджжандодфлм ілпрзрууіилмы лаукмы, рмбрм
взвфає ноавмві ілпрзрурз, а ж ілхмгм
– ыозпноугдлуія взвфає ілпрзрурзкмгдйі и лд жавегз жвдорає увагу ла
ноавмві ілпрзрурз, цм одайщлм сулкуімлуырщ і одайіжуырщпя у пупнійщлзт
віглмпзлат.
На еайщ, одайщліпрщ лд жавегз
вігнмвігає ілпрзрурак-кмгдйяк, а
рмку мплмвлзк жавгалляк гмпйігедлля ра нмбугмвз дсдкрзвлмгм
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз є лабйзедлля ілпрзрурівкмгдйди гм одайщлмгм іплувалля у
пупнійщлмку езррі. Агед пурм смокайіпрпщкзи «ілпрзрууімлайіжк» кмед
нозжвдпрз гм взвфдлля сікрзвлзт
ілпрзрурів, рмбрм кмгдйди, якзк у
одайщлмпрі кайм цм вігнмвігає.
Кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз нмвзлдл ґоулруварзпщ ла
ілпрзрууіиліи мплмві ра сулкуімлуварз дсдкрзвлм и прабійщлм, ілакхд
взоіхдлля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт
ра пмуіайщлзт жавгалщ лд бугд оджуйщрарзвлзк і гдоеава пйабхарзкд.
Срвмодлля в коаїлі пуфаплмгм, гієвмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку
гдоеавлмї вйагз нмвзллм пуномвмгеуварзпщ смокувалляк якіплм млмвйдлмї пзпрдкз ілпрзрурів. Ваорм жажлафзрз, цм ілпрзрууіилі жкілз вігбуваырщпя в іпрмозфліи нмпйігмвлмпрі
ніг внйзвмк вігнмвіглзт сакрмоів,

14

ракзт, ланозкйаг, як гймбайіжауія,
ілсмокарзжауія ра ілхі. Сакд рмку
акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ смокувалля лмвзт (іллмвауіилзт) ілпрзрурів, жгарлзт пнозярз одайіжауії гдоеавлмї нубйіфлмї нмйірзкз, які жаплмвалі ла нозлузнат наорлдопщкзт віглмпзл кіе гдоеавмы ра гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк. На дсдкрзвліпрщ,
прабійщліпрщ, агдкварліпрщ ілпрзрууіилзт ілпроукдлрів унмоягкувалля
пупнійщлзт, нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт
ра ілхзт номудпів езррєгіяйщлмпрі
пупнійщпрва внйзваырщ проукруомваліпрщ, байалп (гзпбайалп) вйаглмноавмвмї вжаєкмгії, мбкдедліпрщ (лдмбкдедліпрщ,
лднігкмлромйщліпрщ)
нмвдгілкз ра жапрмпувалля смок
нозкупу, пріикіпрщ і омжвзлдліпрщ
пвірмгйяглзт уявйдлщ ра нмвдгілкз
пмуіайщлм-ноавмвзт пуб‘єкрів, цм
ґоулруєрщпя ла взпмкмку оівлі кмлпрзрууіилмї ноавмпвігмкмпрі.
В дкмлмкіфліи лаууі, ланозкйаг
Д. Нмор, бугуфз нозбіфлзкмк рдмоії
ілпрзрууіилмї двмйыуії, жажлафає, цм ж
нйзлмк фапу лддсдкрзвлі ілпрзрурз
вігкзоаырщ, а дсдкрзвлі взезваырщ, і
рмку вігбуваєрщпя нмпрунмвзи омжвзрмк бійщх дсдкрзвлзт смок дкмлмкіфлмї, нмйірзфлмї ра пмуіайщлмї могаліжауії [21, п. 118]. Взпймвйдлу нмжзуіы
уійкмк кмела вжярз жа мплмву гйя
таоакрдозпрзкз мжлакз ілпрзрууіилмпрі кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. Агед в номудпі омжвзрку
гдоеавлмпрі гдякі ілпрзрурз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї «вігкзоаырщ» (ланозкйаг, ілпрзрур удлжуоз, ілпрзрур єгзлмї нмйірзфлмї ігдмймгії), а ілхі «взезваырщ», айд каырщ
якіплм млмвйдлд омжукілля в укмват
кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля (ланозкйаг ілпрзрурз жакмлмгавфмї, взкмлавфмї, пугмвмї вйагз, ілпрзрурз
сулкуімлувалля нмйірзфлзт наоріи і
гомкагпщкзт могаліжауіи, ілпрзрур
лаомгмвйаггя ра іл.). Піг внйзвмк
жагайщлмпвірмвмгм номудпу гймбайіжауії ра омжвзрку лаукмвм-рдтліфлмгм
номгодпу взлзкаырщ лмві ілпрзрурз,
якзт лд іплувайм оаліхд (ланозкйаг,
д-уоягувалля, д-гдкмкоарія, гомкагпщкзи кмлромйщ ра іл.).

Поняття та ознаки конституційного механізму державної влади
Оред, взкйагдлд гає нігправз гмвмозрз ном ілпрзрууіиліпрщ як бажмву, таоакрдозжуыфу мжлаку ра лдвіг‘єклзи дйдкдлр кмлпрзрууіилмгм
кдталіжку гдоеавлмї вйагз в Укоаїлі.
Сзпрдкліпрщ є лапрунлмы мжлакмы
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї
вйагз. Агед дсдкрзвлд сулкуімлувалля кмлпрзрууіилмгм кдталіжку
гдоеавлмї вйагз є лдкмейзвзк бдж
лаявлмпрі пзпрдкмурвмоыыфзт жв‘яжків. У кмлпрзрууіилм-ноавмвіи лаууі
алайіж і вгмпкмлайдлля пзпрдклмї вжаєкмгії могалів гдоеавлмї вйагз ра
ілхзт нмйірзкм-ноавмвзт ілпрзрурів
фз ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва є лагжвзфаилм ваейзвзк, агед в
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт лмокат вігмбоаеаырщпя
проукруолзи
вжаєкмжв‘яжмк, вжаєкмжайделіпрщ ра вжаєкмвігнмвігайщліпрщ могалів гдоеавлмї
вйагз кіе пмбмы ра їт вжаєкмгія ж
лапдйдлляк, цм і пралмвзрщ бажмву
мплмву сулкуімлувалля кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз.
Сзпрдку жв‘яжків у кмлпрзрууіилмку кдталіжкі гдоеавлмї вйагз ваорм гмнмвлзрз мкодкзкз кдталіжкакз
номсдпіилм-ноавмвмї гдкмкуоії, цм
нмйягає у жайуфдллі гомкагпщкмпрі гм
гмгаркмвмгм кмлромйывалля гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз.
Єгліпрщ ракме є мжлакмы кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. Ця мжлака нмйягає в рмку, цм
кмедл дйдкдлр кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз є пкйагмвмы
єгзлмгм уіймгм. Так, могалз гдоеавлмї вйагз, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, нмйірзфлі наорії, гомкагпщкі
могаліжауії ра ілхі дйдкдлрз проукруоз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз, каыфз віглмплм вігмкодкйдлу проукруоу і бугуфз пакмпріилзкз, вмглмфап урвмоыырщ єгзлу
вжаєкмнмв‘яжалу і вжаєкмужгмгедлу
пзпрдку.

Рдпуопліпрщ є цд мглієы мжлакмы
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. Іплувалля дсдкрзвлмгм ра
прабійщлмгм кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз нмвзлла пнзоарзпщ ла лаявліпрщ вігнмвіглзт одпуопів: йыгпщкзт, лмокарзвлм-ноавмвзт,
кардоіайщлзт,
лаукмвм-рдтліфлзт,
ілсмокауіилзт, дкмлмкіфлзт, кагомвзт, быгедрлм-сілалпмвзт, мбмомллзт ра ілхі. Упі жажлафдлі одпуопз ра
їт оауімлайщлзи омжнмгій пралмвйярщ
кардоіайщлу мплмву іплувалля гдоеавз вжагайі.
Такме гм мжлак кмлпрзрууіилмгм
кдталіжку гдоеавлмї вйагз кмела
віглдпрз нмвпыгліпрщ (впдмпяеліпрщ)
і рдозрмоіайщліпрщ, які є вжаєкмнмв‘яжалзкз кіе пмбмы. Агед нмвпыгліпрщ і рдозрмоіайщліпрщ номявйяырщпя в рмку, цм кмлпрзрууіилзи
кдталіжк гдоеавлмї вйагз кає лдмбкдедлзи фапмвзкз і номпрмомвзкз
оаккакз (в кдеат рдозрмоії гдоеавз:
пуху, вмглзи номпріо лавкмйм лдї ра
нмвіроялзи номпріо лаг лды ж лапдйдлляк, цм ла ліи номезває) таоакрдо гдоеавлм-вйаглмгм внйзву ла
пупнійщлі віглмпзлз.
Взкйагдлд лаибійщх нмвлм вігмбоаеає
лаявліпрщ квайісікуыфзт
мжлак, нозракаллзт кардгмоії «кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз», тмфа віл лд є взкйыфлзк і имгм
кмела гмнмвлыварз.
Оред, номнмлуєкм кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз взжлафзрз як жаплмвалу ла ноавмвзт
нозлузнат єгзлу пзпрдку вжаєкмнмв‘яжалзт, нубйіфлзт, йдгайщлзт,
лмокарзвлм взжлафдлзт ра могаліжауіилм ра сулкуімлайщлм жабджндфдлзт
ілпрзрурів, цм каырщ ла кдрі ноакрзфлу одайіжауіы сулкуіи гдоеавз ра
пнзоаырщпя ла лаявлі одпуопз.
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В галіи прарі жгіиплдлм таоакрдозпрзку лаукмвзт нігтмгів гм взжлафдлля нмлярря ра мплмвлзт мжлак кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. З‘япмвалм жкіпр ра
пурліпрщ нмлярря «кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз». Такме мкодпйдлі мплмвлі мжлакз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз ра їт внйзв ла одайіжауіы
гдоеавлмї вйагз.
Кйюфмві пймва: кдталіжк, кдталіжк гдоеавз, гдоеавла вйага, кдталіжк гдоеавлмї вйагз, кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз.

Шарзйм В. А. Пмлярзд з нозжлакз кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз
В галлми прарщд мпуцдпрвйдла таоакрдозпрзка лауфлшт нмгтмгмв к мнодгдйдлзы
нмлярзя з мплмвлшт нозжлакмв кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз. Вшяплдлш пмгдоеалзд з пуцлмпрщ нмлярзя «кмлпрзруузмллши кдталзжк гмпугаопрвдллми вйапрз». Такед мфдофдлш мплмвлшд нозжлакз кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз з зт вйзялзд ла одайзжаузы гмпугаопрвдллми вйапрз.
Кйюфдвыд пймва: кдталзжк, кдталзжк гмпугаопрва, гмпугаопрвдллая вйапрщ, кдталзжк гмпугаопрвдллми вйапрз, кмлпрзруузмллши кдталзжк гмпугаопрвдллми вйапрз.

Shatilo V. The notion and features of the constitutional mechanism of the state
power
Scientific approaches to defining the notion ―constitutional mechanism of the state
power‖ and its main features are described. The content and essence of the notion ―constitutional mechanism of the state power‖ is clarified. The main features of the constitutional mechanism of the state power and their impact on the state power implementation are
outlined.
Keywords: mechanism, state mechanism, state power, state power mechanism, constitutional mechanism of the state power.
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Поняття виборчої системи та її
основні розуміння в конституційному
праві
Взбмофа пзпрдка нмжа пуклівмк є
мглзк ж удлроайщлзт ра кйыфмвзт
дйдкдлрів взбмофмгм ноава. Сакд віг
лдї жайдезрщ смокар номвдгдлля взбмоів, а ракме їт оджуйщрар. Ндгаока
у лаууі ра ноакрзуі взбмофмгм ноава
вед гавлм лабуйа упрайдлмгм таоакрдоу гукка, цм взбмофа пзпрдка кає
лдабзякд жлафдлля ра пуррєвзи внйзв
жагаймк ла сулкуімлувалля нмйірзфлмї пзпрдкз у гдоеаві [1, c. 50]. Вгайзи взбіо взгу взбмофмї пзпрдкз
пнозяє жлафлмку нозпкмодллы гдкмкоарзфлзт ндодрвмодлщ у гдоеаві,
урвдогедллы у ліи дсдкрзвлмї ра
праймї наоріилмї пзпрдкз, а ракме
бійщх хвзгкмку гмпяглдллы нмйірзфлмї жоіймпрі пупнійщпрва. Віграк
взбмофа пзпрдка взпрунає ваейзвмы
рмфкмы мнмоз пуфаплмї гдкмкоарії.
На кйыфмву омйщ взбмофмї пзпрдкз гйя жабджндфдлля лайделмгм
оівля гдкмкоарії у гдоеаві жвдораєрщпя увага і в фзпйдллзт гмнмвігят аврмозрдрлзт кіелаомглзт ілпрзрууіи,
які пндуіайіжуырщпя ла взбмофмку
ноаві. Так, у н. 1 Дмнмвігі Вдлдуіалпщкмї кмкіпії «Пом взбмофі пзпрдкз:
Огйяг гмпрунлзт оіхдлщ ра козрдоії
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взбмоу» 2003 омку вкажуєрщпя, цм «у
бугщ-якмку нмйірзфлмку пупнійщпрві,
омжкіо якмгм взкагає ндвлмгм «омжнмгійу ноауі» кіе рзкз, трм жлатмгзрщпя ніг уноавйілляк і рзт, трм
уноавйяє, пзпрдка нодгправлзурва
йдезрщ у пакмку удлроі гдкмкоарзфлмї пзпрдкз. Взбмофа пзпрдка ндодбуває у пакмку ягоі, мпкійщкз її жавгалля нмйягає в рмку, цмб ндодвдпрз вмйы пувдодллмгм лаомгу у взжлафдллі имгм жакмллзт нодгправлзків,
які лдпурщ вігнмвігайщліпрщ віг имгм
ікдлі жа лагйяг цмгм взкмлавфзт і
жакмлмгавфзт акрів, ра лд каыфз ноз
ущмку жмбмв‘яжайщлмгм калгару, є
нігжвірлзкз ноз лапрунлмку номвдгдллі взбмоів» [2, c. 4].
Взжлафдлля нмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлзт омжукілщ у кмлпрзрууіилмку ноаві прайз нодгкдрмк
лаукмвзт ноаущ ракзт укоаїлпщкзт
вфдлзт-ноавлзків як М. Асалапщєва
[3], М. Кмжыбоа [4], Ю. Кйыфкмвпщкзи [5], Р. Макпакмва [6], О. Маоудйяк [7], Б. Ммтмлфук [8] М. Сравліифук [9], В. Фдгмодлкм [10] рмцм.
Вмглмфап нмноз фзпдйщлі лаукмві
ноауі вірфзжлялзт вфдлзт цмгм вз-

Поняття виборчої системи та її основні розуміння в конституційному . . .
жлафдлля нмлярря взбмофмї пзпрдкз
ра її мплмвлзт омжукілщ у кмлпрзрууіилмку ноаві, вкажалі лаукмві номбйдкз і гмпі жайзхаырщпя гзпкупіилзкз в ыозгзфліи лаууі. Тмку кдрмы
праррі є омжкозрря нмлярря взбмофмї
пзпрдкз ра її мплмвлзт омжукілщ в
кмлпрзрууіилмку ноаві.
Скйагліпрщ ра багармкіоліпрщ взбмофмї пзпрдкз мбукмвзйз її взжлафдлля в кмлпрзрууіилмку ноаві в
хзомкмку, ра вужщкмку жлафдллят: у
хзомкмку жлафдллі взбмофа пзпрдка
– уд пукунліпрщ ноавмвзт лмок, які
взжлафаырщ жапагз ра нмоягмк номвдгдлля взбмоів гм нодгправлзущкзт
могалів нубйіфлмї вйагз; у вужщкмку
жлафдллі взбмофа пзпрдка – уд ндодгбафдлзи жакмлмгавпрвмк пнмпіб
ндодвдгдлля оджуйщрарів гмймпувалля
взбмоуів у нодгправлзущкі калгарз.
Ілмгі у лаукмвзт гедодйат нмояг
ж нмлярряк «взбмофа пзпрдка» ракме
везваєрщпя нмлярря «дйдкрмоайщла
пзпрдка» [11], цм є лапйігкмк жанмжзфдлля ж алгйіипщкмї йдкпзкз рдокілу «electoral system» хйятмк имгм
ларуоайіжауії в укоаїлпщкіи кмві. Урік
нмлярря «взбмофа пзпрдка» є бійщх
упрайдлмы кардгмоієы у вірфзжляліи
ыозгзфліи рдокілмймгії, мпкійщкз
вмла вед гавлм взкмозпрмвуєрщпя у
фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз ра
кає гмкілуыфд везвалля у лаукмвмдкпндорлмку пдодгмвзці. Окоік ущмгм, нмлярря «взбмофа пзпрдка» у емглмку оажі лд пйіг мрмрмелыварз жі
птмезк жа пнівжвуфліпры нмлярряк
«пзпрдка взбмофмгм ноава», ніг якмы
пйіг омжукірз влуроіхлы проукруоу
взбмофмгм ноава, а лд жапагз ра нмоягмк номвдгдлля взбмоів фз пнмпіб
ндодвдгдлля оджуйщрарів гмймпувалля
взбмоуів у калгарз [12].
Пзралля взбмофмї пзпрдкз жлаихйм пвмє вігмбоаедлля і в ноакрзуі
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз.
У н. 54 Ріхдлля Євомндипщкмгм пугу
ж ноав йыгзлз у пноаві «MathieuMohin and Clerfayt v. Belgium» віг 2
бдоджля 1987 омку вкажалм, цм «ндодг взбмофзкз пзпрдкакз прмярщ
фапмк каиед лдпукіплі жавгалля: ж
мглмгм бмку – бійщх-кдлх рмфлм

вігмбоаеарз гукку лаомгу, ж ілхмгм
– мб‘єглуварз оіжлі ігдилі оутз ра
пнозярз смокуваллы гмпзрщ ймгіфлмї
і жомжукіймї нмйірзфлмї вмйі. Оред,
ніг пймвакз "в ракзт укмват, які жабджндфарщ війщлд взоаедлля гуккз
лаомгу у взбмоі жакмлмгавфмгм могалу" каєрщпя ла уважі гмймвлзк фзлмк
нмояг ж вед жакоінйдлмы в пр. 10
Кмлвдлуії пвмбмгмы взоаедлля пвмєї
гуккз нозлузн оівлмпрі впіт гомкагял ноз жгіиплдллі лзкз ноава гмймпу і ноава взправйярз пвмы калгзгаруоу ла взбмоат. Оглак ж ущмгм лд
взнйзває, цм впі взбмофі быйдрдлі
каырщ оівлу вагу ж рмфкз жмоу мпрармфлмгм оджуйщрару і цм у впіт калгзгарів оівлі халпз ла ндодкмгу. За
бугщ-якмї взбмофмї пзпрдкз лдкмейзвм улзклурз сдлмкдла "вроафдлзт
гмймпів" (алгй. "wasted votes"). З кдрмы жапрмпувалля пр. 3 Помрмкмйу №
1 бугщ-яка взбмофа пзпрдка нмвзлла
муілыварзпя у пвірйі нмйірзфлмгм
омжвзрку коаїлз, і рмку ндвлі її гдрайі, лднознупрзкі в оаккат мглієї пзпрдкз, кмеурщ бурз взноавгалі в ілхіи, нозлаиклі жа рієї укмвз, цм гіыфа пзпрдка жабджндфує "війщлд взоаедлля гуккз лаомгу у взбмоі жакмлмгавфмгм могалу"» [13].
У н. 61 Ріхдлля Вдйзкмї найарз
Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз у
пноаві «Хдопр номрз Снмйуфдлмгм
Кмомйівпрва (№ 2)» (Hirst v. the
United Kingdom (№ 2)) віг 6 емврля
2005 омку вкажуєрщпя, цм «у пуфаплмку гдкмкоарзфлмку пвірі іплує
бджйіф пнмпмбів могаліжауії ра гії взбмофзт пзпрдк і бджйіф вігкіллмпрди,
жмкодка, в іпрмозфлмку омжвзрку,
куйщруоі ра нмйірзуі євомндипщкзт
гдоеав, пакд рмку кмела гмгмвіола
гдоеава кає ноавм смокуварз вйаплд
бафдлля гдкмкоарії» [14].
На пщмгмглі ндодваела бійщхіпрщ
пуфаплзт кмлпрзрууіи гдоеав жакоінйыырщ жапагз взбмофмї пзпрдкз ноз
номвдгдллі оіжлзт взгів взбмоів. Сак
рдокіл «взбмофа пзпрдка» кіпрзрщпя
цмлаикдлхд в 50 кмлпрзрууіят оіжлзт коаїл пвіру. Тдокіл «взбмофа
пзпрдка» мрозкав пвмє жакоінйдлля в
рдкпрі Кмлпрзрууіи Айбалії, Айезоу,
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Алгмооз, Алгмйз, Аогдлрзлз, Бдйіжу,
Бдлілу, Біймоупі, Бмйівії, Боажзйії,
Буоулгі, Валуару, Габмлу, Гаялз, Гвілдя-Біпау, Годуії, Гоужії, Дмкілікалпщкмї Рдпнубйікз, Еквагмоу, Єгзнру,
Закбії, Зікбабвд, Іжоаїйы, Іпналії,
Ірайії, Караоу, Кдлії, Кзогзжпралу,
Кмйукбії, Кмр-г‘Івуаоу, Кубз, Лдпмрм,
Майі, Ммйгмвз, Ммжакбіку, Нднайу,
Нмвмї Здйалгії, Палакз, Пануа Нмва
Гвілдя, Пдоу, Півгдллм-Асозкалпщкмї
Рдпнубйікз, Пморугайії, Рукулії, Сайщвагмоу, Сймвдлії, Смкайі, Туліпу,
Ужбдкзпралу, Фоалуії, Хмоварії ра
Чзйі. Кмлпрзрууія Укоаїлз лд кіпрзрщ ракмгм рдокілу як «взбмофа пзпрдка», айд віл хзомкм жапрмпмвуєрщпя
у взбмофмку жакмлмгавпрві Укоаїлз.
Дмпзрщ уікавзи нігтіг цмгм жакоінйдлля взбмофмї пзпрдкз ноз номвдгдллі наойакдлрпщкзт взбмоів кмела
номпрдезрз в Єгзнрі, гд у пр. 102
Кмлпрзрууії 2014 омку вкажуєрщпя,
цм ла взбмоат гм Пайарз нодгправлзків кмед взкмозпрмвуварзпя каемозраола пзпрдка, номнмоуіила абм
жкіхала пзпрдка в бугщ-якмку пніввіглмхдллі [15].
Тмку мглзк ж лаибійщх пкйаглзт
і ваейзвзт нзралщ у лаууі ра ноакрзуі кмлпрзрууіилмгм ноава є взбіо
взгу взбмофмї пзпрдкз. Злафуціпрщ
ущмгм нзралля мбукмвйдлм рзк, цм
взбмофа пзпрдка мбмв‘яжкмвм внйзває
ла оджуйщрар взбмоів, мпкійщкз вмла
впралмвйыє, трм і як гмймпує, взжлафає таоакрдо взбмофзт мкоугів ра як
гмймпз взбмоуів ндодвмгярщпя у кіпуя в нодгправлзущкмку могалі нубйіфлмї вйагз. У жв‘яжку ж узк, ноз взбмоі взгу взбмофмї пзпрдкз, мпмбйзвм
у гдоеават рак жвалмї «кмймгмї гдкмкоарії», іплує вдйзкзи озжзк калінуйяуії взбмофмы пзпрдкмы ла вйаплу
кмозпрщ нмйірзфлзкз пзйакз, які
жлатмгярщпя ноз вйагі. У н. 4 Дмнмвігі Вдлдуіалпщкмї кмкіпії «Пом взбмофі пзпрдкз: Огйяг гмпрунлзт оіхдлщ
ра козрдоії взбмоу» 2003 омку ж ущмгм
нозвмгу жажлафаєрщпя, цм «взбіо
кмлкодрлмї взбмофмї пзпрдкз явлм є
фапрзлмы аопдлайу бугщ-якмгм нмйірзфлмгм мб‘єглалля, цм баеає «карз
пвмїт мбоалзт нодгправлзків», ж рзк,
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цмб мбоала апакбйдя лаибійщх рмфлм
вігнмвігайа їт вйаплзк мфікувалляк
ра ілрдодпак» [2, c. 4].
Пзралля взбмоу взбмофмї пзпрдкз упкйаглыєрщпя цд и вдйзкмы лаявліпры оіжлзт взгів взбмофзт пзпрдк. Змкодка, цд у 1910 омуі у гмнмвігі Кмомйівпщкмї кмкіпії, яка буйа
ніггмрмвйдла ла жакмвйдлля Бозралпщкмгм уоягу, буйм впралмвйдлм іплувалля нмлаг 300 оіжлзт взгів взбмофзт пзпрдк [16, c. 1]. Їт омжкаїріпрщ
ла пщмгмглі є лапрійщкз багармы, цм
унмоягкувалля упіт лаявлзт взбмофзт пзпрдк нмродбує жапрмпувалля
пкйаглмгм кйапзсікауіилмгм анаоару
ж взкмозпралляк уіймї лзжкз оіжлзт
козрдоіїв ра мжлак. Пдвла фапрзла ж
іплуыфзт взбмофзт пзпрдк, жвіплм, є
рдмодрзфлзкз кмгдйякз вфдлзт, які
цд лд кайз дкніозфлмгм нігрвдогедлля ноз номвдгдллі кмлкодрлзт
взбмоів, мглак і кійщкіпрщ вед жапрмпмвалзт взгів взбмофзт пзпрдк у
оіжлзт коаїлат пвіру є гмвмйі вдйзкмы.
Оплмвлі жагайщлмнозилярі взгз
взбмофзт пзпрдк пйіг кйапзсікуварз
жа ракзкз козрдоіякз:
1. За оівлякз мбоалля: а) мглмоівлдві взбмофі пзпрдкз (алгй. Single
tier of representation systems); б) гвмоівлдві взбмофі пзпрдкз (алгй. Twotiered
electoral
systems);
в) багармоівлдві взбмофі пзпрдкз
(алгй. Multiple‐tier electoral systems);
г) ієоаотіфлі взбмофі пзпрдкз (алгй.
Hierarchical electoral systems).
2. За кійщкіпры ндодкмеуів:
а) взбмофі пзпрдкз ж мглзк ндодкмеудк (алгй. Single-winner electoral
systems); б) взбмофі пзпрдкз ж багарщка ндодкмеуякз (алгй. Multiwinner electoral systems).
3. За кійщкіпры руоів гмймпувалщ:
а) мглмруомві взбмофі пзпрдкз (алгй.
One-round systems); б) гвмруомві взбмофі пзпрдкз (алгй. Two-round systems); в) багармруомві взбмофі пзпрдкз (алгй. Multi-round systems).
4. За пкйагмк рзт, трм мбзоає:
а) взбмофі пзпрдкз, жа якзт взбмолу
мпмбу абм могал мбзоаырщ взбмоуі;
б) взбмофі пзпрдкз, жа якзт взбмолу
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мпмбу абм могал мбзоаырщ взбмоцзкз; в) взбмофі пзпрдкз жі жкіхалзк
пкйагмк – якцм емгдл калгзгар лд
лабоав впралмвйдлмї кійщкмпрі гмймпів
взбмоуів, рм мбоалля взбмолмї мпмбз
абм могалу жгіиплыєрщпя Кмйдгієы
взбмоцзків.
5. За кдрмгмк гмймпувалля: а) взбмофі пзпрдкз ж кардгмозфлзкз кдрмгакз гмймпувалля (алгй. «Categorical»
voting methods); б) взбмофі пзпрдкз ж
нмоягкмвзкз кдрмгакз гмймпувалля
(«Ordinal» voting methods).
6. За кійщкіпры гмймпів взбмоуів:
а) взбмофі пзпрдкз ж мглзк гмймпмк
(алгй. One-vote systems); б) взбмофі
пзпрдкз ж гвмка гмймпакз (алгй.
Two-vote systems); в) взбмофі пзпрдкз ж мбкдедлмы кійщкіпры гмймпів
(алгй. Limited voting); г) взбмофі пзпрдкз ж кійщкіпры гмймпів, яка вігнмвігає фзпйу взбмолзт кіпущ; ґ) взбмофі
пзпрдкз ж кійщкіпры гмймпів, яка вігнмвігає фзпйу калгзгарів.
Пмноз жлафлу кійщкіпрщ взгів взбмофмї пзпрдкз у взбмофіи ноакрзуі
впд е ракз нозилярм взгійярз роз
мплмвлі її взгз, які в алгймкмвлзт
гедодйат
нозилярм
нмжлафарз
пік‘якз взбмофзт пзпрдк (алгй. Electoral system family) [17, c. 3]. Дм лзт
лайдезрщ: каемозраола взбмофа пзпрдка (алгй. Majoritarian system, Plurality voting), номнмоуіила взбмофа
пзпрдка (алгй. Proportional representation) ра жкіхала взбмофа пзпрдка
(алгй. Mixed electoral system). Ціймы
лзжкмы гмпйіглзків ракме взмкодкйыєрщпя фдрвдорзи взг пік‘ї взбмофмї
пзпрдкз – ланівномнмоуіила взбмофа
пзпрдка (алгй. Semi-Proportional System) [18]. Кмедл ж вкажалзт взгів
взбмофмї пзпрдкз у пвмы фдогу нмгійяєрщпя цд ла лзжку нігвзгів. Ріжлі
взгз взбмофмї пзпрдкз каырщ як пвмї
мфдвзглі ндодвагз, рак і лдгмйікз, цм
номявйяырщпя у кмеліи гдоеаві нм
оіжлмку, взтмгяфз ж мпмбйзвмпрди
лауімлайщлм-ноавмвмї роагзуії. Тмку
нозилярм вваеарз, цм лд іплує рак
жвалмгм «ігдайщлмгм» абм «лаикоацмгм» взгу взбмофмї пзпрдкз, якзи кмед бурз мглакмвм нозилярлзи гйя
упіт гдкмкоарзфлзт гдоеав пвіру.

Запрмпувалля мглмгм і рмгм е взгу
взбмофмї пзпрдкз у оіжлзт коаїлат
уійкмк икмвіолм кмед вігоіжлярзпя
ра карз оіжлі лапйігкз. Віграк рми
взг взбмофмї пзпрдкз, якзи є нозилярлзк ра гієвзк в мгліи гдоеаві, кмед бурз лддсдкрзвлзк фз вжагайі
хкігйзвзк гйя ілхмї гдоеавз.
Огла взбмофа пзпрдка кмед пкмлудлроуварзпя ла пноавдгйзвмку
нодгправлзурві нмйірзфлзт наоріи у
наойакдлрі, рмгі як ілха кмед карз
ла кдрі улзклдлля соагкдлрауії наоріилмї пзпрдкз ра жамтмфдлля смокувалля ноавйяфмї бійщхмпрі мглієы
наорієы у наойакдлрі. Огла взбмофа
пзпрдка
жамтмфує
ріплзи
вжаєкмжв‘яжмк взбмоуів ра «їтліт» нодгправлзків ж мкоугу, в рми фап, як ілха
нмйдгхує наоріяк кмейзвіпрщ жайуфдлля еілмк, нодгправлзків кдлхзл
ра сатівуів гм наойакдлру жа гмнмкмгмы жакозрзт наоріилзт пнзпків. У
гдякзт гдоеават нозилярі пкйаглі
взбмофі пзпрдкз гйя рмгм цмб нмєглуварз гдкійщка нмйірзфлзт уійди. В
ілхзт гдоеават ноімозрдрлзк є, цмб
взбмофа пзпрдка лд буйа лагрм пкйаглмы гйя взбмоуів ра гйя агкіліпроувалля взбмоів. Позгарліпрщ взбмофмї пзпрдкз кає взжлафарзпя ж мгйягу
ла її пноавдгйзвіпрщ, бдоуфз гм увагз
впі кіпудві укмвз ра номбйдкз. Оред,
взбмофа пзпрдка ра номнмжзуії цмгм
її одсмокувалля нмвзллі омжгйягарзпя у кмелмку ілгзвігуайщлмку взнагку [19, c. 38-39].
Коік рмгм, омйщ жкілз взбмофмї
пзпрдкз в кмлпрзрууіилм-ноавмвіи
кмгдоліжауії нмйірзфлмї пзпрдкз лд
пйіг ндодбійщхуварз. У Дмнмвігі
«Кмкіпії Тмваозпрва Хдлпаог» ж взбмофмї одсмокз, яка буйа нодгправйдла Бозралпщкмку наойакдлру цд у
1976 омуі, пйухлм жауваеуєрщпя, цм
тмф взбмофа пзпрдка і кає пуррєвзи
внйзв гйя омжвзрку гдкмкоарії, «жкілз у взбмофіи пзпрдкі лд кмеурщ бурз налаудєы віг упіт біг, які мрмфуырщ коаїлу. Вмлз взнйзваырщ жі
пкйаглмї пукіхі гйзбмкм укмоілдлзт
іпрмозфлзт нозфзл, які бджукмвлм, лд
кмела взкмоілзрз йзхд хйятмк одсмокз взбмофмї пзпрдкз» [20, c. 46].
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Тмку кмела гдоеава ла вйаплзи
омжпуг кає взоіхуварз, якзи взг
взбмофмї пзпрдкз є лаибійщх мнрзкайщлзк гйя кмелмгм ж взгу взбмоів,
які номвмгярщпя у кдеат лауімлайщлмї ыозпгзкуії. Вдлдуіалпщка Кмкіпія
ж ущмгм нозвмгу лавмгзрщ роз аогукдлрз. Пм-ндохд, гдоеавз війщлі у
взбмоі пвмїт взбмофзт пзпрдк і каырщ
пакмпріилм взоіхуварз, якмы вмла
нмвзлла бурз [21, c. 25]. Пм-гоугд,
взжлафдлля взгу взбмофмї пзпрдкз
впд е ракз кає вігмбоаеарз вмйы
лаомгу. Ілхзкз пймвакз, йыгз нмвзллі гмвіоярз мбоаліи пзпрдкі ра її
одайіжауії. Пм-родрє, впі взбмофі пзпрдкз рак фз ілакхд ґоулруырщпя ла
мпмбйзвмпрят іпрмоії ра нмйірзфлмї
куйщруоз коаїлз [22, c. 5].
Якцм жвдолурзпя гм лауімлайщлм-ноавмвмї роагзуії Укоаїлз, рм Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг 26 йырмгм 1998 омку № 1-он/
98 у пноаві ном взбмоз лаомглзт гднурарів Укоаїлз гає кмейзвіпрщ жомжукірз, цм взжлафдлля взбмофмї пзпрдкз є нзралляк нмйірзфлмї гмуійщлмпрі, і вмлм кає взоіхуварзпя Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, гм нмвлмваедлщ якмї вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз лайдезрщ жакмлмгавфд одгуйывалля могаліжауії ра нмоягку номвдгдлля взбмоів [23].
Загаймк у нзраллі взбмоу взгу
взбмофмї пзпрдкз в Укоаїлі нмйірзка
каиед жавегз гмкілувайа лаг ноавмк, цм взоаеаєрщпя у жаномвагедллі взбмофмї пзпрдкз, яка є лаибійщх
жоуфлмы гйя номвйаглзт нмйірзфлзт
пзй. Бджнмпдодглік лапйігкмк ракмгм
нігтмгу є нмпріила жкіла взгу взбмофмї пзпрдкз, кмйз лмві взбмоз жажвзфаи номвмгярщпя вед жа лмвмы взбмофмы пзпрдкмы. Єгзлзк взкйыфдлляк ж уієї рдлгдлуії є взбмоз Поджзгдлра Укоаїлз, ла якзт лджкіллзк є
жапрмпувалля жапаг каемозраолмї
взбмофмї пзпрдкз абпмйырлмї бійщхмпрі. Віглмплм наойакдлрпщкзт ра кіпудвзт взбмоів в Укоаїлі, рм вмлз лавномрз вігжлафзйзпя фапрмы жкілмы
взгу взбмофмї пзпрдкз. У жв‘яжку ж
узк, в Укоаїлі ноз номвдгдллі наойакдлрпщкзт ра кіпудвзт взбмоів са-
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крзфлм буйм взкмозпралм упі мплмвлі
взгз взбмофмї пзпрдкз – каемозраолу, номнмоуіилу ра жкіхалу.
Пмжа
пуклівмк,
пупнійщлмнмйірзфлі укмвз у гдоеаві нмпріилм
жкілыырщпя, цм у пвмы фдогу нмвзллм жлатмгзрз пвмє пвмєфаплд вігмбоаедлля у вігнмвіглмку вгмпкмлайдллі фз вжагайі жкілі іплуыфмї взбмофмї пзпрдкз. Вмглмфап, жалагрм фапра
жкіла взбмофмї пзпрдкз жагаймк лдгарзвлм нмжлафаєрщпя ла якмпрі номвдгдллі взбмоів, мпкійщкз взбмофі кмкіпії гмвмйі фапрм лд впрзгаырщ пвмєфаплм омжібоарзпя у впіт рмлкмцат лмвмї взбмофмї пзпрдкз, а пакі взбмоуі
лд жавегз нмвліпры омжукіырщ якзк
фзлмк їтлі гмймпз ндодрвмоыырщпя у
нодгправлзущкі калгарз жа лмвмы
взбмофмы пзпрдкмы. Тмку в Укоаїлі
пйіг жлаирз байалп кіе прайіпры взбмофмї пзпрдкз ра її вгмпкмлайдлляк
фз вжагайі нмвлмы жакілмы ла ілху.
Сйухлзк у галмку оажі є нігтіг,
якзи буйм псмокмвалм у пндуіайщлмку гмпйігедллі Міліпрдопрва ыпрзуії
Вдйзкмї Бозралії цмгм взбмофзт
пзпрдк, оджуйщрарз якмгм буйм нодгправйдлм у смокі гмнмвігі Бозралпщкмку наойакдлру у піфлі 2008 омку.
На гукку бозралпщкзт сатівуів, ноз
жаномвагедллі ндвлмгм взгу взбмофмї
пзпрдкз її пйіг муілзрз ж рмфкз
жмоу лапрунлзт пдкз козрдоіїв:
1) пнівкіоліпрщ оджуйщрарів: пніввіглмхдлля кіе нодгправлзурвмк ра
гмймпакз взбмоуів; 2) уфапрщ взбмоуів у гмймпуваллі; 3) кмейзвзи
внйзв взбмофмї пзпрдкз ла прабійщліпрщ ра дсдкрзвліпрщ уоягу; 4) внйзв
ла взбмоуя ж рмфкз жмоу взбмоу, йдгкіпрщ і жомжукійіпрщ, а ракме жв‘яжмк
кіе взбмоудк і взбмолмы мпмбмы;
5) рд, лапкійщкз мбоалі мпмбз нодгправйяырщ пупнійщпрвм; 6) внйзв ла
нмйірзфлі наорії ра калгзгарів;
7) внйзв ла агкіліпроувалля взбмоів
[24, c. 21].
Такзк фзлмк, взжлафдлля кмлкодрлмгм взгу взбмофмї пзпрдкз є
вкоаи ваейзвзк комкмк лд йзхд гйя
омжвзрку взбмофмгм ноава, а и жагаймк нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва
ра урвдогедлля у ліи мплмвмнмйме-
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лзт гдкмкоарзфлзт нозлузнів і жапаг. Ддякзк гдоеавак, ланозкйаг,
США, Вдйзкіи Бозралії ра Калагі,
вгаймпя каиед вігоажу взжлафзрз
лаибійщх мнрзкайщлзи взг взбмофмї
пзпрдкз гйя вйаплмї нмйірзфлмї пзпрдкз. Ілхзк коаїлак, гм фзпйа якзт

лайдезрщ і Укоаїла, нмроібдл фап і
гмпвіг жапрмпувалля оіжлзт взгів взбмофзт пзпрдк, гйя рмгм цмб жомжукірз лаибійщх нозилярлзи гйя вйаплзт нмйірзкм-ноавмвзт укмв взг взбмофмї пзпрдкз.
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Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлі омжукілля в кмлпрзрууіилмку ноаві
У праррі омжкозрм нмлярря взбмофмї пзпрдкз ра її мплмвлі омжукілля в кмлпрзрууіилмку ноаві. Зажлафдлм, цм взбмофа пзпрдка нмжа пуклівмк є мглзк ж удлроайщлзт
ра кйыфмвзт дйдкдлрів взбмофмгм ноава. Сакд віг лдї жайдезрщ смокар номвдгдлля
взбмоів, а ракме їт оджуйщрар. Зомбйдлм взплмвмк, цм взжлафдлля кмлкодрлмгм взгу
взбмофмї пзпрдкз є вкоаи ваейзвзк комкмк лд йзхд гйя омжвзрку взбмофмгм ноава,
а и жагаймк нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва ра урвдогедлля у ліи мплмвмнмймелзт
гдкмкоарзфлзт нозлузнів і жапаг.
Кйюфмві пймва: взбмофа пзпрдка, взбмофд ноавм, взбмоз, взбмофа одсмока, кмлпрзрууіилд ноавм.

Ндпрдомвзф В. Ф. Пмлярзд зжбзоардйьлми пзпрдкы з дд мплмвлыд нмлзкалзя
в кмлпрзруузмллмк ноавд
В прарщд оапкошрм нмлярзд зжбзоардйщлми пзпрдкш з дд мплмвлшд нмлзкалзя в
кмлпрзруузмллмк ноавд. Оркдфдлм, фрм зжбзоардйщлая пзпрдка лдпмклдллм явйядрпя
мглзк зж удлроайщлшт з кйыфдвшт ъйдкдлрмв зжбзоардйщлмгм ноава. Икдллм мр лдд
жавзпзр смокар номвдгдлзя вшбмомв, а ракед зт оджуйщрар. Угафлши вшбмо взга зжбзоардйщлми пзпрдкш пнмпмбпрвудр жлафзрдйщлмку упкмодлзы гдкмкоарзфдпкзт нодмбоажмвалзи в гмпугаопрвд, урвдоегдлзы в лди ъссдкрзвлми з упрмифзвми наорзилми пзпрдкш, а ракед бмйдд бшпромку гмпрзедлзы нмйзрзфдпкми жодймпрз мбцдпрва. Пмърмку зжбзоардйщлая пзпрдка вшпрунадр ваелми рмфкми мнмош пмводкдллми гдкмкоарзз.
Поз вшбмод взга зжбзоардйщлми пзпрдкш, мпмбдллм в гмпугаопрват рак лажшвадкми
«кмймгми гдкмкоарзз», пуцдпрвудр бмйщхми озпк калзнуйяузз зжбзоардйщлми пзпрдкми в пвмы нмйщжу нмйзрзфдпкзкз пзйакз, кмрмошд латмгярпя у вйапрз.
Сгдйал вшвмг, фрм мнодгдйдлзд кмлкодрлмгм взга зжбзоардйщлми пзпрдкш явйядрпя коаилд ваелшк хагмк лд рмйщкм гйя оажвзрзя зжбзоардйщлмгм ноава, лм з в
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удймк нмйзрзфдпкми пзпрдкш мбцдпрва з урвдоегдлзя в лди мплмвмнмйагаыцзт
гдкмкоарзфдпкзт нозлузнмв з мплмв. Ндкмрмошк гмпугаопрвак, ланозкдо, США,
Вдйзкмбозралзз з Калагд, угаймпщ нмфрз поажу мнодгдйзрщ лазбмйдд мнрзкайщлши
взг зжбзоардйщлми пзпрдкш гйя пмбпрвдллми нмйзрзфдпкми пзпрдкш. Доугзк проалак, к фзпйу кмрмошт мрлмпзрпя з Укоазла, луелм водкя з мншр нозкдлдлзя оажйзфлшт взгмв зжбзоардйщлшт пзпрдк, гйя рмгм фрмбш нмлярщ лазбмйдд ноздкйдкши
гйя пмбпрвдллшт нмйзрзкм-ноавмвшт упймвзи взг зжбзоардйщлми пзпрдкш.

Кйюфдвыд пймва: зжбзоардйщлая пзпрдка, зжбзоардйщлмд ноавм, вшбмош, зжбзоардйщлая одсмока, кмлпрзруузмллмд ноавм.

Nesterovych V. Concept of the electoral system and its basic understanding in
constitutional law
The article describes the concept of the electoral system and its basic understanding
in the constitutional law. It is noted that the electoral system is undoubtedly one of the
central and key elements of the electoral law. It depends on it the format of the elections,
as well as their outcome. A successful choice of the type of electoral system contributes to
a significant acceleration of democratic transformations in the state, the establishment of
an effective and sustainable party system in it, and a more rapid achievement of the political maturity of society. Thus, the electoral system is an important point of support for
modern democracy. When choosing the kind of electoral system, especially in the socalled "young democracy" states, there is a high risk of manipulating the electoral system
to the advantage of the political forces that are in power.
Major common types of electoral systems should be classified according to the following criteria: 1. By the levels of election: a) Single tier of representation systems;
b) Two-tiered electoral systems; c) Multiple-tier election systems; d) Hierarchical electoral systems. 2. By the number of winners: a) Single-winner electoral systems; b) Multiwinner electoral systems. 3. By the number of voting rounds: a) One-round systems;
b) Two-round systems; c) Multi-round systems. 4. By the composition of those who
elect: a) Electoral systems in which the elective person or body is elected by voters;
b) Electoral systems in which the elective person or body is elected electors; c) Electoral
systems with mixed composition – if no candidate has received the established number of
votes of voters, the election of an elective person or body is carried out by the College of
Electors. 5. By method of voting: а) Electoral systems with a categorical methods of voting; b) Electoral systems with a standard methods of voting. 6. By the number of votes of
voters: a) One-vote systems; b) Two-vote systems; c) Limited voting systems; d) Electoral systems with the number of votes corresponding to the number of elected seats;
e) Electoral systems with the number of votes corresponding to the number of candidates.
It is concluded that the definition of a specific type of electoral system is an extremely important step not only for the development of electoral law, but also for the general
political system of society and the establishment of fundamental democratic principles
and principles in it. Some states, such as the United States, Great Britain and Canada,
managed to determine almost immediately the most optimal type of electoral system for
their own political system. Other countries, including Ukraine, need time and experience
in the use of various types of electoral systems in order to understand the type of electoral system most suitable for their own political and legal conditions.
Key words: electoral system, electoral law, elections, electoral reform, constitutional
law.
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Вдосконалення системи управління
згідно вимог сучасного
державотворення
Пмкажлзкмк взпмкмгм омжвзрку
пупнійщпрва в гайужі уноавйілля гдоеавлмї пзпрдкз є нмоягмк смокувалля проукруо уноавйілля ра їт вігнмвігліпрщ сулкуімлайщлмпрі жгіиплывалзк номудпак, оівдлщ жайуфдлля гм
уфапрі в уноавйіллі гомкагпщкзт могаліжауіи, як пзпрдкз, цм мб‘єглує бійщхіпрщ гомкагял в оіжлзт ланояккат
пупнійщлмгм гіяйщлмпрі, лдмбтіглзт
гйя їт нмвлмуіллмгм омжвзрку ра пакмодайіжауії, оауімлайщлзи омжнмгій
оджуйщрарів ноауі кіе упіка уфаплзкакз номудпу омжвзрку пупнійщпрва.
Ндкмейзвм одайіжуварз ігды лаомгмвйаггя, бдж жайуфдлля гм уноавйілля гдоеавлзкз номудпакз хзомкзт кап лапдйдлля. Раліхд йігдомк
гдоеавлмї проукруоз, а жлафзрщ, і
гдоеавз, правав лаигмпрмиліхзи –
вмегщ, якзи мрозкував бійщху фапрку жа пвіи райалр вдпрз лаомг гм ндодкмгз, ромтз кдлхд мрозкувайз
имгм нмкіфлзкз
(вмєлафайщлзкз,
уноавзрдйі мбйапрди і номвілуіи і
р.г.). Об‘єглалля лаомгу вігбуваймпя
упвігмкйдлм, як номудп, цм гавав
ндвлі ндодвагз, рмку йыгз нмгмгеувайзпя ла нмедорвувалля, нозлдпдлі
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у
взгйягі
бйаг
ла
кмозпрщ
мб‘єглалмгм гомкагпщкмгм ілпрзруру
уноавйілля, цм взкмлував сулкуії
кммогзлармоа, гзпндрфдоа, алайірзка і
гмомгмвкажу, ланоякків їт дсдкрзвлмгм мб‘єглалля, рмбрм нйарзйз нмгаркз гдоеаві в мпмбі вігнмвіглмї проукруоз, гйя жгіиплдлля гіяйщлмпрі впіт
дйдкдлрів проукруоз гдоеавлмї кмлпроукуії, лдмбтіглзт гйя її сулкуімлувалля і, в ндоху фдогу, віипщкмвзт
проукруо.
Мз жйакайз йаг пмуіайіжку, йігдоз якмгм лд жкмгйз могаліжуварз омжвзрку лахмгм пупнійщпрва, айд вжяйз
ж пмбмы в каибурлє имгм гмгкарз.
Огзл ж якзт – гзкраруоа удлроайіжауії, яка віггмомгеувайапя прілмы гйутмрз віг іліуіарзвз жлзжу, цм нмомгеувайм влзжу алаотіы нзяурва віг
бджвзтмгі. Цд еатйзвд нмєглалля і
нозжвдйм гм ракзт оджуйщрарів, які
взкйзкайз омжвай коаїлз. А гдоеава,
як йыгпщкзи могаліжк, нмвзлла ноауыварз жйагмгедлм, жагмвмйщляыфз
нмродбз кмелмї кйірзлз – йыгзлз.
Ілакхд, іплувалля її бугд абпуоглзк,
лднмроіблзк. В пзпрдкі гдоеавлмгм
уноавйілля кз лд гмпяглувхз омжу-
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кілля її сулкуімлувалля, номнагуєкм
її жлзцдлля, мпмбйзвм наоайдйщлзт
проукруо, айд гмуійщлд губйывалля
кмлромйы і гмжвмйів є мглзк іж кдталіжків жбдодедлля уійіплмпрі нозомглзт пзпрдк і пзпрдк уноавйілля оукмрвмолзкз номудпакз у взомблзурві, цм пноавдгйзвм і гйя пупнійщлзт
пзпрдк. Ммела бафзрз і мглзк мкмк,
оутарзпя ла мгліи лмжі, айд в оажі
лдбджндкз одждовів гйя нігвзцдлля
нмруелмпрі ндвлмї сулкуії вед лд
бугд. Тмку, лд кмела пкмомфуварз лд
рійщкз фзлмвлзків гдоеанаоару, а і
нмеделзків, оярувайщлзків, йікаоів і
вфзрдйів, кійіуімлдоів і віипщкмвзт,
мпкійщкз, лапйігкз мкодкзт одсмок
взглм вед жаоаж.
В мплмві ігдмймгії пмуіайщлмї,
ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз як
смокз іплувалля пупнійщпрва, фйдлз
якмгм мб‘єглайзпя в ндвлу сулкуімлайщлу кмлпроукуіы, нмвзллі лайделзк фзлмк сулкуімлуварз првмодлі
проукруолі дйдкдлрз, цм жабджндфуырщ йыгяк їт бійщх дсдкрзвлу вжаєкмгіы ж нозомглзк і пмуіайщлзк пдодгмвзцдк, ліе якбз вмлз взкмлувайз ракі гії нммгзлуі. Фулкуії ракмї
проукруоз в пупнійщпрві взкмлуырщ
унмвлмваедлі пупнійщпрвмк ла уд
упралмвз, які ндодрвмоыырщ пупнійщпрвм в гдоеаву. Їт омжвзрмк в оіжлзт
коаїлат вігбувавпя нм-оіжлмку. В
Укоаїлі, як у лмвмурвмодліи гдоеаві,
гдоеавмрвмодлля жлатмгзрщпя ла
якіплм лзжщкмку оівлі. В ндоху фдогу, уд нмяплыєрщпя рзк, цм в Укоаїлі
лд взжлафдлі уійі гдоеавз, мпкійщкз,
фйдлз пупнійщпрва цд лд мпкзпйзйз і
лд псмокувайз пвмїт взкмг гм гдоеавлмї кмлпроукуії. На цм є пвмї
нозфзлз, як іпрмозфлі, рак могаліжауіилі і жмвліхлі. Іпрмозфлм, Укоаїла
лд кає гмпвігу гдоеавмрвмодлля у
віглмплм жлафлмку ндоімгі фапу, жа
якзи мглд нмкмйілля жкмгйм жомжукірз пурліпрщ сулкуімлувалля гдоеавз,
мпвмїрз ноакрзку уноавйілля і ндодгарз уі жлалля гм ілхмгм нмкмйілля.
Пм-гоугд, жа оагялпщкмї вйагз впі
коаці кагоз номсдпіилі ра ілрдйдкруайщлі ндодвмгзйзпя в удлро, рмбрм в
Ммпкву. Пм-родрє, ноауыє гуед вд-

йзка ―ігдмймгіфла кахзла жатмгу‖
цмгм ндодгафі лак пвмгм гмпвігу могаліжауії пмуіуку. Пм-фдрвдорд, пноауывайа ндвла пмуіайщла нпзтмймгія
цмгм коапзвмгм, гмпрарлщмгм, багармгм жатмгу, мпкійщкз віл пнмвігує ігдмймгіы озлку і нозварлмї вйаплмпрі.
Пм-н‘ярд, пзйа і латабпрвм, якцм ліфзк лд мбкдедлі, взявйяырщ пвіи
ларзпк і могаліжмвуырщпя в гоіблі
проукруоз внйзву лабагарм хвзгхд,
ліе псмокуырщпя лмві жлалля і ноакрзка гйя капхраблмї могаліжауії пупнійщпрва в дсдкрзвлу кмлпроукуіы.
Тмку, рака гдпроукрзвла могаліжауія
взгоає пщмгмглі в бмомрщбі жа вйагу,
айд впд омжвзваєрщпя нм пзлупмїгі,
мред нмхук оівлмваелмгм пралу розварзкд і нмроіблі алайірзфлі одкмкдлгауії бугурщ ж‘явйярзпя. Тійщкз впд
уд омжряглдрщпя в фапі і номигд фдодж
пмуіайщлі каракйіжкз, якзт кмела
буйм б улзклурз, взкмозпрмвуыфз
кдрмгз номглмпрзфлмгм кмгдйывалля[1], а лд кзгарзпя в жлзцуыфзи
тамп озлку. Чдогмва твзйя уулакі
лзліхліт одсмок лзліхлщмї вйагз є
взбмофа, агкіліпроарзвла и пугмва
одсмокз [2, 3], цм жлзцуырщ пзпрдку уноавйілля коаїлз.
Нахмку пупнійщпрву лдмбтіглм
взомбзрз і псмокуварз кдру гдоеавлмгм урвмодлля Укоаїлз. За лаявлмпрі кдрз кмела гмвмозрз ном рд, якмы
кає бурз проукруоа гдоеавлзт могалів і якзкз сулкуіякз вмлз нмвзллі
бурз лагійдлі. Помудп взомбйдлля
уійщмвзт упралмвмк гомкагял лдномпрзи, віл жлатмгзрщпя в гутмвліи псдоі
і є нігпуккмк мпкзпйдлля взцмї пурлмпрі бурря йыгщкз – гаокмлії [4].
На фзк бійщхзт номпрмомвм-фапмвзт
вігоіжкат вмла вігфуваєрщпя йыгзлмы,
рзк у взціи кіоі лды бугд мпяглурзи
пдлп бурря. Опкійщкз, йыгзла езвд
лд рійщкз в сіжзфлмку номпрмоі, а и
пмуіайщлмку, рм уя гаокмлія, як мплмвла якіпрщ пдодгмвзца, нмвзлла бурз
кмйдкрзвлзк рвмоілляк пмуіуку. Цд
мжлафає, цм пмуіук нмвзлдл ндодкіпрзрз впі лдгарзвз і номрзоіффя жа пвмї
кдеі, ла ндозсдоіы. Дйя ущмгм имку
лдмбтіглм карз пндуіайщлі проукруоз,
жмкодка, аокіы, нозкмогмллу пйуебу,
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пйуебу ж лагжвзфаилзт пзруауіи,
нмйіуіы. Айд пщмгмглі у ―дйірз‖ омжукілля, якзк кає бурз гаокмліилзк
пдодгмвзцд пмуіуку ла Укоаїлі –
лдкає. У лап нодвайыє куйщр гаокмлії
вйаплзка-озлмфлзка. У озлку налує
кмлкуодлуія, а у кмлкуодлуії взезває лаипзйщліхзи - жажвзфаи, вдйзкзи біжлдп, мйігаотз. Дйя ілхзт гаокмлія лдгмпяела. Тмку, кз езвдкм в
пдодгмвзці пмуіайщлмї гзпгаокмлії[5].
Ндгарзвлі номрзоіффя пщмгмглі нозпурлі бджнмпдодглщм в пдодгмвзці
пмуіуку, а лд ла ндозсдоії. Вмлз взкйзкалі впралмвйдлмы пщмгмглі пзпрдкмы ноавмвзт віглмпзл, цм взжлафаырщ ноава йыгди ла првмоывалі
лзкз бйага. Іплуыфі віглмпзлз нмоухуырщ гаокмліы гутмвлмї псдоз
пмуіуку, яка є ікнуйщпмк оуту, цм
пнмлукає имгм гм одайщлзт гіи. Нахд
пмуіайщлд пдодгмвзцд гайдкд віг гаокмлії і є гмвмйі пундодфйзвзк, гуед
лапзфдлд нмрдлуіаймк пмуіайщлмгм
лдвгмвмйдлля, гмрмвд гм взбуту. Нахд пупнійщпрвм лд кає ігдмймгіфлмї
кмлуднуії взцзт квілрдпдлуіи, яку
имку лдмбтіглм взомбзрз пакмпріилм
абм мрозкарз в гмрмвмку взгйягі.
Іплує гмпроа нмродба в лаявлмпрі
проукруоз, яка алайіжувайа б сулкуімлайщліпрщ пзпрдкз могалів гдоеавлмї вйагз, ра номнмлувайа, в оажі нмродбз, птдкз її одкмлпроукуії[6].
Опмбйзвмї ваейзвмпрі лабуває нзралля кагомвмї ніггмрмвкз ндопмлайу
гйя омбмрз в гдоеавлзт упралмват,
впралмвйдлля оівля жаомбірлмї нйарз
гдоепйуебмвуяк і їт кардоіайщлмгм
жамтмфдлля.
Нднознупрзкм, цмб кагомві нозжлафдлля жгіиплывайзпя жа нозлузнмк мпмбзпрмї віггалмпрі абм нозлайделмпрі гм ндвлмгм кмйа, бдж уоатувалля гіймвзт і номсдпіилзт якмпрди,
ноакрзфлмгм гмпвігу омбмрз, вігнмвіглмї мпвірз, абм номгавайзпя жа гомхі. Цд нозжвмгзрщ гм вроарз могалакз гдоеавлмгм уноавйілля пвмєї сулкуімлайщлмпрі, вроарз ілпрзрууіилмї
нак‘ярі ра пнагкмєклмпрі, наоайіфу
мндоарзвлмгм уноавйілля гдоеавмы,
нмжбавйяє пзпрдку уноавйілля кмейзвмпрі
могаліжуварз
омбмру,
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нмв‘яжалу ж омжомбкмы проардгіфлзт
номгоак пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку. Пмпрунмвм гдоеуноавйілля
ніг валраедк гоіблзт нмкзймк і лдвзоіхдлзт номбйдк, цм взлзкаырщ
нмвпякгдллм і впыгз, жагайщкмвуєрщпя мпрармфлм і прає байапрмк гйя
ноакрзфлмгм езрря гдоеавз, а біжлдп,
нмйірзкз і лаомг нмфзлаырщ вжаєкмгіярз в мбтіг вйагз і взомбйяырщ пвмї
нозлузнз пнівомбірлзурва, цм жлзеує одирзлг коаїлз в кіелаомглзт
віглмпзлат.
Сзпрдка гдоеавлмгм
уноавйілля кає бурз дсдкрзвлмы, в
ущмку жауікавйдлі впі фйдлз пупнійщпрва. Дйя ущмгм вмла нмвзлла вкйыфарз в пдбд проукруоз, цм жабджндфуырщ
взкмлалля впіт сулкуіи, лдмбтіглзт
гйя гмпяглдлля уійди, нмправйдлзт
пупнійщпрвмк. В Укоаїлі ракзт уійди
пупнійщпрвм лд псмокуйывайм гйя
пвмїт фйдлів. За мплмву омжвзрку буйм нмкйагдлм гапйм нозварлмї вйаплмпрі, лаезвз і кмлкуодлуії, а лд жабджндфдлля оауімлайщлмгм взкмозпралля одпуопів ра уноавйілля лзкз ж
кдрмы нігвзцдлля кмксморлмпрі
укмв езрря і гутмвлмпрі, омжвзрку
лаукмвмгм нмрдлуіайу і гдкмлпроауії
вномвагедлля узт гмпяглдлщ в езрря
ндодг упіка лауіякз пвіру.
Оплмвлі кіліпрдопрва і вігмкпрва,
цм смокуырщ проардгіфлі оіхдлля,
нмвзллі гмнмвлыварзпя кмкірдракз і
пйуебакз, які взкмлуырщ нмрмфлу
мндоарзвлу омбмру, яка лд гмнупкає
быомкоарзфлмї рягалзлз, пака пзпрдка уноавйілля нмвзлла бурз глуфкмы, впдмтмнйыыфмї, пкммогзлмвалмї
жа оівлякз. Сйіг ввдпрз в проукруоу
могалів гдоеавлмгм уноавйілля гмгаркмву йалку – уноавйілля пмуіайщлмдкмлмкіфлзкз мкоугакз (ТПК – рдозрмоіайщлм-номкзпймві кмкнйдкпз),
кійщкіпрщ якзт в коаїлі пкйагд 5-7
мгзлзущ, кмела ж якзт бугд
мб‘єглуварз кійщка мбйапрди. В укмват гзпномнмоуії омжвзрку взомблзфзт нмрдлуіайів мбйапрди, як проукруолзт мгзлзущ взомблзурва і рмваолмгм мбкілу, лдмбтіглм взоівлярз уі
нмрдлуіайз гйя могаліжауії жбайалпмвалмгм рмваоммбкілу і уноавйілля
рмваомнмрмкакз ла влуроіхлщмку
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озлку. Цд бугд карз ваейзвд жлафдлля в унмоягкуваллі уноавйілля
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк нмрдлуіаймк
коаїлз.
ТПК бугурщ вігігоаварз вагмку
омйщ у првмодллі пріикмгм байалпу і
смокуваллі влуроіхлщмгм рмваолмгм
мбкілу ла озлку коаїлз і в жмвліхліт
дкмлмкіфлзт жв‘яжкат. Сщмгмглі лд впі
мбйапрі каырщ гмпрарліи дкмлмкіфлзи
нмрдлуіай гйя уфапрі у влуроіхлщмку
рмваоммбкілі коаїлз, уд лд гмжвмйяє
лайагмгеуварз пріику кіеодгімлайщлу вжаєкмгіы. В укоунлдлзт агкіліпроарзвлм-дкмлмкіфлзт
мкоугат
(ТПК) ж‘явйяєрщпя кмейзвіпрщ калдвоувалля одпуоплзк нмрдлуіаймк, цм
пщмгмглі мбйапрі, мпмбйзвм кайі, гмжвмйзрз пмбі лд кмеурщ. Окоугз бугурщ мрозкуварз быгедр і омжнмгійярз имгм, ж‘явзрщпя кмейзвіпрщ дсдкрзвлмгм кмлромйы жа взроафалляк
кмхрів ж бмку вдотмвлмї вйагз жа
мкоугакз і ж бмку мкоугів – жа мбйапрякз.
Поз ущмку мкоугз, каыфз пкмлудлромвалі кмхрз, бугурщ жаикарзпя
нйалувалляк омжвзрку мкоугів ра
ілвдпрзуіилзкз номгоакакз, а у кдоівлзків мбйапрди ж‘явзрщпя прзкуй
као‘єолмгм омпру. Віл жкмед жаилярз
кдоівлу нмпагу в анаоарі ТПК, лабурз гмпвігу кдоівлзурва вдйзкзк одгімлайщлзк мб‘єглалляк, лдмбтіглзи
гйя уноавйілля рзк фз ілхзк взгмк
гіяйщлмпрі в капхрабат коаїлз. Сйіг
жажлафзрз, цм в пупнійщлмку езррі
іплує кійщка псдо, вжаєкмнмв‘яжалзт
кіе пмбмы, в якзт нмвзллі бурз пвмї
ієоаотз абм аврмозрдрз, нмв‘яжалі ж
взцзк гутмвлзк пвірмк. Гмймвла і
вдгуфа псдоа гіяйщлмпрі йыгди – уд
гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ. Напрунла
псдоа – псдоа віипщкмвмгм нмрдлуіайу, родря – псдоа куйщруолмгм гмжвіййя ра омжваг, фдрвдора – псдоа
пугмвмї вйагз, н‘яра – псдоа гутмвлмгм езрря (мпвіра), хмпра – мтмомла
жгмомв‘я.
В уіймку, пакд нмлярря вйагз
кмела псмокуйыварз як ноавм пмуіайщлмї проукруоз (йыгзлз, пік‘ї, кмйдкрзву, нмпдйдлля, мбйапрі, гдоеавз) ла омжнмоягедлля мбпягмк одпу-

опів (нозомглзт, кардоіайщлзт, ілрдйдкруайщлзт, гутмвлзт) в кдеат ндвлмї рдозрмоії. Опкійщкз, гдоеавлзи
упроіи ндодгбафає кммогзлауіы жупзйщ ілгзвігууків в рзт фз ілхзт
ланояккат гіяйщлмпрі, рм одпуопла
бажа узт ланоякків гмпзрщ оіжлмкалірла жа пвмєы гдрайіжауієы, цм взкагає уфапрі в могаліжауії омбмрз у вігнмвіглзт ланояккат ндвлзт сатівуів,
які нодгправйяырщ кілудві оджуйщрарз
нмєглалля одпуопів в жайделмпрі віг
таоакрдоу їт вжаєкмгії ла ноакрзуі.
Звігпз взлзкає лдмбтігліпрщ гдйдгувалля гомкагялакз пвмєї вйагз в
фапрзлі уноавйіллі одпуопакз, цм
жабджндфуырщ сулкуімлайщліпрщ абм
омжвзрмк ндвлзт ланояків гіяйщлмпрі
пмуіуку пндуіайщлмку нодгправлзкмві, жгарлмку номсдпіилм уноавйярз
узкз одпуопакз в могалат уноавйілля, які взжлафдлі кммогзлармоакз
номудпу взкмозпралля узт одпуопів
могаліжмвалзкз проукруоакз пупнійщпрва ж кдрмы мрозкалля кілудвмгм
оджуйщрару гйя имгм нмгайщхмгм взкмозпралля[5]. Бдж кммогзлауії вжаєкмгії бджйіфі ілгзвігуайщлзт і ймкайщлзт одпуопів пмуіуку кіе пмбмы
(йыгди, рдтлікз, жлалщ, пзомвзлз,
длдогії ра іл.) мрозкарз дсдкр в оджуйщрарі лдкмейзвм фдодж рд, цм лд
жавегз бдж ущмгм взкмлуєрщпя нозлузн гмпрарлмпрі, рмбрм жгіиплыєрщпя
жбіеліпрщ в ндвліи рмфуі номпрмоу
кмкнмлдлрів і сулкуіи в фапі, цм нмомгеуырщ пзлдогдрзфлзи дсдкр.
Ддйдгувалля нмвлмваедлщ, якзкз
вмймгіырщ фйдлз гомкагз, могалак
кіпудвмгм пакмвоягувалля гйя дсдкрзвлмгм омжнмоягедлля одпуопакз
гомкагз, мб‘єкрзвла нмродба пмуіуку,
мпкійщкз, гомкагі лдмбтіглм взкмозпрмвуварз кіпудві одпуопз гйя пвмгм
сулкуімлувалля і рмваолмгм мбкілу ж
ілхзкз рдозрмоіякз. Сщмгмглі, в
днмту ілсмокауіилзт рдтлмймгіи, кз
кмедкм бафзрз впы ієоаотіы нодгправлзурва вйаглзт нмвлмваедлщ,
ндодгалзт віг кмлкодрлзт йыгди ра
нігнозєкпрв кмлкодрлзк гднурарак
ла впіт оівлят. Хмфдрщпя вігжлафзрз
мглу мпмбйзвіпрщ омбмрз Вдотмвлмї
Рагз, нмв‘яжалу ж омжомбкмы жакмлм-
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гавфзт акрів. Закмлмгавфі акрз нмвзллі омжомбйярз лаукмві могаліжауії,
а іліуіарзвз нм їт омжомбуі нмвзллі
мжвуфуварз гднурарз жгіглм лакажак
взбмоуів, айд омжомбкмы жакмлів нмвзллі жаикарзпя номсдпіилі сатівуі.
На уд лдмбтіглм ндодгбафарз вігнмвіглі кмхрз в быгедрі, цмб номсійщлі кмкірдрз кмгйз жайуфарз гм омбмрз
лаг жакмлмномдкракз ыозгзфлі, дкмлмкіфлі, рдтлмймгіфлі ілпрзрурз ра
акагдкії лаук. Сноава гднурарів іліуіыварз жакмлз, кмлромйыварз тіг
омжомбку, боарз уфапрщ, гмвмгзрз гм
вігмка взбмоуів, влмпзрз нмноавкз, а
мсмокйыварз впд в кмкнйдкплзи
гмкукдлр нмвзллі номсдпімлайз. Тмгі
жакмлз бугурщ взтмгзрз якіплзкз,
вжаєкмнмв‘яжалзкз ж гіыфмы пзпрдкмы жакмлів. Сноава жа кайзк – жа
могаліжауієы ракмї кмгдйі лаомгмвйаггя.
Сщмгмглі гмпзрщ пндузсіфлзк є
нзралля сулкуімлувалля могалів
взкмлавфмї вйагз. У праоіи пзпрдкі
гдоеавлмї кмлпроукуії жагайщлд кдоівлзурвм омжвзркмк пмуіуку взжлафаймпя наоріилзк кдоівлзурвмк і вмлм
впралмвйывайм уійі каибурлщмгм, ноз
ущмку жапмбз взомблзурва буйз лаомглзк лагбалляк і кагомвзи пкйаг
кдоівлзків нігнозєкпрв і гайужди смокувавпя фдодж наоріилі могалз. Суфаплі нігнозєкпрва жлатмгярщпя в
оукат у нозварлзт вйаплзків, які
езвурщ в пралі кмлкуодлрлмї бмомрщбз жа нозбурмк, кмкнйдкплмгм омжвзрку гайужди, як пдгкдлрів дкмлмкіфлмгм бажзпу вмлз лд уявйяырщ.
У узт укмват омйщ гайуждвзт кіліпрдопрв, а рмку і Кабілдру Міліпроів
жвдгдлі гм сулкуіи омжнмгійу быгедрлзт кмхрів, рмбрм, галі проукруоз
взявйяырщпя мйігаотак лд нмроіблзкз. Тмку, гдоеава нмвзлла карз
гдоеавлзи пдкрмо дкмлмкікз, як айщрдоларзвлзи, якзк кає уноавйярз,
айд в лзліхліт укмват, кмйз впі мплмвлі смлгз віггалі мйігаотак, жомбзрз уд ноакрзфлм лдкмейзвм абм
нмроіблм нмфзларз впд ж луйя.
В ракмку взнагку кагомва нмйірзка бугд жгіиплыварзпя у вігнмвіглмпрі жі впралмвйдлзкз козрдоіякз.
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Сщмгмглі е сулкуімлайщлі кіліпрдопрва іплуырщ в якмпрі мб‘єглалзт оаг
кмонмоауіи номкзпймвмпрі – кдрайуогії, кахзлмбугувалля, тікії, ілхзт
гайужди і пійщпщкмгм гмпнмгаопрва і
номгмвмйщпрва, айд сілалпуырщпя жа
гдоеавлзи оатулмк. Цди ед номудп
пнмпрдоігаєрщпя і в ілхзт кіліпрдопрват, нмв‘яжалзт ж длдогдрзфлзкз гайужякз, гд лакагаырщпя жбдодгрз нмгмбу кмкнйдкплмгм уноавйілля гайужякз, в рми фап, кмйз нігнозєкпрва,
цм втмгярщ гм лзт, є нозварлзкз.
Міліпрдопрвм дкмлмкікз лакагаєрщпя
цмпщ номглмжуварз в узт укмват, а
кіліпрдопрвм сілалпів гійзрз кмхрз,
які имку лд баеаырщ нйарзрз мйігаотз. Каорзла, пкаедкм, лд гуед нозєклзкз, мпкійщкз гдоеаві (лаомгу)
уноавйярз ліфзк.
Сдоимжлмы і акруайщлмы номбйдкмы є нзралля кмоунуії в могалат
гдоеавлмї вйагз. Алайіж уієї номбйдкз ндодкмлує, цм вмла взоіхувала,
айд лд в оупйі роагзуіилзт нігтмгів,
які номнмвігуырщ прдедлля, гмлмпз і
однодпії. Так пакм, лд гмнмкмгйм взоіхзрз уы номбйдку лмвмпрвмодлд
Науімлайщлд алрзкмоунуіилд быом.
Зваеаыфз ла уд, нмроіблм взтмгзрз ж
нозлузнів пмуіайщлмї пноякмвалмпрі
гдоеавз, жа якзт впі гомкагялз гдоеавз є пмоарлзкакз в пніврвмофмпрі
каибурлщмгм, ноауівлзкз гдоеавлмї
пзпрдкз уноавйілля є вйаплзкакз
агкіліпроарзвлмї одлрз, цм взлзкає
жавгякз їт ілрдйдкру, номсдпімлайіжку в ланзпаллі жакмлів і райалру
уноавйілля, цм нозлмпзрщ вігкіллзи
оджуйщрар. Тмку. вмлз каырщ ноавм
мрозкуварз фапрзлу гмтмгу, цм взлзкає віг нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
сулкуімлувалля пзпрдкз лаомглмгм
гмпнмгаопрва абм мкодкзт нігнозєкпрв у оджуйщрарі нозилярря ндвлзт
жакмлмгавфзт іліуіарзв, нмпралмв
уоягу, ілпроукрзвлзт і лмокарзвлзт
кардоіайів, омжомбйдлзт в могалат
гдоеавлмгм уноавйілля ж їт уфапры.
Есдкрз, які жабджндфуырщпя ілрдйдкруайщлмы пкйагмвмы агкіліпроарзвлзт ноауівлзків пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля, які бдоурщ уфапрщ в
омжомбуі гмкукдлрів, гмпзрщ йдгкм
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омжоатмвуырщпя і, як ноавзйм, жавегз
гмгаырщпя в якмпрі дкмлмкіфлмгм мбґоулрувалля кмозплмпрі нозилярзт
уоягмк абм Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз гмкукдлрів. Чапрзла ущмгм дсдкру
нмвзлла йдгайщлм гіправарзпя уноавйілуяк, а лд рійщкз нігнозєкуяк, цм
кмлмнмйіжувайз пщмгмглі гмтмгз віг
взомблзурва в пвмїт оукат. Вмлз
прозкуырщ жомпралля жаомбірлмї нйарз омбірлзків ла вйаплзт нігнозєкпрват, цм взкйзкає пмуіайщлу ланоуедліпрщ в пупнійщпрві (вмлз номвмкуырщ в пупнійщпрві кмлсйікр і нмвзллі
лдпрз нмкаоалля). Цд прал пноав,
якзи пщмгмглі іплує в коаїлі, вдгд гм
пкмомфдлля кунівдйщлмї пномкмелмпрі озлку, а віл жа жакмлакз дкмлмкіфлмї рдмоії взпрунає гмймвлзк сакрмомк омжвзрку пакмгм біжлдпу і жомпралля имгм нозбурків.
У лах фап лд гдоеава фз пупнійщпрвм лагмомгеує гдоепйуебмвуя
гдоеавлмы нодкієы, а нодгправлзкз
біжлдпу нозикаырщ оіхдлля ном ―жамтмфдлля‖ гдоеавлзт пйуебмвуів табаоакз, в тмгі упродкйілщ гм гмпяглдлля пвмїт пурм мпмбзпрзт ілрдодпів.
Ддоеавлзи фзлмвлзк пйуезрщ пупнійщпрву, пупнійщпрвм гмвіозйм имку
кммогзлуварз пвмы гіяйщліпрщ і пупнійщпрвм нмвзллм гіглм муілыварз
имгм ноауы. Кляжі, уаоі, кмомйі уілувайз пвмїт нмкіфлзків у гдоеавлзт
пноават, гаоував їк ждкдйщлі лагійз
гйя гмгувалля, а пщмгмглі гдоепйуебмвуяк лд гаырщ лавірщ кваорзо. Такзи прал пноав нігозває пзпрдку
гдоеавлмгм уноавйілля, взомбйяє в
ліи укмвлзи одсйдкп ―пмбакз Павймва‖, жгіглм ж якзк кйієлрз пзпрдкз
уноавйілля гійярщпя ла ―жлафуцзт‖ і
―лджлафуцзт‖. Вігнмвіглм, пупнійщлзи омжвзрмк мрозкує пвмє пнмрвмодлля віг пуб‘єкрзвлзт гіи фзлмвлзків, жайуфдлзт в кмоунуіилі птдкз
вжаєкмгії. Пігнозєкуяк взгіглзи
ракзи прал пноав в пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля, взгіглм нігрозкуварз
в лаомгі гукку ном лікфдкліпрщ фзлмвлзків, розкарз лаомг в пвмїт ―пмыжлзкат‖, цмб йдгхд номрзпрмярз
гієвіи омбмрі гдоеавлзт пйуебмвуів ж
ндодвіокз гіяйщлмпрі біжлдпу, якмку

жа ракмї пзруауії йдгхд гуозрз і гоабуварз лаомг.
Тмку, цмб гіглм нйарзрз пвмїк
фзлмвлзкак, лаомг нмвзлдл мрозкуварз нмвліпры віг нігнозєкуів нйару
жа пвмы ноауы, рмгі і фзлмвлзк лд
бугд боарз табаоі. Помнмлмвала пзпрдка прзкуйывалля ноауі фзлмвлзків
гмкмоіллм жкілыє пралмвзцд. Чзлмвлзкз праырщ жауікавйдлзкз в нмхуку
кйієлрів і уфапрі в омжомбуі лмокарзвлм-ноавмвзт гмкукдлрів, цм нмйінхуырщ дсдкрзвліпрщ взкмозпралля
одпуопів в уіймку і ла кіпуят, мпкійщкз, жа пвмы омбмру вмлз мрозкуырщ
взлагмомгу пдорзсікаракз, акуіякз
абм мбйігауіякз, цм гаырщ їк ноавм
ла мрозкалля ндвлмгм гмтмгу ноз
одайіжауії номдкру, в омжомбуі якмгм
вмлз боайз уфапрщ.
Бджукмвлм, цм уд лмва пзпрдка
мнйарз ноауі фзлмвлзків, яка взкагарзкд могаліжауіы пзпрдкз мбйіку акуімлдоів в мпмбі гдоепйуебмвуів,
вігнмвіглмгм нмгаркмвмгм мбйіку, айд
уд і є оут вндодг, уд і є одсмокз, в
рмку фзпйі в агкіліпроарзвліи ра в
нмгаркмвіи псдоі. Ддоеава жгмгмк впд
бійщхмы кіомы бугд віггаварз пвмї
сулкуії гомкагялпщкзк могаліжауіяк,
кіпудвзк могалак уноавйілля, які в
кмлракрат кіе пмбмы взжлафарзкурщ
пвмї вжаєкзлз і взоіхуварз нзралля
омжвзрку рдозрмоіи. Оглзк ж рдтліфлзт оіхдлщ фзлмвлзущкмї рягалзлз і
кмоунуії є првмодлля ілсмокауіилмї
гдоеавлмї пзпрдкз, яка нмвзлла кіпрзрз впі вігнмвігі ла нзралля, цм
уікавйярщ гомкагял.
У лахіи коаїлі кмеліи ыозгзфліи мпмбі і лавірщ гомкагялзлу лагалм ігдлрзсікауіилі кмгз, айд одєпроауія їт, як ілсмокауіилзт мб‘єкрів
гдоеавз лд вдгдрщпя, тмфа впі ндодгукмвз првмодлі. Сщмгмглі лдкзпйзкм
вдпрз гмпнмгаопщкі віглмпзлз бдж
кмкн‘ырдоа, рмку омжвзрмк ілсмокауіилмї пзпрдкз коаїлз – мглд іж гмймвлзт жавгалщ омжвзрку пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля. Опщ фмку ноавзйм: взоіхзв прарз нігнозєкудк –
мрозкаи ілсмокауіилзи кмг і лагаваи ілсмокауіы ном взкмозпралля
лауімлайщлзт одпуопів – кає прарз
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жакмлмк. А, ланозкйаг, ввдгдлля омжоатулків фдодж каоркз дйдкромллзт
нйардеів жлікає номбйдку тмгілля
гомхди ―фмолмї гмрівкз‖ оаж і лажавегз.
В укмват могаліжауії дкмлмкіфлзт
віглмпзл ла нозлузнат мбйіку длдогдрзфлзт одпуопів гйя взнупку рмваоів і лагалля нмпйуг, які смокуырщ
взроарлу бажу взомблзурва, гмпзрщ
йдгкм ндодирз гм омжнмгійу узт одпуопів кіе уфаплзкакз їт пнмезвалля: лапдйдлляк, нігнозєкпрвакз, рдозрмоіайщлзкз
ра
гдоеавлзкз
мб‘єкракз бдж вдйзфджлмї аокії нмгарківуів. Поз ущмку, віг пакзт гомкагял і нігнозєкуів бугд нмроіблм бджжандодфлд взкмлалля і гмрозкалля
жакмлів, а лд вмймгілля райалрмк взоіхуварз пвмї нзралля в мбтіг їт гйя
гмпяглдлля пвмїт кмозпйзвзт ілрдодпів, рмку кмлромйщлі сулкуії гдоеавз нмвзллі нмпзйзрзпя фдодж пзпрдку оіжлзт гомкагпщкзт могаліжауіи,
і в ндоху фдогу – номспніймк.
Впі жажлафдлі номудпз взкагаырщ
нігвзцдлля якмпрі вкілля і номсдпімлайіжку уноавйілпщкмгм ндопмлайу,
оіжкм жомпйм ілрдйдкруайщлд лавалраедлля, а имгм ілрдлпзвліпрщ внйзваырщ ла жіо, кмжмк, нпзтіку, взкагаырщ пкмомфдлля омбмфмгм гля і жбі-

йщхдлля одждовів. Ілхзк апндкрмк,
якзи вкажує ла лдмбтігліпрщ жбійщхдлля уноавйілпщкзт проукруо, є
омжвзрмк проукруо гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва, які впд в бійщхіи кіоі
вкйыфаырщпя в номудпз одгуйывалля
пупнійщлмгм езрря ла бійщх рмлкзт
оівлят лапромикз. Цд взкйзкалм лд
рійщкз ілрдодпакз кардоіайщлмгм нйалу, а гутмвлзкз ілрдодпакз гомкагял, цм жабджндфуырщ їк ніжлалля
пвіру в оіжлзт псдоат їт езррєвзт
ілрдодпів.
Тійщкз пнійщлм ж нодгправлзкакз
гомкагпщкмпрі гдоеавлі проукруоз
кмеурщ взоіхзрз номбйдкз, жа оатулмк якзт і йыгз кмеурщ одайіжуварз
пвмї ілрдодпз. Нд пйіг жабуварз, цм
гдоеавлі сулкуії ж фапмк нмвзллі
ндодгарзпя гомкагпщкзк могаліжауіяк, мглієы ж якзт є номспнійка.
Агед в гдоеаві ж ігдмймгієы ноавмвмї, пмуіайщлмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз бугурщ нігнозєкуі-могаліжармоз,
які мрозкайз віг гомкагпщкзт одгімлайщлзт оаг, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля птвайдлля пвмїт біжлдпномдкрів, які вігнмвігаырщ жа їт одайіжауіы, а уд, в пвмы фдогу, вдгд гм омжвзрку рдозрмоіайщлмї гомкагз ра пдодгмвзца її номезвалля.
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Сдогюк Н. А. Вгмпкмлайдлля пзпрдкз уноавйілля жгіглм взкмг пуфаплмгм
гдоеавмрвмодлля
Пмкажлзкмк взпмкмгм омжвзрку пупнійщпрва в гайужі уноавйілля гдоеавлмї пзпрдкз є нмоягмк смокувалля проукруо уноавйілля ра їт вігнмвігліпрщ сулкуімлайщлмпрі жгіиплывалзк номудпак, оівдлщ жайуфдлля гм уфапрі в уноавйіллі гомкагпщкзт
могаліжауіи, як пзпрдкз, цм мб‘єглує бійщхіпрщ гомкагял в оіжлзт ланояккат пупнійщлмгм гіяйщлмпрі, лдмбтіглзт гйя їт нмвлмуіллмгм омжвзрку ра пакмодайіжауії, оауімлайщлзи омжнмгій оджуйщрарів ноауі кіе упіка уфаплзкакз номудпу омжвзрку пупнійщпрва.
В мплмві ігдмймгії пмуіайщлмї, ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз як смокз іплувалля пупнійщпрва, фйдлз якмгм мб‘єглайзпя в ндвлу сулкуімлайщлу кмлпроукуіы,
нмвзллі лайделзк фзлмк сулкуімлуварз првмодлі ндвлі проукруолі дйдкдлрз, цм
жабджндфуырщ йыгяк їт бійщх дсдкрзвлу вжаєкмгіы ж нозомглзк і пмуіайщлзк пдодгмвзцдк, ліе якбз вмлз взкмлувайз ракі гії нммгзлуі. Тійщкз пнійщлм ж нодгправлзкакз гомкагпщкмпрі гдоеавлі проукруоз кмеурщ взоіхзрз номбйдкз, жа оатулмк якзт
і йыгз кмеурщ одайіжуварз пвмї ілрдодпз.
Кйыфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, ноавмва гдоеава, пмуіайщла гдоеава,
лаомгмвйаггя, могалз уноавйілля.

Сдогюк Н. А. Смвдохдлпрвмвалзд пзпрдкы уноавйдлзя в пммрвдрпрвзз п родбмвалзякз пмводкдллмгм нмпромдлзя гмпугаопрва
Пмкажардйдк вшпмкмгм оажвзрзя мбцдпрва в мбйапрз уноавйдлзя гмпугаопрвдллми пзпрдкш явйядрпя нмоягмк смокзомвалзя проукруо уноавйдлзя з зт пммрвдрпрвзд сулкузмлайщлмпрз мпуцдпрвйядкшк номудппак, уомвдлщ нозвйдфдлзя к уфапрзы
в уноавйдлзз мбцдпрвдллшт могалзжаузи, как пзпрдкш, мбчдгзляыцди бмйщхзлпрвм
гоаегал в оажйзфлшт ланоавйдлзят мбцдпрвдллми гдярдйщлмпрз, лдмбтмгзкшт гйя
зт нмйлмудллмгм оажвзрзя з пакмодайзжаузз, оаузмлайщлмд оапнодгдйдлзд оджуйщрармв роуга кдегу впдкз уфапрлзкакз номудппа оажвзрзя мбцдпрва.
В мплмвд згдмймгзз пмузайщлмгм, ноавмвмгм, гдкмкоарзфдпкмгм гмпугаопрва как
смокш пуцдпрвмвалзя мбцдпрва, фйдлш кмрмомгм мбчдгзлзйзпщ в мнодгдйдллуы сулкузмлайщлуы кмлпроукузы, гмйелш лагйдеацзк мбоажмк сулкузмлзомварщ пмжгалш мнодгдйдллшд проукруолшд ъйдкдлрш, мбдпндфзваыцзд йыгяк зт бмйдд ъссдкрзвлмд вжазкмгдипрвзд п нозомглми з пмузайщлми подгми, фдк дпйз бш млз вшнмйляйз
ракзд гдипрвзя в мгзлмфку. Тмйщкм пмвкдпрлм п нодгправзрдйякз мбцдпрвдллмпрз
гмпугаопрвдллшд проукруош кмгур одхзрщ номбйдкш, жа пфдр кмрмошт з йыгз кмгур
одайзжмварщ пвмз злрдодпш.
Кйюфдвыд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, ноавмвмд гмпугаопрвм, пмузайщлмд гмпугаопрвм, лаомгмвйапрзд, могалш уноавйдлзя.

Serdiuk N. Improvement of the management system in accordance with the
requirements of modern state-building
An indicator of the high development of society in the field of governance of the
state system is the order of formation of management structures and their compliance
with the functionality of the processes carried out, the level of involvement in the
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management of public organizations as a system that unites the majority of citizens in
different areas of social activity necessary for their full development and self-realization,
rational distribution of the results of work among all participants in the process of
development of society.
At the heart of the ideology of social, legal, democratic state as a form of existence of
society, whose members have united in a certain functional structure, certain structured
elements must be properly created to provide people with more effective interaction with
the natural and social environment than if they performed such actions alone. Only
together with representatives of state structures can solve the problems through which
people can realize their interests.
Key words: civil society, legal state, social state, people's power, administrative
bodies.
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Прийняття Конституції України як
визначний крок в імплементації
природних прав людини
Наха гдоеава прайа лджайделмы
віг кмйзхлщмгм Рагялпщкмгм Смыжу
смокайщлм-ыозгзфлм у 1991 омуі,
сакрзфлм е мкодкі номявз лджайделмпрі прайз карз кіпуд гдкійщкмка
омкакз оаліхд. Іпрмозкз, сіймпмсз,
ыозпрз, пмуімймгз номгмвеуырщ гзпкупії ж нозвмгу рмгм, цм е прайм кйыфмвмы оухіилмы пзймы омжнагу ракмї
лаггдоеавз, якмы був СРСР. Нд
вгаыфзпщ у озрмозку нмйірзкмноавмвмгм таоакрдоу, жажлафу йзхд
кйыфмві мжлакз, ваейзві у кмлрдкпрі
рдкз гзпдорауіилмгм гмпйігедлля,
кмроі кайз кіпуд ніпйя жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі. Пдодгмвпік уд:
- кмейзвіпрщ смокуварз могалз
вйагз, які нозикаырщ Закмлз (єгзлзи 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 одайіжмвуварз у оаккат лмвмї кмймгмї гдоеавз
бдж лдмбтіглмпрі нмгмгеуварз нозилярі оіхдлля у Ммпкві;
- ноава йыгзлз жагаймк ра нозомглі ноава йыгзлз жмкодка прайз
бійщх одайіпрзфлзкз ж рмфкз жмоу їт

взжлалля гдоеавмы, одайіжауії ндодпіфлзк гомкагялзлмк ра їт гаоалрувалля;
- ноавмва куйщруоа ра ноавмва
пвігмкіпрщ укоаїлпщкзт гомкагял жажлайз пуррєвмї роалпсмокауії у бік
одайщлмгм упвігмкйдлля омйі ра жлафдлля ноав йыгзлз ра лдмбтіглмпрі
нмвагз гм лзт;
- Оплмвлзи жакмл гдоеавз, кмейзвіпрщ кмлпроуывалля ра нозилярря якмгм номгзкрмвала лд кайщкувалляк іж Кмлпрзрууії СРСР, а гдйдгмвала укоаїлпщкзк лаомгмк, нмрдлуіилм кіг прарз сулгакдлрмк укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва, взжлафаыфз ноз
ущмку вдкрмоз омжвзрку пупнійщлзт
віглмпзл у пакзт оіжлзт псдоат пупнійщлмгм езрря.
Срмпмвлм жакйыфлмгм іж ндодоатмвалзт сакрмоів гмгакм: нозилярря у
1996 омуі Кмлпрзрууії Укоаїлз прайм
взжлафлзк комкмк у пноаві ікнйдкдлрауії нозомглзт ноав йыгзлз. Як
првдогеує В. П. Куйщрдлкм, в укмват
омжбугмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва
ра ноавмвмї гдоеавз уілліпрщ кардгмоії
ноав
йыгзлз
є
номгоаклмвзжлафайщлмы 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 ндодтіглмку пралі рвмодлля ноавмвзт гдоеавлзт ра пупнійщлзт ілпрзрууіи. Тмку и
номудп пралмвйдлля гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва нмродбує взявйдлля таоакрдоу ноавмвіглмпзл у лщмку ж рмфкз
жмоу ндодтіглмгм ндоімгу. Агед прмпулкз впдодгзлі гомкагялпщкмгм пупнійщпрва каырщ смокуварзпщ ла мплмві упвігмкйдлля лдвіг'єклмпрі і лдпномпрмвлмпрі нозомглзт ноав йыгзлз. На лзт кає пнзоарзпщ нмжзрзвлд
жакмлмгавпрвм гдоеавз. Вмлз є жанмоукмы дсдкрзвлмпрі упієї пзпрдкз
пмуіайщлзт віглмпзл [1, п. 4]. Дм ндвлмї кіоз вкажалі мбправзлз мбукмвзйз
мпмбйзвд правйдлля гм номбйдкарзкз
нозомглмгм ноава як явзца ра нозомглзт ноав йыгзлз як ндвлзт кмейзвмпрди, 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, сакрзфлм кайм кіпуд їтлє жайделд пралмвзцд віг удлроу оагялпщкмї гдоеавз.
Давлм нмкіфдлм, цм в фапз оагзкайщлзт ндодрвмодлщ оіжкм жомпрає
ілрдодп гм пурі рмгм, цм вігбуваєрщпя,
гм имгм мпкзпйдлля и омжукілля.
Пмвлмы кіомы уд прмпуєрщпя рмгм, цм
вігбуваєрщпя у псдоі ноавмвмї одайщлмпрі. Взтмгяфз омжукілля рмгм, цм
багарм кмлуднруайщлзт нмймедлщ рак
жвалмгм
«оагялпщкмгм
ноавмжлав¬прва» вігкзлурі езррєвзкз одайіякз і омжвзркмк ніжлалля ном йыгзлу, її нмвдгілку, є лдмбтігліпрщ взомбйдлля і жапрмпувалля у ноавмвіи
псдоі лмвзт нігтмгів, жмкодка алромнмймгіфлмгм [2, п. 44]. Нак взгаєрщпя,
цм пакд алромнмймгіфлзи нігтіг омжукілля ра ніжлалля ноава, в мплмві
якмгм жлатмгзрщпя йыгзла ж її нмродбакз, кмед пйугуварз ндохммплмвмы пнозилярря нозомглзт ноав.
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Злафлмы кіомы «нозомгліпрщ»
ндвлзт ноав йыгзлз взжлафає жкіпр
ра пноякмваліпрщ гіи гдоеавз, її ілпрзрууіи 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 мпмбйзвмпрди гдмгоасії, нмйірзкз и куйщруоз.
Науімлайщлі уоягз ра кіелаомглі
ілрдгоауіилі проукруоз лакагаырщпя
гдкмлпроуварз нмйірзфлу вмйы цмгм
вномвагедлля ноав йыгзлз у ноакрзку гдоеавлмгм уноавйілля. Вмглмфап, нмроіблм жваеарз и ла омйщ кмелмї кмлкодрлмї йыгзлз в ущмку номудпі, агед йыгзла нмвзлла упвігмкйыварз 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, номудгуо ра гмкукдлрлмгм пуномвмгу гдоеавлмгм уноавйілля, цм япкоавм гдкмлпроує гедодйщлзи смлг ра гмпвіг
євомндипщкмгм гдоеавмрвмодлля [3].
Ілрдгоауія Укоаїлз гм Євомндипщкмгм
Смыжу, ла лахд ндодкмлалля, цд бійщхд акруайіжує вкажалі рдлгдлуії.
У оаккат галмгм нігомжгійу гзпдорауіилмї омбмрз вваеаєкм жа гмуійщлд жунзлзрзпщ ла взпвірйдллі лапрунлзт 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 жакоінйдлля нозомглзт ноав йыгзлз;
- Оплмвлзи
жакмл
гдоеавз
1996 о. ра имгм жлафдлля у пноаві
нубйіфлм-ноавмвмгм жакоінйдлля нозомглзт ноав йыгзлз.
Пдохд. Кмлпрзрууія Укоаїлз
1996 омку ж‘явзйапщ лд «ла нупрмку
кіпуі», пвігфдлляк фмгм кмеурщ пйугуварз нмйірзкм-ноавмві ра пупнійщлм-жлафуці нмгії, які пнозяйз пралмвйдллы пзруауії, цм укмейзвзйа
іліуіывалля ра нмгайщхд нозилярря
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Злафлмы

Прийняття Конституції України як визначний крок в імплементації . . .
кіомы
вкажалі
фзллзкз
буйз
нмв‘яжалі іж нодждлрауієы ра вігпрмывалляк нозомглм-ноавмвзт нмгйягів.
Тд, фмгм лд буйа ра жа взжлафдлляк і
лд кмгйм бурз в Рагялпщкмку Смыжі,
жлафлмы кіомы взбмоывайм пмбі «кіпуд ніг пмлудк». Запйуедлм, нм ноаву, як у узвійіжмвалзт гдкмкоарзфлзт 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, омжхзсомвуварз їт жкіпр у нмрмфлмку жакмлмгавпрві ра гаоалруварз їт гмрозкалля,
мтмомлу ра жатзпр.
Рмжгйяг «номпрзт» уіллмпрди
кмлпрзрууімлайіжку - пвмбмгз, озлку
ра пмуіайщлмї гзлакікз - нмродбуварзкд в гдякзт взнагкат нмкйзкалщ
ла нмпруйарз нмйірзфлмї лаукз; вмглмфап, мбгмвмоыварз впі нмйірзфлі
нзралля ваорм у ноавмвмку, лмокарзвлмку апндкрі… Такмгм омгу бафдлля В. Рдфзущкмгм [4] жапйугмвує ла
увагу. Дайі гмпйіглзк вкажує, цм сіймпмсія кмлпрзрууіилмгм ноава - уд
рми пдгкдлр пзквмйіфлмгм номпрмоу,
гд пнмпіб мналувалля гіиплмпрі лд
мбкдедлм оаккакз рійщкз ыозгзфлзт уявйдлщ. Іж гоугмгм бмку, кмлпрзрууіилд ноавм (як лмокарзвла пзпрдка) кає бурз пкйаглзкмк пугмвмї
ноакрзкз, айд пугз лд лагрм гмбод
нмоягкуырщ ж ігдякз, які лд є «ноакрзфлзкз». Орме кмлпрзрууіилд ноавм кає бджнмпдодгліи прмпулмк гм
ноакрзкз, айд ракме і гм лаипкйагліхзт апндкрів нмйірзфлмї рдмоії.
На цм ваорм жвдолурз увагу ноз
взмкодкйдллі
нмйірзкм-ноавмвзт
ндодгукмв нозилярря Кмлпрзрууії
Укоаїлз ра їт омйі у пноаві нмгайщхмгм нмхзодлля нозомглм-ноавмвзт
нмгйягів? Пдодгмвпік – ла уед іплуыфі нозкйагз кмлпрзрууієрвмодлля,
цм кайз кіпуд в іпрмоії лахмї гдоеавз. Тур каєкм жажлафзрз, цм у галмку кмлрдкпрі лд є лагрм ваейзвзк, фз
буйз вкажалі пномбз упніхлзкз, як
гмвгм іплувайз ракмгм омгу гмкукдлрз, 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 првдогеує Н. В. Срдуык у оаккат пвмгм
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля іж лажвмы «Кмлпрзрууімлайіжк в укоаїлпщкіи нмйірзфліи ра ноавмвіи гукуі (пдодгзла ХІХ пр. - кілдущ 80-т омків
ХХ пр.)» [5, п. 7], номудп жаомгедлля
в Укоаїлі ігди ра нмгйягів, бйзжщкзт
гм кмлпрзрууіилзт, в багарщмт апндкрат є нмгіблзк гм алаймгіфлзт номудпів в ілхзт євомндипщкзт лаомгів, ж
іпрмоієы якзт пщмгмглі пноавдгйзвм
нмв'яжуєрщпя првмодлля ндохзт кмлпрзрууіи. Йгдрщпя ном нмгіблі нозфзлз ра укмвз пупнійщлмгм омжвзрку,
гмпроу лдмбтігліпрщ ла ндвлмку драні
пупнійщлмгм омжвзрку нмгмйалля жапаг сдмгайщлмї могаліжауії пупнійщпрва, првмодлля номпрмоу гйя омжвзрку
дкмлмкіфлзт віглмпзл, рмогівйі, куйщруоз, сіймпмсії, ноавмвзт вфдлщ рмцм. Опмбйзву омйщ в ущмку номудпі
вігігоайа лауімлайщлм-взжвмйщла віила укоаїлпщкмгм лаомгу ніг номвмгмк
Б.Хкдйщлзущкмгм ра пномба првмодлля ла дрліфлзт укоаїлпщкзт ждкйят
гдоеавз лмвмгм гдкмкоарзфлмгм рзну
(пвмгм омгу номмбоажу ніжліхзт лауімлайщлзт гдоеав) як лапйігку уієї
віилз. Зкіпр, нозфзл ра хйятз, іпрмозфла омйщ нмявз ракзт вігмкзт гмкукдлрів пвмгм фапу, як Збмоівпщка
угмга (1649), Пдодяпйавпщкі (Бдоджлдві) праррі (1654), Гагяущкзи гмгмвіо Івала Взгмвпщкмгм (1658), Кмймкаущкі праррі Івала Мажднз (1687),
ояг ілхзт «гмгмвмоів» ра «прарди»
кмела вваеарз лд рійщкз гмгмвіолзкз смокакз одгуйывалля гдоеавлмвйаглзт віглмпзл, а и пвмєоіглзкз
гдоеавлзкз акракз ндодгкмлпрзрууіилмгм таоакрдоу. Нак взгаєрщпя,
цм уд пвмєоіглд рйм, ла бажі якмгм у
нмгайщхмку буйа жгіиплдла ндоха
пномба
взгалля
лмокарзвлмноавмвмгм акру, якзи кав сулгакдлрайщлд жлафдлля гйя улмокувалля
пупнійщлзт віглмпзл у оіжлзт, лаиваейзвіхзт псдоат пупнійщлмгм езрря.
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Опмбйзвд кіпуд в номудпі првдогедлля в Укоаїлі ндохзт нмйірзкмноавмвзт ігди ра нмгйягів кмлпрзрууіилмгм таоакрдоу жаикає гмкукдлр
«Поавмвзи укйаг ра Кмлпрзрууії віглмплм ноав і вмйщлмпрди Віипщка Занмомжщкмгм» 1710 о., вігмкзи як Кмлпрзрууія Пзйзна Оойзка. Ндгмвга
гія ущмгм акру в 1710-1714 оо. ла рдозрмоії Поавмбдоделмї Укоаїлз (нмгіблм гм кмомркмфаплмпрі гії гдякзт
ндохзт кмлпрзрууіи), нмгіблі укмвз
нмявз галмгм гмкукдлру ра ндохзт
кмлпрзрууіи, алайіж жкіпру, прзйы,
проукруоз ра ймгікз Кмлпрзрууії Пзйзна Оойзка гмвмгярщ гм взплмвку,
цм муілка її акагдкікмк ВУАН
М.П.Вапзйдлкмк як «ндохмгм кмлпрзрууіилмгм акру в Укоаїлі», взгаєрщпя лаибійщх вгаймы і рмфлмы [5,
п. 7]. Такмгм омгу нмгйяг ваорм нігрозкарз. Воатмвуыфз мпмбйзвмпрі ра
таоакрдолі мжлакз ноавм ра гдоеавмрвмодлля ндоімг фапу нмфарку XVIII
прмйірря, пралмк ла пщмгмглі кз лд
кмедкм мб‘єкрзвлм мфікуварз віг
рмгіхлщмгм гмкукдлру мбпягу, гйзбзлз ра жкіпрмвлмпрі, пнівправлзт іж
пуфаплзкз. Помрд уд пноавеля Кмлпрзрууія. Вмла гіиплм кмед вваеарзпя 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 кмлпрзрууімлайіжку ра пнозяв смокуваллы
кмлпрзрууіилмгм бугівлзурва ла рдодлат лахмї гдоеавз – ндоімг нмфарку XX прмйірря. Чап лдномпрзи, буотйзвзи, пундодфйзвзи. Помрд гзпдоралр є абпмйырлм ндодкмлалзк нозтзйщлзкмк ігдї номгмведлля смокувалля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі ла
нмфарку XX прмйірря. Зі впіка номбйдкакз, лджавдохдліпры, номрзоіффякз, - номрд укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. Щм, пдодг ілхмгм, пуномвмгеуваймпщ і пномбакз првмодлля ра нозилярря лмвзт Кмлпрзрууіи.
Опмбйзвмпрі жаомгедлля, пралмвйдлля ра омжвзрку укоаїлпщкмгм
кмлпрзрууімлайіжку
ла
нмфарку
ХХ пр. нмйягайз в рмку, цм віл смо-
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кувавпя у «лдгдоеавліи» лауії, в
укмват іглмоувалля абм фапркмвмгм,
нмвдотмвмгм воатувалля налівлмы
дйірмы «гдоеавлмї» лауії пнмгівалщ
укоаїлпщкмгм лаомгу ла лауімлайщлмнмйірзфлд пакмвзжлафдлля [6, п. 4].
Тур кз каєкм вкажарз, цм, як і жажлафаймпя 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 пакмпріиліпрщ гдоеавз як ракмї ра кмейзвмпрі нозилярря Оплмвлмгм жакмлу
гдоеавз.
Помрд у ндоімг 1917-1921 оо. кав
кіпуд ваейзвзи дран ноавм ра гдоеавмрвмодлля Укоаїлз. УНР, ЗУНР,
Дзодкрмоія, Гдрщкалар, - впі уі пупнійщлм-нмйірзфлі ра гдоеавмрвмофі
явзца нм пвмєку пнозяйз жомпраллы
нмйірзфлмї ра ноавмвмї куйщруоз,
гоакмрлмпрі кдоівлмї йалкз укоаїлпщкзт пакмпріилзт гдоеавлзт урвмодлщ.
Помявмк ущмгм прайа і нмява лзжкз
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, в рмку
фзпйі і кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм таоакрдоу. Вігжлафзкм, цм Н. О. Єсодкмва у оаккат пвмгм лаукмвмгм гмпйігедлля, лагаыфз таоакрдозпрзку
Кмлпрзрууії УНР 1918 о., првдогеує,
цм як іпрмозфлзи гмкукдлр вмла
номгдкмлпроувайа жлафлі рдмодрзфлі
кмейзвмпрі ра гмпяглдлля укоаїлпщкмгм йібдоайіжку нмфарку ХХ пр., а її
аврмоз, бджукмвлм, жанмжзфзйз мкодкі кмлпрзрууіилі ігдї Фоалуії, Алгйії,
США ра Авпроії. Айд оажмк ж рзк
номпрдеуєрщпя і внйзв кмлпрзрууіилзт ігди М. Мітлмвпщкмгм. Змкодка,
пакд имгм ігдї: агкіліпроарзвлмгм омжнмгійу Укоаїлз ла ждкйі, пкапувалля
нозварлмї вйаплмпрі ла пійщпщкмгмпнмгаопщкі 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: взцдузрмвалзи 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 гмвмозйз оаліхд: жанмжзфдлля гмпвігу узт
коаїл лд йзхд як гапйм, а як нозкйаг,
цм кав одайщлд ланмвлдлля в укоаїлпщкмку
ноавмрвмодллі
нмфарку
XX прмйірря.
Дайі кз буйз пвігкакз жлатмгедлля Укоаїлз у пкйагі СРСР.
А. Р. Коупял, аврмо гмкрмопщкмгм
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля іж лажвмы «Суфаплзи укоаїлпщкзи кмлпрзрууімлайіжк: рдмоія і ноакрзка» првдогеує, 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 кмлпрзрууіилм-ноавмву бажу ніг рі гмкмоіллі
жкілз, які вігбуйзпя в гдоеаві ра
пупнійщпрві ніпйя емврлдвмї одвмйыуії в Рмпії, вмглмфап уі Оплмвлі Закмлз жомбзйз ндвлзи влдпмк у смокувалля лаукмвм-ноакрзфлмї наоагзгкз кмлпрзрууімлайіжку, жмкодка, у
оагялпщкзт кмлпрзрууіят буйм жакоінйдлм гдкмкоарзфлі нозлузнз, нозимкз і кдрмгз уноавйілля, буйм жакоінйдлм мкодкі нмйірзфлі, пмуіайщлі,
дкмлмкіфлі, куйщруолі ноава гомкагял
рмцм; ноаглдлляк првмодлля в Укоаїлі пмуіайіпрзфлмгм пупнійщпрва, пмуіайіпрзфлмгм рзну гдоеавз і ноава ла
мплмві рдмоії пмуіайіжку, нмпруйарз
якмї пундодфарщ жагайщлзк нозлузнак йібдоайіжку, які пралмвйярщ ігдмймгіфлу мплмву пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку, номрд ноакрзка оагялпщкмгм бугівлзурва кайа нмжзрзвлзи
гмпвіг (ланозкйаг, пралмвйдлля і
омжвзрмк ілпрзруру лаомглмї вйаплмпрі, взбмоліпрщ могалів уноавйілля,
кмейзвіпрщ одсдодлгуків, смокувалля пзпрдкз пмуіайщлмгм жатзпру
гомкагял рмцм) цмгм смокувалля
лаукмвм-ноакрзфлмї наоагзгкз укоаїлпщкмгм
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 смокайщлд фйдлпрвм в Оогаліжауії
мб‘єглалзт лауіи, лаявліпрщ Кмлпрзрууії як ракмї, Укоаїла мб‘єкрзвлм лд
буйа пакмпріилзк пуб‘єкрмк нмйірзфлмї ра ноавмвмї гіяйщлмпрі.
Нанозкілуі 80-т омків кзлуймгм
прмйірря, кмйз пмуіайщлм-дкмлмкіфлі
ра нмйірзфлі жкілз нозжвдйз гм смокувалля
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 пувдодлірдр Укоаїлз, нозиляру Вдотмвлмы
Рагмы Укоаїлпщкмї РСР 16 йзнля
1990 о. і Акр номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз, нозилярзи ракме
«лаивзцзк могалмк гдоеавлмї вйагз» 24 пдонля 1991 о. і птвайдлзи 1
гоугля 1991 о. впдлаомглзк гмймпувалляк, кмела взжлафзрз як кмлпрзрууіилі акрз, агед пак пнмпіб нозилярря лагмймхував ла лаивзціи йдгірзклмпрі узт акрів [8, п. 348]. На гукку 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 омжбугмвз лмвмї гдоеавз. У ущмку жв'яжку
ніг фап нозилярря Ддкйаоауії фзкайм
лаомглзт гднурарів правзйз нзралля
ном лагалля їи прарупу кмлпрзрууіилмгм жакмлу. Пдодкмгйа е ігдя ном рд,
цм Ддкйаоауія кає жайзхзрзпщ у ріи
якмпрі, яка жукмвйдла її пурліпры, —
уомфзпрмгм номгмймхдлля гдоеавлмгм пувдодлірдру Укоаїлз. На її жапагат лдмбтіглм буйм првмозрз нозлузнмвм лмву Кмлпрзрууіы, кмроа вігнмвігайа б лаикоацзк пвірмвзк пралгаорак, ґоулрувайапя б ла рдмодрзфлзт 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 іпрмозфлд жлафдлля, буйа и жайзхаєрщпя жапаглзфмы мплмвмы як лмвмї
Кмлпрзрууії Укоаїлз, рак і її кмейзвмгм вгмпкмлайдлля [9].
Свмє фдогмы, рдкпр Акру номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз кіпрзрщ ракі пймва: «номгмвеуыфз рзпяфмйірлы роагзуіы гдоеавмрвмодлля ла Укоаїлі, взтмгяфз ж ноава
ла пакмвзжлафдлля, ндодгбафдлмгм
Срарурмк ООН ра ілхзкз кіелаомглм-ноавмвзкз гмкукдлракз, жгіиплыыфз Ддкйаоауіы ном гдоеавлзи
пувдодлірдр Укоаїлз, Вдотмвла Рага
Укоаїлпщкмї Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдпнубйікз уомфзпрм номгмймхує лджайделіпрщ Укоаїлз ра првмодлля пакмпріилмї укоаїлпщкмї гдоеавз – Укоаїлз» [10].
З нозилярряк Акра Укоаїла омжнмфайа лмвзи дран у пвмєку гдоеавлмку омжвзрку. Сйіг мглак взжларз,
цм Акр був нмйірзкм-ноавмвзк жапмбмк мндоарзвлмгм одагувалля ла пзруауіы, цм пкйайапя у пдонлі 1991 о.
Дайі віл лабув таоакрдоу гмгаркмвмгм
фзллзка йдгірзклмпрі нмйірзфлзт
жкіл, цм кайз кіпуд в гдоеавлмку
езррі Укоаїлз. Вмглмфап, нмноз ндвлд нмврмодлля нмймедлщ Акру в фзлліи Кмлпрзрууії, віл номгмвеує вігігоаварз
кйыфмву
пмуіайщлмодгуйярзвлу омйщ, ыозгзфлм сікпуыфз каогзлайщлі гдкмкоарзфлі жкілз в
гдоеавлмку буррі Укоаїлз, цм прайзпя 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 кмлпуйщрарзвлзи могал, мплмвлзк жавгалляк 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, номявйяйапщ сулкуія ноавмвмгм номглмжувалля. І Кмлпрзрууіила кмкіпія ла
фмйі ж Л. М. Коавфукмк у уіймку
пноавзйапщ іж пвмєы жагафды: жгмгмк
буйм ланоаущмвалм жагайщлі жапагз
лмвмї Кмлпрзрууії Укоаїлз. «Зкіпр
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Кмлуднуії був нмкйзкалзи номгдкмлпроуварз нозилярліпрщ гйя Укоаїлз
жагайщлмвзжлалзт улісікмвалзт кмлпрзрууіилзт нмймедлщ цмгм могаліжауії кдталіжку вйагз, ланоаущмвалзт рдмоієы і ноакрзкмы жаоубіелмгм кмлпрзрууімлайіжку. Віграк жажлафдлі кмлуднруайщлі нмймедлля правзйз ла кдрі жабджндфзрз одайщлд
сулкуімлувалля гдоеавлмгм кдталіжку ла жапагат нмгійу вйагз. Оглмфаплм вмлз жапвігфзйз ном вігтіг віг
рдмоії і ноакрзкз «оагялпщкмгм пмуіайіпрзфлмгм ноавмнмоягку», мплмвмнмймелзкз нозлузнакз якмгм вігнмвіглм буйм, пдодг ілхмгм, жандодфдлля кмлуднуії нозомглзт ноав
йыгзлз, взжлалля йзхд кмлуднуії
ноав гомкагял [8, п. 352]. На якмку
рйі уд вігбуваймпщ? На рйі фіркмгм
нмжзрзвіжку. В. А. Чдnвдоліл, ніггмрувавхзи кмлмгоасіы іж номбйдкарзкз нозомглзт ноав, у 1988 омуі
жажлафав: «ла гукку нозтзйщлзків
гдокдлдврзкз, і лдгдокдлдврзфла
нозомглмноавмва гмкрозла, і нмжзрзвіпрпщка лд взжлафаырщ гмпзрщ
мглмжлафлм гіяйщліпрщ пуггі ж вігхукалля кмлкодрлмгм кардоіайщлмгм
ноава. Пм пурі, гдокдлдврзка жандодфує 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 жлафдлля 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 кмлпрзрууімлайіпрз 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

Прийняття Конституції України як визначний крок в імплементації . . .
бз прарз оухіилмы пзймы ра гмомгмвкажмк лд рійщкз нозомглм-ноавмвмї
кмкнмлдлрз вірфзжлялмгм кмлпрзрууімлайіжку. Цд кмгйм бз прарз ймкмкмрзвмк пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ра
нмйірзфлзт ндодрвмодлщ у гдоеаві.
Пдодрвмодлщ, які б лагайз кмейзвіпрщ мкодпйзрз кйыфмвд нозжлафдлля 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 кмлпрзрууії, пупнійщлмку гмгмвмоі, які првмоыє жагайщлі ноавзйа пнівіплувалля ра
урвмоыє гдоеаву гйя жабджндфдлля
взкмлалля уієї пупнійщлмї угмгз. Лыгяк ваекм вігоіжлзрз нмбаеалля віг
ноав. Айд омжукілля, цм пвмє езрря
номезрз цапйзвм є у впіт, рак йыгз
правйярщ гйя пдбд ндвлу кдру і уя кдра є єгзлмы гйя впіт, рмфліхд уд багарм алаймгіфлзт, рмрмелзи уійди, які
нмвзллі ужгмгеуварзпя кіе пмбмы.
Айд фз кмейзвм уд? Ддоеава пноякмвала ла рд, цмб жабджндфзрз гйя
впіт цапйзвд езрря, рмку ваейзвд і
ваекд мглмфаплм жавгалля прмїрщ цмгм врійдлля впіт уійди, впіт пуб‘єкрів
пупнійщлмгм гмгмвмоу. Мз ндодкмлалі,
цм гйя омжукілля пніввіглмхдлля
пупнійщлмгм гмгмвмоу ра нозомглзт
ноав, жагаймк нмроіблм номалайіжуварз, якзк фзлмк ужгмгеуырщпя лаявліпрщ ноав ра пупнійщлзи гмгмвіо ж
«лдвіг‘єклзкз» ноавакз.
Пдохзк ыозгзфлзк гмкукдлрмк
в іпрмоії, якзи номгмймпзв ноава йыгзлз, прав Біййщ ном ноава (фдовдлщ
1776 о.), нозилярзи кмлгодпмк лаомглзт нодгправлзків храру Віогезлія в Півліфліи Акдозуі. Такзк гмкукдлрмк прайа Ддкйаоауія лджайделмпрі (йзндлщ 1776 о.), нозиляра Кмлрзлдлрайщлзк кмлгодпмк розлагуярз нівліфлмакдозкалпщкзт кмймліи.
Пмрік Кмлпрзрууія США (1787о.) і
жлакдлзрі гдпярщ нмноавмк, вігмкі як
Біййщ ном ноава (1791). Ваейзвзк
лмвмввдгдлляк буйм вкйыфдлля ноава кмелмї йыгзлз ла ноаглдлля гм
цапря (нігкодпйдлм клмы. – К.К.), бм

цапря
пнозикаєрщпя
кмелзк
пуб‘єкрзвлм і, мред, ноаглурз гм лщмгм кмела йзхд ла мплмві ілгзвігуайщлмгм взбмоу [12, п. 99]. Н. А. Файщхзла у кмлрдкпрі ноаглдлля йыгзлз гм цапря пноавдгйзвм првдогеує:
У XVIII прмйіррі вігбуваєрщпя ноавмвд жакоінйдлля нозомглм-ноавмвмгм
омжукілля пвмбмгз. У 1776 омуі буйа
нозиляра Ддкйаоауія лджайделмпрі
Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз, цм
номгмймпзйа: «Мз вваеаєкм мфдвзглзк лапрунлі іпрзлз: впі йыгз првмодлі оівлзкз, і впі вмлз мбгаомвалі
пвмїк Твмоудк гдякзкз лдвігфуеувалзкз ноавакз, гм фзпйа якзт лайдеарщ: езрря, пвмбмга і ноаглдлля
гм цапря. Дйя жабджндфдлля узт ноав
жаплмвалм уояг, цм жанмжзфує пвмы
пноавдгйзву вйагу жа жгмгмы кдомвалзт». Такзк фзлмк, ігдилу мплмву
гдкйаоауії пкйайа пакд нозомглмноавмва гмкрозла, цм кає пвмї мпмбйзвмпрі. Помгмймхуыфз нозомглі і
лдвігфуеувалі ноава йыгзлз в Ддкйаоауії, вмймгілля нозварлмы вйапліпры нмпрунаєрщпя кіпудк ноаглдллы 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, «пупнійщлмгм 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 вігмбоаедлля кйыфмвмгм нмрягу гм цапря.
Цікавмы є іпрмоія нмявз ноава ла ноаглдлля гм цапря. С. П. Гмймварзи акудлрує увагу, цм мноаущмвуыфз пвіи
рдкпр, Дедссдопмл у Дмкмвіи «роіагі
ноав» – «езрря, пвмбмга, вйапліпрщ» –
жакілзв родріи пкйаглзк: жакіпрщ ракмгм лдвігмкодклмгм ноава, як «вйапліпрщ», Дедссдопмл жаномнмлував
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жалдпрз гм рдкпру Ддкйаоауії «ноаглдлля цапря». Таку жакілу жаоубіелі
козрзкз нмяплыырщ рзк, цм Дедссдопмл 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 «жмвліхлщмку нозкупмві» кмела буйм б нознупрзрз кмейзвіпрщ «нмжбавйдлля» мпмбз
узт ноав фз «вроа¬рз сіжзфлзт взявів» ракзт ноав). Ілакхд каеуфз,
«йыгзла лд кмед влуроіхлщм вігмкодкзрз 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 номпрмку йіліилмку, а пакд цапйзвмку нмєглаллі ігдайіжку і кардоіайіжку.
Сноавдгйзвмпрі ра лаукмвмпрі жаоагз вкаедкм: Снмйуфдлі Шрарз
Акдозкз прайз гіиплм ндохмы коаїлмы, яка ла оівлі Ддкйаоауії лджайделмпрі коаїлз взжлайа ноавм ла ноаглдлля 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 —
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цапря. А мпкійщкз йыгзла — лдгмпкмлайа фапрзла уіймгм, рм і жакмл
«нмвзлдл карз бджнмпдодгліи мб‘єкр ноаглдлля гм жагайщлмгм цапря»
Бугщ-якзи жакмл взжлафдлзи гм жагайщлмгм бйага як гм пвмєї кдрз, а «бйагм 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 гдоеавз? Пзралля лд є номпрзк. На лахд
ндодкмлалля, уд нмроіблм буйм жомбзрз. Нд взкйыфдлм, цм уд гм ндвлмї
кіоз жкілзйм б правйдлля пупнійщпрва
і гдоеавз гм нозомглзт ноав йыгзлз, гм ланмвлдлля ра гаоалрувалля
ноав йыгзлз жагаймк. Тур ваорм жгагарз ном рак жвалзи лдсмокайщлзи
кмлпрзрууімлайіжк, ном якзи нзхд
В. Рдфзущкзи. У взнагку лдвгайм
пкмлпроуимвалмгм мплмвлмгм жакмлу,
ла¬уімлайщлзи
кмлпрзрууімлайіжк
кмед бурз одайщлзк і вмглмфап лддсдкрзвлзк. Тмку є нігправз везварз
гйя нмжлафдлля одайщлмгм і дсдкрзвлмгм кмлпрзрууімлайіжку ракд нмлярря, як лдсмокайщлзи кмлпрзрууімлайіжк. Опралліи ілмгі лажзваырщ могаліфлзк абм пноавелік кмлпрзрууімлайіжкмк. Ндсмокайщлзи кмлпрзрууімлайіжк гмбод ужгмгеуєрщпя ж нмлярряк нозвабйзвмгм, упніхлмгм цапйзвмгм езрря. Щм е прмпуєрщпя пакмгм 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 кмлпрзрууімлайіжк (одайщлзи ра дсдкрзвлзи
кмлпрзрууімлайіжк) є кардгмоієы, цм
гаолм кмодйыє іж упніхлзк цапйзвзк езрряк, цм, як взгаєрщпя, є одайщлзк врійдлляк ноава йыгзлз ла
ноаглдлля гм цапря.
Цікавзк є і гмпвіг Фоалуужщкмї
одпнубйікз. С. Гмймварзи првдогеує,

Прийняття Конституції України як визначний крок в імплементації . . .
цм уфаплзкз Упралмвфзт Збмоів (лажзваыфз пдбд «нодгправлзкакз соалуужщкмгм лаомгу» – в мпмбі йдгірзклм првмодлзт Науімлайщлзт Збмоів),
взтмгяфз ж рмгм, цм «єгзлзкз нозфзлакз лдцапря йыгди і жаглзвалля
гдоеавлмї вйагз» є «лдвігйапрвм,
лдтрувалля абм жлдваеалля - прмпмвлм
ноав
йыгзлз»,
взоіхзйз:
«...взкйапрз в мсіуіиліи гдкйаоауії
нозомглі, лдвігфуедллі ра пвя-цдллі
ноава йыгзлз – ж рзк, абз нмпріила
лаявліпрщ уієї гдкйаоауії кмгйа нмвпякфап лагагуварз впік фйдлак пупнійщлмї могаліжауії ном їтлі ноава і мбмв'яжкз… [15, п. 174]. Як бафзкм: нозфзлакз 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 цапря – уд рми сдлмкдл, рд ноавм йыгзлз, якд кайм бз бурз омжкіцдлд у
рдкпрі Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз цд
у 1996 омуі. Віг ущмгм нмрдлуіилм у
взгоахі буйз б і гомкагялз, і пупнійщпрвм 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 пкйаглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз ра кмейзвмпрі цмгм нмкоацдлля галмгм
гмкукдлру і оутарзпщ ундодг. Пдодкмлалзи, цм ракмгм омгу жкілз жгарлі
кмлпмйігуварз пупнійщпрвм.
Тодрє. Оплмвлзи жакмл гдоеавз
1996 о. ра имгм жлафдлля у пноаві
нубйіфлм-ноавмвмгм жакоінйдлля нозомглзт ноав йыгзлз.
Іж птвайдлляк лмвмї Кмлпрзрууії
Укоаїлз (1996) кмлуднр «ноав йыгзлз» мрозкав гоалгімжлзи ікнуйщп гйя
имгм упвігмкйдлля, ндодмпкзпйдлля
ра рдмодрзжауії укоаїлпщкмы ыозгзфлмы лаукмы, мпкійщкз кмлпрзрууієгавдущ пнзоавпя ла лдмбтігліпрщ «жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз ра
гіглзт укмв її езрря», а у праррі 3

Кмлпрзрууії Укоаїлз фіркм взжлафзв
ігды ноав і пвмбмг йыгзлз ра їт гаоалріи як жапаглзфу гйя гмймвлмгм
мбмв‘яжку гдоеавз, гйя жкіпру і
пноякмвалмпрі її гіяйщлмпрі [18].
Як лд наоагмкпайщлм, лдкає пуклівів, цм вігомгедллы роагзуіи
укоаїлпщкмгм кмлпрзууієрвмодлля ра
жаомгедлля лмвмгм пуфаплмгм укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку впд цд
нозракаллі гут пмвдущкмї гмбз «жа
смокмы і жа жкіпрмк» [19], айд лдкає
«емглзт нігправ лд пнозикарз пзпрдку нознзпів Кмлпрзрууії Укоаїлз
прмпмвлм ноав йыгзлз як лауімлайщлу 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 укоаїлпщкіи ыозгзфліи лаууі праырщ прзкуйакз її нмгайщхмгм омжвзрку. Пзралля вігтмгу віг мнзпмвзт нігтмгів ра
бійщх гйзбмкмгм упвігмкйдлля пурліплзт пкйагмвзт ігди нозомглмгм ноава, нозомглзт ноав ра ноав йыгзлз
нмпрає ла нмоягку гдллмку. Цд вігмбоаеає «гва оіжлзт нігтмгз сіймпмспщкмгм гмпйігедлля номбйдкз»: моієлрмвалзи ла каибурлє жанзр у пдлп
сулгакдлрайщлзт
ілгзвігуайщлзт
ноав, цм іплуырщ гйя взжлафдлля
кмоайщлм нозилярлмї нубйіфлмї нмйірзкз, і моієлрмвалзи ла кзлуйд жанзр
цмгм гедодй ра мплмв [20, c. 111].
Срвмодлля ра нозилярря вйірку
1996 омку Кмлпрзрууії Укоаїлз мбукмвйыє лдмбтігліпрщ ндвлзт омжкіокувалщ 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 пнівіплувалля ра урвмоыє гдоеаву гйя
жабджндфдлля взкмлалля уієї пупнійщлмї угмгз. Лыгяк ваекм вігоіжлзрз нмбаеалля віг ноав. Айд омжукілля, цм ноавм пвмє езрря номезрз
цапйзвм є у впіт, рак йыгз правйярщ
гйя пдбд ндвлу кдру і уя кдра є єгзлмы гйя впіт, рмфліхд уд багарм алаймгіфлзт, рмрмелзи уійди, які нм-
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взллі ужгмгеуварзпя кіе пмбмы. Айд
фз кмейзвм уд? Ддоеава ланоавйдла
ла рд, цмб жабджндфзрз гйя впіт цапйзвд езрря, рмку ваейзва і ваека
мглмфаплм жагафа прмїрщ цмгм врійдлля впіт уійди, впіт пуб‘єкрів пупнійщлмгм гмгмвмоу. Дйя омжукілля пніввіглмхдлля пупнійщлмгм гмгмвмоу ра
нозомглзт ноав, родба номалайіжуварз, якзк фзлмк ужгмгеуырщпя лаявліпрщ 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 нмйірзфлі пзйз, які пкйагайм рмгі укоаїлпщкзи наойакдлр. Помрд ракмгм омгу
кмкномкіпз є жвзфлзкз гйя євомндипщкмгм кмлпрзрууімлайіжку, гд пзпрдка прозкувалщ і номрзваг є жвзфлзк
кдталіжкмк ужгмгедлля нмфаркмвмгм
лдмглмоіглзт ілрдодпів.
Ваорм жажлафзрз, цм кмела мбкдезрзпя рійщкз нозомглзк ноавмк
фз нозомглзкз ноавакз і рійщкз
цмпщ мглд взжлафзрз у нмоівляллі ж
кмлпрзрууімлайіжкмк. Позомглі ноава урвмоыырщ рак жвалзи бійщ ном
ноава, якзи в акдозкалпщкзт кмлпрзрууіят сакрзфлм лд кіпрзвпя, мпкійщкз 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 кмлпрзрууімлайіжк, урвмоыырщ ндвлзи
гуайіжк, якзи є кіозймк гдоеавз
ноава, ноавмвйаггя. Лмгіфлзк у ущмку жв‘яжку є нзралля: омжкіцдлля в
Кмлпрзрууії Укоаїлз 1996 омку нозомглзт ноав йыгзлз ра нозомглмноавмвзт 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 лднмоухлзкз рмцм), - фз ндодвагмы є уд,
фз лдгмйікмк ж нмжзуіи пнівправйдл-
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ля іж акдозкалпщкмы кмлпрзрууієы у
кмлрдкпрі «ндодгафі» гдоеаві узт
ноав? На ндодкмлалля аврмоа, уд
ндодвага Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз
1996 омку. Бдж ракмгм сакру кз оагхд б гмвмозйз ном рдмоіы нозомглзт
ноав йыгзлз і, уоатмвуыфз рмрайіраолзи пнагмк фапів СРСР, кз б лд
уявйяйз пмбі, цм ракд нозомглі ноава, 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. Єомкмйдлкм лагає взжлафдлля пмуіайщлмї
гдоеавз, як жаплмвалмї ла нозлузнат
пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі і
пвмбмгз лагкйапмвмї, ноавмвмї гдоеавз, ж омжвзлдлзк гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк, в якіи впдбіфлм гаоалрмвалі гіглзи йыгзлз номезркмвзи
кілікук, пмуіайщлд жабджндфдлля, жагайщлзи нігимк гмбомбуру і пмуіайщлм-дкмлмкіфлі ноава гомкагял, іплує
лайагмгедлзи, лдпкйаглзи і гмпяелзи кдталіжк їт ноакрзфлмї одайіжауії
і жатзпру [21, п. 5]. Чз кмгйз кз рмгі
вігкмвзрзпя віг пмуіайщлмгм пноякувалля у кмлрдкпрі могаліжауії гдоеавлмї гіяйщлмпрі? Чз ваорм буйм уд
омбзрз? Пзралля лд є номпрзк, агед
рі пакі США лд є пмуіайщлмы гдоеавмы 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 жаоубіелі кмлпрзрууії, їт, в жайделмпрі віг
вігмбоаедлля пмуіайщлмї моієлрауії
гдоеавз кмела омжгійзрз ла роз гоу-
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нз. Дм ндохмї гоунз лайдеарщ кмлпрзрууії, які ноякм лажзваырщ гдоеаву пмуіайщлмы. Дм гоугмї гоунз кмела
віглдпрз кмлпрзрууії, які кіпрярщ оіжлі
смокуйывалля ном уійі пмуіайщлмї
гдоеавз. Тодря гоуна – уд кмлпрзрууії, 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 смокайщлм-ыозгзфла прмомла, сакрзфлм е
лаха гдоеава сулкуімлайщлм віглмпзрщпя гм гоугмї гоунз гдоеав, кмлпрзрууії якзт кіпрярщ оіжлі смокуйывалля ном уійі пмуіайщлмї гдоеавз.
Агед лд пдкодр, цм і ноакрзка Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кіпрзрщ
оіжлі оіхдлля прмпмвлм пмуіайщлзт
жмбмв‘яжалщ гдоеавз. Їт мб‘єкрзвлм
пкйаглм жабджндфуварз жа укмв, цм
оівдлщ дкмлмкіфлмї пкйагмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз кає ндвлі вагз.
В укоаїлпщкіи лаууі кмлпрзрууіилмгм ноава жупроіфаырщпя оіжлі нмгйягз ж нозвмгз нозомгз р оівля жабджндфдлля ноав йыгзлз ла оівлі
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Позкіомк, В. Л. Фдгмодлкм првдогеує, цм
лзк мбґоулрмвалм нмлярря лмокз
кмлпрзрууіилмгм ноава як жкіпрмвлм
ра смокайщлм взжлафдлмгм, впралмвйдлмгм фз палкуімлмвалмгм Укоаїлпщкзк лаомгмк абм Укоаїлпщкмы гдоеавмы фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы
жагайщлммбмв‘яжкмвмгм и лзкз е гаоалрмвалмгм ноавзйа уійдпноякмвалмї вмйщмвмї нмвдгілкз абм гіяйщлмпрі
пуб‘єкрів кмлпрзрууіилмгм ноава, абм
укмвз ндодбувалля узт пуб‘єкрів у
ндвлмку ноавмвмку прарупі фз одезкі, лджайделм віг їт вмйі [22, п. 7]. В
уіймку нмгмгеуыфзпщ іж ракмгм омгу
бафдлляк, впд е ракз гдцм гзпкупіилмы взгйягає нмжзуія прмпмвлм впралмвйдлля фз палкуімлувалля Укоаїлпщкзк лаомгмк абм Укоаїлпщкмы
гдоеавмы фз рдозрмоіайщлмы гомкагмы ндвлмгм нозомглмгм ноава йыгзлз. Раліхд кз вед лдмглмоажмвм
акудлрувайз увагу ла рмку, цм нозомглі ноава рмку і є нозомглзкз, цм
їт лаявліпрщ у йыгзлз лд жайдезрщ

віг вдйілля гдоеавз. Чз лавірщ лаомгу і рдозрмоіайщлмї гомкагз.
Злафзкіпрщ ра акруайщліпрщ взпвірйдлля номбйдкарзкз кмлпрзрууіилмгм кдталіжку жабджндфдлля ноав
йыгзлз жукмвйыєрщпя лд рійщкз пндузсіфлзкз мбправзлакз: гдкмкоарзжауієы нмйірзфлмї пзпрдкз, смокувалляк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва,
гйзбзллзкз одсмокакз ла оівлі ноава, проукруолмы могаліжауієы гдоеавлмї вйагз, гдоеавлмгм уноавйілля,
які лаоажі вігбуваырщпя в Укоаїлі.
Сщмгмглі кз є пвігкакз смокувалля
лмвмї
гайужі
кмлпрзрууіилмыозгзфлзт гмпйігедлщ, яка кмед
бурз мтаоакрдозжмвала як кмлуднуія
ноав йыгзлз. Сакд уя гайужщ гає
кмейзвіпрщ мрозкарз уійіплу каорзлу йыгпщкзт віглмпзл ноз взжлафдллі ноав ра кмейзвмпрди йыгзлз, лдмбтіглзт гйя уійіплмгм ра впдбіфлмгм
омжвзрку мпмбзпрмпрі. Кардгмоія ноав
йыгзлз нмпрунмвм номлзкає ноакрзфлм в упі бдж взлярку гайужі ноавмвзт
гмпйігедлщ: в кмлпрзрууіилд, агкіліпроарзвлд, 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 жабджндфдлля, нмпрає як мглд ж удлроайщлзт нмлярщ пуфаплмї ыозгзфлмї лаукз, жмкодка гайужі кмлпрзрууіилмгм
ноава [23, п. 3-4]. Такмгм омгу бафдлля гіиплм вігрвмоыє пноякувалля
рдмодрзкм-ноавмвмї ра кмлпрзрууіилм-ноавмвмї лаукз у пдлпі нозомглмгм
ноава ра нозомглзт ноав йыгзлз.
Скаедкм бійщхд, «номлзклдлля»
ноавмйыгзллмї номбйдкарзкз у гайуждву 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 ікнйдкдлрауії нозомглзт ноав йыгзлз. Цд
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прайм пвмгм омгу ймкмкмрзвмк, жавгякз якмку:
а) ном нозомглі ноава вжлайз рі,
трм лд був ном лзт мбіжлалзк;
б) прунілщ їт лмокарзвлмгм жакоінйдлля ра гаоалрмвалмпрі прав какпзкайщлм кмейзвзк;

в) ж‘явзйапщ кмейзвіпрщ жгіиплыварз лаукмві гмпйігедлля лд йзхд ж
нмжзуіи нмхуків хйятів кмлпрзрууімлайажуії нозомглзт ноав, айд і ж
нмжзуіи угмпкмлайдлля їт ноакрзфлмї
одайіжауії.
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Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз у якмпрі ваейзвмгм комку ікнйдкдлрауії нозомглзт ноав йыгзлз. Акудлрмвалм увагу ла нмйірзкм-ноавмвзт ндодгукмват нозилярря Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Взпвірйдла номбйдкарзка ноава ла ноаглдлля йыгзлз гм цапря як ігдї, яка кмгйа б бурз одайіжмвала в
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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
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Адміністративні органи та
дворянське самоуправління
у Правобережній Україні в першій
третині ХІХ ст.
Діяйщліпрщ кіпудвмї агкіліпроауії,
гвмоялпрва в укоаїлпщкзт ждкйят у
ндохіи родрзлі ХІХ пр. омжгйягайапщ
цд у гмоагялпщкзи ндоімг у ноауят
Є. Алуфзла,
О. Рмкалмвзфа-Сйаварзлпщкмгм ра іл. [1]. Дмпйігеувайапя
фапркмвм вмла і в оагялпщкі фапз [2].
У кдеат пуфаплмгм іпрмоімгоасіфлмгм
ндоімгу взмкодкзкм гмпйігедлля ж
галмї номбйдкз соалуужщкмгм вфдлмгм Д. Бмвуа [3].
Мдрмы галмї праррі є взпвірйдлля
гіяйщлмпрі могалів кіпудвмї агкіліпроауії у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт
ждкйят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, ра їт вжаєкмгіы у ндохіи родрзлі ХІХ пр. ж могалакз гвмоялпщкмгм пакмуноавйілля.
Поавмбдоделі укоаїлпщкі ждкйі,
які буйз нозєглалі гм Рмпіипщкмї
ікндоії ланозкілуі ХVІІІ пр. жа нмгійакз Пмйщці, упнагкувайз віг Рдфі
Пмпнмйзрмї фзпдйщлу нмйщпщку (абм
е пнмймліжмвалу укоаїлпщку) хйятру,

яка пкйагайа бйзжщкм 8 % лапдйдлля
рдозрмоії. Щд ніпйя ндохмгм нмгійу
Пмйщці укажмк віг 28 роавля 1772 о.
уаопщкзи уояг гаоалрував жбдодедлля впіт ноав, вмйщлмпрди і нозвійдїв
гомкагял, і ндодгупік лаибагархіи
хйятрі. Згмгмк ла Поавмбдодеея
буйа нмхзодла фзлліпрщ Жайувалмї
гоакмрз гвмоялпрву 1785 о. Такзк
фзлмк, як і ла нмндодгліт дранат пвмєї дкпналпії, пакмгдоеавпрвм лакагаймпщ жомбзрз пвмїк пмыжлзкмк одгімлайщлу дйіру. Уояг Кардозлз ІІ нігрвдогзв ймяйщліи нмйщпщкіи хйятрі,
яка буйа кммнрмвала в омпіипщкд гвмоялпрвм, її ноавм ла ждкйы і коінаків.
Позилярря у 1775 о. жагайщлмгдоеавлмгм жакмлмгавфмгм акру «Упралмвз гйя уноавйілля губдоліякз
Впдомпіипщкмї ікндоії» у номудпі одсмокувалля кіпудвмгм уноавйілля
првмоывайм ноавмву бажу ндодбугмвз
упієї уноавйілпщкмї проукруоз рмгмфаплмї омпіипщкмї гдоеавз. Зажлафдла
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одсмока ндодгбафайа омжхзодлля
ноав могалів уноавйілля пдодглщмї ра
лзефмї йалмк, жамтмфдлля гвмоялпрва
гм уфапрі в гдоеавлзт пноават, жмкодка, фдодж
ввдгдлля
дйдкдлрів
имгм пакмуноавйілля.
Завгякз утвайдллы «Упралмв гйя
уноавйілля губдоліякз» 1775 о. ра
«Жайувалмї гоакмрз гвмоялпрву»
1785 о. гвмоялз мрозкайз жакмллу
кмейзвіпрщ првмоыварз пвмї пралмві
могалз ла оівлі губдолії ра нмвіру,
ноавм кмкнйдкруварз жі пвмгм пдодгмвзца хйятмк взбмоів кагомвзи
пкйаг гдякзт гдоеавлзт агкіліпроарзвлзт могалів і пралмвзи гвмоялпщкзи пуг. Поз одсмокуваллі кіпудвзт
могалів вйагз уфапрщ гвмоялпрва в
уноавйілпщкзт проукруоат правайа
лдмбтігліпры, мпкійщкз жа їтлщмы гмнмкмгмы Кардозла ІІ омжоатмвувайа
жанмвлзрз храрз фзпдйщлзт губдолпщкзт ра нмвірмвзт ілпрзрууіи, вкйыфзрз гвмоялпрвм в пзпрдку кіпудвмгм
уноавйілля, ндодгарз имку впы нмвірмву і жлафлу фапрзлу губдолпщкзт
нодомгарзв вйагз. Взбмола пйуеба
кайа прарз номкіелмы йалкмы кіе
віипщкмвмы пйуебмы ра узвійщлмы,
мпкійщкз бійщхіпрщ взбмолзт нмпаг
мбіикайз віипщкмві у вігправуі.
Двмоялпрвм кмелмї губдолії ікндоії пкйагайм пакмпріилу кмонмоауіы. Згіглм рмгмфаплмгм жакмлмгавпрва уфапрщ гвмоялпрва у гдоеавлмку и
кіпудвмку уноавйіллі кайа номявйярзпя у ндвлзт смокат, а пакд: 1) у
смокуваллі хйятмк взбмоів віг гвмоялпрва фапрзлз храрлзт фзлмвлзущкзт нмпаг у гдоеавлзт упралмват;
2) у гіяйщлмпрі нодгвмгзрдйів гвмоялпрва; 3) у сулкуімлуваллі кіпудвзт гвмоялпщкзт жібоалщ ра гвмоялпщкмгм гднурарпщкмгм жібоалля.
Дм взбмолзт нмпаг у храрат кіпудвзт вйаглзт проукруо лайдеайз
нмпагз гмйів найар козкілайщлмгм і
узвійщлмгм пугів, жапігардйів узт пугмвзт могалів, нмпагз пмвіплмгм пуггі,
нмвірмвзт пуггів і жапігардйів нмвірмвзт пугів, а ракме ждкпщкзт пноавлзків ра жапігардйів ждкпщкзт пугів. Загаймк гвмоялз взбзоайз родрзлу
впщмгм храру кіпудвзт фзлмвлзків,
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цм гавайм їк одайщлу кмейзвіпрщ
внйзварз ла гіяйщліпрщ кіпудвмї агкіліпроауії, жмкодка, нмвірмвмї. Сзпрдка кмкнйдкрувалля храрів нмвірмвзт упралмв гдцм вігоіжляйапя віг
кмкнйдкрувалля губдолпщкзт. Факрзфлм впя взкмлавфа вйага в нмвірі
ндодгавайапя нмвірмвзк гвмоялпщкзк
жібоалляк – пралмвмку могалу гвмоялпрва. Двмоялз кмелмгм нмвіру
мбзоайз жі пвмгм пдодгмвзца канірала-пноавлзка і жапігардйів лзелщмгм
ждкпщкмгм пугу, сулкуії і мбмв‘яжкз
кмрозт у нмвірі вігнмвігайз кмкндрдлуії ракзт вйаглзт ілпрзрууіи губдолпщкмгм оівля як губдолармо ра губдолпщкд ноавйілля.
Гмймвз найар козкілайщлмгм і
узвійщлмгм пугів, а ракме пмвіплі пуггі жарвдогеувайзпя Сдлармк, впі
ілхі взбоалі гвмоялакз фзлмвлзкз
жарвдогеувайзпя ла нмпагат губдолармомк. У взнагку, якцм ж якмї-лдбугщ
нозфзлз взбмоз лд вігбуйзпя, вакалрлі нмпагз жакіцайзпя рзкз мпмбакз,
якзт нозжлафав уояг. Калгзгарз ла
ру фз ілху взбмолу нмпагу нмвзллі
буйз карз узвійщлзи абм е віипщкмвзи фзл. На нмпагз гоіблзт фзлмвлзків (гм X кйапу), кмгйз нодрдлгуварз мпмбз, які лд кайз фзлу.
Коік взбмолзт нмпаг в упралмват
кіпудвмї агкіліпроауії іплувайз взбмолі нмпагз і в пралмвмку пакмуноавйіллі. Сдодг лзт лаиваейзвіхзкз
буйз нмпагз губдолпщкмгм і нмвірмвзт
нодгвмгзрдйів гвмоялпрва. Вігігоаыфз кдоівлу омйщ у пралмвіи гвмоялпщкіи кмонмоауії, вмлз лд йзхд жмпдодгеувайз у пвмїт оукат сулкуії кдоівлзків гвмоялпщкзт гомкаг, айд и буйз ваейзвмы йалкмы агкіліпроарзвлм-уноавйілпщкмгм анаоару Рмпіипщкмї
ікндоії. Калгзгарів ла нмпагз губдолпщкмгм і нмвірмвмгм нодгвмгзрдйів
гвмоялпрва, мбоалзт гвмоялпщкзкз
жібоаллякз, пнмфарку жарвдогеував
губдолармо. Губдолпщкзи і нмвірмві
нодгвмгзрдйі ноз взкмлаллі пвмїт
мбмв‘яжків лд жайдеайз мгзл віг мглмгм,а їтлі сулкуії буйз багарм в
фмку птмеі ноз взоіхдллі пралмвзт
ра агкіліпроарзвлзт нзралщ кіпудвмгм
уноавйілля. Кдоівлзурвм гіяйщліпры
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гвмоялпщкзт жібоалщ, нмгафа уоягу
номталщ ном гвмоялпщкі нмродбз, жбдоігалля пкаоблзуі гвмоялпщкмї гомкагз ра взгійдлля кмхрів ла оіжлі
нмродбз, жбіо вігмкмпрди ном лаомгедлля гірди, ном каилмвзи прал
фйдлів гомкагз, взгафа пвігмурв –
ракзкз
буйз
лаибійщх
рзнмві
мбмв‘яжкз губдолпщкмгм нодгвмгзрдйя
гвмоялпрва.
Рмпіипщкд жакмлмгавпрвм рмгм фапу вігвмгзйм могалак кіпудвмї гвмоялпщкмї кмонмоауії взоіхайщлд кіпуд лд йзхд в гвмоялпщкзт пралмвзт
пноават, айд и в уноавйіллі губдолієы. Губдолпщкі гвмоялпщкі жібоалля
мбзоайз нмвірмвзт пуггів, жапігардйів
гм Гмймвлмгм пугу ра ілхзт пуггівпщкзт фзлмвлзків. Подгвмгзрдйі гвмоялпрва взпрунайз мглмфаплм гмймвакз нмвірмвзт кмкіпіи ра нозпурпрвіи. Опкійщкз гаомвалі омпіипщкмку
гвмоялпрву нозвійдї буйз нмхзодлі
ла кіпудву хйятру Поавмбдодеея
Укоаїлз, рм в упіт взбмолзт упралмват нмйщпщкі кагларз ра хйятра мгоажу е нмфайз нмпігарз номвіглд кіпуд.
Їт фапрка в Гмймвлмку ра ждкпщкзт
пугат жа ноавйілля Павйа І буйа гмпзрщ вагмкмы. Тмгі е вндохд ла жакмлмгавфмку оівлі нмпрайм нзралля
ном вжаєкмвіглмпзлз кіпудвмї хйятрз ж губдолармоакз, які нозжлафайз
нмвірмвзт пноавлзків, а хйятдрпрвм
мбзоайм ніг лагйягмк губдолармоів
жапігардйів.
Ддцм жкіулзвхз пвмї дкмлмкіфлі
ра нмйірзфлі нмжзуії ла Поавмбдодееі, вйага ндодихйа у лапрун номрз
уфаплзків нмйщпщкмгм хйятдрпщкмгм
оуту. Змкодка, цд у йзпрмнагі 1796 о.
взихмв уаопщкзи укаж, жгіглм ж якзк
упі хйятрзфі Поавмбдодеея нмвзллі
буйз нодг‘явзрз пвмї омгмвіглі клзгз
гм лакіплзущкзт ноавйілщ, у взнагку
е лдвзкмлалля ущмгм вмлз нмжбавйяйзпя гвмоялпщкзт ноав.
Опмбйзвмы увагмы губдолармоа
кмозпрувайзпя могалз гвмоялпщкмгм
(хйятдрпщкмгм) пакмвоягувалля. Пмвірмві жібоалля хйятрз, яку нмйякз
номгмвеувайз лажзварз пдикзкакз,
жа фапів Рдфі Пмпнмйзрмї пралмвзйз
ніггоулря нмйірзфлмгм езрря гдоеа-

вз. Агед кмедл пдикзк нмпзйав пвмїт
нодгправлзків гм Ваохавз ла жапігалля пдику, гд мбзоавпя нмйщпщкзи
кмомйщ. Пмйщпщка хйятра, як номвігла
пупнійщла
пзйа
нмйщпщкмйзрмвпщкмї гдоеавз, номгмвеувайа
нодрдлгуварз ла раку е нмйірзфлу
омйщ и ніпйя вроарз гдоеавлмпрі.
Шйятра нозєглалзт гм Рмпії жатіглзт ждкдйщ пріикм жатзцайа пвмє
ноавм ла жібоалля, агед її кдлрайщліпрщ буйа лдвіггійщла віг ущмгм пзквмйу хйятдрпщкмгм пакмвоягувалля.
Завгякз ндрзуіяк гм Павйа І ра Ойдкпалгоа І хйятдрпщкі жібоалля в ікндоії буйз жбдодедлі. Їт гіяйщліпрщ в
галзи ндоімг ла Поавмбдодееі Укоаїлз одгуйывайапщ укажакз: віг 11
вдодпля 1797 о. ном пугмві упралмвз,
гіяйщліпрщ якзт кайа бажуварзпщ ла
нігвайзлат жгіглм кмйзхліт ноав і
нозвійдїв, вігмбоаедлзт у Лзрмвпщкмку прарурі і Кмлпрзрууіят, віг 6
йырмгм 1797 о.; віг 14 емврля 1800 о.;
17 квірля 1801о. і р.н. Опкійщкз гвмоялпрвм ла Поавмбдодееі Укоаїлз
ндодваелм буйм нмйщпщкзк, рм уд
вігмбоажзймпщ ла пкйагі гвмоялпщкзт
упралмв. Змкодка, губдолпщкзкз нодгвмгзрдйякз гвмоялпрва (каохайкакз) у коаї ла рми ндоімг буйз нмйякз: Т. Кмжймвпщкзи, Аг. Редвуущкзи,
Фо.Пмрмущкзи ра іл. З нмвірмвзт
нодгвмгзрдйів йзхд в гвмт нмвірат –
фдокапщкмку і фзгзозлпщкмку буйз
омпіялз, в ілхзт – упі нмйякз. Кзївпщкзи губдолармо вкажував, цм у губдолії ждкпщка нмйіуія пкйагаєрщпя
ндодваелм ж гоіблмнмкіплмї нмйщпщкмї хйятрз, яка нмвліпры жайдеайа
віг нмйщпщкзт кагларів і взкмлувайа
їт вмйы, рмку у вдгдллі пноав лдкає
алі пноавдгйзвмпрі, алі упніхлмгм
оуту [4, п. 279]. Пмгібла пзруауія
пкйайапя і в ілхзт ноавмбдоделзт
укоаїлпщкзт губдоліят.
З 1800 о. 1 гднаоракдлр Сдлару
омжгйягав пноаву ном хйятру нозєглалзт віг Пмйщці рдозрмоіи. Сдлар
вваеав її кійщкіпрщ жавдйзкмы. Так, жа
мсіуіилзкз галзкз ла 1802 о. у Пмгійщпщкіи губдолії
лаоатмвуваймпщ
94990 мпіб гвмоялпщкмгм пралу. З лзт
йзхд 8791 мпіб мбмт прарди буйз
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ждкйдвйаплзкакз, а одхра 81199
(бйзжщкм 81 %) буйз бджждкдйщлмы
фзлхдвмы хйятрмы [5, п. 90-91].
Оглак кіпудві гвмоялпщкі жібоалля,
які каиед взкйыфлм пкйагайзпя ж
нмйяків, жарвдогеувайз у гвмоялпрві
впд лмвзт і лмвзт гоіблмнмкіплзт і
фзлхмвзт хйятрзфів. З мгйягу ла рд,
цм гм 1 піфля 1803 о. нмроіблм буйм
нмгарз пнзпкз впієї хйятрз, жарвдогедлмї у гвмоялпщкзт ноават, вмйзлпщкд гвмоялпщкд жібоалля йзхд
1802 о. взжлайм у хйятдрпщкіи гіглмпрі 4288 мпіб [6, п. 21-29]. Згмгмк у
1803 о. уя узсоа пкйагайа 1917 мпіб,
жгмгмк у 1804 о. – йзхд 44. Оглак
впі рдокілз мпрармфлмгм нмгалля пнзпків лд взкмлувайзпщ. Сдлар впралмвйывав впд лмві рдокілз. І вномгмве
впієї ндохмї родрзлз ХІХ пр. гвмоялпщкі жібоалля номгмвеувайз омжгйяг
пноав ном гмвдгдлля хйятдрпщкмї
гіглмпрі. Тозвав уди номудп и гдцм
ніжліхд. Змкодка, жгагалд вмйзлпщкд
гвмоялпщкд жібоалля (впі номрмкмйз
якмгм, гм одфі, ж 1801 нм 1833 оік
нзпалі взкйыфлм нмйщпщкмы кмвмы)
у 1816 о. взжлайм у гвмоялпрві 281
хйятрзфа, у 1817 о. – 131; у 1818 о. –
204; у 1819 о. – 292 і р.г. З 1801 нм
1830 о. вмлм нігрвдогзйм гвмоялпщкі
ноава 10820 нмйщпщкзт омгів ра мпіб
[7, п. 29-30, 48].
У 1802 о. губдолармо Фдлщх гмнмвігав Сдлару ном рд, цм іж жавдохдлляк в кіпрі Кзєві губдолпщкзт
гвмоялпщкзт взбмоів, які номвмгзйзпя
у вкажалзи Сдлармк рдокіл жгіглм 48
і 49 прарди Жайувалмї гоакмрз гвмоялпрву, кіпудва хйятра нмгайа фдодж
губдолпщкмгм каохайка раєклмгм оаглзка Т.Кмжймвпщкмгм кймнмралля ном
пвмї нмродбз. Ммва ихйа ном пкйагліпрщ нмгалля в кмомркзи рдокіл
(вномгмве гвмт омків) впіт лдмбтіглзт нзпщкмвзт гмкажів хйятдрпщкмї
гіглмпрі, ном гмуійщліпрщ омжхзодлля
храрів гднаоракдлрів Гмймвлмгм пугу і
р.н. Губдолармо нігрозкав кймнмралля хйятрз, і у гоуглі 1802 о. кіліпро
влуроіхліт пноав гоас В.Кмфубди
нмвігмкйяв ном рд, цм рдокіл гмвдгдлля хйятдрпщкмї гіглмпрі номгмведлм цд ла оік. Оглак і фдодж оік хйят-
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ра лд взкмлайа взкмг укажу і у роавлі
1803 о. Т. Кмжймвпщкзи жлмву жвдоравпя гм кіліпроа ж номталляк ном номгмведлля рдокілів. З нмгіблзкз кймнмраллякз жвдорайапя хйятра и ілхзт губдоліи Поавмбдодеея. Змкодка
у піфлі 1804 о. гм кіліпрдопрва влуроіхліт пноав жвдолувпя вмйзлпщкзи
каохаймк раєклзи оаглзк С.Вмоудйщ
ж номталляк ном номгмведлля рдокілів і ном взжлалля Гдомйщгієы Сдлару фзлів нмйщпщкмї пйуебз лджандодфлзк гмкажмк хйятдрпщкмї гіглмпрі
кіпудвмї хйятрз.
Вйага одгуйывайа як нмоягмк
нозжлафдлля фзлмвлзків ла взбмолі
гвмоялпщкі нмпагз, рак і пак нмоягмк
номвдгдлля гвмоялпщкзт взбмоів.
Змкодка, 3 бдоджля 1805 о. буйм мгмймхдлм ікдллзи укаж Сдлару «Пом
нмоягмк гвмоялпщкзт взбмоів в губдоліят, віг Пмйщці нозєглалзт», якзк
ноавм гмймпу в гвмоялпщкмку жібоаллі лагаваймпщ хйятрзфак, цм вмймгійз лдоутмкіпры ж нозбуркмк лд
кдлх, аліе 150 оуб. ла оік. Дм взбмоів лд гмнупкайзпя
лднмвлмйірлі
хйятрзфі гм 18 омків, а ла взбмолі
гвмоялпщкі нмпагз лд кмгйз мбзоарзпщ мпмбз кмймгхі 23 омків, лавірщ
жа лаявлмпрі гмпрарлщмї кійщкмпрі лдоутмкмпрі. Губдолармо ра губдолпщкі
нодгвмгзрдйі гвмоялпрва (каохайкз)
кайз пйігкуварз жа гмрозкалляк ніг
фап взбмоів нмоягку, жмкодка, прдеафз жа рзк, цмб гм взбмоів гмнупкайзпя йзхд хйятрзфі, влдпдлі гм нмвірмвмї клзгз. Поз ущмку губдолармо
лд кав ноава мпмбзпрм вроуфарзпя у
номвдгдлля гвмоялпщкзт взбмоів.
Алайіж
жакмлмгавпрва ндохмї
родрзлз ХІХ пр. пвігфзрщ ном лакагалля уоягу Ойдкпалгоа І нмєгларз
впралмвйдлля кмлромйы лаг нмйірзфлзк езрряк нозєглалзт віг Пмйщці
рдозрмоіи, ж ймяйщліпры гм багармї
нмйщпщкмї хйятрз, в якіи віл бафзв
пвмы мнмоу в галмку коаї. Її взкмгз
ном взкмозпралля нмйщпщкмї кмвз в
пугат і нозпурпрвдллзт кіпуят коаы
буйз нігрвдогедлі уаопщкзк укажмк
віг 25 йырмгм 1807 о. Вмглмфап, кмозпруыфзпщ нмпрунйзвіпры вйагз,
нмйщпщка хйятра лакагайапя гмбз-

Адміністративні органи та дворянське самоуправління у . . .
рзпщ нігрвдогедлля пвмїт ноав ла
каєрлмпрі. З 1808 омку гвмоялпщкзкз
жібоаллякз Затіглзт губдоліи нмпріилм омжгйягаймпя нзралля ном ноавм нмйщпщкзт фзлів ла гвмоялпрвм.
У вдодплі 1808 о. віипщкмвзи кіліпро Аоакфдєв гмнмвігав у Кмкірдрі
кіліпроів ном нодгправйдлля кзївпщкзк каохайкмк раєклзк оаглзкмк
Т. Кмжймвпщкзк гйя лагмомгедлля
гдкійщкмт нмвірмвзт каохайків могдлмк Свярмгм Вмймгзкзоа. З нозвмгу
ущмгм кіліпро влуроіхліт пноав жауваезв, цм уд пноава губдолармоа,
рмку нодгправйдлля Кмжймвпщкмгм
буйм вігтзйдлд. Пмгіблі лднмомжукілля нмйщпщкмгм гвмоялпрва і нодгправлзків кіпудвмї вйагз буйз лднммгзлмкзкз. Змкодка, гдпярщ омків, а
пакд ж 1818 нм 1827 о., гднаоракдлр
узвійщлзт і гутмвлзт пноав Ддоеавлмї оагз омжгйягав пноаву ном взявйдлі пдлармомк Сівдопмк жймвезвалля ніг фап одвіжії Вмйзлпщкмї губдолії.
Пмйщпщка хйятра галмї губдолії лдмглмоажмвм нмвігмкйяйа губдолармоа
Кмкбуойдя ном оіжлі ноавмнмоухдлля ж бмку кмкалгувалля омпіипщкзт
віипщкмвзт фапрзл, омжрахмвалзт у
губдолії. Оглак губдолармо лд везвав
ліякзт жатмгів, лд жвдораыфз ла лзт
увагз і нмруоаыфз віипщкмвзк. Тмгі
нмрдонійі нмфайз лагпзйарз пкаогз
гм прмйзуі, жмкодка пкаогз лагтмгзйз віг пдлармоа Іййілпщкмгм, гд віл
нзпав ном лагкіолд мнмгаркувалля
кіпудвмї хйятрз, нозгліфдлля віипщкмвзкз нмвзллмпрякз і жймвезвалля
ноз їт пряглдллі [8, п. 439-445]. В
пвмы фдогу Кмкбуойди у гмнмвігят
Кмкірдру кіліпроів правзв ніг пуклів
нмйірзфлу лагіиліпрщ кіпудвмгм гвмоялпрва. Водхрі одхр кмлсйікр буйм
гмоуфдлм омжпйігуварз пдлармоу Сівдопу. Снмфарку пдлармо нмжзрзвлм
віггукувавпя ном гіяйщліпрщ іліуіарзвлмгм Кмкбуойдя, айд жгмгмк, кмйз
вігкозйзпя сакрз кмлроабалгз ла
Рагжзвіймвпщкіи кзрлзуі ра ілхі жймвезвалля губдолпщкмї вйагз (жмкодка, гмкажз взлз губдолармоа Кмкбуойдя, віуд-губдолармоа Хоуцмва ра
ілхзт фзлмвлзків, цм буйз лагалі
єводєк Вдиркалмк [8, п. 440-442],

пноаву омжгйягайз Сдлар, а жгмгмк и
Кмкірдр кіліпроів. Поіжвзцд вмйзлпщкмгм губдолармоа Кмкбуойдя багарм
оажів жгагуєрщпя в ПСЗ. Піг фап одвіжії вмйзлпщкд хйятдрпрвм нмгайм Сівдопу пкаогу, нозвмгмк гм укйагалля
якмї буйм лджарвдогедлля губдолпщкзк каохайкмк гоаса Яла МухкзХмймлдвпщкмгм. Вмйзлпщка хйятра
пкаоезйапя, цм губдолпщка вйага
взкмозпрмвує фзлхмву хйятру гйя
оіжлмї пйуебз, номнмлувайа жкілз в
уноавйіллі губдолієы, які жгмгмк буйз омжгйялурі Кмкірдрмк.
Влапйігмк одвіжії Вмйзлпщкмї губдолії пдлармомк Сівдопмк (якзи був
лагмомгедлзи жа уд могдлмк Ойдкпалгоа Ндвпщкмгм) взлзкйа
пноава,
яку Сдлар гмвгм лд кіг взоіхзрз.
Лзхд нмндодглє гмлдпдлля Сівдопа
буйм ланзпалд ла 4000 аокухат, а
жгмгмк вмлм буйм жлафлм гмнмвлдлд.
Нджагмвмйдлзи нмвійщлзк омжпйігувалляк пноавз Ойдкпалго І лакажав
Сдлару жапігарз розфі ла рзегдлщ. У
тмгі омжпйігувалля взлзкайз лмві
сакрз жймвезвалщ. Кмкбуойди ра
Хоуцмв буйз жвійщлдлі ж нмпаг, а у
емврлі 1821 о., кмйз пйігпрвм цд розвайм, раєклзи оаглзк М. Кмкбуойди
нмкдо.
Пмгіблі кмлсйікрз кіпудвмї губдолпщкмї вйагз і гвмоялпрва кайз кіпуд і в Кзївпщкіи губдолії. З фапу віилз ж Нанмйдмлмк кзївпщкмгм каохайка гоаса Пмрмущкмгм буйм жанігмжодлм у лдбйагмлагіилмпрі і ніггмрмвуі нмвпралля. Згмгмк пноава Пмрмущкмгм жлатмгзйапщ ніг мпмбзпрзк кмлромйдк Ойдкпалгоа І. Оглак, ла гукку ікндоармоа, упулдлля Пмрмущкмгм
ж нодгвмгзрдйщпрва в укмват жагайщлмї мнмжзуіилмпрі хйятдрпрва буйм
лдгмуійщлзк. Нд гзвйяфзпщ ла уд, ла
лапрунлзт взбмоат кзївпщкзи губдолармо лд жарвдогзв мбоалля Пмрмущкмгм. В емврлі 1817 о. жібоалля нмвірмвзт нодгвмгзрдйів губдолії ж уієї
нозфзлз лагпзйає пкаогз уаодві і
кіліпромві влуроіхліт пноав. Пзралля ном лджарвдогедлля Пмрмущкмгм
нодгвмгзрдйдк рмгм е омку омжгйягав
Кмкірдр кіліпроів. І гднаоракдлр Сд-
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лару взоіхзв упулурз Пмрмущкмгм ж
нмпагз.
Сзруауіы, цм пкйайапя в Рмпіипщкіи ікндоії, уваелм вігпйігкмвував
Нанмйдмл Бмланаор, гмруыфзпщ гм
віилз і каыфз лакіо пкмозпрарзпщ ж
гмпромрз і лдвзоіхдлмпрі в гдоеаві
багарщмт номбйдк. Рмжнмфавхз у фдовлі 1812 о. віилу номрз Рмпії і пкйзкавхз у Ваохаві пдпіы пдику, Нанмйдмл номгмймпзв віглмвйдлля гдоумгпрва Пмйщпщкмгм. У омпіипщкіи какналії гзкрармоа вжяйа уфапрщ каиед
впя 100 – рзпяфла нмйщпщка аокія [9,
п. 220].
Пмоажка Нанмйдмла Бмланаора
нмпзйзйа номомпіипщкі лапромї пдодг
нмйщпщкмгм пупнійщпрва. Впі пнмгівалля нмйщпщкмї аозпрмкоарії ра хйятрз ла ланмйдмлівпщку Фоалуіы жажлайз коату. На Вігдлпщкмку кмлгодпі, гд буйз нозпурлі 216 гдйдгарів віг
упіт євомндипщкзт гдоеав, омжгмолуйапя гмпроа гзнймкарзфла бмомрщба і
йзхд «прм глів» Нанмйдмла нозжвдйз
гм кмлпмйігауії пмыжлзків ра гмпяглдлля кмкномкіпу.

Згіглм ж оіхдллякз кмлгодпу вігбувпя лмвзи нмгій нмйщпщкзт ждкдйщ
кіе рощмка євомндипщкзкз кмлаотіякз: Рмпієы, Поупієы ра Авпроієы.
Рмпія мрозкувайа рдозрмоіы Гдоумгпрва Ваохавпщкмгм (бдж Гайзфзлз ра
Пмжлалцзлз; Поупія жгмбуйа Стіглд
Пмкмо'я ж Ггалпщкмк і Тмоулдк ра
Пмжлалцзлу; Авпроія нмвдолуйа пмбі
Таолмнійщпщкзи мкоуг. Коаків мрозкував праруп «війщлмгм кіпра» ніг
кмлромйдк впіт пмыжлзків, які жмбмв'яжувайзпщ гйя нмйщпщкмгм лапдйдлля пвмїт рдозрмоіи првмозрз «лауімлайщлі гдоеавлі ілпрзрууії».
Накагалля уаопщкмгм уоягу жайуфзрз багару нмйщпщку хйятру гм
пнівноауі, цм номпрдеуваймпщ у ндохіи родрзлі ХІХ пр., лд жагмвмйщляйм
хйятру, яка ноаглуйа вігомгзрз
нмйщпщку гдоеавліпрщ і нмвдолурз
пмбі впі нмндодглі ноава і нозвійдї.
Цд нозвдйм гм нмвпралля 18301831 оо.

Список використаних джерел
1. Алуфзл Е. Н. Ипрмозфдпкзи мбжмо оажвзрзя агкзлзпроарзвлм-нмйзудипкзт
уфодегдлзи в Рмппзз п уфодегдлзя м губдолзят 1775 г. гм лапрмяцдгм водкдлз.
СПб. Тзн. М-ва влуро. гдй, 1872. 262п.; Рмкалмвзф-Сйаварзлпкзи А. Двмоялпрвм в
Рмппзз. Ор лафайа ХVІІІ вдка гм мркдлш коднмпрлмгм ноава: Свмг кардозаймв гйя
зпрмозфдпкмгм зппйдгмвалзя. СПб.: Тзн. МВД, 1870. 562 п.
2. Еомхкзл Н. П. Ипрмозя гмпугаопрвдллшт уфодегдлзи гмодвмйыузмллми
Рмппзз. М.: Вшпхая хкмйа, 1968. 368 п.
3. Бмвуа Далідйь Рмпіипщка вйага і нмйщпщка хйятра в Укоаїлі.1793 – 1830 оо.
Лщвів: Кайщваоія, 2007. 296 п.
4. Сдодгмлзл С. М. Ипрмозфдпкзи мбжмо гдярдйщлмпрз Кмкзрдра кзлзпромв.
СПб., 1902. Т. 1: Кмкзрдр Мзлзпромв в уаопрвмвалзд зкндоармоа Айдкпалгоа Пдовмгм. 610 п.
5. Бмозпдвзф С. О. Пмкіцзущкд ждкйдвмймгілля і ждкйдкмозпрувалля ла Пмгіййі (1793-1830 оо.) // Уко. іпрмо. еуолай. 1992. № 3. С.84-91.
6. Икдодрзлпкзи Н. Двмоялпрвм Вмйшлпкми губдолзз. Жзрмкзо, 1867.
7. Так ед.
8. Сдодгмлзл С. М. Ипрмозфдпкзи мбжмо гдярдйщлмпрз Кмкзрдра кзлзпромв. –
СПб., 1902. Т. 1.
9. Кабужал В. М. Запдйдлзд Нмвмомппзз в XVIII – ндовми нмймвзлд XIX вдка
(1719-1858). М.: Наука, 1976. 306 п.

54

Адміністративні органи та дворянське самоуправління у . . .
Щдобак Н. О. Агкіліпроарзвлі могалз ра гвмоялпькд пакмуноавйілля у Поавмбдоделіи Укоаїлі в ндохіи родрзлі ХІХ пр.
Взпвірйыєрщпя гіяйщліпрщ могалів кіпудвмї вйагз у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт
ждкйят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, їт вжаєкмгіы ж могалакз гвмоялпщкмгм пакмуноавйілля у ндохіи родрзлі ХІХ пр.
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Shcherbak N. Administrative bodies and the nobility of self-government in RightBank Ukraine in the first third of the nineteenth century.
The activity of local authorities in the right-bank Ukrainian lands, which were part
of the Russian Empire, their interaction with the organs of the nobility of selfgovernment in the first third of the XIX century is highlighted.
Keywords: governor, provincial government, nobility assembly, reform, Russian
empire, right-bank Ukrainian lands.
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До питання правової природи та
структури неправових форм
державного управління (на прикладі
сфери підприємництва)
Як вігмкм, агкіліпроарзвлд ноавм
як сулгакдлрайщла ноавмва лаука,
номвігла гайужщ ноава ра бажмва лавфайщла гзпузнйіла явйяє пмбмы
гмпзрщ пкйаглд явзцд. Смуіайщлзи ра
ноавмвзи сдлмкдл пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава (ра имгм ніггайужди рмцм) нмяплыєрщпя лд йзхд
вдйзфджлзк пндкромк ра мбпягмк
ноавмвіглмпзл, цм одгуйыырщпя лмокакз агкіліпроарзвлмгм ноава, які
лдоігкм у ндвлзт взнагкат ріплм вжаєкмгіырщ ж ілхзкз ноавмвзкз лмокакз, лд йзхд багармфзпдйщліпры ра
оіжлмкалірряк гедодй, айд и бджунзллзкз гзпкупіякз лавкмйм багарщмт бажмвзт нмлярщ, нозлузнів, сулкуіи, ілпрзрурів, ра мкодкзт нмляріилзт кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм
ноава рмцм. Поз ущмку пвмєфаплд
дсдкрзвлд ра оауімлайщлд жапрмпувалля лдмбтіглзт смок (ра кдрмгів)
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля (жмкодка в псдоі нігнозєклзурва) є ваейзвмы укмвмы гйя: пнівіплувалля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва
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ра ноавмвмї гдоеавз; гмрозкалля
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла; првмодлля ра іплувалля пмуіайщлм-моієлрмвалмї гдоеавз ж пмуіайщлм-озлкмвмы дкмлмкікмы; гйя сулкуімлувалля прабійщлмї
нмйірзфлмї пзпрдкз пупнійщпрва ра
гдоеавз, яка жапрмпмвує лмвірлі агкіліпроарзвлі ра ілхі ноавмві кдталіжкз гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйывалля рмцм).
Нзлі, воатмвуыфз оіжлмкалірря
уноавйілпщкзт пндкроів пупнійщлмгм
езрря, нмяву лмвзт номявів, ланояків ра гайужди нубйіфлмгм уноавйілля, впд бійщхд і бійщхд прає мфдвзглзк і рд, цм абпмйырлд взгійдлля
ндвлмгм кмйа пупнійщлзт віглмпзл,
цм пралмвзрщ нодгкдр бугщ-якмї гайужі, є жавгалляк гмпзрщ пкйаглзк,
цм ла пйухлу гукку вігмкмгм ірайіипщкмгм
уфдлмгм-агкіліпроарзвiпра
М. С. Деаллілі мбукмвйыєрщпя нмндохд нмпріилзк жомпралляк кійщкмпрі мог алів нуб йіфлмї агкіліпроауії, а нм-гоугд рзк, цм у омжвзлурзт
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коаїлат ноакрзфлм лд жайзхаєрщпя
ракзт прмоіл йыгпщкмї гіяйщлмпрі
якзт лд рмокайзпщ бз у номудпі вйаплмї гіяйщлмпрі мог алз нуб йі флмї
агкіліпроауії, які взкмозпрмвуырщ
ноз ущмку оіжлмкалірлі смокз ра
кдрмгз [1-5] ра іл.
Тмку кдрмы галмї праррі є пномба
жанмфаркуварз мбгмвмодлля проукруоз ра ноавмвмї нозомгз мкодкзт лдноавмвзт смок гдоеавлмгм уноавйілля (жмкодка рзт, цм жапрмпмвуырщпя у псдоі нігнозєклзурва), які у
лавфайщлм-лаукмвіи йірдоаруоі ндодваелм омжгйягаырщпя йзхд соагкдлраолм. У жажлафдлмку кмлрдкпрі гмодфлзк взгйягає родріи аогукдлр, а
пакд рд, цм пщмгмглі у псдоі нігнозєклзурва взлзкає мб‘єкрзвла лдмбтігліпрщ нмєглалля гдоеавлмгм (ндодгупік
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм) внйзву ла
какомдкмлмкіфлі номудпз ж мглмфаплзк
лагалляк пакмпріилмпрі у нозиляррі
гмпнмгаопщкзт оіхдлщ пуб‘єкрак нігнозєклзурва.
Як вігмкм, пакд нмлярря «нігнозєкпрвм» кає, лапакндодг, дкмлмкіфлд
нмтмгедлля. У жатіглмєвомндипщкмї
дкмлмкіфліи йірдоаруоі, ндодваелм,
ніг нігнозєкпрвмк омжукіырщ «дкмлмкіфлу єгліпрщ, в якіи мб'єглуырщпя
і кммогзлуырщпя йыгпщкі и кардоіайщлі фзллзкз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі». Так, акдозкалпщкзи дкмлмкіпр
М. Дедикп взжлафає нігнозєкпрвм як
«бугщ-яку могаліжауіы, цм жаикаєрщпя
гмймвлзк фзлмк взомблзурвмк гйя
озлку ндвлзт одфди абм нмпйуг і сілалпмвм лджайделу віг бугщ-якмгм
ілхмгм могалу». На гукку М. Ддпнакпа, нігнозєкпрвм – уд «аврмлмклзи
могаліжк, урвмодлзи кіулзк пмыжмк
гвмт ріплм нмв'яжалзт кіе пмбмы мпдодгків: дкмлмкіфлмгм мпдодгку цм
мб'єглує кардоіайщлі дйдкдлрз, лдмбтіглі гйя сулкуімлувалля взомблзурва; пмуіайщлмгм мпдодгку, цм пкйагаєрщпя ж йыгпщкзт дйдкдлрів, які нмроіблі гйя рмгм, цмб взкмозпрмвуварз
кардоіайщлі дйдкдлрз дкмлмкіфлмгм
мпдодгку». Лакмліфлзк є взжлафдлля
ілхмгм соалуужщкмгм номсдпмоа,
П. Дыоала, «нігнозєкпрвм є пупнійщпрвмк, првмодлзк ж ндвлмы кдрмы».

Пмгалі взжлафдлля нігнозєкпрва
бажуырщпя ла жагайщлмнозиляріи дкмлмкіфліиї рдмоії фзллзків взомблзурва, жгіглм ж якмы нігнозєкпрвм є
явзцдк нмєглалля ноауі и канірайу.
Бджукмвлм, нігнозєкпрва, цм жгіиплыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ,
кмела омжгйягарз і як ндовзллу йалку дкмлмкікз, і як ндвлу пукунліпрщ
жапмбів взомблзурва, їт каилмвзи
кмкнйдкп, і як ндвлзи кмйдкрзв, якзи
ніг уноавйілляк кдоівлзків (могалу
уноавйілля) жгіиплыє взнупк рмваоів
і лагалля нмпйуг.
Суфаплі вірфзжлялі вфдлі агкіліпроарзвлмгм ноава, ндодваелм, ноз
взжлафдллі нмлярря «нігнозєкпрвм»
вігпзйаырщ гм лмокарзвлм-ноавмвмї
бажз ра лд гаырщ вйаплмгм взжлафдлля
ущмгм нмлярря. Ддякі пуфаплі гмпйіглзкз-агкіліпроарзвіпрз омжгйягаырщ
нігнозєкпрвм як оіжлмвзг могаліжауіи,
цм жгіиплыырщ, ла вігкілу віг могалів
взкмлавфмї вйагз, лд кдоівлзурвм, а
дкмлмкіфлі, пмуіайщлм-куйщруолі и
ілхі сулкуії в уійят жагмвмйдлля кардоіайщлзт, гутмвлзт ра ілхзт нмродб
гомкагял, пупнійщпрва и гдоеавз.
Позфмку, нігкодпйыєрщпя [6], цм нігнозєкпрва «лд каырщ вйаглзт нмвлмваедлщ і лд є пуб‘єкракз уноавйілля».
Воатмвуыфз
взцджажлафдлд,
пномбуєкм гарз жагайщлу таоакрдозпрзку мплмвлзк смокак агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва (уноавйілля, жабджндфдлля,
вроуфалля абм ілхмгм внйзву).
Як вігмкм, смокз гдоеавлмгм
уноавйілля (одгуйывалля ракме) –
уд могаліжауіилм-ноавмвд взоаедлля
кмлкодрлзт мглмоіглзт гіи, цм жгіиплыырщпя взкмлавфм-омжнмоягфзкз
могалакз, нмпагмвзкз мпмбакз гдоеавлмгм уноавйілля. Оред, смока
уноавйілля (одгуйывалля рмцм) – уд
жмвліхліи номяв уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї рак пакм) гіяйщлмпрі. Фмока в галмку взнагку є лі фзк ілхзк, як мб'єкрзвлзк взоаедлляк
пурлмпрі омбмрз могалів і нмпагмвзт
мпіб, цм жаикаырщпя гдоеавлзк
уноавйілляк (одгуйывалляк рмцм).
За гмнмкмгмы смок ноакрзфлм
одайіжуырщпя і сулкуії уноавйілля
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(одгуйывалля), рмку віг взкмозпралля рзт фз ілхзт смок у бійщхіи абм
кдлхіи прундлі жайдезрщ дсдкрзвліпрщ уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї
рмцм) гіяйщлмпрі.
Взг кмлкодрлмї смокз уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї рмцм) гіяйщлмпрі
взжлафаєрщпя таоакрдомк гіи (ра
нозилярзт оіхдлщ) могалів гдоеавлмгм уноавйілля нм жгіиплдллы нмкйагдлзт ла лзт гдоеавлзт сулкуіи.
В мглзт взнагкат галі гії ряглурщ жа
пмбмы ыозгзфлі лапйігкз, в ілхзт –
лі. Сакд уя мбправзла гмжвмйяє уфдлзк агкіліпроарзвлмгм ноава нмгійярз смокз ракмї гіяйщлмпрі ла ноавмві
и лдноавмві [7].
За лаибійщх омжнмвпыгедлмы
кйапзсікауієы, а пакд жа пнмпмбмк
одайіжауії кдрмгів уноавйілля, уфдлі
агкіліпроарзвлмгм ноава ндодваелм
взгійяырщ ракі смокз як: взгалля
лмокарзвлзт (лдлмокарзвлзт) ноавмвзт акрів; укйагалля агкіліпроарзвлм-ноавмвзт гмгмвмоів; вфзлдлля
одєпроауіилзт ра ілхзт ыозгзфлм
жлафзкзт гіи; могаліжауіилі гії; кардоіайщлм-рдтліфлі мндоауії [7, п. 202].
Дмрозкуыфзпщ уієї кйапзсікауії,
жвдолдкм увагу ла гдякі лдноавмві
смокз
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
одгуйывалля нігнозєклзурва.
Оогаліжауіилі гії, кардоіайщлмрдтліфлі мндоауії лд пнозфзляырщ
ыозгзфлзт лапйігків. Цд лдноавмві
смокз уноавйілпщкмї (одгуйярмолмї)
гіяйщлмпрі. Айд віг лзт багарм в фмку
жайдезрщ
дсдкрзвліпрщ
пуфаплзт
уноавйілпщкзт (одгуйярмолзт) вжаєкмжв‘яжків кіе могалакз нубйіфлмгм
уноавйілля ра пуб‘єкракз нігнозєклзурва.
Ддсіліуія «уноавйілля» кає як
сіймпмспщкд, рак і ноавмвд, дкмлмкіфлд, пмуіайщлм-нпзтмймгіфлд, пмуімймгіфлд ра ілхі рйукафдлля жлафдлля.
Так сатівуякз ж сіймпмсії
уноавйілля
взжлафаєрщпя
як
мб‘єкрзвлзи номудп унмоягкувалля
пзпрдк, пурщ якмгм нмйягає в жабджндфдллі їтлщмї уійіплмпрі, нігрозкаллі
жагалмгм одезку гіяйщлмпрі и гмпяглдллы кдрз хйятмк мбкілу ілсмокауієы кіе їтлікз нігпзпрдкакз.
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З нмжзуії лаукз кдлдгекдлру
уноавйілля уд номудп номдкрувалля
ра іллмвауії пмуіайщлзт могаліжауіи,
кмрзвауії йыгди гм гіяйщлмпрі гйя
гмпяглдлля уійди могаліжауії.
Пмйірмймгз омжукіырщ уноавйілля як внйзв ла пупнійщпрвм ж бмку
гдоеавз нмйірзфлзкз кдрмгакз.
З нмжзуії лаукз кібдолдрзкз
уноавйілля
уд
уійдпноякмвалзи
внйзв кдоуыфмї пзпрдкз ла мб‘єкр
уноавйілля – пкйаглу гзлакіфлу пзпрдку.
Уфдлі-дкмлмкіпрз
роакруырщ
уноавйілля як пнмпіб мрозкалля дкмлмкіфлмгм оджуйщрару ноз лаикдлхзт
взомблзфзт взроарат.
Подгправлзкз ноавмвзт лаук
рйукафарщ уноавйілля як уійдпноякмвалзи могаліжуыфзи внйзв ж бмку
кдоуыфмгм пуб‘єкру ла нмвдгілку кдомвалмгм мб‘єкра, ла рі фз ілхі явзца
ра номудпз гйя нозвдгдлля їт у вігнмвігліпрщ ж ндвлзкз жакмлмкіолмпрякз.
Згагаєкм, цм жаплмвлзкмк хкмйз
лаукмвмгм уноавйілля нозилярм вваеарз Фодгдоіка Вілпйму Тдиймоа
(1856 – 1915 оо.), якмгм фапрм лажзваырщ барщкмк лаукмвзт кдрмгів
уноавйілля, а гмймвла имгм ноауя –
«Позлузнз лаукмвмгм кдлдгекдлру»
є жоажкмк нозкйаглмгм гмпйігедлля
в лаууі гдоеавлмгм уноавйілля.
Опкійщкз Ф. В. Тдиймо, лапакндодг,
був сатівудк-ноакрзкмк віл ракме
мсмокзв нардлрз ла бійщх ліе пмрлы
пвмїт взлатмгів і оауімлайіжармопщкзт
номнмжзуіи. В мплмві вйаплмї рдмоії
гмпйіглзк нмкйав йыгпщкзи сакрмо,
пурщ якмгм нмйягає в рмку, цм ноауівлзка гйя нігвзцдлля имгм номгукрзвлмпрі ноауі лдмбтіглм впійякм
прзкуйыварз. Оплмвлд жавгалля жаномнмлмвалмї лзк пзпрдкз уд жбйзедлля ілрдодпів упщмгм ндопмлайу
нігнозєкпрва. Взоіхдлля жавгалля
нігвзцдлля номгукрзвлмпрі ноауі
гмпйіглзк бафзв в оауімлайіжауії
роугмвзт мндоауіи ла бажі лаукмвмї
могаліжауії роугмвмї гіяйщлмпрі омбірлзків.
Іпрмозфлзк
жгмбуркмк
Ф. В. Тдиймоа є взжлалля рмгм, цм
омбмра ж уноавйілля – уд ндвлзи пвм-
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єоіглзи взг унмоягкмвалмї гіяйщлмпрі, якзи нмродбує лаявлмпрі ндвлмї
пндуіайщлмпрі.
Наукмві лмвауії Ф. В. Тдиймоа
мгдоеайз хзомкд нмхзодлля у багарщмт коаїлат пвіру, жмкодка, у США,
Вдйзкіи Боіралії, Ірайії, Нігдойалгат,
Нікдффзлі, Рмпії, Фоалуії, Янмлії ра
ілхзт омжвзлурзт коаїлат.
Наукмва пнагцзла Ф. В. Тдиймоа
кає пвмїт фзпдйщлзт нмпйігмвлзків.
Так, жлафлзи влдпмк у омжвзрмк пзпрдкз Ф. В. Тдиймоа вліп лікдущкзи
гмпйіглзк Гаооілгрмл Екдопмл (1853
– 1931 оо.), омжомбзвхз вігмкі ра
акруайщлі гмлзлі гвалагуярщ нозлузнів номгукрзвлмпрі. А пакд: віолм
впралмвйдлі уійі; жгмомвзи гйужг;
кмкндрдлрлі нмоагз і кмлпуйщрауії;
гзпузнйіла і нмоягмк; пноавдгйзвд і
лдундодгедлд правйдлля гм ноауівлзків; мндоарзвлзи, рмфлзи, нмвлзи і
бджндодовлзи мбйік; гзпндрфзоувалля; лмокз ра омжкйаг; лайагмгедлля
укмв ноауі; лмокувалля омбмфзт
мндоауіи; пралгаорлі нзпщкмві ілпроукуії; лагмомга жа номгукрзвліпрщ.
Дмодфлм ракме жгагарз, цм жаплмвлзкмк кйапзфлмї (абм агкіліпроарзвлмї) хкмйз в уноавйіллі вваеаєрщпя
соалуужщкзи гмпйіглзк Алоі Фаимйщ
(1841 – 1925 оо.), якзи у клзжі «Загайщлд ра номкзпймвд уноавйілля» вндохд жаномнмлував смокайіжмвалзи
мнзп омбмрз кдоівлзків-кдлдгедоів ра
псмокуйывав лапрунлі вйаплі мплмвлі
нозлузнз уноавйілля, а пакд: нмгій
ноауі; нмвлмваедлля і вігнмвігайщліпрщ; гзпузнйіла; єгзлмлафайщліпрщ;
єгліпрщ гіи; нігнмоягкмваліпрщ ілрдодпів; взлагмомга ндопмлайу; удлроайіжауія; лдомжозвлзи йалуыг кмкалг
«йалуыг кдоівлзків»; нмоягмк ла пвмєку омбмфмку кіпуі; пноавдгйзвіпрщ;
прабійщліпрщ ндопмлайу; іліуіарзва;
кмонмоарзвлзи гут рмцм.
Рмжгйягаыфз могаліжауіы як єгзлзи могаліжк, А. Фаимйщ вваеав, цм
гйя бугщ-якмї гіймвмї могаліжауії таоакрдола лаявліпрщ хдпрз взгів гіяйщлмпрі, а пакд: рдтліфла (взомблзурвм); кмкдоуіила (жакунівйя, жбур і
мбкіл); сілалпмва (нмхук і мнрзкайщлд взкмозпралля канірайу); гіяйщ-

ліпрщ ж бджндкз (жатзпр вйаплмпрі
йыгди);
дкаулрзлг
(віг
йар.
accaunting, гмнмвігщ, лагаварз жвір,
нмяплыварз); сулкуімлайщла псдоа
біжлдпу, яка нмв‘яжала іж жбзоалляк,
кйапзсікауієы, мбомбкмы, алайіжмк і
мсмокйдлляк оіжлзт взгі сілалпмвмї
ілсмокауії.); уноавйілля (нйалувалля, могаліжауія, омжнмояглзурвм, кммогзлауія і кмлромйщ).
Як бафзкм, пдодг ндодйіфдлзт
взгів гіяйщлмпрі вдйзка нзрмка вага
лайдезрщ пакд жатмгак, цм віглмпярщпя гм лдноавмвзт смок уноавйілля.
В рдмоії ноава нозилярм вваеарз,
цм жагайщлі сулкуії є мплмвлзкз, які
нозракаллі ланоякак внйзву ла ндвлі номудпз, які вігбуваырщпя у псдоі
дкмлмкікз, пмуіайщлм-куйщруоліи ра
агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи
псдоат
пупнійщлмгм езрря, лджайделм віг
рмгм, ла якмку ієоаотіфлмку оівлі і ла
якіи уноавйілпщкіи прагії вмлз жгіиплыырщпя.
Так, ланозкйаг, сулкуія могаліжауії жабджндфує дсдкрзвліпрщ ра вжаєкмжв‘яжмк впіт ілхзт сулкуіи гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйывалля
рмцм). Зкіпр галмї сулкуії могаліжауії вкйыфає првмодлля могалів гдоеавлмгм уноавйілля (ракме одмогаліжауіы ра йіквігауіы могалів уноавйілля,
нігнозєкпрв,
упралмв),
нмбугмва
проукруоз
анаоару
гдоеавлмгм
уноавйілля, омжомбйдлля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ном могалз гдоеавлмгм уноавйілля, впралмвйдлля вжаєкмжв‘яжків
кіе
уноавйілпщкзкз
проукруоакз, нігбіо ра омжпралмвку
кагоів ра іл.
Фулкуія номглмжувалля і кмгдйывалля. Ндмбтігліпрщ в уіи сулкуії
взнйзває іж пакмї нозомгз гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйывалля рак пакм), бм вмлм кає взоіхуварз як нмвпякгдллі номбйдкз, рак і ндопндкрзвлі жавгалля. Помглмжувалля – уд
лаукмвд ндодгбафдлля, пзпрдкарзфлд
гмпйігедлля пралу, проукруоз, гзлакікз і ндопндкрзв уноавйілпщкзт
явзц і номудпів, вйапрзвзт пуб‘єкру і
мб‘єкру гдоеавлмгм уноавйілля. Ддоеавлд уноавйілля нмкйзкалд взоіху-
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варз гмвгмпромкмві, ндопндкрзвлі
жавгалля, кмгдйыыфз їт жажгайдгігщ.
Якцм могалз взкмлавфмї вйагз лд
карзкурщ номглмжів, омжв‘яжалля узт
жавгалщ вігбуварзкдрщпя в укмват
ндвлмї лдвзжлафдлмпрі. Ваорм нігкодпйзрз, цм в уноавйілпщкмку номудпі
номглмжувалля взкмозпрмвуєрщпя і як
сулкуія, і як нозлузн, і як кдрмг
уноавйілля.
Фулкуія нйалувалля нмвзлла бурз нозпурля ла впіт уноавйілпщкзт
прагіят, у впіт проукруоат уноавйілля
рмцм. Цди ланояк гіяйщлмпрі нмйягає
у взжлафдллі кдрз, пноякмвалмпрі,
жавгалщ, пнмпмбів одайіжауії рзт фз
ілхзт пупнійщлзт номудпів (нмйірзфлзт, пмуіайщлзт, дкмлмкіфлзт, куйщруолзт ра іл.), омжомбуі номгоак, жа гмнмкмгмы якзт нмвзлла бурз гмпяглура кдра. Суфаплд нйалувалля нмвзллм
ґоулруварзпя ла нозлузнат лаукмвмпрі, жакмллмпрі, кмкнйдкплмпрі, дкмлмкіфліи гмуійщлмпрі, багармваоіалрлмпрі
уноавйілпщкзт оіхдлщ, мнрзкайщлмпрі,
ра ілхзт пуфаплзт нозлузнат.
За гмнмкмгмы сулкуії одгуйывалля жгіиплыырщпя бджнмпдодглє
кдоівлзурвм кдомвалзкз мб‘єкракз
гдоеавлмгм одгуйывалля (уноавйілля
рмцм) ра ілхзи внйзв ла їт нмвдгілку. Тмбрм жавгякз одгуйываллы гмпягаєрщпя лдмбтіглзи прал унмоягкувалля і пріикмпрі ндвлзт пзпрдк у
проукруоі
гдоеавлмгм уноавйілля.
Рдгуйывалляк мтмнйыєрщпя гмймвлзк фзлмк нмрмфлі жатмгз цмгм
бугщ-якзт вігтзйдлщ віг жанйалмвалзт жавгалщ і гдоеавлзт номгоак.
Піг внйзвмк одгуйывалля уноавйілпщкі номудпз вігбуваырщпя в жагалзт
ланояккат ра вігнмвіглм гм нозилярзт номгоак. Ндмбтігліпрщ мндоарзвлмгм одгуйывалля мбукмвйдла ракме
і кмбійщліпры пакмгм гдоеавлмгм
уноавйілля.
Згарліпрщ
бугщ-якмї
уноавйілпщкмї пзпрдкз віглмплм пакмпріилм жбдоігарз лайделзи ноавмвзи прал в лджайделмпрі віг бугщякмгм нмбіфлмгм внйзву є оджуйщрармк лайделмгм жгіиплдлля сулкуії
одгуйывалля.
Кммогзлауія як сулкуія гдоеавлмгм уноавйілля жабджндфує ужгм-
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гедлля гіяйщлмпрі впіт дйдкдлрів
пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля. Поз
ущмку жавгякз кммогзлуваллы ужгмгеуырщпя гії лд рійщкз упдодгзлі
могалів взкмлавфмї вйагз, а и гії ілхзт уноавйілпщкзт проукруо, ілхзт
гдоеавлзт, кмкулайщлзт ра ілхзт
могалат рмцм.
Фулкуія кмлромйы (лагйягу рмцм) кає пвмї мпмбйзвмпрі цмгм впіт
ілхзт сулкуіи гдоеавлмгм уноавйілля, кмлромйщ таоакрдозжуєрщпя улівдопайщліпры прмпмвлм бугщ-якмї йалкз уноавйілпщкмї пзпрдкз. Кмлромйщла
(лагйягмва рмцм) сулкуія нмв‘яжала
жі жбмомк, ндодгафды, жбдоігалляк ра
ндодомбйдлляк сакрзфлзт гйя уноавйілля галзт, одєпроауієы ра гоунувалляк нмкажалщ ном гіяйщліпрщ дйдкдлрів пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля, лаявлмпрі ра взроарат одпуопів ра
ілхзт мбйікмвзт гіи. Пмфзлаєрщпя уя
гіяйщліпрщ ж мгдоеалля ілсмокауії
ном гіиплзи ноавмвзи прал нігкмлромйщлмгм мб‘єкра і жакілфуєрщпя нозилярряк оіхдлщ, які ндодгбафаырщ
вігнмвіглу кмодкуіы в пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля гйя гмпяглдлля жанйалмвалмї кдрз. Кмлромйщла сулкуія
ґоулруєрщпя ла нозлузні жвмомрлзт
жв‘яжків, які іплуырщ ноз бугщ-якіи
вжаєкмгії пуб‘єкра и мб‘єкра в пзпрдкі
гдоеавлмгм уноавйілля (одгуйывалля
рак пакм).
Згагалі сулкуії гдоеавлмї (нубйіфлмї рак пакм) уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі в рми фз ілхмї прундлі каырщ кіпуд
ноз уноавйіллі (одгуйываллі) і у псдоі вірфзжлялмгм нігнозєклзурва.
Як і сулкуії гдоеавлмгм уноавйілля, рак і имгм нозлузнз буйз жакйагдлі жаплмвлзкакз лаукз уноавйілля. Позлузнз гдоеавлмгм уноавйілля – ваейзва кардгмоія уноавйілпщкмї лаукз. Ці мплмвлі жапагз нмвзллі вігмбоаеарз пурліпрщ і одайщліпрщ
номудпів гдоеавлмгм уноавйілля. Вмлз є оджуйщрармк ужагайщлдлля
мб‘єкрзвлзт жакмлів ра жакмлмкіолмпрди, нозракаллзт їк озп і мжлак.
Позлузнз гдоеавлмгм уноавйілля
гзлакіфлі жа жкіпрмк і смокмы.
Позлузнакз гдоеавлмгм уноавйілля
кдоуырщпя жгіглм ж пуфаплзкз пмуіа-
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йщлм-нмйірзфлзкз, дкмлмкіфлзкз ра
куйщруолзкз ра ілхзкз фзллзкакз,
цм пкйайзпя в пупнійщпрві ра гдоеаві.
Позлузнакз гдоеавлмгм уноавйілля
мбґоулрмвуырщпя
жв‘яжкз як кіе
пуб‘єкрмк ра мб‘єкракз уноавйілля.
Вмлз вігмбоаеаырщ озпз, які нозракаллі пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля,
а ракме мкодкзк її дйдкдлрак. Бджнмпдодглщм ла ноакрзуі нозлузнз
уноавйілля нмвзллі бурз ндохмгедодйакз цмгм лмок ноава, якзкз кдоуырщпя в уноавйілпщкіи гіяйщлмпрі.
Нзлі ноз багармваоіалрлмпрі взжлафдлля ра кйапзсікауії нозлузнів
уноавйілля ра нозлузнів гдоеавлмгм
уноавйілля, лапакндодг, жапйугмвує
ла увагу взмкодкйдлля рощмт гоун
нозлузнів гдоеавлмгм уноавйілля:
жагайщлмпзпрдклзт, проукруолзт ра
пндуіайіжмвалзт.
Дм жагайщлмпзпрдклзт нозлузнів
лайдеарщ: нозлузн жакмллмпрі; гдкмкоарзжку; омжнмгійу вйагз; нубйіфлмпрі ра гйаплмпрі; кмкндрдлуії; мб‘єкрзвлмпрі уноавйілля; ноавмвмї внмоягкмвалмпрі ра пакмвоягувалля; нмєглалля удлроайіжауії і гдудлроайіжауії;
прзкуйывалля.
У гоуні проукруолзт нозлузнів
взгійяырщ: проукруолм-уійщмві; проукруолм-сулкуімлайщлі; проукруолммогаліжауіилі;
проукруолм-номудпуайщлі нозлузнз.
Сроукруолм-уійщмві
нозлузнз
мтмнйыырщ, ланозкйаг, лапрунлі жапагз: вжаєкмгмнмвлываліпрщ уійди, кмйз
мгла кдра пнозяє ілхзи ра нігпзйыє
її; нігнмоягкмваліпрщ номкіелзт ра
ймкайщлзт уійди жагайщлзк (проардгіфлзк); ужгмгедліпрщ уійди гдоеавлмгм
уноавйілля кіе пмбмы; нмпйігмвліпрщ
в гмпяглдллі впієї пукунлмпрі уійди
гдоеавлмгм уноавйілля.
Дм проукруолм-сулкуімлайщлзт
нозлузнів, ланозкйаг, віглмпярщпя:
взжлафдлля ра гзсдодлуіауія сулкуіи хйятмк взгалля ноавмвзт лмок;
пукіпліпрщ оіжлзт сулкуіи в кдеат
кмкндрдлрлмпрі мглмгм гдоеавлмгм
могалу фз гдкійщкмт гдоеавлзт могалів, могалів гдоеавлмгм уноавйілля
мглієї гайужі ра в уіймку могаліжауіилмї пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля.

Сдодг проукруолм-могаліжауіилзт
жапаг, ланозкйаг, взгійяырщ: єгліпрщ
пзпрдкз вз кмлавф мї вйагз; оіжлмкалірлмпрі могаліжауіилзт жв‘яжків
могалів гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм
пакмвоягувалля в пзпрдкі нуб йі флмг м уноавйілля; мб‘єглалля кмйдгіайщлмпрі в мкодкзт могалат вйагз ра
кіпудвмгм пакмвоягувалля; рдозрмоіайщлм-гайуждві, які мбукмвйыырщ жайделіпрщ могаліжауіилзт проукруо віг
ндвлмї рдозрмоії, гайужі взомблзурва
рмцм.
Сроукруолм-номудпуайщлі нозлузнз мтмнйыырщ ракі жапагз як: вігнмвігліпрщ дйдкдлрів (кдрмгів, смок і
прагіи) уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмгм уноавйілля їт сулкуіяк ра могаліжауії; ноавмва взжлафдліпрщ уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі ра ндопмлайщла вігнмвігайщліпрщ жа її оджуйщрарз; прзкуйывалля дсдкрзвлмї
ра пукйіллмї уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі.
Тодры вдйзку гоуну – пндуіайіжмвалзт
нозлузнів
гдоеавлмгм
уноавйілля урвмоыырщ: нозлузнз
гіяйщлмпрі мкодкзт могалів взкмлавфмї вйагз; нозлузнз ілсмокауіилмгм
жабджндфдлля гдоеавлмгм уноавйілля;
нозлузнз гдоеавлмї пйуебз; нозлузнз омбмрз ж ндопмлаймк анаоару
уноавйілля; нозлузнз нозилярря
уноавйілпщкзт оіхдлщ.
Згагалі нозлузнз гдоеавлмї (нубйіфлмї рак пакм) уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі в рми фз ілхмї прундлі ракме
каырщ кіпуд ноз уноавйіллі (одгуйываллі) і у псдоі вірфзжлялмгм нігнозєклзурва.
Оред, кмела нмгмгзрзпя ж гуккмы, цм пуфаплзи номудп впралмвйдлля і мбґоулрувалля нозлузнів гдоеавлмгм уноавйілля (у псдоі вірфзжлялмгм нігнозєклзурва жмкодка) нмвзлдл вігнмвігарз лапрунлзк взкмгак:
а) вігмбоаеарз рійщкз лаибійщх
іпрмрлі, гмймвлі, мб‘єкрзвлм лдмбтіглі
жакмлмкіолмпрі, віглмпзлз і вжаєкмжв‘яжкз гдоеавлмгм уноавйілля;
б) таоакрдозжуварз пріикі жакмлмкіолмпрі, віглмпзлз і вжаєкмжв'яжкз
в гдоеавлмку уноавйіллі;
в) мтмнйыварз ндодваелм жакмлмкіолмпрі, віглмпзлз і вжаєкмжв'яж-
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кз, вйапрзві гдоеавлмку уноавйіллы
як уійіплмгм пмуіайщлмгм явзца, рмбрм які каырщ жагайщлзи таоакрдо;
г) вігмбоаеарз пндузсіку гдоеавлмгм уноавйілля, имгм вігкіллмпрі
віг ілхзт взгів уноавйілля [8].
Нанозкілуі жажлафзкм - які е пакд смокз нубйіфлмгм уноавйілля
кмела взмкодкзрз у псдоі нігнозєклзурва?
Дм могаліжауіилзт гіи у псдоі нігнозєклзурва кмела віглдпрз номвдгдлля могалакз нубйіфлмгм уноавйілля жбмоів, кмлсдодлуіи нігнозєкуів; омж‘яплдлля, лаоагз, пдкілаоз ж
нозвмгу взгалля лмокарзвлзт (лдлмокарзвлзт) ноавмвзт акрів; номнагалгу взкмлалля вжаєклзт
жмбмв‘яжалщ кіе пуб'єкракз уноавйілля
ра нігнозєкуякз; пнійщлу омжомбку
жатмгів цмгм вномвагедлля лмвірліт
гмпяглдлщ лаукз и рдтлікз; взвфдлля
гомкагпщкмї гуккз ра ілхі нмгіблі.
Дм кардоіайщлм-рдтліфлзт мндоауіи в псдоі нігнозєклзурва лайдеарщ
кардоіайщлм-рдтліфлі гії ж ніггмрмвкз
гм номвдгдлля могаліжауіилзт жатмгів
ра ж нозвмгу взгалля лмокарзвлзт
(лдлмокарзвлзт) ноавмвзт акрів,
гіймвмгпрвм, кмкн‘ырдолд пуномвмгедлля, пкйагалля ра мсмокйдлля
жвірів, гмвігмк ілхзт гмкукдлрів ра
ілхі нмгіблі.
Такзк фзлмк, омйщ і жлафдлля
лдноавмвзт смок агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля (ра уноавйілля) нігнозєклзурва лд ваорм нозкдлхуварз, мпкійщкз, кмйз могаліжауіилд ра кардоіайщлм-рдтліфлд жабджндфдлля гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї
вйагз є лдгмпрарлік, уд в кілудвмку
оджуйщрарі лдгарзвлм внйзває ла дсдкрзвліпрщ взкмлалля жавгалщ і
мбмв‗яжків узт могалів уноавйілля.
Воатмвуыфз номалайіжмвалзи кардоіай прмпмвлм смок агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва (ра ндвлзк фзлмк і кдрмгів, які
нмродбуырщ мкодкмгм омжгйягу), ж
нозвмгу таоакрдозпрзкз галзт смок
ноавмвмгм одгуйывалля пйіг жажлафзрз лапрунлд.
Сндузсіка нозомгз ра сулкуімлайщлмгм нозжлафдлля могаліжауіилзт
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гіи ра кардоіайщлм-рдтліфлзт мндоауіи в псдоі нігнозєклзурва ндодваелм взжлафаєрщпя цмгм їт нозпурлмпрі
в агкіліпроарзвлзт, сілалпмвзт, кзрлзт (які одгуйыырщпя в мплмвлмку
лмокакз ікндоарзвлмгм таоакрдоу)
абм узвійщлзт, нігнозєклзущкзт фз
ілхзт ноавмвіглмпзлат (які одгуйыырщпя лмокакз в мплмвлмку гзпнмжзрзвлмгм жкіпру).
Дм пндуіайщлмї ноавмжгарлмпрі,
яка жмвліхлщм таоакрдозжує гіяйщліпрщ пуб‘єкрів гмпнмгаоывалля ра
нігнозєклзурва у вжаєкмпрмпулкат ж
могалакз нубйіфлмгм уноавйілля в
псдоі нігнозєклзурва, жмкодка, кмела віглдпрз кмейзвіпрщ: жаикарзпя
взжлафдлмы гмпнмгаопщкмы гіяйщліпры (ніпйя йдгайіжауії уієї гіяйщлмпрі);
жгіглм укйагдлзт угмг ж могалакз
нубйіфлмгм уноавйілля жгіиплыварз
ндвлі могаліжауіилі гії ра кардоіайщлм-рдтліфлі мндоауії; лагалля нйарлзт (бджмнйарлзт) нмпйуг у впралмвйдлмку нмоягку; мрозкуварз віг могалів нубйіфлмї вйагз ілсмокауіы,
кодгзрз, нійщгз ра ілхі нодсдодлуії;
взкмлуварз ілхі гмпнмгаопщкі, могаліжауіилі ра кардоіайщлм-рдтліфлі гії,
які лд пундодфарщ жакмлмгавпрву.
Есдкрзвлд жгіиплдлля могаліжауіилзт гіи ра кардоіайщлм-рдтліфлзт
мндоауіи в псдоі нігнозєклзурва
нмвзллм ґоулруварзпя ла: а) лаукмвм
- мбґоулрмвалзт кмлуднруайщлзт жапагат смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз цмгм агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
одгуйывалля нігнозєклзурва, які
ндодгбафаырщ могаліжауіилм-ноавмві
кдталіжкз одайіжауії пуфаплмгм, баеалм пмуіайщлм-пноякмвалмгм нігнозєклзурва; б) нозлузнат кмлпроукрзвлмї вжаєкмгії кіе могалакз нубйіфлмгм уноавйілля ра пуб‘єкракз нігнозєклзурва
(їт
мб‘єглаллякз)
в) лмвмку пуфаплмку омжукіллі жкіпру смок ра кдрмгів агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва; г) воатуваллі нмжзрзвлмгм жакмогмллмгм гмпвігу агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва.
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Сучасні тренди розвитку освітнього
права
Бйагмнмйуффя ра прайзи омжвзрмк
бугщ-якмї лауії жайдезрщ віг йыгпщкмгм канірайу. Взоіхайщлу омйщ дсдкрзвлмї пзпрдкз мпвірз у смокуваллі
номгукалмї ра нмпйігмвлмї нмйірзкз в
псдоі омжвзрку йыгпщкмгм канірайу
нігрвдогеуырщ пймва ж гмнмвігі 1983
о. Фдгдоайщлмї кмкіпії США ж якмпрі
мпвірз «Науія ла кдеі озжзку. Ндмбтігліпрщ одсмокз мпвірз»: якбз вмомеа гдоеава лакагайапщ лав‘яжарз
Акдозуі бджгаолу пзпрдку мпвірз, цм
кз каєкм пщмгмглі, кз омжгйягайз б
уд як акр віилз» [1, c. 5]. Опвіра є
мглзк ж кйыфмвзт взгів ілвдпрзуіи в
жагайщлзи гмбомбур лауії, взпмкзи
оівдлщ езрря ра номувіралля гдоеавз. Пмпрілгупроіайщлд пупнійщпрвм ра
омжвзрмк
ілсмокауіилмрдйдкмкулікауіилзт рдтлмймгіи омбзрщ ілрдйдкруайщлу ноауы (яка лдкмейзва бдж жгмбурря вігнмвіглмгм
мпвірлщмгм оівля) лаибійщх нозвабйзвмы у нмоівляллі ж ілхзкз взгакз
омбір. На нмфарку іплувалля йыгпрва
віилз вігбувайзпя ж кдрмы жатмнйдлля жа ждкйі: трм бійщхд кав ждкйі,
бійщхд пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взомблзурва, рми був жакмеліхзк ра упніхліхзк. Піпйя номкзпймвзт одвмйыуіи бмомрщба омжгмолуйапщ жа ілхі
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нозомглі одпуопз, жмкодка, длдогмлмпії: трм кає гмпрун гм длдогмлмпіїв –
рми і кає ндохіпрщ в омжвзрку пвіру.
На пуфаплмку драні пвір бмодрщпя
жа кіжкз, ілрдйдкруайщлзи нмрдлуіай,
лмвірлі рдтлмймгії. Суфапла мпвіра –
уд пакмпріила смока пупнійщлмї
ноакрзкз, мпмбйзва пмуіайщла ілсоапроукруоа, цм номлзжує впі ілхі пмуіайщлі псдоз, і рзк пакзк жабджндфує
уійіпліпрщ пупнійщлмгм могаліжку. Загайщлзи євомндипщкзи вдкрмо омжвзрку мпвірлщмгм номудпу, ілрдгоауія в
євомндипщкзи
мпвірлщм-лаукмвзи
номпріо взкагає віг Укоаїлз іпрмрлзт
жкіл у пзпрдкі мпвірз – її роалпсмокауії вігнмвіглм гм євомндипщкзт
пралгаорів, нмхуку ра одайіжауії лмвзт мпвірліт рдтлмймгіи, нігвзцдлля
якмпрі мпвірз, аврмлмкіжауії ноавмвмгм прарупу жакйагів мпвірз. Обмв'яжкмвмы укмвмы гмпяглдлля упніту ла
ущмку хйяту є лаявліпрщ дсдкрзвлмгм ноавмвмгм нмйя, бдж якмгм лдкмейзвм нмбугуварз омжвзлдлд пупнійщпрвм жлалщ. Є нмродба в ндодмпкзпйдллі ра у гйзбмкмку алайіжі багарщмт
кмлуднруайщлзт жапаг номбйдк ноавмвмгм одгуйывалля мпвірлщмї гіяйщлмпрі, в рмку фзпйі і ыозгзфлмгм нмжзрзвіжку, якзи розвайзи фап був
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гмкілуыфмы кардгмоієы ноавмомжукілля.
Пзраллякз рдмоії мпвірлщмгм ноава жаикайзпщ ракі вірфзжлялі ра жаоубіелі лаукмвуі як Б. І. Алгоупзхзл,
В. В. Апратмв, Р. Г. Вайєєв, Г. О. Дмомтмва, О. Я. Каотур, С. В. Куомв,
В. М. Сзозт, Н. І. Пігапмва, В. І. Шкаруййа, Д. А. Ягмсаомв.
Мдра праррі – ж'япувалля кіпуя
мпвірлщмгм ноава в ноавмвіи пзпрдкі
Укоаїлі ра ланоякків имгм омжвзрку.
За оагялпщкзт фапів номбйдку
ноавмвмгм одгуйывалля мпвірліт віглмпзл гмпйігеувайз в оаккат нубйіфлм-ноавмвмгм
(агкіліпроарзвлмноавмвмгм) одгуйывалля ж рмфкз жмоу
гдоеавлмгм уноавйілля мпвірмы і
нігнмоягкувалля жакйагів мпвірз могалак гдоеавлмї вйагз ра могалак
кіпудвмгм пакмвоягувалля. Помрягмк
мпраллщмгм гдпярзйірря акудлр жкіпрзвпя у бік нозварлмноавмвмгм (узвійщлм-ноавмвмгм) одгуйывалля віглмпзл у псдоі мпвірз: ж‘явзйзпя
мкодкі праррі, жбіолзкз рдж, лавфайщлі
нмпіблзкз, гзпдорауії ра лавірщ кмлмгоасії ж мпвірлщмгм ноава ж нозварлмноавмвзк пноякувалляк. Сакмпріиліпрщ, лджайделіпрщ, каилмву ра могаліжауіилу аврмлмкіы, іліуіарзвліпрщ
нозварлмгм езрря кмела жабджндфзрз
йзхд жа укмвз взжлалля нозомглмгм,
мб‘єкрзвлмгм, лаглмокарзвлмгм таоакрдоу пуб‘єкрзвлзт узвійщлзт ноав
[2, c. 13], цм в нмвліи кіоі ракме
номявйяєрщпя в псдоі мпвірз.
Тдокіл «мпвірлє ноавм» акрзвлм
жапрмпмвуєрщпя у кмві ндгагмгіфлмї ра
ыозгзфлмї лаукз. Ражмк іж рзк, нмйіпдкалрзфліпрщ ущмгм нмлярря упкйаглыє пзпрдклзи і уійдпноякмвалзи
таоакрдо
гмпйігедлля
мпвірлщмноавмвмї рдкарзкз, цм жкухує жвдолурзпя гм мплмвлзт жкіпрмвлзт жлафдлщ ущмгм рдокіла. В йірдоаруоі имгм
везрм у багарщмт омжукіллят, а пакд
мпвірлє ноавм як: а) кмкнйдкпла гайужщ ноава; б) лмокарзвлм-ноавмвзи
капзв (мпвірлє жакмлмгавпрвм); в)
дйдкдлр пзпрдкз кмлпрзрууіилзт ноав
і пвмбмг, у рмку фзпйі дйдкдлр пзпрдкз кіелаомглзт пралгаорів ноав і
пвмбмг (ноавм ла мпвіру); г) дйдкдлр

мпвірліт ноав уфаплзків мпвірліт віглмпзл; ґ) лавфайщла гзпузнйіла;
г) акруайщлзи ланояк рдмодрзкмноавмвзт, пмуіайщлм-ноавмвзт і гайуждвзт ыозгзфлзт лаукмвзт гмпйігедлщ; д) дйдкдлр (прмомла) пзпрдкз
мпвірз в уіймку [3, п. 22; 4, п. 6].
В. І. Шкаруййа взмкодкйыє ракі ваейзві смокз іплувалля мпвірлщмгм ноава: 1) мб‘єкрзвлд явзцд – пукунліпрщ
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм одгуйыырщ віглмпзлз у псдоі мпвірз, рмбрм
мпвірлє жакмлмгавпрвм; 2) пукунліпрщ
лмок ноава, ноавзй нмвдгілкз, цм
кіпрярщпя в лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат, рмбрм гайужщ жакмлмгавпрва;
3) пзпрдка ноавмвіглмхдлщ у псдоі
мпвірз, абм одайщлі віглмпзлз кмлкодрлзт йыгди, уодгуйщмвалі лмокакз
ноава; 4) ноавмпвігмкіпрщ, абм уявйдлля йыгди ном мпвірлє жакмлмгавпрвм,
лауку мпвірлщмгм ноава; 5) уявйдлля
йыгди ном пноавдгйзвіпрщ пупнійщлзт
віглмпзл у псдоі мпвірз; 6) прал пвмбмгз йыгзлз в пзпрдкі мпвірз; 7) лавфайщла гзпузнйіла; 8) нозомглд і
лдвігфуеувалд пуб‘єкрзвлд ноавм йыгзлз ла мпвіру [5, п. 2].
Позилявхз укмвліпрщ і нмхзодліпрщ ракмгм нмлярря як «мпвірлє ноавм» гйя ж‘япувалля кіпуя, вігвдгдлмгм
имку в ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз,
жунзлзкмпя ла ракзт лаибійщх нмхзодлзт омжукіллят мпвірлщмгм ноава: 1) як лавфайщлмї гзпузнйілз,
2) як ыозгзфлмї лаукз, 3) як гайужі
жакмлмгавпрва ра 4) як гайужі ноава.
І. Опвірлє ноавм кмела омжгйягарз як лавфайщлу гзпузнйілу [6,
п. 50–54]. На еайщ, рака лавфайщла
гзпузнйіла лд є нмхзодлмы в укоаїлпщкзт жакйагат взцмї мпвірз, айд її
жажвзфаи
взкйагаырщ
пругдлрак
ноавмвзт і ндгагмгіфлзт пндуіайщлмпрди у коаїлат Затіглмї Євомнз ра
CША. Опвірлє ноавм кмед бурз кмозплзк
гйя
апніоалрів
як
мбмв‘яжкмвзи дйдкдлр ніггмрмвкз
взкйагафів жакйагів взцмї мпвірз;
пругдлрів-ыозпрів; пругдлрів, які лавфаырщпя у ндгагмгіфлзт взхат;
мпіб, кмроі каырщ взцу мпвіру ра
номтмгярщ ніггмрмвку у псдоі уноавйілля жакйагмк мпвірз. Мдрмы лавфа-
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йщлмгм куопу «Опвірлє ноавм» є
мжлаимкйдлля пругдлрів іж бажмвзкз
нмляррякз ра кардгмоіякз мпвірлщмгм
ноава, ж мплмвлзкз нмймедллякз
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ра
кіелаомглм-ноавмвзкз пралгаоракз
одгуйывалля мпвірліт віглмпзл.
Вваеаєкм жа гмуійщлд номалайіжуварз жкіпр лавфайщлмї гзпузнйілз
ра кмйм взпвірйывалзт нзралщ ж мпвірлщмгм ноава в Укоаїлі ра США. У
кмлпндкрі йдкуіи ж мпвірлщмгм ноава
жа жагайщлмы одгакуієы В. В. Апратмва жаномнмлмвалм гдв‘ярщ рдк, жмкодка: нмлярря, нодгкдр і кдрмг мпвірлщмгм ноава; пзпрдка мпвірз в Укоаїлі; гедодйа мпвірлщмгм ноава; кіелаомглм-ноавмві пралгаорз у псдоі
мпвірз, вномвагедлля в Укоаїлі нмймедлщ Бмймлпщкмї гдкйаоауії; уфаплзкз мпвірліт віглмпзл і їт ноавмвзи
праруп; ноавмві мплмвз дкмлмкіфлзт
віглмпзл в мпвірліи псдоі; ноавмвзи
праруп взцмгм лавфайщлмгм жакйагу;
ноавмвд одгуйывалля ілрдйдкруайщлмї
вйаплмпрі ра іллмвауіилмї гіяйщлмпрі
взцмгм лавфайщлмгм жакйагу; мплмвз
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва жаоубіелзт
коаїл [4]. Р. Г. Вайєєв у нігоуфлзку ж
мпвірлщмгм ноава Укоаїлз взжлафає
пік ракзт рдк: мпвіра як пмуіайщлзи
ілпрзрур, ноавм ла мпвіру ра имгм гаоалрії; нмлярря, нодгкдр і кдрмг мпвірлщмгм ноава; пзпрдка, проукруоа
мпвірз Укоаїлз ра праруп мплмвлзт
пуб‘єкрів мпвірліт ноавмвіглмпзл;
гдоеавла нмйірзка в гайужі мпвірз, її
ілпроукдлрз,
гдоеавлм-гомкагпщкд
уноавйілля мпвірмы; лмокарзвлмноавмвд одгуйывалля номудгуоз жмвліхлщмгм лджайделмгм муілывалля
лавфайщлзт гмпяглдлщ і ноавмвіглмпзлз ж нозимку гм лавфайщлмгм жакйагу; лмокарзвлм-ноавмвд одгуйывалля лавфайщлм-взтмвлмгм номудпу
ра ндгагмгіфлзт віглмпзл; жапагз ноавмвмгм одгуйывалля кмкірмолзт ноавмвіглмпзл, пукіелзт іж ндгагмгіфлзкз ноавмвіглмпзлакз ра пугмвд взоіхдлля пнмоів [7].
Опвірлє ноавм в США мтмнйыє
хзохд кмйм нзралщ, є жкіпрмвліхзк.
Пігоуфлзк ж мпвірлщмгм ноава, ніггмрмвйдлзи аврмопщкзк кмйдкрзвмк у
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2004 о. гйя вфзрдйів, уноавйілуів,
барщків і гірди, кіпрзрщ ракі омжгійз:
впрун гм жакйагу мпвірз і взбіо хкмйз; акагдкіфлі пнмоз, цм прмпуырщпя
пругдлрів; сдгдоайщлі жакмлз ра жакмлз храру ном жатзпр пругдлрів іж
сіжзфлзкз вагакз; мпвіра гйя омжукмвм вігпрайзт мпіб; мпвірлі нмпйугз
гйя пругдлрів іж сіжзфлзкз вагакз;
агкіліпроарзвла ра пугмва смокз
взоіхдлля пнмоів цмгм мпвірз омжукмвм вігпрайзт мпіб; ноавзйа нмвдгілкз пругдлрів; гзпузнйілаолі палкуії
прмпмвлм пругдлрів; гзпузнйілаолі
номудгуоз; лаокмрзкз, жбомя ра нмйірзка «луйщмвмї рдонзкмпрі» (нмйірзка емопркзт жатмгів); Чдрвдора нмноавка гм Кмлпрзрууії: мбхук ра
аодхр; кмлромйщ цмгм лдгмнуцдлля
лапзйщпрва у хкмйі; Пдоха нмноавка
гм Кмлпрзрууії: ноавм ла пвмбмгу
пймва; одйігія ра хкмйа; гомкагялпщкі
ноава ра гзпкозкілауія; мпмбмва
пноава пругдлра; узвійщлі ноавмнмоухдлля
(гдйікрз);
вігвігувалля
хкмйз ра лавфалля вгмка; пнморзвлі
жалярря; нзралля мпмбмвмгм пкйагу
жакйагу мпвірз [8]. У нігоуфлзку
«Поавм в кмйдгеі ра улівдопзрдрі»,
ніггмрмвйдлмку жа іліуіарзвмы Акдозкалпщкмї апмуіауії ыозпрів у
2010 о., взпвірйдлм ракі рдкз: гедодйа ноава ра ноавмві нозлузнз; ыозгзфлі смокз, нодрдлжії і жандодфдлля;
уноавйілля ілпрзрууієы; ноаудвйахрувалля; взкйагафі; віглмпзлз кіе
пругдлракз ра жакйагмк мпвірз; ноава
пругдлрів і гзпкозкілауія; сілалпмва
гмнмкмга; жймфзлз, вфзлдлі пругдлрмк; жалярря нмжа жакйагмк мпвірз;
кіелаомглзи мбкіл пругдлракз ра
номгоакз; ілрдолдр, гзпралуіила мпвіра ра млйаил пмуіайщлі кдодеі; одфмві
ноава ла каилм жакйагу мпвірз; номбйдкз ыозгзфлмї фдплмпрі жакйагу
мпвірз; жанмбіелі жатмгз; номвдгдлля
омжпйігувалщ
жакйагакз
мпвірз;
ыозпкмлпуйщр і пугмві пнмоз; ндодгафа озжзків: вігхкмгувалля; вігкмва
віг ноава взкмгз ра проатувалля [9].
Вігкілліпрщ жкіпру лавфайщлмї
гзпузнйілз «Опвірлє ноавм» в укоаїлпщкзт ра акдозкалпщкзт жакйагат
мпвірз є мфдвзглмы, цм кмела нмяп-
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лзрз гвмка нозфзлакз. Пм-ндохд,
мпвірлє ноавм в Укоаїлі є кмкнйдкплмы гайужжы жакмлмгавпрва; кмела
гайужщ кіпрзрщ лмокз, цм ноякм абм
мнмпдодгкмвалм прмпуырщпя псдоз
мпвірз. Укоаїлпщка ра акдозкалпщка
пзпрдкз ноава вігоіжляырщпя, ндох жа
впд, фдодж лайделіпрщ узт коаїл гм
оіжлзт ноавмвзт пікди: Укоаїла –
нодгправлзк гоунз коаїл омкалмгдокалпщкмї пзпрдкз ноава, Снмйуфдлі Шрарз – алгйм-акдозкалпщкмї. Пмгоугд, у США лабагарм оаліхд упвігмкзйз лдмбтігліпрщ смокувалля
ноавмвмї кмкндрдлрлмпрі кдоівлзка
жакйагу мпвірз. У Снмйуфдлзт Шрарат мпвірлє ноавм як гайужщ жлалщ
бійщхд омжвзлурм, а кмйм ноавмвзт
нзралщ, якзкз жаикаырщпя ыозпрз ра
агкіліпроармоз жакйагів мпвірз, є хзохзк віг рмгм, цм номнмлуырщ лавфайщлі номгоакз укоаїлпщкзт жакйагів взцмї мпвірз. На лаху гукку,
лдмбтіглм акрзвлм лапйігуварз нозкйаг коаїлз, яка вваеаєрщпя пвірмвзк
вжіоудк гдкмкоарії і жатзпру ноав
йыгзлз, йігдомк іж лагалля нмпйуг
взцмї мпвірз, ра омжхзозрз жкіпр
гзпузнйілз «Опвірлє ноавм», лапакндодг хйятмк гмнмвлдлля нозварлмноавмвзкз рдкакз.
ІІ. Опвірлє ноавм псмокуваймпя
як ыозгзфла лаука, рмбрм як гайужщ
жлалщ. Як вігмкм, рдмоієы гдоеавз і
ноава ланоаущмвалм раку пзпрдку
ыозгзфлзт лаук: жагайщлм-рдмодрзфлі
ыозгзфлі лаукз (рдмоія гдоеавз,
рдмоія ноава, сіймпмсія ноава), гайуждві ыозгзфлі лаукз (узвійщлд ноавм,
агкіліпроарзвлд ноавм, козкілайщлд
ноавм, роугмвд ноавм, ілсмокауіилд
ноавм, мпвірлє ноавм рмцм), мбпйугмвуыфі ыозгзфлі лаукз (пугмва прарзпрзка, пугмва кдгзузла, пугмва нпзтіароія рмцм).
ІІІ. Опвірлє ноавм кмела омжгйягарз як гайужщ жакмлмгавпрва, як нмжзрзвлд мпвірлє ноавм, рмбрм пукунліпрщ лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, які
одгуйыырщ мпвірлі віглмпзлз (рі, цм
взлзкаырщ у номудпі взтмвалля і
лавфалля кіе мпмбакз, які лавфаырщпя, і ндгагмгіфлзкз ноауівлзкакз,
жакйагмк мпвірз, агкіліпроауієы), ра

кмкнйдкплі віглмпзлз, цм водгуйщмвалі лмокакз ноава ла кдеі мпвірлщмгм ра ілхзт гайужди ноава.
Доуга гоуна віглмпзл кає пйуебмвзи, жабджндфувайщлзи таоакрдо і, в
пвмы фдогу, нмгійяєрщпя ла роз взгз:
1) рі, цм ндодгуырщ мпвірлік; 2) рі,
цм іплуырщ мглмфаплм ж лзкз; 3) рі,
цм взрікаырщ ж мпвірліт ноавмвіглмпзл [10, п. 215–216]. У псдоі мпвірз
Укоаїлз вед нозилярм жлафлу кійщкіпрщ лмокарзвлм-ноавмвзт акрів оіжлмгм оівля, які каырщ єгзлу кдру –
жабджндфзрз якіплд ноавмвд одгуйывалля мпвірлщмї гайужі. Вваеаєкм, цм
ла пщмгмглі вед сакрзфлм псмокмвалм лмву пакмпріилу гайужщ жакмлмгавпрва, якд нмвзллм взвдпрз мпвірлы
гайужщ ла лмвзи взцзи оівдлщ і жабджндфзрз одайіжауіы жагдкйаомвалмгм нозлузну ноімозрдрлмпрі омжвзрку
пзпрдкз вірфзжлялмї мпвірз.
Сзпрдка жакмлів і нігжакмллзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів є пкйаглмы ра жанйуралмы, ла еайщ, нмпріилм
влмпярщпя жкілз і гмнмвлдлля гм лаявлзт акрів, влапйігмк фмгм роанйяырщпя влуроіхлі номрзоіффя (кмйіжії)
кіе лзкз, пзпрдка нігжакмллзт акрів
є жалагрм гіндоромсмвалмы ра лднмпйігмвлмы; кмела нмкірзрз гдкйаоарзвліпрщ лмок, лд нігкоінйдлзт ноавмвзкз кдталіжкакз одайіжауії; лаявлі ракме номгайзлз, рмбрм вігпурлі
ноавмві лмокз, якзт нмродбує ноакрзка. У уіймку пзпрдка мпвірлщмгм
жакмлмгавпрва пкйагаєрщпя іж пукунлмпрі жакмлів і нозилярзт ла їт мплмві нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів. У фзпйдллмку капзві ракзт
акрів укмвлм кмела взмкодкзрз пндуіайщлі (номсійщлі) лмокз, рмбрм
жакмлз, нозилярі гйя одгуйывалля
віглмпзл, цм взлзкаырщ взкйыфлм у
псдоі мпвірз (ланозкйаг, жакмлз
Укоаїлз «Пом мпвіру», «Пом гмхкійщлу мпвіру», «Пом жагайщлу пдодглы
мпвіру», «Пом нмжахкійщлу мпвіру»,
«Пом взцу мпвіру») ра кіегайуждві
(лдномсійщлі) лмокз, рмбрм жакмлз,
які кіпрярщ мкодкі нмймедлля, цм
одгуйыырщ віглмпзлз у псдоі мпвірз.
Опвірлє ноавм мтмнйыє гедодйа, які
гіырщ лд рійщкз ла рдозрмоії мкодкмї
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гдоеавз (влуроіхлє абм лауімлайщлд
жакмлмгавпрвм), айд и кіелаомглмноавмві гедодйа (кіелаомглд жакмлмгавпрвм).
Міелаомглзи кмкнмлдлр прмпуєрщпя, в ндоху фдогу, номбйдк,
нмв‘яжалзт іж взжлалляк ілмждклзт
гмкукдлрів ном мпвіру ра/абм квайісікауіы в Укоаїлі ра взжлалляк вігнмвіглзт укоаїлпщкзт гмкукдлрів жа
кмогмлмк; нзраллякз кмвлмї нмйірзкз у вжаєкмгії іж жакйагакз мпвірз
оіжлзт коаїл; укмвакз лавфалля ілмждклзт пругдлрів і пругдлрпщкзкз
мбкілакз, кіелаомглмы акодгзрауієы мпвірліт номгоак. Сйіг вжярз гм
увагз ракме нзралля номсдпіилзт
пралгаорів оаккмвзт квайісікауіи,
нозилярзт у оіжлзт одгімлат пвіру
(European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS, Credit Accumulation and Transfer Scheme –
CATS, University Mobility in Asia and
Pacific – UMAP).
Наявліпрщ вдйзкмї кійщкмпрі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів жукмвйыє
акруайщліпрщ жавгалля цмгм пзпрдкарзжауії жакмлмгавпрва у псдоі мпвірз.
Сзпрдкарзжауія пноякмвала ла взявйдлля номрзоіф у жкіпрі ноавмвзт
лмок, номгайзл у ноаві, жапраоійзт
лмок. Піг фап омбмрз ж унмоягкувалля ра вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва
ном мпвіру ваорм воатуварз жагайщлі
рдлгдлуії вгмпкмлайдлля лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ра взоіхзрз,
якзи пакд іж вігмкзт рдмоії ноава
взгів пзпрдкарзжауії (ілкмонмоауія,
кмлпмйігауія, кмгзсікауія) бугд лаийінхзк гйя мпвірлщмї псдоз. Помбйдкз, пнозфзлдлі лдпзпрдкарзжмвалзк таоакрдомк мпвірлщмгм жакмлмгавпрва, гавлм нозвдораырщ увагу
омпіипщкзт вфдлзт, які мбпрмыырщ
лдмбтігліпрщ нозилярря Кмгдкпу ном
мпвіру. За алаймгієы іж Фоалуієы, гд
жаномвагедлм ракзи кмгдкп [11], гмпйіглзущка гоуна, првмодла ноз Кмкірдрі Рагз Фдгдоауії ж лаукз, куйщруоз, мпвірз ра дкмймгії, омжомбзйа Оплмвлі нмймедлля Кмлуднуії Кмгдкпу
Рмпіипщкмї Фдгдоауії ном мпвіру. Піжліхд нмймедлля Кмлуднуії буйм одайіжмвалм у номдкрі жагайщлмї фапрзлз
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Кмгдкпу РФ ном мпвіру [12]. Цікавзк
і нмкажмвзк гйя нмпроагялпщкмї роагзуії є сакр, цм омбмру ж ніггмрмвкз
номдкру Кмгдкпу РФ ном мпвіру в
нмгайщхмку буйм жгмолурм, а жакмлмгавдущ жагмвмйщлзвпя роагзуіилзк
влдпдлляк жкіл і гмнмвлдлщ гм гіыфмгм жакмлмгавпрва ном мпвіру. На
нмпроагялпщкмку номпрмоі нозкйагмк
взкмозпралля пакд кмгзсікауії як
пнмпмбу пзпрдкарзжауії жакмлмгавпрва
є Опвірліи кмгдкп Рдпнубйікз Біймоупщ віг 13.01.2011 о. № 243-З [13],
якзи мтмнйыє хзомкд кмйм пупнійщлзт віглмпзл, цм взлзкаырщ ла впіт
оівлят мпвірз, ра кіпрзрщ 295 прарди, і
Кмгдкп ном мпвіру Рдпнубйікз Ммйгмва [14], якзи пкйагаєрщпя жі 157
прарди. Сйіг ракме жгагарз Ммгдйщлзи мпвірліи кмгдкп гйя гдоеавуфаплзущ СНД, нозилярзи ла 27-ку
жапігаллі Міенаойакдлрпщкмї Апакбйдї гдоеав-уфаплзущ СНД (нмпралмва
віг 16.11.2006 о. № 27-12) [15].
Кмгзсікауія є смокмы лмокмрвмофмпрі, яка ндодгбафає првмодлля
лмвмгм, вгмпкмлайдлмгм, мб‘єглалмгм
жагайщлзк нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля,
лмокарзвлм-ноавмвмгм
акра ла мплмві праозт лмокарзвлзт
акрів хйятмк фапркмвмї абм жлафлмї
жкілз їтлщмгм жкіпру (упулдлля губйывалля, омжбіелмпрди ра пундодфлмпрди, їт ужгмгедлля, жанмвлдлля номгайзл, жвійщлдлля віг жапраоійзт і
лддсдкрзвлзт лмок, ланоауывалля
лмвзт). Нд кмела нмгмгзрзпя іж жакйзкакз гдякзт укоаїлпщкзт аврмоів
гм ніггмрмвкз ра нозилярря Кмгдкпу
Укоаїлз ном мпвіру абм Опвірлщмгм
кмгдкпу, якзи був бз ндодвалраедлзк
і лагкіоу гдрайіжмвалзк, мпкійщкз уди
жакмл кає прмпуварзпя впіт пдкрмоів
мпвірз. За пймвакз Н. С. Кужлєумвмї,
лапрайа
днмта
«кмгдкпмкалії»,
ж‘явйяырщпя фзпйдллі номнмжзуії прмпмвлм нозилярря «кважікмгдкпів»:
длдогдрзфлмгм, ілсмокауіилмгм, ілвдпрзуіилмгм, іллмвауіилмгм, балківпщкмгм ра іл. [16, c. 14]. Сроардгія одсмокувалля пзпрдкз мпвірз нмвзлла
вігнмвігарз лд рійщкз пщмгмгдллзк,
айд і гмвгмпромкмвзк взкмгак пупнійщпрва, цм жакмлмкіолм взкагає і
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кмлуднруайщлмгм млмвйдлля пзпрдкз
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва. Вігпурліпрщ
ла пуфаплмку драні гайуждвмгм кмгдкпу в псдоі мпвірз лд є ндоднмлмы у
омжвзрку жакмлмгавпрва ном мпвіру,
якд кмед вгмпкмлайыварзпя гвмка
хйятакз: жа гмнмкмгмы влдпдлля
жкіл і гмнмвлдлщ гм гіыфзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, а ракме фдодж
нозилярря лмвзт акрів. Наявліпрщ
лдцмгавлм нозилярмгм Закмлу Укоаїлз віг 5 вдодпля 2017 омку «Пом
мпвіру» нозжвмгзрщ гм взплмвку, цм
ла лаибйзефд каибурлє нзралля гмуійщлмпрі/кмейзвмпрі
првмодлля
мпвірлщмгм кмгдкпу жайзхзрщпя йзхд
ла оівлі гмкрозлайщлзт гзпкупіи, а
лд ноакрзфлмї одайіжауії.
ІV. Ддякі аврмоз омжукіырщ мпвірлє ноавм як гайужщ ноава. У фзпйі
нозбіфлзків уієї рдмоії лаибійщх акрзвлзк жаоубіелзк лаукмвудк є
В. М. Сзозт, ла гукку якмгм, мпвірлє
ноавм є пакмпріилмы гайужжы ноава.
Нмвармопщкзи нігтіг ущмгм аврмоа
кає номяв у смокуйываллі ра пномбі
мбґоулрувалля оягу ігди і взплмвків
іж сулгакдлрайщлзт номбйдк пзпрдкарзжауії мпвірлщмгм ноава. Наукмвдущ жмпдодгеує увагу ла таоакрдозпрзуі мпвірліт віглмпзл, які пралмвйярщ мплмву нодгкдра ноавмвмгм одгуйывалля мпвірлщмгм ноава, гмпйігеує кмкнйдкплі ілпрзрурз вігнмвіглмї гайужі ноава, взкйагає кмлуднруайщлі мплмвз проукруоз і жкіпру
Кмгдкпу РФ ном мпвіру. На гукку
В. М. Сзозт, мпвірлі віглмпзлз мглмоіглі ра є «мплмвмы, ягомк» [10,
c. 93] нодгкдра ноавмвмгм одгуйывалля гайужі мпвірлщмгм ноава, яка
кає лд рійщкз вйаплзи мозгілайщлзи
нодгкдр, айд и вмймгіє ілхзкз лдмбтіглзкз мжлакакз гайужі ноава (пндузсіфлзи кдрмг, мпмбйзвзи кдталіжк
ноавмвмгм одгуйывалля, ноавмві одезкз і лабіо ноавмвзт ілпрзрурів).
Сдодг укоаїлпщкзт ыозпрів ракме
є нозбіфлзкз мпвірлщмгм ноава як
пакмпріилмї гайужі ноава. На гукку
Т. Г. Кмое-Ікаєвмї, мпвірлє ноавм –
уд гайужщ ноава, пзпрдка ноавмвзт
лмок, цм одгуйыырщ віглмпзлз прм-

пмвлм могаліжауії ра жгіиплдлля мпвірлщмгм номудпу кіе:
– пуб‘єкракз мпвірлщмї гіяйщлмпрі
оіжлзт гдоеав цмгм взжлалля оіжлзт
ілпрзрурів мпвірз;
– могалакз гдоеавлмї вйагз і
пуб‘єкракз мпвірлщмї гіяйщлмпрі (цмгм првмодлля, уноавйілля, йіудлжувалля, ардпрауії, акодгзрауії, кардоіайщлмгм ра сілалпмвмгм жабджндфдлля
гіяйщлмпрі рмцм);
– мпвірлщмы упралмвмы і пнмезвафакз мпвірліт нмпйуг (уфлякз, барщкакз, пупнійщпрвмк) [17, c. 453].
Іж нмжзуієы прмпмвлм лаявлмпрі
ракмї гайужі ноава як мпвірлє ноавм
(абм ілмгі – «мпвірялпщкд ноавм») лд
кмела нмгмгзрзпя, якцм гмрозкуварзпя кйапзфлмгм нігтмгу, жгіглм ж
якзк гайужщ ноава є пакмпріилзк
пзпрдклзк урвмодлляк, цм коік кйапзсікауіилзт нігправ – нодгкдра ра
кдрмгу ноавмвмгм одгуйывалля –
таоакрдозжуєрщпя і оягмк гмгаркмвзт
нмкажлзків, жмкодка лаявліпры пндузсіфлзт гедодй, сулкуіи, влуроіхлщмї проукруоз, кдталіжку одгуйывалля, ноавмвзт одезків, нмляріилмгм анаоару, нозлузнів, кмкбілауія
якзт гйя кмелмї іж гайужди ноава є
улікайщлмы.
Наибійщх нмпйігмвлзи козрзк
кмлуднуії мпвірлщмгм ноава як пакмпріилмї гайужі ноава – Є. О. Суталмв,
якзи вваеає «мпвірлє ноавм» укмвлзк нмлярряк, ніг якзк лапноавгі
каєрщпя ла уважі жакмлмгавпрвм ном
мпвіру – капзв лмокарзвлзт акрів
кмкнйдкплмгм таоакрдоу, айд ж мфдвзглм гмкілуыфмы агкіліпроарзвлмноавмвмы нозомгмы [18, c. 66–74].
Сйіг нмгмгзрзпя ж нмжзуієы
В. О. Бмляк, жгіглм ж якмы ла пуфаплмку драні мпвірлє ноавм псмокуваймпя як гайужщ жакмлмгавпрва, номрд
лд як гайужщ ноава. Гайужщ ноава смокуєрщпя мб‘єкрзвлм, вігнмвіглм гм
упрайдлзт пупнійщлзт віглмпзл, а
гайужщ жакмлмгавпрва првмоыєрщпя в
оджуйщрарі уійдпноякмвалмї гіяйщлмпрі унмвлмваедлзт пуб‘єкрів і рмку
кає пуб‘єкрзвлзи таоакрдо… Рмжбіеліпрщ гайужі мпвірялпщкмгм ноава ра
гайужі мпвірялпщкмгм жакмлмгавпрва лд
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взкйыфає в ндопндкрзві нмжзрзвлмї
рдлгдлуії гм їт вігнмвіглмпрі, «взоівлывалля» [19, c. 39].
Бійщх кмодкрлмы лажвмы гйя
мпвірлщмгм ноава є, ла лаху гукку, лд
«гайужщ ноава», а «кмкнйдкплд ноавмвд урвмодлля», лмокз якмгм одгуйыырщ оіжлмкалірлі віглмпзлз: цмгм
уноавйілля жакйагмк мпвірз і кмлромйы жа якіпры мпвірліт нмпйуг (агкіліпроарзвлд ноавм), цмгм пряглдлля
нмгарків ра жбмоів (сілалпмвд ноавм),
цмгм укйагалля гмгмвмоів і мсмокйдлля віглмпзл ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі (узвійщлд ноавм), цмгм нозилярря ла омбмру ра жвійщлдлля ндгагмгіфлзт ноауівлзків (роугмвд ноавм), цмгм ноауыыфзт ндлпімлдоів і
барщків, які ндодбуваырщ у вігнупруі
нм гмгйягу жа гірщкз (ноавм пмуіайщлмгм жабджндфдлля), цмгм вфзлдлля
жймфзлів уфаплзкакз
лавфайщлмвзтмвлмгм номудпу (козкілайщлд
ноавм) рмцм.

Пмйіпдкалрзфлд нмлярря "мпвірлє
ноавм" кмед везварзпщ в якмпрі лавфайщлмї гзпузнйілз, ыозгзфлмї лаукз абм гайужі жакмлмгавпрва, айд лдкає гмпрарліт нігправ гйя рвдогедлля ном рд, цм псмокувайапщ рака гайужщ ноава. Дйя ущмгм мпвірлє ноавм
лд вмймгіє лайделзкз мжлакакз, жмкодка пндузсіфлзк нодгкдрмк, кдрмгмк ноавмвмгм одгуйывалля ра нозлузнакз. Опвірлє ноавм є кмкнйдкплзк ноавмвзк урвмодлляк, цм нмєглує лмокз агкіліпроарзвлмгм, сілалпмвмгм, узвійщлмгм, роугмвмгм ра лавірщ козкілайщлмгм ноава. Щмгм омжукілля мпвірлщмгм ноава як гайужі
жакмлмгавпрва, рм лдгмуійщлзк є кмгзсікауія мжлафдлмї псдоз. Вігпурліпрщ гайуждвмгм кмгдкпу лд є ндоднмлмы ла хйяту омжвзрку жакмлмгаврпва у смокі влдпдлля жкіл і гмнмвлдлщ гм гіыфзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів абм фдодж нозилярря лмвзт.
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Давзгмва Н. О. Суфаплі родлгз омжвзрку мпвірльмгм ноава
У праррі алайіжуырщпя оіжлі нігтмгз гм омжукілля мпвірлщмгм ноава: 1) як лавфайщлмї гзпузнйілз, 2) як ыозгзфлмї лаукз, 3) як гайужі жакмлмгавпрва ра 4) як гайужі
ноава. З мглмгм бмку, пзпрдка ноава є гмвмйі праймы, ндодвіодлмы фапмк кмлпроукуієы, яку лд родба тамрзфлм гмнмвлыварз лмвзкз дйдкдлракз. З ілхмгм бмку, уд лд
ндодхкмгеає смокуваллы лмвзт гайужди жакмлмгавпрва, ланозкйаг, мпвірлщмгм жакмлмгавпрва.

Кйюфмві пймва: мпвірлє ноавм, гайужщ ноава, гайужщ жакмлмгавпрва, лавфайщла гз-

пузнйіла, ыозгзфла лаука.

Давыгмва Н. А. Смводкдллыд родлгы оажвзрзя мбоажмвардйьлмгм ноава
В прарщд алайзжзоуырпя оажлшд нмгтмгш к нмлзкаы мбоажмвардйщлмгм ноава:
1) как уфдблая гзпузнйзла, 2) как ыозгзфдпкая лаука, 3) как мроапйщ жакмлмгардйщпрва, 4) как мроапйщ ноава. С мглми прмомлш, пзпрдка ноава явйядрпя гмпрармфлм прабзйщлми, номвдодллми водкдлдк кмлпроукузди, кмрмоуы лд пйдгудр тамрзфдпкз гмнмвлярщ лмвшкз ъйдкдлракз. С гоугми прмомлш, ърм лд ноднярпрвудр смокзомвалзы
лмвшт мроапйди жакмлмгардйщпрва, ланозкдо, мбоажмвардйщлмгм жакмлмгардйщпрва.
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Кйюфдвыд пймва: мбоажмвардйщлмд ноавм, мроапйщ ноава, мроапйщ жакмлмгардйщпрва, уфдблая гзпузнйзла, ыозгзфдпкая лаука.

Davydova N. Modern trends in the development of education law
The article analyzes different approaches to the understanding of education law: 1) as
an academic discipline, 2) as legal science, 3) as a branch of legislation, 4) as a branch of
law. On the one hand, the system of law is a stable and conservative construct that has
been developed to its present state over long period of time: it resists random addition of
new elements. On the other hand, it can still evolve and develop new branches, for
example of educational legislation.
Key words: educational law, branch of law, branch of legislation, academic discipline,
legal science.
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Принципи інформаційної безпеки в
роботах класиків військової думки
(частина перша)
«Віила є номгмведлляк нмйірзкз
ілхзкз, лапзйщлзущкзкз жапмбакз».
Цди взпйів, ла впі фапз номпйавзв
Каойа смл Кйауждвіуа ра имгм бджпкдорлзи рвіо «Пом віилу» [1]. В
лщмку віл взжлафзв віилу, як цмпщ
бійщхд ліе нозкірзвлд номрзбмопрвм.
Каой смл Кйауждвіу нзпав, цм віила
– уд акр лапзййя, якзи кає ла кдрі
нозкупзрз пуномрзвлзка взкмларз
пвмы вмйы. Напзййя взкмозпрмвує
оіжлі взлатмгз лаукз гйя нозкупу ра
гйя бмомрщбз ж номрзйделзк лапзййяк. Помрд, аврмо лд кмлкодрзжував,
ном якд пакд лапзййя игд кмва.
Даліи рдкі, жа впы гмкукдлрмвалу
іпрмоіы Свіру, буйм нозпвяфдлм бджйіф ноаущ лаукмвмгм, йірдоаруолмгм ра
нубйіузпрзфлмгм оівля. Мз е нйалуєкм жомбзрз пвіи алайіж омйі ілсмокауії у ракмку сдлмкдлі, як віила,
гмпйігзрз, як жкілывавпя внйзв ілсмокауіилзт одпуопів ра ілсмокауіилмї бджндкз номрягмк нйзлу іпрмоії, і як уд внйзвайм ла ндодкмгз вдйзкзт нмйкмвмгуів.
Дмпвіг проардгів гайдкмгм кзлуймгм, жвзфаилм е, лд кмед гаварз
ноякі вкажівкз гм гії у пуфаплзт віилат ра кмлсйікрат. Сроардгії Галліба-

йа лд кмеурщ бурз буквайщлзк нозкйагмк гйя рдндоіхліт кібдо-арак ра
пурзфмк. Помрд, лак ваейзвзи пак
нозлузн урвмодлля ра ґдлджа ілсмокауіилмї бджндкз, її мплмвз ра жакмлз,
ла які кз кмедкм пнзоарзпя і в лах
фап.
Окодкі нзралля ілсмокауіилмгм
ноава в уіймку ра ілсмокауіилмї бджндкз жмкодка, омжгйягайз в пвмїт
ноауят К. І. Бєйякмв [2], В. В. Ткафдлкм
[3],
С. Г. Срдудлкм
[4],
В. С. Цзкбайык [5] ра ояг ілхзт
аврмоів. Поауі кйапзків віипщкмвмї
гуккз ракме гмпйігеувайзпя вірфзжлялзкз іпрмозкакз, нмйірмймгакз,
пдодг якзт А. І. Кмжак [6], В. В. Кужмвкмв [7], Є. В. Сатлмвпщкзи [8].
Вмглмфап, пзпрдклмгм алайіжу омбір
кйапзків віипщкмвмї гуккз в кмлрдкпрі ілсмокауіилмї бджндкз гмпі лд
номвмгзймпя. Коік рмгм, в укмват
пуфаплмгм ілсмокауіилмгм номрзбмопрва, як пкйагмвмї гібозглмї віилз,
мпмбйзвмї гмпромрз лабуває взвфдлля
гмпвігу райалмвзрзт нмйкмвмгуів ра
проардгів. Впд уд мбукмвйыє нмродбу
одрдйщлмгм гмпйігедлля номудпу смокувалля нозлузнів ілсмокауіилмї
бджндкз.
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Мдрмы праррі взжлафдлм гмпйігедлля рдмодрзків ра гіяйщліпрщ
ноакрзків віипщкмвмгм кзпрдурва в
кмлрдкпрі омйі ра кіпуя ілсмокауії у
ракмку сдлмкдлі, як віила.
Наигавліхі ж вігмкзт нзпщкмвзт
йірдоаруолзт пнагків, нозпвяфдлзт
рдмоії віилз, жайзхзйз лак ноагавлі
кзраиуі. Іпрмозкз вваеаырщ, цм в VIV прмйіррят гм лахмї доз проардг
Сулщ-Цжз ланзпав пвмї «Тоакрарз нм
віипщкмвмку кзпрдурву». А в IV прмйіррі гм лахмї доз, ілхзи кзраипщкзи
проардг У-Цжз, гмнмвлзв віипщкмву
сіймпмсіы пвмїк «Віипщкмвзк кзпрдурвмк Сулщ-У». Ці роакрарз каырщ
ояг жагайщлзт нмймедлщ, які жавегз
кмела буйм йдгкм ндодлмпзрз ж віипщкмвмї гайужі в нмйірзку ра гзнймкаріы. Тмку роакрарз Сулщ-Цжз ра УЦжз каырщ вдйзкі жлафдлля гйя омжукілля вфзлків віипщкмвзт ра нмйірзків Дайдкмгм Стмгу, лд рійщкз в
ноагавлі іпрмозфлі фапз, а і в лахмку
пщмгмгдллі.
Сулщ-Цжз нмфзлає пвіи рвіо іж жажлафдлля ваейзвмпрі нмндодгліт омжоатулків, жгіглм іплуыфмї ілсмокауії
ном пвмї пзйз ра пзйз пуномрзвлзка.
Ілсмокауіиліи бджндуі, як кз нмбафзкм ж нмгайщхмгм алайіжу роакрару,
проардг нозгійяв вкоаи вдйзку увагу.
В ндоху фдогу, віл взжлафзв пік козрдоіїв, жа якзкз пйіг муілыварз пзйз
ра кмейзвмпрі пуномрзвлзка. Дм ракзт омжоатулків віл віглмпзв вігнмвігі ла лапрунлі жанзралля:трм іж кмлаотів вмймгіє гмвіомы ра йыбмв`ы
лаомгу? у кмгм ж нмйкмвмгуів є райалрз? трм взкмозпрмвує нозомглі мпмбйзвмпрі ра іпрмозфлзи гмпвіг? у кмгм
взкмлуырщпя ноавзйа ра лакажз? у
кмгм віипщка пзйщліхі? у кмгм мсіудоз ра пмйгарз коацд лавфдлі? у кмгм
пноавдгйзвм лагмомгеуырщ і каоаырщ? В жайделмпрі віг вігнмвігди ла
уі жанзралля, проардг ж взпмкмы икмвіоліпры кіг взжлафзрз каибурлщмгм
ндодкмеуя [9]. Взжлафаыфз вкажалі
козрдоії, Сулщ-Цжз жауваеував, цм
пйіг вігнмвіглм жатзцарз ілсмокауіы
ном алаймгіфлі нмкажлзкз в пвмїи
аокії, жажвзфаи, хйятмк мбкалу вмомга. Такзк фзлмк, взжлафаыфз мплмв-
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лд жавгалля вйаплмї ілсмокауіилмї
бджндкз, проардг нзпав, цм віила - уд
хйят мкалз. Дджілсмокауія вмомга
явйяйа пмбмы гмймвлзи жапіб жабджндфдлля ілсмокауіилмї бджндкз аокії.
А жатзпр вйаплмї ілсмокауії жа вкажалзкз нмкажлзкакз взжлафавпя гмймвлзк жавгалляк жабджндфдлля ілсмокауіилмї бджндкз аокії.
В хмпріи гйаві пвмгм роакрару
Сулщ-Цжз акудлрує увагу ла ваейзвмпрі взпмкмгм оівля кмбійщлмпрі,
вфаплмї нмявз у кіпуят бмимвзт гіи
ра мбкілу ілсмокауії. Поз фмку, ніг
мбкілмк ілсмокауієы віл взжлафав лд
рійщкз ілсмокауіилзи мбкіл кіе пвмїкз нігомжгійакз, а ракме, взндодгедлля пуномрзвлзка. Сроардг нзпав:
«Суномрзвлзк лд нмвзлдл жларз, гд
віл бугд вмыварз жі клмы. Тмку имгм
пзйз бугурщ омжпіялі. А я вгаоы рак
гд віл пйабхзи жа впд». Наикугоіхі
нмйкмвмгуі оутайзпщ ра ндодкагайз,
пкмывайз нмгвзгз, взндодгеуыфз
впіт ілхзт, ндох жа впд рмку, цм впд
жлайз ландодг [9]. Сулщ-Цжз лагмймхував, цм «жлалля каибурлщмгм»
лд кмела мрозкарз віг бмгів ра гдкмлів, лд кмела мрозкарз віг вйаплзт абпроакрлзт ймгіфлзт взкйагмк,
лд кмела мрозкарз хйятмк кардкарзфлзт омжоатулків. Злалля ном пуномрзвлзка ра ілхі мбправзлз кмела
мрозкарз віг йыгди. Тмку уійа гйава
имгм роакрару нозпвяфдла омбмрі жі
хнзгулакз. Снмпмбак їт вігбмоу,
вдобмвкз ра кдоувалляк лзкз.
В жажлафдлмку рвмоі хнзгулз омжгійяырщпя ла н`ярщ взгів: хнзгулз
кіпудві, хнзгулз влуроіхлі, хнзгулз
жвмомрлі, хнзгулз пкдорі ра хнзгулз
езрря. Міпудвзт хнзгулів вдобуырщ ж
фзпйа кдхкалуів коаїлз пуномрзвлзка; влуроіхліт хнзгулів вдобуырщ ж
фзлмвлзків; жвмомрлзт хнзгулів вдобуырщ жі хнзгулів пуномрзвлзка. Кмйз нмроіблм гджілсмокуварз пуномрзвлзка, рм взкмозпрмвуырщпя хнзгулз
пкдорі, які ндодгаырщ гджу. Шнзгулз
езрря взкмлуырщ жавгалля ра жавегз
нмвдораырщпя ж гмкйагмк. Вжагайі,
аврмо лагмймхує, цм лд кає ракмї
псдоз ла віилі, гд лд кмела кмозпруварзпя хнзгулакз [10].
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Сроардг, в пвмєку роакрарі, гуед
вгайм впд кйапзсікує. Віл лавірщ взкйав розлагуярщ нозимків мкалз
пуномрзвлзка. Взкйагаыфз уі нозимкз, аврмо лакагавпя мтмнзрз впі
прмомлз бмомрщбз ж пуномрзвлзкмк.
Впі нозимкз лзк омжгійдлі ла н`ярщ
гоун: 1. Позимкз ракрзфлмгм капкувалля (нозкзгарзпя пйабкзк, тзблі
гії, капкувалля вігпраллы, тзбла
мбмомла); 2. Позимкз мбдоделмпрі
(утзйдлля віг пзйщліхмгм пуномрзвлзка, жлдпзйдлля пзйщліхмгм пуномрзвлзка); 3. Взкмозпралля лдгмйіків
абм нмкзймк пуномрзвлзка (взкмозпралля имгм жагайщлмї лдніггмрмвйдлмпрі, взкмозпралля мпйабйдлмї увагз,
взкмозпралля имгм лдмбдоделмпрі);
4. Внйзв ла пуномрзвлзка ж пдодгзлз
(влдпдлля омжйагу в имгм оягз, влдпдлля омжйагу в имгм рабіо); 5. Внйзв
ла нпзтмймгіы пуномрзвлзка (нігхрмвтувалля ла тзблі ра оуилівлі гйя
лщмгм вфзлкз, нозпналля имгм нзйщлмпрі).
У-Цжз ланзпав пвіи роакрар у взгйягі гіаймгу ном віилу. Опмбйзвзи
ілрдодп пралмвйярщ имгм првдогедлля
ном рд, цм лд кмела як жмпдодгеуварзпщ взкйыфлм ла віилі, рак і лдтруварз лды. Аврмо жажлафає, цм гйя
впщмгм лдмбтіглі вігнмвіглі пндуіайіпрз, а віипщкмві ра узвійщлі гайужі гіяйщлмпрі гдоеавз нмвзллі омжвзварзпщ
аврмлмклм ра гаокмліилм, ндоднйіраыфзпщ кіе пмбмы. Такме, віл нмпріилм лагмймхує ла лдмбтіглмпрі жайуфдлля гм агкіліпроувалля омжуклзт
йыгди. Алаймгіфлм жі пвмїк нмндодглзкмк ра ждкйякмк, У-Цжз жвдорає
увагу ла ваейзвіпрщ жбмоу ілсмокауії
ном пуномрзвлзка ндодг номвдгдлляк
акрзвлзт гіи. Віл гмвмозрщ ном лдмбтігліпрщ жлалля ном лмомв ра унмгмбалля пуномрзвлзка, ном пзйщлі ра
пйабкі прмомлз кіпудвмпрі ра гмпнмгаопрва, ном кдхкалуів ра ноавзрдйів. Загайщлзи нозлузн проардгії УЦжз нмйягав у оіжлмкаліррі нігтмгів
гм бмомрщбз ж оіжлзкз пуномрзвлзкакз. На имгм ндодкмлалля, лд кмела вмыварз мглакмвм ж оіжлзкз вмомгакз [9]. Злалля мпмбйзвмпрди жаномнмлмвалзт проардгіи взнйзвайм ж

лаявлмї ілсмокауії ном пуномрзвлзка, яка нмвзлла бурз жібоала жа вкажалзкз лзк ноавзйакз, і лайделзк
фзлмк муілдла. Тмбрм, кмва игд ном
урвмодлля гавлщмї пйуебз ілсмокауіилмї омжвігкз ра бджндкз жі пвмїкз
ноавзйакз ра жакмлакз.
В родріи фапрзлі пвмгм рвмоу УЦжз номгмвеує омжгйягарз нзралля
могаліжауії аокії. Віл омжвзває гукку
ном лдмбтігліпрщ мбкілу ілсмокауієы, ном хвзгкіпрщ мрозкалля ра взкмлалля лакажів. Пмрік віл ндодтмгзрщ гм лдмбтіглмпрі лавфалля пмйгарів ра мсіудоів, їт лайделмї номсдпіилмї ніггмрмвкз. Нагмймхує ла гмуійщлмпрі взкмозпралля віипщкмвзт в
жайделмпрі віг їт сіжзфлзт ра омжукмвзт кмейзвмпрди [9]. Оглмфаплм,
проардг взжлафає пнмпмбз жбдодедлля
ра жатзпру ілсмокауії. Віл одкмкдлгує лд лагаварз нмвлу ілсмокауіы
ном пвмї нйалз лікмку. На имгм гукку, кмедл ж взкмлавуів нмвзлдл жларз рійщкз пвмы псдоу гіяйщлмпрі ра
пвмы фапрзлу ілсмокауії. Такмы буйа
ілсмокауіила бджндка кзраипщкмї
аокії.
З мгйягу ла рд, цм мкодпйдлі рджз
йзхаырщпя акруайщлзкз и гйя пуфаплзт нмйкмвмгуів, лд кмед лд воаеарз гйзбзла алайіжу ра кугоіпрщ
гавлщм-кзраипщкзт проардгів.
Напрунлі пвігфдлля ном віипщкмву лауку лайдеарщ євомндипщкзк
нмйкмвмгуяк алрзфлмпрі ра нозпвяфдлі вмєллзк гіяк ла євомндипщкмку
кмлрзлдлрі. Звіплм е, омжквір Давлщмї
Годуії, а жгмгмк Рзкпщкмї Ікндоії ра
Віжалрії, пнмлукайз омжвзрмк багарщмт лаук. А нмпріила бмомрщба жа
омжхзодлля рдозрмоіи ра кмлромйщ жа
їт жбдодедлляк, нозжвдйз гм омжвзрку віипщкмвмї лаукз. Взвфаыфі ноауі
алрзфлзт проардгів, нмфзлаєх пнмпрдоігарз жа рзк, як пака нм пмбі віила втмгзрщ в ралгдк іж влуроіхлщмы
ра жмвліхлщмы нмйірзкмы гдоеав ра
прає лдвіг`єклмы віг нмйірзфлзт ра
гзнймкарзфлзт жатмгів номрзпрмялля
кіе пуномрзвлзкакз.
З фзпйа гавлщмгодущкзт кзпйзрдйів, гм лап гіихйз ноауі Аннмймгмоа, Елдя Такрзка ра Асілдя Мдта-
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ліка. Впі вмлз нозпвяфдлі жавмываллы кіпр, мпкійщкз в рі фапз пакд кіпра
буйз мпдодгкмк куйщруоз ра вйагз.
Вваеаймпя, цм іж жатмнйдлляк кіпра
ра вмймгаоя, жгмбувайапщ ндодкмга у
віилі. Сакд рмку, ла галмку драні,
мпмбйзвм уілувайзпя сатівуі, які кмгйз хвзгкм ра вгайм жгмбурз ндодкмгу лаг кіпракз. Коік ущмгм, в рми
ндоімг віипщкмва лаука ндодезвайа
млмвйдлля, нмв`яжалд ж рдтліфлзк
номгодпмк. Годкз взлаихйз жоуфлу
смоку хмймка ра коугймгм цзра ж
гвмка урозкувафакз гйя оук. Цд
гайм жкмгу дсдкрзвлм гіярз в промы
ра бугуварз сайалгз. Сакд жаномвагедлля сайалгз жомбзйм пноавелы
одвмйыуіы у віипщкмвіи лаууі ра гайм
багарм
ндодкмг
гавлщм-годущкіи
аокії.
Тдтліфлзи номгодп рмоклувпя і
ракмї віипщкмвмї гайужі, як кмопщкзи
сймр. Якцм Снаора буйа йігдомк у
путмнурлзт віилат, рм Асілз ндодкагайз ла кмоі, бугуыфз нмруелі віипщкмві кмоабйі. Завгякз проіккзк упнітак ндвлзт аокіи Годуії, нмфайа омжвзварзпщ рдка віипщкмвзт лаикалуів.
Сакд годкз нмфайз дкпнморуварз пвмїт віипщкмвзт жа кмогмл - ндопзгпщкзк ра єгзндрпщкзк вмймгаояк. Ражмк ж лзкз дкпнморувайапщ і їт віипщкмва лаука. Дйя рмгм, цмб бурз йігдоакз в віипщкмвіи гайужі, годущкзк
проардгак нмроіблм буйм жбдоігарз
ілсмокауіы ном пвмї тзромці. Тмку,
в рі фапз и взлзкаырщ ндохі жафаркз
нозлузнів ілсмокауіилмї бджндкз
віипщкмвзт раєклзущ. Вмлз прмпувайзпщ, в ндоху фдогу, мтмомлз мпіб, цм
вмймгійз уіллзкз жлаллякз. В ілхзи
пнмпіб мтмомляйзпщ іледлдолі взлатмгз гйя мпагз кіпр ра ндодрзлу оіфмк [11].
Збдодедлля раєклзущ жабджндфуваймпщ рзк, цм емгла іледлдола
пнмоуга лд ндодвмжзйапщ у жібоалмку
взгйягі. Цд буйм мбукмвйдлм гвмка
нозфзлакз. Пм-ндохд, ндодвмжзрз
пкйаглі ра гомкіжгкі кмлпроукуії буйм
лд жоуфлм, а нм-гоугд, ілсмокауіы
ном уійіплу кмлпроукуіы кмгйз гіпрарз хнзгулз пуномрзвлзка. Тмку впі
пнмоугз жбзоайзпщ бджнмпдодглщм
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ндодг бзрвмы, абм смопувалляк оіфмк
ра ндодхкмг.
Напрунлзк дранмк пралмвйдлля
лаукз ілсмокауіилмї віилз прав гавлщм-озкпщкзи. Рзкпщка Ікндоія нмгаоувайа лак пвігфдлля віипщкмвмї
гуккз у взгйягі рвмоів Сдкпра Юйія
Фомлрзла «Сроардгдкз (віипщкмві
тзромці)», Фйавія Вдгдуія Рдлара
«Кмомркзи взкйаг віипщкмвмї пноавз», Маока Взроувія Пмййімла «Ддпярщ клзг ном аотірдкруоу», Гая Юйія
Цджаоя «Занзпкз ном Гаййщпщку віилу» ра Пмйібія «Загайщла іпрмоія».
Віипщкмва могаліжауія Давлщмгм
Рзку прайа мглзк іж лаияпкоавіхзт
номявів озкпщкмгм гдлія. Рзкйялз
жаномвагзйз удлруоіайщлу віипщкмву
одсмоку ра ндодтіг аокії ла номсдпіилу мплмву. Вдотмвлд кмкалгувалля у озкйял фапрм буйм кмйдгіайщлзк. Віипщкмві кмкалгувафі лд кмгйз
жаикарз кдоівлі нмйірзфлі нмпагз.
Помрд, райалмвзрзи віипщкмвзи іж
нйдбдипщкзт кій пупнійщпрва кіг гмпягрз вдотів ла птмгат віипщкмвмї
ієоаотії. І уд рде, буйм вдйзкзк гмпяглдлляк озкпщкмї віипщкмвмї одсмокз. Ожбомєлля віипщкмвмгм взжлафаймпщ лд нмтмгедлляк, а имгм вікмк ра
гмпвігмк. Сакі кмймгі жаоатмвувайзпщ гм йдгкммжбомєлзт віипщк, а гмомпйі кмгйз пйуезрз омраоіякз, гапраракз ра нозлузнакз [11].
В фапз пдодглщмї ра ніжлщмї Рдпнубйікз нмфайз нозгійярз увагу жбмоу ілсмокауії ра її жатзпру. Срзкуймк гйя ущмгм буйз гві Пуліфлі віилз. Опмбйзвм, нмтіг Галлібайа ла
Рзк, цм првмозв нодудгдлр, ноз
якмку озкйялз нмфайз нозгійярз
увагу пвмїи ілсмокауіиліи бджндуі.
Сакд жгмбурря ілсмокауії ном лакіоз
Галлібайа нмкзлурз нівмпроів ла кмоабйят, а лд номгмвеуварз жатмнйдлля Рзку, гмжвмйзйз їк віолм нмбугуварз проардгіы нмгайщхзт гіи.
В уі фапз нмфайа омжвзварзпщ
пйуеба агдлрів внйзву, які гіяйз ла
кмозпрщ Рзку в пдодгмвзці пуномрзвлзка. Вмлз гмбувайз ілсмокауіы
гйя Ікндоії, айд гмймвлд - жаикайзпщ
гджілсмокауієы. Їт мплмвлзк жавгалляк буйм лагаварз пуномрзвлзку

Принципи інформаційної безпеки в роботах класиків військової думки
тзблу ілсмокауіы, жавгякз якіи вмомг кіг пкмыварз нмкзйкмві гії. Коік
ущмгм, агдлрз нмхзоывайз тзблу
ілсмокауіы в рабмоі пуномрзвлзка,
цм нозжвмгзйм гм жкілз нпзтмймгіфлзт лапромїв вмомезт пмйгарів. Впд
уд гавайм ндодвагу озкйялак у бмы.
Юйіи Цджаощ, в пвмїи «Гаййщпщкіи
віилі», жапрмпував вкажалу проардгіы
ніг фап нозбмокалля нмвпралля, ж мглмфаплзк жатзпрмк віг жмвліхлщмгм
вмомга. Нанозкйаг, гдокалпщкд нйдк`я
пвдвів ж аокієы 120 рзпяф фмймвік,
взоіхзйм ндодпдйзрзпщ у Гаййіы. В
уди фап озкйялз буйз рак, і нозбмокувайз кіпудві нйдкдла. Помрд пвдвз,
жаилявхз ндвлі нмжзуії ра лд жваеаыфз ла кійщкіплу ндодвагу, гмвгзи фап
лд впрунайз ж озкйялакз у нояку
пурзфку. Юйіи Цджао, фдодж пвмїт
хнзгулів, впралмвзв, цм пвдвз лд вмыырщ жа пвмїкз одйігіилзкз ндодкмлаллякз, бм фдкаырщ ла лмвзи кіпяущ.
Пмйкмвмгдущ взоіхзв гарз біи оаліхд
ущмгм рдокілу, кмйз бмимвзи гут вмомга був лзжщкзи. Звзфаилм е, озкйялз ндодкмгйз. Вмлз глайз гдокалуів ае гм Рдилу, рз пакзк жанмбігхз
жавфаплмку врмоглдллы гдокалуів у
Рзкпщку Ікндоіы [11].
В Гаййщпщкіи віилі каибурліи ікндоармо жапрмпував лмвзи пнмпіб ілсмокауіилмї іжмйяуії пуномрзвлзка.
Ормфзвхз смордуы Айджія, гд ндодтмвувавпя вмегщ нмвпралуів аовдолів
- Вдоузлгдрмозкп, Цджао лд прав вігоажу хруокуварз її. Рзкйялз мпагзйз смордуы ра нмбугувайз гва вайз.
Огзл був влуроіхліи, ж бмку смордуі
ра жатзцав озкйял віг кдхкалуів
смордуі. Доугзи, жмвліхліи, жа якзк
тмвайзпщ пакі озкйялз віг гаййщпщкмгм нігкоінйдлля. Такзк фзлмк Цджао првмозв ілсмокауіилу іжмйяуіы
аовдолак, які хвзгкм жгайзпщ, лд
жлаыфз, цм нігкоінйдлля нозихйм і
нмоажка віипщк Цджаоя буйм пноавмы
кійщкмт глів. Цджао увіовавпя гм смордуі, взоіжав упіт вмїлів, а нмрмк
ндодкіг жмвліхлщмгм ланаглзка, якзи
вігпрунзв, гіжлавхзпщ ном жатмнйдлля смордуі.
Вкоаи уіллзк в іпрмоії Юйія Цджаоя є рд, цм віл ндохзк жаномвагзв

взкмозпралля віилз ла оівлі нмйірзфлзт ра гзнймкарзфлзт жапмбів.
Тзк пакзк нмкажавхз нозкйаг жапрмпувалля нозлузну «бармга і ноялзка».
Віжалріипщка віипщкмва гукка
нодгправйдла Алмлікмк Віжалріипщкзк «Ілпроукуієы нм нмйімокдрзуі»,
Кмпрялрзлмк Багоялмомглзк «Пом
уноавйілляк ікндоієы» ра Помкмнієк
Кдпаоіипщкзк «Віилмы ж гмракз».
Опмбйзвм вмла омжвзлуйапщ ніпйя
нагілля Затіглмї Рзкпщкмї Ікндоії,
кмйз нмфаймпщ ніглдпдлля Віжалрії. В
рі фапз прайз омжвзварзпщ сморзсікауія ра пуглмнйавпрвм. Віжалрія вдйа
бджндодовлі віилз, рмку цм жлатмгзйапщ ла кдеі ж вмомезкз птіглзкз
кмфмвзкз, а ніжліхд и купуйщкалпщкзкз лаомгакз [11].
Пдохіпрщ у віипщкмвзт мндоауіят
Віжалрії жабджндфувайз рдтліфлі гмпяглдлля вфдлзт, як у гайужі іледлдолмї
каипрдолмпрі рак і у віипщкмвмкмопщкзт пзйат. Опмбйзвмы жбомєы
прав рак жвалзи «годущкзи вмгмлщ»,
ілсмокауія ном одуднр якмгм мтмомляйапя рак одрдйщлм, цм віл гмпі йзхзвпя раєклзуды.
У жв`яжку ж рзк, цм мплмвлмы
віипщкмвмы пзймы віжалріиуів буйз
лаикалуі, рмбрм прмомллі мпмбз, ілсмокауіиліи бджндуі ікндоії нозгійяйапщ вдйзка увага. Уед рмгі буйз
нмкйагдлі жафаркз пзпрдкз гмнупку
гм кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ндвлзт
мпіб. Буйз взгійдлі ндвлі йыгз, цм
вігнмвігайз жа рми фз ілхзи взг віипщкмвмї гіяйщлмпрі, які одрдйщлм мтмомляйзпщ мкодкм. Ці нозлузнз оалеувалля ілсмокауії жа ваейзвіпры
взкмозпрмвуырщпя гм рдндо.
В н`ярлагуярмку прмйіррі у Фймодлріипщкіи одпнубйіуі, рмгіхлік калуйдомк Ніккмйм Макіавдййі був
ланзпалзи лдвдйзкзи рвіо «Пом віипщкмвд кзпрдурвм». Сак аврмо жажлафає, цм лд є номсдпіилзк віипщкмвзк, айд каыфз кмейзвіпрщ пнійкуварзпя ж сатівуякз, кав лагмгу жанзпарз впі омжкмвз ра вігнмвігі ла ваейзві жанзралля.
Твіо рак і жанзпалзи, у взгйягі
гіаймгу кіе вігмкзк вмєлафайщлзкмк
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Фабоіуім Кмймлла ра пнівомжкмвлзкакз. Фабоіуім нмфав пвмы омжкмву ж
ваейзвмї жаявз ном рд, цм емгла
нозпрмила гдоеава лд гмжвмйзрщ пвмїк гомкагялак жаикарзпщ віилмы, як
одкдпймк. Нікмйз гмпрмила йыгзла
лд бугд мрозкуварз взгмгу віг
вбзвпрв, нмгоабувалщ ра лапзййя.
Лыгз, які жомбзйз віилу пвмїк мплмвлзк гмтмгмк, кмеурщ бурз рійщкз
лдгарзвлзкз. В кзолзи фап віила їт
лд номкмокзрщ, рмку вмлз бугурщ
лакагарзпщ нмоухзрз кзо ра омжнайзрз віилу. Тмбрм кмелмку віипщкмвмку нмроібла айщрдоларзва омбмрз у
кзолзи фап [12].
Дайі Фабоіуім нмвігмкйяє, цм
кмлаотії ра гзкраруоз нозгліфуырщ
мпмбзпріпрщ, цм ж фапмк нозжвмгзрщ
гм боаку райалмвзрзт йыгди. Тмку
ракі гдоеавз бугурщ нмрдонарз віг
влуроіхліт ра жмвліхліт жагомж, гмкз
вжагайі лд бугурщ жоуилмвалі.
В кмлрдкпрі взвфдлля ілсмокауіилмї прмомлз лахмгм гмпйігедлля,
Фабоіуім номнмлує жаномвагеуварз
пзглайщлі ноанмоз, гйя ндодгафі пзглайів ра кмкалг нігомжгійак ла вдйзкі вігпралі. Цд є номгодпзвлзк лмвмввдгдлляк, рмку цм впі нмндодглі
аврмоз вкажувайз ла нмвійщліпрщ ндодгафі ілсмокауії, як ла гмймвлу
номбйдку ніг фап проіккмгм бмы. У
жв`яжку ж узк, проардг номнмлував
лавфарз пвмїт кмкалгзоів ра мсіудоів
пзпрдкі ноанмолзт кмкалг, які нмвзллі бурз вігмкі рійщкз пвмїк віипщкмвзк. Ілсмокауія ном їт жлафдлля ра
пзпрдку пзглайів, нмвзлла буйа гуед
одрдйщлм мтмомлярзпя віг вмомезт
хнзгулів [12].
Напрунлу пкйагмву пдодглщмвіфлмї ілсмокауіилмї бджндкз Фабоіуім
жажлафає, як лдмбтігліпрщ нмпріилм
нмпрафарз вмомга тзблмы ілсмокауієы. Цд віл одкмкдлгує омбзрз гйя
жайякувалля вмомга, абм гйя ввдгдлля в мкалу прмпмвлм кійщкмпрі вйаплзт віипщк. Сроардг лавмгзрщ багарм
нозкйагів іж кзлуйзт омків ра имгм
вйаплмгм гмпвігу. Оглмфаплм ж жаномнмлмвалм номвмгзрз нпзтмймгіфлу
нігрозкку вйаплмгм віипщка, хйятмк
лагалля взгагалмї ілсмокауії, яка
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ніглікд бмимвзи гут пмйгарів. Нанозкйаг, ніг фап вігпруну, гйя рмгм
цмб віипщкм лд нмбігйм впд оажмк,
Луузи Кмолдйіи Суййа нмвігмкзв,
цм вігпрун номвмгзрщпя жа имгм кмкалгмы. Тмгі пмйгарз нігбагщмозвхзпщ жунзлзйзпщ ра ндодкмгйз пуномрзвлзка в кмлро-арауі. В якмпрі
одкмкдлгауії нмвігмкйяймпщ, цм вмєлафайщлзк нмвзлдл бурз гаолзк моармомк, вкірз гмвмозрз ндодг впік
гуормк віипщка, а лд ндодг мкодкзкз
кмкалгзоакз. Свмїкз номкмвакз
нмвзлдл укірз вдпрз впд віипщкм жа
пмбмы.
Дайі, аврмо одкмкдлгує вмєлафайщлзкак мвмймгірз кмомркзкз і жомжукійзкз кмкалгакз, які бугурщ жоуфлм ндодгаварзпщ ніг фап бмы, взкмозпрмвуыфз жвукмві пзглайз у взгйягі ндвлмї кужзкз, угаоів баоабалу фз
гугілля роуб [12].
В жакілфдллі пвмгм рвмоу, аврмо
оагзрщ пувмом айд пноавдгйзвм мбтмгзрзпщ іж жатмнйдлзк лапдйдлляк.
Пмйірзка ндодкмеуя пдодг кіпудвмгм
лапдйдлля нмвзлла номвагзрзпщ жавгякз ілсмокауіиліи номнагалгі,
пнмлукарз їт ла нмкмоу і гмнмкмгу
жавдобмвалзк хнзгулак. Тмку цм
нмгайщха омбмра нм жатмнйдллы ра
кмлромйы рдозрмоіи бугд номтмгзрз
у кзолзи фап бдж жаивмгм лапзййя.
Ваейзвзк гмнмкіелзк ваедйдк в
ущмку взнагку бугд воатувалля ілсмокауії ном кіпудві жвзфаї ра унмгмбалля.
А нозбйзжлм фдодж гвіпрі н`яргдпяр омків, у птіглм-євомндипщкзт ждкйят, укоаїлпщкзи гдрщкал Пзйзн
Оойзк, псмокуйывав пупнійщлзи
гмгмвіо Гдрщкала Віипщка Занмомжщкмгм жі праохзлмы ра кмжаурвмк Віипщка, якзи взжлафав ноава і мбмв'яжкз
упіт фйдлів Віипщка. Заоаж кз лажзваєкм имгм ндохмы в пвірі Кмлпрзрууієы Пзйзна Оойзка, 1710 омку. Як і
жвзфаила Кмлпрзрууія, вмла взжлафайа мплмвлі ноава ра мбмв`яжкз фйдлів
Віипщка. Нд мбіихмв Пзйзн Оойзк
пвмєы увагмы і нозлузнз ілсмокауіилмї бджндкз Віипщка.
В ндоху фдогу, буйз номнзпалі
нозлузнз мбкілу пупнійщлмы ілсмо-
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кауієы ра гмпруну гм лдї фйдлів Віипщка, які мбкдеувайз Гдрщкала ра
праохзлу в нозтмвуваллі ілсмокауії
віг кмжаків. «Заоагз Вірфзжлз, її гмбомбуру ра ном впі пноавз нубйіфлі
гмнмвігарз, і ліфмгм бдж їтлщмї вмйі
пвмєы вйагмы лд омжнмфзларз, лд
впралмвйыварз і оіхдлщ лд нозикарз». Так взгйягайз уя лмока Дмгмвмоу [13].
Цієы кмлпрзрууієы вйага в кмжаущкіи гдоеаві буйа омжнмгійдла кіе
рощмка гійкакз, цм ла рми фап лд
кайм алаймгів у пвірі. А ваейзві гйя
гдоеавз оіхдлля нмвзллі буйз
нозикарзпщ лапрунлзк фзлмк: «Якцм віг Яплмвдйщкмелмгм гдрщкала гм
жагайщлмї оагз лагіигд яка-лдбугщ
номнмжзуія, рм впі гмбомнмояглм, бдж
пвмєї фз фуемї кмозпрі, бдж гухмгублзт жажгомців ра вмомгувалля жмбмв'яжалі бугурщ оагзрз рак, цмб уі
нмоагз лд нозжвдйз гм хкмгз гйя
фдпрі гдрщкалпщкмї, жагайщлзт рягаоів
Вірфзжлз, омжмодлля ра, лд гаи Бмед,
жгубз» [13].
Чзкайм увагз в пвмїи Кмлпрзрууії, Пзйзн Оойзк нозгійяв жанмбігаллы кмоунуії ж бмку Гдрщкала ра
праохзлз. Помрд, лаиуілліхзк гйя
лап, ла лах нмгйяг, є ндохд гмкукдлрайщлд
взжлафдлля
оалеувалля
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії пдодг
гдоеавлзт пйуебмвуів ра могалів.
Взжлафдлля оівля раєклмпрі ілсмокауії вігбуваймпщ оажмк іж омжнмгіймк
нмвлмваедлщ пдодг праохзлз нм гмпруну гм лдї. Оглмфаплм, мгмймхувайапщ ндопмлайщла вігнмвігайщліпрщ
мпіб, цм кайз гмпрун гм ракмї ілсмокауії, рзну, ндохд іпрмозфлд жмбмв`яжалля ном лд омжгмймхдлля
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії.

Помпйігкуєкм кмвмы мозгілайу.
«Такме, якцм гм Яплмвдйщкмелмгм
гдрщкала бугурщ лагіпйалі йзпрз віг
жакмогмллзт гдоеав, рм Ймгм Вдйщкмеліпрщ кає мгмймпзрз ном лзт Гдлдоайщліи Сраохзлі і вігнмвігі, які
вігнзпуварзкурщпя, взпвірйзрз, лд
нозтмвуыфз віг лзт емглмї кмодпнмлгдлуії, ндодгупік жакмогмллмї ра
ракмї, цм кмед хкмгзрз уійіплмпрі
Вірфзжлз ра гмбоу гомкагпщкмку. А
цмб ла раєклзт ра нубйіфлзт оагат
кіе Яплмвдйщкмелзк гдрщкалмк і
Гдлдоайщлмы Сраохзлмы, нмйкмвлзкакз ра гдлдоайщлзкз оаглзкакз
буйа гієва, мбмнійщла гмвіоа, кмедл ж
лзт нмвзлдл бугд пкйапрз смокайщлу
нозпягу хйятмк нубйіфлм жгіиплдлмї
кйярвз ла віоліпрщ Вірфзжлі, ла віггаліпрщ пвмєку одгікдлраодві, ла гмрозкалля пвмїт нмвлмваедлщ вігнмвіглм гм нмпагз, яку вмлз кмйз-лдбугщ
мбіикарзкурщ» [13].
Позлузнз ілсмокауіилмї бджндкз нмфайз взмкодкйыварзпя в ноауят віипщкмвзт проардгів ноагавлщмгм
Кзраы Сулщ-Цжз ра У-Цжз, жлаихйз
пвіи могаліфлзи омжвзрмк в гмбу вігомгедлля, жмкодка у рвмоат Ніккмйм
Макіавдййі. Вмлз номпйігкмвуырщпя
в пймват ра гіят взгарлзт нмйкмвмгуів, ла кхрайр Сувмомва, жлатмгярщ
пвмє врійдлля в рджат «Кмлпрзрууії»
Пзйзна Оойзка. В якмпрі лаукмвмї
пнагцзлз, уі нозлузнз ілсмокауіилмї бджндкз явйяырщ пмбмы взпмку
уілліпрщ, лзкз и лзлі кмозпруырщпя
пйуебз бджндкз нм впщмку Свіру.
Опмбйзвмї е гмпромрз гмпйігедлля
ілсмокауіилмї бджндкз віипщкмвзт
гіи лабуває пщмгмглі, в ндоімг омжгморалля гібозглмї віилз в уіймку ра
ілсмокауіилмї віилз жмкодка.
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Lysenko S. Principles of information security in the works of classics of military
thought
The article is devoted to the analysis of the works of prominent war researchers in
the context of its information component. The author traces the development of military
thought about information security from the works of Sun-Tzu and the ideas of Pylyp
Orlyk, highlighting those practices that have been preserved and are now used by the
military and intelligence.
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Публічне адміністрування у сфері обігу
земель сільськогосподарського
призначення
Здкдйщла одсмока в Укоаїлз
цмоіфлм влмпзрщ жкілз в псдоі мбігу
ждкдйщлзт одпуопів. Рдсмока жвмгзрщпя гм мбпйугмвувалля нмродб
уфаплзків мбігу ждкдйщ, які буйз лдмбтіглі оаліхд ра йзхд угмпкмлайыє
жапраоійі кдрмгз нубйіфлмгм агкіліпроувалля в уіи псдоі. Поз ущмку,
нубйіфлд агкіліпроувалля нмвзллм
карз ла кдрі првмодлля війщлмгм озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля, цм нмродбує гмпйігедлля іплуыфмї кмгдйі озлку ра її
мплмвлзт номбйдк.
Дмпйігедлляк номбйдк нубйіфлмгм агкіліпроувалля в рмку фзпйі, айд
лд взкйыфлм у псдоі ждкдйщлзт віглмпзл ра взкмозпралля ждкдйщлзт
гійялмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля жаикайзпя багарм вірфзжлялзт вфдлзт ра ілмждклзт вфдлзт, жмкодка А. Ф. Мдйщлзк, О. Ю. Обмйдлпщкзи, D. Keeling, Т. Б. Сдкдлфук,
П. Ю. Подпіф, О. В. Пдроук ра іл.
Загаймк їт гмпйігедлля прмпувайзпя,
як нубйіфлмгм агкіліпроувалля в уіймку, рак і нубйіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі ждкдйщлзт віглмпзл.
Помрд, емгдл ж лзт лд гмпйігеував
мпраллі рдлгдлуії нубйіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщ-
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кмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля
в
Укоаїлі ра ндопндкрзвз имгм омжвзрку.
Мдра праррі взпвірйзрз мплмвлі
номбйдкз нубйіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі.
Коік ущмгм, прарря кає ла кдрі взжлафзрз мплмвлі ланоякз омжвзрку нубйіфлмгм агкіліпроувалля у уіи псдоі.
Ддякзкз вірфзжлялзкз лаукмвуякз жомбйдлм взплмвмк, цм, рак
жвалд, нубйіфлд уноавйілля ланоавйдлд ла жгіиплдлля ра одайіжауіы нубйіфлзт ноав абм ілрдодпів і вкйыфає
ндвлі пкйагмві. Змкодка, в ндоху
фдогу, уд гдоеавлд уноавйілля, гд
пуб‘єкрмк взпрунаырщ могалз гдоеавлмї вйагз. Доугмы пкйагмвмы нубйіфлмгм уноавйілля є гомкагпщкд
уноавйілля, гд пуб‘єкрмк є гомкагпщкі
ілпрзрурз. Ддоеавлд уноавйілля вігігоає ваейзву омйщ у пзпрдкі нубйіфлмгм уноавйілля. Ддоеавлд уноавйілля жгіиплыє уноавйілпщкзи внйзв
ла впі псдоз пупнійщлмгм езрря [1,
п. 132].
В пвмы фдогу, рдокіл «нубйіфлд
уноавйілля»
(алгй.
Publicmanagement) вндохд взкмозправ алгйіипщкзи гдоеавлзи пйуебмвдущ Дд-
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пкмлг Кійілг у 1972 о. «Пубйіфлд
уноавйілля – уд нмхук у лаикоацзи
пнмпіб взкмозпралля одпуопів жагйя
гмпяглдлля ноімозрдрлзт уійди гдоеавлмї нмйірзкз» [2].
Поз ущмку, нмтмгедлля нмлярря
«нубйіфлзи» игд віг йарзлпщкмгм пймва Publicus – пупнійщлзи, лаомглзи,
гомкагпщкзи. Ммвмжлавдущ йдкпзкмймг ра ндодкйагаф Юйіал Кмбзйялпщкзи у пвмєку йарзлпщкм-укоаїлпщкмку
пймвлзку пймвм publicus ндодкйагає
як «йыгмвзи, лаомглзи, гомкагпщкзи,
гдоеавлзи» [3].
Агкіліпроувалля, в пвмы фдогу
омжукієрщпя,
як
могаліжауіилмомжнмоягфзи
кдрмг
гдоеавлмгм
уноавйілля, якзи взкмозпрмвуєрщпя
могалакз гдоеавлмї вйагз. Тмбрм,
агкіліпроувалля уд быомкоарзфлзи
кдрмг уноавйілля пупнійщпрвмк, цм
ґоулруєрщпя ла пзйі и аврмозрдрі вйагз, рмбрм в лакажат, нмпралмват, омжнмоягедллят, вкажівкат ра ілпроукуіят. Такзк фзлмк, нубйіфлд агкіліпроувалля – уд кдрмг уноавйілля, якзи
ж мглмгм бмку жабджндфує лагалля
пупнійщпрву нмпйуг цмгм жакмлмгавпрва, ж ілхмгм бмку – одайіжауія мбоалмгм рзну нмйірзкз, яку врійыырщ
гдоеавлі пйуебмвуі, якзк буйм гдйдгмвалм нмвлмваедлля ніг фап вмйдвзявйдлля лаомгу ла взбмоат, як в кдеат Укоаїлз, рак і жакмогмлмк, у впіт
ланоякат її номяву [4, п. 388].
На пщмгмгліхліи гдлщ номгмведлля ждкдйщлмї одсмокз є лдмбтіглмы пкйагмвмы фапрзлмы дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт ндодрвмодлщ. Дм
ракзт ндодрвмодлщ кмела віглдпрз
смокувалля і пралмвйдлля озлкмвзт
віглмпзл у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Дмуійщліпрщ гмкмоіллзт ндодрвмодлщ у
ждкдйщлзт віглмпзлат жукмвйдла лднмпйігмвліпры їт омжвзрку. Така лднмпйігмвліпрщ
жлафлмы
кіомы
нмв‘яжала ж лджавдохдліпры ндодтіглмгм ндоімгу ніпйя омжнагу СРСР.
Змкодка, сакрзфлмы лаявліпры кмйдкрзвлмї вйаплмпрі ла ждкйы в рми
кмкдлр, кмйз ла жакмлмгавфмку оівлі
рака вйапліпрщ гд-ыод вігкілдла. Бійщхд рмгм, мбкдедлля гдоеавмы ноа-

ва ла омжнмоягедлля ждкдйщлзкз
гійялкакз
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля в оаккат кмоармоіы ла
номгае ракзт ждкдйщ првмоыє пупнійщлу пзруауіы, яка нмомгеує лмві
дранз ждкдйщлмї одсмокз. Влапйігмк
вігкілз гдоеавлмї кмлмнмйії ла ждкйы, ндодваелу кійщкіпрщ ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в
Укоаїлі ндодгалм у нозварлу вйапліпрщ гомкагялак в оаккат омжнаывалля, якд буйм іліуіимвалм ла нігправі Укажу Поджзгдлра Укоаїлз «Пом
нмоягмк наывалля ждкдйщ, ндодгалзт
у кмйдкрзвлу вйапліпрщ пійщпщкмгмпнмгаопщкзк нігнозєкпрвак і могаліжауіяк» №720/95 віг 08.08.1995 о. [5].
Такд нубйіфлд агкіліпроувалля
нозжвдйм гм прзтіилмгм урвмодлля
фзпйдллзт нозварлзт агоаолзт нігнозєкпрв, влапйігмк фмгм вігбуймпя
нмоухдлля пзпрдкз оауімлайщлмгм
ждкйдкмозпрувалля
пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз ждкйякз. Вйаплзкакз
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт угігщ, а уд
ндодваелм каймжабджндфдлі вдопрвз
пійщпщкмгм лапдйдлля, каиед вжагайі
лд взкмозпрмвуырщпя ждкйя пакмпріилм і сакрзфлм вмлз лд каырщ кмейзвмпрі внйзварз ла прал пвмїт ждкдйщлзт гійялмк.
З мгйягу ла жгагалі сакрмоз, пакмпріилм псмокувайапщ ндвла кмгдйщ
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля. Рджуйщрармк првмодлмї
в Укоаїлі модлглмї кмгдйі взкмозпралля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля, прайа лджауікавйдліпрщ
агоаолзт нігнозєкпрв у вкйагаллі
канірайу в нігвзцдлля омгыфмпрі
ґоулрів, як мплмвлу проардгіы ждкйдкмозпрувалля в гмвгмпромкмвіи ндопндкрзві. Оодлгмвала ждкйя взкмозпрмвуєрщпя ж какпзкайщлзк взплаедлляк
гйя
кмомркмпромкмвмгм
мрозкалля какпзкайщлмгм нозбурку.
Хмфа и рака рдлгдлуія вроафає нмпйігмвлзків, агед рака кмгдйщ ждкйдкмозпрувалля кає взкйыфлм кмомркмпромкмвзи таоакрдо. Поз ущмку, гіыфі смокз, кдрмгз ра кмгдйі нубйіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, нм-пурі йзхд нозпрмпмвуырщпя
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гм нмродб озлку абм ілрдодпів гдоеавз, айд лд каырщ ла кдрі омжвзрмк
озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля в Укоаїлі. Суфаплі кдрмгз нубйіфлмгм агкіліпроувалля в
жгагаліи псдоі лд жагмвмйщляырщ жанзрз пщмгмгліхлщмгм фапу, мпкійщкз
їт мноауывалля взкмлуваймпщ бдж
гдрайіжауії ра жа вігпурліпры фіркзт
козрдоіїв ноавмвзт кдталіжків одгуйывалля у взкмозпраллі і мтмомлі
ждкдйщ.
Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ла
жакмлмгавфмку оівлі є Вдотмвла Рага
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Міліпрдопрвм агоаолмї нмйірзкз і номгмвмйщпрва Укоаїлз ра Ддоеавла пйуеба
Укоаїлз ж нзралщ гдмгджії, каормгоасії ра кагапроу (гайі – Ддоегдмкагапро), яка є удлроайщлзк могалмк
взкмлавфмї вйагз, гіяйщліпрщ якмгм
пноякмвуєрщпя і кммогзлуєрщпя Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж Міліпроа агоаолмї нмйірзкз ра номгмвмйщпрва і якзи одайіжує гдоеавлу нмйірзку в рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм у
псдоі, ждкдйщлзт віглмпзл, ждкйдупромы, у псдоі Ддоеавлмгм ждкдйщлмгм
кагапроу, гдоеавлмгм лагйягу (кмлромйы) в агомномкзпймвмку кмкнйдкпі
в фапрзлі гмрозкалля ждкдйщлмгм
жакмлмгавпрва, взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ упіт кардгмоіи і смок
вйаплмпрі,
омгыфмпрі
ґоулрів.
Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ла оівлі
взкмлалля мбоалмгм рзну нмйірзкз у
уіи псдоі, нмймедлщ лмокарзвлмноавмвзт акрів ра лагалля агкіліпроарзвлзи нмпйуг є ндодваелм оаимллі гдоеавлі агкіліпроауії, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра рдозрмоіайщлі могалз Ддоегдмкагапроу, які
взкмлуырщ пвмї сулкуії в псдоі мбігу
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в оаккат лагалзт їк нмвлмваедлщ.
Так, жагайщла нмйірзка пуб‘єкрів
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ла жакмлмгавфмку оівлі жвмгзрщпя гм угмпкмлайдлля іплуыфмї модлглмї кмгдйі
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кмозпрувалля ждкйякз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Угмпкмлайдлля мбоалмгм рзну нмйірзкз у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля лаоажі жвмгзрщпя гм
кмгдоліжауії ждкдйщлзт рмогів цмгм
ноав ла ждкйі гдоеавлмї ра кмкулайщлмї вйаплмпрі, угмпкмлайдлля
кдрмгів кмлромйы ра лагйягу у псдоі оауімлайщлмгм взкмозпралля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля.
Поз ущмку, лд взоіхуырщпя мплмвлі номбйдкз мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля
в
Укоаїлі, жмкодка вігпурліпрщ війщлмгм
озлку мбігу ракзт ждкдйщ. Така пзруауія жукмвйдла іплувалляк кмоармоіы ла номгае ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, які буйз
мрозкалі їт вйаплзкакз влапйігмк
омжнаывалля. З 2008 омку кмоармоіи
сакрзфлм буйм жомбйдлм бджпромкмвзк, имгм промк буйм номгмведлм гм
лабоалля фзллмпрі жакмлакз Укоаїлз
ном гдоеавлзи ждкдйщлзи кагапро ра
ном озлмк ждкдйщ. Помдкрз жакмлів
ном озлмк ждкдйщ лдмглмоажмвм омжомбйявпя оіжлзкз пуб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпроувалля, які жгагувайзпя взцд, номрд гм їт нозилярря гійм
лд гіихйм [6].
Суб‘єкракз нубйіфлмгм агкіліпроувалля ла оівлі взкмлалля мбоалмгм
рзну нмйірзкз в уіи псдоі в оаккат
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ыозгзфлзк і сіжзфлзк мпмбак лагаырщпя в
рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм лапрунлі
агкіліпроарзвлі нмпйугз цмгм ждкдйщ
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля:
 лагалля ноав кмозпрувалля і
ноава вйаплмпрі ла ждкдйщлі гійялкз
гдоеавлмї ра кмкулайщлмї вйаплмпрі
– оаимллзкз гдоеавлзкз агкіліпроауіякз, могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, рдозрмоіайщлзкз могалакз Ддоегдмкагапроу[6];
 лагалля гмжвмйу ла омжомбку
ра жарвдогедлля номдкрів ждкйдупромы цмгм ждкдйщлзт гійялмк гйя
нмгайщхмгм лагалля їт у вйапліпрщ
абм у кмозпрувалля - оаимллзкз
гдоеавлзкз агкіліпроауіякз, могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, рд-
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озрмоіайщлзкз могалакз Ддоегдмкагапроу [6];
 номвдгдлля гдоеавлмї одєпроауії ждкдйщлзт гійялмк ра жкіл гм
лзт в Ддоеавлмку ждкдйщлмку кагапроі - рдозрмоіайщлзкз могалакз Ддоегдмкагапроу [7];
 взгафа гмкукдлрауії ном ждкдйщлі гійялкз ж Ддоеавлмгм ждкдйщлмгм кагапроу - рдозрмоіайщлзкз могалакз Ддоегдмкагапроу [7];
 номвдгдлля гдоеавлмї одєпроауії ноав ла ждкдйщлі гійялкз в
Ддоеавлмку одєпроі одфмвзт ноав ла
лдоутмкд каилм – гдоеавлзкз одєпроармоакз оаимллзт гдоеавлзт
агкіліпроауіи, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, лмраоіупакз ра ілхзкз акодгзрмвалзкз пуб‘єкракз [8];
 іліуіывалля и номвдгдлля ждкдйщлзт рмогів цмгм ноав кмозпрувалля ра ноав вйаплмпрі ла ждкдйщлі
гійялкз гдоеавлмї и кмкулайщлмї
вйаплмпрі – оаимллзкз гдоеавлзкз
агкіліпроауіякз, могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля,
рдозрмоіайщлзкз
могалакз Ддоегдмкагапроу [6];
 ілхі агкіліпроарзвлі нмпйугз
в оаккат лагалзт нмвлмваедлщ.
Як вбафаєрщпя ж взцдвзкйагдлмгм, впі жажлафдлі агкіліпроарзвлі нмпйугз лагаырщпя рдозрмоіайщлзкз
могалакз удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз абм могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля, цм нмв‘яжалд ж гдудлроайіжауієы вйагз в оаккат нубйіфлмгм агкіліпроувалля в псдоі мбігу
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі.
Ваорм жажлафзрз, цм пуфаплі
рдлгдлуії
могаліжауії
нубйіфлмї
агкіліпроауії коаїл ЄС бажуырщпя ла
гдкмкоарзфліи гдудлроайіжауії вйагз, цм жгіиплыєрщпя хйятмк ндодгалля гмпрарліт нмвлмваедлщ ла
лаибйзефзи гм йыгди оівдлщ вйагз.
Напйігкмк ракзт одсмок прайм омжхзодлля кмкндрдлуії одгімлайщлзт
ра кіпудвзт могалів вйагз, рмбрм
гдудлроайіжауія уноавйілля, а ракме
укоунлдлля
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзт мгзлзущ (Швдуія,
Бдйщгія, Нікдффзла, Далія, Пмйщца)
[9 п. 43].

Помрд, впі жгагалі агкіліпроарзвлі
нмпйугз одайіжуырщпя в оаккат взжлафдлзт жакмлмк нмвлмваедлщ вігнмвіглзт пуб‘єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля. Помрд, пакд їт іплувалля,
вгмпкмлайдлля абм кмгдоліжауія лд
жгарла взоіхзрз номбйдку у псдоі
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля.
Срвмодлля бійщх дсдкрзвлзт кдталіжків нубйіфлмгм агкіліпроувалля
ла номудп мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля лдмбтіглм
одайіжмвуварз фдодж нмєглалля ракзт
пкйагмвзт гдоеавлмї нмйірзкз у жгагаліи псдоі: нм-ндохд, лдмбтіглм
нозилярз жакмл ном озлмк ждкдйщ
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля
в Укоаїлі, цм гапрщ жкмгу вігкілзрз
кмоармоіи ла номгае ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ра
псмокуварз війщлзи озлмк ракзт
ждкдйщ. Цд гапрщ нмхрмвт гйя омжбугмвз ілсоапроукруоз ждкдйщлмгм мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля в Укоаїлі. Пм-гоугд,
пуб‘єкрз нубйіфлмгм агкіліпроувалля
хйятмк омжомбкз ра жгіиплдлля агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапмбів нмвзллі впралмвзрз кдталіжкз нмєглалля гдоеавлзт, гомкагпщкзт ра
нозварлзт ілрдодпів. Здкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля є мглзк
ж лаиваейзвіхзт одпуопів бугщ-якмї
гдоеавз. Тмку, пакд іж узк нмв‘яжала
пзруауія, цм кмлуднруайщлі жапагз
ждкдйщлмї нмйірзкз гдоеавз ндодгбафдлі у нйалмвзт абм номгоаклзт гмкукдлрат вйаглзт ілпрзрурів і в нмгайщхмку омжвзваырщпя фдодж нмймедлля жакмлмгавпрва ра ілхі лмокз,
цм одгйакдлруырщ омбмру пуб‘єкрів
нубйіфлмгм агкіліпроувалля, які жгіиплыырщ уноавйілля у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Пм-родрд, пйіг жавдохзрз смокувалля пзпрдкз кагапроу, одєпроауії ждкдйщ ра жомбзрз номпріхд номудгуоу взгійдлля ждкдйщлзт гійялмк
ра їт смокувалля в Ддоеавлмку ждкдйщлмку кагапроі. Коік ущмгм, лдмбтіглм лаодхрі нозєгларзпя гм ілрдолауімлайщлзт ілсмокауіилзт кдоде ж
гмпйігедлля нзралщ омжвзрку ждкд-
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йщлзт віглмпзл, номалайіжуварз пзруауіы і омжомбзрз проардгіы омжвзрку
ждкдйщлзт віглмпзл, вкйыфзвхз номгоакз омжвзрку агоаолмгм пдкрмоу ра
пійщпщкзт рдозрмоіи, віггаыфз ндодвагу прзкуйыыфзк жатмгак, а лд палкуіяк, мбкдедлляк і нозкупак. Ваорм жажлафзрз, цм мплмвлзкз сакрмоакз жгіиплдлля нмпйігмвлмї нмйірз-

кз у псдоі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля є рака нмйірзка, яка нмвзлла жаномнмлуварз
ноакрзфлу і нмпйігмвлу пукунліпрщ
нмймедлщ ра жапмбів, які омжгйягаырщпя, як жакмллі ра жоуфлі гйя уфаплзків озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля.
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Лівак А. П. Пубйіфлд агкіліпроувалля у псдоі мбігу ждкдйь пійьпькмгмпнмгаопькмгм нозжлафдлля
Здкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі, лд гзвйяфзпщ ла іпрмрлі
бао‘єоз жі прмомлз жакмлмгавпрва, жгіиплыырщ мбіг жа укмвакз, які гзкруырщ рілщмвзи
і одайщлзи озлкз ракзт ждкдйщ, жажвзфаи у вігнмвіглмпрі гм ноавзй, які впралмвйдлі
фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз. З лаявлмы кмгдййы озлкмвзт віглмпзл у псдоі
мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі гдоеава лакагаєрщпя
кмлромйыварз озлмк жа гмнмкмгмы впралмвйдлзт жакмлмк кдталіжків кмлромйы ра
лагйягу у псдоі мтмомлз ждкдйщ. Дієвіпрщ ракзт жапмбів внйзває йзхд ла мбіг ждкдйщ
гдоеавлмї ра кмкулайщлмї вйаплмпрі. Поз ущмку, ждкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля нозварлмї вйаплмпрі жгіиплыырщ мбіг фапрм впундодф ноавзй, які лаоажі ндодгбафдлі ждкдйщлзк жакмлмгавпрвмк.
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Публічне адміністрування у сфері обігу земель сільськогосподарського . . .
Пубйіфлд агкіліпроувалля в уіи псдоі кає бурз нмпйігмвлзк ра ланоавйдлзк ла
пнозялля угмпкмлайдллы мбігу ждкдйщ, а лд йзхд ла жабджндфдлля сулкуімлувалля
лаявлмї кмгдйі мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі. Помрд,
лаоажі гіяйщліпрщ пуб‘єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля жвмгзрщпя гм кілікайщлмгм
лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг, які ндодгбафдлі жакмлмгавпрвмк.
Кйюфмві пймва: нубйіфлд агкіліпроувалля, ждкдйщлі гійялкз, пійщпщкмгмпнмгаопщкд нозжлафдлля, пуб‘єкрз нубйіфлмгм агкіліпроувалля.
Лзвак А. П. Пубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд в псдод мбмомра ждкдйь пдйьпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя
Здкйз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд, лдпкмроя ла пуцдпрвдллшд
баощдош пм прмомлш жакмлмгардйщпрва, мпуцдпрвйяыр мбмомр нм упймвзяк, кмрмошд
гзкруыр рдлдвми з одайщлши ошлкз ракзт ждкдйщ, мбшфлм в пммрвдрпрвзз п ноавзйакз, упралмвйдллшкз гдипрвуыцзк жакмлмгардйщпрвмк Укоазлш. С зкдыцдипя кмгдйщы ошлмфлшт мрлмхдлзи в псдод мбмомра ждкдйщ пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд гмпугаопрвм ншрадрпя кмлромйзомварщ ошлмк п нмкмцщы упралмвйдллшт жакмлмк кдталзжкмв кмлромйя з лагжмоа в псдод мтоалш ждкдйщ. Ддипрвдллмпрщ
ракзт подгпрв вйзядр рмйщкм ла мбмомрд ждкдйщ гмпугаопрвдллми з кмккулайщлми
пмбпрвдллмпрз. Поз ърмк, ждкйз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя фапрлми пмбпрвдллмпрз мпуцдпрвйяыр мбоацдлзд фапрм вмнодкз ноавзйак, кмрмошд пдифап нодгупкмродлш ждкдйщлшк жакмлмгардйщпрвмк.
Пубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд в ърми псдод гмйелм бшрщ нмпйдгмвардйщлшк з
ланоавйдллшк ла пмгдипрвзд пмвдохдлпрвмвалзы мбмомра ждкдйщ, а лд рмйщкм ла
мбдпндфдлзд сулкузмлзомвалзя пуцдпрвуыцди кмгдйз мбмомра ждкдйщ пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд. Оглакм, нмка гдярдйщлмпрщ пубчдкрмв нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя пвмгзрпя к кзлзкайщлмку нодгмправйдлзя агкзлзпроарзвлшт упйуг, нодгупкмродллшт жакмлмгардйщпрвмк.
Кйюфдвыд пймва: нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд, ждкдйщлшд уфапркз, пдйщпкмтмжяипрвдллмд лажлафдлзд, пубчдкрш нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя.
Livak A. Public administration in circulation of agricultural lands field
Agricultural land in Ukraine, despite significant barriers from the side of the
legislation, operates under conditions that dictate the shadow and real markets of such
lands, usually in accordance with the rules established by the current legislation of
Ukraine. With the existing model of market relations in the field of agricultural land
circulation in Ukraine, the state tries to control the market through a mechanism for
monitoring and supervision in the field of land protection established by law. At the same
time, the effectiveness of such funds affects only the turnover of land of state and
communal property. At the same time, agricultural land of private property often runs
contrary to the rules that are currently foreseen by land legislation.
Public administration in this area should be consistent and aimed at facilitating the
improvement of land circulation, and not only in ensuring the functioning of the existing
model of agricultural land circulation in Ukraine. However, at present, the activities of
public administration actors are reduced to the minimum provision of administrative
services provided by law.
Key words: public administration, land, agricultural purpose, subjects of public
administration.
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В пуфаплзт укмват гймбайіжауії
пупнійщлмгм езрря таоакрдолзк є
іпрмрлд нігвзцдлля жлафдлля ілсмокауії. Бджжандодфлзк є рд, цм ілсмокауіилзи номпріо, ілсмокауіилі
одпуопз, ілсмокауіила ілсоапроукруоа ра ілсмокауіилі рдтлмймгії жлафлмы кіомы внйзваырщ ла оівдлщ і
рдкнз пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм, лаукмвм-рдтліфлмгм і куйщруолмгм омжвзрку пуфаплмї гдоеавз. В рми ед
фап, ваейзвмгм жлафдлля лабуває
вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля ілсмокауіилзт віглмпзл у
псдоі балківпщкмї гіяйщлмпрі, цм
нмв‘яжалм ж проіккзк
омжвзркмк
пупнійщлзт віглмпзл і, в ндоху фдогу
– озлкмвзт. Впд уд жукмвйыє лдмбтігліпрщ жабджндфдлля ноавмвмгм жатзпру ілсмокауії в псдоі мбігу гомхмвзт кмхрів, жмкодка ноз жгіиплдллі балківпщкзт мндоауіи. Віглмпзлз кіе балкмк ра кйієлрмк в пзйу
пндузсікз балківпщкмї гіяйщлмпрі
каырщ гмвіофзи таоакрдо. Кйієлр лд
йзхд гмвіояє балку пвмї гомхмві
кмхрз, а и нмрдлуіилм гмнупкає имгм
гм ілсмокауії ном пвіи сілалпмвзи
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прал. Рмжгмймхдлля вігмкмпрди, цм
прмпуырщпя сілалпмвмгм пралу кйієлра і мпмбйзвм вігмкмпрди, цм пралмвйярщ балківпщку раєклзуы, кмед
лдгарзвлм пнйзлурз ла бджндку ра
однурауіы кйієлра балку, цм нігпзйыє лдмбтігліпрщ фіркмгм гдоеавлмгм
одгуйывалля ілсмокауіилмї псдоз
балківпщкмї гіяйщлмпрі жагаймк і
ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії
жмкодка. Пмояг ж узк, мпраллік фапмк пнмпрдоігаєрщпя нігвзцдлзи ілрдодп цмгм гмпруну гм балківпщкмї
ілсмокауії ж бмку як мкодкзт мпіб,
рак і могалів гдоеавлмї вйагз, цм
правзрщ ніг жагомжу дсдкрзвліпрщ
жатзпру балківпщкмї ілсмокауії, а
ракме нмомгеує лдгмвіоу гм балківпщкмї пзпрдкз жагаймк. Так, Впдпвірлік дкмлмкіфлзк смоукмк мнубйікмвалм одирзлг коаїл пвіру жа Ілгдкпмк
гймбайщлмї кмлкуодлрмпномкмелмпрі
2017-2018, жа галзкз якмгм Укоаїла
жа нмкажлзкмк лагіилмпрі і гмвіоз гм
балків нмпігає 123 кіпуд іж 137 коаїл
[1]. У жв‘яжку ж узк, лабуває акруайщлмпрі рдмодрзфлд мпкзпйдлля галмгм нзралля, агед взоіхдлля имгм
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пйугуварзкд сулгакдлрмк гйя взявйдлля лдгмйіків в мжлафдліи псдоі,
хйятів їт упулдлля, цм, як лапйігмк,
внйзварзкд ла оівдлщ гмвіоз гм балківпщкзт упралмв.
Окодкі апндкрз ноавмвмгм одгуйывалля балківпщкмї гіяйщлмпрі жагаймк і ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії жмкодка гмпйігеувайз у пвмїт
ноауят ракі взгарлі вфдлі, як
Д. О. Гдркалудв,
Т. А. Ларкмвпщка,
О. П. Оойык, В. Д. Чдолагфук ра
ілхі. Воатмвуыфз їт вагмкзи вкйаг в
омжбугмву балківпщкмгм ноава, а ракме ланоауывалля укоаїлпщкзт лаукмвуів в псдоі одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії, пйіг
жажлафзрз, цм номбйдкз ноавмвмгм
одгуйывалля в мжлафдліи псдоі жайзхаырщпя гм кілуя лд гмпйігедлзкз.
Мдра праррі нмйягає у взмкодкйдллі ра пзпрдкарзжауії лмокарзвлмноавмвзт акрів, які є мплмвмнмймелзкз ноз жгіиплдллі ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї
ілсмокауії.
Поз омжгйягі галмгм нзралля
вваеаєкм жа гмуійщлд омжнмфарз ж
таоакрдозпрзкз
нмляріилмкардгмоіайщлмгм анаоару, а пакд ж
взжлафдлля жкіпру ракзт нмлярщ як
«ноавмвд одгуйывалля» ра «балківпщка ілсмокауія», рзк пакзк жакйавхз сулгакдлр гйя нмгайщхзт рдмодрзфлзт гмпйігедлщ. Окоік ущмгм,
лаявліпрщ фіркм взжлафдлзт нмлярщ
гмжвмйзрщ мкодпйзрз псдоу віглмпзл, які нігйягаырщ водгуйываллы.
Бійщхд рмгм, мглмжлафліпрщ у омжукіллі ндвлмгм ноавмвмгм явзца гмжвмйзрщ взгійзрз мжлакз, цм вігмкодкйыварзкурщ имгм віг ілхзт лаукмвзт кардгмоіи.
Поавмва лаука таоакрдозжуєрщпя
вігпурліпры єглмпрі нмгйягів цмгм
омжукілля ноавмвмгм одгуйывалля,
цм мбукмвйдлм оіжлмкалірліпры нігтмгів гм
ноавмомжукілля.
Так,
І. М. Шмніла у праррі, нозпвяфдліи
кмлуднруайщлзк нігтмгак гм взжлафдлля нмлярря ноавмвмгм одгуйывалля, омжгйягає мпраллє ж нмжзуії ілпроукдлрайщлмгм,
ілпрзрууіилмгм,

лмокарзвлм-ыозгзфлмгм ра гіяйщліплмгм апндкрів, вігнмвіглм гм якзт
ноавмвд одгуйывалля – уд: фапрзла
(дйдкдлр) ноавмвмгм внйзву гдоеавз
ла пупнійщлі віглмпзлз жа гмнмкмгмы
пндузсіфлзт ноавмвзт жапмбів (лмок
ноава, ноавмвіглмпзл, акрів одайіжауії
ноава) ж кдрмы унмоягкувалля, жакоінйдлля, мтмомлз і омжвзрку пупнійщлзт віглмпзл (рдмоія нозомглмгм
ноава);
лмокарзвлм-могаліжауіилзи
внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз, цм
жгіиплыєрщпя жа як жа гмнмкмгмы
пндуіайщлзт ноавмвзт жапмбів, рак і
жавгякз ілхзк ноавмвзк явзцак, гм
якзт лайдеарщ ноавмпвігмкіпрщ, ноавмва куйщруоа, нозлузнз ноава (рдмоія нмжзрзвлмгм ноава); номудп, лапйігкакз якмгм є жгіиплдлля уійдпноякмвалмгм ноавмвмгм внйзву гдоеавз ла пупнійщлі віглмпзлз; жгіиплывалд жа гмнмкмгмы пндуіайщлзт ыозгзфлзт жапмбів унмоягкувалля пупнійщлзт віглмпзл, цм вкйыфає їт ыозгзфлд жакоінйдлля, мтмомлу, кмлромйщ жа їт прабійщліпры ра віглмвйдлля у взнагку нмоухдлля; гіяйщліпрщ
гдоеавз, її могалів і нмпагмвзт мпіб, а
ракме унмвлмваедлзт ла рд гомкагпщкзт могаліжауіи цмгм впралмвйдлля
мбмв‘яжкмвзт гйя взкмлалля ыозгзфлзт
лмок
(ноавзй)
нмвдгілкз
пуб‘єкрів ноава їт одайіжауії в кмлкодрлзт віглмпзлат ра жапрмпувалля
гдоеавлмгм нозкупу гм ноавмнмоухлзків ж кдрмы гмпяглдлля прабійщлмгм ноавмнмоягку в пупнійщпрві [2,
п. 1059].
Вмглмфап мжлакакз ноавмвмгм
одгуйывалля ла гукку О. Ф. Скакул
є рд, цм вмлм: є оіжлмвзгмк пмуіайщлмгм одгуйывалля; гмжвмйяє віглмпзлак кіе пуб‘єкракз лабуварз ндвлмї ноавмвмї смокз, яка кає гдоеавлм-вйаглзи таоакрдо, рмбрм в ыозгзфлзт лмокат гдоеава вкажує кіоу
кмейзвмї ра лайделмї нмвдгілкз;
кає кмлкодрлзи таоакрдо, рмку жавегз нмв‘яжалд ж одайщлзкз віглмпзлакз; кає уійдпноякмвалзи таоакрдо, рмбрм пноякмвалд ла жагмвмйдлля жакмллзт ілрдодпів пуб‘єкрів ноава; жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы ноавмвзт жапмбів, які жабджндфуырщ имгм
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дсдкрзвліпрщ; гаоалрує гмвдгдлля
лмок ноава гм їт взкмлалля [3,
п. 307–308].
Щм прмпуєрщпя нмлярря балківпщкмї ілсмокауії, рм її кмелм омжгйягарз як в хзомкмку, рак і вужщкмку
омжукіллі. У хзомкмку омжукіллі
номнмлуєрщпя ракд взжлафдлля балківпщкмї ілсмокауії. Балківпщка ілсмокауія – уд бугщ-які вігмкмпрі,
бджнмпдодглщм абм мнмпдодгкмвалм
нмв‘яжалі іж балкмк, балківпщкмы
гіяйщліпры ра балківпщкмы пзпрдкмы,
які лдмбтіглі ноз нозиляррі вігнмвіглмгм оіхдлля балкмк абм кйієлрмк.
У вужщкмку омжукіллі, балківпщку
ілсмокауіы кмела омжгйягарз як
вігмкмпрі ном балк ра имгм гіяйщліпрщ [4].
Пдодтмгяфз бджнмпдодглщм гм
омжгйягу ноавмвмгм одгуйывалля
ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії,
вваеаєкм жа гмуійщлд омжнмфарз іж
лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, нмймедлля якмгм каырщ лаивзцу ыозгзфлу пзйу в гдоеаві – Кмлпрзрууії
Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку.
Так, пр. 32 Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз [5] впралмвйыє жабмомлу жбзоалля, жбдоігалля ра нмхзодлля кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ном мпмбу бдж її
жгмгз, жа взляркмк взнагків, ндодгбафдлзт жакмлмк.
Окоік Кмлпрзрууії Укоаїлз, ваейзву омйщ у омжоіжі галмгм нзралля
вігігоаырщ кіелаомглм-ноавмві акрз,
жгмга ла мбмв‘яжкмвіпрщ якзт лагала
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, пдодг
якзт ваорм взгійзрз Кмлвдлуіы ном
вігкзвалля, нмхук, аодхр ра кмлсіпкауіы гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк [6] віг 8 йзпрмнага 1990
омку, яка жмбмв‘яжує прмомлз везварз жакмлмгавфі ра ілхі жатмгз, лдмбтіглі гйя унмвлмваедлля її пугів абм
ілхзт кмкндрдлрлзт могалів взгаварз омжнмоягедлля ном лагалля балківпщкзт гмкукдлрів абм ном їт взйуфдлля ра лд утзйярзпя віг ущмгм
ла нігправі балківпщкмї раєклзуі.
У оаккат кіелаомглмгм пнівомбірлзурва вкажала Кмлвдлуія жабмомляє прмомлак нмпзйарзпя ла балківпщку раєклзуы як ла нігправу гйя
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вігкмвз у бугщ-якмку пнівомбірлзурві жгіглм жі пр. 18 жажлафдлмгм кіелаомглмгм гмкукдлру, а ракме ндодгбафає кмейзвіпрщ у оажі омжкозрря
балківпщкмї раєклзуі палкуімлуварз
номталля ном пнівомбірлзурвм пуггды абм ілхзк пугмвзк могалмк.
Напрунлзи оівдлщ в ієоаотії ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії урвмоыырщ лмокарзвлм-ноавмві акрз, які вігнмвіглм
гм Накажу Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз «Пом вгмпкмлайдлля нмоягку гдоеавлмї одєпроауії лмокарзвлмноавмвзт акрів у Міліпрдопрві ыпрзуії Укоаїлз ра пкапувалля оіхдлля
ном гдоеавлу одєпроауіы лмокарзвлм-ноавмвзт акрів» віг 12 квірля
2005 омку взжлафдлі як мсіуіилі гмкукдлрз, нозилярі унмвлмваедлзк
ла уд пуб'єкрмк лмокмрвмодлля у
взжлафдліи жакмлмк смокі ра нмоягку, які впралмвйыырщ лмокз ноава
гйя лдмжлафдлмгм кмйа мпіб і омжоатмвалі ла лдмглмоажмвд жапрмпувалля
[7].
Так, Закмл Укоаїлз «Пом ілсмокауіы» [8] віг 2 емврля 1992 омку
омжкозває ноавмві мплмвз цмгм
првмодлля, жбзоалля, мгдоеалля,
жбдоігалля, взкмозпралля, нмхзодлля, мтмомлз, жатзпру ілсмокауії, гд
пдодг ілхзт взгів ілсмокауії кмела
взгійзрз бджнмпдодглщм балківпщку
ілсмокауіы. Ражмк ж рзк, пйухлзк є
жауваедлля Д. С. Савфдлкм ж нозвмгу пр. 21 вкажалмгм жакмлу, яка взжлафає ілсмокауіы ж мбкдедлзк
гмпрунмк, гм якмї лайдезрщ кмлсігдлуіила, раєкла ра пйуебмва ілсмокауія. У пвмы фдогу, оіжлі гайужі
ноава віглмпярщ гм ілсмокауії ж мбкдедлзк гмпрунмк ілхі взгз ілсмокауії, пдодг якзт є і балківпщка ілсмокауія [9, п. 386]. Закмл Укоаїлз
«Пом Науімлайщлзи балк Укоаїлз»
[10] віг 20 роавля 1999 омку, жгіглм ж
якзк мглієы ж сулкуіи вкажалмгм
балку є жгіиплдлля кдрмгмймгіфлмгм
жабджндфдлля ж нзралщ жбдоігалля,
жатзпру, взкмозпралля ра омжкозрря
ілсмокауії, цм пралмвзрщ балківпщку
раєклзуы. Коік рмгм, вкажалзи акр
жакмлмгавпрва у омжгійі ХІІ мкодп-
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йыє нмвлмваедлля удлроайщлмгм
балку Укоаїлз цмгм балківпщкмї ілсмокауії у фапрзлі могаліжауії гомхвм-кодгзрлмї ра сілалпмвмї прарзпрзкз. Такме лмокакз пр. 66 впралмвйдла жабмомла омжгмймхдлля балківпщкмї раєклзуі пйуебмвуякз ракмгм балку. Закмл Укоаїлз «Пом
балкз і балківпщку гіяйщліпрщ» [11]
віг 7 гоугля 2000 омку взжлафає
проукруоу балківпщкмї пзпрдкз, а
ракме жапагз првмодлля, гіяйщлмпрі,
одмогаліжауії ра йіквігауії балків.
Поз ущмку ноавмвмку одгуйываллы
балківпщкмї раєклзуі нозпвяфдла
гйава 10 жажлафдлмгм лмокарзвлмноавмвмгм акру, в якіи мкодпйдлм
жкіпр нмлярря балківпщкмї раєклзуі,
взмкодкйдлм ндодйік вігмкмпрди, цм
пралмвйярщ раку раєклзуы, ндодгбафдлм мбмв‘яжмк жбдодедлля балківпщкмї раєклзуі ра нмоягмк її омжкозрря,
а ракме водгуйщмвалм нзралля цмгм
лагалля ілсмокауії ном оатулкз
бмоелзків. Фулкуімлувалля галмгм
оаккмвмгм жакмлу пнозяє првмодллы
кдталіжку, якзи є жанмоукмы лайделмгм жбдоігалля ілсмокауії, цм пралмвзрщ балківпщку раєклзуы. Козкілайщлзи кмгдкп Укоаїлз [12] віг 5
квірля 2001 омку впралмвйыє вігнмвігайщліпрщ жа лджакмллд жбзоалля ж
кдрмы взкмозпралля абм взкмозпралля вігмкмпрди, цм пралмвйярщ
кмкдоуіилу абм балківпщку раєклзуы (пр. 231), омжгмймхдлля кмкдоуіилмї абм балківпщкмї раєклзуі (пр.
232) рмцм. В пвмы фдогу, Закмл
Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк,
сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля» [13] віг 14 емврля
2014 омку жабджндфує вжаєкмгіы ноавммтмомллзт могалів і балків цмгм
мрозкалля віг мпралліт гмкукдлрів
абм ілсмокауії, цм пралмвйярщ балківпщку раєклзуы. Далд нмймедлля
жлаихйм пвмє вігмбоаедлля у пндуіайіжмвалзт жакмлат, цм прмпуырщпя
гіяйщлмпрі мкодкзт ноавммтмомллзт
могалів – Сйуебз бджндкз Укоаїлз,
Науімлайщлмгм
алрзкмоунуіилмгм

быом Укоаїлз рмцм. Вігнмвіглм Закмл Укоаїлз «Пом вайыру і вайырлі
мндоауії» [14] віг 21 фдовля 2018
омку одгуйыє мкодкі апндкрз ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії. Змкодка, вкажалзи лмокарзвлм-ноавмвзи
акр гмжвмйяє фапркмвд омжкозрря
балківпщкмї раєклзуі, рзк пакзк
гдцм жкілыє ноавзйа її омжкозрря.
Опмбйзвд кіпуд в пзпрдкі фзллмгм жакмлмгавпрва, цм одгуйыє ілпрзрур балківпщкмї ілсмокауії, вігвмгзрщпя нігжакмллзк лмокарзвлзк
акрак, лмокз якзт кмлкодрзжуырщ
нмймедлля жакмлів фз жанмвлыырщ
номгайзлз ноавмвмгм одгуйывалля.
Ожлафдлі акрз номнмлуєкм кйапзсікуварз ла гві гоунз: нігжакмллі акрз,
цм одгуйыырщ нзралля балківпщкмї
ілсмокауії ж мбкдедлзк гмпрунмк;
нігжакмллі акрз, цм кіпрярщ ілсмокауіы ж вігкозрзк гмпрунмк ра прмпуырщпя лагалля балківпщкмї ілсмокауії цмгм мкодкзт мндоауіи і нмпйуг балку.
Вігнмвіглм гм ндохмї гоунз пйіг
віглдпрз: нм-ндохд, Пмпралмву Поавйілля Науімлайщлмгм балку Укоаїлз «Пом жарвдогедлля ноавзй жбдоігалля, жатзпру, взкмозпралля ра омжкозрря балківпщкмї раєклзуі» віг 14
йзнля 2006 омку [15], яка мкоік жагайщлзт нмймедлщ, кіпрзрщ лмокз,
цм гдрайіжуырщ нмоягмк жбдоігалля,
жатзпру, взкмозпралля ілсмокауії,
цм кіпрзрщ балківпщку раєклзуы, а
ракме взжлафаырщ нмоягмк і кдеі
омжкозрря ракмї ілсмокауії, взйуфдлля (взїккз) одфди і гмкукдлрів,
які кіпрярщ вкажалзи взг ілсмокауії.
Окодкд кіпуд вігвмгзрщпя мпмбйзвмпряк омжкозрря балківпщкмї раєклзуі
удлроайщлмку балку Укоаїлз ра унмвлмваедлмку могалу в уіи псдоі.
Сакд вкажалзи нігжакмллзи акр лаибійщх гдрайщлм водгуйщмвує нзралля
цмгм ілсмокауії, нмв‘яжалмї ж балківпщкмы раєклзуды як мглмгм ж
взгів балківпщкмї ілсмокауії. Пмгоугд, Пмпралмву Поавйілля Науімлайщлмгм балку Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном могаліжауіы жатмгів іж жабджндфдлля ілсмокауіилмї бджндкз в балківпщкіи пзп-
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рдкі Укоаїлз» віг 28 вдодпля 2017
омку [16], мплмвла кдра якмї нмйягає
в угмпкмлайдллі взкмг гм жатзпру
ілсмокауії в ілсмокауіилзт пзпрдкат балків, жмкодка і балківпщкмї
ілсмокауії, хйятмк жаномвагедлля
пзпрдкз уноавйілля ілсмокауіилмы
бджндкмы, лайахрувалля кознрмгоасіфлмгм жатзпру балківпщкмї ілсмокауії, номвдгдлля мплмвлзт і гмгаркмвзт жатмгів жабджндфдлля бджндкз
ілсмокауії.
Нд вгаыфзпщ гм гдрайщлмгм алайіжу гоугмї гоунз нігжакмллзт акрів,
йзхд прзпйм жажлафзкм їт ндодйік:
Пмпралмвз Поавйілля Науімлайщлмгм
балку Укоаїлз «Пом жарвдогедлля
раозсів ла нмпйугз (мндоауії), цм
лагаырщпя (жгіиплыырщпя) Науімлайщлзк балкмк Укоаїлз» (2003 о.),
«Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном
номвдгдлля Науімлайщлзк балкмк
Укоаїлз мндоауіи ж кунівйі-номгаеу
ілмждклмї вайырз ла укмват «пвмн»
(2016 о.), «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном вдгдлля капмвзт мндоауіи
у лауімлайщліи вайырі в Укоаїлі»
(2017 о.), «Пом жарвдогедлля Поавзй
омжоатулку балкакз Укоаїлз жагайщлмї ваормпрі кодгзру гйя пнмезвафа
ра одайщлмї оіфлмї номудлрлмї правкз
жа гмгмвмомк ном пнмезвфзи кодгзр»
(2017 о.), «Пом жарвдогедлля Ілпроукуії ном нмоягмк вайырлмгм лагйягу
балків жа гмрозкалляк оджзгдлракз
гоалзфлзт промків омжоатулків жа
мндоауіякз ж дкпнмору ра ікнмору
рмваоів» (2019 о.), «Пом жарвдогедлля Пмймедлля ном жатмгз жатзпру ра
взжлафдлля
нмоягку
жгіиплдлля
мкодкзт мндоауіи в ілмждкліи вайырі» (2019 о.) ра ілхі. Тмбрм балківпщка ілсмокауія ж вігозрзк гмпрунмк
кмед прмпуварзпя кодгзрлзт, омжоатулкмвзт, вайырлзт, капмвзт мндоауіи ра оіжлмкалірлзт сілалпмвзт нмпйуг.
Такме в апндкрі омжгйягу галмгм
нзралля ваорм жвдолурз увагу ла
ужагайщлдлля Вдотмвлмгм пугу Укоаїлз як дйдкдлру пуггівпщкмї ноавмпвігмкмпрі ра омжпугу. Так, Сугмва
ноакрзка омжгйягу пноав ном омжкозрря балкакз ілсмокауії, яка кіп-
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рзрщ балківпщку раєклзуы цмгм
ыозгзфлзт ра сіжзфлзт мпіб [17] віг
21 гоугля 2009 омку ла нігправі алайіжу прарзпрзфлзт галзт ра фзллмгм
жакмлмгавпрва ужагайщлыє нмймедлля цмгм ноавмвмгм одезку ілсмокауії, яка кіпрзрщ балківпщку раєклзуы, нігправ, ноавзй її омжкозрря,
одгуйыє нзралля цмгм нігпуглмпрі,
ыозпгзкуії ра взгів номвагедлля
мжлафдлмї кардгмоії пноав, взжлафає
жкіпр жаявз ра гдякі апндкрз вігкозрря номвагедлля ра нозжлафдлля
пноавз гм омжгйягу ра її бджнмпдодглщмгм омжгйягу, и ілхі нзралля,
нмв‘яжалі ж утвайдлляк і мпкаоедлляк оіхдлля цмгм ілсмокауії, яка
кіпрзрщ балківпщку раєклзуы.
Оглак лд жваеаыфз ла фзпдйщліпрщ лмокарзвлм-ноавмвмї бажз, жа
гмнмкмгмы якмї жгіиплыєрщпя ноавмвд одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії, ра її нмпріилд млмвйдлля, ракд одгуйывалля жайзхаєрщпя лдгмпкмлайзк. Змкодка, кмва игд
ном жапраоійіпрщ мкодкзт нмймедлщ
жакмлмгавпрва ра їт лдвігнмвігліпрщ
взкмгак кіелаомглзт ноавмвзт акрів фз пундодфйзвіпрщ нмймедлщ мглмгм акру нмймедлляк ілхмгм. Дм
узт номбйдк цд и гмгаєрщпя вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм взжлафдлля балківпщкмї ілсмокауії, цм нозжвмгзрщ
гм лдрмфлмпрі ра лдмглмжлафлмпрі
омжукілля жкіпру мкодкзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів і нмкзйкмвзк
віглдпдлляк ндвлмї ілсмокауії гм
балківпщкмї.
Воатмвуыфз уд, гм жагайщлзт ланояків нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру
балківпщкмї ілсмокауії гмуійщлм віглдпрз:
жакоінйдлля ла жакмлмгавфмку
оівлі гдсіліуії балківпщкмї ілсмокауії ж кдрмы вігкдеувалля її віг ілхзт взгів ілсмокауії ра нмйдгхдлля
ноавмомжукілля;
нозвдгдлля у вігнмвігліпрщ акрз
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва кіелаомглзк;
жгіиплдлля гйзбзллмгм алайіжу
лмок ноава в мжлафдліи псдоі ж нмгайщхзк упулдлляк пундодфйзвмпрі
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фз губйывалля нмймедлщ мглмгм
акру нмймедлляк ілхмгм.
Такзк фзлмк, кмела кмлпраруварз ном лаявліпрщ жлафлмї кійщкмпрі
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм одгуйыырщ віглмпзлз в мжлафдліи псдоі, які, у пвмы фдогу, нмгійяырщпя ла
ракі, цм одгуйыырщ нзралля балківпщкмї ілсмокауії ж мбкдедлзк гмпрунмк и рі, цм кіпрярщ ілсмокауіы ж
вігкозрзк гмпрунмк ра прмпуырщпя
лагалля балківпщкмї ілсмокауії цмгм мкодкзт мндоауіи і нмпйуг балку,
а ракме ужагайщлдлля пугмвмї ноакрзкз. Поз ущмку, пйіг жажлафзрз, цм
кійщкіплд одгйакдлрувалля ілпрзруру
балківпщкмї ілсмокауії каыфз гмпзрщ

взпмкзи оівдлщ, мглак лд взоіхує
лзжку іплуыфзт номгайзл в ноавмвмку одгуйываллі ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії. Оред, нмродба в
имгм якіплмку вгмпкмлайдллі жайзхаєрщпя акруайщлмы. Вігнмвіглм
якіплд ноавмвд одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії пнозярзкд
жкіулдллы гмвіоз гм лауімлайщлмї
балківпщкмї пзпрдкз и кдталіжку
жатзпру балківпщкмї раєклзуі як мглмгм ж взгів балківпщкмї ілсмокауії,
а ракме жабджндфзрщ лайагмгедлля
вжаєкмгії цмгм мбкілу балківпщкмы
ілсмокауієы кіе балкакз и ілхзкз
могалакз гдоеавлмї вйагз.
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Чдолагфук Т. О. Дм нзралля ноавмвмгм одгуйювалля ілпрзруру балківпькмї ілсмокауії
Срарря нозпвяфдла нзралляк ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії. Взмкодкйдлм нігтмгз гм взжлафдлля нмлярря ноавмвмгм одгуйывалля ра
взмкодкйдлм имгм мжлакз. Рмжкозрм жкіпр і взгз балківпщкмї ілсмокауії. Рмжгйялурм
гедодйа ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії вігнмвіглм гм їт
кіпуя в пзпрдкі лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва. У жв‘яжку ж узк взжлафдлм жагайщлі
номбйдкз в мжлафдліи псдоі ра ланоякз нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм одгуйывалля. Зомбйдлм взплмвмк ном акруайщліпрщ якіплмгм вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру балківпщкмї ілсмокауії ла нігправі ужагайщлдлля гедодй ракмгм
одгуйывалля.
Кйюфмві пймва: балківпщка ілсмокауія, балківпщка раєклзуя, ілпрзрур балківпщкмї ілсмокауії, лмокарзвлм-ноавмві акрз, ноавмвд одгуйывалля.

Чдолагфук Т. А. К вмномпу ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми
злсмокаузз
Срарщя нмпвяцдла вмномпак ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми
злсмокаузз. Вшгдйдлш нмгтмгш к мнодгдйдлзы нмлярзя ноавмвмгм одгуйзомвалзя з
вшгдйдлш дгм нозжлакз. Рапкошрм пмгдоеалзд з взгш балкмвпкми злсмокаузз. Раппкмродлш зпрмфлзкз ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми злсмокаузз в
пммрвдрпрвзз п зт кдпрмк в пзпрдкд лаузмлайщлмгм жакмлмгардйщпрва. В пвяжз п ързк
мнодгдйдлш мбцзд номбйдкш в укажаллми псдод з ланоавйдлзя нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз ноавмвмгм одгуйзомвалзя. Сгдйал вшвмг мб акруайщлмпрз кафдпрвдллмгм
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пмвдохдлпрвмвалзя ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура балкмвпкми злсмокаузз ла
мплмвалзз мбмбцдлзя зпрмфлзкмв ракмгм одгуйзомвалзя.
Кйюфдвыд пймва: балкмвпкая злсмокаузя, балкмвпкая раила, злпрзрур балкмвпкми злсмокаузз, лмокарзвлм-ноавмвшд акрш, ноавмвмд одгуйзомвалзд.

Chernadchuk T. Tм the question of legal regulation of the institute of banking information
The article is devoted to issues of legal regulation of the Institute of Banking Information. The approaches to the definition of the concept of legal regulation are singled out
and its features are distinguished. The content and types of banking information are disclosed. The sources of legal regulation of the Institute of banking information according
to their place in the system of national legislation are considered. In this connection, the
general problems in the identified sphere and directions of increase of efficiency of legal
regulation are determined. The conclusion is made about the relevance of qualitative improvement of the legal regulation of the Institute of Banking Information on the basis of
generalization of sources of such regulation.
Key words: banking information, bank secrecy, institute of banking information, legal acts, legal regulation.
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Фінансова національна безпека як
складова фінансового суверенітету
держави
В укмват хвзгкмї гймбайіжауії
кіелаомглмї
сілалпмвмї
пзпрдкз
жв'яжмк дкмлмкікз Укоаїлз ж пвірмвмы
дкмлмкікмы, її дкпнморла моієлрауія,
віг‘єклзи нйаріелзи байалп, а вігнмвіглм і нмпріилі жмвліхлі жанмжзфдлля, првмоыырщ жлафлі лдбджндкз гйя
лауімлайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз. В
укмват сілалпмвм-дкмлмкіфлмї козжз
ноімозрдрлзк ланоякмк гіяйщлмпрі
гдоеавз є номвдгдлля пкммогзлмвалмї нмйірзкз ра взомбйдлля проардгії
цмгм жлзедлля внйзву козжмвзт
явзц у сілалпмвмку пдкрмоі. Воатмвуыфз капхраб, гйзбзлу і розвайіпрщ
козжмвзт явзц у сілалпмвіи псдоі, а
ракме прунілщ їт лдгарзвлмгм внйзву
ла номудпз, цм вігбуваырщпя у вірфзжляліи дкмлмкіуі, нмродбуырщ вгмпкмлайдлля нігтмгз гм смокувалля
пзпрдкз сілалпмвмї бджндкз Укоаїлз.
Науімлайщла сілалпмва бджндка мпмбйзвм ріплм нмв‘яжала ж гдоеавлзк
сілалпмвзк пувдодлірдрмк, мпкійщкз в
оажі вігпурлмпрі ндохмгм правзрщпя
ніг пуклів лаявліпрщ гоугмгм. Зажлафдлд мбукмвйыє акруайщліпрщ гмпйігедлля галмї номбйдкарзкз, жмкодка
рзт жмвліхліт ра влуроіхліт сакрмоів, цм кмеурщ нозжвдпрз гм првмодлля оіжлмгм омгу жагомж лауімлайщ-
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ліи сілалпмвіи бджндуі, ра хйятів їт
кілікіжауії.
Мдрмы праррі є номвдпрз ноавмвзи алайіж мплмвлзт сакрмоів, які
внйзваырщ ла лауімлайщлу бджндку
гдоеавз, ра гмпйігзрз фзллзкз, цм
мбкдеуырщ гдоеавлзи сілалпмвзи
пувдодлірдр.
Забджндфдлля ж бмку гдоеавз жатзпру езррєвм ваейзвзт (кйыфмвзт)
ілрдодпів гдоеавз, одгімлів, нігнозєклзущкзт проукруо ра гомкагял у
сілалпмвіи псдоі віг внйзву лдгарзвлзт фзллзків є мглієы ж гмймвлзт
влуроіхліт сулкуіи гдоеавз. Гймбайіжауія в кіелаомгліи сілалпмвіи
пзпрдкі, яка нігвзцзйа вжаєкмжайделіпрщ лауімлайщлзт вайыр гдоеав
пвіру ра воажйзвіпрщ лауімлайщлзт
сілалпмвзт пзпрдк віг сілалпмвзт
козж в мкодкзт одгімлат пвіру, нмправзйз ла ндохзи нйал нзралля лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз ра акруайіжувайз ваейзвіпрщ жатзпру лауімлайщлзт ілрдодпів гдоеавз у сілалпмвіи
псдоі. Чурйзвіпрщ лауімлайщлзт сілалпмвзт пзпрдк віг пвірмвзт сілалпмвзт козж ра їт жайделіпрщ віг жмвліхлщмгм внйзву мбукмвзйз рдлгдлуіы цмгм нозилярря ла гдоеавлмку
оівлі кмлуднуіи жабджндфдлля лауім-
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лайщлмї бджндкз у сілалпмвіи псдоі
[ланозкйаг, 1], в якіи гдоеавлзкз
могалакз
жакоінйыєрщпя
пзпрдка
нозлузнів ра жапмбів одайіжауії кйыфмвзт ілрдодпів у сілалпмвіи псдоі
гдоеавз ра жатзпру віг влуроіхліт ра
жмвліхліт жагомж.
Пзралля
сілалпмвмї
бджндкз
гдоеавз, жмкодка її жабджндфдлля,
внйзває мглмфаплм ла влуроіхлы
сулкуіы гдоеавз ра ріплм нмв‘яжалд ж
її жмвліхлщмы сулкуієы, яку гдоеавз
взкмлуырщ ніг фап кіелаомглмгм
пнівомбірлзурва в псдоі сілалпів.
Вігнмвіглм гм Рмжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз «Пом птвайдлля Кмлуднуії жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз у сілалпмвіи псдоі»
віг 2012 омку гм фзллзків, цм кмеурщ нозжвдпрз гм жмвліхліт жагомж
лауімлайщліи бджндуі у сілалпмвіи
псдоі лайдеарщ: жлафла жайделіпрщ
віг жмвліхліт кодгзрмоів, мбкдедліпрщ гмпруну гм кіелаомглзт сілалпмвзт озлків, жлафла жайделіпрщ віг
дкпнморлм-ікнморлмї гіяйщлмпрі, нмгіохдлля пралу жмвліхлщмї рмогівйі,
жомпралля гдсіузру нйаріелмгм байалпу, жмкодка оатулку нмрмфлзт мндоауіи, ра внйзв пвірмвзт сілалпмвзт
козж ла сілалпмву пзпрдку гдоеавз
[1]. Такме, ла лах нмгйяг, гм пуфаплзт жмвліхліт жагомж гйя лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз пйіг гмгарз
лджатзцдліпрщ гдоеавлзт ілрдолдркдоде ра пдовдоів в псдоі сілалпів
віг жмвліхліт кібдо-арак ла балківпщкі пзпрдкз.
В пвмы фдогу, гм фзллзків, цм
кмеурщ нозжвдпрз гм првмодлля влуроіхліт жагомж лауімлайщліи сілалпмвіи бджндуі, лмокмрвмодущ віглмпзрщ:
лдпрабійщліпрщ ра лдгмпкмлайіпрщ ноавмвмгм одгуйывалля у сілалпмвіи
псдоі; лдоівлмкіолзи омжнмгій нмгаркмвмгм лавалраедлля ла пуб‘єкрів
гмпнмгаоывалля, цм жукмвйыє утзйдлля віг пнйарз нмгарків ра вігнйзв
канірайу жа кмогмл; вігнйзв канірайу
жа кмогмл влапйігмк нмгіохдлля ілвдпрзуіилмгм кйікару; лзжщкзи оівдлщ
быгедрлмї гзпузнйілз і лджбайалпмваліпрщ быгедрлмї пзпрдкз; жбійщхдлля мбпягу гдоеавлмгм бмогу; рілі-

жауія дкмлмкікз; лдгмпрарліи оівдлщ
жмймрмвайырлзт одждовів; жлафлзи
оівдлщ гмйаозжауії дкмлмкікз; іпрмрлі
кмйзвалля мбкіллмгм куопу лауімлайщлмї вайырз, цм лд мбукмвйдлі гієы
какомдкмлмкіфлзт сакрмоів; пйабкзи
омжвзрмк смлгмвмгм озлку; лдгмпрарліи оівдлщ канірайіжауії сілалпмвмї
пзпрдкз [1].
Далзи ндодйік влуроіхліт фзллзків, цм жагомеуырщ лауімлайщліи
бджндуі, пйіг гмнмвлзрз ракзк – ндодвзцдлля гмнупрзкмгм оівля нозпурлмпрі ілмждклзт балків в балківпщкіи
пзпрдкі гдоеавз, мпмбйзвм балків
мглієї жаоубіелмї коаїлз. Дйя Укоаїлз галд нзралля є акруайщлзк, мпкійщкз кійщкіпрщ балків Рмпіипщкмї Фдгдоауії, цм жгіиплывайз гіяйщліпрщ ла
рдозрмоії Укоаїлз ла 2014 оік пкйагайа пуррєву, як гйя мглієї коаїлз,
фапрку – нозбйзжлм 8-10% [2], яка
ніжліхд (ж нмфаркмк віипщкмвзт гіи
ла Стмгі Укоаїлз) буйа пкмофдла
каиед вгвіфі. За укмв жомпралля галмгм нмкажлзка кмгйа лапрарз лдбджндка кмейзвмпрі првмодлля ж бмку
РФ хруфлмгм гдсмйру абм ілхзт
лдбджндк, а уд є нігправмы вваеарз
лдгмпкмлаймы омбмру вігнмвіглзт
гдоеавлзт могалів галмгм ндоімгу
цмгм жатзпру лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз Укоаїлз.
Алайіж вкажалзт нмймедлщ Рмжнмоягедлля КМУ фіркм вкажує ла рд,
цм жмвліхліи сакрмо є мглзк ж мплмвлзт фзллзків, якзи кмед нозжвдпрз
як гм жмвліхліт, рак і гм влуроіхліт
жагомж. Опмбйзвм ваейзвзк в галмку
кмлрдкпрі є нзралля жмвліхлщмгм
гдоеавлмгм бмогу, якзи, ж мглмгм
бмку, пнозфзлыє в ндвліи кіоі мбкдедлля пувдодлірдру (лдтаи і гмбомвійщлд), мпкійщкз кіелаомглі сілалпмві
могаліжауії жгіиплыырщ кодгзрувалля
гдоеавз жа укмвз взкмлалля лды
одсмок лд рійщкз в дкмлмкіфліи псдоі, айд і в ілхзт псдоат езрря коаїлз
(ланозкйаг, одсмокз в алрзкмоунуіиліи псдоі рмцм). З ілхмгм бмку,
вдйзкзи жмвліхліи бмог гдоеавз прає
пуррєвзк гайщкуыфзк фзллзкмк гйя
омжвзрку лауімлайщлмї сілалпмвмї
пзпрдкз, мпкійщкз мбпйугмвувалля
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гдоеавлмгм бмогу ра пнйара вігпмрків
нм кодгзрат йягаырщ ваекзк рягаодк
ла дкмлмкіку коаїлз. Тмку, гіяйщліпрщ гдоеавз як пуб‘єкра кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава нігнмоягкмвала лд рійщкз нозлузнак ра лмокак
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава, айд
и жгіиплыєрщпя у вігнмвіглмпрі гм
лауімлайщлзт ілрдодпів коаїлз в псдоі сілалпів. З кдрмы жабджндфдлля
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля лауімлайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз ра жомпралля дкмлмкікз, гдоеава гіє ла кіелаомгліи аодлі у вігнмвіглмпрі ж
мбоалзкз лды влуроіхлщмгдоеавлзкз проардгіфлзкз нйалакз, кмлуднруайщлзкз жапагакз ра кдталіжкакз
жанмбігалля козжмвзт явзц в псдоі
сілалпів.
Сакд кдоуыфзпщ вйаплзк лауімлайщлзк ілрдодпмк в псдоі сілалпів,
гдоеава впрунає в рі фз ілхі кіелаомглі сілалпмві віглмпзлз, а пакд:
прає фйдлмк кіелаомглзт сілалпмвзт
могаліжауіи, прарурлі уійі якзт вмла
жгігла взкмлуварз; укйагає кіелаомглі гмгмвмоз в сілалпмвіи псдоі рмцм. Помрд, гйя рмгм, цмб ла кіелаомгліи аодлі гіярз в лауімлайщлзт
ілрдодпат, гдоеава нмвзлла вмймгірз
нмвлмы
кіелаомглмы
ноавмпуб‘єкрліпры, мглзк ж номявів якмї є
лджайделіпрщ і пакмпріиліпрщ. Нджайделіпрщ сілалпмвмї пзпрдкз, рмбрм
жгарліпрщ гдоеавз пакмпріилм взжлафарз уійі, кдталіжкз ра хйятз її сулкуімлувалля, є, ж мглмгм бмку, мплмвлзк дйдкдлрмк сілалпмвмї бджндкз
Укоаїлз. З ілхмгм бмку, пакд жагйя
жабджндфдлля лмокайщлмгм сулкуімлувалля лауімлайщлмї сілалпмвмї
пзпрдкз, а вігнмвіглм гйя жатзпру
лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз,
гдоеавз, в пзйу вжаєкмжайделмпрі
гдоеав в сілалпмвіи псдоі ра ж кдрмы
жабджндфдлля дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля пвірмвмї сілалпмвмї пзпрдкз
в укмват гймбайіжауії, лд кмеурщ гіярз абпмйырлм пакмпріилм і лджайделм, а рійщкз у вігнмвіглмпрі гм нозлузнів ра лмок кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава.
Алайіж пуфаплзт кіелаомглзт
сілалпмвзт віглмпзл пвігфзрщ ном
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лаявліпрщ оіжлзт нозфзл гйя мбкдедлля пакмпріилмпрі гдоеав в уіи
псдоі. Сдодг фзллзків, цм мбукмвйыырщ ндвлмгм омгу мбкдедлля гдоеавлмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру, є
рі, цм мб‘єкрзвлм мбукмвйдлі одайіякз пуфаплмї кіелаомглмї сілалпмвмї
пзпрдкз ра рдлгдлуіякз в кіегдоеавлмку пнівомбірлзурві. Дм ракзт
фзллзків, лапакндодг, лайдеарщ нмймедлля кіелаомглзт гмкукдлрів,
якзкз взжлафаырщпя нозлузнз пнівомбірлзурва кіе гдоеавакз ра мплмвз кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноавмнмоягку в уіймку. Змкодка, прарурлі
нмймедлля кіелаомглзт сілалпмвзт
могаліжауіи, в якзт жакоінйдлі ноавзйа ра взкмгз цмгм жгіиплдлля жмвліхлщмї ра влуроіхлщмгдоеавлмї сілалпмвмї гіяйщлмпрі коаїл; Ддкйаоауія
ном впралмвйдлля лмвмгм кіелаомглмгм дкмлмкіфлмгм нмоягку віг 1974
омку, Хаорія дкмлмкіфлзт ноав ра
мбмв‘яжків гдоеав віг 1974 омку, гмрозкалля якзт ланоавйдлд ла нігрозкку дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноавмнмоягку; лзжка гвмпрмомлліт гмгмвмоів
кіе коаїлакз ж сілалпмвзт нзралщ ра
ілхі.
Ілхмы гоунмы є пуб‘єкрзвлммбукмвйдлі фзллзкз, які ряглурщ жа
пмбмы мбкдедлля пакмпріилмпрі гдоеав цмгм жмвліхлщмї ра влуроіхлщмї
сілалпмвмї нмйірзкз влапйігмк жмвліхліт жанмжзфдлщ, мрозкалля якзт
жмбмв‘яжує гм номвдгдлля оіжлмгм
омгу одсмок ра взкмлалля ілхзт
взкмг, цм ндвлзк фзлмк мбкдеує
пувдодллу вмйы коаїл в рзт фз ілхзт
сілалпмвзт псдоат. В укмват гймбайіжауії ра ілрдгоауії пвірмвмї дкмлмкікз, мглзк іж ланоякків жайуфдлля
гмгаркмвзт одпуопів гйя прабійщлмгм
дкмлмкіфлмгм омжвзрку коаїлз є гдоеавлі жанмжзфдлля [3, c. 31]. Впі гдоеавз пвіру жа козрдоієк жмвліхлщмгм
сілалпувалля кмела укмвлм нмгійзрз ла «сілалпмвзт гмлмоів» і «сілалпмвзт одузнієлрів». Багарм коаїл
взпрунаырщ мглмфаплм як гмлмоакз
рак і одузнієлракз в сілалпмвіи псдоі. Пзралля гдоеавлзт жанмжзфдлщ
йдезрщ в мплмві багарщмт кіелаомг-
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лзт ноавмвіглмпзл в псдоі сілалпів
ра взпрунає фз лд лаиваейзвіхзк
влуроіхлщмгдоеавлзк
сілалпмвзк
нзралляк, мпмбйзвм гйя «коаїл –
одузнієлрів». На пуфаплмку драні
омжвзрку пвірмвмї дкмлмкікз рдлгдлуія гм нмпріилмгм жомпралля гдоеавлмгм бмогу нозракалла і дкмлмкіфлм
омжвзлурзк коаїлак, і коаїлак цм
омжвзваырщпя [3, c. 31].
Філалпмва бджндка гдоеавз пкйагаєрщпя ж ракзт дйдкдлрів як: бджндка
гомхмвм-кодгзрлмгм пдкрмоу, быгедрла бджндка, бмогмва бджндка, бджндка
балківпщкмгм озлку, бджндка смлгмвмгм пдкрмоу [4, c. 26]. Кмелзи дйдкдлр таоакрдозжуєрщпя ндвлзкз кйыфмвзкз ілгзкармоакз, які жапрмпмвуырщ ноз муілуі пралу бджндкз вігнмвіглмї пкйагмвмї. Загайщлзк ілгзкармомк сілалпмвмї бджндкз є ілрдгоайщлзи нмкажлзк, гм якмгм втмгярщ впі
нмкажлзкз пкйагмвзт дйдкдлрів. Впі
дйдкдлрз сілалпмвмї бджндкз гдоеавз каырщ ваейзвд жлафдлля гйя дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля лауімлайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз. Сдодг лзт
бмогмва бджндка є пкйагмвзк дйдкдлрмк як сілалпмвмї бджндкз гдоеавз,
рак гдоеавлмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру, цм, ла лах нмгйяг, взмкодкйыє її ж лзжкз ілхзт в пзйу взжлафайщлмї омйі гйя лауімлайщлмї бджндкз
коаїлз. Так, лдгмрозкалля гоалзфлзт
оівлів нмкажлзків, цм таоакрдозжуырщ прал влуроіхлщмгм и жмвліхлщмгм
бмогу,
нмоухдлля
мнрзкайщлмгм
пніввіглмхдлля кіе проукруолзкз
имгм пкйагмвзкз, лдкмейзвіпрщ мбпйугмвувалля жмвліхлщмгм бмогу і,
мпмбйзвм,
лдтрувалля
уійщмвмы
пноякмвалмпрі жанмжзфдлзт кмхрів
кмед нозжвдпрз гм оуилувалля вірфзжлялмї сілалпмвмї пзпрдкз ра жагомеуварз пувдодлірдру гдоеавз [3,
c. 34].
Бмогмва
нмйірзка,
жажлафає
В.М. Шанмвай, є нмруелзк ваедйдк
жабджндфдлля пріикмгм омжвзрку дкмлмкікз, жа укмв пувмомгм гмрозкалля
впралмвйдлзт лмокарзвлзт ра кійщкіплзт наоакдроів [5, c.82]. Обкдедлля
мбпягу гдоеавлмгм бмогу ноякм мбукмвйдлм жатзпрмк лауімлайщлмї сі-

лалпмвмї бджндкз. Нджваеаыфз ла рд,
цм в оіжлзт гдоеават бмогмва лауімлайщла нмйірзка кає пвмы пндузсіку
(ланозкйаг, в Рмпії – ланоавйдла ла
жкдлхдлля гдоеавлмгм бмогу, в Янмлії – лавнакз) [6], номрд, в багарщмт
коаїлат ла гдоеавлмку оівлі жакоінйыєрщпя гоалзфлзи мбпяг гдоеавлмгм
бмогу, ндодвзцдлля якмгм правзрщ
ніг жагомжу сілалпмву бджндку коаїлз.
Загайщлзи гдоеавлзи бмог (ноякзи
гдоеавлзи бмог ра гаоалрмвалзи)
смокуєрщпя жа оатулмк влуроіхлщмгм
бмогу (гдоеавлі нмжзкз ра кодгзрз
віг вірфзжлялзт балків в лауімлайщліи вайырі ла влуроіхліт озлкат) і
жмвліхлщмгм бмогу (кодгзрз ра нмжзкз віг ілмждклзт гдоеав ра кіелаомглзт могаліжауіи в ілмждкліи вайырі).
Пмкажлзк пніввіглмхдлля жмвліхлщмгм і влуроіхлщмгм бмогу гдоеавз
гм її ВВП таоакрдозжує оівдлщ бмогмвмї бджндкз коаїлз [3, c. 34].
Наукмвуі в псдоі кіелаомглмї
дкмлмкікз взгійяырщ ракі мплмвлі
кмгдйі ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля
уноавйілля гдоеавлзк бмогмк як:
1) балківпщка кмгдйщ — удлроайщлзи
балк коаїлз жгіиплыє уноавйілля
гдоеавлзк бмогмк (Кіно, Далія, Майщра); 2) уоягмва кмгдйщ — уноавйілля гдоеавлзк бмогмк жгіиплыє ндвла
уоягмва проукруоа (Чдтія, Епрмлія,
Іпналія, Лзрва, Лыкпдкбуог, Пмйщца,
Сймвдлія, Ірайія); 3) агдлрпщка кмгдйщ — мкодка проукруоа (агдлрпрвм)
взбзоає лаимнрзкайщліхі кдрмгз
уноавйілля гдоеавлзк бмогмк (Авпроія, Бдйщгія, Філйялгія, Фоалуія,
Годуія, Нігдойалгз, Іойалгія, Ларвія,
Нікдффзла, Пморугайія, Сймваффзла,
Швдуія, Угмоцзла, Вдйзка Бозралія) [7, c. 158].
Дйя Укоаїлз нзралля гдоеавлмгм
бмогу в мпраллі омкз прайм вкоаи
гмпрозк. Ймгм нмкажлзкз в ндоімг
2014-2017 омків кмйзвайзпщ в кдеат
70-80% [6] віг ВВП, цм буйм ндодвзцдлляк жакоінйдлмгм в Быгедрлмку кмгдкпі Укоаїлз гоалзфлмгм
мбпягу гдоеавлмгм бмогу ра пралмвзйм жагомжу гйя сілалпмвмї бджндкз
Укоаїлз, а вігнмвіглм ї гйя її гдоеавлмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру. Віг-
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нмвіглм гм праррі 18 Быгедрлмгм кмгдкпу Укоаїлз, жагайщлзи мбпяг гдоеавлмгм бмогу ра гаоалрмвалмгм гдоеавмы бмогу ла кілдущ быгедрлмгм
ндоімгу лд кмед ндодвзцуварз 60%
оіфлмгм лмкілайщлмгм мбпягу ваймвмгм влуроіхлщмгм номгукру Укоаїлз. У
взнагку мфікувалмгм ндодвзцдлля
уієї гоалзфлмї вдйзфзлз Кабілдр Міліпроів Укоаїлз лдвігкйаглм жвдораєрщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз жа
гмжвмймк ном рзкфапмвд ндодвзцдлля ракмї гоалзфлмї вдйзфзлз ра нмгає
гйя птвайдлля нйал жатмгів ж нозвдгдлля жагайщлмгм мбпягу гдоеавлмгм
бмогу ра гаоалрмвалмгм гдоеавмы
бмогу гм впралмвйдлзт взкмг [9].
В нмймедллят Сроардгії одсмокувалля пзпрдкз уноавйілля гдоеавлзкз сілалпакз ла 2017-2020 омкз
жажлафаєрщпя: мпкійщкз жлафлзи мбпяг
гдсіузру гдоеавлмгм быгедру взкагає нмпріилзт жмвліхліт жанмжзфдлщ,
цм лд гає жкмгз гмпягрз нмкажлзка
жагайщлмгм гдоеавлмгм бмогу ла оівлі
60% ВВП, як уд ндодгбафдлм праррды
18 Быгедрлмгм кмгдкпу Укоаїлз,
кдрмы сілалпмвмї нмйірзкз Укоаїлз
ла лаибйзефі фмрзоз омкз є жабджндфдлля бмогмвмї пріикмпрі ра жлзедлля
пніввіглмхдлля гдоеавлмгм бмогу гм
ВВП гм лмокарзвлм жакоінйдлмгм
нмкажлзка [10]. Ндагдкварла проукруоа гдоеавлмгм бмогу Укоаїлз ра
лджваедла нмйірзкз в гайужі гдоеавлзт жанмжзфдлщ лагайщлм нмродбує
омжв‘яжалля номбйдкз бмогмвмї жайделмпрі ра сілалпмвмї бджндкз Укоаїлз. Опкійщкз кмейзвмпрі жкдлхдлля
бмогмвмгм лавалраедлля ла дкмлмкіку Укоаїлз фдодж одпроукруозжауіы
лд є бджкделзкз, гдоеавла нмйірзка
нмпрунмвм нмвзлла ндодтмгзрз віг
ндодмсмокйдлля нйардеів гм проардгіфлмгм уноавйілля гдоеавлзк бмогмк. Оглієы ж номбйдк взвдгдлля
сілалпмвмї пзпрдкз Укоаїлз ла нозилярлзи оівдлщ є рд, цм бійщхд 84%
жанмжзфдлщ пноякмвуєрщпя ла сілалпувалля быгедрлмгм гдсіузру і бйзжщкм 2% ла ілвдпрувалля дкмлмкікз.
Така пзруауія є лднозилярлмы в
кмлрдкпрі жабджндфдлля дкмлмкіфлмгм
жомпралля ра укоінйдлля лауімлайщ-
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лмї сілалпмвмї пзпрдкз. Тійщкз у
2018 омуі нмкажлзк пніввіглмхдлля
жмвліхлщмгм бмогу Укоаїлз гм ВВП
жлзжзвпя гм гмнупрзкмї в жакмлі кдеі
– 60,9% [8].
Взбіо жапмбів гйя гмпяглдлля лауімлайщлзт нмродб в псдоі сілалпів є
ваейзвзк нзралляк ноз смокуваллі
пвмгм ілрдодпу. Нджваеаыфз ла птмеу
мб‘єкрзвлу пкйагмву гдоеавлмгм ілрдодпу в псдоі сілалпів у мкодкзт
коаїл (мглакмвзи прал лауімлайщлмї
сілалпмвмї пзпрдкз, мглакмвзи гдсіузр быгедру ра мглакмва нмродба у
жмвліхліт жанмжзфдллят), пуб‘єкрзвла
пкйагмва фапрм оіжлзрщпя, мпкійщкз
упвігмкйдлля гдоеавакз лдмбтіглмпрі взоіхуварз влуроіхлі номбйдкз жа
гмнмкмгмы кіегдоеавлмгм пнівомбірлзурва є каогзлайщлм оіжлзк. Такі
мпмбйзвмпрі є нозфзлмы оіжлмкалірлмпрі гдоеавлзт ілрдодпів у гдоеав
ніг фап кіелаомглмгм пнівомбірлзурва. Міелаомгла ноавмва нмжзуія
гдоеавз, жажлафає В. І. Евілрмв, нодгправйяє пмбмы псмокмвалі ніг внйзвмк мб‘єкрзвлзт ра пуб‘єкрзвлзт сакрмоів і вігнмвіглзк фзлмк одайіжмвалі упралмвкз цмгм жапрмпувалля
кіелаомглмгм ноава і имгм омжвзрку
ноз жгіиплдллі ілрдодпів і уійди гдоеавз [11, c. 110].
Пзралля
сілалпмвмї
бджндкз
гдоеавз, жмкодка її жабджндфдлля,
внйзває мглмфаплм ла влуроіхлы
сулкуіы гдоеавз ра ріплм нмв‘яжалд ж
її жмвліхлщмы сулкуієы, яку гдоеавз
взкмлуырщ ніг фап кіелаомглмгм
пнівомбірлзурва в псдоі сілалпів.
Науімлайщліи сілалпмвіи бджндуі лдпурщ жагомжу фзллзкз: 1) жмвліхлщмгм
таоакрдоу - пуррєва жайделіпрщ віг
жмвліхліт кодгзрмоів, жомпралля гдсіузру нйаріелмгм байалпу, пуррєва
жайделіпрщ віг дкпнморлм-ікнморлмї
гіяйщлмпрі, нмгіохдлля пралу жмвліхлщмї рмогівйі, внйзв пвірмвзт сілалпмвзт козж ла сілалпмву пзпрдку
гдоеавз, лджатзцдліпрщ гдоеавлзт
ілрдолдр-кдоде ра пдовдоів віг жмвліхліт кібдо-арак ла балківпщкі пзпрдкз; 2) влуроіхлщмгм таоакрдоу лдпрабійщліпрщ ра лдгмпкмлайіпрщ ноавмвмгм одгуйывалля у сілалпмвіи
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псдоі, влапйігмк фмгм пнмпрдоігаєрщпя
нмгіохдлля ілвдпрзуіилмгм кйікару;
лдоівлмкіолзи омжнмгій нмгаркмвмгм
лавалраедлля; ріліжауія дкмлмкікз;
лджбайалпмваліпрщ быгедрлмї пзпрдкз; жбійщхдлля мбпягу гдоеавлмгм
бмогу; лдгмпрарліи оівдлщ жмймрмвайырлзт одждовів; жлафлзи оівдлщ гмйаозжауії дкмлмкікз; іпрмрлі кмйзвалля мбкіллмгм куопу лауімлайщлмї
вайырз, цм лд мбукмвйдлі гієы какомдкмлмкіфлзт сакрмоів; пйабкзи
омжвзрмк смлгмвмгм озлку; лдгмпрарліи оівдлщ канірайіжауії сілалпмвмї
пзпрдкз; жлафла нозпурліпрщ ілмждклзт балків ла лауімлайщлмку балківпщкмку озлку гдоеавз.
Дм фзллзків, цм жгіиплыырщ
ноавмвзи мбкдеуыфзи внйзв ла жмвліхліи сілалпмвзи пувдодлірдр лайдеарщ: 1) фзллзкз, які мб‘єкрзвлм-

мбукмвйдлі
лмокарзвлм-ноавмвмы
пкйагмвмы кіелаомглмгм сілалпмвмгм
ноавмнмоягку;
2)
фзллзкз,
які пуб‘єкрзвлм-мбукмвйдлі – взлзкйз влапйігмк жмвліхліт жанмжзфдлщ
гдоеавз.
Бмогмва бджндка гдоеавз, оівдлщ
якмї таоакрдозжує нмкажлзк пніввіглмхдлля жмвліхлщмгм і влуроіхлщмгм
бмогу гдоеавз гм її ВВП, є мглзк ж
лаиваейзвіхзт пкйагмвзт, як сілалпмвмї бджндкз гдоеавз, рак гдоеавлмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру в уіймку.
Обкдедлля гоалзфлмгм мбпягу гдоеавлмгм бмогу, ндодвзцдлля якмгм
пралмвзрщ жагомжу сілалпмвіи бджндуі
коаїлз, жакоінйыєрщпя ла гдоеавлмку
оілі ра ноякм мбукмвйдлм жатзпрмк
лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз
бугщ-якмї коаїлз.
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В прарщд номалайзжзомвалш влдхлзд з влуродллзд сакрмош лдгарзвлмгм вйзялзя ла лаузмлайщлуы бджмнаплмпрщ в сзлалпмвми псдод. Иппйдгмвалш пмправйяыцзд
ъйдкдлрш сзлалпмвми бджмнаплмпрз гмпугаопрва. Рапкошра номбйдка влдхлдгм гмйга
пралш в кмлрдкпрд пмтоалдлзя лаузмлайщлми сзлалпмвми бджмнаплмпрз, а ракед омйщ
гмйгмвми нмйзрзкз проалш в мбдпндфдлзд прабзйщлмгм оажвзрзя лаузмлайщлми ъкмлмкзкз. Иппйдгмвалш мбчдкрзвлм-мбупймвйдллшд з пубчдкрзвлм-мбупймвйдллшд
нозфзлш мгоалзфдлзя ноавмпубчдкрлмпрз гмпугаопрва в кдегулаомглмк сзлалпмвмк
ноавмнмоягкд.
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Vaitsekhovska O. Financial national security as the basis for the state financial
sovereignty
The article analyzes the external and internal factors that have a negative influence
on national security in the financial sphere. The components of the state financial security
are investigated. The problem of the external debt of the country in the context of
maintaining the national financial security and the role of the country's debt policy in
ensuring the sustainable development of the national economy is disclosed. Objectively
and subjectively conditioned factors limiting the legal personality of the state in the
international financial law and order are also investigated.
Keywords: financial security of the country, national financial sovereignty, state
debt, the deficit of the state budget, debt security.
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Транснаціональний злочин у системі
злочинів міжнародного кримінального
права: кваліфікуючі ознаки
Сралмвйдлля і омжвзрмк роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава
лдомжозвлм нмв‘яжалм ж номбйдкмы
взжлафдлля пурлмпрі роалплауімлайщлмгм жймфзлу ра имгм кіпуя пдодг
взгів кіелаомглзт ноавмнмоухдлщ.
Нд гзвйяфзпщ ла рд, цм роалплауімлайщлд козкілайщлд ноавм вйаплд и
псмокуваймпщ ж нмявмы роалплауімлайщлзт жймфзлів, мглзк ж ваейзвзт
апндкрів жайзхаєрщпя впралмвйдлля
рмгм, які жймфзлз пйіг віглмпзрз гм
вігалля роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава. Взоіхдлля галмгм
нзралля ланояку мбукмвйыє взжлафдлля лд рійщкз нодгкдру, айд и
проукруоз, а в кілудвмку оатулку и
нмлярря роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава. Дала номбйдка
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ взжлафдлля
квайісікуыфзт мжлак роалплауімлайщлмгм жймфзлу ра имгм вігкіллмпрі
віг ілхзт кіелаомглзт ноавмнмоухдлщ.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля нмлярря «роалплауімлайщлзи жймфзл»
як взгу кіелаомглмгм ноавмнмоухдлля, взжлафдлля имгм кіпуя пдодг

ілхзт кіелаомглзт ноавмнмоухдлщ,
пнзоаыфзпщ ла рдмодрзфлі гмпяглдлля лаукз кіелаомглмгм ноава.
Тоалплауімлайщлд
козкілайщлд
ноавм прає впд бійщх жанзрувалзк в
пуфапліи ыозпноугдлуії. Поз смокуваллі имгм кмлуднуії мплмвмнмймелд жлафдлля каырщ нзралля
ж‘япувалля пурі имгм кйыфмвмї кардгмоії – роалплауімлайщлзи жймфзл ра
имгм кіпуя пдодг ілхзт кіелаомглзт
ноавмнмоухдлщ. Пзралляк рдмодрзфлмгм мбґоулрувалля роалплауімлайщлмгм жймфзлу у вірфзжляліи ра жаоубіеліи ыозпноугдлуії ндвла увага
нозгійяйапщ, жмкодка у ноауят
Де. Айщбалджд, Н. Бмипрдоа, Н. Дощмкілмї, Н. Здйілпщкмї, А. Кляжщкілмї,
Т. Сзомїг, Т. Хафаруоял, Ю. Чдолмуп
ра ілхзт вфдлзт. Вагмкд рдмодрзфлд
жлафдлля ноз гмпйігедллі мкодкзт
апндкрів роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава каырщ кйапзфлі
омбмрз Р. Агм, Д. Алузймррі, М. Баикуоармва, М. Баппімулі, І. Бйзцдлкм,
А. Бмппаога, О. Бозлга, М. Буомкдлпщкмгм, 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 вфдлзт. Злафла увага нозгійдла кіелаомглзк жймфзлак ра їт кйапзсікауії ла взгз жайделм віг оіжлзт
козрдоіїв у ноауят В. Алрзндлкм,
М. Баппімулі, П. Бійдлфука, І. Бйзцдлка, Н. Бмипрдоа, А. Бмппаога,
Г. Вдойд, Л. Гайдлпщкмї, І. Івалмвмї,
Р. Кайаккаояла, І. Каондущ, А. Каппджд, Н. Кйщмвала, О. Кмжафдлка,
Ю. Кмймпмва, І. Лукахука, Де. Маоріла, Л. Ммгемоял, А. Наукмва,
В. Палмва, А. Пмйрмоака, Ю. Рдхдрмва, А. Рмкалм, К. Рмгімлмва, П. Рмкахкіла, А. Снзозгмлмва, О. Тозкмж,
Ю. Тоулудвпщкмгм, М. Ухакмва,
І. Фіпдлка, Де. Шваоудлбдогдоа ра
ілхзт вфдлзт.
Рмгмвзк нмлярряк роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм жймфзлу
явйяєрщпя нмлярря кіелаомглмгм
ноавмнмоухдлля, ніг якзк пйіг омжукірз взллд гіялля, цм нмпягає ла
кіелаомглу бджндку, пвірмвзи ноавмнмоягмк і имгм мкодкі псдоз, взжлалд
у оджуйщрарі ужгмгедлля вмйдвзявйдлля пувдодллзт гдоеав номрзноавлзк, и ракд, цм нігйягає козкілайщлмку нмкаоаллы. Міелаомглі ноавмнмоухдлля нмпягаырщ ла ілрдодпз
упієї пвірмвмї пнійщлмрз, лд є взфдонлзкз и явйяырщ вдйзку пупнійщлу
лдбджндку гйя пвірмвмгм ноавмнмоягку у уіймку.
Як вігжлафаырщ бійщхіпрщ вфдлзт,
гмпйігеуыфз кардгмоіы кіелаомглмгм жймфзлу (Г. Вдойд, О. Вмйдвмгж,
Н. Дощмкіла, Н. Здйілпщка, М. Кмпрдлкм, І. Лукахук, А. Наукмв), нмлярря кіелаомглм-ноавмвмгм жймфзлу
бдод пвіи нмфармк ж оіхдлля Ныолбдожщкмгм розбулайу, гд жажлафдлм:
«жймфзлз номрз кіелаомглмгм ноава
жгіиплыырщпя йыгщкз, а лд абпроакрлзкз кардгмоіякз, і рійщкз хйятмк
нмкаоалля
мкодкзт
мпіб,
цм
жгіиплыырщ ракі жймфзлз, кмеурщ
бурз
гмрозкалі
упралмвйдлля
кіелаомглмгм ноава» [25, п. 42].
Суррєвм гмнмвлыє таоакрдозпрзку кіелаомглзт жймфзлів їт взгмва
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кйапзсікауія,
яка
кмед
бурз
жгіиплдлла ж оіжлзт нмжзуіи.
Поз
кйапзсікауії
жймфзлів
Р. Агдйщталял взкмозпрмвує омжнмгій
жа
омгмвзк мб‘єкрмк жймфзллмгм
нмпягалля, а ілхі аврмоз кйапзсікуырщ жймфзлз, цм мтмнйыырщпя
кіелаомглзк козкілайщлзк ноавмк,
жа мжлакмы пуб‘єкра [І. Бйіцдлкм,
В. Палмв ра іл.].
Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз омжвзрмк кіелаомглзт віглмпзл пуномвмгеувавпя нмпзйдлляк мтмомллзт
жатмгів
кіелаомглмгм
таоакрдоу
віглмплм ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла. Як оджуйщрар, ніг мтмомлу
кіелаомглмгм ноава і пвірмвмї пнійщлмрз буйз вжярі ноава і пвмбмгз йыгзлз, а ндвлі гіялля, цм нмоухуырщ
ноава і пвмбмгз мпмбз, кіелаомглмы
пнійщлмрмы буйз віглдпдлі гм кардгмоії гукаліраолзт жймфзлів (гдлмузг,
анаордїг рмцм). Взгійяырщ ракме
мпмбйзву гоуну жймфзлів, цм нмпягаырщ 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 кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, ла
гві вдйзкі гоунз – кіелаомглі жймфзлз і жймфзлз кіелаомглмгм таоакрдоу. 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 козкілайщлзт
жймфзлів,
жймфзлакз
кіелаомглмгм таоакрдоу лд жлатмгярщпя у бджмпдодглщмку жв'яжку ж
гіякз гдоеав [24, п. 53].
І.
Лукахук,
нозрозкуыфзпщ
смокайщлм-ыозгзфлмї птдкз, жаномнмлував роз гоунз гіялщ, ндодгбафдлзт кіелаомглзк козкілайщлзк ноавмк: роалплауімлайщлі жймфзлз (жагайщлмкозкілайщлі
жймфзлз,
цм
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нігнагаырщ ніг ыозпгзкуіы гвмт и
бійщхд гдоеав), жймфзлз нм жагайщлмку кіелаомглмку ноаву (агодпія,
гдлмузг, жймфзлз номрз йыгялмпрі,
вмєллі жймфзлз) ра кмлвдлуіилі жймфзлз (рдомозжк, жатмнйдлля жаоуфлзків, рмогівйя оабакз і лавдолдлля в
оабпрвм, рмогівйя йыгщкз і дкпнйуарауія номпрзрууії родрікз мпмбакз,
нігомбка гомхмвзт жлаків, лджакмлла
рмогівйя лаокмрзкакз, лджакмллі ввдждлля, взвдждлля і ндодгафа ноава
вйаплмпрі ла куйщруолі уіллмпрі
рмцм) [21, п. 430-433]. Стмеі рмфкз
жмоу жупроіфаєкм и у ноауят В. Буркдвзфа [23, п. 698] и А. Дкзроієва
[17, п. 286] ра ілхзт вфдлзт.
Як жажлафає В. Палмв, нм пвмїи
ыозгзфліи нозомгі кіелаомглі жймфзлз ра жймфзлз кіелаомглмгм таоакрдоу у пвмїи бійщхмпрі кмеурщ
бурз віглдпдлі гм жагайщлмкаолзт
жймфзлів, упкйаглдлзк «ілмждклзк
дйдкдлрмк» [26, п. 67-68]. Ормрмелдлля жймфзлів кіелаомглмгм таоакрдоу 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, лдмбтіглм віглдпрз Кмлвдлуіы ООН номрз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї
жймфзллмпрі утвайдлу Рджмйыуієы
55/25 Гдлдоайщлмї Апакбйдї 15 йзпрмнага 2000 о. [2].
Пмлярря
«роалплауімлайщлзи
жймфзл» впд фапріхд жупроіфаєрщпя у
кіелаомглмку козкілайщлмку ноаві,
сікпуєрщпя в утвайдлзт кіелаомглмноавмвзт гмкукдлрат, цм првмоыырщ
ноавмвд нмйд у номрзгії впд жомпраыфіи 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 жймфзл [16, п. 87]. Сйіг жажлафзрз, цм

кардгмоія «роалплауімлайщлзи жймфзл» є кмлуднруайщлмы и таоакрдозжуєрщпя
оягмк
квайісікуыфзт
мжлак.
Оглієы іж лаирмфліхзт и взваедлзт таоакрдозпрзк роалплауімлайщлмгм жймфзлу (ноз вігпурлмпрі
гдсілірзвлмгм взжлафдлля) явйяырщпя нмймедлля, цм кіпрярщпя в праррі
3 н. 2 Кмлвдлуії. Згіглм ж уієы праррды
роалплауімлайщлзи
жймфзл
омжгйягаєрщпя як гіялля, жгіиплдлд
бійщх ліе в мгліи гдоеаві; абм жймфзл жгіиплдлзи в мгліи гдоеаві, айд
пуррєва фапрзла имгм ніггмрмвкз,
нйалувалля, кдоівлзурва фз кмлромйы кає кіпуд в ілхіи гдоеаві; абм
вмлм жгіиплдлм в мгліи гдоеаві, айд
ноз уфапрі могаліжмвалмї жймфзллмї
гоунз, яка жгіиплыє жймфзллу гіяйщліпрщ у бійщх ліе мгліи гдоеаві; абм
вмлм жгіиплдлм в мгліи гдоеав, айд
имгм пуррєві лапйігкз каырщ кіпуд в
ілхіи гдоеаві.
Напрунлмы квайісікуыфмы мжлакмы роалплауімлайщлмгм жймфзлу пйіг
лажварз лаявліпрщ «ілмждклмгм дйдкдлру».
Тоалплауімлайщлі
козкілайщлі жймфзлз взтмгярщ жа кдеі
якмїпщ мглієї гдоеавз і лабуваырщ
кіелаомглмгм таоакрдоу йзхд у кмлкодрліи пзруауії у жв‘яжку ж нмявмы у
пкйагі жймфзлу кіелаомглмгм, «ілмждклмгм» дйдкдлра» (омжкоагалля,
хатоаипрвм, взкоагдлля гірди рмцм).
З нозвмгу нмгіблзт жймфзлів кіе
гдоеавакз укйагаырщпя гвмпрмомллі
угмгз ном ноавмву гмнмкмгу, пноякмвалі ла нознзлдлля пномб жймфзлуів
тмварзпя віг ноавмпуггя жа кмогмлмк,
а ракме ла лдгмнуцдлля жбуру взкоагдлмгм фз «вігкзвалля» жймфзллзт
гмтмгів жа кмогмлмк рмцм. Нанозкйаг, оаліхд угмлз аврмкмбійів лд
вваеайзпщ лдбджндфлзк взгмк жймфзлів. 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 лмву якіпрщ, лабуває гіиплм кіелаомглмгм омжкату». Дм роалплауімлайщлзт
жймфзлів пйіг віглмпзрз лдйдгайщлу
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кігоауіы, рмогівйы еілкакз і гірщкз
ж кдрмы нозкупу їт гм жалярря номпрзрууієы, нмхзодлля гзряфмї нмолмгоасії, кмоунуіы, взкоагдлля і лджакмллзи дкпнмор куйщруолзт уіллмпрди, угмл і кмлроабалгу аврмкмбійів,
лджакмллу рмогівйы мб‘єкракз сймоз
і саулз, рмогівйы йыгпщкзкз могалакз,
нмхзодлля
кмлроасакрлмї
номгукуії, кмкн‘ырдолі жймфзлз і ояг
ілхзт.
Нанозкйаг,
Ілрдонмй
кає
воатуварз ракі мжлакз жймфзлу: взг
вфзлдлмгм жймфзлу; лдбджндка жймфзлу гйя влуроіхліт ілрдодпів бійщх
ліе мглієї гдоеавз; таоакрдозпрзка
жймфзлуя абм тмфа б мглмгм ж имгм
пнійщлзків як ракмгм, цм ндодпуваєрщпя нм оіжлзт коаїлат; нмвдгілка
взкмлавуів жймфзлу абм имгм пнійщлзків. Пдоха і гоуга мжлакз нм пвмїи
пурлмпрі нмв‘яжалі ж мб‘єкрмк і
мб‘єкрзвлмы прмомлмы жймфзлу, имгм
кіелаомглзк, «ілмждклзк дйдкдлрмк», а родря і фдрвдора – іж
пуб‘єкрзвлмы прмомлмы нмвдгілкз
жймфзлуів.
Тмку жймфзлуякз вваеаырщпя
мпмбз, фзя жймфзлла гіяйщліпрщ прмпуєрщпя ыозпгзкуії гвмт і бійщхд
гдоеав, рмбрм фйдлів кіелаомглзт
жймфзллзт угоунмвалщ, цм жаикаырщпя в оіжлзт коаїлат одкдрмк, коагіекакз, хатоаипрвмк, ндодномгаедк
коагдлмгм каила рмцм і які ндодтмвуырщпя віг каолмї вігнмвігайщлмпрі
жа кмогмлакз пвмєї гдоеавз.
Щмгм
жймфзлу
упкйаглдлмгм
«ілмждклзк дйдкдлрмк», рм жайделм
віг рмгм, якмї мжлакз жймфзлу прмпуырщпя, їт кмела укмвлм нігомжгійзрз
ла мкодкі гоунз. Пдоха – лайдезрщ
гм пуб‘єкра жймфзлу, цм бугд лмпзрз
кіелаомглзи таоакрдо, якцм взкмлавуі і їтлі пнівуфаплзкз є гомкагялакз гдкійщкмт коаїл. Нанозкйаг,
мглі мпмбз взомцувайз і номгавайз
лаокмкіпркі омпйзлз в Кмйукбії, ілхі
ндодвмжзйз їт гйя ндодомбкз в гдомїл
у пупіглы Мдкпзку, родрі нмхзоывайз взгмрмвйдлзи лаокмрзк у коаїлат
Євомнз ра іл. Доуга гоуна «ілмждклзт
дйдкдлрів» кмед бурз віглдпдла гм
мб‘єкра жймфзллмгм жажіталля, цм лд
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жавегз жбігаєрщпя ж кіпудк уфзлдлля
жймфзлу. Кйапзфлзк нозкйагмк є
лджакмллд взгмрмвйдлля акдозкалпщкзт гмйаоів в Ірайії, жбур їт ілмждклзк руозпрак у Фоалуії, Іпналії и
ілхзт коаїлат. Поз ущмку дкмлмкіфлзи жбзрмк жанмгіыєрщпя гомхмвмку мбігу США. За уієы мжлакмы
лажвалі жймфзлз ікдлуырщпя роалплауімлайщлзкз.
У лажвалзт взнагкат лд жавегз
нозпурля рака мжлака, як кмлвдлуіиліпрщ, узк ндодоатмвалі жймфзлз
вігоіжляырщпя
віг
жймфзлів
кіелаомглмгм таоакрдоу, цм пкйагає
гмймвлу кіе лзкз вігкілліпрщ. Козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа уі жймфзлз лапрунає лд рійщкз ла мплмві
кіелаомглзт гмгмвмоів, айд і жа
лауімлайщлзкз лмокакз каолмгм,
козкілайщлм-номудпуайщлмгм і козкілайщлм-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 жймфзлу багармапндкрлд, рак як вкйыфає
в пдбд лд рійщкз нмоухдлля лмок
козкілайщлмгм ноава, айд и пунурлі
имку нмоухдлля лмок ілхзт гайужди
ноава – агкіліпроарзвлмгм, сілалпмвмгм, кзрлмгм, узвійщлмгм рмцм. Цд
нмлярря везваєрщпя в Кмлвдлуії
ООН номрз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі (2000) и ілхзт кіелаомглзт гмкукдлрат ра є
жагайщлмвзжлалзк у кіелаомглмку
ноаві, цм гає кмейзвіпрщ првдогеуварз ном взгійдлля ракмї гоунз
жймфзлів у нозлузні и взкмозпрмвуварз їт у лауімлайщлмку ноаві.
Алайіж Кмлвдлуії ООН номрз
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі (2000) гмжвмйяє жомбзрз
взплмвмк, цм прмпмвлм нмндодгедлля, омжпйігувалля і козкілайщлмгм
ндодпйігувалля, нмлярря «роалплауімлайщлзи могаліжмвалзи жймфзл»
мтмнйыє гві кардгмоії ноавмнмоухдлщ:
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1) хзомкзи пндкро пдоимжлзт
жймфзлів, рмбрм жймфзлів, цм каоаырщпя нмжбавйдлляк вмйі ла какпзкайщлзи промк лд кдлхд фмрзощмт
омків фз бійщх пувмомы кіомы нмкаоалля, якцм вмлз каырщ роалплауімлайщлзи таоакрдо і пкмєлі жа уфапрі
могаліжмвалмї жймфзллмї гоунз;
2) ноавмнмоухдлля, які нігйягаырщ козкілайіжауії вігнмвіглм гм
Кмлвдлуії, рмбрм: уфапрщ в могаліжмваліи жймфзлліи гоуні, вігкзвалля
гмтмгів віг жймфзлів, кмоунуія, ндодхкмгеалля жгіиплдллы ноавмпуггя.
Вфдлі (Н. Здйілпщка, І Каондущ
рмцм) нігкодпйыырщ нмйірзфлзи таоакрдо 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 роалплауімлайщлмгм жймфзлу нодгправйяє хзомку
кмлуднуіы, цм вкйыфає оіжлі взгз
жймфзлів, які в мплмвлмку кмеурщ
бурз віглдпдлі гм кардгмоіи могаліжмвалмї жймфзллмпрі, кмонмоарзвлзт
жймфзлів, дкмлмкіфлзт номсдпіилзт і
нмйірзфлзт жймфзлів, нозфмку ілкмйз
гм кійщкмт кардгмоіи мглмфаплм [9].
Тоагзуіилм сакрмо ндодрзлу кмогмлу жймфзлуякз фз номяв оджуйщрарів
їт номрзноавлзт гіи жа кдеакз
коаїлз – кіпуя їт жгіиплдлля –
омжгйягаєрщпя як мбмв‘яжкмвзи кмкнмлдлр сулкуімлувалля роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі, цм жлатмгзрщпя
у оутмкмку, гзлакіфлмку пралі. Пдодрзлалля кмед нмйягарз у ндодгафі
ілсмокауії, рмбрм бурз «віоруайщлзк», а лд сіжзфлзк.
Сномбз кйапзсікуварз роалплауімлайщлі жймфзлз мпраллік фапмк
жгіиплывайзпя в оаккат ООН, ілхзт
кіелаомглзт могаліжауії, жмкодка
Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН, ра
ла гмкрозлайщлмку оівлі. Цзкз нзраллякз ндодикаырщпя и кмлгодпз
ООН, які жгіглм Рджмйыуії 415(V)
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН віг 1
гоугля 1950 о. (н. d) [12] ндодгбафаєрщпя пкйзкарз кмелі н‘ярщ омків и

омжгйягарз номбйдкз жанмбігалля
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. На
VIII Кмлгодпі ООН нм нмндодгедллы жймфзллмпрі ра нмвмгедллы ж
ноавмнмоухлзкакз (Гавала, 1990 о.)
[10]
На IX Кмлгодпі ООН нм нмндодгедллы жймфзллмпрі ра нмвмгедллы
ж ноавмнмоухлзкакз (Каїо, 1995 о.)
[11] буйа нодгправйдла лапрунла кйапзсікауія роалплауімлайщлзт жймфзлів: 1) вігкзвалля гомхди; 2) рдомозпрзфла гіяйщліпрщ; 3) взкоагдлля
рвмоів кзпрдурва і нодгкдрів куйщруоз; 4) нмоухдлля ноава ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі; 5) лджакмлла
рмогівйя жбомєы; 6) угмл йірака; 7)
кмопщкд ніоарпрвм; 8) жатмнйдлля
лаждклзт мб‘єкрів, ніг якзкз омжукіырщпя коагіека, нмгоабувалля,
ніоарпрвм, взкоагдлля йыгди, мбмомр
лджакмллзт рмваоів; 9) хатоаипрвм жі
проатмвкмы; 10) кмкн‘ырдолі жймфзлз; 11) дкмймгіфлі жймфзлз; 12)
рмогівйя йыгщкз; 13) рмогівйя йыгпщкзкз могалакз; 14) лджакмлла
рмогівйя лаокмрзкакз; 15) тзблд
балкоурпрвм; 16) лджакмллд номлзклдлля в йдгайщлзи біжлдп; 17) кмоунуія і нігкун гомкагпщкзт, наоріилзт
гіяфів і взбмолзт мпіб у вігнмвіглмпрі
ж взжлафдлляк у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві; ра 18) ілхі жймфзлз, цм
жгіиплыырщпя могаліжмвалзкз жймфзллзкз гоунакз.
В Кмлвдлуії ООН (2000) взжлафаырщпя мплмвлі взгз роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі, цм прмпуырщпя
псдоз
дкмлмкіфлмї
гіяйщлмпрі:
вігкзвалля гомхди, нмоухдлля ноава
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, хатоаипрвм жі проатувалляк, тзблд балкоурпрвм ра ілхі. Пдодйік роалплауімлайщлзт
дкмлмкіфлзт
жймфзлів,
взжлафдлзт кмлвдлуієы, лд кмела
вваеарз взфдонлзк, рак як мжлакз
роалплауімлайщлмгм жймфзлу вйапрзві
пкйагак и ілхзт номрзноавлзт гіялщ,
вйапрзвзт галмку явзцу (кмлроабалга, 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) жймфзлз, цм жавгаырщ хкмгу кзолмку
пнівомбірлзурву
і
лмокайщлмку
жгіиплдллы кіегдоеавлзт віглмпзл
(рдомозжк, жатмнйдлля жаоуфлзків,
угмл йіраків рмцм); 2) дкмлмкіфлі
жймфзлз (кмлроабалга, нігомбка гомхди і уіллзт нандоів, сілалпувалля
рдомозжку, лдйдгайщла кігоауія, нмхзодлля лаокмрзків рмцм); 3) дкмймгіфлі жймфзлз (дкмузг, бімузг
рмцм); 4) жймфзлз, цм жавгаырщ хкмгу мпмбі, каилу, кмоайщлзк уіллмпряк (рмогівйя йыгщкз, ніоарпрвм,
нмхзодлля нмолмгоасії рмцм); 5)
жймфзлз, цм жавгаырщ хкмгу куйщруолмку
омжвзрку
(взкоагдлля
рвмоів тугмелщмгм кзпрдурва).
Щмгм роалплауімлайщлзт жймфзлів, лдмбтіглм жажлафзрз ваейзвіпрщ ракмгм козрдоіы кйапзсікауії
жймфзлів як козрдоіи капхраблмпрі
рдозрмоіи (одгімлів) гдоеав. Нанозкйаг, у Вігдлпщкіи Ддкйаоауії ном
жймфзлліпрщ і ноавмпуггя: вігнмвігі
ла взкйзкз XXI прмйірря віг 20 квірля 2000 о. [1] мпмбйзвм вігкіфаймпщ,
цм гдоеавз-фйдлз ООН пруобмвалі
внйзвмк ла пупнійщпрвм оджуйщрарів
жгіиплдлля пдоимжлзт жймфзлів, цм
каырщ гймбайщлзи таоакрдо, і «... ндодкмлалі у лдмбтіглмпрі гвмпрмомллщмгм, одгімлайщлмгм і кіелаомглмгм
пнівомбірлзурва у псдоі нмндодгедлля жймфзллмпрі і козкілайщлмгм ноавмпуггя». Якзкз б лд буйз гдмгоасіфлі кмогмлз жймфзллзт мндоауіи, яплм, цм могаліжмвала жймфзлліпрщ бійщхд лд мбкдеуєрщпя кіпудвмы акрзвліпры, каиед жавегз вмла
лмпзрщ роалплауімлайщлзи таоакрдо.
У йірдоаруоі в якмпрі пакмпріилмгм 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].
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Взплмвкз. Пігпукмвуыфз, взжлафзкм, цм роалплауімлайщлзи жймфзл
у пзпрдкі жймфзлів кіелаомглмгм
козкілайщлмгм ноава таоакрдозжуєрщпя оягмк квайісікуыфзт мжлак, цм
вігоіжляырщ имгм віг ілхзт взгів
жймфзлів.
Пмлярря
«роалплауімлайщлзи
жймфзл»
явйяєрщпя
кардгмоієы
кіелаомглмгм ноава, сікпуєрщпя в
утвайдлзт кіелаомглм-ноавмвзт гмкукдлрат, жмкодка в Кмлвдлуії ООН
номрз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі віг 15 йзпрмнага
2000 о., які у пвмїи пукунлмпрі првмоыырщ ноавмвд нмйд у номрзгії впд
жомпраыфіи роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. Цд нмлярря багармапндкрлд,
вкйыфає в пдбд лд рійщкз нмоухдлля
лмок козкілайщлмгм ноава, айд и ілхзт гайужди ноава – агкіліпроарзвлмгм, сілалпмвмгм, кзрлмгм, узвійщлмгм рмцм.
Ваейзвмы явйяєрщпя таоакрдозпрзка роалплауімлайщлмпрі, яка омжукієрщпя жгіглм пр. 3 н. 2 Кмлвдлуії
ООН номрз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї 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, кдоівлзурва фз кмлромйы кає кіпуд в
ілхіи гдоеаві; в) абм вмлм жгіиплдлм
в мгліи гдоеаві, айд ноз уфапрі могаліжмвалмї 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 мжлакмы явйяєрщпя лаявліпрщ «ілмждклмгм
дйдкдлру», агед роалплауімлайщлі
козкілайщлі жймфзлз взтмгярщ жа
кдеі якмїпщ мглієї гдоеавз і лабуваырщ кіелаомглмгм таоакрдоу йзхд у
кмлкодрліи пзруауії у жв‘яжку ж нмявмы у пкйагі жймфзлу кіелаомглмгм,
«ілмждклмгм» дйдкдлра», ж нозвмгу
фмгм кіе гдоеавакз укйагаырщпя гвмпрмомллі угмгз ном ноавмву гмнмкмгу.
Кйапзсікауія роалплауімлайщлзт
жймфзлів кмейзва жа оіжлзкз коз-
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рдоіякз (прундлы пупнійщлмї лдбджндкз, жа псдомы пупнійщлзт віглмпзл,
кардоіайщлзкз
козрдоіякз,
пуб‘єк-ракз жгіиплдлля жймфзлу,
гедодйі ра пнмпмбі смокайщлмыозгзфлмї сікпауії, жа нмтмгедлляк
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз, рдозрмоіайщлмы нмхзодліпры рмцм),
жгіглм якзт віл взжлаєрщпя жймфзлмк
кіелаомглмгм таоакрдоу, кмлвдлуіилзк, 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 жакмлмгавпрва.

З мгйягу ла пзруауіы ж козкілайіжауії жлафлмї кійщкмпрі гіялщ, цм
віглмпярщпя гм кардгмоії роалплауімлайщлзт 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 ыозпгзкуіы влуроіхлщмгдоеавлзт могалів;
жймфзлз кіелаомглмгм таоакрдоу,
дкпроагзуіилі, кмлвдлуіилі жймфзлз;
жймфзлз, цм жгіиплыырщпя кіелаомглзкз могаліжмвалзкз гоунакз ра
мкодкзкз сіжзфлзкз мпмбакз; жймфзлз в дкмлмкіфліи, гукаліраоліи, куйщруоліи ра ілхіи псдоат.
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Пмнкм В. В. Тоалплауімлайьлзи жймфзл у пзпрдкі жймфзлів кіелаомглмгм козкілайьлмгм ноава: квайісікуюфі мжлакз
В праррі алайіжуырщпя взгз жймфзлів у пзпрдкі кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава,
кіпуд роалплауімлайщлмгм жймфзлу пдодг лзт ра имгм квайісікуыфі мжлакз. Вігжлафаєрщпя омжомбйдліпрщ гмкрозлайщлмгм нігтмгу гм взжлафдлля кмлуднуії кіелаомглмгм
жймфзлу, имгм мжлак и лагмймхуєрщпя ла лдмбтіглмпрі взвфдлля кардгмоії роалплауімлайщлмгм 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 кіелаомглзт ноавмвзт акрат ра влуроіхлщмгдоеавлмку жакмлмгавпрві, а ракме нозряглдлляк гм вігнмвігайщлмпрі взллзт мпіб. З мгйягу ла нмхзодліпрщ ра оіжлмкалірліпрщ роалплауімлайщлзт 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, роалплауімлайщлзи жймфзл, взг жймфзлу, квайісікуыфі мжлакз
Пмнкм В. В. Тоалплаузмлайьлмд нодпрунйдлзд в пзпрдкд нодпрунйдлзи кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава: квайзсзузоуюцзд нозжлакз
В прарщд алайзжзоуырпя взгш нодпрунйдлзи в пзпрдкд кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава, кдпрм роалплаузмлайщлмгм нодпрунйдлзя подгз лзт, а ракед дгм квайзсзузоуыцзд 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 зппйдгмвалзя взгмв нодпрунйдлзи в пзпрдкд кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава, фрм
мбмплмвшвадрпя пнмпмбакз и смокакз бмощбш п лзкз, смокуйзомвалздк в кдегулаомглшт 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, рдоозрмозайщлми оапномпроалдллмпрщы, пубчдкрлшк пмправмк, жакоднйдллмпрщы в кдегулаомглшт 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.
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Проблеми забезпечення таємниці
досудового розслідування при
одержанні дозволу слідчого судді на
проведення обшуку
Сдодг пнмпмбів жбзоалля гмкажів,
ндодгафдлзт ф. 2 пр. 93 КПК Укоаїлз
ваейзвд жлафдлля жаикає мбхук як
мгзл іж лаигієвіхзт ра лаидсдкрзвліхзт пнмпмбів мрозкалля гмкажів,
мпкійщкз имгм кдрмы є взявйдлля ра
сікпауія вігмкмпрди ном мбправзлз
вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, вігхукалля жлаояггя козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля абм
каила, якд буйм жгмбурд у оджуйщрарі
имгм вфзлдлля, а ракме впралмвйдлля кіпуджлатмгедлля омжхукувалзт
мпіб.
Вкажала пйігфа гія жаикає мпмбзйвд кіпуд у жв‘яжку ж рзк, цм іж омжвзркмк рдтлмймгіи жкілыырщпя пнмпмбз, а ж лзкз – жапмбз і жлаояггя
вфзлдлля жймфзлів, жмкодка нмява
лмвзт кмкн‘ырдолзт нозпромїв, жапмбів пнійкувалля ра номгоак гйя
лзт (рак жвалі кдпдлгедоз) рмцм,
які в гдякзт взнагкат кмеурщ бурз
йдгщ лд єгзлзкз кардоіайщлзкз
гедодйакз гмкажів, які каырщ праруп
одфмвзт.
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Мдрмы праррі є гмпйігдлля номбйдклзт нзралщ жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля ноз
мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла
номвдгдлля мбхуку, цм взкйзкалм
лдгмпкмлайіпры лмок, якзкз одгуйыєрщпя жажлафдлзи нмоягмк ра їтліи
внйзв ла номудп гмкажувалля в уіймку.
Дмпйігедлля номбйдклзт нзралщ
номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт)
гіи, жмкодка мбхуку, жгіиплывайз
ракі
вфдлі-номудпуайіпрз:
Гозлык В. Ю., Канйіла О. В., Кмпрыфдлкм О. Ю., Сраодлщкзи О. С., Гймвык І. В. Айдліл Ю. П., Пмгмодущкзи М. А. ра іл.
Як жажлафає Сдогєєва Д. Б., мглієы іж пурліплзт мжлак пйігфзт (омжхукмвзт) гіи є номвдгдлля їт ж кдрмы лд рійщкз взявйдлля, а и жакоінйдлля сакрзфлзт галзт і вігмкмпрди
ном гедодйа гйя мрозкалля фз ндодвіокз гмкажів у козкілайщлмку номвагедллі [1, п. 183].

Проблеми забезпечення таємниці досудового розслідування при одержанні . . .
Помвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи є мплмвмы гйя смокувалля
гмкажмвмї бажз козкілайщлмгм номвагедлля, яка нмрік бугд взкмозпрала
гйя смокуйывалля мбвзлувафдлля
[2, п. 663].
Дмпйігедлля жлафдлля ра дсдкрзвлмпрі ілпрзруру мбхуку як мглмгм
ж мплмвлзт пнмпмбів мрозкалля
(жбзоалля) гмкажів лдмбтіглм омжгйягарз у лдомжозвліи єглмпрі іж взжлафдлмы жакмлмгавудк номудгуомы
лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля вкажалмї пйігфмї (омжхукмвмї) гії, яка
кмед пуррєвм внйзварз ла гмуійщліпрщ ра дсдкрзвліпрщ її номвдгдлля,
а мред, і номудп гмкажувалля в уіймку.
Так, жгіглм ж ф. 2 пр. 234 КПК
Укоаїлз мбхук номвмгзрщпя ла нігправі утвайз пйігфмгм пуггі кіпудвмгм
жагайщлмгм пугу, в кдеат рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії якмгм жлатмгзрщпя
могал гмпугмвмгм омжпйігувалля, а
пакд жаодєпромвалзи як ыозгзфла
мпмба абм у кдеат якмї віл сакрзфлм
омжрахмвалзи.
Тдозрмоіайщлу ыозпгзкуіы цмгм
омжгйягу жажлафдлзт кймнмралщ жакмлмгавудк взжлафдлм бджайщрдоларзвлм. Пмоухдлля нмоягку омжгйягу
кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла
номвдгдлля мбхуку нозжвмгзрщ гм
взжлалля лдгмнупрзкз гмкажів, які
мрозкалі жа оджуйщраракз имгм номвдгдлля.
Так, Макаомв М. нігрозкує жгагалзи нмоягмк омжгйягу вкажалзт
кймнмралщ [3, п. 75].
Пдодгукмвмы взлдпдлля пйігфзк пуггды утвайз ном гмжвій ла
мбхук є жвдолдлля пйігфмгм жа нмгмгедлляк іж номкуомомк абм мпмбзпрм
номкуомомк гм пйігфмгм пуггі ж вігнмвіглзк кймнмралляк, якд нмвзллм
кіпрзрз вігмкмпрі, жажлафдлі у ф. 3 пр.
234 КПК Укоаїлз.
У пвмы фдогу, кймнмралля, цм
нмгаырщпя гм пугу, у рмку фзпйі вкажалмгм взгу, нігйягаырщ мбмв‘яжкмвіи
одєпроауії в аврмкарзжмваліи пзпрдкі
гмкукдлрммбігу пугу (гайі – АСДС),
яка жгіиплыєрщпя ноауівлзкакз анаоару вігнмвіглмгм пугу в гдлщ лагтм-

гедлля ракзт кардоіайів, ніпйя фмгм
омжнмгійяырщпя кіе пуггякз. Так, гм
АСДС в мбмв‘яжкмвмку нмоягку,
жмкодка влмпярщпя: гара лагтмгедлля кардоіайів, пкаогз, кймнмралля,
жаявз абм ілхмгм номудпуайщлмгм
гмкукдлра, ноіжвзцд мпмбз, прмпмвлм
якмї нмгалі гмкукдлрз, ра їт пурщ,
ноіжвзцд (лаикдлувалля) мпмбз (могалу), віг якмї (якмгм) лагіихйз гмкукдлрз, ноіжвзцд ноауівлзка анаоару пугу, якзи жгіиплзв одєпроауіы,
ра ілхі галі, ндодгбафдлі Пмймедлляк ном аврмкарзжмвалу пзпрдку
гмкукдлрммбігу пугу, жарвдогедлзк
Рагмы пуггів Укоаїлз жа нмгмгедлляк ж Ддоеавлмы пугмвмы агкіліпроауієы Укоаїлз (ф. 2 пр. 35 КПК
Укоаїлз).
Згіглм ж взкмгакз уієї лмокз ла
ноауівлзків анаоару пугу нмкйагдлм
мбмв‘яжмк влдпдлля гм жажлафдлмї
пзпрдкз вігмкмпрди ном мпмбу, прмпмвлм якмї нмгалм гмкукдлрз, ра їт
пурщ, рмбрм сакрзфлм галзт, ндодгбафдлзт н. н. 5–7 ф. 3 пр. 234 КПК
Укоаїлз, жмкодка ном: езрйм фз ілхд
вмймгілля мпмбз абм фапрзлу езрйа
фз ілхмгм вмймгілля мпмбз, гд нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку; мпмбу,
якіи лайдезрщ езрйм фз ілхд вмймгілля, ра мпмбу, у сакрзфлмку вмймгіллі якмї вмлм жлатмгзрщпя, ра іл.
Пмоягмк одайіжауії вкажалзт
лмок гдрайіжуєрщпя у Пмймедллі ном
аврмкарзжмвалу пзпрдку гмкукдлрммбігу пугу, жарвдогедлмку оіхдлляк
Рагз пуггів Укоаїлз віг 26.11.2010
№ 30 (гайі – Пмймедлля) [4], жгіглм
ж н. 1 омжг. VI якмгм втігла кмодпнмлгдлуія, в рмку фзпйі номудпуайщлі
гмкукдлрз, нозикаєрщпя і мноаущмвуєрщпя кмозпрувафакз АСДС вігнмвіглм гм їт сулкуімлайщлзт мбмв'яжків ра одєпроуєрщпя в пзпрдкі в гдлщ
її лагтмгедлля.
Рмжнмгій пугмвзт пноав жгіиплыєрщпя кмгуйдк аврмкарзжмвалмгм
омжнмгійу взкйыфлм аврмкарзжмвалзк пнмпмбмк (бдж уфапрі нмпагмвзт
мпіб) ніг фап одєпроауії в пугі ндодгбафдлзт жакмлмк номудпуайщлзт гмкукдлрів, ла нігправі ілсмокауії,
влдпдлмї унмвлмваедлзкз мпмбакз
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пугу гм АСДС (н. 1, Рмжг. VIII Пмймедлля).
У взнагку лапралля мбправзл,
цм мб'єкрзвлм улдкмейзвйыырщ
омбмру жгагалмї пзпрдкз ра номвдгдлля аврмкарзжмвалмгм омжнмгійу,
омжнмгій пугмвзт пноав, які жа жакмлмк каырщ омжгйягарзпя лдвігкйаглм, жмкодка гм ракзт віглдпдлм кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла
мбхук фз мгйяг езрйа, жгіиплыєрщпя кдоівлзкмк анаоару (пдкодраоіару) (н. 25 Рмжг. VIII Пмймедлля).
У нмгайщхмку ніпйя номвдгдлля
омжнмгійу пугмвзт пноав, нмгалзт у
нандомвіи смокі, вігнмвігайщла мпмба пугу лд ніжліхд лапрунлмгм омбмфмгм гля ндодгає їт взжлафдлмку
гмймвуыфмку
пуггі
(пуггігмнмвігафу) (н. 31 Рмжг. VIII Пмймедлля).
Так, хйятмк жакоінйдлля взцджажлафдлмї номудгуоз
одєпроауії
номудпуайщлзт гмкукдлрів у АСДС
ра їт омжнмгійу гйя омжгйягу пуггякз сакрзфлм омжхзодлм кмйм мпіб ж
фзпйа ноауівлзків пугу (кдоівлзк ра
ноауівлзкз анаоару (пдкодраоіару)
пугу), які в пзйу пвмєї пйуебмвмї
гіяйщлмпрі, цм лд нмв‘яжала жі жгіиплдлляк пугмвмгм кмлромйы жа гмрозкалляк ноав, пвмбмг ра ілрдодпів
у козкілайщлмку номвагедллі, каырщ гмпрун гм кардоіайів гмпугмвмгм
омжпйігувалля, жмкодка кймнмралщ
ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, у рмку
фзпйі мбхуку ра вігнмвіглм вігмкмпрди ном взг пйігфзт (омжхукмвзт)
гіи ра мпіб, прмпмвлм якзт нйалуєрщпя їт номвдгдлля.
У ноакрзфліи гіяйщлмпрі роанйяырщпя взнагкз, кмйз ном жанйалмвалд номвдгдлля мбхуку кмед бурз
вігмкм бйзжщкм пдкз мпмбак, які є
ноауівлзкакз пугу. Так, гм вкажалзт
мпіб, мкоік рзт, які каырщ бджнмпдодглє віглмхдлля гм омжгйягу пйігфзк
пуггды кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла мбхук, мкоік пакмгм пйігфмгм пуггі, имгм нмкіфлзка ра пдкодраоя, ракме кмеурщ лайдеарз ноауівлзкз калудйяоії (анаоару) пугу,
жмкодка ноауівлзк жагайщлмї калуд-
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йяоії, якзи бджнмпдодглщм нозикає
кймнмралля віг пйігфмгм абм номкуомоа, ндодвіояє имгм у рмку фзпйі
жкіпр ра мсмокйдлля ла гмгдоеалля
взкмг ілпроукуії ж гіймвмгпрва в пугат, ноауівлзк козкілайщлмї калудйяоії, цм бджнмпдодглщм влмпзрщ вігмкмпрі цмгм кймнмралля гм АСДС,
жмкодка і прмпмвлм мпмбз, у якмї
нйалуєрщпя мбхук, а ракме ноауівлзк (ноауівлзкз), якзи (які) жажлафдлі кймнмралля ндодгає кіе вкажалзкз калудйяоіякз ра у нмгайщхмку
бджнмпдодглщм пйігфмку пуггі, а ракме ноауівлзк аотіву пугу, якзи
жабджндфує жбдодедлля кймнмралщ
ніпйя омжгйягу їт пйігфзк пуггды.
Вмглмфап жакмлмгавпрвмк лд ндодгбафдлм емглзт гієвзт гаоалріи ра
лмокарзвлзт кдталіжків, які б кмгйз
жанмбігрз кмейзвзк пномбак омжгмймхдлля ноауівлзкакз пугу, жмкодка имгм анаоару, жауікавйдлзк мпмбак вігмкмпрди ном взг пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра мпіб, прмпмвлм якзт
нйалуєрщпя їт номвдгдлля.
Опмбйзвм акруайщлзк жажлафдлд
нзралля є ніг фап жгіиплдлля гмпугмвмгм омжпйігувалля у козкілайщлзт номвагедлля цмгм мкодкмї кардгмоії мпіб, ндодйік якзт взжлафдлзи
у пр. 480 КПК Укоаїлз.
Так, гдякі ж лзт у пзйу пвмєї
пйуебмвмї гіяйщлмпрі мбіжлалі цмгм
нмоягку номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, лдгйаплзт пйігфзт
(омжхукмвзт) гіи, а ракме кдрмгів
омбмрз могалів гмпугмвмгм омжпйігувалля ра мндоарзвлзт нігомжгійів,
пноякмвалзт ла гмкукдлрувалля
сакрів вфзлдлля жймфзлів. Такзкз
мпмбакз є пуггя, агвмкар, Гдлдоайщлзи номкуомо, имгм жапрунлзк, номкуомо Сндуіайіжмвалмї алрзкмоунуіилмї номкуоаруоз, гзодкрмо ра
ноауівлзкз Науімлайщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом Укоаїлз ра іл.
Закоінйдлля взкмгз ном рд, цм
омжгйяг кймнмралля ном лагалля
гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи жгіиплыєрщпя взкйыфлм пйігфзк пуггды пугу, у кдеат
рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії якмгм
омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омж-
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пйігувалля, пйігфзк (гдрдкрзвмк)
якмгм нмгалд жажлафдлд кймнмралля,
првмоыє укмвз гйя кмейзвмгм омжгмймхдлля ілсмокауії ном жанйалмвалі пйігфі гії мпмбак, прмпмвлм якзт
нйалуєрщпя їт номвдгдлля.
Так, мпмбз, прмпмвлм якзт номвмгярщпя абм кмеурщ номвмгзрзпя
пйігфі гії, ла жгіиплдлля якзт нмроібдл гмжвій пйігфмгм пуггі, гмпрмвіолм
жлаыфз ном лдкмейзвіпрщ нмгафі
кймнмралля ном їт номвдгдлля пйігфзк (гдрдкрзвмк), номкуомомк гм
ілхмгм пугу, мкоік як рмгм, у кдеат
рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії якмгм
омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омжпйігувалля, кмеурщ везварз жатмгів
гйя лайагмгедлля пнійкувалля ж
кдоівлзурвмк жажлафдлмгм пугу, пуггды, нмкіфлзкмк, пдкодраодк пуггі
абм ноауівлзкакз анаоару пугу, які
каырщ гмпрун гм кардоіайів вігнмвіглмгм кймнмралля, ж кдрмы мгдоеалля ілсмокауії ном пйігфі гії, цм нйалуырщпя, а ракме ілхзт галзт жагйя
ндодхкмгеалля номвдгдллы могалмк
гмпугмвмгм омжпйігувалля нмвлмгм ра
лдундодгедлмгм омжпйігувалля, жмкодка хйятмк нозтмвувалля, пнмрвмодлля абм жлзцдлля гмкажів рмцм.
Опмбйзвм уд нозракаллм гйя лдвдйзкзт кіпр і пдйзц.
Такме, жгагала взкмга првмоыє
укмвз гйя кмейзвмгм номяву пйігфзк пуггды, якзк жгіиплыєрщпя омжгйяг кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфмї гії прмпмвлм ндвлмї мпмбз, имгм нмкіфлзкмк,
пдкодраодк абм ноауівлзкмк анаоару
пугу, якмку у жв‘яжку жі пйуебмвмы
гіяйщліпры прайм ном лдї вігмкм,
вйаплмї іліуіарзвз ла омжгмймхдлля
вігмкмпрди ном мбправзлз козкілайщлмгм номвагедлля ж кмозпйзвзт
кмрзвів – жа гйя кмейзвмгм мрозкалля мпмбзпрмї взгмгз (кардоіайщлмї, као‘єолмгм омпру рмцм) ра іл. У
ноавмжапрмпмвліи ноакрзуі жажлафдлі
взнагкз каырщ кіпуд [5].
Такзк фзлмк, взкмга ном лдмбтігліпрщ нмгафі кймнмралщ ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, жмкодка мбхуку, взкйыфлм гм кіпудвмгм пугу, в

кдеат рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії
якмгм омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омжпйігувалля, ра їт омжгйяг пйігфзк пуггды жажлафдлмгм пугу првмоыє укмвз гйя нмявз сакрів кмейзвмгм нозтмвалмгм омжгмймхдлля ілсмокауії, цм пралмвзрщ раєклзуы
гмпугмвмгм омжпйігувалля мпмбак,
якзк вмла прайа вігмка у жв‘яжку,
жмкодка іж пйуебмвмы гіяйщліпры, а
ракме рзк, прмпмвлм якзт нйалуєрщпя номвдгдлля пйігфзт гіи абм ілхзк
жауікавйдлзк мпмбак.
Такме ніг фап номвдгдлля гйаплзт ра лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ла рдозрмоіят, цм ндодбуваырщ ла жлафліи вігпралі віг кіпуя
омжрахувалля могалу гмпугмвмгм
омжпйігувалля ра вігнмвіглм кіпудвмгм пугу, у кдеат рдозрмоіайщлмї
ыозпгзкуії якмгм віл жлатмгзрщпя,
взлзкаырщ пзруауії цмгм лдмбтіглмпрі мндоарзвлмгм номвдгдлля мбхуку
езрйа абм ілхмгм нозкіцдлля ж кдрмы взявйдлля ра взйуфдлля одфди і
гмкукдлрів, цм каырщ жлафдлля гйя
козкілайщлмгм номвагедлля, в лаикмомрхзи номкіемк фапу. Як пйухлм
жажлафає Сраодлщкзи О. С., мглієы ж
укмв оджуйщрарзвлмпрі номвдгдлля
мбхуку є имгм оанрмвіпрщ [6, пр. 86].
Віггайдліпрщ кіпуя номвдгдлля
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи віг кіпудвмгм пугу, в кдеат рдозрмоіайщлмї
ыозпгзкуії якмгм омжрахмвалзи могал гмпугмвмгм омжпйігувалля, у гдякзт взнагкат є мб‘єкрзвлмы ндодхкмгмы гйя мрозкалля гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку.
У пвмы фдогу, жгіиплдлля мбхуку ла нігправі ф. 3 пр. 233 КПК
Укоаїлз в лдвігкйаглзт взнагкат
бдж утвайз пйігфмгм пуггі мбкдеуєрщпя гвмка нігправакз, а пакд: воярувалля езрря йыгди ра каила абм
бджнмпдодглє ндодпйігувалля мпіб,
які нігмжоыырщпя у вфзлдллі жймфзлу.
Помвдгдлля мбхуку бдж утвайз
пйігфмгм пуггі ж ілхзт, ліе взжлафдлі взцд, нігправ, взявйдлля ра взйуфдлля одфди і гмкукдлрів жа оджуйщраракз имгм номвдгдлля у нігпукку
кмед бурз нігправмы гйя взжлалля
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лдгмнупрзкзкз жажлафдлзт гмкажів
улапйігмк нмоухдллякз ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, а пакд
лдгмрмокаллмпрі езрйа (н. 1 ф. 1
пр. 87 КПК Укоаїлз).
З кдрмы кілікіжауії озжзків омжгмймхдлля галзт гмпугмвмгм омжпйігувалля ра мндоарзвлмпрі мрозкалля
гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку, ла лаху гукку, гмуійщлм
буйм б влдпрз жкілз гм ф. 2 пр. 234
КПК Укоаїлз.
Змкодка, ндодгбафзрз ноавм нмгаварз кймнмралля ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи у взгйягі мбхуку лд
йзхд гм пйігфмгм пуггі кіпудвмгм
пугу, в кдеат рдозрмоіайщлмї нігпуглмпрі якмгм жгіиплыєрщпя омжгйяг
кймнмралщ ном лагалля гмжвмйу ла
номвдгдлля мбхуку, а ракме пйігфмгм пуггі кіпудвмгм пугу, якзи лаибійщх рдозрмоіайщлм лабйзедлзи гм
кіпуя омжрахувалля могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля абм кіпуя, гд
нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку, ра
лагійзрз пйігфзт пуггів вкажалзт
пугів нмвлмваедллякз ж омжгйягу
кймнмралщ жгагалмгм взгу.
Закоінйдллы жажлафдлмгм нмоягку омжгйягу кймнмралля ном лагалля
гмжвмйу ла мбхук пйугуырщ ракі нігправз.
Пм-ндохд. Козкілайщлд номвагедлля ла рдозрмоії Укоаїлз взжлафаєрщпя йзхд козкілайщлзк номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк ра жгіиплыєрщпя ж нігправ ра в нмоягку, ндодгбафдлзт КПК Укоаїлз, лджайделм віг кіпуя вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля (ф. 1 пр. 1, ф. 1
пр. 4 КПК Укоаїлз). Так, упі пугз ла
рдозрмоії Укоаїлз, лджайделм віг
ілпралуії, кіпуя омжрахувалля, кдоуырщпя у пвмїи гіяйщлмпрі взкйыфлм
взкмгакз фзллмгм КПК Укоаїлз ра
ілхзкз гедодйакз козкілайщлмгм
номудпуайщлмгм жакмлмлгавпрва.
Пм-гоугд. Завгалля козкілайщлмгм номвагедлля, взжлафдлі ф. 1
пр. 2 КПК Укоаїлз, жмкодка ракі, як
мтмомла ноав, пвмбмг ра жакмллзт
ілрдодпів уфаплзків козкілайщлмгм
номвагедлля, є мбмв‘яжкмвзкз гйя
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жабджндфдлля упіка пугакз в Укоаїлі.
Так, пйігфзи пуггя лджайделм віг
кіпуя
омжрахувалля
пугу
жмбмв‘яжалзи жгіиплыварз пугмвзи
кмлромйщ жа гмрозкалляк ноав, пвмбмг ра ілрдодпів мпіб у козкілайщлмку номвагедллі, жмкодка і ніг фап
омжгйягу кймнмралщ ном лагалля
гмжвмйу ла номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, як кйыфмва сігуоа у
козкілайщлмку номудпі, якзк нозикаырщпя оіхдлля, цм прмпуырщпя
мбкдедлля кмлпрзрууіилзт ноав
йыгзлз [7, п. 119].
Пм-родрє. Упі пугмві оіхдлля, цм
утвайыырщпя пугакз ікдлдк Укоаїлз, є мбмв'яжкмвзкз гм взкмлалля ла
впіи рдозрмоії Укоаїлз (ф. 5 пр. 124
Кмлпрзрууії Укоаїлз). Так, утвайа
пйігфмгм пуггі кіпудвмгм пугу, лд в
кдеат рдозрмоіайщлмї ыозпгзкуії
якмгм жлатмгзрщпя могал гмпугмвмгм
омжпйігувалля, ном лагалля гмжвмйу
ла
мбхук
ракме
кає
бурз
мбмв‘яжкмвмы гйя взкмлалля ла впіи
рдозрмоії Укоаїлз.
Як пйухлм жажлафає Кзпйдлкм Д. П., дсдкрзвліпрщ пугмвмгм кмлромйы ніг фап омжпйігувалля жймфзлів мбукмвйыєрщпя лзжкмы сакрмоів,
гмймвлзк ж якзт є лайдела ноавмва
одгйакдлрауія мплмвлзт жапаг уієї
гіяйщлмпрі ра гмпкмлайіпрщ номудпуайщлмгм кдталіжку [8, п. 182].
З кдрмы првмодлля укмв гйя
жбдодедлля раєклзуі гмпугмвмгм
омжпйігувалля гмуійщлм влдпрз жкілз
гм ф. 2 пр. 35 КПК Укоаїлз, у якіи
взкйыфзрз взкмгу ном мбмв‘яжкмвд
влдпдлля гм АСДС вігмкмпрди ном
мпмбу, прпмвлм якмї нмгалі гмкукдлрз, ра їт пурщ ніг фап одєпроауії кймнмралщ ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля мбхуку.
Такме ж кдрмы кілікіжауії кійщкмпрі мпіб – ноауівлзків пугу, які
кмеурщ карз гмпрун гм ілсмокауії,
цм кіпрзрщпя у вкажалзт кймнмраллят, дсдкрзвлзк буйм б жакоінйдлля
кмейзвмпрі їт нмгалля іліуіармомк
гм пугу у жанакмвалмку взгйягі (накдр абм кмомбка) іж жажлафдлляк йзхд вігмкмпрди цмгм взгу пйігфмї гії
ра ноіжвзца (лаикдлувалля) мпмбз

Проблеми забезпечення таємниці досудового розслідування при одержанні . . .
(могалу), віг якмї (якмгм) лагіихйм
кймнмралля, гйя одєпроауії їт у
АСДС.
Поз ущмку гйя жакоінйдлля гаоалріи жбдодедлля вігмкмпрди лдмбтіглм нмкйапрз ла вігнмвіглзт ноауівлзків пугу мбмв‘яжмк жабджндфдлля
жбдодедлля уійіплмпрі накувалля кардоіайів кймнмралля віг кмкдлру мгдоеалля і одєпроауії у АСДС гм сакрзфлмгм ндодгалля пйігфмку пуггі,
якмку имгм омжнмгійдлм гйя омжгйягу.
У пвмы фдогу ж кдрмы жабджндфдлля жакмллмпрі ноз лагаллі гмжвмйу ла номвдгдлля жгагалмї пйігфмї
(омжхукмвмї) гії гм нмймедлщ ф. 3
пр. 234
КПК Укоаїлз, якзкз ндодгбафдлі взкмгз гм кймнмралля, лдмбтіглм
вкйыфзрз лмоку ном лдмбтігліпрщ
мбґоулрувалля пйігфзк (гдрдкрзвмк)
абм номкуомомк нігправ гйя жкілз
рдозрмоіайщлмї нігпуглмпрі омжгйягу
пйігфзк пуггды кймнмралщ ном лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля мбхуку, іж нмпзйалляк ла мбґоулрмвалі
озжзкз ра лагалля їт гмкукдлрайщлзт нігрвдогедлщ.
Пом лдмбтігліпрщ вкажалзт жкіл
пвігфзрщ рд, цм мбхук, тмф і лд є
лдгйаплмы пйігфмы (омжхукмвмы)
гієы, айд кає мглу іж ракзт мплмвмнмймелзт її мжлак, ндодгбафдлзт ф. 1
пр. 246 КПК Укоаїлз, як нмродба
жбдодедлля в раєклзуі ра лдгмнупрзкіпрщ омжгмймхдлля вігмкмпрди
ном сакр имгм номвдгдлля.
Оглієы іж лаибійщх ваейзвзт
жанмоук оджуйщрарзвлмпрі номвдгдлля мбхуку є мбкдедлля кмйа мпіб,
якзк у пзйу оіжлзт мбправзл кмед
бурз вігмкм ном имгм номвдгдлля, ж
кдрмы лдгмнуцдлля омжгмймхдлля
ілсмокауії ном уд жауікавйдлзк мпмбак, жмкодка рзк, у езрйі, ілхмку
вмймгіллі абм ла омбмфмку кіпуі
якзт нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку,
фз рзк, які у жв‘яжку жі пйуебмвмы
гіяйщліпры кмеурщ курз жлаимкі іж
жажлафдлзкз мпмбакз рмцм. Ці жатмгз нмвзллі пнозярз жанмбігаллы
взнагкак нозтмвувалля, пнмрвмодлля абм жлзцдлля гмкажів у козкілайщлмку номвагедллі.

У пвмы фдогу омжгмймхдлля ілсмокауії ном мрозкалля могалмк
гмпугмвмгм омжпйігувалля гмжвмйу ла
номвдгдлля мбхуку абм вігмкмпрди
цмгм нйалувалля имгм номвдгдлля,
кмед нозжвдпрз гм вігпурлмпрі лдмбтіглмпрі, лдакруайщлмпрі номвдгдлля
ілхзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, у
рмку фзпйі лдгйаплзт, які пноякмвалі ла жгмбурря гмкажів вфзлдлля жймфзлу.
Дмпзрщ фапрм нйалуваллы номвдгдлля мбхуків ндодгує номвдгдлля
прмомлмы мбвзлувафдлля мндоарзвлзт кмкбілауіи ж кдрмы гмкукдлрувалля жймфзллмї гіяйщлмпрі мпіб,
номвдгдлля вдйзкмгм мбпягу пйігфзт
і лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт)
гіи, пноякмвалзт ла жгмбурря гмкажів, гйя взкмлалля якзт жайуфаырщпя
йыгпщкі і кардоіайщлі одпуопз, цм
жайделм віг мбправзл кмеурщ бурз
жлафлзкз.
Так, ніг фап жгіиплдлля гмпугмвмгм омжпйігувалля кмоунуіилзт
козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, мбхуку як мглієї іж мплмвлзт жавдохайщлзт пйігфзт гіи, цм пноякмвала ла
жгмбурря одфмвзт гмкажів, жмкодка
гомхмвзт кмхрів, мгдоеалзт мпмбмы
як лдноавмкіола взгмга, а ракме
ілхзт одфди ра гмкукдлрів, ндодгує
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи, жмкодка аугім-, вігдмкмлромйщ мпмбз, жлярря ілсмокауії ж
роалпнморлзт
рдйдкмкулікауіилзт
кдоде ра іл.
Нанозкйаг, у тмгі пнмпрдодедлля жа мпмбмы, оіффы абм кіпудк кмеурщ взкмозпрмвуварзпя жлафлі йыгпщкі одпуопз ра жароафуварзпщ жлафлзи фап.
З кдрмы гмкукдлрувалля сакру
мпмбзпрмгм мрозкалля лдноавмкіолмї
взгмгз мпмбмы дсдкрзвлзк є номвдгдлля ракмї лдгйаплмї пйігфмї (омжхукмвмї) гії, як жгіиплдлля кмлромйы жа вфзлдлляк жймфзлу у взгйягі
пндуіайщлмгм пйігфмгм дкпндозкдлру,
ніг фап якмгм вігбуваєрщпя мнзп ра
нмкірка гомхмвзт кмхрів і ндодгафа
їт як ланоавмкіолмї взгмгз. Поз
ущмку жажлафдлі гомхі кмеурщ лагаварзпщ як пакмы пмбмы, у якмї взка-
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гаырщ лдноавмкіолу взгмгу, рак і жі
пндуіайщлмгм смлгу могалів гмпугмвмгм омжпйігувалля, взгійдлзт гйя
ракзт уійди іж Ддоеавлмгм быгедру
Укоаїлз. Ілкмйз пукз лдноавмкіолмї
взгмгз є гмпзрщ жлафлзкз, а їт ндодгафа кмед жгіиплыварзпя у гдкійщка
дранів.
У взнагку мгдоеалля мпмбакз, у
езрйі, ілхмку вмймгіллі абм ла омбмфмку кіпуі якзт нйалуєрщпя номвдгдлля мбхуку, абм ілхзкз жауікавйдлзкз мпмбакз ілсмокауії ном
нйалувалля номвдгдлля жажлафдлмї
пйігфмї гії іплує взпмка икмвіоліпрщ
везрря жгагалзкз мпмбакз жатмгів,
пноякмвалзт ла нозтмвувалля абм
жлзцдлля одфди, гмкукдлрів, ілхмгм
каила абм мпіб, якзт нйалуєрщпя вігхукарз, ра лівдйывалля у жв‘яжку ж
узк оджуйщрарів уед номвдгдлзт
гйаплзт і лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи.
Цд кмед бурз нозфзлмы утзйдлля мпмбз віг козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі ж нігправ вігпурлмпрі гмкажів, якзкз впралмвйыєрщпя лаявліпрщ фз вігпурліпрщ сакрів ра мбправзл, цм каырщ жлафдлля гйя козкілайщлмгм номвагедлля і нігйягаырщ

гмкажуваллы, а ракме вроарз гомхмвзт кмхрів, які взгійяырщпя ж Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ла номвдгдлля пйігфзт (омжхукмвзт) гіи,
пноякмвалзт ла гмкукдлрувалля
сакрів жймфзллмї гіяйщлмпрі мпіб.
Такме жлзцдлля жауікавйдлзкз
мпмбакз одфмвзт гмкажів ра гмкукдлрів у гдякзт взнагкат омбзрщ лдкмейзвзк жгмбурря ілхмгм гмкажу –
взплмвку дкпндора, якзи жгдбійщхмгм
є нмтіглзк віг жажлафдлзт гедодй
гмкажів, мпкійщкз номвдгдлі дкпндормк гмпйігедлля ра жомбйдлі взплмвкз пкйагаырщпя жа оджуйщраракз
бджнмпдодглщмгм гмпйігедлля дкпндормк кардоіайів і жоажків, якзкз вігнмвіглм є одфмві гмкажз ра гмкукдлрз, цм лагалі гйя номвдгдлля дкпндорзжз, взкйыфлм прмомлмы, яка її
іліуіывайа – пйігфзк (гдрдкрзвмк),
номкуомомк абм прмомлмы жатзпру.
Занмбігрз кмейзвмку лапраллы
жажлафдлзт лапйігів ра угмпкмлайдллы лмокарзвлмгм жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля кмейзвм хйятмк влдпдлля жкіл гм
лмок КПК Укоаїлз якзк ндодгбафдлзи нмоягмк мрозкалля гмжвмйу ла
номвдгдлля мбхуку.
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Пмпвзпрак О. М. Помбйдкз жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм омжпйігувалля
ноз мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку
У праррі омжгйягаырщпя номбйдклі нзралля жабджндфдлля раєклзуі гмпугмвмгм
омжпйігувалля ноз мгдоеаллі гмжвмйу пйігфмгм пуггі ла номвдгдлля мбхуку, а ракме
акудлруєрщпя увага ла кмейзвзт озжзкат гйя її жбдодедлля фдодж лдгмпкмлайіпрщ
лмок, якзкз одгуйыєрщпя нмоягмк лагалля гмжвмйу ла номвдгдлля жажлафдлмї пйігфмї
(омжхукмвмї) гії, ра їтлщмку внйзві ла номудп гмкажувалля в уіймку. Коік рмгм, у
праррі псмокмвалі номнмжзуії цмгм угмпкмлайдлля жажлафдлзт лмок КПК Укоаїлз,
як мглієї іж укмв жабджндфдлля нмвлмгм омжпйігувалля.
Кйюфмві пймва: гмкажз, мбхук, козкілайщлд номвагедлля цмгм мкодкмї кардгмоії мпіб.

Пмпвзпрак А. Н. Помбйдкы мбдпндфдлзя раилы нодгваозрдйьлмгм оаппйдгмвалзя ноз нмйуфдлзз оажодхдлзя пйдгпрвдллмгм пугьз ла номвдгдлзд мбыпка
В прарщд оаппкарозваырпя номбйдклшд вмномпш мбдпндфдлзя раилш нодгваозрдйщлмгм оаппйдгмвалзя ноз нмйуфдлзз оажодхдлзя пйдгпрвдллмгм пугщз ла номвдгдлзд мбшпка, а ракед акудлрзоудрпя влзкалзд ла вмжкмелшт озпкат гйя дд пмтоалдлзя в пвяжз п лдпмвдохдлпрвмк лмок, одгуйзоуыцзт нмоягмк нодгмправйдлзя оажодхдлзя ла номвдгдлзд укажаллмгм пйдгпрвдллмгм (омжшпклмгм) гдипрвзя, з зт вмжгдипрвзя ла номудпп гмкажшвалзя в удймк. Комкд рмгм, в прарщд псмокзомвалш нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы укажаллшт лмок УПК Укоазлш, как мглмгм зж упймвзи мбдпндфдлзя нмйлмгм оаппйдгмвалзя.
Комкд рмгм, в прарщд псмокзомвалш нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы укажаллшт лмок УПК Укоазлш, как мглмгм зж упймвзи мбдпндфдлзя нмйлмгм оаппйдгмвалзя.
Кйюфдвыд пймва: гмкажардйщпрва, мбшпк, угмймвлмд номзжвмгпрвм в мрлмхдлзз
мргдйщлми кардгмозз йзу.

Posvystak O. Problems of secrecy of pre-trial investigation in obtaining the
investigating judge permission to conduct a search
The article deals with the problematic issues of ensuring the secrecy of pre-trial
investigation after obtaining the permission of the investigating judge on the conduct of
the search, and also focuses on the possible risks for its preservation due to imperfection
of norms, which regulate the procedure for granting permission for conducting the
investigative (searching) action, and their impact on proof process as a whole. In
addition, the article formulates proposals to improve the above norms of the CPC of
Ukraine, as one of the conditions for ensuring full investigation.
Key words: evidence, search, criminal proceedings against a particular category of
persons, granting permission to conduct a search.
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Міжнародне публічне право і ноосфера:
на шляху до створення єдиної
аналітичної моделі
Мдра пуфаплмгм кіелаомглмгм
нубйіфлмгм ноава (гайі – МПП) – уд
нігрозкалля кіелаомглмгм ноавмнмоягку гйя жанмбігалля оіжлзт кмейзвзт гдмнмйірзфлзт козжмвзт пзруауіи вмєллмгм, гукаліраолмгм, дкмймгіфлмгм, абм ілхмгм таоакрдоу, в пвірмвіи узвійіжауіиліи пзпрдкі.
Тмку првмодлля єгзлмї алайірзфлмї кмгдйі пзпрдкз МПП і лммпсдоз,
гйя
жгіиплдлля
кіелаомглмноавмвмгм кмлірмозлгу, кмела лажва-
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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 нозомглзт укмват гдмнмйірзфлмгм і гдмгоасіфлмгм йалгхасру гдрдокілувайз
взлзклдлля пзпрдкз МПП. Цд мбмв'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 омжвзрку МПП, мпмбйзвм в Нмвірліи фап
[1, п. 70-78], [2, п. 61-74].
Оглак, в номудпі взвфдлля лаукмвзт 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: ланозкйаг «взлзклдлля» абм «пралмвйдлля» МПП, цмгм мглзт і рзт ед ндоімгів фапу в іпрмоії МПП [1, п. 4648], [2, п. 33-61].
Упулдлля галмгм оіжлмфзралля,
якд нмв'яжалд ж мпмбйзвмпрякз номудпів пралмвйдлля і взлзклдлля пзпрдкз МПП, кає вдйзкд жлафдлля гйя
омжомбкз гмпрмвіолмї кмгдйі пзпрдкз
МПП і лммпсдоз.
Дмрозкуыфзпщ нозлузнів гдсіліуії, лдмбтіглм вігжлафзрз, цм рдокілз «пралмвйдлля» і «взлзклдлля»
вігоіжляырщпя жа пкзпймвзк жкіпрмвлзк лавалраедлляк. Так, «пралмвйдлля», абм омжвзрмк, ндодгбафає
лджавдохдлзи томлмймгіфлзи номудп,
цм розває, якзи ндодгує жавдохдлмку номудпу лаомгедлля, рмбрм «взлзклдллы» [2, п. 33-61].
Оред, ном пралмвйдлля і лапрунлд взлзклдлля пзпрдкз МПП кмела
гмвмозрз рійщкз в жв'яжку ж кмлкодрлзк фапмк, нм жавдохдллы якмгм,
одгімлайщлі кіегдоеавлі ноавмві
вжаєкзлз ндодомпйз в гймбайщлі кіегдоеавлі віглмпзлз – в номпрмоі
лахмї нйалдрз в уіймку. Цд взжлафає
жавдохдлля нмфаркмвмї сажз омжвзрку, абм пралмвйдлля, яка пвмїк кілудвзк оджуйщрармк, жлакдлує мб'єкрзвлзи сакр взлзклдлля гймбайщлмї
пзпрдкз МПП, цм мтмнзйа впы ждклу куйы.
Тмку номудп взлзклдлля МПП,
як пвірмвмї пзпрдкз, пйіг пніввіглмпзрз ж гймбайщлзк омжгіймк пвіру
кіе Іпналієы і Пморугайієы в 1494
омуі, якмку у сажі пралмвйдлля, ндодгувайа буййа нанз Сікпра IV
«Aeterni Regis» віг 1481 омку, а ракме буййа «Inter Caetera» № 2 нанз

Ойдкпалгоа VI Бмогеіа віг 1493
омку ном нмгій пвіру.
У 1494 омуі нмгій пвіру ндодихмв в акрзвлу кіегдоеавлу сажу і
був жагмкукдлрмвалзи в кіелаомглм-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 взжларз і «гд-сакрм», і «гд-ыод», гармы
лаомгедлля пзпрдкз МПП, як гймбайщлмї пзпрдкз. Чап, якзи ндодгував уіи гарі, був ндоімгмк пралмвйдлля пзпрдкз МПП, ніпйя якмгм
номявзйзпя таоакрдолі мжлакз ра
гмкукдлрайщлі пвігфдлля взлзклдлля пзпрдкз МПП, як впдпвірлщмї
ілсмокауіилм-ноавмвмї проукруоз ла
гймбайщлмку номпрмоі лммпсдоз Здкйі [1, п. 58], [2, п. 33-62], [3, С. 6061], [4], [5], [6, c. 23-24].
Ммела првдогеуварз, цм ж фапу
пвмгм взлзклдлля, пзпрдка МПП
омжвзвайапя, як вігмбоаедлля гймбайщлзт узвійіжауіилзт номудпів нмгійу пвіру, цм игурщ вед номрягмк
гдкійщкмт пмрдлщ омків у пвірмвіи –
гдмнмйірзфліи пзпрдкі, яка є мглієы ж
одфмвзт пкйагмвзт лммпсдоз (алромнмпсдомы, абм пмуімпсдомы).
Нммпсдолзи нігтіг гмжвмйяє
жв'яжарз двмйыуіы пзпрдкз МПП і
номпрмоу лммпсдоз в номудпі нмгійу
пвіру і имгм мпвмєлля. У лщмку кіпрзрщпя мплмва гйя омжомбкз дсдкрзвлзт кдрмгів кмлірмозлгу узвійіжауіилзт гдмнмйірзфлзт номудпів і
вгмпкмлайдлля пзпрдкз МПП. Дала
рдка в нмгіблмку апндкрі в лаукмвіи
ыозгзфліи йірдоаруоі цд лд омжгйягайапя.
Сзпрдка МПП, гдмнмйірзфла пзпрдка пвіру і лммпсдоа в уіймку, як
мгла ж укмвлм нмжлафдлзт лакз гдмпсдо, жа гмнмкмгмы пвмїт проукруо
вжаєкмгіырщ кіе пмбмы в єгзлмку
гймбайщлмку номпрмоі, цм нігрвдогеує гмуійщліпрщ омжомбкз єгзлмї
алайірзфлмї, ікірауіилмї, абм жкіхалмї кмгдйі ущмгм номудпу [7, п. 6-9,
19, 25-26].
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Ндмбтіглм лагагарз, цм гдмпсдоакз кз лажзваєкм гймбайщлі кмкнмлдлрз в пкйагі Здкйі, кдеі якзт укмвлм взжлафдлі і взгійдлі ла оіжлзт
оівлят її могаліжауії. У рійі Здкйі гдмпсдоз нодгправйяырщ пмбмы пзпрдку
кмлудлрозфлзт рій – псдо (пууійщлзт
абм ндодозвфапрзт), які і урвмоыырщ
мбмймлкмву проукруоу лахмї нйалдрз.
Згіглм ж лаукмвзкз нмляррякз в номпрмомвзт 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 – сіймпмспщкзи пдлп, ліе рдокілз «алромнмпсдоа», абм «пмуімпсдоа», які взжлафаырщ капхрабз і кдеі псдоз гіяйщлмпрі йыгзлз ноз мпвмєллі і ндодрвмодллі номпрмоу. Цд віглмпзрщпя, як
гм пзпрдкз мбмймлмк Здкйі – гдмпсдо, як гм кмпкіфлмгм номпрмоу, рак і
гм віоруайщлмгм номпрмоу. Оред,
номпріо алромнмпсдоз (пмуімпсдоз),
як псдоа кардоіайщлмї (одфмвмї) гіяйщлмпрі йыгзлз, – є пкйагмвмы фапрзлмы її омжуклмї (омжукмвмї) гіяйщлмпрі в лммпсдоі в уіймку. Вігнмвіглм, номудп нмгійу пвіру – номудп
ндодрвмодлля номпрмоу в «алромнмпсдоі-пмуімпсдоі», а ракме пралмвйдлля 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 гмрозкалля нозлузну гдсіліуії ноз мнзпі
гдмнмйірзфлзт і узвійіжауіилзт двмйыуіилзт номудпів ж нмжзуії лммпсдоз (пзпрдклзт гдмпсдолзт нозлузнів). Цщмгм взкагає і номудп ноавмрвмофмпрі – взомбйдлля і нозилярря
вігнмвіглзт лмокарзвлзт акрів в
пзпрдкі МПП як ілпроукдлрів лдпзймвмгм уноавйілля явзцакз і нмгіякз ла оіжлзт номпрмомвм-фапмвзт і
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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 прайа нмнуйяола в жатіглмку пвірі в
кілуі XX прмйірря ніг лажвмы «алгймпсдоа» [13, п. 1-29], [14], [15, п. 1-8],
[16], [17], [18], [19], [20], [21].
Згіглм ж гмпйігедллякз аврмоа
галмї праррі, жаомгмк алгймпсдоз псмокувавпя вед в ніжлщмку Сдодглщмвіффі ла сулгакдлрі, рак жвалмї, йарзлмпсдоз в оупйі Саоагмпщкмгм гмгмвмоу ном нмгій пвіру, укйагдлмгм
кіе Іпналієы і Пморугайієы в 1529
омуі. Цзк гмгмвмомк вед ндодгувайз
нанпщкі буййз ра гвмпрмомллі гмгмвмоз алаймгіфлмгм жкіпру. Змкодка, буййа ном нмгій пвіру кіе Іпналієы і
Пморугайієы нанз Сікпра IV «Aeterni
Regis» віг 1481 омку. Напрунла буййа,
ном нмгій пвіру кіе Іпналієы і Пморугайієы «Inter Caetera» № 2 віг 1493
омку нанз Ойдкпалгоа VI, іліуіывайа
в 1494 омуі укйагдлля кіе Іпналієы і
Пморугайієы Тмогдпійщяпщкмгм гмгмвмоу ном нмгій пвіру, якзи, мглак, лд
взоіхзв впі пніолі нзралля. Тійщкз
буййа нанз Юйія II віг 1506 омку і
Саоагмпщкзи гмгмвіо, нігнзпалзи Іпналієы 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. 2324].
Лмгіпрзка номудпу нмгійу пвіру
нігрвдогеує, цм алгймпсдоа є номгукрмк двмйыуії йарзлмпсдоз, яка
взлзкйа в пкйагі лммпсдоз вед в XV
прмйіррі, як оджуйщрар дкпналпії Іпналії і Пморугайії в пвірмвмку мкдалі –
жатмнйдлля лзкз лмвзт рдозрмоіи нм
впіи ждкліи куйі [1, c. 46-48, 64], [10,
c. 490-492]. Помрягмк гдкійщкмт пмрдлщ омків двмйыуії йарзлмпсдоз, як
одфмвмї пкйагмвмї лммпсдоз, віг ніжлщмгм Сдодглщмвіффя і гм рдндоіхлщмгм фапу, вігбуйапя нмвла сулкуімлайщла і проукруола жакіла йарзлмпсдоз – 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 нмгіи вкажує ла рд, цм в галзи фап, ноз
кмлірмозлгу гдмнмйірзфлмї (узвійіжауіилмї) пзпрдкз, ла мплмві лммпсдолмгм (гдмпсдолмгм) нігтмгу і ж уоатувалляк іпрмозфлмгм гмпвігу, кмела лд рійщкз взжлафарз, а и вігнмвіглм гм кдрз жагаварз лдмбтіглі гйя
взоіхдлля кмлкодрлзт гдмнмйірзфлзт жагаф вдкрмоз омжвзрку пзпрдкз
МПП [23, c. 154-178].
За рвдогедлляк Согеала Вуфдрзфа, гмудлра Взцмї хкмйз пупнійщлзт і кіелаомглзт віглмпзл Улівдопзрдру Орравз (Калага), сатівуя ж
рдмоії кіелаомглзт віглмпзл і акдозкалпщкмї жмвліхлщмї нмйірзкз,
алгймпсдоа уноавйяє пвірмк. Віл жажлафає, цм уди рдокіл, якзи був ввдгдлзи в кілуі ХХ прмйірря, і мжвуфдлзи ла кмлсдодлуіят, які номвмгярщпя одгуйяолм Гугжмлмвпщкзк ілпрзрурмк проардгіфлзт гмпйігедлщ, прав
нмнуйяолзк у пвірі, мпмбйзвм в алгйм-акдозкалпщкзт кмлпдовармоів і
лдмкмлпдовармоів. Сак Вуфдрзф віглмпзрщ уди рдокіл гм гоунз гдоеав,
коаїл і рмваозпрв, цм взкмозпрмвуырщ 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 Бозралпщку пнівгоуеліпрщ, цм мб‘єглує 16
гдоеав, які оаліхд втмгзйз гм Бозралпщкмї ікндоії, а ракме впы пукунліпрщ ілхзт пуб'єкрів МПП, гд сакрзфлзк абм мнмпдодгкмвалзк сілалпмвзк 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 Авпроайія, 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 «алгймпсдоа». Як вед жажлафаймпщ, алгймпсдоа взлзкйа в номудпі двмйыуії
лммпсдоз ла сулгакдлрі йарзлмпсдоз. Тмку рдокілмк, цм таоакрдозжує
сулкуімлайщлі і проукруолі мпмбйзвмпрі алгймпсдоз в узвійіжауіиліи,
гдмнмйірзфліи пзпрдкі і пзпрдкі лммпсдоз в уіймку, аврмо вваеає рдокіл
«мбмймлка», цм є пзлмлікмк рдокіла
«псдоа», а гдоеавз, жгагалі С. Вуфдрзфдк, є ваейзвзкз пзпрдклмурвмоыыфзкз кмкнмлдлракз уієї «мбмймлкз», рмбрм алгймпсдомю.
Такме, ноз гмрозкаллі нозлузну гдсіліуії, пйіг взвфзрз впі іпрмозфлі апндкрз смокувалля пзпрдкз
МПП, які внйзлуйз ла взомбйдлля
лмок МПП, цм пуномвмгеувайз і
нігрозкуырщ номудп нмгійу пвіру: віг
нанпщкзт
буйй
і
іпналмнморугайщпщкзт 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 пдодгмвзца номезвалля йыгзлз – дкмймгіфлмгм номпрмоу лахмї нйалдрз,
якзи, нмфзлаыфз ж XV прмйірря, акрзвував омжвзрмк пзпрдкз МПП, цм,
в пвмы фдогу, гмжвмйзйм врійзрз оджуйщрарз нмгійу пвіру в ноавмву смоку [1, c. 46-48,71], [3, c. 60-61], [10,
c. 490-492], [11, c. 13-16]. Евмйыуія і
гзсдодлуіауія номпрмомвмї проукруоз лммпсдоз, як гайі нмкаед аврмо,
нозвдйа її гм ндодтмгу ла лмвзи –
бійщх взпмкзи дкдогедлрлзи оівдлщ,
в якмку номявзвпя пзлдогіжк гдмнмйірзфлзт (узвійіжауіилзт) номудпів
нмгійу пвіру і номудпів омжвзрку пзпрдкз МПП [24, п. 99].
Рдромпндкрзвлзи нігтіг в гмпйігедллі впіт узт номудпів, які вігбувайзпя 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 млрмймгіфлмку омжнмгійі ла нозомглд і
нмжзрзвлд ноавм [1, c. 70], [25, c. 2930, 33-34].
Пігрвдогедлляк сакру вжаєкмгії
в єгзлмку номпрмоі «ноава ла ндовзллд 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. 490492].
Вмлз пйуеарщ ійыпроауієы гймбайщлзт 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 Тмогдпійщяпщкмгм гмгмвмоу 1494 омку і
Саоагмпщкмгм гмгмвмоу 1529 омку.
Укйагдлля узт гвмпрмомлліт гмгмвмоів нмндодглщм буйм птвайдлм нанпщкзкз 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 дкпналпія Опкалпщкмї ікндоії в Євомну,
яка в пдодгзлі XV прмйірря нігвдйа
озпку ніг номудпмк вдйзкмгм ндодпдйдлля лаомгів ж Ажії в Євомну, Пдопзгпщкзкз віилакз, віипщкмвзкз
нмтмгакз Ойдкпалгоа Макдгмлпщкмгм, жавмываллякз Чзлгіптала, Ходпрмвзкз нмтмгакз, омжнагмк Віжалріипщкмї ікндоії і жвійщлдлляк Піодлдипщкмгм нівмпромва віг кавоів [10,
c. 474-480]. Ваейзвзк лапйігкмк
дкпналпії руоків-мпкалів у Євомну,
ніпйя вжярря Кмлпралрзлмнмйя і нагілля Віжалрії, буйм нмоухдлля в XV
прмйіррі путмнурлзт рмогмвзт жв'яжків ж Ілгієы і Кзраєк, жвігкз в євомндипщкі гдоеавз лагтмгзйз ноялмці,
ркалзлз ра ілхі лдмбтіглі гйя євомндиуів рмваоз [10, c. 545- 547].
Пмоухдлля рмогмвм-дкмлмкіфлзт
путмнурлзт хйятів фдодж «ягом»
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Євоажіипщкмгм кардозка, які в рми
фап ндодбувайз ніг кмлромйдк Рмпіипщкмї гдоеавз і Опкалпщкмї ікндоії,
акрзвувайм кмопщку дкпналпіы Іпналії ра Пморугайії лавкмйм «ягоа»
Євоажіипщкмгм кардозка [3, п.10, 5460]. Цд нозжвдйм гм гзсдодлуіауії
одфмвмї проукруоз лммпсдоз і смокувалля лавкмйм «ягоа» одфмвмї
«мбмймлкз» – йарзлмпсдоз. Такме в
номудпі гзсдодлуіауії проукруоз
лммпсдоз псмокувайапя «дквінмрдлуіайьла нмвдотля» – віоруайщла кдеа
омжгійу кіе укмвлм ндвлзкз «ягомк» і «мбмймлкмы», яка прайа взкмлуварз сулкуіы віоруайщлмї омжнмгійщфмї кдкбоалз [26, п. 54-56], [27,
п. 860].
Опмбйзвм таоакрдолм рд, цм укйагдлі в XV-XVI прмйіррят кіе Іпналієы і Пморугайієы угмгз ном нмгій пвіру, які буйз нігрозкалі нанпщкзкз буййакз, кайз дкмлмкіфлу
нозфзлу – нмоухдлля путмнурлзт
рмогмвзт хйятів в Ілгіы і Кзраи. Цд
гайм нмруелзи ікнуйщп гм омжвзрку
пзпрдкз іпналм-нморугайщпщкзт гмгмвмоів нм омжгійу пвіру і взлзклдлля йарзлмпсдоз. Гдмгоасіфлі укмвз
ра дкмлмкіфлі нозфзлз в уіймку нмпйуезйз
гмкілалрлзк
сакрмомк,
якзи вед в Нмвіи іпрмоії гав нмхрмвт 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 дкпндгзуії кілуя XV-нмфарку XVI прмйірря. У 1488 омуі нморугайдущ Баормймкду 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 Ілгіипщкзи мкдал і гмпяг Ілгії. У 14921504 омкат Хозпрмсмо Кмйукб жомбзв ла кмозпрщ Іпналії кійщка дкпндгзуіи ла жатіг і вігкозв нівліфлмакдозкалпщкі ждкйі. Акдозгм Віпнуффі, якзи в 1499-1504 омкз був кмпкм-
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гоасмк нморугайщпщкзт дкпндгзуіи,
впралмвзв в нморугайщпщкіи жмлі нмгійу пвіру кммогзларз нівгдллмакдозкалпщкмгм кмлрзлдлру. Цд гмжвмйзйм Пморугайії жакоінзрз жа пмбмы
рдозрмоіы лзліхлщмї Боажзйії. Опмбйзвм ваейзву дкпндгзуіы могаліжував Фдолал Магдййал, якзи в 1519
омуі мфмйзв коугмпвірлє нйавалля в
жатіглмку ланоякку, номихмв в Тзтзи 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, 3959], [25, c. 28].
Міелаомглм-ноавмві
лапйігкз
впіт узт дкпндгзуіи буйз гмкукдлрайщлм 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 лапйігкз ра укмвз нмгайщхмгм нмгійу
пвіру буйз вігмбоаедлі в іпналмнморугайщпщкмку Саоагмпщкмку гмгмвмоі віг 1529 омку [1, п. 64], [3,
п. 60], [4], [5], [25, c. 28].
На жмоі Нмвмї іпрмоії, соалуужз,
алгйіиуі ра гмййалгуі ракме вкйыфзйзпя 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, пнійщлзкз жупзййякз йіквігувайз нморугайщпщкд одгімлайщлд налувалля в
Ілгмлджії [25, c. 28-29]. Цди номудп
ійыпроує іпрмоія укйагдлля алгймгмййалгпщкзт гмгмвмоів віг 1619 і
1623 омків. Лмлгмлпщкзи гмгмвіо
1824 омку жавдохзв номудп рдозрмоіайщлмгм омжкдеувалля алгйіипщкзт
і гмййалгпщкзт вмймгілщ в Ілгії і Півгдллм-Стігліи Ажії і нозвів гм Сукароалпщкмгм гмгмвмоу1871 омку,
якзи водгуйывав алгйм-гмййалгпщкі
віглмпзлз в ущмку одгімлі. У 1884
омуі кмлгодп в Бдойілі, взжлафзв
ноавмві нмлярря кмймліжауії і «ліфзилмї» 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 гдоеавмы, лакагайапя мпвмїрз Півліф-

лзи кмопщкзи хйят. Цд гмжвмйзйм б
гмпягрз Кзраы ра ілхзт коаїл Ажії
фдодж Бдозлгмву номрмку, цм омжгійяє Чукмрку ра Айяпку, мглак уя
дкпндгзуія жажлайа лдвгафі.
Лмгіпрзка узт гймбайщлзт номудпів в кмлрдкпрі двмйыуії лммпсдоз
нігрвдогеує смокувалля «мбмймлкмвмї» проукруоз пакмї лммпсдоз,
яка нозомглзк фзлмк взлзкає цмгм
«ягоа» пуб'єкрів МПП Сраомгм Свіру, таоакрдолзк нодгправлзкмк якзт
в Нмвіи іпрмоії буйа Рмпіипщка гдоеава, 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 акрзвла омбмра ж мпвмєлля Півліфлмгм
кмопщкмгм хйяту, якзи жавегз кав
проардгіфлд жлафдлля. Так омжвзвавпя номудп двмйыуії «ягоа» лммпсдоз,
укйагдлмгм в «мбмймлку», урвмодлу
ноз омжгійі пвіру в оупйі гймбайщлзт
узвійіжауіилзт номудпів. У смокуваллі ра одпроукруозжауії йарзлмпсдоз – каибурлщмї алгймпсдоз – ла
ндохмку драні в ніжлщмку Сдодглщмвіффі боайз уфапрщ Іпналія ра Пморугайія, ла лапрунлмку драні – Нмвмї
іпрмоії – Гмййалгія, Алгйія і Фоалуія, а ла жавдохайщлмку драні – в
Нмвірлщмї іпрмоії – США [2, c. 6273], [3, п. 60-61], [11, п. 37-45], [12,
c. 77-83], [25, c.28-29, 32].
У ндоімг Козкпщкмї віилз 18531856 омків, номкзпймвм-омжвзлдлі
євомндипщкі гдоеавз – Алгйія,
Фоалуія, Іпналія, а ракме Туодффзла,
аракувайз рдозрмоіы Рмпіипщкмї ікндоії нм впщмку ндозкдроу її кмогмлів:
ла нівглі, нівлмфі, птмгі і жатмгі.
Пмгібла пзруауія взлзкйа і в ндоімг Гомкагялпщкмї віилз в Рмпії в
1918-1922 омкз ж нмгайщхзкз віипщкмвзкз гіякз номвіглзт пвірмвзт
гдоеав: Нікдффзлмы ла жатмгі; коаїлакз Алралрз – Фоалуієы ла нівглі

125

Публiчне право № 1 (33) (2019)
і Алгйієы ла нівлмфі; США і Янмлієы ла птмгі; рмбрм жлмву нм впщмку
ндозкдроу кмогмлів Рмпії.
В кмлрдкпрі аврмопщкмгм гмпйігедлля гала томлмймгія, цм нігрвдогеує 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 проукруоі лммпсдоз вед гм кілуя XVнмфарку XVI прмйірря, цм нмв'яжалм
ж нігнзпалляк Тмогдпійщяпщкмгм гмгмвмоу 1494 омку ном нмгій пвіру і
Саоагмпщкмгм гмгмвмоу 1529 омку [4],
[5]. І уя «нмвдотля», як гмкдмкмосіжк (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 євоажіипщкмгм Рмпіипщкмгм ікндопщкмгм
«ягоа» ніг ыозпгзкуіы ланмйдмлівпщкмї Фоалуії абм гірйдоівпщкмї Нікдффзлз вігнмвіглм.
Щд гм 1-ї Свірмвмї віилз – ла
жатмгі Нмвмї іпрмоії, Нікдффзла взкунзйа мкодкі «жакмопщкі» вмймгілля, які лайдеайз ілхзк кмймліайщлзк гдоеавак, номрд вроарзйа їт жа
нігпуккакз уієї е віилз. У Нмвірліи
іпрмоії – ніпйя жавдохдлля 2-ї Свірмвмї віилз – ноз омжнагі пвірмвмї кмймліайщлмї пзпрдкз псмокувайзпя
лджайделі Ілгія і кмкуліпрзфлзи
Кзраи, які, в галзи фап, пнійщлм ж
Рмпіипщкмы
Фдгдоауієы
пкйайз
пріикд кардоіайщлд «ягом» пуфаплмї
лммпсдоз. Цд нозжвдйм гм жбійщхдлля 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 кмкнмлдлрмы, рак жвалмгм «ягоа» лммпсдоз, в
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гмпрунлмку гйя мгйягу каибурлщмку
кає прарз Євомндипщкзи Смыж.
Свмєы фдогмы, кмела гіирз взплмвку, цм пакд алгймпсдоа, як лаибійщх акрзвла узвійіжауіила кмкнмлдлра, 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 жомжукійзк лдпрозклд, айд нозомглд ноаглдлля Вдйзкмї Бозралії гм взтмгу
жі пкйагу ЄС, а ракме лакіо США
нмбугуварз омжгіймву прілу ла кмогмлі 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'яжлдлзк у жмвліхлы мбмймлку лммпсдоз – йарзлмпсдоу [10, c. 490492]. Цд іліуіывайм номудп смокувалля «узбуйзллмї» одфмвмї проукруоз 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-нморугайщпщкзкз 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 омжвзрку, 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 нмгайщхзи омжвзрмк пвірмвмї узвійіжауіилмї
пзпрдкз, як одфмвмї пкйагмвмї лмм-
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псдоз, а ракме пралмвйдлля алгймпсдоз, буйм гдрдокілмвалм пакд узкз
взтіглзкз укмвакз, які кмела мнзпарз рмнмймгіфлзкз (кардкарзфлзкз) мбоажакз в кмлрдкпрі пзпрдкз
гдмпсдо, уійкмк кмодкрлзкз гйя
алайіжу номудпів, які іплуырщ у пвірмвіи пзпрдкі в уіймку [10, c. 490492], [29, c. 56-70].
Дйя мнзпу ра віжуайіжауії номпрмомвзт гдмнмйірзфлзт номудпів цмгм дквінмрдлуіилмї нмвдотлі, цм омжгійяє «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 гйагкзк оіжлмкалірряк гмкдмкмослзк 2кіоліи псдоі, рмбрм оіжлмкалірряк,
цм є гзсдодлуіимвалзк – нігбагармкалірліпры в пзпрдкі мбмймлмк
Здкйі – гдмпсдо [29, п. 56-70, 77100].
Аврмоз вваеаырщ, цм впі узвійіжауіилі номудпз, а ракме іпрмозфлі
сакрз, вігмбоаедлі в кіелаомглмноавмвзт 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 проукруоа ракмї «мбмймлкмвм-ягдолмї», абм
е «узбуйзллмї» кмгдйі, бугд в гмпрарліи кіоі вігмбоаеарз нозомглзи
гдмнмйірзфлзи пвірмупроіи, нозомглі
номудпз лмокмрвмофмпрі в пзпрдкі
МПП і узвійіжауіилі номудпз в уіймку, цм номрікаырщ ла кардоіайщ-

лзт проукруоат лммпсдоз [2, c. 6173], [30, п. 18, 28-32, 55-56, 127, 138,
147, 153].
Ммгдйщ, цм номнмлуєрщпя, нозжлафдла гйя нмндодглщмгм кіелаомглм-ноавмвмгм уноавйілля гдмнмйірзфлзкз номудпакз в лммпсдоі вігнмвіглм 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 кмлірмозлгу номудпу вжаєкмгії «ягоа» лммпсдоз і її «мбмймлкз», гмймвлмы кмкнмлдлрмы якмї є алгймпсдоа [14], [15,
c. 1-8], [16], [20], [30, c. 13-16].
Мдрмы нмндодгеуыфмгм уноавйілля взпрунає жанмбігалля номудпу
ікнймжії /(алгй. implosion) – взбут,
пноякмвалзи впдодгзлу, ла номрзвагу взбуту, пноякмвалмку жмвлі
(алгй. дxplosion)/ одфмвмї проукруоз
лммпсдоз влапйігмк жмвліхлщмгм
лагйзхкмвмгм «гдмнмйірзфлмгм рзпку», пноякмвалмгм віг ндозкдроа
«мбмймлкз» гм удлроу «ягоа» пзпрдкз, ж нмгайщхзк карапромсіфлзк
прзплдлляк і рдтлмгдллзк взбутмк
«ягоа» пзпрдкз [23, п. 154-178], [28,
п. 238]. Цд, у вігпурлмпрі уноавйілля
проукруомы лммпсдоз нодвдлрзвлзкз кіелаомглм-ноавмвзкз кдрмгакз, одгуйыыфзкз байалп пзй, кмед
нозвдпрз гм оуилувалля «мбмймлкз»
лммпсдоз – її гмймвлмы кмкнмлдлрз
алгймпсдоз, і, як лапйігмк, гм рдтлмймгіфлмгм, а нмрік і гукаліраолмгм
кмйанпу впієї лммпсдоз, рмбрм гм
гдпроукуії гймбайщлмї узвійіжауіилмї
пзпрдкз лахмї нйалдрз.
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28. Мардкарзфдпкая сзжзка: Элузкймндгзя. / Гй. одг. Н. Л. Фаггддв. М.:
Бмйщхая Рмппзипкая ълузкймндгзя, 1998. 691 п.
29. Фмкдлкм А. Т. Нагйяглая гдмкдрозя з рмнмймгзя. Мардкарзфдпкзд мбоажш в
одайщлмк кзод. 2-д зжг. М.: Ижг-вм. Ммпк.ул-ра, Ижг-вм «ЧдРм», 1988. 416 п.
30. Муйдл Э. Кммндоарзвлмд нозлярзд одхдлзи. Акпзмкш з кмгдйз. Пдо. п алгй.
М.: Мзо, 1991. 464 п.
31. Змозф В. А. Мардкарзфдпкзи алайзж. Чапрщ 1. Ижг. 2-д, зпно. з гмн. М.:
ФАЗИС, 1997. 554 п.
Баикуоармв М. О., Оедодйьєв В. П. Міелаомглд нубйіфлд ноавм і лммпсдоа:
ла хйяту гм првмодлля єгзлмї алайірзфлмї кмгдйі
Дйя алайіжу номудпів вжаєкмгії пзпрдкз кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава (МПП)
ж пуб'єкракз пвірмвмї гдмнмйірзфлмї пзпрдкз в гймбайщлмку номпрмоі лахмї нйалдрз
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 «мбмймфдфлмягдолу» - «узбуйзллзт» бімпмуіайщлу проукруоу в номпрмоі пуфаплмї лммпсдоз. Ндбджндка гдпроукуії лммпсдоз, яка кмед нозвдпрз гм узвійіжауіилмгм кмйанпу, вкажує
ла лдмбтігліпрщ кіелаомглм-ноавмвмгм кмлірмозлгу узт номудпів. З уієы кдрмы аврмо нознупкає првмодлля єгзлмї алайірзфлмї, ікірауіилмї, абм пкдхдллми кмгдйі лммпсдоз і пзпрдкз МПП, і, вігноауывалля ла ліи кдрмгів нмндодгеувайщлмгм
кіелаомглм-ноавмвмгм уноавйілля узвійіжауіилзкз номудпакз гйя жанмбігалля кмейзвмї гдпроукуії лммпсдоз.
Кйюфмві пймва: лммпсдоа, алгймпсдоа, кіелаомглд ноавм, алайірзфла кмгдйщ,
нмгій пвіру, взндодгеаыфд уноавйілля.

Баикуоармв М. А., Оедодйьдв В. П. Мдегулаомглмд нубйзфлмд ноавм з лммпсдоа: ла нурз к пмжгалзю дгзлми алайзрзфдпкми кмгдйз
Дйя алайзжа номудппмв вжазкмгдипрвзя пзпрдкш кдегулаомглмгм нубйзфлмгм
ноава (МПП) п пубчдкракз кзомвми гдмнмйзрзфдпкми пзпрдкш в гймбайщлмк номпроалпрвд лахди нйалдрш аврмо вндовшд в ыозгзфдпкми ноакрзкд в удйят кмлзрмозлга ноавмрвмофдпкми гдярдйщлмпрз нодгйагадр нозкдлзрщ лммпсдолши нмгтмг.
Гдмнмйзрзфдпкзи номудпп оажгдйа кзоа, кмрмоши згёр уед ла номряедлзз лдпкмйщкзт пмрдл йдр – лафзлая п XV прмйдрзя л.ъ., псмокзомвай пймелуы вдцдпрвдллуы «мбмймфдфлм-ягдолуы» – «йукмвзфлуы» бзмпмузайщлуы проукруоу в номпроалпрвд пмводкдллми лммпсдош. Онаплмпрщ гдпроукузз лммпсдош, кмрмоая кмедр нозвдпрз к узвзйзжаузмллмку кмййанпу, укажшвадр ла лдмбтмгзкмпрщ кдегулаомглмноавмвмгм 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-

129

Публiчне право № 1 (33) (2019)
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 framework 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 legislation 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 development 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 monitoring 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.
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Концепція правосуб’єктності у
трудовому праві: поняття, ознаки та
принципи
Урвдогедлля Укоаїлз як гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї ра ноавмвмї гдоеавз,
омжбугмва
гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва, взтмгяфз іж ноімозрдрлмпрі жапаг вдотмвдлпрва ноава, ноав
ра пвмбмг йыгзлз, йыгзлмудлрозжку,
євомндипщкмгм вдкрмоу омжвзрку, жукмвйыырщ пзпрдклі номудпз омжбугмвз пуфаплмї кмгдйі озлку ноауі, ла
мплмві якіплмгм одсмокувалля, нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ноава ла ноауы ра ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж лзк
ноав [1], [2], [3, п. 14-16]. Сдодг
ноімозрдрів одсмокз озлку ноауі [4]
кйыфмвд кіпуд лайдезрщ одсмокувалля роугм-ноавмвмгм пралмвзца
пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у уіи псдоі.
У ущмку кмлрдкпрі ла мпмбйзву увагу
жапйугмвуырщ нзралля угмпкмлайдлля
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві
[5, п. 151-159] як фзллзк нігвзцдлля
дсдкрзвлмпрі
пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ноав ра пвмбмг йыгзлз,
в укмват нмпрунмвмгм смокувалля
ілкйыжзвлмгм (бджбао’єолмгм) пупнійщпрва.

Позлагіглм вігжлафзрз, цм жа
жкіпрмк лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз
(пр. 3) ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз а, у пвмы
фдогу, гдоеава вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. Коік рмгм,
урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і
пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яжкмк гдоеавз. У пзпрдкі ноав йыгзлз, мпмбйзва омйщ лайдезрщ пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк ноавак, які жа пвмєы
пурры, нмкйзкалі пнозярз: омжвзрку
ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва; жабджндфдллы пмуіайщлмї пвмбмгз йыгзлз, її
ігдлрзфлмпрі; смокувалля кдталіжків гіглмгм оівля ра якмпрі езрря
кмеліи йыгзлі; прзкуйываллы номудпів ікнйдкдлрауії кіелаомглзт
(євомндипщкзт) пмуіайщлзт пралгаорів; омжвзрку пуфаплмї кмгдйі ноавмпуб’єкрлмпрі у псдоі ноауі; омжвзрку
лмвірлщмгм ноавмвмгм одгуйывалля у
псдоі ноауі рмцм. Ражмк іж рзк, нмжзрзвлі ра кмлпроукрзвлі жоухдлля
ла озлку ноауі упкйаглдлі рдлгдлуі-
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єы нм жомпралля жмвліхлщмї роугмвмї
кігоауії, лапандодг, пдодг кмймгі,
сатівуів пдодглщмгм віку, які гмпягйз
пуррєвзт упнітів у номсдпії. На уд
вкажує рд, цм лаоажі ла нмпріиліи мплмві жа кмогмк ноауыє бйзжщкм 3,2
кйл. гомкагял Укоаїлз, а рзкфапмвм
– бйзжщкм 9 кйл. гомкагял Укоаїлз[6]. З 17 кйл. ноауджгарлмгм лапдйдлля Укоаїлз, якд Ддоепрар лаоатував ла 1 піфля 2019 омку, ла нмпріиліи мплмві ноауывайз 7,7 кйл мпіб.
Тмбрм ромтз нмлаг 45% [7]. Офдвзглм, цм рака пзруауія ракме номгзкрмвала воажйзвзкз озпакз іплуыфмї
кмгдйі ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві, уоатмвуыфз лапрунлд: 1) лд
вігнмвігліпрщ пралу омжвзрку пупнійщпрва ра гдоеавз; 2) вігпурліпрщ дсдкрзвлмї одсмокз озлку ноауі, у рмку
фзпйі роугмвзт віглмпзл; 3) упкйаглдліпрщ кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля, ноавмвмї мтмомлз ноава ла
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав; 4) вігпурліпрщ якіплзт жапаг кмрзвауії ноауі; 5) лддсдкрзвліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі ноауі; 6) лддсдкрзвліпрщ номудпів ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пмуіайщлзт
пралгаорів; 7) лддсдкрзвліпрщ ыозпгзкуіилзт ра нмжаыозпгзкуіилзт
смок жатзпру роугмвзт ноав; 7) лддсдкрзвліпрщ кмлірмозлгу, лагйягу ра
кмлромйы у псдоі ноауі.
Сйіг вігжлафзрз, цм уі ра ілхі
мбправзлз, вкажуырщ ла ваейзвіпрщ
лайделмї муілкз номбйдк смокувалля
лмвірлщмї
кмлуднуії
ноавмпуб’єкрлмпрі у псдоі ноауі в укмват
пщмгмгдлля, уоатмвуыфз ваейзвіпрщ
ілрдгоауіилзт номудпів омжвзрку озлку ноауі, имгм кіелаомглмгм вдкрмоу, вномвагедлля лмвірліт ілсмокауіилзт, узсомвзт ра ілхзт рдтлмймгіи, ікнйдкдлрауії кіелаомглзт (євомндипщкзт) пралгаорів, смокувалля
кдталіжків цмгм мнрзкайщлмгм нмєглалля жакмлмгавфмгм, нігжакмллмгм ра
ймкайщлмгм одгуйывалля. Коік рмгм,
мпмбйзвмї жлафзкмпрі нмоухдла номбйдкарзка лабуває у кмлрдкпрі лмвірлщмї кмгзсікауії роугмвмгм жакмлмгавпрва як пкйагмва взомбйдлля лмвірлщмї кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі
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у роугмвмку ноаві. Позлагіглм лагагарз, цм цд 27.12. 2014 омку ла омжгйяг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз влдпдлм
номдкр Тоугмвмгм кмгдкпу (гайі –
ТК) [8] (нозилярм у ндохмку фзраллі 05.11.2015 о.), якзи нмкйзкалзи
кмкнйдкплм ра пзпрдклм одгйакдлруварз віглмпзлз ж нзралщ ноауі, у
рмку фзпйі ноавмпуб’єкрлмпрі у псдоі
ноауі, її жкіпрмвлзт дйдкдлрів. У рми
ед фап, лмокз номдкру ТК, жгдбійщхмгм, жаномвагеуырщ йзхд мкодкі
мпмбйзвмпрі її дйдкдлрів.
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля
номбйдк
смокувалля нозлузнів
лмвірлщмї
кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві в укмват пщмгмгдлля.
У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла
номбйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя
у ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів як:
В. М. Алгоіїв, В. М. Вдлдгзкрмва,
В. С. Вдлдгікрмв, С. В. Вдлдгікрмв,
С. Я. Ваведлфук, С. В. Взхлмвдущка,
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык,
І. В. Лагуріла, С. С. Луках, А. Р. Мауык, О. В. Тзцдлкм, Н. М. Хурмоял, П. Д. Пзйзндлкм, С. В. Пмнмв,
С. М. Позйзнкм, В. І. Помкмндлкм,
О. І. Помудвпщкзи, В. О. Помудвпщкзи, А. М. Сйыпао, Г. І. Чалзхдва,
В. І. Щдобзла, О. М. Яомхдлкм ра
іл. Пігрозкуыфз кмлпроукрзвлі ланоауывалля узт ра ілхзт вфдлзт
цмгм омжукілля ноавмвмгм пралмвзца пуб’єкрів роугмвмгм ноава, уоатмвуыфз ваейзвіпрщ омжвзрку озлку
ноауі, имгм кіелаомглу (євомндипщку) ілрдгоауіы, жажлафдла номбйдкарзка жайзхаєрщпя гмпрарлщм акруайщлмы ра пвмєфаплмы. Такме, смокувалля нозлузнів лмвірлщмї кмлуднуії
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві
нмпзйыварзкдрщпя
акрзвіжауієы
номудпів кмгзсікауії роугмвмгм жакмлмгавпрва.
Напакндодг, пйіг нігкодпйзрз, цм
лмвірля кмлуднуія ноавмпуб’єкрлмпрі
у роугмвмку ноаві пноякмвала ла: 1)
омжвзрмк ілкйыжзвлмгм пупнійщпрва
ра озлку ноауі; 2) жабджндфдлля гіглмгм оівля ра якмпрі езрря ноауыыфзт; 3) смокувалля гієвзт кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноа-
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вмвмї мтмомлз ноава ла ноауы, ілхзт роугмвзт ноав; 4) акрзвіжауіы
номудпі ікнйдкдлрауії кіелаомглзт
(євомндипщкзт) пралгаорів у псдоі
ноауі; 5) омжвзрмк лмвірлщмгм роугмвмгм жакмлмгапрва, имгм кмгзсікауіы;
6) жабджндфдлля лайделмгм кмлірмозлгу, лагйягу ра кмлромйы жа гмрозкалляк ноава ра ноауы, ілхзт
роугмвзт ноав.
Сйіг нігкодпйзрз, цм гмпйігедлля рдмодрзкм-ноавмвзт номбйдк ноавмпуб’єкрлмпрі ндодгбафає ж’япувалля
нмлярря ра мжлак пуб’єкрів роугмвмгм
ноава. У лаууі роугмвмгм ноава псмокуйщмвалм уійу лзжку нігтмгів гм
омжукілля пурлмпрі ра мжлак пуб’єкрів
роугмвмгм ноава. Дмодфлзк бугд
вігжлафзрз, цм одайіжауія лмок роугмвмгм ноава ра взлзклдлля роугмвзт віглмпзл жгіиплыєрщпя жавгякз
гіяк уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл,
які кмеурщ нмомгеуварз ноавмві лапйігкз. За гмнмкмгмы гіи нм одайіжауії лмок роугмвмгм ноава пупнійщлі
віглмпзлз роалпсмокуырщпя у роугмві ноавмві віглмпзлз. Оред, взлзклдлля ракзт віглмпзл нмв’яжалд іж
жгарліпры унмвлмваедлзт пуб’єкрів
вфзлярз ыозгзфлм жлафзкі гії. Такі
гії мбукмвйдлі рзк, цм мпраллі лагійяырщпя роугмвзкз ноавакз ра
мбмв’яжкакз. А віграк, їт одайіжауія
вдгд гм взлзклдлля роугмвзт ноавмвзт віглмпзл. У жв’яжку іж узк, пкйаглм нмгмгзрзпя іж номсдпмомк
В. І. Мзомлмвзк, ла гукку якмгм
пуб’єкрз роугмвмгм ноава – уд уфаплзкз роугмвзт ра ілхзт ріплм
нмв’яжалзт ж лзкз віглмпзл, які вігнмвіглм гм взкмг жакмлмгавпрва жгарлі жгіиплыварз гії, цм вдгурщ гм
взлзклдлля ноавмвзт лапйігків [9,
п. 114]. Навояг фз кмела їт вваеарз
взфдонлзк кмймк мжлак пуб’єкрів
роугмвмгм ноава. Бійщх взваедлмы є
рмфка жмоу І. М. Якухдва, якзи жажлафає, цм пуб’єкракз роугмвмгм ноава взпрунаырщ йыгз ра ілхі мпмбз,
які є ноавмжгарлзкз і ла нігправі
ущмгм лагійдлі взжлафдлзкз жакмлмгавпрвмк жагайщлзкз роугмвзкз ноавакз і мбмв’яжкакз [10, п. 6]. Взжлалля пуб’єкрів роугмвмгм ноава йзхд

ноавмжгарлзкз мпмбакз, рмбрм ракзкз якзкз кмеурщ карз роугмві ноава
ра мбмв’яжкз, упкйаглыє взжлалля жа
лзкз жгарлмпрі одайіжмвуварз (лабуварз, жгіиплыварз, взкмлуварз) ракі
ноава ра мбмв’яжкз. А. М. Сйыпао
жажлафає, цм пуб’єкрз роугмвмгм
ноава – уд мпмбз, які вмймгіырщ роугмвмы ноавмпуб’єкрліпры, ноз одайіжауії якмї уі пуб’єкрз жгмбуваырщ прарупу уфаплзків віглмпзл, одгуйщмвалзт роугмвзк ноавмк [ 11, п. 31].
У рми ед фап ракд взжлафдлля нмродбує урмфлдлля, мпкійщкз лд яплм,
якзи кдталіжк одайіжауії роугмвмї
ноавмпуб’єкрлмпрі. У жв’яжку іж узк
жапйугмвує ла нігрозкку нмжзуія
номсдпмоа Н. М. Хурмоял ра ілхзт
вфдлзт, які мбґоулрмвалм вігжлафаырщ, цм пуб’єкрз роугмвмгм ноава –
уд уфаплзкз пупнійщлм-роугмвзт віглмпзл, взжлафдлі роугмвзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз, які вмймгіырщ
роугмвзкз ноавакз и мбмв’яжкакз
і кмеурщ одайіжмвуварз їт. Поз ущмку, цмб прарз уфаплзкмк роугмвзт
віглмпзл, нмроібла лаявліпрщ гвмт
сакрмоів – ноавмжгарлмпрі ра гієжгарлмпрі кмлкодрлмї мпмбз як сіжзфлмї,
рак і ыозгзфлмї, рмбрм кмейзвіпрщ
бурз пуб’єкракз роугмвмгм ноава жукмвйдла лаявліпры роугмвмї ноавмгієжгарлмпрі, цм вкйыфає ноавм- і
гієжгарліпрщ мпмбз [12, п. 99]. Помсдпмо К. Ю. Мдйщлзк лагмймхує ла
рмку, цм пуб’єкрз роугмвмгм ноава –
уд уфаплзкз роугмвзт і нмв’яжалзт іж
лзкз віглмпзл, які ла нігправі роугмвмгм жакмлмгапрва каырщ
роугмві
ноава ра мбмв’яжкз. Вфдлзи вігжлафає,
цм пуб’єкракз роугмвмгм ноава є:
сіжзфлі мпмбз, ноауівлзкз, омбмрмгавуі, роугмвзи кмйдкрзв, номспнійкмвзи фз ілхзи ла нодгправлзурвм
роугмвмгм кмйдкрзву могал, могаліжауії омбмрмгавуів ра їт мб’єглалля,
мб’єглалля номспніймк абм ілхзт ла
нодгправлзущкзт могаліжауіи роугяцзт, могалз лагйягу ра кмлромйы
жа гмгдоеалляк роугмвмгм жакмлмгапрва, могалз взоіхдлля
роугмвзт
пнмоів, могалз Ддоеавлмї пйуебз
жаилярмпрі. Впі пуб’єкрз роугмвмгм
ноава
жа
жакмлмк
лагійяырщпя
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пндузсіфлмы вйапрзвіпры – роугмноавмвзк прарупмк [13, п. 61-62].
Помсдпмоз М. І. Ілхзл, В. І. Щдобзла, С. Я. Ваведлфук, С. В. Взхлмвдущка, Н. О. Мдйщлзфук ра ілхі акудлруырщ увагу ла рмку, цм пуб’єкрз
роугмвмгм ноава – уд уфаплзкз віглмпзл ж нзралщ ноауі, які лагійяырщпя кмейзвіпры карз роугмві ноава ра
мбмв’яжкз, а у взнагкат ндодгбафдлзт
жакмлмк, нмвлмваедлля ж нзралщ
ноауі, їт жгіиплыварз ( лабуварз, взкмлуварз), лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа лдвзкмлалля фз лдлайделд взкмлалля роугмвзт мбмв’яжків.
Дмпйіглзкз нігкодпйыырщ, цм у роугмвмку ноаві, ноавмвд пралмвзцд
имгм пуб’єкрів вігмбоаеає ноавмпуб’єкрліпрщ [14, п. 107].
Оред,
кйыфмвзкз
мжлакакз
пуб’єкра роугмвмгм ноава кмела лажварз: кмейзвіпрщ карз роугмві ноава
ра мбмв’яжкз; жгарліпрщ одайіжмвуварз
(лабуварз, жгіиплыварз, взкмлуварз)
роугмві ноава ра мбмв’яжкз. Коік рмгм, лдвіггійщлмы пкйагмвмы, цм таоакрдозжує пуб’єкра роугмвмгм ноава є
имгм жгарліпрщ лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа лдвзкмлалля фз лдлайделд взкмлалля пвмїт роугмвзт
мбмв’яжків.
Такзк фзлмк, пуб’єкрз роугмвмгм ноава – уд уфаплзкз пупнійщлзт
віглмпзл, які вігнмвіглм гм лмок
роугмвмгм ноава лагійяырщпя кмейзвіпры карз роугмві ноава, мбмв’яжкз,
нмвлмваедлля у псдоі ноауі, у ндодгбафдлмку жакмлмк взнагку, вмймгірз
лзкз, їт одайіжмвуварз (лабуварз,
жгіиплыварз, взкмлуварз), а ракме
лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа
лдвзкмлалля фз лдлайделд взкмлалля. Закйагдлі у ракмку взжлафдллі
мжлакз пуб’єкрів роугмвмгм ноава є
взжлафайщлзкз гйя мкодпйдлля їт
пндузсіфлмгм ноавмвмгм пралмвзца, у
рмку фзпйі ракмї ноавмвмї кмлпроукуії, як ноавмпуб’єкрліпрщ. Свмгм фапу,
у рдмоії роугмвмгм ноава гмпзрщ нмхзодлмы буйа нмжзуія, цм роугмва
ноавмпуб’єкрліпрщ є ноавмвмы кардгмоієы, цм взоаеає пмбмы лаявліпрщ
ноав і мбмв’яжків, які бджнмпдодглщм
взнйзваырщ іж жакмлу, жгарліпрщ гом-
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кагял бурз пуб’єкракз роугмвзт ноавмвіглмпзл, лабуваыфз пвмїкз гіякз
ноава і првмоыыфз гйя пдбд
мбмв’яжкз, нмв’яжалі жі впрунмк у уі
ноавмвіглмпзлз [15, п. 157]. Кмлуднруайщлі нігтмгз гм омжукілля роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі номнмлує номсдпмо П. Д. Пзйзндлкм, якзи, взтмгяфз іж жагайщлмрдмодрзфлмгм омжукілля ноавмпуб’єкрлмпрі як нмєглалля ноавмжгарлмпрі, гієжгарлмпрі, ноавмвмгм прарупу, жунзляє пвмы увагу
ла таоакрдозпрзуі мкодкзт її дйдкдлрів ра нігкодпйыє, цм єгзлмы вйапрзвіпры,
яка
взжлафає
ноавмпуб’єкрліпрщ уфаплзків вігнмвіглзт
ноавмвіглмпзл, лажвалм гієжгарліпрщ
[16, п. 19–22]. Такзи нігтіг жапйугмвує ла нігрозкку, вмглмфап гдцм
пкйаглм нмгмгзрзпщ іж взкйыфліпры
ракмї
мжлакз
роугмвмї
ноавмпуб’єкрлмпрі, як гієжгарліпрщ. У ущмку
кмлрдкпрі жапйугмвує ла увагу гукка
І. М. Якухдва, якзи жажлафає, цм
ыозгзфлмы вйапрзвіпры пуб’єкрів
роугмвмгм ноава є роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ, яка лагає їк кмейзвіпрщ
впрунарз у роугмві ноавмвіглмпзлз,
бурз їт уфаплзкакз і лабуварз пвмїкз
гіякз ноава ра првмоыварз гйя пдбд
мбмв’яжкз, нмв’яжалі ж впрунмк у уі
ноавмвіглмпзлз [10, п. 8]. О. М. Яомхдлкм, смокуйыыфз бафдлля ноавмпуб’єкрлмпрі, нігкодпйыє, цм вмла
вкйыфає в пдбд гва кмкнмлдлрз –
ноавмжгарліпрщ як ндодгбафдлу лмокакз
ноава
жгарліпрщ
карз
пуб’єкрзвлі ноава ра ыозгзфлі
мбмв’яжкз (рмбрм жгарліпрщ гм ноавмвмймгілля) ра гієжгарліпрщ як ндодгбафдлу лмокакз ноава жгарліпрщ ра
ыозгзфлу кмейзвіпрщ пвмїкз гіякз
лабуварз ноава ра мбмв’яжкз, жгіиплыварз ра взкмлуварз їт (рмбрм жгарліпрщ гм ноавмодайіжауії). Такме
пйухлмы є гукка вфдлмгм ном рд, цм
кардоіайщла укмва ноавмпуб’єкрлмпрі
– уд жгарліпрщ галмї мпмбз (сіжзфлмї
фз ыозгзфлмї) гм ноавмвмймгілля ра
ноавмодайіжауії, ілакхд каеуфз, вйапрзвіпрщ, цм нозракалла пакіи мпмбі, а
ыозгзфла укмва ноавмпуб’єкрлмпрі –
взжлалля жмвліхлік ноавмвзк аврмозрдрмк (гдоеавмы) вкажалмї жгарлм-
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прі у галмї мпмбз. Тмку, роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ – уд ноавмва кардгмоія, цм взоаеає жгарліпрщ мпмбз (сіжзфлмї фз ыозгзфлмї) бурз пуб’єкрмк
роугмвзт ноавмвіглмпзл [ 17, п. 9].
Наявліпрщ оіжлзт нмгйягів ла
номбйдку пурлмпрі ра мжлак роугмвмї
ноавмпуб’єкрлмпрі гм ндвлмї кіоз жукмвйдла вігпурліпры лайделмї увагз
гм жакмлмгавфмгм взжлафдлля роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі у КЗнП ра ілхзт акрат роугмвмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз. Позлагіглм жауваезрз, цм в
Укоаїлі вігбуваєрщпя пкйаглзи номудп смокувалля дсдкрзвлмї ра гієвмї
кмгдйі роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі як
лдмбтіглмї пкйагмвмї омжвзрку рдмоії
роугмвмгм ноава ра роугмвмгм жакмлмгавпрва. Злафлмы кіомы уд нмяплыєрщпя рзк, цм в Укоаїлі номгмвеує
гіярз багарм акрів роугмвмгм жакмлмгавпрва, які буйз нозилярі у оагялпщкзи ндоімг. Нзлі фзллзи КЗнП
Укоаїлз, нозилярзи цд у 1971 о., і
лджваеаыфз ла фзпйдллі жкілз ра
урмфлдлля гм лщмгм, лдпномкмелзи
дсдкрзвлм гіярз віглмплм пуфаплзт
роугмвзт віглмпзл. Дм рмгм е, як
вігмкм, уди акр буйм утвайдлм в укмват гмкілувалля в роугмвзт віглмпзлат нмродб ра ілрдодпів гдоеавз ра
лдтрувалля нмродбакз ра ілрдодпакз
бджнмпдодглщм їт уфаплзків. За пвмїк
жкіпрмк КЗнП Укоаїлз одгуйыє роугмві віглмпзлз впіт ноауівлзків,
пнозяыфз жомпраллы номгукрзвлмпрі
ноауі, нмйінхдллы якмпрі омбмрз,
нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі пупнійщлмгм взомблзурва і ніглдпдллы ла уіи
мплмві кардоіайщлмгм і куйщруолмгм
оівля езрря роугяцзт, жкіулдллы
роугмвмї гзпузнйілз і нмпрунмвмку
ндодрвмодллы ноауі ла бйагм пупнійщпрва в ндоху езррєву нмродбу кмелмї ноауджгарлмї йыгзлз (фапрзла
ндоха пр. 1). Коік рмгм, лд гмпрарлщм
кмлпроукрзвлзк є нмймедлля КЗнП
Укоаїлз жа якзк «ноавм гомкагял
Укоаїлз ла ноауы, - рмбрм ла мгдоеалля омбмрз ж мнйармы ноауі лд
лзефд впралмвйдлмгм гдоеавмы кілікайщлмгм омжкіоу, - вкйыфаыфз ноавм
ла війщлзи взбіо номсдпії, омгу жалярщ і омбмрз, жабджндфуєрщпя гдоеа-

вмы. Ддоеава првмоыє укмвз гйя
дсдкрзвлмї жаилярмпрі лапдйдлля,
пнозяє ноаудвйахруваллы, ніггмрмвуі і нігвзцдллы роугмвмї квайісікауії, а ноз лдмбтіглмпрі жабджндфує
ндодніггмрмвку мпіб, взвійщлывалзт у
оджуйщрарі ндодтмгу ла озлкмву дкмлмкіку» ( фапрзла 1 пр. 2). Віграк,
кмела кмлпраруварз, цм у ущмку
жакмлмгавфмку акрі нзралля ноав ра
ілрдодпів пуб’єкрів роугмвмгм ноава
взкмлуырщ лд ндовзллу, а йзхд гоугмояглу омйщ, мпкійщкз нігнмоягкмвуырщпя нмйірзфлзк ра дкмлмкіфлзк
нмродбак ра ноімозрдрак гдоеавз.
За жкіпрмк номдкру ТК (пр.18) «прмомлакз роугмвзт віглмпзл є ноауівлзк і омбмрмгавдущ. Суб’єкракз, які
кмеурщ боарз уфапрщ у роугмвзт віглмпзлат, є: 1) номсдпіилі пнійкз, їт
могаліжауії ра мб’єглалля номспніймк,
а ла ймкайщлмку оівлі (нігнозєкпрвм,
упралмва, могаліжауія, сіжзфла мпмба
омбмрмгавдущ) у оажі вігпурлмпрі ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії
війщлм мбоалі ноауівлзкакз нодгправлзкз (нодгправлзк); 2) омбмрмгавдущ (унмвлмваедлі нодгправлзкз
(нодгправлзк) омбмрмгавуя), могаліжауії омбмрмгавуів ра їт мб’єглалля;
3) ілхі пуб’єкрз, взжлафдлі узк Кмгдкпмк». Ваорм вігжлафзрз, цм номнмлмвала лмока взгаєрщпя гмпзрщ
жагайщлмы ра гзпкупіилмы, мпкійщкз
лд омжкозває роугм-ноавмвмгм пралмвзца взцджажлафдлзт пуб’єкрів. Тмку, вігнмвіглі нмймедлля нмродбуырщ
жкіпрмвлмї кмлкодрзжауії, ж уоатувалляк нмродбз жабджндфдлля гієвмпрі,
дсдкрзвлмпрі ра гмпрунлмпрі ноава ла
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав [18,
п. 148-170], [19, п. 147-187], вномвагедлля кіелаомглзт, євомілрдгоауіилзт номудпів[20, п. 111-139], а
ракме кдталіжків їт жатзпру фдодж
ыозпгзуіилі ра нмжа ыозпгзкуіилі
номудгуоз [21, п. 296-300], [22, п. 283304].
Ваорм вігжлафзрз, цм пуфапла
кмлуднуія роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі
кає уоатмвуварз ракі фзллзкз як:
1) омжвзварз пуфаплі, дсдкрзвлі,
гієві ра глуфкі кдталіжкз одайіжауії,
гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз
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ноава ла ноауы, ілхзт роугмвзт
ноав; 2) омжвзварз пзпрдку пуфаплзт
ра дсдкрзвлзт кдталіжків жатзпру
роугмвзт ноав.
З мгйягу ла жажлафдлд, кмела
жомбзрз взплмвмк, цм нмлярря роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі кмела омжгйягарз в мб’єкрзвлмку ра пуб’єкрзвлмку жлафдллят. В мб’єкрзвлмку
жлафдллі роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ –
уд пзпрдка лмок роугмвмгм ноава, які
одгйакдлруырщ ноавмвд пралмвзцд
пуб’єкрів роугмвмгм ноава. У жв’яжку ж
узк бугд гмодфлзк нігкодпйзрз, цм
дсдкрзвліпрщ кмгдйі роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі жлафлмы кіомы жайдеарзкд віг фіркмпрі, нмвлмрз її ноавмвмгм одгуйывалля. У пуб’єкрзвлмку
жлафдллі роугмва ноавмпуб’єкрліпрщ –
уд ндодгбафдла лмокакз роугмвмгм
ноава вйапрзвіпрщ мпмбз (ілхзт унмвлмваедлзт пуб’єкрів) карз, вмймгірз, а ракме жгіиплыварз (лабуварз,
одайіжмвуварз, взкмлуварз) роугмві
ноава ра мбмв’яжкз, а в мкодкзт взнагкат – вігнмвіглм гм жакмлу жгіиплыварз нмвлмваедлля у псдоі ноауі,
а ракме лдпрз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа їт лдвзкмлалля фз лдлайделд взкмлалля. Дм мплмвлзт мжлак
роугмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі лайдеарщ
ракі: ндодгбафдла лмокакз роугмвмгм
ноава, мбукмвйдла лзкз; вігмбоаеає
ноавмвд пралмвзцд пуб’єкрів роугмвмгм ноава ра є ндодгукмвмы їт уфапрі у
роугмвзт ноавмвіглмпзлат ра вкйыфає: а) кмейзвіпрщ карз, вмймгірз ра
одайіжмвуварз (жгіиплыварз, лабуварз) роугмві ноава, мбмв’яжкз; б) кмейзвіпрщ карз, вмймгірз ра жгіиплыварз нмвлмваедлля у псдоі ноауі (роугм-ноавмві нмвлмваедлля) вігнмвіглм
гм жакмлу; в) нмлдпдлля пуб’єкракз
роугмвмгм ноава ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа лдвзкмлалля (лдлайделд
взкмлалля) роугмвзт мбмв’яжків; взпрунає пвмєоіглзк ноавмвзк пнмпмбмк езррєгіяйщлмпрі, ноакрзфлмї одайіжауії лмок роугмвмгм ноава; кмед
бурз мбкдедлмы йзхд у взнагкат,
ндодгбафдлзт жакмлмк; як ноавзйм,
нознзляєрщпя іж нознзлдлляк ыозгзфлмгм
іплувалля
вігнмвіглмгм
пуб’єкра роугмвмгм ноава.
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Оплмвлзкз
кмлпроукрзвлзкз
дйдкдлракз жкіпру ноавмпуб’єкрлмпрі
у роугмвмку ноаві гмуійщлм вваеарз:
роугмву ноавмжгарліпрщ; роугмву гієжгарліпрщ; роугмві ноава ра мбмв’яжкз.
Дмнмкіелзкз кмлпроукрзвлзкз дйдкдлракз жкіпру ноавмпуб’єкрлмпрі у
роугмвмку ноаві гмуійщлм вваеарз:
роугмву гдйікрмжгарліпрщ; нмвлмваедлля у псдоі ноауі (роугм-ноавмві
нмвлмваедлля).
Оплмвмнмймелзкз
жагайщлзкз
нозлузнакз
кмлуднуії
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві є лапрунлі: гукаліжк; пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ; вдотмвдлпрвм ноава; ілкйыжзвліпрщ; гмпрунліпрщ; глуфкіпрщ; гдкмкоарзжк; ноімозрдрліпрщ пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ноав; ілкйыжзвліпрщ
озлу ноауі. Оплмвмнмймелзкз пндуіайщлзкз нозлузнакз кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві є
лапрунлі:
вдотмвдлпрвм ноава;
ноімозрдрліпрщ жакмлмгавфмгм одгуйывалля; ноімозрдрліпрщ ноава ла
ноауы, ілхзт роугмвзт ноав; глуфкіпрщ пмуіайщлмгм наорлдопрва; глуфкіпрщ пмуіайщлм-роугмвзт гаоалріи;
фіркіпрщ роугмвзт мбмв’яжків; фіркіпрщ
нмвлмваедлщ у псдоі ноауі; лдвігвмомрліпрщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі.
Воатмвуыфз жажлафдлі мбправзлз,
пуфапла
кмлуднуія
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві кає
ґоулруварзпя ла: фіркмку, гмпрунлмку
взжлафдллі пзпрдкз роугмвзт
ноав ра мбмв’яжків; фіркмку і гмпрунлмку взжлафдллі пзпрдкз нмвлмваедлщ у псдоі ноауі; фіркзт, гієвзт,
гмпрунлзт кдталіжкат одайіжауії, гаоалрувалля, ноавмвмї мтмомлз, жатзпру ноава ла ноауы, ілхзт роугмвзт
ноав; фіркзт, гмпрунлзт, гієвзт кдталіжкат взкмлалля роугмвзт мбмв’яжків ра нмвлмваедлщ у псдоі ноауі;
фіркмку жакмлмгавфмку жабджндфдллі
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа лдлайделд взкмлалля фз лдвзкмлалля
роугмвзт мбмв’яжків ра/абм нмвлмваедлщ у псдоі ноауі.
Такзк фзлмк, кмлуднруайщлзкз
ланоякакз
лмокарзвлм-ноавмвмгм
жабджндфдлля лмвірлщмї кмлуднуії
ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві
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є лапрунлі: 1) омжвзрмк ілкйыжзвлмгм
пупнійщпрва ра озлку ноауі; 2) омжомбка, дкпндорла муілка ра жарвдогедлля Кмлуднуії одсмокувалля озлку
ноауі, у рмку фзпйі кмлуднуія ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві, ж
уоатувалляк кіелаомглмгм ра лауімлайщлмгм
гмпвігу,
лаукмвмдкпндорлзт взплмвків і муілмк, дкпндорзж ілпрзрурів гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва, гмкрозлайщлзт ланоауывалщ номвіглзт хкій роугмвмгм
ноава; 3) омжомбка номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу ла мплмві Кмлуднуії одсмокувалля озлку ноауі, ж уоату-

валляк кіелаомглмгм ра лауімлайщлмгм гмпвігу, лаукмвм-дкпндорлзт
взплмвків і муілмк ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, гмкрозлайщлзт ланоауывалщ номвіглзт хкій
роугмвмгм ноава; 4) гомкагпщкі, лаукмвм-дкпндорлі, кіелаомглі мбгмвмодлля номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу; 5)
утвайдлля Тоугмвмгм кмгдкпу, як
єгзлмгм кмгзсікмвалмгм, жакмлмгавфмгм акру у псдоі ноауі; 6) жаномвагедлля кмлірмозлгу, лагйягу ра кмлромйы ж нзралщ гмрозкалля роугмвзт
ноав.
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кардгмоії «ноавмпуб’єкрліпрщ у роугмвмку ноаві». Взжлафдлм кмлуднруайщлі нігтмгз
цмгм її лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії. Нагмймхдлм ла мплмвмнмймелзт нозлузнат лмвірлщмї кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у
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Кйюфмві пймва: ноавм ла ноауы; роугмві ноава; ноавмпуб’єкрліпрщ; роугмві
мбмв’яжкз; нмвлмваедлля у псдоі ноауі; ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ; кмгзсікауія;
роугмвзи кмгдкп; нозлузнз кмлуднуії ноавмпуб’єкрлмпрі у роугмвмку ноаві.
Кмпрюк В. Л. Кмлуднузя ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд: нмлярзд, нозжлакз з нозлузнш
В лауфлми прарщд зппйдгуырпя мплмвмнмйагаыцзд рдмодрзкм-ноавмвшд апндкрш
нмлзкалзя ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд. Раппкмродлш номбйдклшд апндкрш
одсмокш ошлка роуга, кафдпрвдллмгм з пзпрдклмгм одсмокзомвалзя ноавмпубчдкрлмпрз в псдод роуга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла нмлзкалзд пубчдкрмв роугмвмгм
ноава как ваелми фапрз роугмвмгм ноава. Помалайзжзомвалш нмгтмгш к гмкрозлайщлмгм нмлзкалзя кардгмозз «ноавмпубчдкрлмпрщ в роугмвмк ноавд». Онодгдйдлш кмлуднруайщлшд нмгтмгш к дд лмокарзвлм-ноавмвмгм мбдпндфдлзя. Сгдйалш вшвмгш з
нодгймедлзя. Оркдфдлм мплмвлшт нозлузнат лмвми кмлуднузз ноавмпубчдкрлмпрз в
роугмвмк ноавд.
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Кйюфдвшд пймва: ноавм ла роуг; роугмвшд ноава; ноавмпубчдкрлмпрщ; роугмвшд
мбяжаллмпрз; нмйлмкмфзя в псдод роуга; ыозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ; кмгзсзкаузя; роугмвми кмгдкп; нозлузнш кмлуднузз ноавмпубчдкрлмпрз в роугмвмк ноавд.
Kostiuk V. Concept of legal personality in labor law: concept, features and
principles
In the scientific article the fundamental theoretical and legal aspects of
understanding the legal personality in labor law are researched. The problematic aspects
of labor market reform, qualitative and systematic reform of legal personality in the
workplace are considered. The emphasis is on understanding of the subjects of labor law
as an important part of labor law. Approaches to doctrinal understanding of the category
"legal personality in labor law" are analyzed. The conceptual approaches to its normativelegal support are defined. Conclusions and suggestions are made. It is emphasized on the
fundamental principles of the latest concept of legal personality in labor law.
Key words: the right to work; labor rights; legal personality; labor duties; labor
power; legal liability; codification; labor code; principles of the concept of legal
personality in labor law.
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Рмжвзрмк
псдоз
гдоеавлмгм
уноавйілля ра гдоеавлмї пйуебз в
Укоаїлі нозжвмгзрщ гм рмгм, цм
ж’явйяырщпя лмві лдвзоіхдлі нзралля,
нмв’яжалі ж нмявмы лмвзт, пндузсіфлзт нігправ нозряглдлля пндуіайщлмгм пуб’єкра роугмвмгм ноава гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. Оглзк
іж гзпкупіилзт нзралщ ла пщмгмглі є
омжкдеувалля нозряглдлля гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гдоеавлзт пйуебмвуів жа вфзлдлля ноавмнмоухдлщ, а пакд: гзпузнйілаолмгм
номпрунку, цм нмйягає у нмоухдллі
пйуебмвзт мбмв'яжків абм вфзлдлля
гдоеавлзк пйуебмвудк гіи (номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї мпмбз.
Цд нзралля лабуває цд бійщхмї
акруайщлмпрі в укмват нозилярря
лмвмгм Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз,
ноз омжомбуі якмгм пйіг нозгійзрз
увагу лмокак, одгуйыыфзк гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ, мпкійщкз
уди ілпрзрур роугмвмгм ноава взгаєрщпя
гмвмйі
гзпкупіилзк
ноз
омжв’яжаллі роугмвзт пнмоів унмвлмваедлзкз пуб’єкракз.
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Тдмодрзфла омжомбка ра алайіж
номбйдк, нмв’яжалзт ж мпмбйзвмпрякз
нозряглдлля пндуіайщлзт пуб’єкрів
роугмвмгм ноава гм пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі ж нігправз як лдвзкмлалля абм лдлайделмгм взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків
гдоеавлзк пйуебмвудк рак і у оажі
вфзлдлля гдоеавлзк пйуебмвудк гіи
(номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк
пралмвзцдк ракмї мпмбз як ыозгзфлмгм сакру в роугмвмку ноаві, кає
вдйзкд ноакрзфлд жлафдлля. Рмжв’яжалля узт номбйдк гмжвмйзрщ угмпкмлайзрз ноавмві лмокз, одгуйыыфі
нзралля нмв’яжалі ж нозряглдлляк
пндуіайщлзт пуб’єкрів гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, пнозярзкд
нмйінхдллы гіяйщлмпрі унмвлмваедлзт могалів ра могаліжауіи, цм жапрмпмвуырщ гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ ра омжв’яжуырщ роугмві пнмоз.
Мдра галмї праррі – омжгйялурз
акруайщлі нзралля пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гдоеавлзт пйуебмвуів.
Об’єкрмк галмгм гмпйігедлля взпрунзйз пупнійщлі віглмпзлз, цм вз-
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лзкаырщ у жв’яжку іж нозряглдлляк
гм пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
Подгкдрмк гмпйігедлля нмпйуезйа пзпрдка ноавмвзт лмок, цм
одгйакдлруырщ нзралля, нмв’яжалі ж
нозряглдлляк гм пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
Окодкзк нзралляк нозряглдлля
гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі
нозгійяйз увагу у пвмїт лаукмвзт ноауят ракі вірфзжлялі уфдліноавмжлавуі,
як
М. І.
Ілхзл,
О. І. Помудвпщкзи, С. М. Позйзнкм,
О. Є. Луудлкм, О. В. Чдокапмв ра іл.
Пмояг іж жагайщлмы гзпузнйілаолмы вігнмвігайщліпры в роугмвмку
ноаві жакмлмгавпрвмк ном ноауы жакоінйдлм лаявліпрщ ра нмлярря пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
Так, ла ндодкмлалля В. Г. Сакмиймва, пндуіайщла гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ – уд взг і кіоа нозкупмвмгм жажлалля ноауівлзкмк мкодкмї
кардгмоії нмжбавйдлщ лдкаилмвзт
бйаг, цм нмйягає у лдмбтіглмпрі нмлдпрз нмкаоалля жа взллд номрзноавлд лдвзкмлалля абм лдлайделд взкмлалля війщлм нозилярзт лзк жа
роугмвзк гмгмвмомк пндуіайщлзт
роугмвзт мбмв’яжків [165, п. 5].
На гукку К. О. Фдгіла, ніг пндуіайщлмы гзпузнйілаолмы вігнмвігайщліпры пйіг омжукірз пукунліпрщ
ноавмвзт лмок, цм взжлафаырщ мбмв'яжмк пндуіайщлзт пуб'єкрів роугмвмгм ноава жажларз жатмгів гзпузнйілаолмгм пряглдлля, ндодгбафдлі вігнмвіглзкз жакмлакз, праруракз, нмймедллякз ном гзпузнйілу мкодкзт
кардгмоіи ноауівлзків жа ндвлзт укмв
і у ндодгбафдлзт жакмлмк взнагкат
[11, п. 289].
Пмгіблд взжлафдлля лавмгзрщ
К.В. Кмвайдлкм, якзи ніг пндуіайщлмы гзпузнйілаолмы вігнмвігайщліпры омжукіє жажлалля мпмбмы, взллмы
у нмоухдллі лмок роугмвмї гзпузнйілз, лдгарзвлзт лапйігків ж бмку
унмвлмваедлмгм пуб’єкра, цм взоаеаєрщпя в гзпузнйілаолзт пряглдллят,
взгз ра нігправз жапрмпувалля якзт
ндодгбафдлм пндуіайщлзкз лмокарзв-

лм-ноавмвзкз акракз (жакмлз, прарурз, нмймедлля) [5, п. 235].
Такзк фзлмк, пндуіайщлу гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ пйіг омжукірз як оіжлмвзг гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, цм нмйягає у жапрмпуваллі гм мкодкмї кардгмоії ноауівлзків жатмгів гзпузнйілаолмгм нозкупу,
взжлафдлзт вігнмвіглзкз жакмлакз,
праруракз, нмймедллякз ном гзпузнйілу ноауі, у взнагку лдвзкмлалля
абм лдлайделмгм взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт роугмвзт мбмв’яжків.
Вігкілліпрщ пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі віг жагайщлмї нмйягає у рмку, цм гйя мкодкзт
кардгмоіи ноауівлзків жакмлакз, нігжакмллзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз
акракз взжлафдлі оіжлі пкйагз гзпузнйілаолзт ноавмнмоухдлщ ра вігнмвіглм, ндодгбафдлі оіжлі пряглдлля.
Оглак, ла гукку ноавмжлавуів, в
узт акрат лд гмрозкалм нігтмгу, таоакрдолмгм гйя козкілайщлмгм жакмлмгавпрва фз жакмлмгавпрва ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, жа
якзк ріи фз ілхіи гзпнмжзуії, цм
кіпрзрщ кмлкодрлзи пкйаг ноавмнмоухдлля, вігнмвігає ра фз ілха палкуія [1, п. 69].
У оіжлзт псдоат гіяйщлмпрі ноауівлзків, гм якзт кмеурщ бурз жапрмпмвалі жатмгз пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, гіырщ лмокарзвлм-ноавмві акрз, цм оіжлярщпя
жа таоакрдомк і ыозгзфлмы пзймы.
На вігкілу віг жагайщлмї, пндуіайщла
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ взжлафаєрщпя у удлроайіжмвалмку нмоягку лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз, цм нмхзоыырщпя ла ндвлу кардгмоіы ноауівлзків. За жагайщлзк ноавзймк впралмвйдлля мпмбйзвмпрди
пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі ла ймкайщлмку оівлі лд
гмнупкаєрщпя.
Сзпрдклзи алайіж роугмвмгм жакмлмгавпрва гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм пндуіайщла гзпузнйілаола
вігнмвігайщліпрщ кмед бурз жапрмпмвала цмгм:
1 ) гдоеавлзт пйуебмвуів, Закмл
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» віг
10.12.2015, № 889-VIII [2];
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2 ) пуггів, Закмл Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» віг
02.06.2016, № 1402-VIІІ [4];
3) ноауівлзків могалів номкуоаруоз, Дзпузнйілаолзи прарур номкуоаруоз Укоаїлз, жарвдогедлзи нмпралмвмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз віг
06.11.1991, № 1796-XII [8];
4) ноауівлзків гзнймкарзфлмї
пйуебз, Закмл Укоаїлз «Пом гзнймкарзфлу пйуебу» віг 0702.2018,
№ 2449- VIІІ [3];
5) гдякзт кардгмоіи ноауівлзків
рзт гайужди дкмлмкікз, гд гіырщ пндуіайщлі прарурз фз нмймедлля ном
гзпузнйілу:
- ноауівлзків жайіжлзфлмгм роалпнмору, Пмймедлля ном гзпузнйілу
ноауівлзків жайіжлзфлмгм роалпнмору,
жарвдогедлм нмпралмвмы Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 26.01.1993,
№ 55 [7];
- ноауівлзків пндуіайщлзт (вмєліжмвалзт) аваоіилм-оярувайщлзт пйуеб,
Срарур ном гзпузнйілу ноауівлзків
пндуіайщлзт (вмєліжмвалзт) аваоіилмоярувайщлзт пйуеб, жарвдогедлм нмпралмвмы Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 12 емврля 2000 о., № 1540
[10];
- ноауівлзків гіолзфзт нігнозєкпрв, Пмймедлля ном гзпузнйілу
ноауівлзків гіолзфзт нігнозєкпрв,
жарвдогедлм нмпралмвмы Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 13 бдоджля
2002 о. № 294 [6].
На нігправі алайіжу фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз, жайделм віг
псдоз пупнійщлмї гіяйщлмпрі кмела
взжлафзрз мкодкі кардгмоії ноауівлзків, гйя якзт впралмвйдла пндуіайщла
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ:
1. Поауівлзкз мкодкзт, ндодваелм омбірлзфзт, номсдпіи ла жайіжлзфлмку роалпнморі, пндуіайщлзт (вмєліжмвалзт) аваоіилм-оярувайщлзт пйуеб,
гіолзфзт нігнозєкпрв. У прарурат
(нмймедллят) ном гзпузнйілу ракзт
ноауівлзків кмеурщ взжлафарзпя кмлкодрлі пкйагз гзпузнйілаолзт номпрунків ра номудгуолі нзралля цмгм
нозряглдлля їт гм вігнмвігайщлмпрі.
2. Поауівлзкз жі пндуіайщлзк
прарупмк. Дм лзт лайдеарщ пуггі і
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номкуомоз, ла якзт нмкйагаєрщпя
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ у
пндуіайщлмку нмоягку.
3. Ддоеавлі пйуебмвуі, ноауівлзкз гзнймкарзфлмї пйуебз. Так,
Закмлмк Укоаїлз «Пом гзнймкарзфлу пйуебу» взжлафдлм, цм віглмпзлз,
цм взлзкаырщ у жв’яжку іж впрунмк ла
гзнймкарзфлу пйуебу нмпагмвзт мпіб
гзнймкарзфлмї пйуебз, її номтмгедлляк, нознзлдлляк, а ракме
мнйармы ноауі, пмуіайщлм-нмбурмвзк
жабджндфдлляк, жамтмфдллякз і пмуіайщлзкз гаоалріякз, омбмфзк фапмк і
фапмк вігнмфзлку, вігнупркакз, вігнмвігайщліпры нмпагмвзт мпіб гзнймкарзфлмї пйуебз, одгуйыырщпя узк
Закмлмк, Закмлмк
Укоаїлз "Пом
гдоеавлу пйуебу" ра ілхзкз акракз
жакмлмгавпрва Укоаїлз. (ф. 2 пр. 3
Закмлу) [3].
Оглієы ж мпмбйзвмпрди пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі и мжлакмы, жа якмы її кмела вігкдеуварз віг жагайщлмї, є таоакрдо
гзпузнйілаолмгм номпрунку як нігправа гйя одайіжауія жатмгів вігнмвігайщлмпрі. У уіймку, пкйаг гзпузнйілаолмгм номпрунку, цм є нігправмы гйя
жапрмпувалля гм взллмгм жатмгів пндуіайщлмї гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, лд вігоіжляєрщпя віг жагайщлмгм
уявйдлля ном єгліпрщ мб’єкрзвлзт ра
пуб’єкрзвлзт мжлак гзпузнйілаолмгм
ноавмнмоухдлля. Оглак мкодкі мпмбйзвмпрі ракмгм пкйагу кіпрярщпя у
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, цм одгуйыырщ пндуіайщлу гзпузнйілаолу
вігнмвігайщліпрщ. Так, вігнмвіглм гм
пр. 65 Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» гдоеавлмгм пйуебмвуя
кмед бурз нозряглурм гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі в нмоягку
гзпузнйілаолмгм номвагедлля ж ракзт нігправ:
1) нмоухдлля Позпягз гдоеавлмгм пйуебмвуя;
2) нмоухдлля ноавзй дрзфлмї нмвдгілкз гдоеавлзт пйуебмвуів;
3) взяв лднмвагз гм гдоеавз,
гдоеавлзт
пзквмйів
Укоаїлз,
Укоаїлпщкмгм лаомгу;
4) гії, цм хкмгярщ аврмозрдру
гдоеавлмї пйуебз;
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5) лдвзкмлалля абм лдлайделд
взкмлалля
нмпагмвзт
мбмв’яжків,
акрів могалів гдоеавлмї вйагз,
лакажів (омжнмоягедлщ) ра гмоуфдлщ
кдоівлзків, нозилярзт у кдеат їтліт
нмвлмваедлщ;
6)
лдгмрозкалля
ноавзй
влуроіхлщмгм пйуебмвмгм омжнмоягку;
7) ндодвзцдлля пйуебмвзт нмвлмваедлщ, якцм вмлм лд кіпрзрщ
пкйагу жймфзлу абм агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля;
8) лдвзкмлалля взкмг цмгм
нмйірзфлмї лдундодгедлмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя;
9) взкмозпралля нмвлмваедлщ в
мпмбзпрзт (нозварлзт) ілрдодпат абм
в лдноавмкіолзт мпмбзпрзт ілрдодпат
ілхзт мпіб;
10) нмгалля ніг фап впруну ла
гдоеавлу пйуебу лдгмпрмвіолмї ілсмокауії ном мбправзлз, цм ндодхкмгеаырщ одайіжауії ноава ла гдоеавлу пйуебу, а ракме лднмгалля
лдмбтіглмї ілсмокауії ном ракі мбправзлз, цм взлзкйз ніг фап номтмгедлля пйуебз;
11) лднмвігмкйдлля кдоівлзку
гдоеавлмї пйуебз ном взлзклдлля
віглмпзл ноякмї нігнмоягкмвалмпрі
кіе гдоеавлзк пйуебмвудк ра
бйзжщкзкз мпмбакз у 15-гдллзи
промк ж гля їт взлзклдлля;
12) номгуй гдоеавлмгм пйуебмвуя (у рмку фзпйі вігпурліпрщ ла
пйуебі бійщхд рощмт гмгзл номрягмк
омбмфмгм гля) бдж нмваелзт нозфзл;
13) нмява гдоеавлмгм пйуебмвуя
ла пйуебі в лдрвдоджмку пралі, у пралі
лаокмрзфлмгм
абм
рмкпзфлмгм
пн’ялілля;
14) нозилярря гдоеавлзк пйуебмвудк лдмбґоулрмвалмгм оіхдлля,
цм пнозфзлзйм нмоухдлля уійіплмпрі
гдоеавлмгм абм кмкулайщлмгм каила,
лджакмллд їт взкмозпралля абм ілхд
жанмгіялля хкмгз гдоеавлмку фз
кмкулайщлмку каилу, якцм ракі гії
лд кіпрярщ пкйагу жймфзлу абм
агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля;
15) нозилярря гдоеавлзк пйуебмвудк оіхдлля, цм пундодфзрщ жакмлу абм взплмвкак цмгм жапрмпу-

валля вігнмвіглмї лмокз ноава,
взкйагдлзк у нмпралмват Вдотмвлмгм
Сугу, цмгм якмгм пугмк взлдпдлм
мкодку утвайу.
Взтмгяфз ж пзпрдклмгм алайіжу
нмймедлщ пр. 65 Закмлу Укоаїлз
«Пом гдоеавлу пйуебу», кмела гіирз взплмвку цм упы пукунліпрщ ноавмнмоухдлщ, цм є нігправакз нозряглдлля гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі кмела нмгійзрз ла: нмоухдлля роугмвзт мбмв'яжків і пйуебмвзт нмоухдлщ, рмбрм нмв’яжалзт ж
номтмгедлляк гдоеалмї пйуебз. Дм
ракзт нмоухдлщ, жмкодка, віглмпярщпя номпрункз, лдпукіплі ж нмпагмвзк
пралмвзцдк мпмбз. Так, н.н. 5, 6, 12 15 жажлафдлмї праррі ндодгбафдлі гзпузнйілаолі номпрункз гдоеавлзт
пйуебмвуів ра жапрмпмвуырщпя пряглдлля жа лдвзкмлалля фз лдлайделд
взкмлалля роугмвзт мбмв'яжків, ндодвзцдлля пвмїт нмвлмваедлщ, нмоухдлля мбкдедлщ, нмв'яжалзт ж номтмгедлляк гдоеавлмї пйуебз рмцм, а
н.н. 1 – 4, 7 - 11 жа нмоухдлля, лдпукіплі ж нмпагмвзк пралмвзцдк мпмбз,
а пакд гії, цм хкмгярщ аврмозрдру
гдоеавлмї пйуебз, жа нмоухдлля
ноавзй дрзфлмї нмвдгілкз гдоеавлзт
пйуебмвуів які галщбйярщ имгм як
гдоеавлмгм пйуебмвуя абм гзпкодгзруырщ гдоеавлзи могал, в якмку віл
ноауыє, жа взяв лднмвагз гм гдоеавз, гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз,
Укоаїлпщкмгм лаомгу, рмцм (пр. 65
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу») [2]. Окодкм, вваеаєкм жа лдмбтіглд жмпдодгзрз пвмы увагу пакд
ла узт пкйагат гзпузнйілаолзт номпрунків. Така увага нмв’яжала лапакндодг ж жаномвагедлляк жакмлмгавудк взляркмвмгм взгу гзпузнйілаолмгм пряглдлля жа номпрунмк, лдпукіплзи ж нмпагмвзк пралмвзцдк мпмбз.
Запрмпувалля бійщх пувмозт жатмгів
вігнмвігайщлмпрі нмоівлялм ж ндодгбафдлзкз КЗнП Укоаїлз мбукмвйдлм
рзк, цм вфзлдлля гзпузнйілаолмгм
номпрунку у псдоі гдоеавлмї гіяйщлмпрі кмед пнозфзлзрз бійщх ряекі
лапйігкз, мпкійщкз жавгалля хкмгз
ікігеу ра ілрдодпак гдоеавз хкмгзрщ
лд рійщкз вйаплм Ддоеаві Укоаїла а и
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лаомгмві Укоаїлз, пупнійщлзк віглмпзлак, цм є бажмвзкз у бугщ якмку
пупнійщпрві, жатзпру кмлпрзрууіилзт
ноав гомкагял. Тмку, вігнмвіглм гм
пр. 66 Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» гм гдоеавлзт пйуебмвуів, коік гзпузнйілаолзт пряглдлщ,
ндодгбафдлзт фзллзк жакмлмгавпрвмк ном ноауы Укоаїлз, гмгаркмвм
кмеурщ жапрмпмвуварзпя ілхі жатмгз
гзпузнйілаолмгм внйзву, ракі як жауваедлля ра нмндодгедлля ном лднмвлу пйуебмву вігнмвігліпрщ [2].
Пігпукмвуыфз взкйагдлд, кмедкм жомбзрз ракі ваейзві взплмвкз,
які каырщ ндвлд жлафдлля гйя жакмлмрвмофмї ра ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз.
1. На нігправі номвдгдлмгм гмпйігедлля кмела жомбзрз взплмвмк ном
рд, цм пндуіайщлу гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ лдмбтіглм омжгйягарз як
кмейзвіпрщ жапрмпувалля гм мкодкмї
кардгмоії ноауівлзків жатмгів гзпузнйілаолмгм нозкупу, цм взжлафдлі вігнмвіглзкз жакмлакз, праруракз, нмймедллякз ном гзпузнйілу ноауі у
взнагку лдвзкмлалля абм лдлайделмгм взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт
роугмвзт ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт
роугмвмы сулкуієы, мбмв’яжків, абм
вфзлдлля пндуіайщлзк пуб’єкрмк гіи
(номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк
пралмвзцдк ракмї мпмбз.
2. Сндуіайщла гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ є оіжлмвзг гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, цм нмйягає у
мбмв’яжку унмвлмваедлмгм пуб’єкра
гдоеавлмгм могалу абм гдоеавлмї
пйуебз у жапрмпуваллі гм гдоеавлзт
пйуебмвуів жатмгів гзпузнйілаолмгм
нозкупу, взжлафдлзт вігнмвіглзкз
жакмлакз, праруракз, нмймедллякз
ном гзпузнйілу ноауі у взнагку лдвзкмлалля абм лдлайделмгм взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт роугмвзт

ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт роугмвмы
сулкуієы мбмв’яжків, абм вфзлдлля
пндуіайщлзк пуб’єкрмк гіи (номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї мпмбз.
3. Піг пндуіайщлмы гзпузнйілаолмы вігнмвігайщліпры гдоеавлмгм
пйуебмвуя пйіг омжукірз мбмв’яжмк
унмвлмваедлмгм пуб’єкра гдоеавлмгм
могалу абм гдоеавлмї пйуебз у жапрмпуваллі гм гдоеавлзт пйуебмвуів
жатмгів гзпузнйілаолмгм нозкупу,
мбкдедлщ гдоеавлм – вйаглмгм таоакрдоу, нмжбавйдлщ лдкаилмвмгм таоакрдоу цм нмйягає у лдмбтіглмпрі нмлдпрз нмкаоалля жа взллд номрзноавлд
лдвзкмлалля абм лдлайделд взкмлалля пвмїт пйуебмвзт мбмв’яжків абм гії
лдпукіплі ж нмпагмвзк пралмвзцдк
гдоеавлмгм пйуебмвуя, цм улдкмейзвйыырщ номтмгедлля пйуебз ра
взкмлалля жавгалщ і сулкуіи гдоеавз
у взнагкат ндодгбафдлзт жакмлмк.
4. Ндмбтіглм омжкдемвуварз нігправз гйя нозряглдлля гдоеавлмгм
пйуебмвуя гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі у взнагку лдвзкмлалля
абм лдлайделмгм взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт роугмвзт ра ілхзт,
мбукмвйдлзт їт роугмвмы сулкуієы
мбмв’яжків, ра вфзлдлля гдоеавлзк
пйуебмвудк гіи (номпрунку), лдпукіплзт ж нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї
мпмбз.
5. Взгаєрщпя гмуійщлзк влдпдлля ндвлзт кмодкрзв в рдмодрзфлі ланоауывалля цмгм нозряглдлля гдоеавлмгм пйуебмвуя гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі лд рійщкз у взнагку лдвзкмлалля абм лдлайделмгм
взкмлалля ноауівлзкакз пвмїт роугмвзт ра ілхзт, мбукмвйдлзт їт роугмвмы сулкуієы мбмв’яжків, а і у взнагку вфзлдлля гдоеавлзк пйуебмвудк гіи (номпрунку), лдпукіплзт ж
нмпагмвзк пралмвзцдк ракмї мпмбз.
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Lozovoj S. Theoretical aspects of special disciplinary responsibility borne by civil
servants
Problem setting. The development of the public administration sphere as well as civil
service in Ukraine leads to the emergence of a range of outstanding issues related to new
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specific grounds for bringing a special labor subject to disciplinary responsibility. So far,
one of the debating points is the delimitation of the civil servants’ disciplinary liability for
committing offences, in particular: disciplinary case as violation of service duties or actions (offences) committed by a civil servant, which are in conflict with the official capacity to be performed by the latter.
Article’s main body. Consider the actual issues of special disciplinary responsibility
borne by civil servants.
Conclusions and prospects for the development. Summarizing above-mentioned, we
can draw the following important conclusions that are of relevance to the law-making
process and law enforcement practice.
1. Based on the researches carried out, it can be concluded that special disciplinary
responsibility shall be considered as an opportunity to apply measures of disciplinary
coercion against certain category of civil servants, which are being stipulated in relevant
labor laws, charters, regulations on labor discipline in case of non-fulfilment or improper
fulfilment of labor and other civil servants’ duties stemming from their labor functions, or
if a special subject commits actions (offences), which are in conflict with the official capacity to be performed by the latter.
2. Special disciplinary responsibility is a variety of disciplinary responsibility, constituting an authorized public authority or state service’s duty to apply disciplinary prosecution measures against civil servants, which are stipulated in relevant labor laws, charters, regulations on labor discipline in case of non-fulfilment or improper fulfilment of
labor and other civil servants’ duties stemming from their labor functions, or if a special
subject commits actions (offences), which are in conflict with the official capacity to be
performed by the latter.
3. Special disciplinary responsibility of civil servants shall be understood as a duty
of an authorized subject of a public authority or state service to apply disciplinary coercion measures against civil servants as well as public and power restrictions, deprivations
of a non-monetary nature involving the necessity to undergo punishment for a guilty
illegal non-performance or improper performance of labor duties or for the actions that
are incompatible with civil servant’s official capacity, which exclude the performance of
service, assignments and functions of the State to the extent permitted by applicable law.
4. It is essential to distinguish the prosecution measures of disciplinary responsibility against civil servants in case of non-fulfilment or improper fulfilment of labor and
other civil servants’ duties stemming from their labor functions or, if a civil servant commits actions (offences), which are in conflict with the official capacity to be performed by
the latter.
5. It seems appropriate to introduce certain adjustments to the theoretical advances
within the scope of the disciplinary prosecution against civil servants not only when the
civil servants do not fulfil their labor and other duties stemming from their labor duty
functions, but also when a civil servant commits actions (offences), which are in conflict
with the official capacity to be performed by the latter.
Key words: civil servant, disciplinary offence, special disciplinary responsibility,
sanctions, official duties.
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Юридична відповідальність суб’єктів
господарювання за правопорушення у
сфері використання державних коштів
Мдталіжк жапрмпувалля гмпнмгаопщкм-ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля
дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів лд кмед сулкуімлуварз
лайделзк
фзлмк бдж лаявлмпрі
ндвлзт гаоалріи гмрозкалля уфаплзкакз гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл
взкмг жакмлмгавпрва. Оглієы ж мплмвлзт гаоалріи в уіи псдоі є впралмвйдлля гмпнмгаопщкм-ноавмвзт ра ілхзт палкуіи жа вфзлдлля ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.
У пвірйі пуфаплзт
євомілрдгоауіи- лзт номудпів взлзкає
лдмбтігліпрщ у жкіулдллі жакмллмпрі
ра
нігвзцдллі
вігнмвігайщлмпрі
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ра ілхзт
уфаплзків ноавмвіглмпзл, цм пкйагаырщпя ноз
жапрмпуваллі гмпнмгаопщкм-ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля
дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.
Окодкі апндкрз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля гмпйігеувайз ракі лаукмвуі як
В. С. Бєйзт, О. Г. Бмглаофук, О. М. Віл-

лзк,
О. П. Вітомв, Є. П. Губіл,
В. В. Дмбомвмйщпщка, Д. О. Жкуйіла,
Д. В. Загзтаийм, О. А. Заяолзи,
О. Р. Здйщгіла, А. М. Іпаял, Т. А. Лаводлык, Д. В. Ліфак, В. К. Макурмв,
Л. В. Мійіккм, Н. В. Нзкзрфдлкм,
В. Г. Ойыта, В. М. Пахкмв, Д. А. Пдромв, О. П. Пмгудокмвлзи, В. В. Пмєгзлмк, Г. В. Помлпщка, Г. В. Скмйзл,
В. А. Упрзкдлкм,
О. Г. Хоікйі,
В. В. Чаикмвпщка,
Т. І. Швзгка,
Н. М. Шдвфдлкм,
М. Л. Шзлкао,
В. С. Щдобзла,
О. Х. Юйгахдв,
І. М. Яккмва ра іл. Гмпнмгаопщкмноавмві жапмбз жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів жлаихйз пвіи ілрдодп ла оівлі
мкодкзт лаукмвзт нубйікауіи [1,
п. 85-90], мглак, пзпрдклзт кмкнйдкплзт лаукмвзт гмпйігедлщ взгів ра
мпмбйзвмпрди ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа
ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів лд гмпрарлщм, цм вкажує ла ваейзвіпрщ взвфдлля галмї номбйдкарзкз, нігрвдо-
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геує акруайщліпрщ нодгправйдлмї лаукмвмї праррі і мбукмвйыє ілрдодп
аврмоа гм уієї рдкз.
Оред, кдрмы нодгправйдлмї лаукмвмї праррі є омжомбйдлля номнмжзуіи цмгм угмпкмлайдлля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля
жа ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.
Пмймедллякз пр. 216 ГК Укоаїлз
[2] жажлафаєрщпя, цм уфаплзкз гмпнмгаопщкзт віглмпзл лдпурщ гмпнмгаопщкм-ноавмву вігнмвігайщліпрщ жа
ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля хйятмк жапрмпувалля гм ноавмнмоухлзків гмпнмгаопщкзт палкуіи
ла нігправат і в нмоягку, ндодгбафдлзт ГК Укоаїлз, ілхзкз жакмлакз ра
гмгмвмомк. Поз ущмку, жапрмпувалля
гмпнмгаопщкзт палкуіи нмвзллм гаоалруварз жатзпр ноав і жакмллзт ілрдодпів гомкагял, могаліжауіи ра гдоеавз, в рмку фзпйі вігхкмгувалля жбзрків уфаплзкак гмпнмгаопщкзт віглмпзл, жавгалзт влапйігмк ноавмнмоухдлля, ра жабджндфуварз ноавмнмоягмк у псдоі гмпнмгаоывалля. Юозгзфла нозомга гмпнмгаопщкм-ноавмвзт
палкуіи пйігує жі жкіпру ф. 1 пр. 217
ГК Укоаїлз [2], гд вкажалм, цм гмпнмгаопщкзкз палкуіякз взжлаырщпя
жатмгз внйзву ла ноавмнмоухлзка у
псдоі гмпнмгаоывалля, в оджуйщрарі
жапрмпувалля якзт гйя лщмгм лапраырщ лдпнозярйзві дкмлмкіфлі ра/абм
ноавмві лапйігкз.
Дмпйігеуыфз нзралля гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, лдмбтіглм жауваезрз, цм гмпнмгаопщкі
палкуії, які жапрмпмвуырщпя у кдеат
ракмї вігнмвігайщлмпрі, кмеурщ бурз
гдкійщкмт взгів. Окоік рмгм, омжгіймк
V ГК Укоаїлз [2], якзи кає лажву
«Вігнмвігайщліпрщ жа ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля», взжлафаырщпя гдякі ілхі взгз ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі, які кмеурщ жапрмпмвуварзпя гм пуб’єкрів гмпнмгаоывалля.
На уіи нігправі пйіг нмгмгзрзпщ ж
гуккмы В.С. Щдобзлз, якзи везває
нмлярря «вігнмвігайщліпрщ у гмпнмгаопщкмку ноаві» (гмпнмгаопщкм-
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ноавмва вігнмвігайщліпрщ), яку взжлафає як кмкнйдкплзи ноавмвзи ілпрзрур, якзи кає пвіи мпмбйзвзи нодгкдр одгуйывалля – пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ і сулкуімлуырщ
у жв’яжку ж вфзлдлляк гмпнмгаопщкмгм
ноавмнмоухдлля [3, п. 10].
Такме пйухлмы взгаєрщпя гукка
гдякзт лаукмвуів, які првдогеуырщ,
цм гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ – нмлярря вуефд, ліе нмлярря вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля (якцм взтмгзрз ж хзомкмгм омжукілля
гмпнмгаоывалля і вігнмвіглмгм кмйа
пуб’єкрів, жагіялзт у лщмку, рм вігнмвігайщліпрщ у уіи псдоі кмед бурз і
узвійщлмы, і агкіліпроарзвлмы, і
козкілайщлмы, ла цм в лзжуі акрів
гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва є ноякі вкажівкз) [4, п. 31].
На нігрозкку ра в мбґоулрувалля
ракмї нмжзуії лаукмвуів кмела лавдпрз нмймедлля пр. 217 ГК Укоаїлз [2],
гд вкажалм, цм у псдоі гмпнмгаоывалля жапрмпмвуырщпя ракі взгз гмпнмгаопщкзт палкуіи: вігхкмгувалля
жбзрків; хроаслі палкуії; мндоарзвлмгмпнмгаопщкі палкуії. Закоінйдлм ракме, цм коік жажлафдлзт у фапрзлі
гоугіи уієї праррі гмпнмгаопщкзт палкуіи, гм пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа
нмоухдлля лзкз ноавзй жгіиплдлля
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі жапрмпмвуырщпя агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщкі
палкуії.
Оред, вігнмвігайщліпрщ жа ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля
кмед взоаеарзпя у смокі гмпнмгаопщкзт палкуіи, які буваырщ рощмт взгів, ра агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщкзт палкуіи. Поз ущмку, ваорм жауваезрз, цм ла вігкілу віг гмпнмгаопщкм-ноавмвзт,
агкіліпроарзвлмгмпнмгаопщкі палкуії кмеурщ бурз
впралмвйдлі взкйыфлм жакмлакз (ф. 2
пр. 238 ГК Укоаїлз [2]). Дм мпралліт
лайдеарщ,
ланозкйаг:
взйуфдлля
нозбурку (гмтмгу); агкіліпроарзвлмгмпнмгаопщкзи хроас; пряглдлля
жбмоів (мбмв’яжкмвзт нйардеів); жапрмпувалля алрзгдкнілгмвзт жатмгів;
нознзлдлля
дкпнморлм-ікнморлзт
мндоауіи рмцм. Коік рмгм, омжгій V

Юридична відповідальність суб’єктів господарювання за правопорушення . . .
ГК Укоаїлз [2] взмкодкйыє вігнмвігайщліпрщ пуб’єкрів гмпнмгаоывалля
жа
нмоухдлля
алрзкмлмнмйщлмкмлкуодлрлмгм жакмлмгавпрва.
Вігнмвіглм гм пр. 218 ГК Укоаїлз
[2], нігправмы гмпнмгаопщкм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі уфаплзка гмпнмгаопщкзт віглмпзл є вфзлдлд лзк ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля.
Гмпнмгаопщкд
ноавмнмоухдлля
гмкрозлайщлм номнмлуєрщпя взжлафзрз як номрзноавлу гіы абм бджгіяйщліпрщ уфаплзка гмпнмгаопщкзт віглмпзл, яка лд вігнмвігає взкмгак лмок
гмпнмгаопщкмгм ноава, лд ужгмгеуєрщпя ж ыозгзфлзкз мбмв’яжкакз жажлафдлмгм
уфаплзка,
нмоухує
пуб’єкрзвлі ноава ілхмгм уфаплзка
гмпнмгаопщкзт віглмпзл абм родріт
мпіб (ланозкйаг, гдоеавз хйятмк
нмоухдлля впралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк ноавзй жгіиплдлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі) [3, п. 10].
Вмглмфап, нмгіблзи нігтіг гм взжлафдлля нмлярря «гмпнмгаопщкмгм
ноавмнмоухдлля» лд гає жкмгз фіркм
вігкдеуварз ракд ноавмнмоухдлля,
як нігправу гмпнмгаопщкм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі, віг гмпнмгаопщкмгм
ноавмнмоухдлля, як нігправз жапрмпувалля ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі (козкілайщлмї, агкіліпроарзвлмї). Віграк, пйіг жвдолурзпя
гм взжлафдлля вйаплд нмлярря «гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ»,
мпкійщкз имгм йдгайщла гдсіліуія у
ГК Укоаїлз [2] вігпурля.
На гукку Г.В. Помлпщкмї, гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ –
уд дкмлмкіфлі жа жкіпрмк і ыозгзфлі
жа смокмы кдрмгз внйзву ла дкмлмкіфлі ілрдодпз пуб’єкра гмпнмгаоывалля-ноавмнмоухлзка [5, п. 189].
Коік рмгм, уд цд и ндвлзи кдталіжк
ндодкйагдлля лдпнозярйзвзт лапйігків ж мглмгм уфаплзка гмпнмгаопщкзт
віглмпзл ла ілхмгм [6, п. 367]. Взмкодкйыєрщпя ракме ігдя, цм ніг гмпнмгаопщкмы вігнмвігайщліпры пйіг
омжукірз лапралля лдпнозярйзвзт
каилмвзт лапйігків (пряглдлля жбзрків, хроасу рмцм) ноз нмоухдллі
ноавзй сулкуімлувалля гмпнмгаопщкмгм кдталіжку, які впралмвйыырщпя

гдоеавлзкз могалакз в ілрдодпат
гдоеавз абм прмомлакз в гмгмвмоі.
Помрд, ноз ущмку лагмймхуєрщпя, цм
гмпнмгаопщкм-ноавмва
вігнмвігайщліпрщ вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів
вігнмвігайщлмпрі рзк, цм нмєглує
дйдкдлрз каилмвмгм ра нозкупмвмгм
(могаліжауіилмгм) таоакрдоу [7, п. 78].
Такзк
фзлмк,
гмпнмгаопщкмноавмва вігнмвігайщліпрщ оіжлзкз
лаукмвуякз взжлафаєрщпя і як кдрмгз
внйзву ла дкмлмкіфлі ілрдодпз, і як
кдталіжк ндодкйагдлля лдпнозярйзвзт лапйігків, і, вйаплд, як пакд лапралля узт пакзт лапйігків, мглак
лавдгдлд вмфдвзгщ лд кмела вваеарз
нмвлзкз і рмфлзкз таоакрдозпрзкакз галмгм взгу ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі.
Так, ла гукку Н. М. Шдвфдлкм,
гмпнмгаопщкм-ноавмва
вігнмвігайщліпрщ омжукієрщпя як жапрмпувалля
гмпнмгаопщкзт палкуіи, цм жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы гдоеавлмгм нозкупу і взоаеаєрщпя в пупнійщлмку
мпугі взллмгм ноавмнмоухлзка і нмкйагдллі ла лщмгм гмгаркмвзт мбряедлщ каилмвмгм таоакрдоу абм нмжбавйдллі имгм пуб’єкрзвлмгм ноава [8,
п. 179].
Тмбрм мглієы ж гмймвлзт мжлак
гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, цм гмжвмйяє вігкдеуварз її віг
ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, які кмеурщ жапрмпмвуварзпя жа
вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм ноавмнмоухдлля, є рд, цм вмла одайіжуєрщпя у
смокі гмпнмгаопщкмї палкуії (ндвлмгм
її взгу).
Вйаплд, взжлафдлля гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі фдодж
нмлярря гмпнмгаопщкзт палкуіи є нмхзодлзк.
В ыозгзфліи йірдоаруоі нмлярря
палкуіи омжгйягаєрщпя у оіжлзт апндкрат. Пдодгмвпік палкуія є дйдкдлрмк ймгіфлмї проукруоз лмокз [9,
п. 317] абм е омжгйягаєрщпя як пакмпріила мтмомлла лмока [10, п. 172].
Ражмк ж рзк, в ілхмку апндкрі палкуія взпрунає як кіоа, смока фз жапіб
гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі. Вмглмфап нмлярря палкуії жа-
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прмпмвуєрщпя як ноавммтмомллзи жапіб, лдгарзвлі ра лдбаеалі лапйігкз
каилмвм-могаліжауіилмгм таоакрдоу,
рмбрм взпрунаырщ кіомы внйзву ла
бмоелзка [11, п. 3]. Такзк фзлмк, як
оджыкує О. А. Заяолзи, палкуія – уд
вігмбоаедла у лмокат жакмлу фз укмват
гмгмвмоу
кіоа
каилмвммогаліжауіилмгм внйзву ла дкмлмкіфлі
ілрдодпз нмоухлзка, цм взявйяєрщпя
в упралмвйдліи смокі ра впрунає в
гіы ніпйя вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм
ноавмнмоухдлля [12, п. 419]. Поз
ущмку, ла прагії взлзклдлля гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл гмпнмгаопщка
палкуія, лд вроафаыфз жв’яжку ж ілпрзрурмк гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, мглмфаплм ндодрвмоыєрщпя ла ноавмвзи жапіб внйзву ла
дкмлмкіфлі ілрдодпз прмоіл гмпнмгаопщкмгм жмбмв’яжалля [12, п. 423].
Гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ, як лагмймхував акагдкік
В. К. Макурмв, уд ндодрдонйывалля
(абм лдпдлля) гмпнмгаопщкзк могалмк
лдпнозярйзвзт дкмлмкіфлзт лапйігків бджнмпдодглщм в оджуйщрарі жапрмпувалля гм лщмгм ндодгбафдлзт жакмлмк палкуіи (кіо вігнмвігайщлмпрі)
дкмлмкіфлмгм таоакрдоу [13, п. 90].
Л. В. Мійіккм вкажує, цм гмпнмгаопщкм-ноавмва
вігнмвігайщліпрщ,
взтмгяфз ж її мжлак ра номудгуоз
жапрмпувалля, жа смокмы є ыозгзфлмы, а жа жкіпрмк – дкмлмкіфлмы, і
жапрмпмвуєрщпя у смокі ндвлмї пзпрдкз каилмвзт (дкмлмкіфлзт) палкуіи,
ндодгбафдлзт абм гмжвмйдлзт лмокакз гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва, і
нмйягає у пвмєоігліи одакуії гдоеавз
ла ноавмнмоухдлля, цм вфзлдлі уфаплзкакз гмпнмгаопщкзт віглмпзл жа
нмоухдлля гмгмвіолзт ра/абм нмжагмгмвіолзт жмбмв’яжалщ, і жа якд жакмлмк фз гмгмвмомк ндодгбафдлм жапрмпувалля палкуіи у впралмвйдлмку
нмоягку жа вігнмвіглмы номудгуомы
[14, п. 148-149].
В уіймку, кмейзвм нмгмгзрзпщ ж
рзк, цм пакд взг палкуії (її дкмлмкіфлзи таоакрдо) мбукмвйыє взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі – гмпнмгаопщкм-ноавмвмї абм ілхмї, яка жапрмпмвуєрщпя жа вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм
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ноавмнмоухдлля. Міе рзк, нодгправйяєрщпя гмуійщлзк ракме взмкодкзрз
и гмгаркмві мжлакз гмпнмгаопщкмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, а пакд: 1)
її кмлкодрлзи омжкіо, пнмпіб жапрмпувалля кмед взжлафарзпя в гмгмвіолмку нмоягку, коік взнагків, ноякм
жакоінйдлзт у жакмлат; 2) жапрмпмвуєрщпя гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля –
сіжзфлмї мпмбз-нігнозєкуя, ыозгзфлмї мпмбз (цм лд вйапрзвм гйя ілхзт
взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, які
лмпярщ ндопмлісікмвалзи ра ілгзвігуайщлзи таоакрдо); 3) пуб’єкрмк
жапрмпувалля в жайделмпрі віг взгу
гмпнмгаопщкмї палкуії кмед бурз
мгзл іж пуб’єкрів гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл, взжлафдлзт у пр. 2 ГК
Укоаїлз [2], рмбрм пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, пнмезвафі, могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, лагійдлі гмпнмгаопщкмы
кмкндрдлуієы, а ракме гомкагялз,
гомкагпщкі ра ілхі могаліжауії, які
взпрунаырщ жаплмвлзкакз пуб’єкрів
гмпнмгаоывалля фз жгіиплыырщ цмгм
лзт могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі нмвлмваедлля ла мплмві віглмпзл вйаплмпрі.
Віграк, ж уоатувалляк взцдлавдгдлзт мжлак гмпнмгаопщкм-ноавмву
вігнмвігайщліпрщ кмела взжлафзрз як
взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, цм
жапрмпмвуєрщпя гм уфаплзків гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл у взнагку
вфзлдлля лзкз гмпнмгаопщкмгм ноавмнмоухдлля, ра взоаеаєрщпя у смокі лакйагдлля гмпнмгаопщкмї палкуії
(нмкйагдлля гмгаркмвмгм сілалпмвмгм жмбмв’яжалля абм нмжбавйдлля ндвлмгм пуб’єкрзвлмгм ноава) у нмоягку
ра мбпяжі, взжлафдлмку у жакмлі абм
гмпнмгаопщкмку гмгмвмоі.
Сакд ла прагії одайіжауії гмпнмгаопщкм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі
палкуія взфдонує пвмы гіы, а ноавмнмоухлзк нозрягуєрщпя гм вігнмвігайщлмпрі. Такзк фзлмк, гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ як кіоа,
смока і ноавмвзи жапіб внйзву ла
дкмлмкіфлі ілрдодпз уфаплзка гмпнмгаопщкзт віглмпзл, цм вфзлзв ноавмнмоухдлля, є пакмпріилзк лаукмвзк
нмлярряк, псмокмвалзк ла мплмві
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жагайщлзт мжлак ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, взомбйдлзт рдмоієы ноава.
Оглак, ноз ущмку нігкодпйыыфз її
ваейзву омйщ і вдйзкд жлафдлля,
О. А. Заяолзи жауваеує, цм пакд
гмпнмгаопщкм-ноавмва
вігнмвігайщліпрщ нмкйзкала жанмбігарз гмпнмгаопщкзк ноавмнмоухдлляк у кдталіжкі
ноавмвмгм одгуйывалля, жабджндфуварз лайделу могаліжауіы ра уноавйілля гмпнмгаопщкмы гіяйщліпры [12,
п. 424].
Щд мглзк взгмк ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля нмоягку
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів (жмкодка, жа їт лдуійщмвд взкмозпралля,
жа нмоухдлля нмоягку взкмозпралля
рмцм) є сілалпмвм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ, яка кмед жапрмпмвуварзпя
у рмку фзпйі гм пуб’єкрів гмпнмгаоывалля.
Пмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва взжлафаырщпя пр. 116 БК
Укоаїлз [15]. Алайіжуыфз таоакрдо
нмоухдлщ, кмела жомбзрз взплмвмк,
цм пуб’єкракз вігнмвігайщлмпрі лаифапріхд праырщ быгедрлі упралмвз,
ілхі омжнмояглзкз быгедрлзт кмхрів. Щм прмпуєрщпя пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, рм гм лзт ракме кмеурщ
жапрмпмвуварзпя жатмгз сілалпмвмноавмвмгм таоакрдоу, як ноавзйм, жа
нмоухдлля нозлузну уійщмвмгм взкмозпралля кмхрів, лдгмрозкалля
взкмг вдгдлля бутгайрдопщкмгм мбйіку ра жвірлмпрі рмцм. Так, ланозкйаг,
цмгм лагалля пубвдлуіи ла взкмлалля ілвдпрзуіилзт номдкрів, рм вігнмвіглм гм н. 4 ф. 1 пр. 105 БК Укоаїлз
[15], нозлузн уійщмвмгм взкмозпралля кмхрів мжлафає, цм пубвдлуія взкмозпрмвуєрщпя взкйыфлм ла кдру,
взжлафдлу її лагавафдк, ж уоатувалляк номглмжлзт ра номгоаклзт гмкукдлрів дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм
омжвзрку коаїлз і вігнмвіглмї рдозрмоії, номглмжу кіпудвмгм быгедру. Поз
ущмку, пйіг жауваезрз, цм пубвдлуії
ла взкмлалля ілвдпрзуіилзт номдкрів
лагаырщпя ж гдоеавлмгм быгедру
кіпудвзк быгедрак ж уоатувалляк
ндвлзт мплмвлзт жапаг, жмкодка дкмлмкіфлмї дсдкрзвлмпрі гмпяглдлля
уійди ілвдпрзуіилмгм номдкру іж жайу-

фдлляк кілікайщлмгм мбпягу быгедрлзт кмхрів ла взкмлалля ілвдпрзуіилзт номдкрів (н. 1 ф. 2 пр. 105 БК
Укоаїлз [15]).
За нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва вігнмвіглм гм пр. 117 БК
Укоаїлз [15] гм уфаплзків быгедрлмгм номудпу кмеурщ жапрмпмвуварзпя
ракі жатмгз внйзву: 1) нмндодгедлля
ном лдлайделд взкмлалля быгедрлмгм жакмлмгавпрва ж взкмгмы цмгм
упулдлля нмоухдлля быгедрлмгм
жакмлмгавпрва; 2) жунзлдлля мндоауіи ж быгедрлзкз кмхракз; 3) нозжунзлдлля быгедрлзт апзглувалщ
(ла промк віг мглмгм гм рощмт кіпяуів); 4) жкдлхдлля быгедрлзт апзглувалщ; 5) нмвдолдлля быгедрлзт
кмхрів гм вігнмвіглмгм быгедру рмцм.
В лаукмвіи йірдоаруоі алайіжуырщпя взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, цм жапрмпмвуырщпя гм пуб’єкрів
нубйіфлзт (гдоеавлзт) жакунівдйщ
[16, п. 10]. Поз ущмку, гмвдгдлм, цм
фіркд, лдутзйщлд гмрозкалля лмок
гдоеавмжакунівдйщлмгм жакмлмгавпрва, ж-нмкіе ілхмгм, ракме пнозярзкд
дсдкрзвлмку взкмозпраллы гдоеавлзт кмхрів, унмоягкуваллы гмпнмгаопщкзт жв’яжків і віглмпзл кіе
пуб’єкракз гмпнмгаоывалля в пзпрдкі
гдоеавлзт жакунівдйщ, гмпяглдллы
лаивзцмгм ілрдодпу уфаплзків і омжвзрку кмлкуодлрлмгм пдодгмвзца ла
гдоеавмжакунівдйщлмку озлку.
Окодкм пйіг взгійзрз агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном жакунівйі
(пр. 164-14 КУнАП [17]), якд кмед
бурз взоаедлд у ракзт гіят, як жгіиплдлля жакунівйі рмваоів, омбір і нмпйуг бдж жапрмпувалля взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк номудгуо жакунівдйщ;
муілка номнмжзуіи кмлкуоплзт рмогів
(квайісікауіилзт номнмжзуіи), рдлгдолзт номнмжзуіи лд жа козрдоіякз
ра кдрмгзкмы муілкз гйя взжлафдлля
лаикоацмї номнмжзуії кмлкуоплзт
рмогів (квайісікауіилмї номнмжзуії),
рдлгдолмї номнмжзуії, цм кіпрзрщпя в
гмкукдлрауії
кмлкуоплзт
рмогів
(квайісікауіиліи гмкукдлрауії), рдлгдоліи гмкукдлрауії; укйагдлля ж
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уфаплзкмк, якзи прав ндодкмеудк
рмогів, гмгмвмоу ном жакунівйы жа
уілакз і мбпягакз, цм лд вігнмвігаырщ взкмгак гмкукдлрауії кмлкуоплзт рмогів (квайісікауіилмї гмкукдлрауії), рдлгдолмї гмкукдлрауії; лдмнозйыглдлля абм нмоухдлля нмоягку мнозйыглдлля ілсмокауії ном
жакунівйі вігнмвіглм гм взкмг жакмлмгавпрва; лдлагалля ілсмокауії,
гмкукдлрів ра кардоіайів у взнагкат,
ндодгбафдлзт жакмлмк. Суб’єкрмк
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа
взцдлавдгдлі ноавмнмоухдлля кмед
бурз пйуебмва (нмпагмва), унмвлмваедла мпмба.
Фатівуі-ноакрзкз уійкмк пйухлм
жвдораырщ увагу, цм в лмвіи одгакуії
праррі ндодгбафдлзи взкйыфлзи ндодйік пкйагів ноавмнмоухдлщ, жа вфзлдлля якзт нмпагмві мпмбз кмлромйыыфмгм могалу карзкурщ ноавм
пкйагарз агкіліпроарзвлзи номрмкмй.
Змкодка гіыфа одгакуія фапрзлз
ндохмї праррі 164-14 КУнАП лд кіпрзрщ пймвмпнмйуфдлля «в рмку фзпйі», лаявліпрщ якмгм гмжвмйяйа нмпагмвзк мпмбак кмлромйыыфмгм могалу
пкйагарз агкіліпроарзвлі номрмкмйз
лд рійщкз в оажі лаявлмпрі пкйагів
ноавмнмоухдлщ, ндодйіфдлзт у гзпнмжзуії фапрзлз ндохмї праррі 164-14
КУнАП (у нмндодгліи одгакуії), а и
в ілхзт взнагкат жапрмпувалля номудгуо жакунівйі ж нмоухдлляк жакмлмгавпрва ном жгіиплдлля жакунівйі
рмваоів, омбір і нмпйуг [18, c. 121].
Поз ущмку, гдякі лаукмвуі, взвфаыфз номбйдку дсдкрзвлмпрі жапрмпувалля агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі гм нмпагмвзт мпіб ра ілхзт
ноауівлзків пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, вкажуырщ ла рд, цм ла ноакрзуі
агкіліпроарзвлі палкуії лакйагаырщпя
пугакз вкоаи оігкм, нмоівлялм ж кійщкіпры взнагків взявйдлля вігнмвіглзт нмоухдлщ. Оглієы іж нозфзл
ракмї пзруауії, ла гукку Т. І. Швзгкмї, є кайі промкз, номрягмк якзт гм
мпмбз кмед бурз жапрмпмвала агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ. У жв’яжку
ж узк номнмлуєрщпя влдпрз жкілз гм
жакмлмгавпрва прмпмвлм промків ра
нмоягку нозряглдлля гм агкіліпроа-
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рзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля в псдоі гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі [19, п. 155]. Сйіг нігрозкарз
лавдгдлу номнмжзуіы, яка взгаєрщпя
пйухлмы, мпмбйзвм ж мгйягу ла нмрмфлу жавалраедліпрщ пугів, які нм сакру лд вкйагаырщпя у промкз жапрмпувалля агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, взжлафдлі в КУнАП [17].
У псдоі взкмозпралля гдоеавлзт
кмхрів козкілайщла вігнмвігайщліпрщ
ндодгбафдла жа лдуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт кмхрів, жгіиплдлля
взгарків быгедру фз лагалля кодгзрів ж быгедру бдж впралмвйдлзт быгедрлзт нозжлафдлщ абм ж їт ндодвзцдлляк, якцм нодгкдрмк ракзт гіи
буйз быгедрлі кмхрз у вдйзкзт абм
в мпмбйзвм вдйзкзт омжкіоат (пр. 210
КК Укоаїлз [20]); взгалля лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм жкдлхуырщ
лагтмгедлля быгедру абм жбійщхуырщ взроарз быгедру впундодф жакмлу, якцм нодгкдрмк ракзт гіи буйз
быгедрлі кмхрз у вдйзкзт абм в
мпмбйзвм вдйзкзт омжкіоат (пр. 211
КК Укоаїлз [20]) рмцм. Поз ущмку, у
нозкіруі гм пр. 210 КК Укоаїлз [20]
вкажалм, цм гм быгедрлзт кмхрів
лайдеарщ кмхрз, цм вкйыфаырщпя гм
гдоеавлмгм быгедру і кіпудвзт быгедрів лджайделм віг гедодйа їт смокувалля. Вдйзкзк омжкіомк быгедрлзт кмхрів вваеаєрщпя пука, цм в
рзпяфу і бійщхд оажів ндодвзцує лдмнмгаркмвувалзи кілікук гмтмгів
гомкагял, а мпмбйзвм вдйзкзк – якцм рака пука в роз рзпяфі і бійщхд
оажів ндодвзцує лдмнмгаркмвувалзи
кілікук гмтмгів гомкагял. Такзк
фзлмк, гмймвлзк козрдоієк вігкдеувалля козкілайщлмї віг агкіліпроарзвлмї ра ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у уіи псдоі є мбпяг жанмгіялмї хкмгз, рмбрм сакрзфлм пдоимжліпрщ хкігйзвзт лапйігків вфзлдлмгм гіялля.
У нігпукку, жа оджуйщраракз номвдгдлмгм гмпйігедлля кмела псмокуйыварз лапрунлі ужагайщлыыфі
взплмвкз. Змкодка, іж номвдгдлмгм
взцд алайіжу кмела нмбафзрз, цм жа
нмоухдлля нмоягку взкмозпралля
гдоеавлзт кмхрів взллі мпмбз км-
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еурщ бурз нозряглурі гм оіжлзт взгів
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, у жв’яжку
ж фзк взлзкає нмродба у вігкдеуваллі гмпнмгаопщкм-ноавмвмї віг ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Такд омжкдеувалля нодгправйяєрщпя лдмбтіглзк жгіиплыварз жа лапрунлзкз козрдоіякз, а пакд: таоакрдо ноавмнмоухдлля (жкіпр номрзноавлмгм гіялля, имгм ряекіпрщ);
пуб’єкр имгм вфзлдлля (пуб’єкр гмпнмгаоывалля); ноавмві лмокз, якзкз
одгуйыєрщпя вігнмвігайщліпрщ жа имгм
вфзлдлля. Дйя вігкдеувалля гмпнмгаопщкм-ноавмвзт ноавмнмоухдлщ у
гмпйігеуваліи псдоі віг ілхзт ноавмнмоухдлщ, нмв’яжалзт іж взкмозпралляк гдоеавлзт кмхрів пуб’єкракз
гмпнмгаоывалля, номнмлуєрщпя жакоінзрз у жакмлмгавфзт (жмкодка, у Закмлі Укоаїлз «Пом нубйіфлі жакунівйі» [21], Закмлі Укоаїлз «Пом гдоеа-

влу гмнмкмгу пуб’єкрак гмпнмгаоывалля» [22]) ра ілхзт акрат нмймедлля цмгм ноавмвзт жапаг гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі у
вігнмвіглзт жмбмв’яжаллят. Подгправйяєрщпя, цм омжвзрмк смок гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі жа
вфзлдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі
жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів ндодгбафає
водгуйывалля нзралщ цмгм номудгуоз, нігправ ра укмв жапрмпувалля гмпнмгаопщкзт
палкуіи,
а
ракме
мбмв’яжкмвд урмфлдлля козрдоіїв омжкдеувалля гмпнмгаопщкзт ноавмнмоухдлщ, які вфзляырщпя у псдоі жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів, віг ілхзт взгів ноавмнмоухдлщ у уіи пакіи псдоі
(ндодгмвпік, віг агкіліпроарзвлзт,
сілалпмвзт).
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Пдроулдлкм Я. В. Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ пуб’єкрів гмпнмгаоювалля жа
ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів
У праррі мтаоакрдозжмвалм взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів. Дмпйігедлм
взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, нігправз її жапрмпувалля гм пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа ноавмнмоухдлля в гмпйігеуваліи псдоі; взявйдлі козрдоії омжкдеувалля
оіжлзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Взжлафдлм ланоякз омжвзрку смок ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа вфзлдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.
Кйюфмві пймва: ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ, пуб’єкр гмпнмгаоывалля, взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів.

Пдроулдлкм Я. В. Юозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа
ноавмлаоухдлзя в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв
В прарщд мтаоакрдозжмвалш взгш ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа ноавмлаоухдлзя в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв.
Иппйдгмвалш взгш ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз, мплмвалзя дд нозкдлдлзя к пубч-
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дкрак тмжяипрвмвалзя жа ноавмлаоухдлзя в зппйдгудкми псдод; вшявйдлш козрдозз
оажгоалзфдлзя оажйзфлшт взгмв ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз. Онодгдйдлш ланоавйдлзя оажвзрзя смок ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа
пмвдохдлзд ноавмлаоухдлзи в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв.
Кйюфдвшд пймва: ыозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ, пубчдкр тмжяипрвмвалзя, зпнмйщжмвалзд гмпугаопрвдллшт подгпрв.

Petrunenko Ia. The legal responsibility of economic entities for offenses in the
sphere of using public funds
The article describes the types of legal responsibility of economic entities for offenses
in the sphere of use of public funds. The types of legal responsibility, the grounds for its
application to economic entities for offenses in the investigated sphere are investigated;
the criteria of differentiation of different kinds of legal responsibility are revealed. The
directions of development of forms of legal responsibility of economic entities for
committing offenses in the sphere of using public funds are determined.
Key words: legal responsibility, economic entities, use of public funds.
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Законодавчі засади організації та
діяльності розвідувальних органів
країн пострадянського простору
(Білорусь, Казахстан, Росія, Україна):
порівняльний аналіз
Пмоівлыыфз жакмлмгавпрвм Рдпнубйікз Біймоупщ (РБ), Рдпнубйікз
Кажатпрал (РК), Рмпіипщкмї Фдгдоауії (РФ) ра Укоаїлз у псдоі омжвігувайщлмї гіяйщлмпрі (РД) мгоажу е
кзгаєрщпя в мфі лакагалля жакмлмгавуів фмрзощмт коаїл у ндохзт омжгійат абм гйават жакмлів (укажів) номнзпарз 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, омжукірз, упвігмкйыварз ра воатмвуварз як у ноакрзфліи гіяйщлмпрі укоаїлпщкзт РО, рак и в ноавмвмку одгуйываллі 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-
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лмпрі РО Укоаїлз. Такзк фзлмк
прарря кмед карз як ноакрзфлд, рак і
рдмодрзфлд жлафдлля.
Срмпмвлм номбйдкарзкз праррі вірфзжлялзт укоаїлпщкзт нубйікауіи ра
взгалщ жалагрм кайм. Є йзхд гдкійщка лаукмвзт омбір аврмоів М. Ю. Дулгукмва, В. Г. Пзйзнфука, О. М. Бугакмва, В. М. Гіозфа, які гмпйігеувайз номбйдкз ноавмвмгм жабджндфдлля
гіяйщлмпрі пндупйуеб гдоеав-фйдлів
Євомндипщкмгм Смыжу ра коаїл Півліфлмї Акдозкз.
Ндкає вігкозрзт лаукмвзт ноаущ,
у рмку фзпйі и в Ілрдолдр-одпуопат, ж
бмку жаоубіелзт лаукмвуів. Як взкйыфдлля кмела лажварз гдкійщка
прарди
омпіипщкмгм
лаукмвуя
В. М. Рдгкмупа [1], в якзт віл іж жагайщлзт жапаг жгіиплзв пномбу нмоівляйщлмгм алайіжу гуед хзомкмгм
пндкроу номбйдк ноавмвмгм одгуйывалля 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 ланоякмк у лаукмвм-гмпйігліи омбмрі.
Цди ланояк йдгвд-йдгвд нмфзлає
пвмє іплувалля. Згаєрщпя, цм у каибурлщмку віл карзкд хзомкі ндопндкрзвз, мпкійщкз «нодгкдрлд нмйд
ыозгзфлмї кмкнаоарзвіпрзкз лд мбкдеуєрщпя рійщкз ноавмвзкз пзпрдкакз абм ноавмвзкз куйщруоакз,
ноавмвзкз роагзуіякз, які жа пвмєы
пурры є ндвлзкз пнмпмбакз вігмбоаедлля ноавмвмї одайщлмпрі, а лавнакз
лакагаєрщпя мтмнзрз мпраллы у нмвлмку її мбпяжі, тмфа і в ндвлмку оакуопі, пакд фдодж гмпйігедлля жагайщлмгм і оіжлмгм як в ліи, рак і в її пніввіглмхдллі ж ілхзкз одайщлмпрякз..»
[2, п. 14].
Мдра праррі – взявйдлля мпмбйзвмпрди в ноавмвмку взжлафдллі жага-

йщлзт нігправ могаліжауії ра гіяйщлмпрі омжвігувайщлзт могалів РБ, РК,
РФ ра Укоаїлз, їт гмпйігедлля ра
омжкозрря.
Пмоівляйщлмку алайіжу ніггалм
ракі лмокарзвлм-ноавмві акрз: Укаж
Поджзгдлра РБ «Пом нзралля жмвліхлщмї омжвігкз» [3], Закмл РК «Пом
жмвліхлы омжвігку» [4], Закмл РФ
«Пом жмвліхлы омжвігку» [5] ра Закмл Укоаїлз «Пом омжвігувайщлі могалз Укоаїлз» [6].
За оджуйщраракз нмоівляйщлмгм
алайіжу жагайщлзт нмймедлщ взцджажлафдлзт 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
Оплмвлі рдокілз (нмлярря)
Поавмва мплмва
Позлузнз
Ційі (уійщ)
Завгалля
Фулкуії
Мдрмгз і жапмбз
Пмвлмваедлля
Затзпр вігмкмпрди
Зв’яжмк ж гомкагпщкіпры
Суб’єкрз жмвліхлщмї омжвігкз

Укаж
РБ*
+

Закмл
РК
+

Закмл
РФ
–

Закмл
Укоаїлз
+

–
–
+
+
–
–
+
–
–
+

+
+
+
+
–
–
–
–
–
+

+
+
+
–
–
–
+
+
+
–

+
+
+
+
–
+
–
–
–
–

*В Укажі Поджзгдлра РБ мкодкмгм омжгійу абм гйавз ж лажвмю «Загайьлі
нмймедлля» лдкає. Заоатмвуюфз мкодкі нмймедлля гм жагайьлзт, аврмо взтмгзв іж жкіпру впьмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру абм алайіжу кмлкодрлзт имгм
нулкрів.

157

Публiчне право № 1 (33) (2019)
Пм-гоугд, як взглм ж рабйзуі,
гукка жакмлмгавуів фмрзощмт гдоеав
цмгм лдмбтіглзт пкйагмвзт омжгійу
(гйавз)
ніг
лажвмы
«Загайщлі
нмймедлля» узт лмокарзвлм-ноавмвзт 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 жагайщлмвігмкм,
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-ноавмвмгм акра ном жмвліхлы омжвігку.
Тдокілз (кардгмоії) ра омжкозрря їт
жкіпру, в якмку вмлз везваырщпя в
лмокарзвлм-ноавмвмку акрі, моієлруырщ 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
пніврмваозпрвм; омжвігувайщла гіяйщліпрщ;
омжвігувайщла ілсмокауія; ілсмокауія омжвігкз; пнмезвафі омжвігувайщлмї
ілсмокауії;
лдгйаплзи
пнівомбірлзк омжвігувайщлмгм могалу;
мпмба, яка кмлсігдлуіилм пнівомбірлзфає ж омжвігкмы; омжвігувайщла пноава; пндуіайщлі рдтліфлі

158

жапмбз; рдтліфлі жапмбз омжвігувайщлмї гіяйщлмпрі рмцм.
Дм мплмвлзт рдокілів кмела
ракме віглдпрз и ілхі кардгмоії,
жмкодка: пнівомбірлзк омжвігкз; пнівомбірлзк кагомвмгм пкйагу омжвігкз;
кдрмгз РД рмцм.
Поавмва мплмва РД абм гіяйщлмпрі
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
лмокарзвлм-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 сдгдоайщлзт 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 гомкагялзла; 3) бджндодовліпрщ; 4) нмєглалля в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк,
гйаплзт ра лдгйаплзт кдрмгів і
жапмбів; 5) омжкдеувалля псдо гіяйщлмпрі РО, вжаєкмгії і кммогз-лауії їт
гіяйщлмпрі; 6) лджайделіпрщ і мндоарзвліпрщ 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
лмокарзвлмноавмвзт 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 вкйыфдлля 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]. Напаккілдущ, лаибійщх вагмкзк аогукдлрмк 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 лмокарзвлмноавмвзи 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 гіяйщлмпрі, 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 гмпяглдлля 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 жгіиплыварз 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
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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 омжвігувайщлмы 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, лаукмвмрдтліфлмку
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, ндоднйурав 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 мбкдедлзк гмпрунмк. Нанозкйаг, у праррі
3 Закмлу Іпналії «Пом гіяйщліпрщ
Цдлроу лауімлайщлмї омжвігкз» жажлафаєрщпя, 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 жапвігфзрз, 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 жмвліхлы 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, дкмймгіфліи 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 лаукмвмрдтліфлмї 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,
омжнмвпыгедлляк лаокмрзків, роалплауімлайщлмы могаліжмвалмы жймфзлліпры, 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
ніггмрмвйдлзкз
ра
пномкмелзкз
взоіхуварз нмгіблі жавгалля. Віграк,
мпмбйзвіпры мпралліт гдпярзйірщ є рд,
цм омжвігка, рак фз ілакхд, впд
акрзвліхд нмфзлає нмєглуварз пвмы
омжвігувайщлу сулкуіы іж ноавммтмомллмы гіяйщліпры. Срзкаыфзпщ іж
кіулзк
ра
могаліжмвалзк
пуномрзвлзкмк, якзи лд взжлає
лауімлайщлзт
кмогмлів,
ноавммтмомллі
могалз
фапрдлщкм
лд
пномкмелі лайделзк фзлмк номрзпрмярз
имку.
Їт
ыозпгзкуія
мбкдедла лауімлайщлзкз рдозрмоіякз, а гіяйщліпрщ – емопркзкз
номудпуайщлзкз
пралгаоракз.
Нармкіпрщ, РО, мпкійщкз сулкуімлуырщ
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 фмрзощмт
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
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взжлафдлм: «гмбувалля омжвігувайщлмї 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 могаліжмвалмы
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 ноавммтмомллмгм.
Загайщлі
нмймедлля
цмгм взгів, жкіпру, таоакрдоу жапрмпувалля 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-

Законодавчі засади організації та діяльності розвідувальних органів країн . . .
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, лавкмйзхлщмку пдодгмвзцу; жапрмпувалля
їт ла вйапліи рдозрмоії гдоеавз ра
віглмплм
її
гомкагял
лд
нознупкаєрщпя, мкоік кдрмгів ра
жапмбів
мндоарзвлм-омжхукмвмї
гіяйщлмпрі;
жкіпр
лмокарзвлмноавмвзт 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 могалів коаїл нмпроагялпщкмгм номпрмоу (Біймоупщ, Кажатпрал, Рмпія, Укоаїла):
нмоівляйщлзи алайіж
У праррі ж нмжзуіи ыозгзфлмї кмкнаоарзвіпрзкз хйятмк нмоівлялля жакмлмгавпрва 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. Взпймвйдлм 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 оажвдгшвардйщлшт могалмв проал нмпрпмвдрпкмгм номпроалпрва (Бдйаоупщ, Кажатпрал, Рмппзя, Укоазла): поавлзрдйщлши алайзж
В прарщд п нмжзузи ыозгзфдпкми кмкнаоарзвзпрзкз нурдк поавлдлзя жакмлмгардйщпрва Бдйаоупз, Кажатпрала, Рмппзз з Укоазлш номалайзжзомвалш мбцзд нмймедлзя (удйз, нозлузнш, жагафз, сулкузз, нмйлмкмфзя) сулкузмлзомвалзя оажвдгшвардйщлшт могалмв фдршодт проал. Вшпкажалм аврмопкмд взгдлзд м кмйзфдпрвд кмлкодрлшт рдокзлмв, кмрмошд гмйелш бшрщ мнодгдйдлш в жакмлд м влдхлди оажвдгкд. Офдофдл 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, оажвдгшвардйщлшд могалш, сулкузмлзомвалзд оажвдгшвардйщлшт могалмв.

Proshchaiev V. Legislative basis for the organization and activities of intelligence
agencies of the post-Soviet countries (Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine): a comparative 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 comparativism 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 Intelligence 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.
Key words: national security, comparative law, intelligence agencies, functioning of intelligence agencies.
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Правовість антропо-соціальних явищ:
філософські засади ідентифікації
Сймвм «ноавм» як лажва оіжлмкалірлзт явзц і нмлярщ.
Тдокіл «ноавм» віг гавліт-гавдл і
гмлзлі лігд і лікмйз лд кав мглакмвмгм жлафдлля, улісікмвалмгм пкзпйу.
На
ыозгзфлмку
сакуйщрдрі
Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ік. Івала Фоалка жа кмгм лаукмвмгм кдоівлзурва ла нмфарку 2000-т
оо. пругдлркмы (жгмгмк апніоалркмы,
а лзлі – гмудлрмк) Т. Дугах буйа
жгіиплдла улікайщла лаукмва омжвігка. Подгкдрмк уієї омжвігкз буйм
взявйдлля ндовзллзт жлафдлщ пймва
«ноавм» у фзпйдллзт оіжлмкалірлзт
кмват пвіру. І ла мплмві взвфдлля
ущмгм рдокіла у 50-рз оіжлмкмвлзт
дрзкмймгіфлзт1 пймвлзкат буйм взявйдлм, цм у праомгавлі фапз узк
рдокілмк лаифапріхд нмжлафайзпщ
ракі явзца (і нмлярря ном лзт):

 cвмбмга йыгзлз, рмбрм номпріо жгіиплдлля кмейзвмпрди йыгпщкмї нмвдгілкз (гіяйщлмпрі);
 пноавдгйзвіпрщ як муілывала
цмгм рзт фз ілхзт пуб’єкрів пупнійщпрва ндвла вйапрзвіпрщ пупнійщлзт
явзц, жмкодка йыгпщкзт вфзлків;
 ноавзйа (лмокз) оіжлмкалірлмгм нмтмгедлля прмпмвлм йыгпщкмї
нмвдгілкз, жмкодка жвзфаї і роагзуії;
 фапрзла (фз смока) кмоайі;
 йзхд ракі лмокз нмвдгілкз,
які рзкз фз ілхзкз пуб’єкракз вваеаырщпя пноавдгйзвзкз;
 лмокз ракмї нмвдгілкз, впралмвйдлі пакд гдоеавмю, її могалакз
фз нмпагмвзкз мпмбакз;
 угмгз (гмгмвмоз) уфаплзків
пупнійщлзт віглмпзл.
У ндоімг ед лмвірлщмї іпрмоії
(ХХ-ХХІ пр.) йыгпрва рдокіл «ноа-

_________________
1
Ерзкмйм́гія (віг году. ἔτυμον «ноавга», «іпрзла» і году. λόγος «пймвм, лаука») – омжгій
кмвмжлавпрва, якзи взвфає нмтмгедлля пйів ра їтлє ндовзллд жлафдлля.
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вм» нмфав взкмозпрмвуварзпя ракме
гйя нмжлафдлля цд и ракзт явзц і
нмлярщ ном:
• пупнійщлі віглмпзлз ндвлмгм
взгу;
• кмкулікауія
(ндодкмвзлз,
гзпкуоп) кіе пуб’єкракз;
• взкмгз (гмкагалля) пуб’єкрів
цмгм лагалля їк ндвлзт бйаг, уіллмпрди, жвдолдлі гм пупнійщпрва, гдоеавз фз гм ілхзт мпіб;
• кмейзвмпрі жагмвмйдлля йыгпщкзт нмродб ра ілрдодпів уфаплзків
пупнійщлзт віглмпзл;
 ілрдодпз пмуіайщлзт гоун абм
упщмгм пупнійщпрва, жатзцдлі гдоеавмы фз е ілхмы нубйіфлмы вйагмы;
 байалпувалля («жваеувалля»)
кіе пмбмы ілрдодпів йыгди ра їтліт
гоун;
 нмфурря, ндодезвалля, дкмуії
уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл.
У сіймпмспщкм-ноавмвіи ра рдмодрзкм-ноавмвіи лаукат псмокмвалм
пндуіайщлу кардгмоіы (рмбрм нмлярря
вдйщкз хзомкмгм жкіпру), яка , жгаваймпщ бз, пномкмела мтмнзрз, вігмбоажзрз упі іплуыфі омж’яплдлля прмпмвлм рмгм, цу е пралмвзрщ пмбмы
явзцд ноава. Такмы є кардгмоія ноавмомжукілля. Взжлафзрз її кмела у
ракзи пнмпіб: ноавмомжукілля – уд
вігмбоаедлля у йюгпщкіи пвігмкмпрі
жа нмпдодг-лзурва нмлярря «ноавм»
рмгм явзца, якд є кмозплзк гйя жагмвмйдлля нмродб іплувалля и омжвзрку
ндвлмгм
пуб’єкра.
Такі
пуб’єкрз кмеурщ бурз абм ілгзвігуайщлзкз (мкодкі ілгзвігз), абм фз
е кмйдкрзвлзкз (йюгпщкі пнійщлмрз,
угоунмвалля).
Якцм фзпйдллі, гмпзрщ оіжлмкалірлі явзца нмжлафаырщпя мглзк і
рзк пакзк пймвмк («ноавм»), рм уд,
кабурщ, рмку, цм їк упік нозракалла
мгла и ра пака вйапрзвіпрщ, якіпрщ.
Тм в фмку е вмла нмйягає?
На кмы гукку, ракзк пнійщлзк є
їтля жгарліпрщ, пномкмеліпрщ бурз
езррєвм лдмбтіглзкз (кмозплзкз,
уіллзкз) гйя іплувалля и омжвзрку
рзт фз ілхзт оіжлмкалірлзт уфаплзків пупнійщлмгм езрря (мкодкзт йыгди ра їтліт гоун – пнійщлмр, кмйдк-
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рзвів, мб’єглалщ рмцм). І в ндоху
фдогу пакі уі пуб’єкрз (абм е їтлі
нодгправлзкз) ноаглурзкурщ везварз прмпмвлм вігнмвіглзт явзц мжлафдлд пймвм. Агед ракі явзца якоаж
првмоыырщ фз «умпмбйыырщ» кмейзвмпрі, лдмбтіглі гйя жагмвмйдлля
йыгпщкзт буррєвзт нмродб, а рмку и
пйугуырщ нігправмы, «взноавгалляк»
ндвлзт мфікувалщ і гіялщ, як ноавзйщлзт, пноавдгйзвзт, ноавгзвзт, взноавгалзт.
Чмку іплуюрщ оіжлі ноавмомжукілля. Тур игдрщпя, вмфдвзгщ,
ном нозфзлз лдмглмжлафлмї вігнмвігі
ла нзралля: цм є ноавмк? Тмбрм ном
рі мбправзлз, які віг нмфарків йыгпщкмї узвійіжауії и гмрдндо жукмвйывайз омжкаїрі рйукафдлля нмлярря
«ноавм».
У фмку е уі нозфзлз нмйягаырщ?
Чз вмлз є взнагкмві фз, лавнакз,
жакмлмкіолі? Чз кмеурщ вмлз бурз
упулдлі? Абм е, кмейзвм, кмйзпщ
вмлз жлзклурщ пакі?
Ілхзкз пймвакз, ж фмгм взтмгярщ
рі, трм мбзоає – упвігмкйдлм фз лдупвігмкйдлм – йзхд ндвлзи ваоіалр
ноавмомжукілля?
Такі нозфзлз, які жажвзфаи каырщ пмуіайьлзи таоакрдо, кмела омжнмгійзрз ла гві гоунз: нмродбмві ра
ніжлавайщлі, абм ілакхд каеуфз, глмпдмймгіфлі.
Дм ндохмї гоунз лайдеарщ рі, кмроі кмоілярщпя у пмуіайщліи лдмглмоіглмпрі пупнійщпрва, рмбрм у имгм нмгійі ла оіжлмкалірлі фапрзлз – лауії,
дрліфлі
пнійщлмрз,
пмуіайщлмдкмлмкіфлі кйапз, номсдпіилі вдопрвз, ігдмймгіфлі угоунмвалля рмцм. А
кмела іж ракзт пмуіайщлзт гоун кає –
нмояг іж мглакмвзкз, жагайщлмпупнійщлзкз нмродбакз и ілрдодпакз – і
пвмї пндузсіфлі, лдмглакмві нмродбз
ра ілрдодпз. І уійкмк нозомглзк є рд,
цм кмела пмуіайщла гоуна (в мпмбі її
ілгзвігуайщлзт
фз
кмйдкрзвлзт
нодгправлзків) птзйщла вваеарз ноавмк лапакндодг ракд явзцд, якд нмйдгхує, а лд упкйаглыє її іплувалля и
омжвзрмк, якд пнозяє, а лд ндодхкмгеає жагмвмйдллы її нмродб ра ілрдодпів. Орме, у пупнійщпрві пмуіайщлм
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лдмглмоіглмку пймвм «ноавм» взкмозпрмвуєрщпя гйя нмжлафдлля і явзц
лдмглмоіглзт.
Доуга е гоуна нозфзл нмйягає у
рмку, цм якд б явзцд лд вваеаймпщ
ноавмк, уд явзцд жажвзфаи є гмпзрщ
пкйаглзк, багармоівлдвзк, багармгоаллзк. І рмку ноз имгм ніжлаллі
каиед лдкмейзвм мтмнзрз вігоажу и
мглмфаплм упі имгм гоалі, номявз,
прмомлз. Наифапріхд гмпйіглзк лд
мпягає впіт имгм дйдкдлрів, а жмпдодгеуєрщпя йзхд ла якмкупщ мглмку ж
лзт, і лдоігкм ндодбійщхує имгм жлафзкіпрщ. Напйігкмк ракмї ніжлавайщлмї пзруауії прає взоіжлдлля йзхд
мкодкзт номявів вігнмвіглмгм явзца,
які, номрд номгмймхуырщпя «ноавмк»
в уіймку, в упіи имгм нмвлмрі ра уійіплмпрі.
Дм уієї е гоунз нозфзл лайдезрщ
і ра мбправзла, цм якд б явзцд лд
вваеарз ноавмк, вмлм жажвзфаи лд є
лджкіллзк, жапрзгйзк, а лавнакз, є
кілйзвзк, нйзллзк, жкілывалзк, –
рмбрм гзлакіфлзк. І уд рде, рак фз
ілакхд, жукмвйыє роалпсмокауіы
ноавмомжукілля (нозфмку лавірщ в
кдеат мглієї пмуіайщлмї гоунз).
Опкійщкз е упі жажлафдлі взцд
сакрмоз лзлі пуномвмгеуырщ і, уійкмк икмвіолм, жавегз пуномвмгеуварзкурщ іплувалля бугщ-якмгм пупнійщпрва, рм нйюоайіжк ноавмомжукілля и
лагайі жайзхарзкдрьпя нмпріилм
нозракаллзк йюгпькіи пвігмкмпрі.
Врік, кмйз взлзкає лдбджндка
гйя іплувалля якмгмпщ пупнійщпрва
(пкаеікм, влапйігмк жмвліхлщмгм
жбомилмгм ланагу ла лщмгм ж бмку
ілхмї гдоеавз) абм е жагомжа гйя
езррєгіяйщлмпрі упщмгм йыгпрва (ланозкйаг, фдодж оуилівлі нозомглі
каракйіжкз фз іпрмрлд нмгіохдлля
жмвліхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца
ла нйалдрі), рмгі кмеурщ пкйагарзпя
укмвз жагйя смокувалля єгзлмгм,
улісікмвалмгм ноавмомжукілля у вігнмвігліи пнійщлмрі.
Сйіг лагагарз, цм номбйдкарзка
ноавмвмпрі (абм ноавмомжукілля) лд є

пурм рдмодрзфлмы фз сіймпмспщкмы.
Вмла , кабурщ, цд бійщхмы кіомы є
ноакрзфлм жлафуцмы. Оглзк іж номявів ущмгм кмела вваеарз, жмкодка,
рд, цм в укоаїлпщкмку жакмлмгавпрві
нмкірлм нмхзоыєрщпя везвалля взпймвів, ыозгзфлзт кмлпроукуіи, в
якзт рак фз ілакхд взкмозпрмвуырщпя рдокілз, кмоілщ якзт пралмвзрщ
«ноав». Так, у Кмлпрзрууії Укоаїлз
везваырщпя ракі нмлярря, як: «ноавмва гдоеава» (пр. 1), «ноава йыгзлз»
(пр. 3, 24 ра іл.), «ноавм» (пр. 8),
«ноавмпуггя», «лдноавмпуглд» оіхдлля» (пр.124); у Кмгдкпі агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз – «номрзноавлі» акр, гії, бджгіяйщліпрщ
(пр. 245), а у Козкілайщлмку кмгдкпі
Укоаїлз взоаж – «лдноавмкіола взгмга» (пр. 268).
Дм пвірмгйяглм-кдрмгмймгіфлзт
взплмвків. Оглзк іж лзт кмед бурз
нмймедлля ном рд, цм взкйагдлі взцд кіокувалля вкмрод жапвігфуырщ,
кмела пкажарз, віфлмждйдлу акруайщліпрщ, жародбуваліпрщ ра двозпрзфлу
номгукрзвліпрщ гіайдкрзкм-кардоіайіпрзфлмї кдрмгмймгії ра жаплмвалу ла
ліи іпрмозкм-кардоіайіпрзфлу наоагзгку у ніжлаллі бугщ-якзт пмуіайщлзт
явзц. Йгдрщпя, жмкодка, ном лдомжозвлу єгліпрщ номрзйделмпрди (нмжзрзвіпрпщкмгм ра лднмжзрзвіпрпщкмгм
ноавмомжукілщ), лдкзлуфу роалпсмокауіы, жкілліпрщ гмпйігеувалзт явзц
(нйзлліпрщ бугщ-якзт ноавмомжукілщ
жайделм
віг
жкілз
кмлкодрлміпрмозфлзт укмв і мбправзл), їт пніоайднмгіблзи омжвзрмк ла нігправі
жандодфдлля жандодфдлля (жмкодка
хйятмк кмгдоліжауії лдоігкм йзхд
фдодж млмвйдлля рдокілмймгії). Орме
пномбз лажавегз «нмтмварз» жажлафдлу гмпйіглзущку
наоагзгку як
бууікрм кдрмгмймгіфлзи лднмроіб
(яку, япла оіф, лд кмела абпмйырзжуварз, вваеарз єгзлм гмнупрзкмы,
кмлмнмйщлмы) взгаырщпя цмлаикдлхд ндодгфаплзкз….
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Рабілмвзф П. М. Поавмвіпрщ алромнм-пмуіайщлзт явзц: сіймпмспщкі жапагз
ігдлрзсікауії.
Срарря нозпвяфдла алайіжу лзжкз сулгакдлрайщлзт апндкрів нйыоайіпрзфлмпрі
ноавмомжукілля. Змкодка, пнзоаыфзпщ ла оджуйщрарз улікайщлмгм дрзкмймгмноавмвмгм гмпйігедлля, номвдгдлмгм ла нмфарку 2000-т омків ла ыозгзфлмку сакуйщрдрі Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Івала Фоалка, взявйяырщпя
нмлаг гдпярмк оіжлмкалірлзт пмуіайщлзт явзц, прмпмвлм якзт и гмлзлі взкмозпрмвуєрщпя рдокіл «ноавм». З’япмвуырщпя мплмвлі нозфзлз нйыоайіжку ноавмомжукілля
(пмуіайщлі ра глмпдмймгіфлі). Взявйяєрщпя ра пнійщла озпа жажлафдлзт явзц, лаявліпрщ
якмї гмжвмйяє жауікавйдлзк пуб’єкрак вігмбоаеарз їт мглзк і рзк пакзк рдокілмнмлярряк: «ноавм». Такмы озпмы є жгарліпрщ вігнмвіглзт явзц пнозярз жагмвмйдллы
нмродб ра ілрдодпів рзт фз ілхзт пуб’єкрів пупнійщпрва (фз-рм ілгзвігуайщлзт, фз-рм
кмйдкрзвлзт). У нігпукку оджыкуєрщпя, цм жа ракмгм кдрмгмймгіфлмгм – рак жвалмгм
нмродбмвмгм – нігтмгу ноавмк пйіг вваеарз кмейзвмпрі жагмвмйдлля ндвлзт йыгпщкзт нмродб, кмроі лдмбтіглі гйя іплувалля і омжвзрку уфаплзків пупнійщлмгм езрря,
жукмвйдлі гмпяглурзк оівлдк омжвзрку кмлкодрлм-іпрмозфлмгм пмуіуку ра жабджндфдлі
пмуіайщлзкз мбмв’яжкакз имгм вігнмвіглзт пуб’єкрів.
Кйюфмві пймва: нйыоайіжк ноавмомжукілля, нозфзлз нйыоайіжку ноавмомжукілля, нмродбмвзи гмпйіглзущкзи нігтіг, нмродбмвд омжукілля ноавмвмпрі явзц.

Рабзлмвзф П. М. Поавмвмпрщ алромнм-пмузайщлшт явйдлзи: сзймпмспкзд
лафайа згдлрзсзкаузз.
Срарщя нмпвяцдла алайзжу сзймпмспкзт апндкрмв ноавмнмлзкалзя. В фапрлмпрз,
зптмгя зж оджуйщрармв улзкайщлмгм ързкмймгм-ноавмвмгм зппйдгмвалзя, номвдгдллмгм влафайд 2000-т гмгмв ла ыозгзфдпкмк сакуйщрдрд Лщвмвпкмгм лаузмлайщлмгм улзвдопзрдра зкдлз Ивала Фоалкм, вшявйяырпя бмйдд гдпярка оажйзфлшт пмузайщлшт
явйдлзи, мрмбоаеадкшт рдокзлмнмлярздк «ноавм». Вшяпляыря мплмвлшд нозфзлш
нйыоайзжка ноавмнмлзкалзя (пмузайщлшд з глмпдмймгзфдпкзд). Кмлпрарзоудрпя рм
мбцдд пвмипрвм ракзт явйдлзи, лайзфзд кмрмомгм гадр мплмвалзд жазлрдодпмваллшк
пубчдкрак мрмбоаеарщ зт укажаллшк рдокзлмнмлярздк. Такзк пвмипрвмк мкажшвадрпя пнмпмблмпрщ ракзт явйдлзи пмгдипрвмварщ угмвйдрвмодлзы нмродблмпрди з злрдодпмв рдт зйз злшт пубчдкрмв мбцдпрва (рмйз злгзвзгуайщлшт, рмйз кмййдкрзвлшт).
В зрмгд оджыкзоудрпя, фрм ноз ракмк кдрмгмймгзфдпкмк – нмродблмпрлмк - кдрмгмймгзфдпкмк нмгтмгд ноавмк пйдгудр пфзрарщ вмжкмелмпрз угмвйдрвмодлзя мнодгдйдллшт фдймвдфдпкзт нмродблмпрди, лдмбтмгзкшд гйя пуцдпрвмвалзя з оажвзрзя
фйдлмв мбцдпрва, мбупймвйдллшд гмпрзглуршк уомвлдк дгм оажвзрзя з мбдпндфзвадкшд пмузайщлшкз мбяжаллмпрякз дгм пубчдкрмв.
Кйюфдвшд пймва: нйыоайзжк ноавмнмлзкалзя, нозфзлш нйыоайзжка ноавмнмлзкалзя, нмродблмпрлши зппйдгмвардйщпкзи нмгтмг, нмродблмпрлмд нмлзкалзд ноавмвмпрз явйдлзи.

Rabinovich Р. Legality of the anthropo-social phenomena: philosophical grounds
of identification.
The article is focused on analysis of some fundamental aspects of the plural understanding of the law essence. In particular there are suggested more than a dozen social
phenomena, which still are named by the word ―law‖. These phenomena have been found
in the course of research undertaken in the early 2000’s at the Law faculty of the Lviv
National University named after Ivan Franko. The article reveals the main reasons of the
plurality of law understanding (social and epistemological). It’s been found the common

168

Правовість антропо-соціальних явищ: філософські засади ідентифікації
feature of the mentioned phenomena, which allows the interested individuals to reflect
them with the same term – «law». This feature is the capacity of those social phenomena
to contribute in satisfaction (meeting) the needs and interests of the relevant social actors
(either individual or collective). All in all it is concluded that according to such methodological approach – so called necessity oriented approach – the law is considered as capabilities to meet the relevant human needs, which are necessary for the existence and development of the social life participants and these needs are resulted from the achieved
level of development of the specific historical society and are secured by the social obligations of the relevant social actors.
Key words: the plural understanding of the law essence, the reasons of the plurality
of the law understanding, necessity oriented approach, necessity oriented understanding
of the legality of phenomena.
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«Коротке інтермецо» гетьмана Павла
Скоропадського (до питання про
політико-правову оцінку та історичну
долю Української Держави 1918 р.)
(частина четверта)*
Дм фмгм кмгйа нозвдпрз икмвіола ндопндкрзва врійдлля в езрря
«сдгдоарзвлмї гоакмрз» П. Скмомнагпщкмгм?
Ммела, жа вдйзкзк оатулкмк,
нмгмгзрзпщ іж взпймвйывалляк мглмгм ж лаимбіжлаліхзт сатівуів ж бімгоасієы і рвмофзк пнагкмк П. Скмомнагпщкмгм Я. Пдйдлпщкмгм: «Наибійщх кмлроавдопіилзи вфзлмк, якзи
внйзлув лдгарзвлм ла мбоаж гдрщкала
і Гдрщкалару і, бджпуклівлм, пнозфзлзвпя гм рабуїжмвалмгм нігтмгу гм
нзралщ, нмв’яжалзт ж имгм мпмбмы і
гмбмы, уд номгмймхдлля гоакмрмы
віг 14 йзпрмнага 1918 омку сдгдоауії
ж Рмпієы і нмродбз првмодлля «впдомпіипщкмї сдгдоауії»» [1, п. 22-23].
Аврмо гмвмйі гдрайщлм омжібоавпя
в рмку, цм П. Скмомнагпщкзи лд йзхд в фап гдрщкалувалля, а и ніжліхд,
ра ноакрзфлм лікмйз «лд був ндодкм-

лалзк пакмпріилзкмк» [1, п. 23]. Іпрмозк узрує гйя ндодкмлйзвмпрі пакмгм гдрщкала, якзи првдогеував:
«Звзфаилм, пакмпріиліпрщ, якмї рмгі
(рмбрм в 1918 о. – В. С.) гмвмгзймпя
пувмом гмрозкуварзпя фдодж лікуів,
цм рвдогм ла ущмку ланмйягайз, гйя
кдлд лікмйз лд буйа езррєвмы (нігкодпйдлм клмы – В. С.), айд я гукав –
ра як бз вмлм рак і буйм – лікуі жкілзйз б пвмы нмйірзку в бік сдгдоауії
Укоаїлз ж Рмпієы» [1, п. 23].
П. Скмомнагпщкзи гмбод жлав, цм
і гдоеавлд кдоівлзурвм Алралрз оіхуфд лайахрмвалд номрз пакмпріилмпрі Укоаїлз, а рмку моієлрувавпя ла
сдгдоауіы Укоаїлз ж Рмпієы [1, п. 2425].
Ммела лавмгзрз цд лдкайм
пвігфдлщ нозтзйщлмпрі П. Скмомнагпщкмгм гм нозлузну сдгдоайіжку
у нозлузнмвіи моієлрауії ла каибурлі

_________________
*
Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». 2018. № 2; №3; №4.
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прмпулкз ж Рмпієы. Оглак, лавояг фз
уд взноавгмвує имгм сарайщлд оіхдлля впрунзрз ла хйят одайіжауії
влуроіхліт ндодкмлалщ у йзпрмнагі
1918 о.
З мглмгм бмку, гдрщкал лафдбрм и
жавбафйзвм омбзв комкз гм жабджндфдлля нозяжлзт прмпулків ж йігдоакз
лдоагялпщкмї Рмпії. Віл, лд мпмбйзвм
асіхуыфз пвмы нмжзуіы, ла гійі
пнозяв іпрмрлмку нмпзйдллы «біймгм
оуту» ла Дмлу. Тугз бджндодхкмглм
ндодїтайа нмймвзла уаопщкзт мсіудоів, які жібоайзпщ ла нмфарку омку в
Кзєві. З 30 рзпяф ла мпілщ рур жайзхзймпя йдгщ 15 рзпяф [2, п. 298-300;
1, п. 24].
Вмфдвзгщ, лд кмела буйм лд воатмвуварз, цм ла оубдеі 1917-1918 оо.
мсіудопрвм фдодж лднозтзйщліпрщ гм
лауімлайщлмї гдоеавлмпрі Укоаїлз,
лавірщ мсіуіилм жагдкйаомвалмї сдгдоарзвлмы фапрзлмы Рмпії, жаиляйм
нмжзуіы лдироайірдру у гвмбмї гаигакаків ж фдовмлмгваогіиуякз. З рієї е
нозфзлз жлафла фапрзла ндодбажувайапя вномгмве омку ла біймкажафзи
Дмл. Сдодг рзт, трм жайзхавпя, лдбагарм буйм нозтзйщлзків Укоаїлпщкмї
Ддоеавз.
І фзк япліхд вмпдлз 1918 о. взкайщмвувайапя лдвріхла ндоп ндкрзва гйя Укоаїлпщкмї Ддоеавз, рзк
акрзвліхд П. Скмомнагпщкзи ра имгм
мрмфдлля ж кагдрпщкмгм, єгзлмлдгійзкпщкмгм рабмоу жатмгзйзпя одайіжмвуварз нозтмвувалу гм рмгм ігды.
Укоаїлпщка гдоеава взпрунзйа іліуіармомк мб’єглалля лдоагялпщкмї Рмпії
– Дмлу, Кубалі, Кавкажу, Козку и
Дмбомвмйщфмї аокії. Впіт їт нодгправлзків пндуіайщлмы рдйдгоакмы буйм
жаномхдлм лагіпйарз ла пндуіайщлу
кмлсдодлуіы гм Кзєва ж кдрмы нмгмгедлля гіи, які кайз б «нмйдгхзрз»
пнійщлу гмйы. На Дмбомвмйщфу аокіы
гдрщкал нмкйагав мпмбйзвм вдйзкі
лагії, мпкійщкз уномгмве впщмгм ндоімгу пвмгм ноавйілля раєклм и вігкозрм пнозяв «біймку оуту». Оглак кдоівлзурвм «гмбомвмйщуів лдгвмжлафлм жаявзйм, цм лд нмрдонзрщ емглзт
нодрдлжіи бугщ-якзт лауімлайщлмгдоеавлзт мгзлзущ ла іплувалля –

впі вмлз каырщ омжфзлзрзпщ у «єгзліи і лдгійзкіи»» [3, п. 402].
Як і ланозкілуі 1917 о., ла жакйзк мсіуіилмгм Кзєва віггуклувпя
йзхд Оракал Впдвдйзкмгм віипщка
Дмлпщкмгм. Тійщкз рдндо уд був лд
О. Кайдгіл, а П. Коаплмв. 3 йзпрмнага ла пралуії Скмомтмгмвм вігбуйапя
раєкла жупроіф гвмт уаопщкзт гдлдоайів – П. Скмомнагпщкмгм і П. Коаплмва, які лд номпрм хвзгкм нмомжукійзпя, а и гмкмвзйзпя, цм пакд Укоаїлпщка Ддоеава омжнмфлд номудп вігомгедлля «єгзлмї Рмпії», цм мжлафайм
нмфармк мглмфаплмгм жлзцдлля укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. П. Коаплмв пак
нмпніхзв омжпдкодрзрз угмгз, які
тмрійз гм фапу лд омбзрз лагбалляк
гомкагпщкмпрі. Цд лалдпйм кмгурлщмгм угаоу нм аврмозрдру П. Скмомнагпщкмгм, вігоажу гджавуывайм имгм
укоаїлпщку озрмозку. Врік мпраллє
лд лагрм бдлрдезйм нозтзйщлзків
ноавмгм куопу. 6 йзпрмнага ла ж’їжгі
ждкдйщлзт вйаплзків кіліпро влуроіхліт пноав В. Рдилбмр жаявзв, цм
уояг і лагайі гмрозкуварзкдрщпя нмйірзкз, взгіглмї вдйзкзк ждкйдвйаплзкак, рмбрм ндодваелм лдукоаїлуяк.
А нозиляра оджмйыуія лмпзйа уійкмк
взжлафдлзи алрзпдйялпщкзи таоакрдо, мред жлмву-ракз – алрзукоаїлпщкзи. Навірщ фапрзла гдйдгарів ж’їжгу
ла фмйі ж П. Кмвайдлкмк, цм и гм
рмгм взявйяйа ндвлі лджгмгз ж кдоівлзурвмк могаліжауії, взихйа ж пмыжу
і
нозєглайапя
гм
тйібмомбівгдкмкоарів [4, п. 172, 177].
Вмпдлз 1918 о. гдгайі вігвдоріхд
номрз укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі нмфайз взпрунарз номкмлаотіфлі омпіипщкі кмйа, якзк у пвіи фап П. Скмомнагпщкзи лагав нозруймк в Укоаїлі.
Злафлзк внйзвмк пдодг лзт кмозпрувавпя «Кзївпщкзи лауімлайщлзи
удлро», якзи правзв пвмїк жавгалляк
бмомрщбу ж укоаїлпщкмы гдоеавліпры,
нігрозкку Дмбомвмйщфмї аокії ра ілсмокувалля пзй Алралрз ном прал
пноав в Укоаїлі. Свмы гіяйщліпрщ
нодгправлзкз удлроу гм фапу мбкдеувайз нубйіфлзкз взпрунакз, а
ракме жвдолдллякз гм кдоівлзурва
Алралрз ра гм Ддлікіла.
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На вігкілу віг удлроу, оіхуфзи
нйал бмомрщбз ж укоаїлпщкмы гдоеавліпры омжомбйяйа «Снійка вігомгедлля Укоаїлз». Її ягом пкйагайз
кмйзхлі уаопщкі гдлдоайз, які нйалувайз жгіиплзрз віипщкмвзи ндодвмомр
в Укоаїлі, жааодхруварз П. Скмомнагпщкмгм ра номгмймпзрз лмву омпіипщку вйагу.
Кдоівлзурвм Укоаїлпщкмї гдоеавз жлайм ном гіяйщліпрщ узт нмйірзфлзт гоун ра могаліжауіи, айд лд жвдорайм ла лзт лайделмї увагз. Пмяплыєрщпя уд рзк, цм жлафліи фапрзлі
уоягмвуів гдоеавз буйз бйзжщкі номгоаклі нмймедлля омпіипщкзт кмлпдоварзвлзт рдфіи. Пмояг ж узк Павйм
Скмомнагпщкзи віозв у ноакрзфлд
бджпзййя узт могаліжауіи ра гм
мпралліт глів пвмгм ноавйілля ноаглув првмозрз пнійщлзи алрзбійщхмвзущкзи сомлр.
Гдрщкал вів пдбд лагрм лднмпйігмвлм, вкоаи пундодфйзвм, жодхрмы –
дйдкдлраолм лдмбафлм. Віл жіжлававпя,
цм «омпіипщкд рмваозпрвм (каырщпя
ла уважі омпіипщкі нмйірзкз и віипщкмві, цм жлаихйз нозруймк у Кзєві –
В. С.), впі рі пмыжз, які ніг нозкозрряк Укоаїлз урвмозйзпщ у лап, мпмбйзвм в уди ндоімг, взявйяйз пвмы
гіяйщліпрщ. Лдиркмрзвмк буйм «Entente-a ндодкмгйа», вмла лдгаилм нозигд і віглмвзрщ Рмпіы, єгзлу, лднмгійщлу, вдйзку, пноякувалля бугд буоеуажлд, віглмвйдлля кмлаотії. Кмйз
їк правзймпя нзралля: фмку уд бугд,
вмлз вігнмвігайз Entente-a тмфд нмвдолдлля кійщяогів, взгалзт «вжаєкммбоажлм» Рмпії. Ніякі гмвмгз номрзвлзка їт гуккз лд боайзпщ лзкз гм
увагз.
Мзйа Укоаїла, яку вмлз цд рак
лдгавлм йыбзйз і кугз ноаглуйз, як
в мбірмвалу ждкйы, прайа їк лдлавзпла: «Вмла бугд жлзцдла бдж жайзхку». Цд кдлі мпмбзпрм пкажав мгзл
гмпзрщ бджмбіглзи фмймвік, якзи
нозтмгзвпя кдлі лавірщ ромтз омгзфдк, гайдкм лд ноавзи…» [18, п. 297298].
Оред, лавояг фз буйм б віолзк
нознупкарзпя, цм П. Скмомнагпщкзи
лд жлав ном лапромї омпіипщкзт нмйі-
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рзків, цм жанмймлзйз Кзїв, і
мбмв’яжкмвм кав воатмвуварз уд в
жгіиплывалмку куопі.
В укмват оіжкмгм лаомпралля алрзгдрщкалпщкзт лапромїв і нмхуку
бмгаи якмїпщ нігрозккз П. Скмомнагпщкзи жомбзв пномбу номгдкмлпроуварз пвмы «ймяйщліпрщ» гм укоаїлпрва. 9 йзпрмнага жа имгм мпмбзпрзк
омжнмоягедлляк
ж
Лук’ялівпщкмї
в’яжлзуі буйм жвійщлдлм гіяфів укоаїлпщкмгм оуту – С. Пдрйыоу, М. Пмоха,
Ю. Канкала. Ммейзвм и каырщ оауіы
рі гмпйіглзкз, які вваеаырщ нмвдгілку
гдрщкала в галмку оажі лдмбафлмы.
П. Скмомнагпщкзи, бууікрм пнмгівавпя, цм як жвійщлдлі нмйірзкз, рак і рі,
які гуорувайзпя в мнмжзуіилмку УНСмыжі, лд жваеарщпя ла жакйзк гм нмвайдлля имгм вйагз [4, п. 178].
І впд е, кабурщ, кмела жлаирз бійщхд нігправ гйя квайісікауії ракмгм
комку взкухдлзк (рзпк лауімлайщлмгдкмкоарзфлзт пзй в ущмку нзраллі
лагжвзфаилм нмпзйзвпя), а оажмк ж
рзк – і пвмєоіглзк калдвомк, омжоатмвалзк ла нмлзедлля пупнійщлмї
ланоугз.
Позккдрлзи і цд мгзл кмкдлр –
9 йзпрмнага 1918 о. – уд гдлщ пдоимжлзт вагалщ П. Скмомнагпщкмгм, кмела пкажарз и бійщхд – гдлщ, якзи віл
пак вваеав мпраллік глдк пвмгм Гдрщкалпрва [2, п. 303].
Сакд рмгі гйава Укоаїлпщкмї
Ддоеавз мрозкав віг нмпйа в Бдойілі
Ф. Шрдилбдога гмкйаглзи жвір ном
одвмйыуіы в Нікдффзлі і номкйакауіы УНС ном пкйзкалля ла 17 йзпрмнага Укоаїлпщкмгм Науімлайщлмгм
Кмлгодпу. Ваорм жвдолурз увагу ла
муілку гдрщкалмк рмгмфаплмгм кмкдлру. Віл вагавпя цмгм нозилярря
мглмгм ж гвмт кмейзвзт оіхдлщ. Пдохд – «прарз ла фмйі укоаїлпщкмгм
оуту, нмпраоавхзпщ жатмнзрз впд в
пвмї оукз» [2, п. 303].
Оред, П. Скмомнагпщкзи рзк взжлавав, цм гм рмгм фапу (гм 9 йзпрмнага 1918 о.) віл був нмжа укоаїлпщкзк оутмк. Рівлмы кіомы укоаїлпщкзи оут був ндодваелм нмжа гдоеавлмы бугмвмы, яка ікдлувайапя гдрщкалцзлмы). Цікавм, цм в омжкмві ж
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О. Пайрмвзк – нозтзйщлзкмк «нігнмоягкувалля» гдрщкалу укоаїлпщкмгм оуту фдодж рми ед кмлгодп,
П. Скмомнагпщкзи взпймвзв лдвіоу в
жаномнмлмвалзи ваоіалр.
За вдйзкзк оатулкмк рака нмжзуія уійкмк ймгіфла и ндодкмлйзва.
Якцм в кмкдлр, кмйз гдрщкалпщка
вйага, мндора ла баглдрз мкуналрів,
взгавайапщ лднмоухлмы, лд вгаймпя
лд рд цм нозбмокарз укоаїлпщкі гдкмкоарзфлі пзйз, а гмкмгрзпя бугщякзкз нмпуйакз лабйзедлля їт гм
пдбд, рм цм вед и гмвмозрз ном нмгіблі омжоатулкз жа каогзлайщлмї жкілз пзруауії.
Ваекм пугзрз, якмы кіомы
П. Скмомнагпщкзи віозв, був ндодкмлалзи, жодхрмы цзози у жгіиплдллі жаномнмлмвалмгм лзк ваоіалру
млмвйдлля, ндодупромы Рмпії, псмокуйщмвалмку в гоакмрі гм впіт укоаїлпщкзт гомкагял ра кмжаків віг 14
йзпрмнага 1918 о. Агед имгм мнмлдлрз вваеаырщ, цм пймвакз ном лдмбтігліпрщ вігбугмвз «оіглмї Вдйзкмомпії» ла сдгдоарзвлзт жапагат
номпрм нозкозваймпя ноаглдлля жбдодгрзпя ноз вйагі жа бугщ-яку уілу, в
рмку фзпйі и фдодж жоагу укоаїлпщкіи
пноавз, яка лд кайа емглмї ндопндкрзвз жа рмоедпрва «біймгм оуту». В
мблаомгувалмку гмкукдлрі гмвмозймпя: «Сравйяфзпщ ж вдйзкзк пнівфурряк гм впіт рдонілщ, які ндодезвайа оігла їи Вдйзкмомпія, Укоаїла
впіка пзйакз праоайапщ гмнмкмгрз
пвмїк боарак, взявйяыфз їк вдйзку
гмпрзлліпрщ і нігрозкуыфз впіка
кмейзвзкз жапмбакз бмомрщбу їт жа
урвмодлля в Рмпії рвдогмгм гдоеавлмгм йагу.
Нзлі ндодг лакз впраырщ лмві
гдоеавлі жавгалля.
Ддоеавз жгмгз жгавла буйз нозярдйякз кмйзхлщмї вдйзкмї і єгзлмї
Рмпіипщкмї гдоеавз.
Тдндо ніпйя ндодезрмгм Рмпієы
вдйзкмгм жакмймру, укмвз її каибурлщмгм іплувалля нмвзллі бджукмвлм
жкілзрзпщ.
На ілхзт нмфаркат, ла нозлузнат сдгдоарзвлзт, нмвзлла бурз віглмвйдла гавля кмгурліпрщ Впдомпіи-

пщкмї гдоеавз. В уіи сдгдоауії Укоаїлі лайдезрщ жаилярз мглд ж ндохзт
кіпущ, бм віг лдї ніхмв нмоягмк і жакмлліпрщ в коаы і в її кдеат вндохд
війщлм мгвдйз гут впі нозлзедлі і
нозглмбйдлі бмйщхдвзущкзк гдпнмрзжкмк гомкагялд бувхмї Рмпії.
Віг лдї е взихйз гоуеба і єглалля ж Впдвдйзкзк Дмлмк і пйавдрлзкз Кубалпщкзк ра Тдопщкзк кмжаурвакз.
На узт нмфаркат, які, я віоы, нмгійяырщ і впі пнійщлзкз Рмпії – гдоеавз Згмгз, а ракме якзк лд кмеурщ
лд пнівфуварз впі бдж взлярку ілхі
лаомгз лд рійщкз Євомнз, айд и упщмгм пвіру, нмвзлла бурз жбугмвала
каибурля нмйірзка лахмї Укоаїлз.
Їи ндохіи лайдезрщ взпрунзрз в
пноаві урвмодлля Впдомпіипщкмї сдгдоауії, якмї кмлдфлмы кдрмы бугд
віглмвйдлля Вдйзкмї Рмпії.
В мпяглдллы уієї кдрз йдезрщ
жанмоука гмбомбуру як впієї Рмпії рак
і
жабджндфдлля
дкмлмкіфлмкуйщруолмгм омжвзрку уіймгм укоаїлпщкмгм лаомгу ла кіулзт нігправат
гдоеавлм-лауімлайщлмї пакмбурлмпрі.
Гйзбмкм ндодкмлалзи, цм ілхі
хйятз буйз б жагзбдййы гйя пакмї
Укоаїлз, я кйзфу впіт, кмку гмомгі її
каибурліпрщ ра цапря, ріплм ж’єглалі ж
каибурліпры і цапряк впієї Рмпії,
жгуоруварзпщ бійя кдлд і прарз ла
жатзпр Укоаїлз і Рмпії.
Я віоы, цм уіи пвяріи нароімрзфліи пноаві Вз, гомкагялд і кмжакз
Укоаїлз, а ракме і одхра йыглмпрі,
вфзлзрд кдлі пдогдфлу и кмгурлы
ніггдоеку.
Нмвмпсмокмвалмку клмы кабілдрмві я гмоуфаы в лаибйзефд взкмлалля ущмгм вдйзкмгм іпрмозфлмгм
жавгалля» [5].
Ммейзвм, П. Скмомнагпщкзи
номпрм нознупкавпя пдоимжлзт номоатулків у одайщліи муілуі пзруауії,
взбмоі ваоіалру нмвдгілкз. В ущмку
нйалі гмпрарлщм коаплмкмвлзкз взгаырщпя омжймгі кіокувалля гдрщкала
цмгм рмгм, якмы баеав бз віл бафзрз
каибурлы Рмпіипщку гдоеаву і, вмглмфап, упвігмкйдлля іоодайщлмпрі
пвмїт нмгйягів. «Рмпія кмед вігомгз-
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рзпя – првдогеує віл, - йзхд ла сдгдоарзвлзт лафайат, а Укоаїла кмед
іплуварз йзхд як оівлмноавлзи фйдл
сдгдоарзвлмї гдоеавз. В омпіипщкзт
(в мозгілайі омпіипщкмы кмвмы –
«оуппкзт» - В. С.) кмйат гм узт ніо
езвд уява, цм ж Укоаїлмы уд йзхд
мндодрка, а нмрік впд уд нігд ла пкаоку. Цд кмймпайщла нмкзйка омпіипщкзт («оуппкзт» - В. С.) кій, упнагкмвала праомы пзпрдкмы нмйірзкз. Ця
пзпрдка і нмвдйа гм рмгм мжймбйдлля і
рмгм лдгмвіо’я, якд багарм [трм] кає
гм ігдї вдйзкмї Рмпії. Впі мкоаїлз гукаырщ: жкіулзрщпя Вдйзкмомпія і
жлмву віжщкдрщпя жа праод глмбйдлля
бугщ-якмї лауімлайщлмпрі, цм втмгзрщ
гм пкйагу Рмпіипщкмї гдоеавз. Я бафзв багарщмт укоаїлуів, які взпймвйывайз нмгіблі нмбмывалля, ра ліфмгм гайдкм хукарз, рми ед пакзи
Взллзфдлкм, пзгяфз у кдлд в кабілдрі, гмвмозв ноз кдлі мглмку укоаїлудві-сдгдоайіпру, цм віл і пак ліфмгм
лд кає номрз сдгдоауії, айд кмйз рдндо гмвмозрз ном сдгдоауіы, рм рмгі
омпіялз («оуппкзд») ліфмгм лд гагурщ
жгмгмк, рмку пйіг прмярз жа пакмпріиліпрщ гм кілуя, яка і нозвдгд гм сдгдоауії. Тд, цм рмгі буйм пкажалм
Взллзфдлкмк, я рмгі ндодвіозв ла
ноакрзуі. Як рійщкз я мгмймпзв сдгдоауіы ж Рмпієы, я вігоажу жомжуків,
цм Взллзфдлкм був ноавзи. Чдодж
кійщка глів ніпйя нмявз гоакмрз вдйзкмоупщкі коугз уед ліякмї Укоаїлз
жмвпік лд взжлавайз» [2, п. 307-308].
Оред, як бз рак лд муілыварз
лакіоз и омжоатулкз П. Скмомнагпщкмгм (як вігмкм, лдкайм трм віозрщ у
рд, цм вмлз буйз лаипвірйіхзкз и
лаинодкоапліхзкз, лаиндопндкрзвліхзкз), одайіпрзфла муілка омжвзрку пупнійщлзт номудпів ланозкілуі
гдрщкалпщкмгм ноавйілля ндодкмлує в
рмку, цм лаиікмвіоліхзи оджуйщрар
був бз лдгарзвлзк цмгм укоаїлпщкмї
пноавз. Вйаплд, уд нігрвдогзйз и
нозигдхлі нмгії.
Напкійщкз взноавгалм жвзлувафуварз укоаїлпщкі пмуіайіпрзфлі наорії, мнмжзуіилі нмйірзфлі пзйз в нмвайдллі гдрщкалару і фз ж нмгйягу
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рмгіхліт кмлкодрлм-іпрмозфлзт мбправзл кіг бурз ілхзи сілай?
З кмкдлру коату гдрщкалпщкмї
гдоеавлмпрі в іпрмоімгоасії лд боакувайм пномб нмкйапрз номвзлу жа ракзи лдвріхлзи сілай ла укоаїлпщкзи
гдкмкоарзфлзи рабіо, ла лауімлайщлі
пмуіайіпрзфлі наорії. Ммвйяв, якбз лд
їтля акбіуіиліпрщ, лджгарліпрщ лагіилм номоатуварз ндопндкрзву пупнійщлзт рдлгдлуіи, гдрщкалар бз жкіулзвпя і сулкуімлував гайі ла пупнійщлд
бйагм. А ндодкмга алрзгдрщкалпщкмгм
нмвпралля, рмоедпрвм пмуіайіпрзфлмї
Дзодкрмоії прайз лд комкмк вндодг в
одайіжауії укоаїлпщкмї ігдї, укоаїлпщкмї пноавз, а, лавнакз, лабйзжзйз гм
роагіфлмї омжв’яжкз – роіуксу пзй,
які в нмйірзфліи бмолі взявзйзпя нм
ілхзи бік баозкаг, рмбрм бійщхмвзків
[6, Т. 2., п. 406-407].
Оглак, у ймгіуі агднрів гдрщкалпщкмї кмгдйі вйагз фзкайм «пйабкзт
кіпущ».
Змкодка, взкагає нозпкінйзвіхмгм омжгйягу і кмодкуії муілка нмрдлуіилзт кмейзвмпрди, оівля могаліжмвалмпрі, жгуормвалмпрі, кмбійщлмпрі,
кмоайщлмї гмрмвлмпрі гм оагзкайщлзт
гіи ракмгм взпмкмгм, дкпродкайщлмгм
оівля як віипщкмвд нмвпралля, пмуіайіпрзфлмгм рабмоу.
На мплмві алайіжу, муілкз, ужагайщлдлля лаявлмгм кмйа сакрів, гмкукдлрів гмвмгзрщпя ж вдйзкзк прундлдк віомгіглмпрі и гмкажмвмпрі кмлпраруварз, цм укоаїлпщкі пмуіайіпрзфлі наорії в 1918 о. ндодезвайз гайдкм
лд лаикоаці пвмї фапз. Як кйыфмві
удлроайщлмоагівпщкі
ра
уоягмві
пуб’єкрз вмлз буйз жлафлмы кіомы
жгдкмоайіжмвалі пвмєы е бджнмпдодглщмы нозфдрліпры гм жаномхдлля в
Укоаїлу авпром-лікдущкзт мкуналрів,
лапрунлзк гдоеавлзк ндодвмомрмк і
смокувалляк кмгдйі вйагз, яка взгавайапя алрзлауімлайщлмы, алрзукоаїлпщкмы. Пм їт аврмозрдру буйм
лалдпдлм номпрм-ракз лзцівлмгм угаоу. Навірщ наоріилі лзжз пнозикайз
рд, цм вігбуваймпя, ж лдомжукілляк,
нмроанйяйз у прал омжгубйдлмпрі [7,
п. 401-422].
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Впдодгзлі укоаїлпщкзт нмйірзфлзт наоріи нмпзйзйзпя номудпз домжії, цм, вйаплд, нмфайзпя цд ланозкілуі нмндодглщмгм омку. Сзкнрмкарзфлзк прав годис гоунз йівзт укоаїлпщкзт пмуіай-гдкмкоарів, якзи жавдохзвпя втмгедлляк гм Кмкнаорії (бійщхмвзків) Укоаїлз [58]. В наорії
укоаїлпщкзт дпдоів цд в роавлі ла IV
ж’їжгі правпя омжкмй: йіва фапрзла віггійзйапя ніг лажвмы «бмомрщбзпрів»
віг одхрз мглмнаоріиуів, мбоайа пвіи
Цдлроайщлзи Кмкірдр, взомбзйа вйаплу нйарсмоку, цм іпрмрлм вігоіжляйапя віг номгоакз могаліжауіилмгм
мб’єглалля укоаїлпщкзт дпдоів рак
жвалмї удлроайщлмї рдфії [8, Т. ІІІ.,
п. 20-23]. Ліві дйдкдлрз мбмт гмймвлзт укоаїлпщкзт наоріи цд рійщкз
«правайз ла лмгз», лд впрзгйз гмпрарлщм жкіулзрзпя, цмб боарз ла пдбд
омйщ іліуіармоів, могаліжармоів жагайщлмлауімлайщлмгм нмвпралля.
Позлагіглм пйіг жауваезрз, цм
лавірщ гдцм нмоівлялм бійщхд пкмлпмйігмвалзк і нмйірзфлм гмпвігфдлзк
кіпудвзк бійщхмвзкак, які в йзнлі
1918 о. мсмокзйзпя в КП(б)У, ракме
лд вгаймпя гмпягрз упніту в пномбі
могаліжуварз жагайщлмукоаїлпщкд пдйялпщкд нмвпралля в кілуі йіра – ла
нмфарку мпдлі [7, п. 453-459].
Поаві е пдгкдлрз укоаїлпщкзт
наоріи явлм лд взявйяйз акрзвлмпрі,
вігвдорм гайщкувайз номудп одмогаліжауії к’якм-мнмжзуіилмгм Укоаїлпщкмгм Науімлайщлмгм Смыжу, ж ймла якмгм жодхрмы взихйа Дзодкрмоія, як
оухіи і мфійщлзк номудпу йіквігауії
гдрщкалару [9, п. 282-301].
Гагаєрщпя, цм нмгії мпдлі – жзкз
1918 о. омжвзвайзпя жа гдцм ілхмы
ймгікмы.
Мапмвд лдпнозилярря авпромлікдущкмї мкунауії і гдрщкалару, цм
взйзваймпя в ндокалдлрлі нмвпралля
номрз вйагз і гм фапу емопрмкм нозбмокуваймпя гмймвлзк фзлмк ілмждклмы віипщкмвмы пзймы, лабуйм лмвмї
ндопндкрзвз, лабоайм «лмвмгм гзталля» жі жкдлхдлляк в Укоаїлі авпромлікдущкмї нмругз. Вігкмва ілмждклзт
пмйгар лагайі нігрозкуварз аврмозраолзи одезк в Укоаїлі, оіхуфа вз-

кмга нмвдолдлля ла барщківцзлу вігоажу номгдкмлпроувайз абпмйырлу
пйабкіпрщ, бджнмоагліпрщ, воажйзвіпрщ
гдрщкалару, вігфурря фмгм ноакрзфлм
аврмкарзфлм нмомгеувайз прзтіилзи
нмоут нмхвзгхд «нмквзрарзпя» ж
лдлавзплмы вйагмы. Дм уієї рдлгдлуії
кмела уійкмк жапрмпуварз рдокіл
«одвмйыуіилд лдрдонілля», внмоарзпя
ж якзк уед лд буйм пзй.
22 емврля 1918 о., рмбрм жа роз ж
йзхкмк рзелі гм нмявз Дзодкрмоії і
її жакйзку гм алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля, ж’явзвпя лакаж П. Скмомнагпщкмгм ном жаномвагедлля лагжвзфаилмгм пралу ла Хаоківцзлі [10,
Т. 2. п. 59-60]. Пмяплываймпя уд рзк,
цм в «мпраллі фапз ла Хаоківцзлі
впд бійщхд нмврмоыырщпя омжбіилі
вфзлкз мжбомєлзт балг, убзвпрва,
нігнайз, гоабулкз ра нігозвз кмпрів
ла жайіжлзуят» [10, Т. 2. п. 59]. Везвалі таоакрдозпрзкз акрів лднмкмоз і
капмвмгм номрдпру уійкмк жомжукійі и
вмглмфап пвігфарщ, цм одезк віихмв
у прагіы лд номпрм ланоуедлмгм іплувалля, а ндодрлув козжмву кдеу,
кмйз рійщкз хйятмк дкпродкайщлзт
віипщкмвзт жатмгів лакагавпя пакмжбдодгрзпя.
Оглак рм був йзхд нмфармк.
Накажз гдрщкала ном жаномвагедлля лагжвзфаилмгм пралу ла Вмйзлі буйм взгалм 6 йзпрмнага, а в
Огдпі – 7 йзпрмнага [10, Т. 2. п. 65].
Нд вгаыфзпщ рур гм алайіжу рзт кмлкодрлзт нодомгарзв, які лагавайзпщ
лаивзцзкз гдоеавлзкз омжнмоягедллякз кіпудвзк вйапряк, мфдвзглм, цм гдрщкал, имгм мрмфдлля гаояфкмвм хукайз жапрмпувалля пзймвзт
ваоіалрів номрзгії лаомпраыфіи твзйі
нмвпыглмї бмомрщбз. Так, рмгм е ракз
7 йзпрмнага буйм взгалм лакаж ном
мгмймхдлля уед вмєллмгм пралу ла
Кардозлмпйавцзлі, Хдопмлцзлі, Пмгіййі і Тавоії «ж лагалляк впієї нмвлмрз вйагз вігнмвіглзк кмкалгзоак
кмонупів» [10, Т. 2. п. 66].
10 йзпрмнага фдога гіихйа гм
мгмймхдлля вмєллмгм пралу в рощмт
мпралліт укоаїлпщкзт губдоліят – ла
Чдолігівцзлі, Кзївцзлі і Пмйравцзлі [10, Т. 2. п. 67-68].
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Якцм ндохі лакажз нігнзпував
оажмк ж П. Скмомнагпщкзк кіліпро
влуроіхліт пноав В. Рдилбмр, рм гва
мпраллі – віипщкмвзи кіліпро О. Рмгмжа.
Так, цд гм нмявз храбу нмвпралля впя, бдж взлярку, рдозрмоія Укоаїлз буйа ндодвдгдла ла лагжвзфаилзи,
фз рм віипщкмвзи прал, цм коаплмкмвлм гмвмозрщ пакм жа пдбд.
Нд мбіихймпя и бдж нозракаллзт
кмелмку аврмозраолмку ноавзрдйы
дйдкдлрів халраеу, вігвдорзт нмгомж
цмгм рзт, трм взявйяє лднмпйут. 10
йзпрмнага, як бз у нігпукмк жавдгдлля в Укоаїлпщкіи Ддоеаві мпмбйзвмгм
одезку, в якмку мплмвла омйщ вігвмгзрщпя
однодпзвлмку
лафайу,
П. Скмомнагпщкзи жвдолувпя гм впіт
гомкагял-укоаїлуів іж жакйзкмк гм
пнмкмы, вігкмвз віг «пакмвійщлзт
вфзлків». Завдохуєрщпя гмкукдлр
гмвмйі нозккдрлзк напаедк: «В Мдлд є гмпзрщ пзйз, цмб лд гмнупрзрз
емглмгм оуту номрз гдоеавлмгм йагу, айд Я и Міи нмкйзк нмфуырщ впі
гомкагялз, вдгдлі йыбмв’ы гм оіглмгм
коаы ра гмбозк омжукмк» [10, Т. 2.
п. 66-67].
Врік лдваекм ндодгбафзрз, цм
якбз гдрщкал і гукав ном пзймві пудлаоії врозкалля пзруауії ніг кмлромйдк, кмейзвмпрди гйя рмгм номпрм лд
кав.
Тм е првмодлля Дзодкрмоії кмед
омжгйягарзпя, ндодгупік, як одакуія
ла мб’єкрзвлі одайії, а пакд – прзтіилзи омжвзрмк ноакрзфлм рмрайщлмї
бмомрщбз номрз налівлмгм одезку, як
пномба укоаїлпщкзт наоріи нозвдпрз
пвмы нмвдгілку у вігнмвігліпрщ ж лаомглзкз лапромякз і оутакз. Звіплм,
вігжлафдлд жмвпік лд кає ла кдрі
нозкдлхзрз жлафдлля рмгм ікнуйщпу
і влдпдлля кмлпмйігуыфмгм, пноякмвуыфмгм лафайа, якд жгіиплзйа Дзодкрмоія у йіквігауіы гдрщкалпщкмгм
одезку.
Ражмк іж рзк, ваейзвм нмгмйарз
гмпрарлщм нмхзодлу в іпрмоімгоасії
уяву ном рдлгдлуіы хруфлмгм жвуедлля у вігрвмодллі тмгу нмвпралля
ндодваелм, а рм и взляркмвм, гм нмтмгу Сіфмвзт проійщуів (їт буйм бйз-
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жщкм 2-т рзпяф) ра гмбомвмйщуів, цм
гм лзт нм гмомжі нозєглувайзпщ, ла
фмйі ж С. Пдрйыомы, цм мгмймпзв
пдбд Гмймвлзк Оракалмк, ж Біймї
Цдоквз ла Кзїв.
Позлузнмвм ваейзвм првмозрз
гмпзрщ одайіпрзфлд уявйдлля ном
омйщ Дзодкрмоії у нмвайдллі гдрщкалпщкмгм одезку. Буйм б нмкзйкмы
нмв’яжуварз нмфармк нмвпралля («взпрун лауімлайщлм-пмуіайіпрзфлзт оагзкайів» [11]) жі првмодлляк Дзодкрмоії, її жакйзкакз гм бмомрщбз и
мндоарзвлзкз могаліжауіилзкз комкакз, як уд омбйярщ гдякі пуфаплі
гмпйіглзкз [12]. Злафлм агдкварліхзк іпрмозфліи гіиплмпрі є нігтіг,
жгіглм ж якзк Дзодкрмоія лагайа пдйялпщкм-нмвпралпщкіи,
проаикмвіи
бмомрщбі, пномрзву ілрдйігдлуії, цм и
гм рмгм буйз гмпзрщ кмгурлікз, мглак
жмвпік лдужгмгедлзкз, прзтіилзкз,
омж’єглалзкз, лмвмгм ікнуйщпу, могаліжауіилмгм лафайа, якіплм взцмгм
оівля мпкзпйдлмпрі ра уійдпноякмвалмпрі.
Нджваеаыфз ла рд, цм взоіхайщлзи кмкдлр, жгаваймпя, нмвліпры взжоів, цм кмела буйм бдж жвмйікалщ і
бдж пуклівів ірз ла оіхуфзи хруок,
гії укоаїлпщкзт одвмйыуімлдоів лд
буйз бджмгйяглзкз. З гвмт кмейзвзт ваоіалрів – лдгаилм вгаозрз ж
Біймї Цдоквз ла Кзїв абм ніглярз ла
бмомрщбу якмкмга хзохі капз лапдйдлля, мжбомїрз їт, псмокуварз лагіилі віипщкмві пзйз і «мбтмнзрз»
лзкз Кзїв – ндодвагу буйм лагалм
гоугмку.
Оглак одайіжауії узт нйалів іпрмрлм жахкмгзйз нмжзуія і гії
С. Пдрйыоз. Віл, як уед жажлафаймпя
взцд, лд боав уфапрі у жапігаллі
нодгправлзків нмйірзфлзт наоріи, якд
ввдйм имгм гм пкйагу Дзодкрмоії. На
рми фап С. Пдрйыоа вед взїтав гм
Біймї Цдоквз, гд нмкванзвпя взгарз
віг вйаплмгм ікдлі Улівдопай гм лаомгу Укоаїлз іж жакйзкмк гм нмвпралля. Так віг ікдлі Дзодкрмоії – в
уіймку, і мглмгм ж її фйдлів – жмкодка,
ноакрзфлм в мгзл фап ж’явзймпя гва
гмкукдлрз жі птмезкз жакйзкакз гм
жбомилмї бмомрщбз. Ця лдмглмгух-

«Коротке інтермецо» гетьмана Павла Скоропадського (до питання . . .
ліпрщ, оагхд – лдужгмгедліпрщ, буйа
йзхд ндохзк взявмк пундодфлмпрди,
які лабугурщ ж фапмк вдйзфджлзт капхрабів, лабдоурщ лднозкзодллмгм
таоакрдоу.
Нд кдлх хкігйзвзк, жа муілкмы
В. Взллзфдлка, прайм и рд, цм гіякз
С. Пдрйыоз «упя акуія, вдпщ оут жоажу, ж пакмгм нмфарку буйм нмправйдлм
ніг каоку мглмї, мкодкмї мпмбз, мсаобйдлм ндопмлайщлзк таоакрдомк,
жвуедлм, жбіглдлм, жарукалдлм. Впі
нмвпралуі, які нмфайз прікарзпя гм
одвмйыуіилзт удлроів, прайз лажзварзпя «ндрйыоівуякз». «Пдрйыоа игд
ла Гдрщкала», «Пдрйыоа кйзфд номрз
лікуів». Чапрм пдодг пдйялпрва, якд
гм пщмгм лд фуйм ікдлі Пдрйыоз, фуйзпщ ракі нмгмймпкз: «Ага, мпщ ігд
Пдрйыоа ла Гдрщкала, вмла имку нмкаед; пйава Бмгу, лд бугд вед бійщхд
мрмї Укоаїлз». Сймвмк, жоажу буйм
влдпдлм узк якоаж упд рд, фмгм тмрійз
улзклурз наорії: ндопмлайщлзи таоакрдо пноавз, лдяпліпрщ уійди, бджномгоакліпрщ, вігпурліпрщ кмййдкрзвлмпрз, лавірщ вігпурліпрщ одпнубйікалпщкмгм таоакрдоу оуту» [13, п. 125].
Снмвла взкмозпрайз пзруауіы,
цм пкйайапя, нозбіфлзкз П. Скмомнагпщкмгм. Їк взгіглм буйм квайісікуварз алрзгдрщкалпщкзи оут як нмкпру мбоаедлмї, мжймбйдлмї йыгзлз,
кзлурмї гм в’яжлзуі, кмроа ніпйя жвійщлдлля нігляйа ла жавмоухдлля
«балгзрів». Оред, гдрщкалпщка номнагалга, лакагаыфзпщ гмвдпрз мбкдедліпрщ нмвпралпщкмгм оуту, нмпріилм
ніглмпзйа ік’я С. Пдрйыоз як нммгзлмкмгм гдомя.
Помрзйделзк дсдкрмк фапрм жавдохувайзпщ і пномбз ілхзт фйдлів
Дзодкрмоії
жйакарз
пзруауіы,
«...лагарз впіи пноаві нмвпралля и одвмйыуії лд «гдомипщкзи», а пмуіайщлзи і лауімлайщлм-одпнубйі-калпщкзи
таоакрдо, цмб взкйзкарз в капат ігды
лаомглмї и укоаїлпькмї бмомрщбз ж дкпнйуарармопщкзкз кйяпакз», лавкзплм
нігкодпйыыфз «пкоіжщ лажву «одпнубйікалпщкі віипщка», «одвмйыуіилмодпнубйікалпщка аокія», а лд «ндрйыоівуі», омж’яплыыфз, «цм лд якзипщ
мгзл фмймвік С. Пдрйыоа ж пвмїкз

«ндрйыоівуякз» омбзрщ булр, а впд
пвігмкд укоаїлпщкд одвмйыуіилд гомкагялпрвм взпрунзйм номрз оупщкмї
буоеуажії и увдпщ укоаїлпщкзи ноауыыфзи йыг нмвправ номрз глмбзрдйщпщкзт кйяп» [13, п. 126-127]. Оглак, взндодгзвхз ілхзт, С. Пдрйыоа,
впундодф упщмку взцджажлафдлмку,
гмпяг пвмгм – имгм ік’я «прайм каокмы
впщмгм оуту».
«І жвігпз нмфайапщ ндрйыоівцзла,
яка прійщкз хкмгз нозлдпйа укоаїлпщкіи одвмйыуії и жа яку прійщкз пмомку гмвдймпщ жажларз цзом гдкмкоарзфлзк дйдкдлрак укоаїлпрва» [13,
п. 127], – іж пукмк кмлпрарує
В. Взллзфдлкм. Сйігмк жа Гмймвмы
Дзодкрмоії жа вігомгедлля іпрмозфлмї
ноавгз взпрунзв і М. Шанмвай. І ла
мплмві багарщмт сакрів, і ж алайіжу
вйаплмгм гмпвігу йыгзлз, яка, фдодж
мб’єкрзвлі мбправзлз, жлайа лабагарм
бійщхд жа ілхзт, М. Шанмвай оіхуфд
жандодфує взляркмву омйщ С. Пдрйыоз в могаліжауії и жгіиплдллі алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля – кіс, якзи
лаомгзвпя цд 1919 о. и ніжліхд гдгайі акрзвліхд нмхзоывавпя нозбіфлзкакз Гмймвлмгм Оракала. «Кмйз
ніжліхд, ра и рдндо, в нодпі
ж’явйяырщпя жакіркз ном рд, цм гдрщкал мнмвіпрзв сдгдоауіы, а Пдрйыоа
нігляв фдодж уд нмвпралля, рм кз йзхд ыкмозпрзфлм упкітаєкмпщ: рак
нзхдрщпя іпрмоія! А омбзйапщ вмла
уійкмк злакхд, – првдогеує М. Шанмвай. –...Кмйз гмвмозрз ном пзквмйз, рм гм могаліжауії гоугмї Укоаїлпщкмї Рдвмйыуії лд кав ліякмгм віглмхдлля алі Пдрйыоа, алі Швдущ, алі
Алгоієвпщкзи. Сноавгі омбзв гйя
ущмгм
В. Взллзфдлкм,
гдцм
я,
А. Макаодлкм, жгагалі оаліх віипщкмві, гмнмкагав П. Дігухкм, як лах
пдкодрао. Гозгмоіїв лано., гмбував
гомхі ла могаліжауіилі уійі, а омбзв,
лано., багарм лдвігмкзи лікмку пдйялзл п.-о. Пдром Алрмлмвзф Кмпдлкм ж
Бмоцагівкз (ніг Кзєвмк), якзи ніхкз і ла пвмїи кмбзйщфзлі мбтмгзв і
мб’їжгзв Кзївцзлу и Пмгіййя, хднмфуфзпщ ж «рмваозхакз», нозжлафаыфз
нм пдйат «храбз»; в кіпяущ оаж нозтмгзв лзхкмк гм кдлд і гмгзлакз
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взкйагав «цм і як». З вгяфліпры жгагуы ндодг вакз лднмкірлмгм, айд вдйзкмгм гдомя йзпрмнагмвмї Укоаїлпщкмї Рдвмйыуії. О, їт ракзт гдомїв, цм
нмрік рзпяфакз кйайз пвмї гмймвз жа
взжвмйдлля Укоаїлз, буйм гуед багарм» [14, п. 123-124].
Навдгдлд, як і ілхі сакрз, пвігфзрщ: гії нмвпралуів омжвзвайзпщ лд
йзхд ж Біймї Цдоквз, а вмглмфап іж
кійщкмт нулкрів, жатмнйыыфз у пвіи
взо гдгайі бійщху рдозрмоіы Укоаїлз.
«Пмвпралля нмфаймпщ мглмфаплм ж
Біймї Цдоквз, Бдогзфдва і Хаокмва 16
йзпрмнагу. Пмйкмвлзк Кмлмвайдущ
(Сіфмві проійщуі), Пдйдцук (Чмолмкмопщкзи Кіх) і Байбмфал (Занмоіепщка гівіжія) мглмфапмвм взпрунзйз ж
пвмїкз віипщкакз ла біи ж вмомгмк.
Оглмфапмвм жанайайм ла Поавмбдоделіи і Лівмбдоделіи Укоаїлі. Скоіжщ
сійії УНСмыжу омбзйз ндохі комкз,
пкзгайз нодгправлзків праомї вйагз і
нозжлафайз лмву ікдлдк УНСмыжа.
Віипщкмву вйагу правзйа
Дзодкрмоія і віипщкмва кмкалга. Скійщкз буйм
кіпр ла Укоаїлі – пкійщкз ндодвмомрів,
пкзлурзт і нмправйдлзт вйаг, кмод
лджаодгіпромвалмгм гдомїжку, лдмбфзпйдлзт едорв, жгмоійзт в нозпроапрі
пдогдущ, пакмедорвдллм віггалм ла
пйуебу Укоаїлі ілгзвігуайщлмпрди,
каоієо і р. н.» [14, п. 124]
М. Шанмвай багарм увагз лагає
нзраллы ном капмву нігрозкку нмвпралля пдйялпрвмк, лавмгзрщ як гмкукдлрайщлі, рак і кдкуаолі пвігфдлля.
«Звмоухуыфі буйз кмкдлрз! – нзхд
віл. – Сдйялпрвм пакм могаліжувайм
нмпрафалля таофів одвмйыуіилмку
віипщкмві: в тарат ндкйз тйіб, ваозйз
проаву, жбзоайз мкйулкз впякзт номгукрів, тугмбу, кмлди і р. н. Впд уд
вджйз у віипщкмві фапрзлз. Так цм
кмйз бійзкз плігмвзкз гмомгакз
ихйм лаомглд віипщкм, рм жа лзкз
рягйзпщ пмрлі і рзпяфі нігвіг, ихйз
«гягщкз» в кмеутат, пвзрат, кмбдлякат, в ханкат вмймтарзт – впд ла
сомлр номрз мпмоуелмї гдрщкалцзлз. Чдодж жапліедлі ндодйіпкз, гаї,
фагаолзкз рягйзпщ фмолі оутйзві
капз. Так ж-ніг плігів нмвпрайа пдйялпщка Укоаїла!» [14, п. 124-125].
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В. Взллзфдлкм, жі пвмгм бмку, ракме
првдогеує, цм «жа кійщка рзелів одвмйыуія мбляйа впы Укоаїлу. Вмглі
нмвпралля взбутайз мгзл жа мглзк
рм рур рм рак, жйзваыфзпщ у хзомкд
пууійщлд кмод одвмйыуіилмї нмедеі,
жатмнйыыфз вдйзкі кіпра, кіпрдфка,
пдйа...» [13, п. 130]. Щмноавга, віл лд
жакмвфує и роуглмців віипщкмвмгм
бугівлзурва, мпмбйзвм цмгм мжбомєлля нмвпрайзт [13, п. 151].
П. Хозпрык уійкмк нозпрає гм
взплмвків ном капмвіпрщ алрзгдрщкалпщкмгм оуту, гмгає, цм, коік омбірлзурва і пдйялпрва, «нмвпрайа каиед
впя гдкмкоарзфла ілрдйігдлуія, нмвпрайз лавірщ гдякі бувхі «гдрщкалуі»
— жакмеліхд пдйялпрвм, фйдлз Укоаїлпщкмї Хйібмомбпщкм-Ддкмкоарзфлмї
Паорії. Впік жайзв жа хкуоу пайа
«яплмвдйщкмелзи нал гдрщкал» ж
нмкіцзкакз ра канірайіпракз, впі
буйз мбтмнйдлі проахлмы лдлавзпры
гм гдрщкалпщкмгм одезку і оагм
ихйз ла бмомрщбу, ла жлзцдлля имгм» [8, п. 135].
Рмжнмфавхз взпрун ж Біймї Цдоквз, нмвпралуі вед лапрунлмгм гля
жаиляйз Фапрів. Помпуваыфзпщ гайі,
рмгм е гля їк вгаймпя жлдлаущка жатмнзрз и пралуіы Ммрмвзйівка. Оглак оалкмк лапрунлмгм гля ж Кзєва
фдодж Вапзйщків гм Ммрмвзйівкз
нозбуйа гмбод мжбомєла мсіудопщка
гоуезла (570 баглдрів і хабдйщ) ніг
кмкалгувалляк кляжя СвярмнмйкМзопщкмгм, нмйк мпмбзпрмї мтмомлз
гдрщкала – пдогыкз (700 баглдрів) і
бомлднмряг. На ніг’їжгі гм пралуії
мсіудоз жайзхзйз дхдймлз і нмфайз
лапрун фдодж вігкозрд нмйд ла нмжзуії
піфмвзків (400 баглдрів, 10 куйдкдрів
і 2 гаокарз), які жапійз в йіпі, цм мрмфував Ммрмвзйівку.
Познупрзвхзпщ ракрзфлмгм номоатулку, лдгммуілзвхз пундолзка
(гдрщкалуі гагайз, цм їк гмвдгдрщпя
врзтмкзозрз булр кайммогаліжмвалмї
балгз – рак їк нмяплывайз пурліпрщ
пноавз, взоягеаыфз ж Кзєва), жажлавхз омжкмйу в пвмїт йават (пдогыкз
вігкмвзйзпщ ирз в араку жа мсіудоакз) ла фмйі ж бджгаолзк кмкалгувалляк, гоуезллзкз жажлайз лзців-
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лмї нмоажкз. Пмймвзла їт мпмбмвмгм пкйагу буйа буквайщлм «взкмхдла» куйдкдрлзк вмглдк [15, п. 205206].
Шйят ла Кзїв буйм вігкозрм. Сдогыкз, дйіраола фапрзла гдрщкалпщкмгм віипщка, ніпйя бмы ніг Бмяокмы
ндодихйз ла бік нмвпралуів. Так пакм фзлзйз пкоіжщ и ілхі гдрщкалпщкі
нігомжгійз.
Дуед ваейзвмы взявзйапщ омйщ
у віипщкмвзт гіят Чмолмкмопщкмгм
кмха (кмкалгуыфзи – праохзла Пдйдцук), цм мндоував у оаимлі Буфа –
Іонілщ – Вмождйщ (ужгмве жайіжлзуі
Кзїв – Кмвдйщ): уед в йзпрмнагі віл
жгіиплывав ланагз ла гдрщкалпщкі
віипщка в Пуца-Вмгзуі і лавірщ ла
Куодлівуі [15, п. 137-138].
Свіи влдпмк у омжвзрмк нмгіи
жомбзв и Укоаїлпщкзи ВіипщкмвмРдвмйыуіилзи кмкірдр, псмокмвалзи
Дзодкрмоієы вігоажу е ніпйя пвмгм
првмодлля гйя кммогзлауії нмвпралпщкмї бмомрщбз в Кзєві і нмжа лзк.
Кмкірдр
(М. Авгієлкм,
В. Чдтмвпщкзи, З. Взпмущкзи, М. Гайагал,
Н. Завгмомгліи і М. Маофдлкм) іплував ноз ЦК УСДРП і гмрував взпрун
номрз гдрщкалпщкмї вйагз бджнмпдодглщм в прмйзуі. З лабйзедлляк одпнубйікалпщкзт віипщк Укоаїлпщкзи
ВРК нозжлафзв мкодкзи мндоарзвлзи храб – М. Авгієлкм, М. Гайагал і
Г. Гмомбдущ, якзи вжявпя жа могаліжауіы бмимвзт гоун (пдодг лзт буйз и
бійщхмвзущкі).
Кмйз 19 йзпрмнага 1918 о. віипщка Дзодкрмоії лабйзжзйзпщ гм Кзєва,
ВРК взоіхзв омжнмфарз в кіпрі нмвпралля. В ліф ж 22 ла 23 йзпрмнага
одвмйыуіилі жагмлз жатмнзйз Пмгій
(уд жгіиплзв пакд бійщхмвзущкзи
жагіл), Лзбдгзлпщкзи (Лзбігпщкзи)
оаимл, фапрзлу Сраомкзївпщкмї гійщлзуі, Лук’ялівкз і Куодлівкз. Айд
фдодж вігпурліпрщ лайделмї кммогзлауії гіи жатмнзрз вдпщ Кзїв лд вгаймпя, и жа лакажмк Кмкірдру нмвпралуі жвійщлзйз жатмнйдлі нулкрз [8,
Т. ІІІ. п. 140].
Згаваймпя, ла ндохзи нмгйяг лдкзлуфд нагілля Кзєва буйм вігряглурд гіякз лікдущкмгм кмкалгувалля.

Пмоухзвхз укйагдлу 15 йзпрмнага
1918 о. у Бійіи Цдокві угмгу ном лдвроуфалля лікуів у бмомрщбу кіе
Дзодкрмоієы і гдрщкалпщкмы вйагмы,
мкунауіилд кмкалгувалля взпулуйм
ла нігпрунз гм Кзєва пвмї фапрзлз. А
жгіглм пакд ж угмгмы нмвпралуі жмбмв’яжувайзпщ лд ланагарз ла авпромлікдущкі віипщка.
Кдоівлзурвм
одпнубйікалпщкзт
віипщк жкухдлд буйм вігоягзрз гм
Кзєва, гм лікдущкмї оагз пмйгарпщкзт
гднурарів пндуіайщлу гдйдгауіы. На
ндодгмвмоат нодгправлзкз оагз і лікдущкмгм кмкалгувалля жаявйяйз ном
баеалля лдгаилм жайзхзрз Укоаїлу,
фмгм їк лд гмжвмйяырщ «ндодкмеуі» –
коаїлз Алралрз. Опраллі фдодж соалуужщкмгм кмлпуйа в Огдпі Еллм ніг
жагомжмы однодпіи взкагаырщ віг лікуів лд гмнупрзрз в Кзїв нмвпралуів.
П. Хозпрык жажлафає (і лавмгзрщ
ла нігрвдогедлля пвмєї гуккз мкодкі
гмкукдлрз), цм «кзївпщка лікдущка
жаймга мгдоеайа віг гдрщкалпщкмгм
уоягу вдйзкі гомхі, цм и жомбзйм її
ракмы уваелмы гм гдндх нала Еллм
ж Огдпз» [8, Т. ІІІ. п. 138-139; 13,
п. 151-152; 16, п. 191-192].
Кмйз гм П. Скмомнагпщкмгм гіихйз вігмкмпрі ном урвмодлля Дзодкрмоії, віл мгмймпзв жагайщлу кмбійіжауіы.
Айд вмла каиед ліфзк лд жаоагзйа
жагайщлмку пралмві пноав. Кмкалгувафдк укоаїлпщкмї аокії гдрщкал нозжлафзв гдлдоайа віг кавайдоії гоаса
Ф. Кдййдоа. Віл кав яклаихвзгхд
нозбмокарз нмвпралля. Факрзфлм
гдлдоай гіправ гзкрармопщкі нмвлмваедлля, агед имку нігнмоягкмвувайзпя впі жбомилі пзйз ра кіпудві могалз
вйагз Укоаїлз. Рмжуілзвхз уд як
ндодгафу впієї нмвлмрз вйагз в имгм
оукз, гдлдоай Ф. Кдййдо урвмозв нігнмоягкмвалу ндопмлайщлм имку «Рагу
мбмомлз». В мрмфдллі гмймвлмкмкалгуыфмгм взжоівайа жкмва ж кдрмы нмвайдлля гдрщкала. Гдлдоай «гав гмбом» ла гмлілля номрз укоаїлуів. Осіудопщкі гмбомвмйщфі жагмлз вфзлзйз
лзжку ваоваопщкзт акуіи номрз лауімлайщлзт пвярзлщ. Змкодка, вмлз жлзцзйз нмгоуггя Т. Шдвфдлка в Кзєві.
Вігмкзи пвмїкз алрзукоаїлпщкзкз
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нмгйягакз, гоас Ф. Кдййдо жагмпрозв
віглмпзлз ж кмкалгувалляк багарщмт
віипщкмвзт фапрзл гдрщкалпщкмї аокії.
Цд, в пвмы фдогу, нозжвдйм гм рмгм,
цм ла бік нмвпралуів ндодихйз Занмомжщка гзвіжія ніг кмкалгувалляк
нмйкмвлзка П. Байбмфала ра «піомеуналлзкз». Тмку вед 26 йзпрмнага
1918 о. П. Скмомнагпщкзи жвійщлзв
Ф. Кдй-йдоа ж нмпагз кмкалгувафа
впіка жбомилзкз пзйакз Укоаїлз, а
ла имгм кіпуд нозжлафзв гдлдоаййдирдлалра кляжя О. Дмйгмоукмва.
Оглак ніпйя нмоажкз гдрщкалуів ніг
Ммрмвзйівкмы у П. Скмомнагпщкмгм
лд буйм пзй фзлзрз пдоимжлзи мніо
віипщкак Дзодкрмоії.
Упд е одезк кмлвуйщпзвлм танавпя жа бугщ-які кмейзвмпрі пакмжатзпру и пакмжбдодедлля. Оглієы ж
мпралліт пномб жанмбігрз йіквігауії
гдрщкалпщкмї вйагз буйм нозилярря 5
гоугля ла ліфлмку жапігаллі «влдпдлмгм віипщкмвзк кіліпромк жакмлмномдкру ном кмбійіжауіы і нозжмв
впщмгм фмймвіфмгм лапдйдлля Кзївпщкмгм гоагмлафайщпрва, жгарлмгм лмпзрз жбомы, цм лаомгзймпя ж 1 піфля
1889 о. гм 31 гоугля 1898 о.» [10, Т 1.
п. 410-411]
Піпйя влдпдлля нмноавмк і гмнмвлдлщ гмкукдлр мрозкав лажву «Закмл ном кмбійіжауіы впщмгм фмймвіфмгм лапдйдлля Кзївпщкмгм кіпщкмгм
мракалпрва 1889-1898 оо. лаомгедлля, жгарлмгм лмпзрз жбомы» [60, Т 2.
п. 391]. Ндвзкмлалля жакмлу рягйм жа
пмбмы ряекі нмкаоалля, пдодг якзт і
ракі: «За утзйдлля віг нозжмву, нозтмвувалля нозжвалзт, жа лджакмллд
увійщлдлля віг нозжмву, а ракме жа
гмнмкмгу ущмку – взллі нігйягаырщ
віипщкмвм-нмйщмвмку пугмві, кмрози
жа ракі вфзлкз взжлафає кармоелі
омбмрз мг 4 гм 20 омків. …Гмймвз и
пдкодраоі гмкмвзт кмкірдрів, а гд їт
лдка, рм гмкмвйаплзкз абм їт жапрунлзкз жа лдгмгдоеалля ноавзй ущмгм
жакмлу
каоаырщпя
віипщкмвмнмйщмвзк пугмк – віггалляк гм
пноавзрдйщлмгм віггійу ла промк віг 1
гм 4 омків» [10, Т. 2. п. 392-393].
Оглак ліякі жатмгз вед лд кмгйз
жйакарз пзруауіы.

180

Тм е кмйз нмряг ж мпраллікз лікдущкзкз віипщкмвзкз жайзхзв Кзїв, П. Скмомнагпщкмку ліфмгм лд жайзхаймпщ, як жодкрзпя гдрщкалпрва.
Жмгдл пукйіллзи іпрмозк лд кмед
номирз нмвж взжлалля капхраблмпрі
алрзгдрщкалпщкмгм нмвпралля. Щмноавга, гйя гдякзт аврмоів – уд гмгаркмва кмейзвіпрщ віглаирз в капмвмку оупі и рілщмві прмомлз – прзтіиліпрщ, лдмогаліжмваліпрщ, птзйщліпрщ
гм алаотії, омжбмы, нмгоабувалщ, єводипщкзт нмгомків, ндоімгзфлзт жоаг
і ндодтмгів у рабіо номрзвлзків рмцм
[11, п. 190-193]. Кдоівлзкак нмвпралля омбйярщпя жакзгз, цм вмлз лавірщ
лд кайз уявйдлля ном фзпдйщліпрщ
жбомилзт пзй, цм вйзвайзпя в алрзгдрщкалпщку бмомрщбу. І ж рзк лд кмела лд нмгмгзрзпщ. Хіба цм ваорм
жауваезрз – у галмку взнагку прзтіиліпрщ, лдмогаліжмваліпрщ, лджанйалмваліпрщ і лдномглмжмваліпрщ жаивзи
оаж гмвмгзйз: одвмйыуіилі гії лд буйз хруфлм нігйахрмвалі, пндуіайщлм
ілпніомвалі, а прайз оджуйщрармк могаліфлмгм жандодфдлля кмлаотіфлмаврмозраолмї айщрдоларзвз гдоеавлмї
могаліжауії укоаїлпщкмгм пупнійщпрва,
нозомглзк нмрягмк ндодоварз нмймпу ноавйілля, яка взявзйапщ абпмйырлм лднозилярлмы гйя бійщхмпрі
лауії.
Взкйагдлд гмжвмйяє жомбзрз, як
взгаєрщпя, лджандодфлзи взплмвмк:
гдрщкалпщкзи одезк віг пакмгм нмфарку іплувалля лд кіг омжоатмвуварз
ла лаомглу нігрозкку і имгм йіквігауія жайзхайапя йзхд нзралляк фапу.
І ракзи фап лапрунзв 14 гоугля, кмйз
ж’явзвпя мпралліи гдрщкалпщкзи гмкукдлр. Ммейзвм, гоакмру П. Скмомнагпщкзи ланзпав вйаплмы оукмы.
Пдвлі нігправз гукарз рак гає рд, цм
жомбйдлм уд, ла вігкілу віг упіт нмндодгліт кардоіайів, цм явйяйз пмбмы хвзгхд жа впд, нйіг кмйдкрзвлзт, абм ілгзвігуайщлзт, айд анаоарлзт жупзйщ, омпіипщкмы, а лд укоаїлпщкмы кмвмы. В упякмку оажі, в укоаїлмкмвлмку взгаллі «Вігомгедлля»
15 гоугля 1918 о. жодфдлля взгоукмвалд у лапрунлмку взгйягі:
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«Впдк, впдк нм уфодегдлзяк Укоазлш. Впдк вмипкмвшк фапряк з
уфодегдлзяк. Я, гдрщкал впдя Укоазлш, в рдфдлзз пдкз п нмймвзлми
кдпяудв впд пвмз пзйш кйай ла рм,
фрмбш вшвдпрз проалу зж рмгм ряедймгм нмймедлзя, в кмрмомк мла латмгзйапщ. Бмг лд гай клд пзйш пноавзрщпя п ърми жагафди. Ншлд ввзгу
пймезвхзтпя упймвзи, оукмвмгпрвуяпщ зпкйыфзрдйщлм бйагмк Укоазлш,
мр вйапрз мркажшваыпщ.
Павдй Скмомнагпкзи
14 гдкабоя 1918 гмга, гмомг Кздв» [11, п. 74].
Позомглм, цм в ракмку е взгйягі
вмлм ж’явзймпя і в гаждрат «Мзо» і
«Нах нурщ».
Тмгм е гля Рага Міліпроів нозиляйа гві нмпралмвз (мозгілайз ракме омпіипщкмы кмвмы – вмфдвзгщ,
ла ндодкйаг лд взпрафайм фапу).
Пдохмы «в ілрдодпат пнмкмы і нмоягку» в Кзєві віглмвйывайапя гіяйщліпрщ жабмомлдлзт кіпщкмї гукз і
кіпщкмї уноавз і їк ндодгаваймпщ
уноавйілля Кзєвмк. А в гоугмку гмкукдлрі буйм йзхд 14 пйів: «Обгмвмозвхз взкмгу Дзодкрмоії[,] Рага
Міліпроів нмпралмвйяє пкйапрз ж пдбд
нмвлмваедлля і ндодгарз вйагу Дзодкрмоії» [17, п. 505-506; 10, Т. 2.
п. 393-394].
Та, вйаплд, цм рур цд кмела буйм пкажарз? Чап мпраллщмгм гдрщкалару взфдонавпя.

Пігвмгяфз нігпукмк, кмела кмлпраруварз цм номглмжз взпмкмнмправйдлмгм авпроіипщкмгм віипщкмвмгм
цмгм ндопндкрзв одезку гдрщкалару,
имгм умпмбйдлля – П. Скмомнагпщкмгм, гмйі Укоаїлпщкмї Ддоеавз багарм
в фмку взявзйзпя
номомфзкз.
Цд нігрвдогеуєрщпя як алайіжмк ноавлзфзт жапаг і ыозгзфлмы муілкмы
таоакрдоу сулкуімлувалля аврмозраолмгм ноавйілля, рак і одромпндкрзвлзк вігрвмодлляк омжвзрку пупнійщлзт номудпів в уіймку. Нджандодфлзк
нмпрає іі взплмвмк, цм лдпнозилярря
абпмйырлмы бійщхіпры лауії, лаомгу,
вйагз, впралмвйдлмї ніпйя гдоеавлмгм
ндодвмомру, гм якмї ноавмкіолм жапрмпуварз
рдокілз
«мкунауіилмгдрщкалпщкзи», фз «гдрщкалпщкммкунауіилзи одезк», лд жайзхайм
халпів ла бійщх-кдлх розвайд її
іплувалля [64]. Ммейзвм, номудп
коату гдрщкалару, ж гіяйщліпры якмгм,
нозомглм, буйз нмв’яжалі і ндвлі нмжзрзвлі жоухдлля, взявзвпя гдцм
нозпкмодлзк в оджуйщрарі гії нозвлдпдлзт, жмвліхліт фзллзків (одвмйыуіилі каракйіжкз в коаїлат-мкуналрат – Нікдффзлі и Авпром-Угмоцзлі), мглак, нм пурі, уд кайм цм
жкілывайм в нігпукку, жмвпік лд вігкіляыфз іпрмозфлм-гдрдокілм-валзи
сілай.
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Електронне голосування:
до дискусії щодо можливості
впровадження в Україні
Гймбайіжауія як удлроайщлд явзца пуфаплмї одайщлмпрі жгіиплыє бджнмпдодгліи внйзв ла вдпщ пвірмнмоягмк, ніг якзт нмроанйяырщ ракме впі
ноавмві ілпрзрурз ра явзца. Бджукмвлм омжвзрмк лаукз ра рдтлікз пнозяє нмяві ноав лмвмгм нмкмйілля.
Опраллік фапмк в лаукмвзт кмйат
упрайдлмы є лмока ном кмейзвіпрщ
взжлалля пуфаплмгм омжвзрку ноав
йыгзлз як ноав «фдрвдормгм» нмкмйілля. Навірщ взпуваырщ ігдї ном іплувалля ноав вед «н’ярмгм» нмкмйілля.
Оглак пйіг жвдолурз увагу ла цд
мгзл номяв ноавмвмї гймбайіжауії –
кмгдоліжауія кйапзфлзт ноав йыгзлз.
Орме упрайдлі ноава ракме в бійщхіи
фз кдлхіи кіоі нігйягаырщ жкілі. Зажвзфаи омжгйягаырщ номбйдку роалпсмокауії у пвірйі мпмбзпрзт ноав йыгзлз. Впд е жкілліи таоакрдозпрзуі
нігйягаырщ впі взгмві гоунз ноава, у
рмку фзпйі нмйірзфлі. Гймбайіжауія
првмоыє гмгаркмві кмейзвмпрі гйя
одайіжауії нмйірзфлзт ноав. Дйя нозк-

йагу віжщкдкм кйапзфлу смоку уфапрі
гомкагпщкмпрі у жгіиплдллі гдоеавлмї
вйагз – взбмоз. На пщмгмглі в пвірі
рмфарщпя як лаукмві рак і ноакрзфлі
гзпкупії цмгм кмейзвмпрі вномвагедлля дйдкромллмгм гмймпувалля.
Пзралля дйдкромллмгм гдкйаоувалля омжгйягайз лаукмвуі як ж нмгйягу нмйірмймгії рак і ыозпноугдлуії,
жмкодка Гавозймв М. І., Єкдйщялдлкм О. М., Заоіфлзи О. А., Кмвайщфук
В. Б., Майзхдлкм Л. О., Чдолутіл
І. О. Помрд в жагайщлмку кмейзвіпрщ
жаномвагедлля ракмї смокз одайіжауії нмйірзфлзт ноав цд лд буйм нодгкдрмк кмкнйдкплмгм алайіжу, рмку
вваеаєкм жа лдмбтіглд кмрзвуварз
вйаплу нмжзуіы цмгм гмуійщлмпрі
вномвагедлля ракмгм пнмпмбу вмйдвзявйдлля у лауімлайщлу пзпрдку
ноава.
Мдрмы праррі є алайіж ілмждклмгм
гмпвігу в кмлрдкпрі кмейзвмпрі жаномвагедлля дйдкромллмгм гмймпувалля як пнмпмбу одайіжауії ноава ла
нмйірзфлзи взбіо.
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Пмжзуія укоаїлпщкмї вйаглмї дйірз цмгм кмейзвмпрі вномвагедлля
дйдкромллмгм гмймпувалля взпвірйдла
в утвайдліи Кабілдрмк Міліпроів
Укоаїлз у піфлі 2018 о. Кмлуднуії
омжвзрку узсомвмї дкмлмкікз ра пупнійщпрва Укоаїлз ла 2018 – 2020 оо.
(гайі – Кмлуднуія) і омжгйягає дгмймпувалля як мгзл іж лаибійщх
ндопндкрзвлзт в Укоаїлі ланояків
омжвзрку дйдкромллмї гдкмкоарії [1].
Як аогукдлрауіы лдмбтіглмпрі вномвагедлля ракмгм пнмпмбу взбмофмгм
кдталіжку в Кмлуднуії лавмгярщпя
лапрунлі аогукдлрз (жгоунуєкм їт):
1. Вкажала смока є нмжзрзвлм
аномбмвала в ілмждклзт гдоеават –
«Цд лаиномпріха смока дйдкромллмї
гдкмкоарії, мглак її одайіжауія кіпрзрщ вдйзку кійщкіпрщ нмйірзфлзт ра
могаліжауіилзт взкйзків. Вмглмфап
пакд уя смока нмпрунмвм вномвагеуєрщпя в оіжлзт коаїлат пвіру».
2. Дмжвмйзрщ нігвзцзрз якіпрщ
взбмофмгм номудпу – «Оплацдлля
номудпу гмймпувалля гомкагял дйдкромллзкз жапмбакз є нзралляк мнрзкіжауії взбмофзт рдтлмймгіи в
Укоаїлі. Ейдкромллд гмймпувалля ра
взбмоз жа вігнмвіглзт укмв кмеурщ
бурз бійщх фдплзкз, номжмозкз ра
дсдкрзвлзкз, ліе роагзуіилі».
3. Снозяє гмпрунлмпрі взбмофмї
номудгуоз – «Гмймпувалля фдодж Ілрдолдр нмйдгхує гмпрун гм номудгуоз вмйдвзявйдлля гйя жлафлм бійщхмї кійщкмпрі гомкагял, нігвзцує
жагайщлу мндоарзвліпрщ мрозкалля
оджуйщрарів гмймпувалля, гає кмейзвіпрщ пкмозпрарзпя пвмїк взбмофзк
ноавмк гзпралуіилм».
4. Пігвзцзрщ явку взбмоуів –
«Ммейзвіпрщ дйдкромллмгм гмймпувалля в Укоаїлі гмжвмйзрщ жайуфзрз
гм взбмофмгм номудпу лабагарм бійщху кійщкіпрщ гомкагял, мпмбйзвм кмймгщ, цм нмкоацзрщ однодждлрарзвліпрщ ра якіпрщ взбмоів».
На лаху гукку, рака нмжзуія лмокмрвмоуя нігйягає лаукмвмку алайіжу. Змкодка лак лд вігмкм ном хзомку ноавмву гзпкупіы у уіи псдоі.
Ммела кмлпраруварз ном вігпурліпрщ
кмкнйдкплзт лаукмвзт гмомбків ла
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оівлі гзпдорауіилзт ра кмлмгоасіфлзт гмпйігедлщ. Тмку лд уійкмк жомжукіймы є кардгмозфла нмжзуія нодгправлзків уоягу.
Дйя гдкмлпроауії ндвлмї гзпкупіилмпрі рвдогедлщ, цм взпймвйдлі в
Кмлуднуії, жвдолдкмпя гм жакмогмллмгм гмпвігу.
Епрмлія у 2005 омуі номвдйа жагайщлмгдоеавлі взбмоз, взкмозпрмвуыфз в рмку фзпйі дйдкромллд воягувалля, влапйігмк фмгм прайа ндохмы
коаїлмы у пвірі, взкмозпрмвуыфз лмву кдрмгзку. В 2007 омуі вмла прайа
ндохмы коаїлмы, яка взкмозпрмвувайа e-Voting ла наойакдлрпщкзт взбмоат.
Дм пймва, Епрмлія - уд, кабурщ,
єгзла коаїла в пвірі, гд 99% гдоеавлзт нмпйуг гмпрунлі в одезкі млйаил
24/7. Бійщхіпрщ гіи ыозгзфлмгм таоакрдоу кмейзвм жгіиплзрз фдодж
дйдкромллд воягувалля. Дм рмгм е
пзпрдка ндодгбафає абпмйырзжауіы
дйдкромллзт гіи, рмбрм емглмгм сакрзфлмгм нігрвдогедлля лд нмроіблд, в
лапйігмк фмгм пкмомфуырщпя взроарз,
фап ра агкіліпроарзвлзи одпуоп. В
Епрмлії дйдкромллі нмпйугз лдкмейзві йзхд гйя хйыбів, омжйуфдлщ і
мндоауіи ж лдоутмкіпры.
Ілрдолдр-гмймпувалля - уд пзпрдка, яка гмжвмйяє взбмоуяк нмгаварз
пвмї быйдрдлі ж бугщ-якмгм кмкн'ырдоа, нігкйыфдлмгм гм Ілрдолдру, у
бугщ-якіи рмфуі пвіру. Пдохмы взгійдлмы лакз мпмбйзвіпры дйдкромллмгм гмймпувалля в Епрмлії є рд, цм
дйдкромллм кмела номгмймпуварз
рійщкз нмндодглщм (вігкозваєрщпя уд
ноавм жа 10 глів гм гарз взбмоів і
нознзляєрщпя жа 4 глі гм гарз гмймпувалля). На взбмоат гм наойакдлру
Епрмлії ущмгм омку кмела буйм гмймпуварз в Ілрдолдрі уіймгмбмвм ж 9
оалку 21 йырмгм гм 6 вдфмоа 27 йырмгм. Взбмоз гм Євомндипщкмгм Паойакдлру нйалуырщпя
26 роавля
2019 омку, рмку жагдкйаомвалд дйдкромллд гмймпувалля 16-22 роавля 2019
омку вігнмвіглм.
Помрягмк взжлафдлмгм ндоімгу
нмндодглщмгм гмймпувалля взбмодущ
втмгзрщ гм пзпрдкз, взкмозпрмвуыфз

Електронне голосування: до дискусії щодо можливості впровадження в Україні
ID-каорку абм Ммбійщлзи ігдлрзсікауіилзи лмкдо, і гмймпує. Ігдлрзсікауія взбмоуя взгайяєрщпя ж взбмофмгм быйдрдля гм рмгм, як вмла лагіихйа гм Науімлайщлмї взбмофмї
кмкіпії гйя нігоатулку гмймпів, ракзк
фзлмк жабджндфуыфз алмлікліпрщ.
Дйя рмгм цмб номгмймпуварз взбмодущ кає карз лапрунлі жапмбз: ігдлрзсікауіилу каорку, взгалу Рагмы
нмйіуії ра нозкмогмллмї мтмомлз;
PIN-кмгз, взгалі оажмк ж IDкаоркмы; гіиплі пдорзсікарз; кмкн'ырдо ж нігкйыфдлляк гм Ілрдолдру гйя гмймпувалля кмела взкмозпрмвуварз мндоауіилі пзпрдкз Windows,
Mac OS X абм Linux; каог-оігдо; номгоаклд
жабджндфдлля
ID-каоркз.
Орме, жажлафзкм, цм взбмодущ нмвзлдл вмймгірз кілікайщлзк оівлдк
кмкнырдолмї гоакмрлмпрі гйя жгіиплдлля вмйдвзявйдлля, рмку лд гзвлм,
цм вкажала кдрмгзка фапріхд жапрмпмвуєрщпя кмймгзк нмкмйілляк взбмоуів.
Наоажі пзпрдка дйдкромллмгм гмймпувалля, нозиляра в Епрмлії в 2017
омуі, ґоулруєрщпя ла Загайщліи бажі
дйдкромллмгм гмймпувалля. Вмглмфап,
оаккз є улівдопайщлзкз і кмеурщ
жапрмпмвуварзпя в оіжлзт взгат взбмоів. Загайщла оакка взжлафає взкмгз,
впралмвйдлі
гйя
пзпрдкз
дгмймпувалля, взжлафає прмомлз, які
бдоурщ уфапрщ у пзпрдкі, мнзпує їт
гіяйщліпрщ ра номудпз i-гмймпувалля,
а ракме гає мгйяг кмейзвмпрди ндодвіокз ноавзйщлмпрі пзпрдкз ра її гмрозкалля мплмвлзт взкмг.
Доугмы мпмбйзвіпры уієї пзпрдкз
є рд, цм взбмодущ кмед жкілзрз пвіи
гмймп. Ріхдлля Епрмлії нмйягайм в
рмку, цмб гмжвмйзрз взбмоуяк втмгзрз в пзпрдку ра гмймпуварз прійщкз
оажів, пкійщкз вмлз тмфурщ номрягмк
ндоімгу ндодг гмймпувалляк. Опкійщкз кмедл гмймп пкапмвує мпраллє,
взбмодущ жавегз кає кмейзвіпрщ
жкілзрз пвіи гмймп ніжліхд.
Загаймк
дсдкрзвліпрщ
дгмймпувалля номявйяєрщпя в рмку, цм
жа мсіуіилзкз галзкз пукунлзи фап,
жамцагедлзи ла мпралліт дпрмлпщкзт
взбмоат, пкйав 11000 омбмфзт глів, ра

номгмймпувайм ракзк пнмпмбмк 31%
впіт взбмоуів [2].
Позкйагмк мбкдедлмгм взкмозпралля дйдкромллмгм гмймпувалля кмед пйугуварз США. В галзи фап нмлаг 20 храрів гмжвмйяырщ пвмїк езрдйяк гмймпуварз млйаил, абм фдодж
жатзцдлзи вдб-нморай, абм фдодж дйдкромллу нмхру - мглак уд ноавм жаодждовмвалм йзхд гйя кійщкмт гоун
взбмоуів.
Зажвзфаи лаибійщх нмхзодлд взкмозпралля ракмгм пнмпмбу одайіжауії
ноава ла взбмоз гмрозкуырщпя віипщкмвмпйуебмвуі. Закмл ном вігпрмомлдлд гмймпувалля віг 1986 омку
UOCAVA (Uniformed and Overseas
Citizens Absentee Voting Act ) був у
2009 омуі гмнмвлдлзи Віипщкмвзи і
жакмогмллзи жакмл гйя взбмоуів
("MOVE Act") [3]. Ейдкромллд воягувалля лд нмхзоыєрщпя ла кмелмгм
віипщкмвмгм, якзи ндодбуває жа кмогмлмк, айд рі, цм жлатмгярщпя ла йілії
сомлру абм в мпмбйзвм віггайдлзт
оаимлат пвіру, кмеурщ номпрм віггарз
пвмї гмймпз фдодж жатзцдлд нігкйыфдлля гм Ілрдолдру, цмб одайіжуварз
пвмє ноавм ла вмйдвзявйдлля. Така
гоуна є лаибійщх фзпдйщліхмы, які
взкмозпрмвуырщ раку смоку гмймпувалля.
Ддякі гмгаркмві гоунз взбмоуів
взжлафдлі у жакмлмгавпрві мкодкзт
храрів. Так, храр Айяпка гмжвмйяє
кмелмку, трм взкагає вігкоінлмгм
нмпвігфдлля, мрозкуварз їт в дйдкромллмку взгйягі, мглак рійщкз віипщкмві, їтлі урозкалуі ра дкігоалрз кмеурщ нмвдорарз пвмї быйдрдлі млйаил.
Юра гмжвмйяє взбмоуяк ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз нмвдолурз пвмї
вігкоінлі быйдрдлі млйаил гйя бійщхмї жоуфлмпрі ра номпрмрз.
Помрд ракд мбкдедлля в жакмлмгавпрві є лд нмвлмы кіомы взноавгалд. Смуімймгіфлд мнзрувалля номвдгдлд пдодг взбмоуів гмвмгзрщ, цм
бйзжщкм 39% акдозкалуів каеурщ, цм
вмлз тмрійз б гмймпуварз жі пвмгм
омбмфмгм прмйу абм кмбійщлмгм
нозпромы [4]. Такме нодгправлзкз
нмйірзфлзт наоріи вігпрмыырщ раку
ігды ж лагієы, цм уд жбійщхзрщ кійщ-
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кіпрщ мпіб, які жомбзйз вмйдвзявйдлля.
Помрзйделмы є ноакрзка вномвагедлля дйдкромллмгм гмймпувалля
у Нмовдгії. Помрягмк 2011-2013 омків
буйм номвдгдлм взномбувалля пзпрдк
дйдкромллмгм гмймпувалля, які взкмозпрмвуырщпя ла лауімлайщлзт і кіпудвзт взбмоат.
Помрд взномбувалля жакілфзйзпя
ж віг’єклзк оджуйщрарів, мпкійщкз
взбмоуі лд буйз вндвлдлі у фдплмпрі
номудгуоз, рмку нодгправлзкз могалів гдоеавлмї вйагз взоіхзйз, цм
рака пзпрдка кмед нігіоварз гдкмкоарзфлі номудпз. Окоік рмгм нозбіфлзкз дйдкромллмгм гмймпувалля ндодкмлуырщ, цм рака пзпрдка пнозярзкд нігвзцдллы явкз взбмоуів.
Помрд гмпвіг Нмовдгії номгдкмлпроував вігпурліпрщ пуррєвмї оіжлзуі.
Влапйігмк лдгарзвлмгм оіхдлля
уоягу у 2013 вігбувпя ракме пугмвзи
номудп. Піг фап лщмгм сатівуі взпувайз козрзку цмгм птдкз хзсоувалля,
цм взкмозпрмвуєрщпя гйя жатзпру
гмймпів, які лагпзйаырщпя фдодж кдодеу. Фатівуі ж номгоаклмгм жабджндфдлля жакйзкайз ндоднзпарз впы пзпрдку гмймпувалля, цмб коацд жатзпрзрз галі. У гмнмвігі Ілпрзруру пмуіайщлзт гмпйігедлщ Нмовдгії ракме взпймвзйз жалднмкмєлля ж нозвмгу рмгм,
цм млйаил-гмймпувалля вігбуймпя в
лдкмлромйщмвалмку пдодгмвзці, мпкійщкз в лщмку лд кмела нмвлмы кіомы
жабджндфзрз раєклзуы гмймпувалля,
рмку кмейзвзи внйзв ла взбмоуя [5].
Такме вігмкі ілхі лдгарзвлі рдпрувалля пзпрдкз дйдкромллмгм гмймпувалля. У Філйялгії, гд дкпндозкдлрувайз ж ракмы пзпрдкмы гмймпувалля в рощмт мкоугат, взявзймпя, цм
у нігоатулку гмймпів буйз лдрмфлмпрі.
Агкіліпроарзвлзи пуг пкапував їт, в
лапйігмк фмгм вігбувайзпя нмврмолі
взбмоз. Пмоухдлля вігбувайзпя ла
кіпудвзт взбмоат у Шмрйалгії, а в
Нігдойалгат пндуіайщла кмкіпія жаномнмлувайа вігкмвзрзпя віг дйдкромллмгм гмймпувалля ла кмозпрщ
роагзуіилмгм. Вмла ракме взоіхзйа,
цм Нігдойалгз лд гмрмві жаномвагзрз
ілрдолдр-гмймпувалля [6].
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Звдораєкм увагу ла рд, цм лапноавгі вігнмвігщ ла нзралля взкмозпрмвуварз фз лд взкмозпрмвуварз
дйдкромллд гмймпувалля йдезрщ в
рдтліфліи, а лд ыозгзфліи нймцзлі.
Нд рійщкз жакмогмллзи гмпвіг гдкмлпроує нмбмывалля у уіи псдоі. Вірфзжлялі лаукмвуі ракме взпймвйыырщпя
ж лдгмвіомы. Так, М. Гавоіймв жауваеує, цм «ж мгйягу ла пуфаплзи прал
ілсмокауіилзт рдтлмймгіи, лдкає
гаоалрії, цм номгоака лд бугд калінуйыварз, цмб гмжвмйзрз жбдоігалля
ра гоук смокз абм гмкукдлра, вігкіллмгм віг рмгм, цм вігмбоаеаєрщпя
ла дкоалі. Бійщх ваекм взявзрз гедодйм нмкзймк і рдтліфлзт лдпноавлмпрди, ліе жвзфаилі номудгуоз. Пмвліпры музсомвала пзпрдка лд жкмед
гмпягрз оджуйщрарів і лд карзкд сіжзфлзт одждовлзт жанзпів, цм упкйаглыє абм улдкмейзвйыє номвдгдлля
нубйіфлмгм ндодоатулку [7].
В пвмы фдогу І. Чдолутіл гмгає,
цм «мпкійщкз пзпрдкз ндодваелм
бугуырщпя ж взкмозпралляк нмхзодлзт у пвірі мндоауіилзт пзпрдк ра
жапмбів мбфзпйывайщлмї рдтлікз, вмлз
кмеурщ прарз мб’єкрмк жймфзллзт
нмпягалщ жймвкзплзків»[8, c.116].
Мз вваеаєкм жа лдмбтіглд нмгмгзрзпя ж узрмвалзкз аврмоакз. Окоік
рмгм гмгарз цд мгзл аогукдлр. Укоаїла ндодбуває в пралі жмвліхлщмї агодпії, ілсмокауіила віила вігбуваєрщпя
ла впіт ланояккат, в рмку фзпйі і в
нмйірзфліи псдоі. З 2014 омку гомкагялз лахмї гдоеавз лдмглмоажмвм
ніггавайзпя аракак ла пвмї ілрдолдр
одпуопз, лд мкзлуйз ракзт лдгаоажгів
і мсіуіилі вдб-паирз могалів гдоеавлмї
вйагз. В 2017 омуі анмгди ракзт арак
вігбувавпя ж взкмозпралляк віоупу
Petya, і пнозфзлзв нмоухдлля омбмрз
впіт псдо езррєгіяйщлмпрі. Заоаедллы ніггайзпя ілсмокауіилі пзпрдкз
Міліпрдопрва ілсоапроукруоз, Кабілдру Міліпроів, паирз Лщвівпщкмї кіпщкмї
оагз, Кзївпщкмї кіпщкмї гдоеавлмї
агкіліпроауії, кібдонмйіуії ра Сйуебз
пндужв'яжку Укоаїлз[9]. Вкажалд гдкмлпроує вігпурліпрщ рдтліфлзт кмейзвмпрди в гдоеаві жатзпрзрз ілсмокауіилд пдодгмвзцд, рмку лдкмейзвм
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гмвмозрз ном фдпліпрщ ра номжмоіпрщ
взбмоів, як вкажалм у Кмлуднуії.
Такме однодждлрмвалзи лакз взбіокмвзи алайіж ілмждклмгм гмпвігу
вномвагедлля д-гмймпувалля вкажує
ла рд, цм првдогеуварз ном абпмйырлм нмжзрзвлзи гмпвіг лдкмейзвм. В
гдоеават, гд рака смока вмйдвзявйдлля є нозилярлмы, таоакрдозжуєрщпя жлафлзк гмпвігмк дйдкромллмгм
воягувалля впієї нубйіфлмї вйагз. В
Укоаїлі однодждлрмвалзи нмжзрзвлзи
гмпвіг гйя ікнйдкдлрауії в ноавмву
пзпрдку є пкмоіхд баеалзк ліе одайщлзк, рмку цм оівдлщ кмкн’ырдолмї
гоакмрлмпрі гйя лапдйдлля праохд 30
омків лд є лмокмы, гомкагялз рійщкз
взбіокмвм кмозпруырщпя дйдкромллзк
нігнзпмк ра ілхзкз дйдкдлракз дйдкромллмї ігдлрзсікауії, рійщкз лдцмгавлм вномвагедлм лмву пзпрдку ІD
каормк рмцм. Взгаєрщпя гмодфліхд
ввмгзрз д-пзпрдку ндохмфдогмвм в
оіжлмгм омгу агкіліпроарзвлі нмпйугз,
ліе взномбмвуварз її ла ракмку ваейзвмку ілпрзрурі гдкмкоарії як взбмоз.

Напрунлзк аогукдлрмк, цм взжлафдлм в Кмлвдлуії – уд жбійщхдлля
явкз взбмоуів. Тур бугд уіллзк гмпвіг Нмовдгії, якзи гмвмгзрщ, цм явка
жбійщхзйапя у пдодглщмку ла 0,75%.
Така гзлакіка лд кмед омжхзоыварз
кмйм взбмоуів фз гдкмлпроуварз бійщху однодждлрарзвліпрщ взбмофмгм
кдталіжку.
Вваеаєкм ндодгфаплзк впралмвйдлзи ла лмокарзвлмку оівлі ланояк
ноавмвмгм одгуйывалля псдоз дйдкромллмгм одгуйывалля. Вкажалд жукмвйдлд
лапрунлзкз
фзллзкакз:
пралмк ілсмокауіилмї віилз, в якіи
ндодбуває
Укоаїла;
лзжщкмы
кмкн’ырдолм-рдтліфлмы квайісікауієы дйдкрмоару; вігпурліпры кмкнйдкплмгм дйдкромллмгм воягувалля; омжбіеліпры оджуйщрарів у ілмждклзт
гдоеават;
лднігрвдогедліпры
ла
ноакрзуі номглмжмвалзт нмжзрзвлзт
оджуйщрарів, жмкодка нігвзцдлля явкз взбмоуів; лдкмейзвіпры жбдодедлля мплмвлмгм нозлузну взбмофмгм номудпу – кмлсігдлуіилмпрі.
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Необережність – небезпечне діяння
Поавмва пурліпрщ лдмбдоделмгм
жймфзлу взжлафаєрщпя вфзлдлзк «бдж
жймї вмйі і жймфзллмгм лакіоу». Ммоайщлзк нігґоулряк лдмбдоделмї
номвзлз жавегз є бджвігнмвігайщлд,
лдпвігмкд правйдлля гм фуезт ілрдодпів, кмйз взлла мпмба буйа нмвзлла
і кмгйа ндодгбафзрз ндодбіг мбправзл
ра могаліжуварз пвмы нмвдгілку ракзк фзлмк, цмб улзклурз жанмгіялля
лдбаеалзт лапйігків.
Ндбджндфліпрщ ракзт гіялщ омжгйялура ла кіелаомглмку оівлі і гмвдгдлм, цм уіла лдмбдоделмпрі жлафлм
взца, ліе жбзркз, якзт жажлає пупнійщпрвм віг укзплзт жймфзлів. На V
Кмлгодпі ООН, якзи номтмгзв у вдодплі 1975 омку в Ждлдві (Швдиуаоія) нм жанмбігаллы жймфзллмпрі буйм
омж’яплдлм, цм гігалрпщкі омжкіоз
йыгпщкзт ра ілхзт вроар лапраырщ
віг лдмбдоделзт жймфзлів. Оплмвлі
нозлузнз, впралмвйдлі Кмлгодпмк, –
уд хзомкд номлзклдлля пкйаглмї
рдтлікз у впі гайужі взомблзурва,
пувмоі взкмгз гм уноавйілля рдтлікмы, лаявліпрщ жапмбів у омбмрі мндоармоа ра іл. Дмпзрщ жгагарз лапйігкз
омжоухдлля ЧАЕС ра ілхі гігалрпщкі
карапромсз, цм вігбуваырщпя в оджуйщрарі бджвігнмвігайщлмгм правйдлля гм пвмїт вфзлків кмлкодрлзкз

мпмбакз. Віглмплм аваоії ла ЧАЕС, в
мпраллі омкз взжлафдлм, цм ж бмку
ндопмлайу нмоухдлщ ноавзй дкпнйуарауії лд буйм гмнуцдлм. А номдкралрз лд омжкозвайз ноауівлзкак пралуії лдмбджндфлмпрі кмлпроукуії прдоелів одакрмоа і лдвзкйайз в рдтліфлзт гмкукдлрат[1, п.4], ра мбпралмвка
в номудпі пйабмгм ждкйдроупу гдмймгіфлзт омжймків і пнозяйа нозфзлі
аваоії. Сдипкмймгз ндодгбафайз і гмнмвігайз ном кмейзвіпрщ лдбджндфлзт
лапйігків, айд кдоівлзурвм гдоеавз гм
увагз уд лд пнозикайм [2, п. 3].
Дмуійщлм вігкірзрз, цм нмлярря
лдлавкзплмї взлз жаомгзймпя ж гавліт фапів, у Шукдопщкзт жакмлат
жгагуырщпя гіялля (ХХІ – ХVIII пр.
гм л.д), «якцм трм – лдбурщ хрмвтлув
(лдлавкзплм) гмфку фмймвіка і вмла
вроарзйа нйіг пвмєї уромбз». Рмжукілля лдмбдоделмпрі буйм лаявлд і в
Ілпрзрууіят Гая (143 о. л.д), «Нд нмгвдогадрпя лакажалзы рмр, крм нозфзлзй водг как – лзбугщ пйуфаилм,
бдж взлш з укшпйа». Віглмплм коаїл
Затіглмї Євомнз фапів Сдодглщмвіффя,
ном жймфзллу лдгбайіпрщ жгагуєрщпя у
жакмлі Каомйілз (1532), «Епйз воаф
йдгкмкшпйдллм, зйз лдмбмплмвалм
жймунмродбзй йдфдлздк, з ързк нозфзлзй пкдорщ кмку – йзбм» [3] . Та в
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уаопщкіи Рмпії, в Аорзкуйат Пдроа І
лдлавкзплд вбзвпрвм і бдж укзпйу
ракме буйм каоаллзк, «Еедйз уфзлзрпя пкдорлши убми, тмря лдлаомфлм з лдвмйды, фрмб убзрщ зйз нмоалзрщ, пмфзлзрдйщ рмгм взлмвдл дпрщ,
нмлдед убзипрвм мр рмгм номзжмхйм»
[4, п. 357].
В пуфаплу днмту в лахіи гдоеаві,
в укмват біжлдпмвмї дкмлмкікз в бійщхіи кіоі вфзляырщпя нмоухдлля
ноавзй гіяйщлмпрі у взомблзфзт номудпат ра псдоі уноавйілля аврмроалпнмормк, влапйігмк лдлайделмгм правйдлля гм сулкуімлайщлзт мбмв’яжків
взкмлавуякз абм кдоівлзкакз ндвлмгм взгу гіяйщлмпрі. В ракзт нмоухдллят пніввіглмпла вжаєкмжайделіпрщ нмрдлуіилзт нозфзл лапралля
хкмгз.
Поавмвмы нігправмы вігнмвігайщлмпрі жа жанмгіялля хкмгз вфзлдлляк лдмбдоделмгм жймфзлу, – є нпзтіфлд правйдлля мпмбз гм вфзлывалзт гіи фз бджгіяйщлмпрі, жгіглм пр. 25
КК Укоаїлз взла кає смоку лдмбдоделмпрі, яка нмгійяєрщпя ла жймфзллу пакмвндвлдліпрщ ра жймфзллу лдгбайіпрщ. Ндмбдоделіпрщ (ла йар.
Cvietus) мжлафає лаявліпрщ смокз
взлз гм мбмв’яжків, ра в лавфайщліи
йірдоаруоі вкажала жймфзллмы пакмвндвлдліпры, якцм мпмба ндодгбафайа
кмейзвіпрщ лапралля пупнійщлм лдбджндфлзт лапйігків, айд йдгкмваелм
омжоатмвувайа ла їт вігвдолдлля [5],
а бджгіяйщліпрщ в козкілайщлмку ноаві омжгйягаєрщпя як напзвла смока
нмвдгілкз мпмбз, лдвзкмлалля ндвлзт гіи, які вмла нмвзлла буйа і кмгйа взкмларз вігнмвіглм гм іплуыфмгм
мбмв’яжку в кмлкодрлзт укмват, абм
взкмлує лдлайделзк фзлмк, лд в
нмвлмку мбпяжі.
Суррєвзкз мжлакакз лдмбдоделзт жймфзлів є пнозфзлдлля лапйігків оіжлзкз взгакз гдрдокілауії, сіжімймгіфлзкз – взлзклдлля ндодврмкйдлля; нпзтмймгіфлзкз – нмкзйкмвд уявйдлля ном нмгії; ра кмоайщлм –
дрзфлзкз,- лдуваеліпрщ, мбукмвйдла
ілгзвігуайщлзк
правйдлляк
гм
мб’єкра гіяйщлмпрі. Опмбйзвм у омжгійат Козкілайщлмгм кмгдкпу, в праррі
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119 – лдмбдоделд вбзвпрвм, 128 –
лдмбдоделд ряекд абм пдодглщмї ряекмпрі рійдплд ухкмгедлля, ра в Пмпралмві Пйдлуку ВС Укоаїлз «Пом
жймфзлз номрз езрря ра жгмомв’я
мпмбз» лавдгдлм омж’яплдлля пурлмпрі ракмгм лдмбдоделмгм жймфзлу, а
пакд, мпмба ндодгбафайа кмейзвіпрщ
лапралля хкігйзвзт лапйігків пвмїт
гіи фз бджгіяйщлмпрі, айд йдгкмваелм
омжоатмвувайа ла їт вігвдолдлля
(жймфзлла
пакмвндвлдліпрщ),
абм
лд ндодгбафайа кмейзвмпрі лапралля ракзт лапйігків, тмфа нмвзлла
буйа и кмгйа їт ндодгбафзрз (жймфзлла лдгбайіпрщ) [6]. В ілхзт омжгійат лдмбдоделд жлзцдлля абм нмхкмгедлля каила пр.196,пйуебмва лдгбайіпрщ – пр. 367, ра пр. 412 – лдмбдоделд жлзцдлля абм нмхкмгедлля
віипщкмвмгм каила. Ппзтмймгія козкілайщлмї нмвдгілкз ноз вфзлдллі
ракзт гіялщ, – уд кмрзвауія як і впякмгм ілхмгм мпмбзпріплмгм номпрунку,
вфзлдлмгм у пралі нпзтмймгіфлмгм
ланоуедлля, лаявлі таоакрдолі нмкзйкз взкйзкаырщ ряекі лапйігкз.
Опмбйзвмпрі номрікалля ілрдйдкруайщлзт, вмйщмвзт, дкмуіилзт номудпів,
пнозикалля мбправзл, – ракме внйзваырщ ла взбіо жймфзллмгм пнмпмбу.
Дмуійщлм
взжлафзрз
мжлакз
жбйзедлля і омжкдеувалля укзплмї і
лдмбдоделмї смокз взлз. В пуфаплмпрі лдноякмгм, нмбіфлмгм укзпйу
лаявлі кмейзвмпрі жбйзедлля жа ілрдйдкруайщлмы мжлакмы, мпкійщкз
мпмба ноз ноякмку укзпйу і пакмвндвлдлмпрі ндодгбафає кмейзвіпрщ
лапралля пупнійщлм лдбджндфлзт лапйігків пвмгм гіялля, а омжкдеувалля,
- жа вмйщмвмы мжлакмы, мпкійщкз ноз
лдноякмку укзпйі мпмба пвігмкм
нознупкає лапралля лдбджндфлмгм
лапйігку, а ноз пакмвндвлдлмпрі йдгкмваелм омжоатмвує ла вігвдолдлля,
рмбрм, лд нознупкає лапралля.
Пмгвіила пкйагла, жкіхала смока взлз, кмейзва у жймфзлат як
пніввіглмхдлля гм гії і лапйігку. Кмйз гіялля є нмоухдлляк пндуіайщлзт
нозвзй лмокарзвлзт акрів ж лапралляк ноякзт, бджнмпдодгліт лапйігків,
рм взла мпмбз гм гіялля кмейзва у

Необережність – небезпечне діяння
смокі укзпйу абм лдмбдоделмпрі, гм
ноякзт лапйігків у смокі лдмбдоделмпрі. Кмйз мбєкрзвла прмомла жймфзлів пкйагає укзплд гіялля і жанмгіває оіжлзт лапйігків (бйзелі і віггайдлі), рмгі гм гіялля і бйзелщмгм
лапйігку смока взлз укзпла, а гм
віггайдлмгм лдмбдодела. Вкаедкм
козрдоії взжлафдлля смокз взлз в
жймфзлат ж нмгвіилмы смокмы: укзплзи жймфзл лаявлзи, кмйз взла мпмбз гм гіялля і ноякзт лапйігків у
смокі укзпйу, а цмгм віггайдлзт
лапйігків у смокі укзпйу фз лдмбдоделмпрі, абм йзхд гм лдмбдоделмпрі.
Ндмбдоделзи лаявлзи, кмйз взла
мпмба гм гіялля кмейзва у смокі
укзпйу абм у смокі лдмбдоделмпрі;
гм ноякзт лапйігків у смокі лдмбдоделмпрі.
На галзи фап іплує лдбджндфлзи
ланояк гіяйщлмпрі ж нмгвіилмы смокмы взлз – уноавйілля аврмроалпнмормк. В нмоухдллі ноавзй бджндкз
гмомелщмгм оуту, жгіглм пр. 286 КК
лаявлзи мпмбйзвзи йыгпщкзи сакрмо – укзпла взла, упвігмкйывала
гія ноз вфзлдллі мбгмлу жа лаявлмпрі
жупроіфлмгм аврмкмбійя, фз нігвзцдлля хвзгкмпрі в пкйагліи мбпралмвуі, нмомгеує длдогіы нмгайщхмгм
внйзву і лапрає бджвмомрлзи номудп,
нозгмга ж лапралляк ндвлзт лапйігків. Та в нмпралмві «Пом ноакрзку
жапрмпувалля пугакз Укоаїлз жакмлмгавпрва у пноават ном гдякі жймфзлз номрз бджндкз гмомелщмгм оуту ра
дкпнйуарауії роалпнмору»
Пйдлук
ВС лагмймхує, цм вігнмвігайщліпрщ
жа пр. 286 КК лапрає йзхд жа укмвз,
якцм взлла мпмба влапйігмк нмоухдлля ндвлзт ноавзй пнозфзлзйа ж
лдмбдоделмпрі нмрдоніймку пдодглщмї
ряекмпрі фз ряекд рійдплд ухкмгедлля абм имгм жагзбдйщ [7]. Срмпмвлм нмоухдлля ноавзй бджндкз ла
гмомгат, є вкажівка ла козрдоії
муілывалля пзруауії жймфзлу, – уд
таоакрдо ра кмрзвз гмнуцдлзт мпмбмы нмоухдлщ ноавзй бджндкз гмомелщмгм оуту абм дкпнйуарауії роалпнмору, її правйдлля гм узт нмоухдлщ
ра нмвдгілку ніпйя вфзлдлля жймфзлу.

Дмвдгдлля нозфзллмгм жв’яжку
лдмбдоделмпрі і лапйігків жанмгіялзт
нмоухдлляк лмок бджндкз взкмлалля ндвлзт омбір, – є лдвіг’єклмы
мжлакмы бугщ-якмгм лдмбдоделмгм
жймфзлу. Якцм в жакмлі лд игдрщпя
ном нмоухдлля кмлкодрлзт лмок
бджндкз (ланозкйаг, у пр. 119 КК), рм
лдмбтіглм вваеарз, цм ндодгбафаєрщпя нмоухдлля рак жвалзт жагайщлзт
ноавзй бджндкз, які фдодж їт фзпйдлліпрщ і омжкаїріпрщ лд ніггаырщпя взфдонлмку мбйіку. Помрд нмоухдлля
бугщ-якмгм ноавзйа бджндкз взжлафдлмгм в гзпнмжзуії, у вігнмвіглзт взнагкат кмед карз каужайщлу пзйу і
взкйзкарз жанмгіялля хкмгз. Віграк
лдмбтіглм вігхукарз рми козрдоіи,
якзи гмжвмйзрщ взжлафзрз каужайщлу
жлафуціпрщ нмоухдлля ндвлмгм ноавзйа бджндкз. Поз ущмку лд кмела
взтмгзрз ж абпроакрлзт сіймпмспщкзт нмлярщ, які лд каырщ фіркзт наоакдроів (взнагкмвіпрщ і лдмбтігліпрщ, одайщла кмейзвіпрщ рмцм)[8].
Зймфзллм-лдгбайд нпзтіфлд правйдлля, цм таоакрдозжуєрщпя вігпурліпры
ндодгбафдлля пуб'єкрмк пупнійщлм
лдбджндфлзт лапйігків, лд є нмомелдфды в нпзтіуі мпмбз, а явйяє пмбмы
уійкмк ндвлзи нпзтіфлзи номудп[9].
Опмбйзвіпрщ лдмбдоделмї жймфзллмпрі, ла вігкілу віг укзплзт
жймфзлів, ноз пкмєллі якзт лапйігмк
пвігмкм жавгаєрщпя пуб'єкрмк і лаявла
ндвла номнмоуіиліпрщ кіе «жймы вмйды» ( прундлдк кмоайщлмї жінпмвалмпрі) жймфзлуя ра ряекіпры жавгалмї
їк хкмгз, ноз лдмбдоделмпрі ракмї
номнмоуіилмпрі лдкає. Поз лдмбдоделмпрі таоакрдо жанмгіялля хкмгз
взжлафаєрщпя лд прійщкз прундлдк
кмоайщлмї жінпмвалмпрі мпмбз, пкійщкз
псдомы гіяйщлмпрі пуб'єкрів ра таоакрдомк взкмозпрмвувалзт їк жлаоягщ і
жапмбів, рмбрм пзруауієы, в якіи вігбуваєрщпя гіялля, а ракме багарщка
ілхзкз мбправзлакз, цм кмеурщ
бурз взнагкмвзкз гйя пуб'єкра [10].
З нмжзуіи аврмоа, мпмбз, які вфзлзйз
жймфзлз ж лдмбдоделмпрі, пкйагаырщ
пакмпріилу козкілмймгіфлу кйапзсікауіилу гоуну, пндузсіка уілліплмлмокарзвлмї моієлрауії мпмбзпрмпрі
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лдмбдоделмгм жймфзлуя нмйягає в
рмку, цм віл, ла вігкілу віг лавкзплмгм жймфзлуя, лдгарзвлм віглмпзрщпя лд гм ндвлзт уіллмпрди, а гм лмок
мтмомлз їт уіллмпрі.
Напйігкз які кмеурщ лапрарз у
омбмрі ж нігвзцдлмы лдбджндкмы ла
нігнозєкпрві, у Пмпралмві ВС Укоаїлз «Пом ноакрзку жапрмпувалля
пугакз жакмлмгавпрва у пноават ном
жймфзлз номрз бджндкз взомблзурва» лавмгзрщпя нмлярря «хкмга жгмомв'ы нмрдоніймку», в праррят 271,
272, 273, 274, 275 КК Укоаїлз, рмбрм,
взнагкз, нмв'яжалі іж жанмгіялляк
мпмбі пдодглщмї ряекмпрі фз йдгкзт
рійдплзт ухкмгедлщ, цм пнозфзлзйз кмомркмфаплзи омжйаг жгмомв'я
абм лджлафлу вроару ноауджгарлмпрі.
Та в нмляррі «Загомжа жагзбдйі йыгди фз лапралля ілхзт ряекзт лапйігків», в праррят 272, 273, 274,
275 КК Укоаїлз, лдмбтіглм омжукірз ракі жкілз у пралі взомблзфзт
мб'єкрів нігнозєкпрв,
улапйігмк
якзт взлзкає як одайщла лдбджндка
езрры йыгди абм лдбджндка жанмгіялля (лапралля) хкмгз вкажалзк у
узт праррят бйагак. Тяекіпрщ икмвіолзт лапйігків взжлафаєрщпя жайделм
віг уіллмпрі бйаг, які нмправйдлм ніг
жагомжу, кійщкмпрі мпіб, які кмеурщ
нмпроаегарз віг лдбджндфлзт гіи,
омжкіоу кмейзвмї кардоіайщлмї хкмгз рмцм, ра «Загзбдйщ йыгди» – уд
взнагкз пкдорі мглієї абм кійщкмт
мпіб [11].
Опмбйзвмпрі мбправзл вфзлдлля
лдмбдоделмпрі, в номудпат гіяйщлмпрі
ж лдбджндфлзкз кардоіайакз в дкмлмкіфліи (нігнозєклзущкіи гіяйщлмпрі), в жакмлі взжлафдлі нмлярряк «нмоухдлля ноавзй нмвмгедлля» ж лдбджндфлзкз одфмвзлакз, ра омжукієкм, цм взбутмлдбджндфліпрщ – уд прал
взомблзфмгм номудпу, жа якмгм взкйыфаєрщпя кмейзвіпрщ взбуту абм у
взнагку взлзклдлля, лд бугд внйзву
ла йыгди лдбджндфлзт і хкігйзвзт
сакрмоів, цм нмв'яжалі ж взбутмк.
Обмв'яжкмвмы мжлакмы нмоухдлля
ноавзй нмвмгедлля ж ракзкз нодгкдракз, жгіглм лмок КК Укоаїлз є
пнозфзлдлля пупнійщлм лдбджндфлзт
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лапйігків ра лайдезрщ впралмвйдллы
фз буйм гмнуцдлм гоубу лдмбдоделіпрщ, яка внйзває ла квайісікауіы
жймфзлу.
У фзллмку КК Укоаїлз у омжгійі
Х «Зймфзлз номрз бджндкз взомблзурва», в гзпнмжзуії праррди вкажуєрщпя ла «нмоухдлля ноавзй» бдж нмяплдлля ла бджвігнмвігайщлд правйдлля
вігнмвігайщлзт мпіб, а ракзкз кмела
вваеарз і укзплмы гієы. У пр. 172
КК Укоаїлз вкажівка ла «гоубд нмоухдлля жакмлмгавпрва ном ноауы»,
в пр. 173 «гоубд нмоухдлля угмгз ном
ноауы» ра іл. Віглмплм смокз взлз,
в пр. 264 КК Укоаїлз ноякм вкажалм
ла лдгбайд жбдоігалля жбомї абм бмимвзт нознапів, абм як в пр. 277 КК –
укзплд оуилувалля фз нмхкмгедлля
хйятів пнмйуфдлщ і роалпнморлзт
жапмбів. Міоа нмкаоалля жймфзлів, які
вфзляырщпя
ж
лдмбдоделмпрі,
нмк’якхдла ла вігкілу віг укзплзт,
тмфа у пр. 66 КК Укоаїлз лд вкйыфдла у ндодйік як нмк’якхуыфа мбправзла.
Пігправз мбмв’яжку взнйзваырщ іж
пйуебмвзт абм нмпагмвзт сулкуіи, а
пйуебмва бджгіяйщліпрщ кає номяв в
гвмт мплмвлзт смокат: уд лдвзкмлалля гіи, ндодгбафдлзт мбмв’яжкмк
ра лдлайделд взкмлалля, рмбрм,
лдвзкмлалля в нмвліи кіоі. Дм ракзт
віглмпярщпя жймфзлз кдгзфлзт ноауівлзків у якзт нозпурля лдмбдоделіпрщ, пакмвндвлдліпрщ, лдгбайіпрщ фз
нмкзйка.
На жавдохдлля вкаедкм, цм ндодвзцдлля віипщкмвмы пйуебмвмы
мпмбмы вйагз фз пйуебмвзт нмвлмваедлщ, якцм мпмба лд укзплм взихйа жа кдеі ноавзй, – гії лдмбдоделмпрі, пакмвндвлдліпрщ ра лдгбайіпрщ,
нмомгедла дкмуіилзк пралмк йыгзлз. А дкмуії – уд бімдлдогдрзфлд вігмбоаедлля омжукілля пуб’єкрмк жкіпру нмгії (мбпралмвкз нодгкдра, гіи
ілхмгм пуб’єкра) і муілкз, – є гедодймк кмрзвауії.
Зймфзлла лдмбдоделіпрщ жа жкіпрмк лмок КК Укоаїлз, – є гмпзрщ
акруайщлзк нзралляк і нмродбує нмгайщхмгм лаукмвмгм гмпйігедлля ра
жакмлмгавфмгм угмпкмлайдлля нм ла-

Необережність – небезпечне діяння
ноякак гіяйщлмпрі і мпмбйзвм, у псдоі
пуфаплмгм аврмкарзжмвалмгм взомблзурва ра ілсмокауіилзт рдтлмймгіи.
Ндмбтіглд нігвзцдлля оівля квайісікауії взкмлавуів і кдоівлзків ра

гмрозкалля вігнмвіглзт ноавзй ноз
взкмлаллі сулкуімлайщлзт мбмв’яжків. А лаха кдра – жабджндфзрз бджндку гіяйщлмпрі у впіт ланоякат лдмйібдоайщлмї озлкмвмї дкмлмкікз.
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Yakovlevа S. Carelessness is a dangerous act
The essence of the negligent form of guilt and damage is investigated. The
negligence of the acts is dealt with in international documents and the value of the
costs of the consequences, and the causes of human losses. In the historical aspect, the
origin of inadvertent guilt and the current era of negligence in the development of the
neo-liberal economy, in the field of production processes and management of motor
vehicles are indicated.
Features of the person's attitude to functional duties - without the evil will and
criminal intent, negligence, which according to the rules of the Criminal Code is
divided into self-confidence and criminal negligence. The explanation to the plenum of
the Supreme Court of Ukraine regarding the nature of the careless crime and the
grounds for liability for the damage caused is given. The questions of the double
(complex) form of guilty and signs of convergence intentional and negligent, the
importance of proving the causal connection of the acts and the peculiarities of the
consequences according to the norms in the chapters O. Ch. Criminal Code of Ukraine.
Key words: carelessness, self-confidence, negligence, double form of guilt,
dangerous consequences.
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Розвиток теоретичних положень
про судову владу у демократично-правовій
державі: нові виклики сьогодення
(рецензія на монографію Булкат М. С.
«Теоретико-правові засади розвитку та
функціонування судової влади»)*
В Укоаїлі розває пугмва одсмока. Цд мгла ж ваейзвзт птмгзлмк ла
хйяту кмгдоліжауії лахмї гдоеавз,
яка нмкйзкала жабджндфзрз лагіилзи,
номпрзи і гмпрунлзи жатзпр ноав і
пвмбмг гомкагял, а ракме ноавмвзи
жатзпр нігнозєкпрв, упралмв і могаліжауіи віг бугщ-якзт лдноавмкіолзт
нмпягалщ.
З мгйягу ла уд, ноімозрдрлзк ланоякмк ноавлзфмї лаукз є смокувалля взваедлзт нігтмгів, мбґоулрувалля ра нмгайщхд вномвагедлля
вігнмвіглзт кмлуднуіи омжвзрку пугмвмї вйагз, її сулкуіи, дсдкрзвлмї

пзпрдкз могалів, яка вігнмвігає лмвзк взкйзкак ра жавгалляк.
У ущмку кмлрдкпрі пйіг вігкірзрз
гмпйігедлля М. С. Буйкар «Тдмодрзкм-ноавмві жапагз омжвзрку ра сулкуімлувалля пугмвмї вйагз». Аврмо
пйухлм жвдолуйа увагу ла «нпдвгмкдрмгмймгіфлзи» айгмозрк, взкмозпралля якмгм, ла еайщ, є лагжвзфаилм
омжнмвпыгедлзк у вірфзжляліи лаууі. А пакд: 1) кмлпрарауія іплувалля
мкодкзт пкйагмвзт у проукруоі пугмвмї вйагз (ноз ущмку гм увагз
ндодваелм вжярм апндкр жакмлмгавфмгм одгуйывалля). Нанозкйаг, рзт

_________________
* Буйкар М. С. Тдмодрзкм-ноавмві жапагз омжвзрку ра сулкуімлувалля пугмвмї вйагз :
кмлмгоасія / НАН Укоаїлз, Іл-р гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм.– Кзїв : Юозгзфла
гукка, 2018. – 502 п.

195

Публiчне право № 1 (33) (2019)
фз ілхзт пугмвзт могалів, нмпагмвзт
мпіб абм номудпуайщлзт пкйагмвзт,
які ндодгбафдлі фзллзк жакмлмгавфзк уодгуйывалляк; 2) «лаукмва
йдгірзкіжауія» лмок фзллмгм жакмлмгавпрва ж нзралщ пугмвмї вйагз –
їт мнзп ра нмяплдлля жапмбакз ыозгзфлмї лаукз, нмоівлялля іж жакмлмгавфзк уодгуйывалляк вігнмвіглзт
апндкрів у жаоубіелзт коаїлат
рмцм.
Такзи «лаукмвзи» мнзп вед іплуыфзт могалів ра проукруо лд пнозяє угмпкмлайдллы гдоеавлзт кдталіжків. Нармкіпрщ, аврмо пйухлм вігкірзйа акруайіжауіы нмродб у рдмодрзфлзт нмймедллят, їт ндодгйягі ра вгмпкмлайдллі. А жгмгмк – омжомбуі (ла
мплмві ракзт рдмодрзфлзт нмймедлщ)
лмвзт гдкмкоарзфлм-ноавмвзт кмгдйди ра проукруо.
Так, у кмлмгоасії аврмо взоіхувайа лзжку рдмодрзфлзт жавгалщ у
кдеат гмкрозлз пугмвмї вйагз. В
клзжі взкйагдлм оджуйщрарз кмкнйдкплмгм ужагайщлдлля лаявлзт рдмодрзкм-ноавмвзт ланоауывалщ, а ракме
взжлафдлм нзралля, які, ла гукку
аврмоа, нмродбуырщ пуррєвмгм гммноауывалля, жкілз, смокувалля
лмвзт лаукмвзт нмймедлщ прмпмвлм
їт омжукілля.
У тмгі номвдгдлмгм гмпйігедлля
псмокуйщмвалм ра жаномнмлмвалм гм
лаукмвмгм везрку бйзжщкм гвагуярз
рдмодрзкм-ноавмвзт гдсіліуіи у гмкрозлі пугмвмї вйагз. Такме нмпйігмвлм мбґоулрмвалм номудп смокувалля
багарщмт пзпрдк: мжлак, сулкуіи,
нозлузнів, могалів пугмвмї вйагз ра
їт проукруоз.
У ндохмку омжгійі взкйагдлм аврмопщкзи нігтіг гм омжукілля пніввіглмхдлля номудпів іпрмозфлмгм
омжвзрку пугмфзлпрва, пугмвмї вйагз
ра нмпруну гмкрозлз пугмвмї вйагз,
цм нмйягає в іплуваллі гвмт уявлзт
«ноякзт». Заномнмлмвалм гм лаукмвмгм везрку взжлафдлля номудпів
«іпрмозфлзи омжвзрмк (ґдлджа) пугмфзлпрва, пугмвмї вйагз» ра «омжвзрмк
гмкрозлз пугмвмї вйагз», а ракме
гдсіліуії «кмлуднуія пугмвмї вйагз» і
«рдмоія пугмвмї вйагз».
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У гоугмку омжгійі псмокуйщмвалм гдсіліуії «мжлака пугмвмї вйагз» ра «вйапрзвіпрщ пугмвмї вйагз»,
цм ґоулруырщпя ла оджуйщрарат алайіжу пуфаплмгм пралу гмпйігедлля
ущмгм нмлярря, взявйдліи пндузсіуі
пніввіглмхдлля нмлярщ «мжлака» і
«вйапрзвіпрщ», аврмопщкмку нігтмгі
гм їт смокувалля. Заномнмлмвалм гм
лаукмвмгм везрку взжлафдлля нмлярря «пзпрдка мжлак пугмвмї вйагз», цм мбґоулрмвалд оджуйщраракз
ужагайщлдлля лаявлзт омжукілщ ра
аврмопщкзк нігтмгмк гм имгм взжлафдлля.
У родрщмку омжгійі жаномнмлмвалм гм лаукмвмгм везрку гдсіліуії
«сулкуія пугмвмї вйагз», «сулкуії
пугмвмї вйагз», цм ґоулруырщпя ла
оджуйщрарат ужагайщлдлля лаявлзт
омжукілщ, гмпйігедлля пніввіглмхдлля їт жкіпру іж пукіелзкз нмляррякз,
а ракме ла аогукдлрмвалмку аврмопщкмку нігтмгі гм їт смокувалля. В
имгм мплмві рдмодрзкм-ноавмві нмймедлля ном: ноавмву нозомгу гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї гдоеавз ра її сулкуімлайщлмгм нозжлафдлля, пндузсіку омжвзрку і роалпсмокауії сулкуімлайщлмгм нозжлафдлля пугмфзлпрва,
жкіпр ндовзллзт кардгмоіи гйя смокувалля нмлярщ «сулкуія пугмвмї
вйагз», «сулкуії пугмвмї вйагз» рмцм. Ссмокуйщмвалм гдсіліуіы «пзпрдка нозлузнів пугмвмї вйагз», мбґоулрмвалм кмкнйдкплзи рдмодрзкмноавмвзи нігтіг гм смокувалля пзпрдкз нозлузнів пугмвмї вйагз ра її
проукруоз, цм ґоулруєрщпя ла оджуйщрарат ужагайщлдлля її лаявлзт кйапзсікауіи ра взкмозпраллі аврмопщкмгм
нігтмгу.
У фдрвдормку омжгійі жаномнмлмвалм гм лаукмвмгм везрку гдсіліуії
«могал пугмвмї вйагз», «пзпрдка могалів пугмвмї вйагз», цм ґоулруырщпя
ла оджуйщрарат ужагайщлдлля лаявлзт
омжукілщ, гмпйігедлля пніввіглмхдлля їт жкіпру іж пукіелзкз нмляррякз,
а ракме ла аогукдлрмвалмку аврмопщкмку нігтмгі гм їт смокувалля. Ссмокуйщмвалм кмкнйдкплзи рдмодрзкмноавмвзи нігтіг гм омжукілля пкйагмвзт пзпрдкз могалів пугмвмї вйагз
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ра її проукруоз. В имгм мплмві – пзпрдка сулкуіи, які взкмлує пугмва
вйага як пкйагмва гдоеавлмї вйагз у
гдкмкоарзфліи, ноавмвіи гдоеаві. На
мплмві ущмгм нігтмгу мкодпйдлм пзпрдку могалів пугмвмї вйагз Укоаїлз.
Сйіг вігкірзрз, цм кмлмгоасія
Буйкар М. С. є пуррєвзк влдпкмк у
взоіхдлля пкйаглзт нзралщ рдмодрзкм-ноавмвмї лаукз. Ссмокуйщмвалі в
гмпйігедллі рдмодрзфлі нмймедлля,
взплмвкз ра одкмкдлгауії кмеурщ
бурз
взкмозпралі
у
лаукмвмгмпйігліи псдоі, у жакмлмгавфіи псдоі, у лавфайщлмку номудпі рмцм.

Ваорм вігжлафзрз, цм кмлмгоасія «Тдмодрзкм-ноавмві жапагз
омжвзрку ра сулкуімлувалля пугмвмї
вйагз» кмед бурз мб’єкрмк лаукмвмгм ра нозкйаглмгм ілрдодпів хзомкмгм
кмйа фзрафів – віг пругдлрів, взкйагафів і лаукмвуів гм упіт, трм уікавзрщпя нзраллякз пугмвмї вйагз, її
омжвзрку ра сулкуімлувалля. Дмпйігедлля взкйагдлм сатмвмы кмвмы в
лаукмвмку прзйі, ла взпмкмку лаукмвм-кдрмгзфлмку оівлі. Упд уд гає
нігправз гйя рмгм, цмб взпмкм муілзрз оджуйщрарз ноауі аврмоа.
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