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У номудпі нмбугмвз дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз ваейзву омйщ вігігоаырщ 
бажмві нозлузнз, які жакоінйыырщпя 
ла кмлпрзрууіилмку оівлі і мрозку-
ырщ нмгайщхзи омжвзрмк ра кмлкод-
рзжауіы в жакмлат ра нігжакмллзт 
акрат, цм и гає нігправз їт віглдпрз 
гм ноавмвзт нозлузнів. 

Позлузн у лаууі – уд мплмвлд 
рдмодрзфлд жлалля, якд лд нмродбує 
гмкажувалля. Вйаплд рдокіл «нозл-
узн» (віг йар. principium - мплмва, 
ндохммплмва) буквайщлм мжлафає мп-
лмву, кдоівлу ігды, взтіглд нмймедл-
ля бугщ-якмгм явзца [1]. В. І. Дайщ 
вваеає, цм «нозлузн – уд лаукмва 
фз кмоайщла нігправа, ноавзйм, мплм-
ва, віг якмї лд вігпрунаырщ» [2, 
п. 431]. Алаймгіфлд рйукафдлля нм-
лярря «нозлузн» лагає С. І. Оедгмв, 
якзи вваеає, цм «нозлузн – мплмв-
лд, взтіглд нмймедлля бугщ-якмї рдм-
оії вфдлля, лаукз рмцм» [3, п. 515]. 

У пймвлзку ілхмкмвлзт пйів ла-
гаєрщпя кійщка жлафдлщ рдокілу 
«нозлузн»: 1) мплмвлд, взтіглд нм-
ймедлля бугщ-якмї рдмоії, вфдлля, 
лаукз, пвірмгйягу, нмйірзфлмї могалі-
жауії; 2) влуроіхлє ндодкмлалля йы-
гзлз, цм взжлафає її правйдлля гм 
гіиплмпрі, лмокз нмвдгілкз і гіяйщлм-
прі; 3) мплмва упромы фз гії бугщ-
якмгм нозйагу, кдталіжку [4, п. 658]. 
Оред, у пдлпі «взтіглмгм нмймедл-
ля», «ндодкмлалщ», «нмгйягів», «ігди» 
уди рдокіл жапрмпмвуєрщпя в мплмв-
лмку имгм омжукіллі. 

У пуфапліи ыозгзфліи лаууі ніг 
ноавмвзкз нозлузнакз В. П. Гозба-
лмв омжукіє «кдоівлі нмймедлля ноа-
ва, имгм мплмвлі жапагз, цм взоаеа-
ырщ мб’єкрзвлі жакмлмкіолмпрі, рдл-
гдлуії ра нмродбз пупнійщпрва, взжла-
фаырщ пурліпрщ упієї пзпрдкз, гайужі 
фз ілпрзруру ноава ра каырщ жагайщ-
лммбмв’яжкмвд жлафдлля ж мгйягу ла 
їт ноавмвд жакоінйдлля» [5, п. 215]. 
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Т. Н. Дмбомвмйщпщка жажлафає, цм 
«нозлузн є рдмодрзфлзк ужагайщлдл-
ляк лаибійщх рзнмвмгм, цм кмлпра-
рує і взоаеає жакмлмкіоліпрщ, нмкйа-
гдлу в мплмву ніжлалля вжагайі фз в 
мплмву бугщ-якмї гайужі жлалля» [6, 
п. 6-7]. 

М. В. Цвік вваеає, цм нозлузнз 
є «пвмєоіглзкз «лдовмвзкз удлроа-
кз ноава», взкмгак якзт нмвзллі 
вігнмвігарз впі ноавмві лмокз [7, 
п. 49-64]. У жв’яжку ж узк С. А. Ммпіл 
уійкмк ноавмкіолм жажлафає: «взтм-
гяфз ж рмгм, цм в ноавмвіи лаууі ніг 
нозлузнмк омжукіырщпя лд рійщкз 
вігмкодкйдлі у взгйягі віглмплм па-
кмпріилзт дйдкдлрів нозлузнз ноава, 
айд и сулгакдлрайщлі ігдї ра ігдайз, є 
лдмбтіглзк жвдолурзпщ гм ігдайів ра 
нмгйягів оіжлзт гмпйіглзків ла нм-
лярря нозлузнів ноава» [8, п. 37]. 

Акудлруыфз увагу ла ваейзвмпрі 
и лдмбтіглмпрі кардгмоії «нозлузнз» 
ноава гйя ыозгзфлмї лаукз, гйя па-
кмгм ноава, вфдлі каырщ оіжлі нігтмгз 
гм взжлафдлля ущмгм сдлмкдлу. Ддякі 
аврмоз лакагаырщпя омжкозрз ноавмві 
нозлузнз фдодж кардгмоіы «мб’єкрзв-
лі лмокз» [9, п. 93]. Вваеаєрщпя, цм 
мб’єкрзвлі лмокз пнмфарку жакйагдлі 
в пупнійщлзт віглмпзлат, а жакмлмга-
вуы жайзхаєрщпя йзхд ніжларз їт ра 
взпймвзрз. Помрд, цм омжукірз ніг 
мб’єкрзвлзкз лмокакз – бмедпрвдл-
лі лапралмвз, нознзпз омжуку, ноа-
взйа пнійщлмгм номезвалля, взкмгз 
омжуклмпрі ра пноавдгйзвмпрі рмцм – 
літрм нмяплзрз лд кмед. І уд жомжу-
кійм, агед в бугщ-якіи гдоеаві, бугщ-
якіи ноавмвіи пзпрдкі жакмлмгавдущ 
нм-оіжлмку нігтмгзрщ гм омжукілля 
узт мб’єкрзвлзт лмок [10, п. 14]. 

Дмвмйі нмхзодлзк є нігтіг, віг-
нмвіглм гм якмгм нозлузнз ноава 
мрмрмелыырщпя ж «іпрзллзкз лмока-
кз» [11]. Помрд пномбз жапрмпмвува-
рз гм ыозгзфлзт лмок козрдоії «іп-
рзллмпрі» фз «тзблмпрі» мгоажу ла-
роанзйз ла жандодфдлля гмпйіглзків 
[12]. 

Такме гдякі вфдлі взгійяырщ и 
лмокз-нозлузнз, цм мрмрмелыырщпя 
ж ндвлзкз взтіглзкз, вігноавлзкз 
мплмвакз ноава [13]. 

Акруайщліпрщ галмгм гмпйігедлля 
нмйягає у рмку, цм пуфаплзи прал 
гзлакіфлмгм омжвзрку жакмлмгавпрва 
ра ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз, роалп-
смокауії пупнійщлмї пвігмкмпрі ра ноа-
вмвмї ігдмймгії, смокувалля лмвмї гд-
кмкоарзфлмї гдоеавлмпрі пвігфзрщ ном 
рд, цм нозлузнз ноава лд жайзхаырщ-
пя жапрзгйзкз кмлпроукуіякз, вмлз 
роалпсмокуырщпя, вжаєкмгіырщ ж іл-
хзкз ноавмвзкз явзцакз, взявйяы-
фз лмвзи ноавмжапрмпмвлзи нмрдлуіай. 
Опмбйзвмї акруайіжауії нозлузнз 
ноава лабуваырщ у кмлрдкпрі одайіжа-
уії гдоеавлм-ноавмвмї ноакрзкз. 

Оред, омжкаїрря нмгйягів ла вз-
жлафдлля нозлузнів ноава лд гає 
жкмгз вфдлзк гіирз єгзлмї гуккз ном 
їт нмлярря, пурліпрщ, кйапзсікауіы ра 
пзпрдку, а рмку уд нзралля жайзха-
єрщпя гмвмйі акруайщлзк у лаукмвіи 
нмйдкіуі. 

Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфлу мплмву 
гмпйігедлля нозлузнів кмлпрзрууіи-
лмгм ноава жакйайз ноауі багарщмт 
вірфзжлялзт уфдлзт, пдодг якзт – 
В. Б. Авдо’ялмв, М. О. Баикуоармв,  
О. В. Баралмв, Ю. М. Бзпага, О. П. Ва-
пзйщфдлкм, В. П. Гомбмва, Г. В. Загм-
омеля, О. В. Заифук, Б. В. Кайзлмв-
пщкзи, А. М. Кмймгіи, О. Л. Кмнзйдл-
км, Л. Т. Козвдлкм, А. Р. Коупял,  
О. С. Лмрык, О. В. Маоудйяк, Н. В. Мі-
хзла, Н. А. Мяймвзущка, Н. М. Олі-
цдлкм, 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. Тм-
гзка, 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 таоакрд-
озпрзка кдрмгмймгії гмпйігедлля 
нмлярря нозлузнів ноава. Завгалляк 
є ж’япувалля жкіпру нмлярря ра мплм-
влзт мжлак нозлузнів ноава коіжщ 
нозжку гайужі кмлпрзрууіилмгм ноава 
ра їт одайіжауії у кмлпрзрууіилмку 
кдталіжкі гдоеавлмї вйагз. 

Ужагайщлыыфз алайіж лаукмвмї 
гуккз ж гмпйігеувалмї номбйдкз, вао-
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рм жажлафзрз, цм фзкайм нмгйягів ла 
нмлярря нозлузнів ноава жвмгзрщпя 
ндодваелм гм рощмт мплмвлзт нігтмгів 
цмгм їт омжукілля: хзомкмгм, вужщкм-
гм (лмокарзвлмгм) і гмкрозлайщлмгм. 

У хзомкмку пдлпі пурліпрщ ноава 
омжгйягаєрщпя як рака, цм вкйыфає 
лмокз ра ілхі ноавмві явзца: ноавмп-
вігмкіпрщ, ноавмвіглмпзлз, пуб’єк-
рзвлі ноава, акрз жапрмпувалля ноава, 
ноавмнмоягмк ра ілхі пкйагмві ноавм-
вмї кардоії [14, п. 106-107]. Звігпз и 
хзомкд рйукафдлля нозлузнів ноава. 

У вужщкмку (лмокарзвлмку) ом-
жукіллі ноавм жвмгзрщпя гм жакмлу фз 
ілхзт жагайщлмвзжлалзт гедодй. У 
ущмку взнагку вфдлі вваеаырщ, цм 
нозлузнз лд кмеурщ іплуварз нмжа 
лмокакз ноава. Так, М. І. Баиріл 
взжлафає жкіпр нозлузнів ноава як 
«взтіглзт, взжлафайщлзт ігди, нмйм-
едлщ, лапралмв, цм пкйагаырщ кмоа-
йщлу ра могаліжауіилу мплмву взлзк-
лдлля, омжвзрку ра сулкуімлувалля 
ноава. Позлузнз ноава є рзк, ла 
фмку жаплмвалі смокувалля, гзлакі-
ка ра гія ноава, цм гає жкмгу взжла-
фзрз нозомгу галмгм ноава як гдкмк-
оарзфлмгм фз, лавнакз, рмрайіраолм-
гм» [15, п. 148]. 

Такмї е нмжзуії гмрозкуєрщпя і 
В.М. Рдус, якзи вваеає вігкіллмы 
мжлакмы нозлузнів ноава їт вігмбоа-
едлля в ноавмвзт лмокат і жажлафає, 
цм «нозлузнз ноава каырщ жапаглз-
фзи таоакрдо, взоаеаырщ пурліпрщ 
ноава і в кмлудлромвалмку взгйягі 
таоакрдозжуырщ имгм жкіпр. Тмбрм 
нозлузнз ноава – уд, мбоажлм взпйм-
вйыыфзпщ, гуха ноава ра имгм пдоуд-
взла. На мплмві нозлузнів кмела 
пугзрз лд рійщкз ном ноавм в уіймку, 
имгм пурліпрщ, а и рдлгдлуії имгм нм-
гайщхмгм омжвзрку» [16, п. 15]. Дм 
рмгм е уфдлзи вваеає, цм «жавгалля 
гмпйіглзка нмйягає лд в рмку, цмб 
кмлпроуыварз бугщ-які ігдайщлі 
нозлузнз і гмкагарзпщ їт жакоінйдл-
ля в нмжзрзвлмку жакмлмгавпрві, а в 
рмку, цмб взявзрз ігдї, цм вед кіп-
рярщпя в ноаві, мпяглурз їт ра нозвдп-
рз в ймгіфлм лдпундодфйзву пзпрдку» 
[17, п. 16]. С. Ю. Лавоупщ ракме жа-
жлафає, цм «нозлузнз ноава абм 

ноякм жакоінйдлі в ноавмвзт лмокат, 
абм ж лмок взвмгярщпя, рмку вфдла 
омбзрщ взплмвмк, цм вмлз лдвіг’єклі 
мглд віг мглмгм [18, п. 15]. 

З взпймвйдлзкз нмжзуіякз вфд-
лзт кмела нмгмгзрзпщ фапркмвм, 
агед нозлузнз, як і бугщ-яка ілха 
ноавмва кардгмоія, лд взлзкаырщ і лд 
іплуырщ пакі нм пмбі. Пмява, жкіла фз 
нознзлдлля їт іплувалля жавегз жу-
кмвйыєрщпя нмродбакз і жакмлмкіо-
лмпрякз пупнійщлмгм омжвзрку ла 
ндвлмку драні гдоеавмрвмодлля. Тм-
ку вваеаєкм, цм жавгалля лаукз нм-
йягає лд у вігхукуваллі вед іплуы-
фзт нозлузнів у фзллмку жакмлмгав-
прві, а в рмку, цмб смокувалля фз 
одсмокувалля жакмлмгавпрва бажува-
ймпщ ла уійіпліи пзпрдкі нозлузнів. 

Ддякі нозбіфлзкз лмокарзвлмгм 
нігтмгу жажлафаырщ, цм нозлузнз – 
уд ігдї, айд в рми ед фап жвмгярщ їт гм 
лмок ноава. Нанозкйаг, С. С. Айдк-
пєєв вваеає нозлузнз взтіглзкз, 
лапкоіжлзкз ігдякз, мплмвакз, цм 
взоаеаырщ гмймвлд ра взоіхайщлд у 
жкіпрі ноава. Вфдлзи омбзрщ акудлр 
ла рмку, цм «іплуыфз лапакндодг в 
ыозгзфлзт лмокат, ноавмві нозлуз-
нз нозракаллі упіи ноавмвіи кардоії, 
впщмку кдталіжку ноавмвмгм одгуйы-
валля. Вмлз жлатмгярщ пвіи номяв і в 
ыозгзфліи ноакрзуі, і в ноавмпвігм-
кмпрі, і в ноавмжапрмпмвлзт акрат» 
[19, п. 76-77]. Ваорм жажлафзрз, цм 
вфдлзи, таоакрдозжуыфз нозлузнз 
ноава, лд жандодфує їт вігбзрря в іл-
хзт ноавмвзт кардгмоіят, айд омбзрщ 
акудлр ла їт жакоінйдллі лапакндодг 
в ыозгзфлзт ноавмвзт лмокат. 

Ілхі вфдлі лд нмв’яжуырщ нмлярря 
нозлузнів ноава ж мбмв’яжкмвзк їт 
жакмлмгавфзк фз ілхзк ноавмвзк 
мнмпдодгкувалляк, і вваеаырщ, цм 
вмлз уявйяырщ кардгмоії ыозгзфлмї 
лаукз, які взжлафаырщ лдмбтігліпрщ 
рзт фз ілхзт пнмпмбів ра смок ноа-
вмвмгм одгуйывалля пупнійщлзт віг-
лмпзл [20]. Такзи ланояк у пуфапліи 
ыозгзфліи лаууі взжлафаырщ як гмк-
розлайщлзи. 

Позбіфлзкз гмкрозлайщлмгм ом-
жукілля нозлузнів ноава вваеаырщ, 
цм нозлузнз ноава каырщ взкйыфлм 
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гмкрозлайщлзи таоакрдо і їк лд вйап-
рзва ікндоарзвліпрщ [21, п. 5-10]. Зм-
кодка, І. Б. Ммодил жажлафає, цм 
«нозлузнз ноава є лаибійщх жагайщ-
лзк взявмк мплмвлзт кдоівлзт мп-
лмв, взтіглзт нмймедлщ лаукз ноава 
в уіймку фз мкодкмї имгм гайужі фз… 
ілпрзруру» [22, п. 14]. Ці нмгйягз 
нмгійяє і К. А. Чдолмв, якзи вваеає, 
цм «нозлузнз ноава – уд ндвлі ігдї, 
цм ндвлзк фзлмк внйзваырщ ла нм-
бугмву пзпрдкз ноава, одайіжауіы 
ноава і в кілудвмку оатулку врійы-
ырщпя в ноавмнмоягку» [23, п. 14]. 

Ілхзи гмпйіглзк, Д. А. Кмвафмв, 
вваеає, цм нозлузнз ноава – мплм-
вмнмймелі ігдї, жапагз, цм взжлафаырщ 
пурліпрщ ноава, цм взнйзває ж гдлдоа-
йщлзт ігди пноавдгйзвмпрі ра пвмбмгз 
[24, п. 71]. В. М. Каорахмв вкажує, цм 
нозлузнакз ноава є «сулгакдлрайщлі 
ігдї ра ігдайз, які псмокуйщмвалі ла 
мплмві лаукмвмгм ра ноакрзфлмгм гмп-
вігу» [25, п. 222-223]. А. А. Фдгмофдл-
км жажлафає, цм «нозл-узнз таоакрд-
озжуырщпя лд прійщкз абпроакрлмы 
жагайщліпры, а ракмы жагайщліпры, яка 
ноякм нмв’яжала ж пурліпры, мплмвмы 
явзц ра номудпів і є гмвмйі пріикмы, 
нмпріилмы» [26, п. 60-61]. 

Ужагайщлыыфз взкйагдлі нмжзуії 
вфдлзт цмгм омжукілля нозлузнів 
ноава, вваеаєкм гмуійщлзк нозєгла-
рзпщ гм нозбіфлзків гмкрозлайщлмгм 
нігтмгу, агед пуфаплзи прал гдоеа-
вмрвмодлля в Укоаїлі таоакрдозжу-
єрщпя ндокалдлрлзк одсмокувалляк 
ра кмгдоліжауієы упієї пзпрдкз жакм-
лмгавпрва, у рмку фзпйі кмлпрзрууіи-
лмгм. Тмку првмодлля дсдкрзвлмгм 
кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеав-
лмї вйагз нмвзллм вігбуварзпщ ніг 
внйзвмк як жагайщлмпмуіайщлзт, рак і 
пндуіайщлм-ыозгзфлзт нозлузнів. 
Ндмбтіглм, цмб якіплм млмвйдлі, ндо-
пндкрзвлі «кдоівлі ігдї», «жапагз», 
«бажмві мплмвз» врійзйзпщ у кмлпрз-
рууіилі лмокз, лабуйз одгуйярзвлмгм 
жлафдлля гйя упщмгм кмлпрзрууіилмгм 
кдталіжку гдоеавлмї вйагз ра прайз 
фапрзлмы кмлпрзрууіилм-ноавмвмї 
кардоії. 

У жв’яжку ж узк ваорм нозєгла-
рзпщ гм нмжзуії Д. А. Скзолмва, якзи 

жажлафає, цм «в мплмві нозлузнів 
ноава жавегз йдеарщ дкмлмкіфлі, нм-
йірзфлі ра пмуіайщлі явзца ра жакмлз. 
У оджуйщрарі нозлузн ноава іплує 
рмку, цм ракзкз є жакмлз нозомгз ра 
пупнійщпрва. Айд рур ваейзвм воатм-
вуварз, цм нозлузнз ноава вігмбоа-
еаырщ лд впі жакмлмкіолмпрі ра явз-
ца, а йзхд рі, які пралмвйярщ ілрдодп 
гйя гдоеавз» [27, п. 35]. Взпймвйдлд 
кмела йзхд гмнмвлзрз рджмы ном рд, 
цм нозлузнз ноава вігмбоаеаырщ 
жакмлмкіолмпрі ра явзца, які пралмв-
йярщ ілрдодп лд рійщкз і лд прійщкз 
гйя гдоеавз, пкійщкз гйя лаомгу як 
лмпія пувдодлірдру ра єгзлмгм гедод-
йа вйагз в Укоаїлі. 

Позлузнз як мжлака, цм взмкод-
кйыє ру фз ілху гайужщ ноава пдодг 
ілхзт, є ракмы, цм жбйзеує оіжлі 
гайужі ноава, агед каиед впі лаукмвуі 
– нодгправлзкз впіт гайуждвзт гмкр-
озлайщлзт ланояків взмкодкйыырщ 
жагайщлі нозлузнз ноава як нозлуз-
нз, які каырщ жлафдлля гйя кмелмї іж 
гайужди ноава. Об’єглуыфзк фзллз-
кмк у ущмку апндкрі є сіжзфла мпмба 
(йыгзла), агед у лаукмвіи ыозгзф-
ліи йірдоаруоі нмпріилм лагмймхуєрщ-
пя ла рмку, цм ла пуфаплмку драні 
вігбуваєрщпя упвігмкйдлля ноімозрд-
рлмпрі жагайщлмйыгпщкзт уіллмпрди, а 
мпраллі каырщ таоакрдо нозлузнів, 
псмокуйщмвалзт ла оівлі взпмкмгм 
прундля ужагайщлдлля [28, п. 5]. З 
мгйягу ла мпмбйзвмпрі нозлузнів 
ноава, як пндузсіфлмї ноавмвмї кард-
гмоії, в лзт, як пйухлм жауваеує 
О. Ф. Скакул, жмпдодгедлзи пвірмвзи 
гмпвіг омжвзрку ноава, гмпвіг узвійі-
жауії ра врійыырщпя жагайщлмйыгпщкі 
уіллмпрі [29, п. 253]. 

Оред, нзралля гмпйігедлля 
нозлузнів ноава лабуває мпмбйзвмгм 
жлафдлля у пвірйі євомілрдгоауіилзт 
номудпів, які вігбуваырщпя в Укоаїлі, 
рмбрм у кмлрдкпрі ноаглдлля укоаїл-
пщкмї гдоеавз цмгм жаномвагедлля 
нмжзрзвлмгм гмпвігу жакмлмгавфмгм 
водгуйывалля ра нмжзрзвлзт жгмбур-
ків ноава євомндипщкзт коаїл у вір-
фзжлялд кмлпрзрууіилд жакмлмгавпр-
вм. Такд вномвагедлля у лауімлайщлу 
жакмлмгавфу пзпрдку ра ыозгзфлу 
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ноакрзку є лдмбтіглзк ж кдрмы вз-
кмлалля Укоаїлмы вжярзт ла пдбд 
кіелаомглзт жмбмв’яжалщ у фапрзлі 
жагайщлмвзжлалзт нозлузнів, жанмжз-
фдлля дйдкдлрів нмжзрзвлмгм євом-

ндипщкмгм гмпвігу («гаокмліжауія» 
жакмлмгавпрва), аганрауії жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм жакмлмгавпрва кіе-
гдоеавлзт одгімлайщлзт пнійщлмр, 
жмкодка коаїл ЄС. 
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Шарiйм В. А. Загайщлмлаукмві нігтмгз гм взжлафдлля нозлузів ноава ра їт 
внйзв ла омжвзрмк кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз 

В прарі жгіиплдлм таоакрдозпрзку лаукмвзт нігтмгів гм взжлафдлля нмлярря 
нозлузнів ноава. Дмпйігедлм номбйдкз, нмв’яжалі іж омжукілляк нозлузнів ноава у 
номудпі одайіжауії кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдоеавлмї вйагз. Такме мкодпйдлі мп-
лмвлі мжлакз внйзву нозлузнів ноава ла одайіжауіы кмлпрзрууіилмгм кдталіжку гдо-
еавлмї вйагз. 

Кйюфмві пймва: нозлузнз, нозлузнз ноава, одайіжауія нозлузнів ноава, гдо-
еавла вйага, кдталіжк гдоеавлмї вйагз, кмлпрзрууіилзи кдталіжк гдоеавлмї вйагз. 

 

 

Шарзйм В. А. Обцдлауфлшд нмгтмгш к мнодгдйдлзю нозлузнмв ноава з зт 
вйзялзд ла оажвзрзд кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз 

В прарщд мпуцдпрвйдла таоакрдозпрзка лауфлшт нмгтмгмв к мнодгдйдлзы нмля-
рзя нозлузнмв ноава. Иппйдгмвалш номбйдкш, пвяжаллшд п нмлзкалздк нозлузнмв 
ноава у номудппд одайзжаузз кмлпрзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз. 
Такед мфдофдлш мплмвлшд нозжлакз вйзялзя нозлузнмв ноава ла одайзжаузы кмл-
прзруузмллмгм кдталзжка гмпугаопрвдллми вйапрз. 

Кйюфдвшд пймва: нозлузнш, нозлузнш ноава, одайзжаузя нозлузнмв ноава, 
гмпугаопрвдллая вйапрщ, кдталзжк гмпугаопрвдллми вйапрз, кмлпрзруузмллши кдта-
лзжк гмпугаопрвдллми вйапрз. 

 

 

Shatilo V. Theoretical approaches to defining the principles of law and their im-
pact on the development of the constitutional mechanism of the state power  

A description of scientific approaches to defining the notion of the principles of law 
is made. Problems related with understanding the principles of law when implementing 
the constitutional mechanism of the state power are investigated. The main manifesta-
tions of the impact of the principles of law on the implementation of the constitutional 
mechanism of the state power are outlined.  

Key words: principles, principles of law, implementation of principles of law, state 
power, state power mechanism, constitutional mechanism of the state power. 
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Гдлджзп пуфаплмї кмлуднуії ноа-
вмвмї гдоеавз жукмвйдлзи гмймвлзк 
фзлмк пралмвйдлляк ілпрзруру ноав 
ра пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла. 
Бмомрщба жа пвмбмгз в одромпндкрзв-
лмку взкіоі япкоавм вкажує лак ла 
ноімозрдрлі уіллмпрі кмлкодрлмї іпрм-
озфлмї днмтз.  Цікавзк гйя лаукмвм-
гм мпкзпйдлля є омжвзрмк ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля у кмлрдкпр-
лмку вжаєкмжв’яжку ж ілхзкз пмуіа-
йщлзкз ноавакз йыгзлз. У рзт, фз 
ілхзт апндкрат фзкайм лаукмвуів, 
якзт кз жгагаєкм лзефд, гмпйігеу-
вайз ндвлі апндкрз нзралля, номрд 
уіййы праррі є лаукмвд гмпйігедлля 
кмкнйдкплмгм таоакрдоу цмгм вжає-
кмжв’яжку кмлпрзрууіилмгм ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля ж ілхзкз 
пмуіайщлзкз ноавакз йыгзлз. 

Звзфаилм, цм пвірмвзи кмлпрз-
рууіилзи номудп ла ндохзт дранат лд 
у нмвліи кіоі вігмбоаеав гзсдодлуі-
ауіы ноав йыгзлз ра гомкагялзла, 

цм є уійкмк жомжукійм. Пдохі кмл-
прзрууії, жмкодка США (1787 о.) ра 
Фоалуії (1791 о.) фапркмвм улмоку-
вайз йзхд нмйірзфлі ра мпмбзпрі ноа-
ва йыгзлз, цм віггждокайывайм ак-
руайщлі апндкрз бмомрщбз пмуіайщлзт 
гоун. Ндгаодклм ла жлакдлат соал-
уужщкмї одвмйыуії фзраєкм жлакдлзрі 
пймва «Свмбмга. Рівліпрщ. Боардопр-
вм.». 

Як бугщ-якд явзцд, омжвзрмк 
якмгм абм нозжвмгзрщ гм имгм вгмп-
кмлайдлля ра упкйаглдлля (якцм 
кіпрзрщ пурліплі таоакрдозпрзкз), абм 
гм жалднагу (якцм уд явзцд взнаг-
кмвд ра нмбіфлд), ілпрзрур ноав йы-
гзлз, як мплмвлзи кмкнмлдлр кмлуд-
нуіи ноавмвмї гдоеавз ра гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, влапйігмк нмга-
йщхзт проукруолзт жкіл в оіжлзт 
пупнійщлзт  пзпрдкат пнозиляв лдмб-
тігліпрщ нмпзйдлля пмуіайщлмї пкйа-
гмвмї. 

На кмлпрзрууіилмку оівлі ж нм-
фарку ХХ пр. в нодгкдрі кмлпрзрууіи-
лмгм одгуйывалля ілпрзруру ноав 
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йыгзлз ра гомкагялзла нмфайз 
ж’явйярзпя лмві дйдкдлрз, а пакд пм-
уіайщлі ра дкмлмкіфлі (Вдикаопщка 
Кмлпрзрууія Нікдффзлз 1919 о., 
Кмлпрзрууія Чдтмпймваффзлз 1920 о., 
Кмлпрзрууія Іпналії 1931 о. ра іл.).  

На кіелаомглмку оівлі пмуіайщ-
лі ноава вндохд ыозгзфлм мсмокйд-
лі в Загайщліи гдкйаоауії ноав йыгз-
лз 1948 о., в якіи жажлафдлм, цм кме-
ла йыгзла, як фйдл пупнійщпрва, кає 
ноавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля і ла 
жгіиплдлля лдмбтіглзт гйя нігроз-
калля її гіглмпрі і гйя війщлмгм омж-
взрку її мпмбз ноав у дкмлмкіфліи, 
пмуіайщліи і куйщруоліи гайужят жа 
гмнмкмгмы лауімлайщлзт жупзйщ і 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва ра 
вігнмвіглм гм проукруоз і одпуопів 
кмелмї гдоеавз (пр. 22). Пмймедлля 
Загайщлмї гдкйаоауії 1948 о. жлаихйз 
пвіи омжвзрмк і в ілхзт кіелаомглзт 
акрат, жмкодка в Міелаомглмку накрі 
ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі 
ноава віг 16 гоугля 1966 омку. Віг-
нмвіглм гм пр. 3 гдоеавз, які бдоурщ 
уфапрщ у ущмку Пакрі, жмбмв'яжуырщпя 
жабджндфзрз оівлд гйя фмймвіків і 
еілмк ноавм кмозпрувалля впіка дкм-
лмкіфлзкз, пмуіайщлзкз і куйщруо-
лзкз ноавакз, ндодгбафдлзкз в ущм-
ку Пакрі. Пмймедлля Пакру омжвз-
лурм в нмгайщхмку в Євомндипщкіи 
пмуіайщліи таорії 1996 о.  

Коік Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії, в кмлрдкпрі омжвзрку гмуійщлм 
ракме жгагарз ракі одгімлайщлі акрз, 
які прмпуырщпя пмуіайщлзт ноав    
йыгзлз, жмкодка: Акдозкалпщку гд-
кйаоауіы ноав і мбмв’яжків йыгзлз 
1948 омку (прарря XVI), Асозкалпщ-
ку таоріы ноав йыгзлз і лаомгів 
1981 омку (нодакбуйа, праррі 15, 16), 
Каїопщку гдкйаоауіы ном ноава йы-
гзлз у іпйакі 1990 омку (праррі 13, 
17), Аоабпщку таоріы ноав йыгзлз 
2004 омку (праррі 2, 34, 36, 38, 39, 40).  

В Укоаїлі, яка оарзсікувайа 
вкажалзи Пакр, Оплмвлзи Закмл ном-
гмймхує гдоеаву пмуіайщлмы, ра, віг-
нмвіглм, кіпрзрщ лзжку пмуіайщлзт 
ноав йыгзлз, гм якзт кз віглмпзкм: 
ноавм ла ноауы (пр. 43), ноавм ла 
проаик (пр. 44), ноавм ла вігнмфзлмк 

(пр. 45), ноавм ла пмуіайщлзи жатзпр 
(пр. 46), ноавм ла езрйм (пр. 47), ноа-
вм ла гмпрарліи езррєвзи оівдлщ 
(пр. 48), ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу ра ноавм 
ла кдгзфлд проатувалля (пр. 49). На 
вігкілу віг нмйірзфлзт ра мпмбзпрзт 
ноав пмуіайщлі ноава нмродбуырщ 
впралмвйдлля агодплзт мбмв’яжків 
гдоеавз.  

Коік пндуіайщлзт лмок Оплмв-
лмгм Закмлу Укоаїлз кз кмедкм 
взгійзрз і кмлпрзрууіилі лмокз жа-
гайщлмгм таоакрдоу, жкіпр якзт бдж-
нмпдодглщм нмв'яжалзи жі пмуіайщлз-
кз ноавакз. Змкодка, уд нмймедлля 
цмгм взжлафдлля Укоаїлз пмуіайщ-
лмы гдоеавмы (пр. 1), номгмймхдлля 
йыгзлз лаивзцмы пмуіайщлмы уіл-
ліпры (пр. 3), жакоінйдлля нозлузну 
вдотмвдлпрва ноава (пр. 8), взжлалля 
фзллзт кіелаомглзт гмгмвмоів фап-
рзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз (пр. 9), жабмомла жвуедлля 
жкіпру ра мбпягу ноав і пвмбмг 
(пр. 22), гаоалрувалля нозлузну оі-
влмпрі (пр. 24).     

Смуіайщлі ноава влапйігмк пвмєї 
мпмбйзвмї омйі в езррєгіяйщлмпрі 
мпмбз урвмоыырщ пмбмы пзпрдку пнд-
уіайіжмвалзт ноав йыгзлз, яка кає 
пкйаглу влуроіхлы проукруоу вжає-
кмжв’яжків ра нмпріилзи вжає-
кмжв’яжмк ж ілхзкз ноавакз.  Якцм 
кз бугдкм омжгйягарз пзпрдку пмуіа-
йщлзт ноав фдодж нозжку рдкрмймгії 
О.О. Бмггалмва [1], рм  кмедкм вз-
жлафзрз, цм пмуіайщлі ноава жлатм-
гярщпя ла драні кмл’ыгауії, рмбрм 
пнівноауі мкодкзт дйдкдлрів пзпрдкз. 
У пвмы фдогу жагайщла рдмоія пзпрдк 
Л. Бдорайалсі [2] гає нігправз віглм-
пзрз пмуіайщлі ноава гм вігкозрмї 
пзпрдкз, яка ндодбуває у лдндодозв-
лмку жв’яжку іж жмвліхлікз дйдкдл-
ракз ілхзт пзпрдк.   

Діиплм, жакоінйдлі ла кмлпрзру-
уіилмку оівлі пмуіайщлі ноава, як 
буйм жажлафдлм взцд, смокуырщ пм-
бмы пзпрдку пндуіайіжмвалзт дйдкдл-
рів, які вжаєкмгіырщ як впдодгзлі 
гоунз, рак і каырщ гвмпрмомллі вжає-
кмжв’яжкз ж ноавакз йыгзлз ілхмгм 
жкіпрмвлмгм пноякувалля.  
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Дм мглзт ж ноімозрдрлзт пмуіа-
йщлзт ноав віглмпярщпя гоуна ноав, 
ндодгбафдлзт в пр. 49 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, вігнмвіглм гм якмї кмедл 
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв'я, кдгзф-
лу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля. 
В пзпрдкі кмлпрзрууіилзт пмуіайщлзт 
ноав уі ноава мтмнйыырщ пндузсіфлд 
кмйм пупнійщлзт віглмпзл, агед жгм-
омв’я уд нозомглд бйагм йыгзлз, якд 
лайдезрщ їи лджайделм віг гомкагял-
прва фз ніггалпрва, взжлалля жі прм-
омлз гдоеавз. Вкажалі кмлпрзрууіилі 
ноава вігнмвіглм гм пр. 3 Закмлу 
Укоаїлз «Пом мплмвз лауімлайщлмї 
бджндкз Укоаїлз» віглмпярщпя гм 
мб’єкрів лауімлайщлмї бджндкз. Зла-
фзкіпрщ бйага нмв’яжуєрщпя і ж рзк, 
цм бугщ-які ілхі ноава, в рмку фзпйі 
і пмуіайщлі, в бійщхмпрі взнагків пур-
рєвм вроафаырщ пвмы лапуцліпрщ ра 
уілліпрщ бдж лаявлмпрі бйага жгмомв’я.  

Кмлпрзрууіилд ноавм ла мтмом-
лу жгмомв’я нмв’яжуєрщпя вфдлзкз ж 
кмейзвіпры йыгзлз взкмозпрмвува-
рз упі пмуіайщлі, лапакндодг гдоеав-
лі, жапмбз, пноякмвалі ла жбдодедлля, 
жкіулдлля, омжвзрмк ра, у взнагку 
нмоухдлля, віглмвйдлля какпзкайщ-
лм гмпяелмгм оівля сіжзфлмгм и нпз-
тіфлмгм пралу її могаліжку [3, п. 35]. 
Упніхліпрщ одайіжауії ноава ла мтм-
омлу жгмомв’я нмв’яжуєрщпя ж дсдкрз-
вліпры взкмлалля гдоеавмы пвмєї 
пмуіайщлмї сулкуії. З роіагз жажлафд-
лзт ноав, ноавм ла мтмомлу жгмомв’я 
лмпзрщ лаибійщх кмкнйдкплзи ра 
пзпрдклзи таоакрдо. Дм фзллзків 
жабджндфдлля ноава віглмпярщпя ігдм-
ймгіфлі, дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, ноавмві 
ра дкмймгіфлі сакрмоз. 

У пвмы фдогу кмлпрзрууіилд 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу нмв’яжу-
єрщпя вед ж ілгзвігуайіжауієы пмуіа-
йщлмгм ноава, ра кмейзвіпры йыгзлз 
одайіжуварз кмлпрзрууіилд ноавм ла 
мрозкалля гмнмкмгз. Як ноавзйм 
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу нмв’яжу-
єрщпя ж нмродбуы мпмбз ноз лаявлмп-
рі ндвлмгм жатвмоывалля. 

Кмлпрзрууіилд ноавм ла кдгзф-
лд проатувалля взпрунає гаоалрієы 
ноава ла кдгзфлу гмнмкмгу. Оглак, 
фзллд жакмлмгавпрвм Укоаїлз нмрод-

бує пвмгм пуррєвмгм вгмпкмлайдлля 
цмгм жабджндфдлля нмвлмрз кмейз-
вмпрди одайіжауії ноава ла кдгзфлд 
проатувалля.  

Алайіж кіпуя ноава ла мтмомлу 
жгмомв’я, ноава ла кдгзфлу гмнмкмгу 
ра ноава ла кдгзфлд проатувалля в 
пзпрдкі пмуіайщлзт ноав ндодгбафає 
лдмбтігліпрщ взжлафдлля пніввіглм-
хдлля кдгзфлзт ноав ж ілхзкз пмуі-
айщлзкз ноавакз.  

Оплмвлзи Закмл Укоаїлз гм пз-
прдкз пмуіайщлзт ноав вкйыфає, жмк-
одка,  ноавм ла ноаую (пр. 43 Кмл-
прзрууії). Поавм ла ноауы номихйм 
пвіи гмвмйі розвайзи кмоайщлзи, 
ноавмвзи, дкмлмкіфлзи гдлджзп. Так, 
нозлаиклі жгагаєкм пймва анмпрмйа 
Павйа в Доугмку нмпйаллі гм сдппа-
ймлікіиуів «якцм трм лд тмфд роугз-
рзпя, рми таи і лд їпрщ» (3.10) [4, 
С. 366].    

Поавм ла ноауы лайдезрщ гм 
сулгакдлрайщлзт ноав йыгзлз, які є 
мб’єкрмк як кіелаомглм-ноавмвмгм, 
рак і лауімлайщлмгм одгуйывалля. Зм-
кодка, в пр. 23 Загайщлмї гдкйаоауії 
ноав йыгзлз віг 10.12.1948 о., пр. 6 
Міелаомглмгм накру ном дкмлмкіфлі, 
пмуіайщлі і куйщруолі ноава віг 
16.12.1966  о. (оарзсікмвалм 19.10. 
1973 о.), пр. 1 Євомндипщкмї пмуіайщлмї 
таорії (ндодгйялура) віг 03.05.1996 о. 
(оарзсікмвалм 14.09.2006 о.), кмлвдл-
уіят ра одкмкдлгауіят Міелаомглмї 
могаліжауії ноауі ра іл.  

На оівлі мплмвлзт жакмлів ноавм 
ла ноауы в жаоубіелзт коаїлат 
ж’явйяєрщпя ндодваелм в йібдоайщліи 
кмлпрзрууіиліи кмгдйі ла родрщмку 
драні пвірмвмгм кмлпрзрууіилмгм ном-
удпу – ніпйя Доугмї Свірмвмї віилз, ж 
кмлпрзруывалляк рдокілу «пмуіайщла 
гдоеава».   

Алайіж кіелаомглм-ноавмвзт 
лмок ра кмлпрзрууіилзт рдкпрів жа-
оубіелзт коаїл йібдоайщлмї кмлпрз-
рууіилмї кмгдйі гмжвмйяє гіирз вз-
плмвку ном вжаєкмжв’яжмк ноава ла 
ноауы ра роіагз кдгзфлзт ноав.  З 
рмфкз жмоу кіелаомглм-ноавмвзт 
акрів ноавм ла ноауы омжукієрщпя як 
«ноавм кмелмї  йыгзлз  гіпрарз км-
ейзвіпрщ жаомбйярз пмбі ла езрря 
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ноауды,  яку вмла війщлм мбзоає абм 
ла яку вмла війщлм нмгмгеуєрщпя» 
(пр. 6 Міелаомглмгм накру ном дкм-
лмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі ноава). 
Помрд, кдгзфлі ноава смокуырщ ндв-
лі взкмгз гм одайіжауії ноава ла ноа-
уы, взпрунаыфз, ноз ущмку, бійщх 
ноімозрдрлмы кмлпрзрууіилмы уіллі-
пры.  Євомндипщка пмуіайщла таорія в 
н. 1 фапрзлз ндохмї пр. 3 «Поавм ла 
бджндфлі ра жгмомві укмвз ноауі» кіп-
рзрщ жмбмв’яжалля Срмоіл, у рмку 
фзпйі, омжомбзрз, жгіиплыварз і ндоі-
мгзфлм ндодгйягарз нмпйігмвлу лауі-
млайщлу нмйірзку в гайужі мтмомлз 
ноауі, взомблзфмї гігієлз і взомблз-
фмгм пдодгмвзца, ра в пр. 8 жакоінйыє 
ноавм ноауыыфзт еілмк ла мтмомлу 
кардозлпрва. Бдж жабджндфдлля ракзт 
укмв, ноавм ла ноауы лд кмед бурз 
одайіжмвалд.  

Поавм ла бджндфлі ра жгмомві 
укмвз ноауі одгуйыырщпя ракме і пр. 
7 Міелаомглмгм накру ном дкмлмкіф-
лі, пмуіайщлі і куйщруолі ноава, Кмл-
вдлуії МОП 1981 о. № 155 «Пом бдж-
ндку и гігієлу ноауі ра взомблзфд 
пдодгмвзцд» ра іл.  

Кмлпрзрууіилі нмймедлля кмод-
пнмлгуырщпя ж лмокакз кіелаомглзт 
акрів. Змкодка, вігнмвіглм гм фдрвдо-
рмї ра н’ярмї фапрзл пр. 43 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз «Кмедл кає ноавм ла 
лайделі, бджндфлі і жгмомві укмвз ноа-
уі, ла жаомбірлу нйару, лд лзефу віг 
взжлафдлмї жакмлмк. Взкмозпралля 
ноауі еілмк і лднмвлмйірліт ла лдбдж-
ндфлзт гйя їтльмгм жгмомв'я омбмрат 
жабмомляєрьпя». Тмбрм, впралмвйдлі 
ноавмві мбкдедлля жі прмомлз роіагз 
кдгзфлзт ноав взжлафаырщ ноавмвзи 
одезк одайіжауії ноава ла ноауы, цм 
жлаихйм пвмє номгмведлля в нмрмф-
лмку жакмлмгавпрві Укоаїлз. Змкод-
ка, уд прмпуєрщпя гйавз ХІ «Отмомла 
ноауі» Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
(праррі 153 – 173); н. «г» фапрзлз 
ндохмї пр. 6 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу ноауі;  ф. 1 пр. 4 
Закмлу Укоаїлз «Пом мтмомлу ноа-
уі», жгіглм якмї «Ддоеавла нмйірзка в 
гайужі мтмомлз ноауі взжлафаєрщпя 
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз і пноякм-

вала ла првмодлля лайделзт, бджндф-
лзт і жгмомвзт укмв ноауі, жанмбігал-
ля лдцаплзк взнагкак ра номсдпіи-
лзк жатвмоювалляк». 

Помбйдкарзка жатзпру жгмомв’я 
ра езрря в номудпі одайіжауії ноава 
ла ноауы правайа нодгкдрмк лаукм-
взт нмхуків  ракзт вфдлзт, як 
Н. Б. Бмймріла, С. М. Вмймхзла, 
В. О. Ддкзгдлкм, Д. М. Коавумва, 
В. В. Кмпрзущкзи, І. В. Лагуріла, 
В. Ф. Онозхкм, О. М. Пмрмнатіла, 
І. І. Шакхзлмва ра іл.  Акруайщліпрщ 
фзкаймї кійщкмпрі гмпйігедлщ жукмв-
йдла лапакндодг оівлдк взомблзфмгм 
роавкарзжку в Укоаїлі. І тмфа жа 
мпраллі гдпярзйірря пнмпрдоігаєрщпя 
пуррєвд жлзедлля (ж 120 рзп. взнаг-
ків взомблзфмгм роавкарзжку, ж якзт 
2600 пкдордйщлм в 1992 о. [5], гм 4 
126 взнагків, ж якзт 409 пкдордйщлм 
в 2018 о. [6]), номрд пзруауія баеає 
бурз коацмы.   

Ммела нмгмгзрзпщ ж рмфкмы жм-
оу В. Ф. Пужзолмгм ном рд, цм «ноа-
вм ла лайделі, бджндфлі ра жгмомві 
укмвз ноауі як дйдкдлр ноавмвмгм 
прарупу гомкагялзла є пуб'єкрзвлзк, 
лайдезрщ упік і кмелмку гомкагялз-
лу жмкодка. Цщмку ноаву гомкагял 
вігнмвігає мбмв'яжмк гдоеавз в мпмбі 
кмкндрдлрлзт могалів нм мтмомлі 
жгмомв'я, првмодллы жгмомвзт і бдж-
ндфлзт укмв ноауі» [7, С. 20], цм 
вкйыфає в пдбд, в рмку фзпйі, жабдж-
ндфдлля ноауівлзка лайделзк кдгз-
флзк мбпйугмвувалляк і паліраолм-
номсійакрзфлзкз жатмгакз цмгм 
жбдодедлля жгмомв’я мпмбз.   

Такзк фзлмк, кмела жажлафзрз, 
цм ноавм ла мтмомлу жгмомв’я взпру-
нає бажмвзк ноз одайіжауії ноава ла 
ноаую, укмвмю имгм жгіиплдлля. В 
пвмю фдогу ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу 
ра ноавм ла кдгзфлд проатувалля є 
пуномвіглзкз ноавакз віглмплм ноава 
ла ноаую, жкіпр ра мб’єк одайіжауії 
якзт ндвлзк фзлмк жайдезрь віг 
мпралльмгм.    

З ноавмк ла ноауы ріплм 
нмв’яжалд лапрунлд пмуіайщлд ноавм, 
якд кз омжгйялдкм, агед вігнмвіглм 
гм пр. 45 Кмлпрзрууії Укоаїлз кмедл, 
трм ноауыє, кає ноавм ла вігнмфзлмк; 
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уд ноавм жабджндфуєрщпя лагалляк 
глів цмрзелдвмгм вігнмфзлку, а ра-
кме мнйафувалмї цмоіфлмї вігнупркз, 
впралмвйдлляк пкмомфдлмгм омбмфмгм 
гля цмгм мкодкзт номсдпіи і взомб-
лзурв, пкмомфдлмї розваймпрі омбмрз 
у ліфлзи фап. 

Поавмвд одгуйывалля ноава ла 
вігнмфзлмк гдрайіжмвалм в Кмгдкпі 
жакмлів ном ноауы Укоаїлз (ф. 2 пр. 2, 
гйава V), Закмлі Укоаїлз «Пом вігну-
пркз» ра прайм нодгкдрмк гмпйігедл-
ля, жмкодка, ракзт вфдлзт, як 
Ю. В. Баоалык, В. С. Вдлдгзкрмв, 
Л. П. Гоужілмва, О. Д. Каондлкм, 
Г. А. Поугдлпщкзи, С. Г. Сроукійіл ра 
іл. 

Поавм ла вігнмфзлмк, як ілхі 
пмуіайщлі ноава жлаихйм пвмє ноа-
вмвд жакоінйдлля в кіелаомглм-
ноавмвзт акрат. Змкодка, в праррі 24 
Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз, 
вігнмвіглм гм якмї «Кмела йыгзла 
кає ноавм ла вігнмфзлмк і гмжвіййя,  
вкйыфаыфз ноавм  ла  омжуклд  мб-
кдедлля  омбмфмгм  гля ра ла мнйа-
фувалу ндоімгзфлу вігнупрку»; нулкрі 
«d» праррі 7 Міелаомглмгм накру ном 
дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і куйщруолі 
ноава; нулкрі 5 фапрзлз 1 праррі 2 
Євомндипщкмї пмуіайщлмї таорії (ндод-
гйялурмї);  кмлвдлуії Міелаомглмї 
могаліжауії ноауі – «Пом  цмрзелд-
взи  вігнмфзлмк  ла номкзпймвзт 
нігнозєкпрват» № 14 віг 1921 омку 
ра «Пом цмрзелдвзи вігнмфзлмк у 
рмогівйі  ра упралмват»  № 106 віг  
1957 омку.  

Алайіж жкіпру кмлпрзрууіилмгм 
ноава ла вігнмфзлмк, гає нігправз 
жомбзрз ндвлі взплмвкз цмгм жв’яжку 
ущмгм ноава ж  ноавмк ла мтмомлу 
жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгз-
флд проатувалля. Поавм ла мтмомлу 
жгмомв’я в апндкрі мпіб, цм ноауююрь, 
жлафлмю кіомю  мтмнйює ноавм ла віг-
нмфзлмк. Поавм ла вігнмфзлмк взпру-
нає ваейзвзк фзллзкмк жбдодедлля 
жгмомв’я. Пмоухдлля ноав ла вігнмфз-
лмк кмед нозжвдпрз гм взлзклдлля 
віглмпзл ж одайіжауії ноава ла кдгзфлу 
гмнмкмгу, цм нмвзллм гаоалруварзпь, 
в рмку фзпйі і фдодж кдталіжк кдгзф-
лмгм проатувалля.  

Вігнмвіглм гм праррі 46 Оплмв-
лмгм Закмлу Укоаїлз гомкагялз ка-
ырщ ноавм ла пмуіайьлзи жатзпр, цм 
вкйыфає ноавм ла жабджндфдлля їт у 
оажі нмвлмї, фапркмвмї абм рзкфапмвмї 
вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз гмгу-
вайщлзка, бджомбірря ж лджайделзт 
віг лзт мбправзл, а ракме у праомпрі 
ра в ілхзт взнагкат, ндодгбафдлзт 
жакмлмк. Цд ноавм гаоалруєрщпя жага-
йщлммбмв'яжкмвзк гдоеавлзк пмуіа-
йщлзк проатувалляк жа оатулмк 
проатмвзт влдпків гомкагял, нігноз-
єкпрв, упралмв і могаліжауіи, а ракме 
быгедрлзт ра ілхзт гедодй пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля; првмодлляк кдод-
еі гдоеавлзт, кмкулайщлзт, нозвар-
лзт жакйагів гйя гмгйягу жа лдноауд-
жгарлзкз. Пдлпії, ілхі взгз пмуіайщ-
лзт взнйар ра гмнмкмгз, цм є мплмв-
лзк гедодймк іплувалля, каырщ жа-
бджндфуварз оівдлщ езрря, лд лзефзи 
віг номезркмвмгм кілікуку, впралмв-
йдлмгм жакмлмк. 

Оплмвмы гйя влуроіхлщмгдоеа-
влмгм одгуйывалля ноава ла пмуіайщ-
лзи жатзпр є ракме кіелаомглм-
ноавмві акрз, які жакйайз як 
мбмв’яжкмві, рак і одкмкдлгауіилі нм-
ймедлля. Сдодг ракзт акрів, кз км-
едкм взгійзрз Загайщлу гдкйаоауіы 
ноав йыгзлз (пр. 22), Міелаомглмгм 
накру ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і ку-
йщруолі ноава (пр. 9), Міелаомглзи 
накр ном гомкагялпщкі і нмйірзфлі 
ноава (нодакбуйа), Євомндипщка пм-
уіайщла таорія (ндодгйялура)  (пр. 16) 
ра іл. Злафлзи внйзв ла жакмлмгавпр-
вм Укоаїлз каырщ кмлвдлуії ра одкм-
кдлгауії Міелаомглмї могаліжауії 
ноауі (МОП), ж якзт гмуійщлм взгі-
йзрз ракі ж лзт, як: Кмлвдлуія ном 
кілікайщлі лмокз пмуіайщлмгм жабдж-
ндфдлля, Кмлвдлуія ном впралмвйдл-
ля кіелаомглмї пзпрдкз жбдодедлля 
ноав у гайужі пмуіайщлмгм жабджнд-
фдлля, Рдкмкдлгауія цмгм кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля № 69 віг 12.05.1944 о., 
Кмлвдлуія ном кдгзфлу гмнмкмгу ра 
гмнмкмгз у взнагку твмомбз № 130 
віг  27.05.1972 о., Рдкмкдлгауія цмгм 
кдгзфлмї гмнмкмгз ра гмнмкмгз у 
взнагку твмомбз № 134 віг 
25.06.1969 о. ра іл.  
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Зваеаыфз ла акруайщліпрщ рдкз 
ноава ла пмуіайщлзи жатзпр, жлафла 
кмгмора вфдлзт-ноавлзків нозпвярзйа 
пвмї ноауі гмпйігедллы номбйдклзт 
нзралщ у жажлафдлзи псдоі, пдодг якзт 
кз кмедкм взгійзрз Бмймрілу Н. Б., 
Буялмву М. О., Затаомв М. Л., Лдк-
пзл В.,  Ндпрдодлкм А., Срахків Б. Г., 
Туфкмв Е. Г., Хаооіп Д. ра іл.    

На гукку Бмймрілмї Н. Б. «у 
хзомкмку омжукіллі пмуіайщлзи жа-
тзпр пралмвзрщ жкіпр пмуіайщлмї сул-
куії гдоеавз і є пзпрдкмы дкмлмкіф-
лзт, ыозгзфлзт, могаліжауіилзт жа-
тмгів цмгм жабджндфдлля мплмвлзт 
пмуіайщлзт ноав йыгзлз і гомкагя-
лзла в гдоеаві».  Поавм ла пмуіайщ-
лзи жатзпр, жмкодка, вкйыфає ракі 
мплмвлі ноавмкмфлмпрі, як ноавм ла 
ндлпіилд жабджндфдлля, ноавм ла пм-
уіайщлу гмнмкмгу, ноавм ла пмуіайщлі 
нмпйугз, ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу 
[8, С. 91, 113]. З рмфкз жмоу Ммпка-
йдлка В. В. пмуіайщлзи  жатзпр  -  уд  
ндвлзи  кдталіжк,  жа  гмнмкмгмы  
якмгм  гмпягаєрщпя  кілікайщлзи  
езррєвзи  оівдлщ  гомкагял,  уд  пзп-
рдка  жатмгів  і вігнмвіглзт ілпрзру-
рів,  нозжлафдлзт гйя жабджндфдлля  
лмокайщлмгм  іплувалля  йыгзлз, 
нігвзцдлля  оівля  жагмвмйдлля  її  
пмуіайщлзт  нмродб, якмпрі езрря  ра 
ндопндкрзв [9, С. 42]. 

Ражмк ж рзк, взтмгяфз ж кмлпрз-
рууіилзт нмймедлщ уі ноава взлзка-
ырщ у оажі нмвлмї, фапркмвмї абм рзк-
фапмвмї вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз 
гмгувайщлзка, бджомбірря ж лджайде-
лзт віг лзт мбправзл, а ракме у пра-
омпрі ра в ілхзт взнагкат, ндодгба-
фдлзт жакмлмк, рмбрм в мбкдедлмгм 
кмйа пуб’єкрів. Чдодж жгіиплдлля пм-
уіайщлм-одабійіруыфмї сулкуії пмуіа-
йщлмгм жатзпру жгіиплыєрщпя жагмвм-
йдлля нмродб лдноауджгарлзт мпіб. 
Тмку, жваеаыфз ла проукруоу ноава 
ла пмуіайщлзи жатзпр, ноімозрдрлзи 
жв'яжмк ж роіагз кдгзфлзт ноав кає 
пакд ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу вз-
жлафдлзк в жакмлмгавфмку нмоягку 
кардгмоіяк мпіб.    

Сдодг кмлпрзрууіилзт пмуіайщ-
лзт ноав кз кмедкм взгійзрз гоуну, 
яка у пніввіглмхдллі ж  ноавмк ла 

мтмомлу жгмомв’я, ноавмк ла кдгзфлу 
гмнмкмгу ра ноавмк ла кдгзфлд проа-
тувалля вігігоаырщ мнмпдодгкмвалу 
омйщ в їт жабджндфдллі. Змкодка, кмва 
игд ном ноавм ла езрйм, ноавм ла 
гмпрарліи езррєвзи оівдль ра ноавм 
ла проаик. 

Вігнмвіглм гм Оплмвлмгм Закм-
лу Укоаїлз кмедл кає ноавм ла езр-
йм; гдоеава првмоыє укмвз, жа якзт 
кмелзи гомкагялзл карзкд жкмгу 
нмбугуварз езрйм, нозгбарз имгм у 
вйапліпрщ абм вжярз в модлгу; гомка-
гялак, які нмродбуырщ пмуіайщлмгм 
жатзпру, езрйм лагаєрщпя гдоеавмы 
ра могалакз кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля бджмнйарлм абм жа гмпрунлу гйя 
лзт нйару вігнмвіглм гм жакмлу; Ні-
трм лд кмед бурз нозкупмвм нмжбав-
йдлзи езрйа ілакхд як ла нігправі 
жакмлу жа оіхдлляк пугу (пр. 47); 
кмедл кає ноавм ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ гйя пдбд і пвмєї пік'ї, цм 
вкйыфає гмпрарлє таофувалля, мгяг, 
езрйм (пр. 48). 

Поавм ла гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ правайм нодгкдрмк гмпйігедлщ 
ракзт вфдлзт як М. В. Багйаи, В. Вір-
оук, А. З. Гдмогіуз, А. М. Кмймгія, 
І. І. Лукахук, Л. С. Макур, Н. Р. Нз-
елзк ра іл. 

Дм мплмвмнмймелзт кіелаомг-
лм-ноавмвзт гмкукдлрів, які одгуйы-
ырщ ноавм ла гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ кз віглмпзкм Загайщлу гдкйа-
оауіы ноав йыгзлз 1948 о. (пр. 25),  
Ддкйаоауіы ноав гзрзлз (нозиляра 
оджмйыуієы 1386 (ХIV) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї ООН віг 20 йзпрмнага 
1959 омку) (нозлузн 6), Міелаомг-
лзи накр ном пмуіайщлі, дкмлмкіфлі ра 
куйщруолі ноава віг 16 гоугля 1966 
омку (пр. 11),  Євомндипщку пмуіайщлу 
таоріы 1996 о. (ф. 1, пр.пр. 2, 4 ф. 2). 

Пмфзлаыфз ж Загайщлмї гдкйа-
оауії ноав йыгзлз, ноавм ла езрйм, в 
кмлрдкпрі ноава ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ нмфайм везварзпщ в кіе-
лаомглм-ноавмвзт гмкукдлрат. У 
фапрзлі ндохіи пр. 11 Міелаомглмгм 
накру ном дкмлмкіфлі, пмуіайщлі і ку-
йщруолі ноава віг 16 гоугля 1966 ом-
ку гдоеавз,  які вжяйз уфапрщ у ущм-
ку Пакрі,  взжлайз ноавм кмелмгм ла 
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гмпрарліи езррєвзи оівдлщ гйя лщмгм 
і  имгм  пік'ї,  цм вкйыфає   гмпрарлє  
таофувалля,  мгяг  і  езрйм,  і  ла  
лдутзйщлд нмйінхдлля укмв езрря. 
Ддоеавз-уфаплзуі везвурщ лайделзт 
жатмгів цмгм   жабджндфдлля   жгіип-
лдлля  ущмгм  ноава,  взжлаыфз  вае-
йзвд жлафдлля  в   ущмку   віглмхдл-
лі   кіелаомглмгм   пнівомбірлзурва, 
мплмвалмгм ла війщліи жгмгі. 

У кмлрдкпрі ноавмвмгм одгуйы-
валля ноава ла езрйм гмуійщлм ра-
кме жгагарз Ддкйаоауіы пмуіайщлмгм 
номгодпу и омжвзрку 1969 омку (прар-
ря Х), Валкувдопщку гдкйаоауіы ном 
лапдйдлі нулкрз 1976 омку, Ддкйаоа-
уіы ном кіпра ра ілхі лапдйдлі нулк-
рз в лмвмку рзпяфмйіррі (оджмйыуія 
S-25/2 Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН 
віг 9 фдовля 2001 омку).  

Коік рмгм, ноавм ла езрйм жга-
гуєрщпя в кмлрдкпрі жабджндфдлля 
ілхзт ноав, жмкодка уд прмпуєрщпя 
ракзт акрів, як Міелаомгла кмлвдл-
уія ном йіквігауіы впіт смок оапмвмї 
гзпкозкілауії (нулкр «д» праррі 5), 
Кмлвдлуія ном йіквігауіы впіт смок 
гзпкозкілауії цмгм еілмк 1979 о. 
(прарря 14), Ддкйаоауія ноав гзрзлз 
1959 омку, Кмлвдлуії ном ноава гз-
рзлз 1989 омку (прарря 27), Міела-
омгла кмлвдлуія ном жатзпр ноав упіт 
роугяцзт-кігоалрів і фйдлів їт пікди 
1990 омку (прарря 43); Рдкмкдлгауія 
№115 Міелаомглмї могаліжауії ноауі 
цмгм езрймвмгм бугівлзурва гйя 
роугяцзт 1961 омку; Кмлвдлуії 1951 
омку ном праруп біедлуів. 

Забджндфдлля нозлузну агдква-
рлмпрі езрйа ра укмв езрря бджнмпд-
одглщм внйзває ла прунілщ одайіжауії 
ноава ла жгмомвд лавкмйзхлє пдод-
гмвзцд ра ноава ла какпзкайщлм гм-
пяелзи оівдлщ нпзтіфлмгм и сіжзфлм-

гм жгмомв’я. Впдпвірля могаліжауія 
мтмомлз жгмомв’я нігрвдогеує, цм 
езрйм є улікайщлзк і лаибійщх вае-
йзвзк дкмймгіфлзк сакрмомк, цм 
внйзває ла укмвз ндодбігу твмомб і 
жомпралля нмкажлзків пкдорлмпрі и 
жатвмоывалмпрі [10]. 

Такзк фзлмк, омжгйягаыфз вжа-
єкмжв’яжмк кмлпрзрууіилмгм ноава ла 
мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу 
ра кдгзфлд проатувалля ж ноавмк ла 
езрйм ра ноавмк ла гмпрарліи езррє-
взи оівдлщ кз кмедкм гіирз мбґоул-
рмвалмгм взплмвку ном рд, цм уі ноа-
ва лмпярщ ндодгукмвлзи пмуіайщлзи 
таоакрдо ра вігігоаырщ лагжвзфаилм 
ваейзву омйщ цмгм жбдодедлля жгм-
омв’я. Забджндфдлля бйагмупромєлзк 
езйзк нозкіцдлляк, цм вігнмвігає 
впралмвйдлзк паліраолзк і рдтліфлзт 
взкмгак, вігігоає ваейзву омйщ гйя 
првмодлля укмв віглмвйдлля сіжзф-
лмгм ра нпзтмймгіфлмгм пралу гомка-
гял. Дмгаркмвмы укмвмы ущмгм ном-
удпу взпрунає гмпрарліи езррєвзи 
оівдлщ ноз ущмку. Пмоухдлля ноава 
ла езрйм взпрунає карайіжармомк 
нігвзцдлля жатвмоывалмпрі ра нмрод-
бз сілалпувалля взроар ла пмуіайщ-
лм-кдгзфлу гмнмкмгу.   

В пвмы фдогу кмлпрзрууіилд пм-
уіайщлд ноавм ла проаик, в кмлрдкпрі 
вжаєкмжв’яжку ж роіагмы кдгзфлзт 
ноав кає лапйігкмвзи таоакрдо. Пом-
бйдкарзка ноава ла проаик прайа 
нодгкдрмк лаукмвзт нмхуків ракзт 
вфдлзт, як Н. Б. Бмймріла, Н. В. Да-
оагалмва, С. І. Занаоа, М. П. Сраглз-
ка, Н. М. Швдущ ра жлаихйа пвмє 
ноавмвд одгуйывалля в пр. 6 Євом-
ндипщкмї пмуіайщлмї таорії 1961 о. ра 
пр. 8 Міелаомглмгм накру ном дкмлм-
кіфлі, пмуіайщлі и куйщруолі ноава 
1966 о. 
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кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля ж ілхзкз пмуіайщлзкз ноавакз        
йюгзлз  
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ноавакз йыгзлз ж уоатувалляк одромпндкрзвлмгм нмгйягу ла  омжвзрмк пмуіайщлзт 
ноав, ноавмвд одгуйывалля в жаоубіелзт коаїлат ра Укоаїлі. Дмпйігеуырщпя ймкайщлі 
ра кмкнйдкплі кіелаомглі акрз пмуіайщлмгм таоакрдоу.  
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Gergeliynik V. The relationship of the constitutional right to health, medical care 
and medical insurance with other social human rights 

The article is devoted to the study of the relationship of the constitutional right to 
health, medical care and medical insurance with other social human rights, taking into 
account the retrospective view of the development of social rights, legal regulation in 
foreign countries and Ukraine. Local and complex international social acts are investigat-
ed. 

Key words: social rights, the right to health protection, medical care, medical insur-
ance, the right to work, the right to rest. 
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Фмокувалля пуфаплмї уілліплмї 
пзпрдкз нубйіфлмгм уноавйілля, яка б 
вігнмвігайа нмродбак пщмгмгдлля і 
гдкмкоарзфлзк нозлузнак ноавмвмї 
гдоеавз, кмозпрувайапя нігрозккмы 
и гмвіомы ж бмку гомкагпщкмпрі, оіж-
лмкалірлзт лдуоягмвзт могаліжауіи 
лдкмейзвд бдж лайагмгедлля якіплмї 
пнівноауі вйаглзт проукруо кіе пм-
бмы, рак і кдталіжку їт вжаєкмгії ж 
ілпрзруракз гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва і гомкагпщкіпры жагаймк. 

У жв’яжку ж узк, лдмбтігліпрщ у 
гієвзт кдталіжкі ра номудгуоат гом-
кагпщкмгм кмлромйы гіяйщлмпрі мога-
лів нубйіфлмї вйагз, а ракме кмейз-
вмпрди одайіжауії ноава гомкагял цм-
гм їт акрзвлмї уфапрі у пупнійщлм-
нмйірзфлмку езррі коаїлз як бджнм-
пдодглщм, рак і фдодж ілпрзрурз гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва лд взкйзкає 
пуклівів. 

На пщмгмглі нмродбуырщ лмока-
рзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля ра омж-
взрку ракі номудгуоз гомкагпщкмгм 
кмлромйы, як: жапйутмвувалля жвірів 
ном оджуйщрарз омбмрз, гомкагпщкі 
пйуталля ра гомкагпщкзи кмлірмозлг 
(жагайщлі номудгуоз) ра гомкагпщка 
дкпндорзжа, гомкагпщка ндодвіока ра 
гомкагпщкд омжпйігувалля (пндуіайщлі 

номудгуоз) ра ілхі. Дйя кмелмї ж лзт 
лдмбтіглм взжлафзрз нмоягмк їт мо-
галіжауії, мсмокйдлля оджуйщрарів 
номвдгдлля ра ноавмві лапйігкз ноз 
взявйдллі нмоухдлщ в гіяйщлмпрі 
нігкмлромйщлзт пуб’єкрів гомкагпщ-
кмгм кмлромйы. Ваейзвм жвдолурз 
увагу і ла кйыфмву номбйдку, цм пакі 
нм пмбі уі номудгуоз дсдкрзвлм сул-
куімлуварз лд кмеурщ, бдж урвмодлля 
пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы, яка 
б мб’єглувайа їт єгзлзкз кдрмы, жа-
вгаллякз ра нозлузнакз одайіжауії. 

Сйіг жажлафзрз, цм номбйдкз см-
окувалля пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлр-
омйы у ріи фз ілхіи кіоі гмпйігеува-
йз ракі лаукмвуі, як: В. Бакукдлкм, 
М. Бубйіи, С. Дзлзпык, С. Кмпілмв, 
А. Коунлзк, С. Кухліо, І. Сквіопщкзи, 
Д. Сутіліл ра ілхі. 

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
гомкагпщкмгм кмлромйы як лд-
віг’єклмї пкйагмвмї лаомгмвйаггя, 
ндодваг имгм смокувалля ра омжвзрку 
як єгзлмї пзпрдкз, а ракме алайіжу 
нмлярря ра жкіпру пзпрдкз гомкагпщ-
кмгм кмлромйы нубйіфлмї вйагз. 

Гомкагпщкзи кмлромйщ є мглієы ж 
взжлафайщлзт пкйагмвзт лаомгмвйаг-
гя. Сакд нмлярря «бджнмпдодглє ла-
омгмвйаггя» в гмкрозлайщлмку рйу-
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кафдллі кає оіжлі взжлафдлля. Цди 
рдокіл мжлафає ноякд вмйдвзявйдлля 
лаомгу ноз омжомбуі і нозиляррі 
гдоеавлзт оіхдлщ, а ракме нояку 
уфапрщ в їт вномвагедллі в езрря ра 
жгіиплдллі кмлромйы. 

Такме уійкмк мбґоулрмвалм гмвм-
озрз ном рд, цм пдоимжлі пмуіайщлм-
нмйірзфлі кмлсйікрз, які номихйз у 
ндоімг пралмвйдлля гдкмкоарзфлзт 
пзпрдк, нозжвдйз гм упвігмкйдлля 
рмгм, цм лаомг є ндовзллзк пуб’єкрмк 
вйагз, мплмвлзк жавгалляк якмгм є 
улдкмейзвйдлля вігфуедлля вйагз і 
емопркзи кмлромйщ бугщ-якзт смок 
ндодрвмодлля нмйірзфлмї вйагз. Вйа-
га, ндодтмгяфз віг пмуіуку гм ноавз-
рдйів, кмлудлроуыфзпщ у лзт, впд мглм 
жайзхаєрщпя в нмвлмку мбпяжі у 
пуб’єкра вйагз, у лаомгу як у гмкілу-
ыфмї пмуіайщлмї гоунз. Пубйіфлм-
нмйірзфла вйага жавегз нмвзлла жа-
йзхайапя ніг кмлромйдк, якзи ндодх-
кмгеає їи роалпсмокуварзпя у вйагу, 
аврмлмклу віг лаомгу [1, п. 184]. 

А. Збдомвпщкзи у пвмїт гмпйі-
гедллят нознупрзв, цм лаомг, одрд-
йщлм урозкуыфз пвмї кмйдкрзвлі 
ноава ла вйагу і ноз ущмку, в пзйу 
мб’єкрзвлзт нозфзл, жкухдлзи првм-
оыварз і жбдоігарз нубйіфлм-
нмйірзфлу вйагу, номрд, цмб дсдкрз-
влм номрзгіярз аозпрмкоарії ра рзоа-
лії, жкухдлзи пак нозикарз смоку 
кмйдкрзвлмгм рзоала. У уіймку уд 
нозжвмгзрщ гм рмгм, цм у пупнійщліи 
пвігмкмпрі бійщхмпрі гомкагял смо-
куєрщпя правйдлля ла оівлі: 

– лдгмвіоз рзк, трм ж бійщхмы 
ланмйдгйзвіпры ноаглд мрозкарз нм-
йірзфлу вйагу в гдоеаві; 

– нігвзцдлмї нозпкінйзвмпрі гм 
рзт нмйірзків і фзлмвлзків, цм буйз 
мпмбйзвм упніхлзкз, лаибійщх кмоз-
плзкз гйя вігнмвіглмгм пмуіуку, 
якзи їк лдгмвіояє ж нозфзл жапрдод-
едлля і проату гм «йігдопрва»; 

– упвігмкйдлмгм і нмпріилм лаглі-
раыфмгм алрзрзоаліфлмгм нпзтмжу, як 
ваейзвмгм дйдкдлру гйя жбдодедлля 
гдкмкоарзфлмгм одезку; 

– првмодлля ракмї ігдмймгії, яка 
буйа б нігґоулряк гйя кмйдкрзвлмї 
вйагз впщмгм лаомгу жагаймк ра жанд-

одфувайа б ноавм ла вйагу взляркмвм 
гйя «коацзт» [1, п. 185]. 

Вмглмфап гмймвлмы номбйдкмы 
лагкіолмгм кмлромйы нубйіфлм-
нмйірзфлмї вйагз кмела вваеарз ном-
рзгіы ндодрвмодллы нмйірзфлмї вйагз 
ж кмйдкрзвлмї в йігдопщку. Вігнмвіглм 
гм роагзуіилмгм уявйдлля ном йігдоа, 
уд – трмпщ, трм баеає мрозкарз бійщ-
хд вйагз гйя пдбд. Оглак жгмомвд 
йігдопрвм є нмжзрзвлзк і нмруелзк 
гвзгулмк омжвзрку. Укійд йігдопрвм 
езррєвм лдмбтіглд гйя одсмок у гдо-
еаві. Змкодка Т. Симлг  псмокуйывав 
ракд взжлафдлля нмлярря «йігдопрвм»: 
«Завгалля йігдоа – нозвдпрз йыгди 
жвігрз, гд вмлз ндодбуваырщ, ругз, гд 
вмлз цд лд буйз». Тмбрм гмбзрзпя віг 
йыгди, цмб рі омбзйз рд, фмгм оаліхд 
лікмйз лд омбзйз, мпмбйзвм, кмйз 
вмлз лд вндвлдлі, цм уд вжагайі кмела 
жомбзрз. Тме йігдопрвм є ндодгукм-
вмы роалпсмокувалля, номгодпу и 
угмпкмлайдлля. Есдкрзвлзи кдлдге-
кдлр гдоеавлмгм уноавйілля взкагає 
взтмвалля ра ніггмрмвкз сатівуів-
йігдоів [2, п. 3].  

Гомкагпщкд жапрдодедлля ндодг 
йігдопрвмк взлзкає жа рзк, цм у лщм-
ку як смокз номяву нмйірзфлмї (і в 
бійщх хзомкмку пдлпі пймва пмуіайщ-
лмї) вйагз кмед бурз оіжлмкалірря 
ндодрвмодлзт смок, якд іплує в оак-
кат гдкмкоарзфлмї кмгдйі вйаглмгм 
упромы. Тмку лагжвзфаилм ваекд жа-
вгалля лаомгу, нмпріилзи кмлромйщ жа 
лдбджндфлмы прмомлмы вйагз, рмбрм жа 
рзкз нозомгедлзкз абм пзруарзвлз-
кз йігдоакз, які кмеурщ в бугщ-якзи 
кмкдлр фапу пномбуварз првмозрз 
одезк пвмєї мпмбзпрмї вйагз – аозп-
рмкоарії абм рзоалії [1, п. 188]. 

Помрд жмвпік ілхд нмлярря «ндо-
пмлайіжауія вйагз», цм мжлафає лд-
кзлуфд її жомпралля в єгзлзт оукат, 
лабурря мглммпіблмгм ноавйілля фд-
одж впралмвйдлля кмлромйы лаг нмйі-
рзфлзк номпрмомк. З мглмгм бмку, 
нмгій вйагз нмпзйыє гдкмкоарзфлі 
рдлгдлуії в пупнійщпрві, жанмбігаыфз 
првмодллы укмв жагйя її кмлудлроауії 
в оукат лдвдйзкмї гоунз мпіб фз в 
оукат ноавйяфмї дйірз, а ж ілхмгм 
«омжнмомхдлля» вйагз вдгд гм жомп-
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ралля внйзву и аврмозрдру її взцзт 
нодгправлзків, і ндодгмвпік рзт, трм 
бдод ла пдбд вігнмвігайщліпрщ жа мпра-
рмфлд нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ. 
Якцм в гдкмкоарзфлзт, нйыоайіпрз-
флзт пупнійщпрват омйщ нмйірзфлзт 
нмпрарди, як ноавзйм, уоівлмваеуєрщ-
пя «омжнмомхдлляк» вйагз, пзпрд-
кмы прозкувалщ ра номрзваг, рм в 
лдгдкмкоарзфлзт абм рзт, цм ндод-
буваырщ в номудпі гдкмкоарзфлзт 
роалпсмокауіи – ілпрзрууіилі «напр-
кз» вігкозваырщ кмейзвмпрі гйя 
омжнмвпыгедлля вйагз нмжа кдеі 
мсіуіилзт нмвлмваедлщ [3, п. 109]. 

Дмпйігеуыфз жакмлмкіолмпрі 
уноавйілля гдкмкоарієы В. Бакукдл-
км ра В. Бахкармв взгійзйз лаи-
бійщх взоаедлі ра іпрмрлі вйапрзвмп-
рі, цм жабджндфуырщ пріикіпрщ гдкмк-
оарзфлзт жкіл. Дм ракзт мплмвлзт 
вйапрзвмпрди лаукмвуі жаоатувайз 
гомкагпщкзи кмлромйщ, кмлромйщ гм-
розкалля гдкмкоарзфлзт жкіл, пмуіа-
йщлд наорлдопрвм, гмпрунліпрщ ілсм-
окауії, вжаєкмвігнмвігайщліпрщ рмцм. 
Тме гомкагпщкзи кмлромйщ взжлаєрщ-
пя кйыфмвзк фзллзкмк омжвзрку 
дсдкрзвлмї гдкмкоарії. Сакд рмку 
впралмвйдлля пзпрдкз гомкагпщкмгм 
кмлромйы жа гіяйщліпры могалів гдо-
еавлмї вйагз лдмбтіглд ж кдрмы жа-
бджндфдлля дсдкрзвлмгм воатувалля 
гомкагпщкмї гуккз в номудпі нозил-
ярря ра одайіжауії гдоеавлмї нмйірз-
кз. Цд ваейзвм гйя жабджндфдлля 
нмпріилмї уфапрі гомкагял у пупнійщ-
лзт номудпат, цм гмпягаєрщпя фдодж 
ілсмокувалля, уфапрщ, кмейзвіпрщ 
мпнмоыварз оіхдлля мбоалзт нодг-
правлзків, а ракме фдодж номжмози і 
нігжвірлзи номудп утвайдлля оіхдлщ 
(впд рд, цм лажзваєрщпя лайделзк 
воягувалляк). Так, гд гомкагялз 
вігфуедлі віг гдкмкоарзфлзт номуд-
пів, дйдкрмоайщла уфапрщ жлзеуєрщпя і 
взлзкаырщ пдоимжлі озжзкз гйя дсд-
крзвлмгм сулкуімлувалля гдкмкоарії. 
Тмку дсдкрзвлм сулкуімлуыфа гд-
кмкоарія нмвзлла првмозрз гомкаг-
пщкзи номпріо гйя взпймвйдлля оіж-
лмкалірлмпрі гукмк, нмгйягів і нмродб 
рзт, трм лд є гмпрарлщм нодгправйд-
лзк фдодж смокайіжмвалі нодгправ-

лзущкі проукруоз абм цмгм лдвзкм-
лалля фз пуррєвмгм вігтзйдлля віг 
одайіжауії взбмофмї номгоакз рмцм [4, 
п. 88-90]. 

Є. Затаомв гомкагпщкзи кмлромйщ 
омжгйягає як нубйіфлу ндодвіоку 
гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк гіяйщ-
лмпрі гдоеавз ла вігнмвігліпрщ ном-
гмймхдлзк лды уійяк, кмозгувалля 
уієї гіяйщлмпрі і пакзт уійди, нігнм-
оягкувалля нмйірзкз гдоеавз, гіяйщ-
лмпрі її могалів і нмпагмвзт мпіб ілрд-
одпак пупнійщпрва, а ракме лагйяг 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва жа гіяйщ-
ліпры гдоеавлзт могалів ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, пноякм-
валмы ла жатзпр і жабджндфдлля ноав і 
жакмллзт ілрдодпів йыгзлз ра сул-
гакдлрайщлзт пвмбмг, і ла нмвагу гм 
лзт [5]. Дмпйіглзк взтмгзрщ лапак-
ндодг ж жакоінйдлзт у Кмлпрзрууії 
Укоаїлз рощмт вжаєкмнмв’яжалзт гоун 
жмбмв’яжалщ гдоеавз цмгм ноав йы-
гзлз: нмвага гм ноав; жатзпр ноав; 
жабджндфдлля ноав. Сакд взкмлалля 
мпралліт є мглзк ж ваейзвзт нодгкд-
рів гомкагпщкмгм кмлромйы. 

О. Кмймкзрудва жа оджуйщраракз 
пвмгм гмпйігедлля гіихйа взплмвку, 
цм кмлромйщ пупнійщпрва лаг гдоеа-
вмы є жгіиплывала в мпмбйзвмку 
номудгуолмку нмоягку гіяйщліпрщ 
пндуіайщлзт пуб’єкрів (могалів гдо-
еавлмї вйагз, ілпрзрурів гомкагялпщ-
кмгм пупнійщпрва, мкодкзт гомкагял) 
ж ндодвіокз, муілкз якмпрі гдоеавлм-
гм уноавйілля, гмрозкалля ноав і 
пвмбмг йыгзлз ла нодгкдр вігнмвіг-
лмпрі взкмгак, цм нодг’явйяырщпя [6, 
п. 9]. 

Воатмвуыфз оіжлмкалірря лаукм-
взт взжлафдлщ, кмела ужагайщлзрз, 
цм гомкагпщкзи кмлромйщ омжгйяга-
єрщпя як номудп, як пзпрдка жатмгів, 
як пкйагмва гдоеавлмгм уноавйілля, 
як дйдкдлр гомкагялпщкмгм пупнійщп-
рва ра сулкуія лаомгмвйаггя. Цзк 
гайдкм лд взфдонуырщпя таоакрдозп-
рзка гомкагпщкмгм кмлромйы як явз-
ца.  

Бійщхіпрщ аврмоів взкмозпрмвує 
вужщкд омжукілля пзпрдкз кмлромйы, 
кмйз вмлм жбігаєрщпя ж нмлярряк пзп-
рдкз кмлромйщлзт могалів, а її жкіпр 
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омжкозваєрщпя фдодж кмкндрдлуіы і 
нмвлмваедлля мкодкзт пуб’єкрів км-
лромйы, смокз і кдрмгз жгіиплдлля 
лзкз кмлромйщлмї гіяйщлмпрі. Пмляр-
ря пзпрдкз кмлромйы лабагарм хзо-
хд нмлярря пзпрдкз кмлромйщлзт 
могалів. Оглак галд рдмодрзфлд нм-
ймедлля ном хзомкд омжукілля пзп-
рдкз кмлромйы лайделмгм омжвзрку в 
ыозгзфліи йірдоаруоі лд мрозкайм. 
Сзпрдкз кмлромйы нмвзллі карз 
жагайщлі мплмвз і нозлузнз првмодл-
ля і сулкуімлувалля, які єгзлі гйя 
впіт пзпрдк кмлромйы, лджайделм віг 
псдоз їт жапрмпувалля. Ейдкдлракз 
ракзт пзпрдк є: проукруоа (мб’єкр, 
пуб’єкр, жапмбз кмлромйы), кдталіжк 
(нозлузнз, уійі, кдрмгз, рдтлмймгія) 
і номудп кмлромйы [7, п. 23-24]. 

Ражмк ж рзк, ж оіжлзт нозфзл, гм-
пі лі лаукмвуяк, лі ноакрзкак лд вга-
ймпя првмозрз уійіплзи ноавмвзи 
кдталіжк жабджндфдлля нігкмлромйщ-
лмпрі гдоеавлзт проукруо лаомгу. 
Тмбрм ла пщмгмглі є пупнійщлзи жанзр 
ла смокувалля лагіилзт ілпрзрууіи-
лзт ра сулкуімлайщлзт гаоалріи, жга-
рлзт жабджндфзрз взоаедлля вмйі 
лаомгу ноз нозиляррі уноавйілпщкзт 
оіхдлщ і гаоалруварз дсдкрзвлзи 
кмлромйщ лаг могалакз нубйіфлмї 
вйагз. 

Оплмвмы омжвзрку гієвмї пзпрдкз 
гомкагпщкмгм кмлромйы у гдоеаві є 
пзйщлд гомкагялпщкд пупнійщпрвм. 
Гмймвлзкз номбйдкакз, цм ндодх-
кмгеаырщ її смокуваллы ра дсдкрз-
влмку сулкуімлуваллы є: 

– нм-ндохд, вігпурліпрщ гмпрар-
лщм пзйщлмгм пдодглщмгм кйапу гом-
кагял, рмбрм гомкагял, цм каырщ 
пріикі гмтмгз, гмпрарлі гйя жагмвм-
йдлля хзомкмгм кмйа кардоіайщлзт і 
пмуіайщлзт нмродб; 

– нм-гоугд, лзжщкзи оівдлщ ноа-
вмвмї куйщруоз, псмокмваліпрщ пріи-
кзт прдодмрзнів цмгм гдоеавз, йігд-
оів, а ракме вігфуедліпрщ ндодваелмї 
бійщхмпрі гомкагял віг пупнійщлзт ра 
нмйірзфлзт пноав; 

– нм-родрє, лдгмпрарля жакмлмга-
вфа ймяйщліпрщ цмгм омжвзрку ілпрз-
рурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва 
(жмкодка одєпроауія гомкагпщкзт 

могаліжауіи, їт сілалпмвд жабджндфдл-
ля, нмгаркмва пвмбмга рмцм) [8, п. 8]; 

– нм-фдрвдорд, жагайщліпрщ смо-
кувалля Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз нмйірзкз цмгм омжвзрку гомкаг-
пщкмгм пупнійщпрва. Ця псдоа лд вз-
гійдла в мкодкзи ланоякмк, як лапйі-
гмк вігпурлі вігнмвігла кммогзлауія 
одайіжауії нмйірзкз пнозялля омжвзр-
ку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва і гдо-
еаві ра пндуіайщлд сілалпувалля нм-
роіблзт жатмгів [8, п. 21]. 

За пвмїк жкіпрмк гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм – уд пукунліпрщ упіт лд-
гдоеавлзт проукруо і йыгди, які па-
кмупвігмкйыырщ пдбд пакд в якмпрі 
лдгдоеавлмї, «лдбыомкоарзфлмї» йал-
кз Укоаїлпщкмгм лаомгу. Рмжвзлурд 
гомкагялпщкд пупнійщпрвм, бугуфз 
ілрдйдкруайщлзк мнмлдлрмк гдоеавз, 
жкухує її моієлруварзпя ла гомкагпщкі 
ілрдодпз, гомкагпщку гукку в гмймв-
лзт апндкрат влуроіхлщмї ра жмвліх-
лщмї гдоеавлмї нмйірзкз. Сакд рмку 
рак ваейзвм нмфурз гмймп гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, якд фдодж пвмы 
кмжаїфліпрщ і пвмє оіжлмгмймппя лаирм-
фліхд взпймвзрщпя цмгм нмйірзфлмї 
пзруауії і псмокуйыє взкмгз гм гдо-
еавз і нмйірзфлзт пзй. Тме гомка-
гялпщкд пупнійщпрвм є аодлмы гіяйщ-
лмпрі оіжлмкалірлзт могаліжауіи, кме-
ла ж якзт лакагаєрщпя лд рійщкз жатз-
прзрз пдбд, айд и вігпрмярз нмйірзфлі 
ра пмуіайщлі ілрдодпз ндвлмї пмуіайщ-
лмї гоунз. Поз ущмку пнійщлд іплу-
валля і кмлкуодлрла бмомрщба оіжлмоі-
глзт пмуіайщлзт пзй аврмкарзфлм 
нігозваырщ лакагалля гдоеавз впра-
лмвзрз кмлмнмйіы в псдоі нмйірзфлм-
гм, кмоайщлмгм фз ілрдйдкруайщлмгм 
внйзву. Такзк фзлмк, гомкагпщкі мо-
галіжауії – уд ілпрзрурз, які є гмпрар-
лщм пзйщлзкз гйя рмгм, цмб вігпрмы-
варз пвмї ілрдодпз, ліяк лд жаваеаыфз 
ноз ущмку гдоеаві жбдоігарз прал 
ноавмнмоягку, прабійщлмпрі ра кдомва-
лмпрі коаїлмы. Зоійд, гмпвігфдлд гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм іплує вігоажу в 
багарщмт взкіоат, лаиваейзвіхзкз ж 
якзт є ілгзвігуайіжк, нозварліпрщ, 
озлмк, рмйдоалрліпрщ і нйыоайіжк, цм 
прмярщ ла прмомеі пвмбмгз и вмглмфап 
ла жавагі бугщ-якмку гмкілуваллы [5]. 
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На гукку М. Бубйія гомкагпщкзи 
кмлромйщ взлзкає ра смокуєрщпя у 
пзпрдкі рмгі, кмйз пкйагаєрщпя гом-
кагялпщкд пупнійщпрвм і жабджндфу-
єрщпя ужгмгедліпрщ нозварлмгм ра 
пупнійщлмгм ілрдодпів, і уди байалп 
ілрдодпів нмродбує унмоягкмвалмї 
нігрозккз, пакд ж галмы кдрмы і 
првмоыєрщпя гомкагпщкзи кмлромйщ 
[9, п. 15] 

Дйя гмпяглдлля вкажалзт уійди 
ваейзвд жлафдлля кає фіркд взжла-
фдлля жавгалщ, цм нмпраырщ ндодг 
пуб’єкракз гомкагпщкмгм кмлромйы жа 
гіяйщліпры могалів нубйіфлмї вйагз, 
гм якзт пйіг жаоатмвуварз кмлромйщ: 

– гмрозкалля фзллмгм жакмлм-
гавпрва, нознзпів лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів могалакз нубйіфлмї 
вйагз; 

– гмуійщлмпрі уноавйілпщкзт оі-
хдлщ утвайдлзт могалакз нубйіфлмї 
вйагз; 

– вігнмвіглмпрі жакмлак лмока-
рзвлм-ноавмвзт акрів, цм взгаырщпя 
могалакз нубйіфлмї вйагз; 

– гмрозкалля ноав і пвмбмг, цм 
мтмомляырщпя жакмлмк ра ілрдодпів 
гомкагял; 

– гмрозкалля пйуебмвмї гзпузн-
йілз, якмпрі взкмлалля нмвлмваедлщ 
могалакз нубйіфлмї вйагз; 

– гмрозкалля впралмвйдлзт жа-
кмлмгавпрвмк гйя нубйіфлзт пйуебм-
вуів жабмомл і мбкдедлщ; 

– гмбмоу кагомвмгм пкйагу ноа-
уівлзків могалів нубйіфлмї вйагз, 
номпувалляк нм пйуебі; 

– оауімлайщлмпрі взкмозпралля 
ра омжнмгійу кардоіайщлзт, сілалпм-
взт ра ілхзт одпуопів, гмрозкалляк 
одезку дкмлмкії рмцм [10, п. 239-
240]. 

Як і бугщ-яка гіяйщліпрщ гомкаг-
пщкзи кмлромйщ лаг нубйіфлмы вйа-
гмы нмвзлдл бурз могаліжмвалзк і є 
дсдкрзвлзк якцм имгм одайіжауія 

ґоулруєрщпя ла взжлафдліи ыозгзфліи 
мплмві ра пзпрдкі.  

Ваейзвзкз є и ілхі гмгаркмві 
кмкнмлдлрз гомкагпщкмгм кмлромйы, 
цм жабджндфуырщ имгм дсдкрзвліпрщ, 
ланозкйаг оівдлщ ноавмвмї куйщруоз 
гомкагял, кммогзлауіилі ра номпвір-
лзущкі жатмгз у уіи псдоі. Змкодка 
О. Кмймкзрудва номнмлує урвмодлля 
гомкагпщкмї кммогзлауіилмї найарз, 
цм жабджндфзрщ уійіпліпрщ гомкагпщ-
кмгм кмлромйы, ілсмокауіилу нігр-
озкку, взвфдлля лдгарзвлзт ноакрзк 
имгм одайіжауії, а ракме лавфалля 
жауікавйдлзт мпіб рмйдоалрлзк ра 
ноавмвзк смокак жгіиплдлля ракмгм 
кмлромйы [6, п. 157]. Такме ваейзвм 
впралмвзрз оіжлі жанмбіелзкз (мбкд-
едлля, квайісікауіилі взкмгз рмцм) 
гйя улзклдлля жймвезвалля ноавмк 
гомкагялпщкмгм кмлромйы ра взкмоз-
пралля имгм кмейзвмпрди гйя нмйі-
рзфлмгм «одигдопрва» ра гдпрабійіжа-
уії омбмрз могалів нубйіфлмї вйагз. 

Такзк фзлмк, гомкагпщкзи кмлр-
омйщ могалів нубйіфлмї вйагз є мглі-
єы ж гмймвлзт укмв смокувалля у 
гдоеаві пзйщлмї гдкмкоарії. Дйя гм-
пяглдлля ущмгм лдмбтіглд утвайдлля 
жакмлу ном гомкагпщкзи кмлромйщ в 
Укоаїлі, у якмку пйіг взжлафзрз ноа-
вмві ра могаліжауіилі жапагз одайіжауії 
ноава гомкагял ла уфапрщ в уноав-
йіллі гдоеавлзкз пноавакз ра жага-
ймк гомкагпщкмгм кмлромйы. 

На лаху гукку, дсдкрзвлзи гом-
кагпщкзи кмлромйщ гіяйщлмпрі мога-
лів нубйіфлмї вйагз кмейзвзи жа 
укмвз имгм смокувалля ра омжвзрку 
як уійіплмї пзпрдкз ж єгзлзкз жа-
вгалляк, нозлузнакз, кдталіжкмк ра 
номудгуоакз одайіжауії. Такме вае-
йзвзк є жакоінйдлля мбмв’яжкмвмпрі 
воатувалля вігнмвіглзкз пуб’єкракз 
оджуйщрарів гомкагпщкмгм кмлромйы 
гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї вйагз.      
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Коавфук В. М. Сзпрдка гомкагпщкмгм кмлромйю як пкйагмва лаомгмвйаггя 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедлля гомкагпщкмгм кмлромйы як лдвіг’єклмї пкйагмвмї 
лаомгмвйаггя, ндодваг имгм смокувалля ра омжвзрку як єгзлмї пзпрдкз, а ракме ала-
йіжу нмлярря ра жкіпру пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы нубйіфлмї вйагз. Аврмомк 
жомбйдлм взплмвмк ном лдмбтіглі дйдкдлрз пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлромйы, нозил-
ярря жакмлу ном гомкагпщкзи кмлромйщ в Укоаїлз. Заномнмлмвалм омжомбзрз жанмбі-
елзкз, які б улдкмейзвйывайз взкмозпралля кмейзвмпрди гомкагпщкмгм кмлромйы 
у нмйірзфлзт уійят ра гдпрабійіжауії омбмрз могалів нубйіфлмї вйагз. 

 Кйюфмві пймва: гомкагпщкзи кмлромйщ; гдкмкоарія; пзпрдка; пуб’єкрз; нубйі-
фла вйага. 

 

 
Коавфук В. Н. Сзпрдка мбцдпрвдллмгм кмлромйя как пмправйяюцая лаомгмв-

йапрзя  
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы мбцдпрвдллмгм кмлромйя как лдмрчдкйдкми пм-

правйяыцди лаомгмвйапрзя, нодзкуцдпрв дгм смокзомвалзя з оажвзрзя как дгзлми 
пзпрдкш, а ракед алайзжа нмлярзя з пмгдоеалзя пзпрдкш мбцдпрвдллмгм кмлромйя 
нубйзфлми вйапрз. Аврмомк пгдйал вшвмг м лдмбтмгзкшт ъйдкдлрат пзпрдкш мбцдп-
рвдллмгм кмлромйя, нозлярзя жакмла мб мбцдпрвдллмк кмлромйд в Укоазлд. Подгйм-
едлм оажоабмрарщ кдош нодгмпрмомелмпрз, кмрмошд гдйайз лдвмжкмелшк зпнмйщжм-
валзд вмжкмелмпрди гоаегалпкмгм кмлромйя в нмйзрзфдпкзт удйят з гдпрабзйзжаузз 
оабмрш могалмв нубйзфлми вйапрз. 
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Kravchuk V. The system of public control as a component of democracy 
The article is devoted to the study of public control as an integral component of 

democracy, the advantages of its formation and development as a single system, as well as 
the analysis of the concept and content of the public control system of public authority. 
The author concludes that the necessary elements of the system of public control, the 
adoption of the law on public control in Ukraine. It is proposed to develop precautionary 
measures that made it impossible to use the possibilities of civilian control for political 
purposes and to destabilize the work of public authorities. 

Key words: public control; democracy; system; subjects; public authority. 
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Сралмвйдлля ра омжвзрмк в Укоа-
їлі пзпрдкз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(гайі – МСВ) є одвмйыуіилмы нмгієы 
лд рійщкз в омжукіллі взлзклдлля 
ілпрзруру гдкмкоарзфлмї пакмгіяйщлм-
прі ра пакмвзжлафдлля лапдйдлля ла 
вігнмвігліи рдозрмоії гдоеавз, цм 
жмвпік лдгавлм буйа пуб’єкрмк нмпр-
оагялпщкмї рмрайіраолмї ікндоії, а и в 

омжукіллі сакрзфлмгм пралмвйдлля 
пзпрдкз нубйіфлмї вйагз в гдоеаві, 
цм вігнмвігає євомндипщкмку жоажку 
ра нмгійяєрщпя ла нубйіфлу гдоеавлу 
вйагу ра нубйіфлу пакмвояглу (кулі-
узнайщлу) вйагу [1],  правйяфз жа кд-
ру взжлалля, гмрозкалля, жатзпр, мтм-
омлу ра гаоалрувалля ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла. 
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Сакд в гіяйщлмпрі могалів нубйі-
флмї вйагз, вкйыфаыфз и гіяйщліпрщ 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
(гайі – ОМСВ) в номудпі взкмлалля 
лзкз пвмїт кмлпрзрууіилзт ра жакм-
лмгавфзт нмвлмваедлщ и взлзкає 
гзпкодуія, рмбрм мб’єкрзвла ра ноз-
омгла нмродба нмпагмвмї (пйуебмвмї) 
мпмбз абм унмвлмваедлмгм могалу 
гіярз ла пвіи омжпуг, бдж ужгмгедлля 
ж бугщ-якзк ілхзк пуб’єкрмк, ж кд-
рмы бійщх фіркмгм ра якіплмгм взкм-
лалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ.  

Оред, пакд рак смокуырщпя гзп-
кодуіилі нмвлмваедлля могалів нуб-
йіфлмї вйагз, цм:  

а) сакрзфлм «жомпраырщ» ла їт 
кмлпрзрууіилзт ра жакмлмгавфзт нм-
влмваедллят (млрмймгіфла мжлака. – 
Авр.);  

б) ж кдрмы їт лайделмгм ра якіп-
лмгм взкмлалля(рдйдмймгіфла мжлака. 
– Авр.);  

в) бажуырщпя ла мпмбзпрмку омж-
пугі пуб’єкра жажлафдлзт нмвлмваедлщ 
(глмпдмймгіфла мжлака. – Авр.);  

г) взлзкаырщ в кдеат вігнмвіглм-
гм пуб’єкрзвлмгм нпзтмймгіфлмгм вз-
бмоу вігнмвіглмї нмвдгілкмвмї лапра-
лмвз жажлафдлмгм пуб’єкра (пуб’єк-
рзвлм-нпзтмймгіфла мжлака. – Авр.);  

г’) є мкодкзк взгмк нмвлмваедлщ  
могалів нубйіфлмї вйагз (ігдлрзсіка-
уіилм-проукруомймгіфла мжлака. – 
Авр.);  

г) взпрунає як ноавмвзи жапіб 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм (уноав-
йілпщкмгм) одгуйывалля віглмпзл ж 
гомкагялакз (лмокарзвлм-дкніозфла 
мжлака. – Авр.);  

д) є пукунліпры ноав і мбмв’яжків 
ла жгіиплдлля ноавмкіолмгм взбмоу 
ваоіалру нмвдгілкз, гд кмела айщрдо-
ларзва є жакмллмы (ноавмкіолм-
нмвдгілкмва мжлака. – Авр.);  

є) жапрмпмвуырщпя йзхд у взнаг-
кат, ндодгбафдлзт жакмлмк, і в кдеат 
жакмлу (мжлака жакмллмпрі. – Авр.);  

е) є ноавмкіолзк взбмомк ваоіа-
лру нмвдгілкз, цм жгіиплыєрщпя хйя-
тмк жапрмпувалля агкіліпроарзвлмгм 
омжпугу (мжлака ноавмкіолмї айщрдо-
ларзвлм-нпзтмймгіфлмї нмвдгілкз. – 
Авр.);  

ж) лд ндодгбафаырщ мбмв’яжку уж-
гмгеуварз пвмї оіхдлля (гії) ж бугщ-
якзк ілхзк пуб’єкрмк (мжлака війщ-
лмгм взбмоу. – Авр.); 

з) мсмокйыєрщпя у взгйягі віг-
нмвіглмгм лмокарзвлм-уноавйілпщкм-
гм оіхдлля абм ноавмжапрмпмвлмгм 
лмокарзвлмгм акру  (смокайіжмвала 
мжлака. – Авр.). 

Ндмбтіглм жажлафзрз, цм в гмкр-
озлі агкіліпроарзвлмгм ноава нзрал-
ляк взлзклдлля гзпкодуіилзт нмв-
лмваедлщ нозгійяйз увагу вірфзжлялі 
вфдлі, жмкодка, В. Б.  Авдо’ялмв, 
О. Ф.  Алгоіикм, Н. О.  Аоках, 
Ю. П.  Бзряк, Д. І.  Гмймпліфдлкм, 
П. В.  Дітрієвпщкзи, С. Д.  Дубдлкм, 
Л. Є. Кзпійщ, В. К. Кмйнакмв, Є. Б. Куб-
км, О. В. Кужщкдлкм, Д. М. Лук’ялдущ, 
В. Я. Майзлмвпщкзи, В. П. Нагодбд-
йщлзи, В. Ф. Онозхкм, А. А. Путрд-
ущка, А. О. Сдйівалмв, О. Л. Смкмйд-
лкм, В. П. Тзкмцук, М. М. Тзцдл- 
км, Ф. Д. Філмфкм, В. В. Цвєркмв ра 
ілхзт сатівуів. Пмояг ж узк, мкод-
кзк апндкрак уієї рдкз (жмкодка, 
номбйдкак агкіліпроарзвлмгм омжпу-
гу) нозпвяфувайзпя ноауі, жмкодка, 
М. І. Бмифук, А. А. Гоілщ, О. С. Лагмгз, 
Т. С. Маорщялмвмї, С. А. Рджалмва, 
М. Б. Ріплмгм, Г. Й. Ткаф, Ю. С. Шдк- 
хуфдлка ра іл. 

Бджндодфлм, ваейзвзкз як гед-
одйм мпкзпйдлля рдмодрзкм-кдрмгм-
ймгіфлзт нігтмгів гм ніжлалля ноавм-
взт явзц в кмлрдкпрі взлзклдлля 
гзпкодуії ра вігнмвіглзт нмвлвма-
едлщ є омбмрз вігмкзт жаоубіелзт 
вфдлзт, жмкодка С. С.  Айдкпєєва, 
В. Г.  Алромнмва, О. О.  Бдоджзла, 
Д. В.  Бмика, В. М.  Дубмвзущкмгм, 
Ю. М.  Кмжймва, О. П.  Кмодлєва, 
В. В.   Лажаоєва, О. Є.  Лулщмва, 
В. М.  Малмтіла, Л. А.  Міукдвзф, 
Г. М. Сраозймва, Т. Г.  Сйыпаодвмї, 
Ю. О. Тзтмкзомва ра ілхзт гмпйіг-
лзків. 

Ражмк ж рзк, ж гмпрарлщмы нігп-
равмы кмела првдогеуварз, цм лау-
кмві гмпйігедлля гзпкодуіилзт нмв-
лмваедлщ, вкйыфаыфз и гзпкодуіилі 
нмвлмваедлля ОМСВ, жгіиплывалі 
фдодж нозжку їт лмпіїв, нозлузнів, 
смок, гаоалріи ноавмкіолмпрі їт ода-
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йіжауії, ж нмжзуії кмлпрзрууіилмгм і 
агкіліпроарзвлмгм ноава, жа взкйы-
фдлляк номсійщлзт гмпйігедлщ 
М. О. Баикуоармва ра О. Є. Єгмомва 
в псдоі жатзпру куліузнайщлзт ноав 
йыгзлз [2], лд номвмгзйзпя, цм ніг-
рвдогеує лаукмву акруайщліпрщ ра 
ноакпдмймгіфлу уілліпрщ мбоалмї ном-
бйдкарзкз. 

Тмку рдкмы галмї праррі є гмпйі-
гедлля кдрмгмймгіфлзт нігтмгів гм 
омжукілля ра взжлафдлля гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля в псдоі жатзпру ноав 
йыгзлз. 

Вед жажлафаймпщ, цм пралмвйдлля 
ра омжвзрмк в Укоаїлі пзпрдкз МСВ 
євомндипщкмгм жоажку є, нм-ндохд, 
одвмйыуіилмы нмгієы, айд в хзомкм-
ку її омжукіллі, вмла ракме нмв’яжала 
ж вігтмгмк віг рмрайіраолмї пзпрдкз 
гдоеавлмгм уноавйілля ра упвігмк-
йдлляк гдоеавмы лаявлмпрі пзпрдкз 
мкоік пурм гдоеавлзт, – уд и ілхзт 
ілрдодпів, цм номгукуырщ рдозрмоіа-
йщлі пнійщлмрз (гомкагз, кмйдкрзвз) 
(гайі – ТГ), які лд пнівнагаырщ ж іл-
рдодпакз гдоеавз, айд и лд пундод-
фарщ лзк. 

Пм-гоугд, гдоеава взжлає іплу-
валля у ТГ лд рійщкз пвмїт пндузсіф-
лзт ілрдодпів, цм гдрдокілмвалі лд-
мбтігліпры жабджндфдлля ра пуномвм-
гедлля гмпрарлщм нмвлмгм ра лайде-
лмгм езррєвмгм узкйу кмелмгм ж 
фйдлів рдозрмоіайщлмї гомкагз (дкжз-
прдлуіилі ілрдодпз. – Авр.), а и жгіип-
лдлля ракмы гомкагмы и вігнмвіглм-
гм нубйіфлмгм уноавйілля, цм у ніг-
пукку жлатмгзрщ пвіи одайщлзи ном-
яв:  

а) у смокуваллі пакмпріилмгм оі-
вля нубйіфлмї вйагз – нубйіфлмї па-
кмвояглмї (куліузнайщлмї) вйагз, цм 
нігрвдогеуєрщпя її кмлпрзрууіилм-
ноавмвмы йдгайіжауієы (гзв. пр. 5 
Кмлпрзрууії Укоаїлз) [3];  

б) у смокуваллі вігнмвіглмгм лм-
окарзвлмгм капзву, цм одгйакдлрує 
ра одгуйыє вігнмвіглі нмвлмваедлля 
ОМСВ ра пуномвмгеуєрщпя акрзвлз-
кз номудпакз кмлпрзрууіилм-ноавм-
вмї йдгайіжауії ра йдгірзкауії, яка 
номявйяєрщпя в номудпі куліузнайщ-

лмї одсмокз, нмв’яжалмї ж гдудлроайі-
жауієы нмвлмваедлщ могалів нубйіф-
лмї вйагз, жмкодка взкмлавфмї вйагз 
(могаліжауіилзт, лмокарзвлзт, кард-
оіайщлм-сілалпмвзт, кагомвзт ра іл. 
одпуоплзт рмцм); 

в) у ндодгафі ла ймкайщлзи оівдлщ 
уноавйілля у вйаплу кмкндрдлуіы ТГ 
ра псмокмвалзт лзкз ОМСВ вігнм-
віглзт нмвлмваедлщ, цм оаліхд втм-
гзйз у нмвлмваедлля гдоеавлмї вз-
кмлавфмї вйагз ра буйз гдйдгмвалзкз 
ла оівдлщ МСВ, айд, у бугщ-яку кзрщ 
кмгйз бурз нмвдолдлі взкмлавфіи 
вйагі (жгіиплыєрщпя ндодомжнмгій 
нмвлмваедлщ в кдеат гвмт оівлів 
нубйіфлмї вйагз. – Авр.). Така ндод-
гафа в оаккат гдудлроайіжауії нмвлм-
ваедлщ взкмлавфмї вйагз жгіиплыєрщ-
пя оажмк ж ндодгафды сілалпмвзт ра 
ілхзт одпуопів ніг кмелд нмвлмва-
едлля (гзв. н. 3 пр. 143 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз), цм ланояку гдрдокілує 
жомпралля кардоіайщлм-сілалпмвмї 
пакмпріилмпрі ТГ і ОМСВ ра смоку-
валля мжлакз пакмгмпрарлмпрі вкажа-
лзт пуб’єкрів у взоіхдллі нзралщ 
кіпудвмгм жлафдлля, цм є мплмвлмы 
рдйдмймгіфлмы гмкілалрмы МСВ ра 
имгм мплмвлзк мб’єкрмк [4]. 

Пм-родрє, псдоа МСВ взпрунає 
нозомглмы пдодгмы лд рійщкз іплу-
валля йыгзлз, а и номяву її ілгзві-
гуайщлзт ілрдодпів, цм бджнмпдодглє 
нмв’яжалі ж одайіжауієы її ноав і пвм-
бмг. Вірфзжлялзкз вфдлзкз-
куліузнайіпракз взпулура ігдя ном 
рд, цм в кдеат рдозрмоіайщлмї гомка-
гз в укмват кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля одайіжуєрщпя вдпщ кмкнйдкп кмл-
прзрууіилзт ноав, пвмбмг і мбмв’яжків 
йыгзлз і гомкагялзла, жа взкйыфдл-
ляк ноав ла гомкагялпрвм, одєпроа-
уіы вйаплмпрі (тмфа и уд ноавм гдйд-
гмвалм ла ймкайщлзи оівдлщ. – Авр.) 
ра мбмв’яжмк жатзцарз Барщківцзлу 
[5].  

Оред, пакд ла прзку узт рощмт 
пкйагмвзт:  

1) лаявлмпрі пндузсіфлзт ілрд-
одпів рдозрмоіайщлмї пнійщлмрз ра її 
фйдлів, цм нмв’яжалі ж їт ілгзвігуайщ-
лзкз, гоунмвзкз, кмйдкрзвлзкз, 
вікмвзкз, прардвзкз, номсдпіилзкз, 
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омйщмвзкз ра ілхзкз дкжзпрдлуіи-
лзкз нмродбакз, ра які смокуырщпя 
фдодж пкйаглу ра багармоівлдву пмуіа-
йщлу-лмокарзвлу пзпрдку ікнодпіи, 
ілрдлуіи, езррєвзт упродкйілщ, нмр-
одб, – а у нігпукку – фдодж пмуіайіжа-
уіы мпмбзпрмпрі;  

2) мб’єкрзвауії ра упвігмкйдлля 
гдоеавмы ра пмуіукмк лдмбтіглмпрі 
лаявлмпрі у ОМСВ вігнмвіглзт – 
одайщлзт, мнрзкайщлзт, пакмгмпрар-
літ, дсдкрзвлзт, сілалпмвм ра одпуо-
плм жабджндфдлзт нмвлмваедлщ; ра  

3) роалпсмокауії псдоз МСВ ж 
ндодваелм псдоз пакммогаліжауії 
лапдйдлля в бійщх хзомку псдоу – 
псдоу одайіжауії кмлпрзрууіилзт 
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, які жавгякз 
гмкілалрліи ймкайщліи мжлауі їт ода-
йіжауії ра мрозкалля пмуіайщлмгм 
дсдкру, ндодрвмоыырщпя, – в куліуз-
найщлі ноава мпмбз, йыгзлз, фйдла 
рдозрмоіайщлмгм кмйдкрзву – и взлз-
каырщ гзпкодуіилі нмвлмваедлля 
ОМСВ пакд в одайіжауії ноав йыгз-
лз, їт мтмомлз, жатзпру ра гаоалру-
валлі.  

Оглак, рур родба жомбзрз цд 
мгзл ваейзвзи взплмвмк – ла оівлі 
ТГ в кдеат МСВ, жавгякз кмкндрдл-
уіилзк нмвлмваедлляк ОМСВ, цм 
пкдомвалі ла взоіхдлля нзралщ кіп-
удвмгм жлафдлля, рмбрм нзралщ віг 
омжукілля, взжлафдлля ра взоіхдлля 
якзт жайдезрщ прабійщлд іплувалля ра 
сулкуімлувалля пакмї ТГ ра кмелмгм 
ж її фйдлів – езрдйів вігнмвіглмї рд-
озрмоії, – смокуєрщпя ймкайщла пзп-
рдка одайіжауії, мтмомлз, жатзпру ра 
гаоалрувалля кмлпрзрууіилзт ноав, 
пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і гомка-
гялзла, цм ла ймкайщлмку оівлі сул-
куімлувалля пмуіуку взпрунаырщ як 
куліузнайщлі ноава йыгзлз, мпмбзп-
рмпрі, фйдла рдозрмоіайщлмї гомкагз. 
Оред, ла лаху гукку, рур взлзкає 
вігнмвіглзи уноавйілпщкм-номудпу-
айщлзи йалуыемк, – «гдудлроайіжа-
уія» –  «кмлпрзрууіилм-жакмлмгавфі 
нмвлмваедлля ОМСВ» – «гзпкод-
уіилі нмвлмваедлля ОМСВ» – «пмуі-
айщлзи оджуйщрар», а пакд: 

- ж мглмгм бмку, в оджуйщрарі гд-
удлроайіжауії омжхзоыєрщпя лмока-

рзвлзи капзв кмлпрзрууіилзт ра жа-
кмлмгавфзт нмвлмваедлщ (ла пщмгмглі 
нмвлмваедлля ОМСВ жакоінйдлі в 
нмлаг 10 рзпяфат лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів жакмлмгавфмгм оівля 
ра ндокалдлрлм номгмвеуырщ омжхз-
оыварзпя); 

- ж ілхмгм бмку, ла мплмві жажла-
фдлзт нмвлмваедлщ мб’єкрзвлм взлз-
кає гзпкодуія: а) пнмфарку, у взгйягі 
нмродбз в гдрайіжауії, кмлкодрзжауії 
лавдгдлзт нмвлмваедлщ, нозфмку, б)  
ж кдрмы їт бійщх нмвлмгм і лайделмгм 
взкмлалля ОМСВ, їт нмпагмвзкз ра 
пйуебмвзкз мпмбакз, рак и в) ж кд-
рмы водгуйывалля лмвзт взгів пупні-
йщлзт віглмпзл, цм взлзкаырщ в 
номудпі езррєгіяйщлмпрі рдозрмоіайщ-
лмї гомкагз ра її фйдлів в кдеат віг-
лмпзл, цм вед пкйайзпя ра є прайзкз 
(рмбрм в кдеат рзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, цм вед іплуырщ. – Авр.); 

- гзпкодуіилі нмвлмваедлля 
ОМСВ є гдрдокілмвалзкз, рмбрм 
вмлз взлзкаырщ ра жгіиплыырщпя ніг 
внйзвмк рдйдмймгіфлмї гмкілалрз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля – взоі-
хдлля хзомкмгм кмйа нзралщ кіпуд-
вмгм жлафдлля в ілрдодпат ТГ ра її 
фйдлів. 

Цди взплмвмк є ноакпдмймгіфлм 
ваейзвзк ра кає вдйзкд кдрмгмймгі-
флд жлафдлля, – мпмбйзвм, нм-ндохд, 
в кмлрдкпрі ігдлрзсікауії ра взжла-
фдлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, а, нм-гоугд, в кмлрдкпрі пугм-
вмгм жатзпру ноав, пвмбмг ра 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла в 
кдеат МСВ. Коік рмгм, лдмбтіглм 
воатмвуварз, цм уди взплмвмк вмйм-
гіє вдйзкзк могаліжауіилм-
уноавйілпщкзк нмрдлуіаймк, бм нмпз-
йдлля номудпів гдудлроайіжауії, ж мг-
лмгм бмку, в ндопндкрзві бугд пнозя-
рз омжхзодллы ндодйіку (кагапроу) 
нмвлмваедлщ ОМСВ, а жвігпз, и ка-
гапроу ноав, пвмбмг і мбмв’яжків ноав 
йыгзлз і гомкагялзла, цм одайіжу-
ырщпя ла ймкайщлмку оівлі іплувалля 
пмуіуку, а ж ілхмгм, – омжхзозрщ 
кмейзвмпрі гйя нмявз і номяву гзп-
кодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ віг-
лмплм ракзт ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, 
мпмбйзвм в кмлрдкпрі їт лайделмї 



Дискреційні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері . . . 
 

 

           35  

одайіжауії, мтмомлз, жатзпру ра гаоал-
рувалля. Тмбрм, кмела првдогеуварз, 
цм в оаккат ТГ в укмват МСВ ра 
іплувалля нубйіфлмї пакмвояглмї 
(куліузнайщлмї) вйагз, – в кдеат її 
кмкндрдлуіилзт нмвлмваедлщ, – 
мб’єкрзвуырщпя, взлзкаырщ, сулкуі-
млуырщ, акруайіжуырщпя, одсйдкпу-
ырщпя ра вгмпкмлайыырщпя гуед ва-
ейзві могаліжауіилм-уноавйілпщкі 
ікнуйщпз, цм ж фапмк смокуырщ мо-
галіжауіилм-лмокарзвлі ра могаліжа-
уіилм-гзпкодуіилі кдталіжкз, цм 
пкдомвалі: 

А) ла одайіжауіы, мтмомлу, жатзпр, 
гаоалрувалля ОМСВ кмлпрзрууіилзт 
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і 
гомкагялзла ла ймкайщлмку оівлі 
сулкуімлувалля пмуіуку (куліузна-
йщлі ноава йыгзлз, мпмбзпрмпрі, фйд-
ла рдозрмоіайщлмї гомкагз. – Авр.); 

Б) ла могаліжауіилм-лмокарзвлд 
пуномвмгедлля ОМСВ жажлафдлзт 
кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг і 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла;  

В) ла взлзклдлля ра водгуйы-
валля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ, цм є ланояку нмв’яжалзкз ж 
їт кмлпрзрууіилм-жакмлмгавфзкз 
кмкндрдлуіилзкз нмвлмваедллякз 
ра жгіиплыырщпя в ілрдодпат ТГ ра її 
фйдлів; 

Г) ла взлзклдлля пзпрдкз пугм-
вмгм жатзпру кмлпрзрууіилзт ноав, 
пвмбмг і мбмв’яжків йыгзлз і гомка-
гялзла ла ймкайщлмку оівлі сулкуі-
млувалля пмуіуку (куліузнайщлі 
ноава йыгзлз, мпмбзпрмпрі, фйдла 
рдозрмоіайщлмї гомкагз. – Авр.); 

Г’) ла  взлзклдлля пзпрдкз пугм-
вмгм жатзпру гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, цм є ланояку 
нмв’яжалзкз ж їт кмлпрзрууіилм-
жакмлмгавфзкз кмкндрдлуіилзкз 
нмвлмваедллякз, ймгіфлм «взріка-
ырщ» ж лзт, є пноякмвалзкз ла їт 
одайіжауіы в кдеат жакмлу ра у впра-
лмвйдлмку жакмлмк нмоягку ра жгіи-
плыырщпя в ілрдодпат ТГ ра її фйдлів; 

Д) ла смокувалля ра взлзклдлля 
пвмєоіглмгм капзву кмейзвзт (ндоп-
ндкрзвлзт) гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, цм бажуырщпя ла їт 
кмкндрдлуіилзт нмвлмваедллят, омж-

взрку мпралліт в укмват ндокалдлр-
лмї жкілз укмв езррєвмгм узкйу йы-
гзлз, воатмвуыфз її іплувалля як в 
укмват нмвпякгдллмпрі, рак и в укм-
ват гймбайіжауії, цм акруайіжує оіжлі 
жапагз нмбугмвз ракзт гзпкодуіилзт 
нмвлмваедлщ, вкйыфаыфз и алаймгіы 
жакмлу ра алаймгіы ноава.   

Подгправйяє вдйзкзи лаукмвзи 
ра ноакрзфлзи ілрдодп гмпйігедлля 
номудпів гдрдокілувалля взлзклдлля 
гзпкодуії в псдоі сулкуімлувалля 
МСВ ра гіяйщлмпрі ОМСВ.  

На ндохмку кіпуі рур, жажвзфаи, 
жлатмгзрщпя  оіжлмкалірря ймкайщлмгм 
езрря, цм бажуєрщпя ла езррєвмку 
узкйі йыгзлз-фйдла ТГ ра впієї дкжзп-
рдлуіилмї  сдлмкдлмймгії рдозрмоіа-
йщлмї пнійщлмрз. Нд гзвйяфзпщ ла рд, 
цм езррєвзи узкй йыгзлз, її гоун ра 
кмйдкрзвів жгіиплыєрщпя ла мплмві 
прайзт уноавйілпщкзт айгмозрків, в 
укмват нмвпякгдллмпрі впд мглм ндо-
калдлрлм взлзкаырщ нзралля, які 
взтмгярщ жа кдеі нмвлмваедлщ 
ОМСВ, мглак вмлз є ракзкз, цм ла-
нояку нмв’яжалі ж кіпудвзк езрряк, 
омжвзркмк ра вгмпкмлайдлляк кіпуд-
вмгм гмпнмгаопрва, вігнмвіглмї рдозрм-
оії, в р. ф. йалгхасру, цм є пдодгмвз-
цдк іплувалля ра сулкуімлувалля 
рдозрмоіайщлмї пнійщлмрз. Коік рмгм, в 
номудпі езррєгіяйщлмпрі кмелмгм 
кмлкодрлмгм фйдла ТГ – езрдйя, лджа-
йделм віг имгм ноавмвмгм пралу (гом-
кагялзл, ілмждклзи гомкагялзл, ана-
розг, бінарозг, біедлдущ рмцм), взлз-
каырщ вігнмвіглі ілрдлуії, нмродбз, 
ілрдодпз, цм ж фапмк лабуваырщ гоу-
нмвмгм ра кмйдкрзвлмгм жлафдлля, ра 
ла які нмвзллі одагуварз ОМСВ гйя 
їт взоіхдлля, пуномвмгедлля, жабдж-
ндфдлля, тмфа вмлз и, нм-ндохд, взтм-
гярщ жа кдеі нмвлмваедлщ мпралліт, 
мглак є нмв’яжалзкз ж лзкз, абм, нм-
гоугд, взтмгярщ жа кдеі нмвлмваедлщ 
мпралліт, ра лд є нмв’яжалзкз ж ракз-
кз нмвлмваедллякз. У ндохмку вз-
нагку, нмвлмваедлля, цм взлзкаырщ у 
ОМСВ є гзпкодуіилзкз, у гоугмку – 
лд є гзпкодуіилзкз, ра у взнагку їт 
нмявз, – їт родба омжукірз ра рйука-
фзрз ракзкз, цм вмлз взлзкйз у явм-
флмку нмоягку. 
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Доугзк сакрмомк, цм гдрдокілує 
взлзклдлля гзпкодуії в МСВ ра віг-
нмвіглзт нмвлмваедлщ у ОМСВ  вз-
прунає нмява,  врійдлля ра жапрмпу-
валля в нмвпякгдллу ноакрзку кулі-
узнайщлмгм езрря лмвзт смок гдкм-
коарзфлмї уфапрі лапдйдлля у взоі-
хдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдлля. 
Ммва игд ном ракі смокз гдкмкоарз-
флмї уфапрі лапдйдлля в нозиляррі 
уноавйілпщкзт оіхдлщ як: 

а) нодгправлзущка гдкмкоарія: є 
лаибійщх аномбмвалмы в рдмоії ра ла 
ноакрзуі смокмы гдкмкоарзфлмгм 
смокувалля гднурарпщкмгм кмонупу 
ОМСВ ра взбмоу нмпагмвзт мпіб 
МСВ; 

б) наорзпзнармола гдкмкоарія 
(віг алгй. participate – боарз уфапрщ): 
рака смока гдкмкоарії, цм одайіжу-
єрщпя жавгякз смокуваллы кмрзвауії 
у фйдлів рдозрмоіайщлзт гомкаг гм 
уфапрі в ймкайщліи гдкмкоарії хйятмк 
акрзвіжауії їт уфапрі у оіжлзт смокат 
МСВ ра хйятмк гмнмкмгз ОМСВ в 
одайіжауії їт нмвлмваедлщ;  

в) гдйібдоарзвла гдкмкоарія: уя 
смока гдкмкоарії рійщкз омжвзваєрщ-
пя в оаккат нубйіфлмї куліузнайщлмї 
вйагз, бм в мплмві її кдталіжку йд-
езрщ жабджндфдлля гдкмкоарзфлмгм 
воягувалля фдодж смокз гмоагфмї 
кмкулікауії в ймкайщлмку пмуіукі;  

г) агодгарзвла гдкмкоарія: смока 
гдкмкоарії, цм взкйзкала гм езрря 
сулкуімлувалляк нубйіфлмї куліуз-
найщлмї вйагз, ндодгбафає лд рійщкз 
взоіхдлля ОМСВ кмйдкрзвлзт ілрд-
одпів, рмбрм ілрдодпів впієї ТГ, а и 
взоіхдлля ілгзвігуайщлзт ілрдодпів 
кмлкодрлмї йыгзлз-езрдйя, цм є 
фйдлмк ракмї гомкагз;  

г’) агмліпрзфла гдкмкоарія: є сак-
рзфлм лмвмы смокмы гдкмкоарзфлмї 
уфапрі езрдйів у пралмвйдллі ра омж-
взрку МСВ, бм првмодла жавгякз нд-
окалдлрлмку омжвзрку нубйіфлмї ку-
ліузнайщлмї вйагз; пакд вмла гає 
кмлкодрлу кмейзвіпрщ фдодж нмвлм-
ваедлля ОМСВ ра їт омжхзодлля і 
вгмпкмлайдлля уоіжлмкалірлзрз езр-
ря у вігнмвіглмпрі гм гдкмкоарзфлзт 
уіллмпрди, цм жбагафує езрдйів-
фйдлів ТГ ра омбзрщ ймкайщлзи пмуі-

ук бійщх пуфаплзк ра рдйдмймгіфлм 
пноякмвалзк жа гмнмкмгмы нмявз 
хзохмгм кмйа гдкмкоарзфлзт ілпрз-
рурів, гзпкуопів ра смок езрря, які 
пнозяырщ ілгзвігу в имгм ігдлрзсі-
кауії ж гдкмкоарзфлзкз уіллмпрякз 
[6].  

Сйіг жажлафзрз, цм омжвзрмк 
смок гдкмкоарзфлмї уфапрі езрдйів у 
оаккат нубйіфлмї куліузнайщлмї вйа-
гз є ланояку нмв’яжалзи ж номудпакз 
гдудлроайіжауії нмвлмваедлщ нубйіф-
лмї гдоеавлмї вйагз, цм вігбуваырщ-
пя в укмват куліузнайщлмї одсмокз. 
Сакд рака одсмока правзрщ жа кдру 
лд рійщкз нмпзйзрз кмкндрдлуіилі 
нмвлмваедлля ОМСВ, а и псмокува-
рз лайделу і одайщлу ноавмву 
пуб’єкрліпрщ ТГ, яка жгіглм жі пр. 140 
Кмлпрзрууії Укоаїлз взпрунає ндо-
взллзк пуб’єкрмк МСВ, і яка гм рд-
ндо вмймгіє йзхд ноавмпуб’єкрліпры 
гдкйаоарзвлмы. А рак гд іплує, сул-
куімлує ра гіє кмйдкрзвлзи пуб’єкр – 
рак жавегз іплує пмуіайщлд уноав-
йілля, в лахмку взнагку, лмокарзвлд 
уноавйілля, як мгзл ж имгм взгів, а, 
жвігпз, и акруайіжуєрщпя кмейзвіпрщ 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ у ОМСВ, а ракме їт омжукілля, 
взжлафдлля, мб’єкрзвауія ра акруайі-
жауія їт мтмомлз ра жатзпру. 

Тодрік сакрмомк, цм гдрдокілує 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ у ОМСВ взпрунає гймбайіпрпщ-
кзи нмрдлуіай рдозрмоіайщлзт гомкаг 
ра пакмгм ілпрзруру МСВ, цм в ном-
удпат дкмлмкіфлмї, нмйірзфлмї і ноа-
вмвмї гймбайіжауії, и мпмбйзвм в ном-
удпат кіелаомглмї кіегдоеавлмї іл-
рдгоауії, нмфзлаырщ гоарз вігнмвіглу 
ра пуррєву кіелаомглм-ноавмву омйщ, 
лабуваыфз вігнмвіглі мжлакз кіела-
омглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, нозфмку в 
укмват смокувалля жагайщлмгм ра 
єгзлмгм ноавмвмгм пдодгмвзца – нз-
ралля  іплувалля і сулкуімлувалля 
ТГ ра ілпрзруру МСВ ндодрвмоыєрщ-
пя у мб’єкр кіелаомглм-ноавмвзт 
одгйакдлрауії і одгуйывалля. 

Оред, в укмват гймбайіжауії рдоз-
рмоіайщлі гомкагз, ж мглмгм бмку, 
жгіиплыырщ їи мбгоулрмвалзи, акрзв-
лзи ра упвігмкйдлзи пномрзв, прав-
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йяфз жа кдру жбдодедлля таоакрдом-
ймгіфлзт іпрмозфлзт, лауімлайщлзт, 
одйігіилзт, кдлрайщлм-гутмвлзт, гдм-
гоасіфлзт ра ілхзт взжлафайщлзт 
мпмбйзвмпрди рдозрмоіайщлзт пнійщ-
лмр, цм йдеарщ в мплмві їт пакмігдл-
рзсікауії в мрмфуыфмку пвірі; а ж іл-
хмгм – є мглзкз ж акрзвліхзт 
пуб’єкрів, цм пнозикаырщ ра жанмжз-
фуырщ нмжзрзвлі гмпяглдлля гймбайі-
жауії, вкйыфаыфз, лапакндодг, нмпйу-
гз, цм вмла номнмлує гйя влуроіх-
лщмгм пакмомжвзрку рдозрмоіайщлзт 
пнійщлмр – лагбалля ілсмокауіилзт 
рдтлмймгіи ра жв’яжку, пдовіплу, роал-
пнморлу ілсоапроукруоу ра ілсоа-
проукруоу бугівлзурва, а ракме кмгу-
рліи куйщруомймгіфлзи гзпкуоп, цм 
бажуєрщпя ла ілрдгоауіиліи мплмві. 
Сакд в укмват гймбайіжауії рдозрмоі-
айщлі гомкагз, цм іплуырщ ра сулк-
уімлуырщ в укмват МСВ нмфзлаырщ 
номгукуварз ймкайщлі ілрдодпз, цм 
каырщ гймбайщлу мплмву ра є 
нмв’яжалзкз ж жапрмпувалляк гймба-
йщлмгм гзпкуопу ра гймбайщлмї ілсоа-
проукруоз – уд жлатмгзрщ пвіи номяв 
у акрзвлмку жанмжзфдллі ра взкмозп-
раллі ОМСВ гймбайщлм-кіелаомглзт 
ілпроукдлрів дкмлмкіфлмгм, пмуіайщ-
лмгм ра куйщруомймгіфлмгм таоакрдоу 
– кіелаомглмї балківпщкмї пзпрдкз 
мбпйугмвувалля ра кодгзрувалля, 
смок кіелаомглмгм дкмлмкіфлмгм ра 
куйщруолмгм пнівомбірлзурва, ілпроу-
кдлрів ймкайщлмгм праймгм омжвзрку 
– цм сакрзфлм вдгурщ гм нмпзйдлля 
гймбайіпрпщкзт рдлгдлуіи в пвірі, айд 
ла ймкайщлмку оівлі іплувалля пмуі-
уку взкйзкаырщ вігнмвіглі жкагайщлі 
рдлгдлуії кіе ТГ ра ОМСВ оіжлзт 
гдоеав, мпмбйзвм в кмлрдкпруайіжауії 
нмйінхдлля укмв ймкайщлмгм езрря 
ра лагалля бійщх хзомкмгм ндодйіку 
куліузнайщлзт нмпйуг гйя ТГ ра її 
фйдлів – оджуйщрармк фмгм є нмпз-
йдлля кігоауіилзт номудпів ра нмява 
вдйзкмї кійщкмпрі ілмждкуів, цм кдх-
каырщ ла рдозрмоії ілхзт гдоеав (дк-
пнарів). В лавдгдлзт укмват – взлз-
клдлля гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ у 
ОМСВ є лд рійщкз мб’єкрзвлзк, а и 
нозомглзк номудпмк, цм вдгд гм 
взлзклдлля уіймгм кмкнйдкпу нзралщ 

цмгм їт взоіхдлля, бм вмлз бджнмпд-
одглщм є нмв’яжалзкз ж номбйдкакз 
гдоеавлмгм пувдодлірдру ра  кіела-
омглмы ноавмпуб’єкрліпры гдоеавз. 
А уд нмродбує лд рійщкз могаліжауіи-
лмгм, а и лапакндодг лмокарзвлмгм 
пуномвмгедлля – рмбрм вігнмвіглзт 
одгйакдлрауії, одгуйывалля ра у ніг-
пукку – жабджндфдлля. 

Ваейзвзк гедодймк взлзклдлля 
гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ є 
їт уфапрщ, а ракме уфапрщ ТГ, цм їт 
псмокувайз, у взкмлаллі кіелаомг-
лм-ноавмвзт жмбмв’яжалщ гдоеавз в 
псдоі пралмвйдлля в її кдеат нмвлм-
уіллмї пзпрдкз МСВ в имгм євомнди-
пщкмку омжукіллі. 

Ммва рур игд ном рд, цм пакд 
МСВ ра ТГ, цм іплує ра сулкуімлує 
в укмват МСВ, –  взпрунаырщ бджнм-
пдодглщм мб’єкрмк кіелаомглзт кіе-
гдоеавлзт багармпрмомлліт одгімла-
йщлзт гмгмвмоів, – жмкодка ла євом-
ндипщкмку кмлрзлдлрі, цм ланояку 
жмбмв’яжує гдоеавз гм взкмлалля їт 
нмймедлщ, хйятмк мсмокйдлля їт у 
взгйягі пвмїт кіелаомглм-ноавмвзт 
жмбмв’яжалщ, а нмрік и ввдгдлля ракзт 
жмбмв’яжалщ у взгйягі лмок кіелаом-
глмгм ноава (кіелаомглмгм гмгмвмоу) 
у пвмє лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ж 
взкмозпралляк лауімлайщлмгм кдта-
ліжку ікнйдкдлрауії лмок кіелаомг-
лмгм ноава (гзв. пр. 9 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз). 

Такі кіелаомглі гмгмвмоз, як 
Євомндипщка таорія кіпудвмгм пакмв-
оягувалля 1985 омку, Євомндипщка 
оаккмва кмлвдлуія ном роалпкмогмл-
лд пнівомбірлзурвм кіе рдозрмоіайщ-
лзкз мбцзлакз абм вйапрякз 1980 
омку, Кмлвдлуія ном уфапрщ ілмждкуів 
у пупнійщлмку езррі ла кіпудвмку 
оівлі 1992 омку, Пдодгйялура Євом-
ндипщка таорія ном уфапрщ кмймгі в 
кіпудвмку ра одгімлайщлмку езррі 
2003 омку, Євомндипщка йалгхасрла 
кмлвдлуія 2000 омку – сакрзфлм кіп-
рярщ лмві ра номгукрзвлі нмвлмва-
едлля ОМСВ, цм жгіиплыырщпя в 
оаккат ра жагйя ТГ ра їт фйдлів, ра 
мб’єкрзвуырщ і акрзвіжуырщ номудпз 
взлзклдлля гзпкодуіилзт нмвлмва-
едлщ ОМСВ, айд вед ж кдрмы взкм-
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лалля кіелаомглм-ноавмвзт жм-
бмв’яжалщ пакмї гдоеавз.  Цд акудл-
рує і одсйдкпує увагу лаукмвуів ра 
ноавммтмомлуів, жмкодка сатівуів у 
псдоі ноавмжапрмпувалля і ноавмвз-
кмлалля, цмгм мбґоулрмвалмпрі, ном-
нмоуіилмпрі ра дсдкрзвлмпрі ракзт 
гзпкодуіилзт нмвлмваедлщ.  

Вваеаєкм, цм жажлафдлзи нігтіг 
в кмлрдкпрі взлзклдлля гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ у ОМСВ, цм гдрд-
окілує ра сакрзфлм іліуіыє ТГ ра її 
фйдлз, вмймгіє кмгурлік кдрмгмймгіф-
лзк ра глмпдмймгіфлзк нмрдлуіа-
йакз:  

- нм-ндохд, рур сулгакдлрайщлі 
уіллмпрі куліузнайщлмї гдкмкоарії 
нмєглуырщпя ж ноавакз йыгзлз, ноз-
фмку пакд в кмлрдкпрі їт пукіплмгм 
гдлджзпу, пзпрдкз, смок взоаедлля, 
кдрмгів ра прундлів одайіжауії і жатзп-
ру, цм нігрвдогеує лаукмву якіпрщ 
лахзт нігтмгів гм омжукілля пурлмп-
рі ймкайщлмї гдкмкоарії і кмлпрзруы-
валля куліузнайщлзт ноав йыгзлз;  

- нм-гоугд, акпімймгія куліузнайі-
жку гдлдрзфлм нмв’яжуєрщпя ж сдлм-
кдлмк куліузнайщлмї вйагз, в мплмві 
якмї жлатмгзрщпя пзкбімж куліузна-
йщлм-ноавмвмї рдмоії ра ноакрзкз, цм 
ракме нігкодпйыє гмбомякіпліпрщ 
лахмгм нігтмгу гм ілпрзрууімлайіжа-
уії МСВ як оівля нубйіфлмї вйагз в 
гдоеаві, цм вмймгіє пвмїкз кмкндрд-
луіилзкз нмвлмваедллякз;  

- нм-родрє, пакд у ТГ ра її фйдлів 
в псдоі МСВ могаліфлм взлзкає нд-
одйік мплмвмнмймелзт ваг – пвмбмга, 
пмйігаоліпрщ, оівліпрщ, кмоайщліпрщ, 
айщроуїжк, пакммогаліжауія, пакмгзп-
узнйіла, пакмвігнмвігайщліпрщ, пубпз-
гіаоліпрщ, цм є лд рійщкз пдлпмурвм-
оыыфзкз уіллмпрякз гдкмкоарії, 
ноав йыгзлз ра пуфаплмгм куліузна-
йіжку, айд вмлз є мглмфаплм таоакрд-
олзкз мжлакакз узт явзц, цм птм-
гярщпя в удлроі ра номпрмоі їт одайі-
жауії – пакд в псдоі МСВ, цм є ноз-
омглзк номпрмомк іплувалля ТГ ра її 
фйдлів;  

- нм-фдрвдорд, воатмвуыфз рд, цм 
впі лавдгдлі мб’єкрз – гдкмкоарія (в 
лахмку омжукіллі – нояка, нодгпра-
влзущка, наорзпзнармола рмцм. – 

Авр.), ноава йыгзлз (у оіжлзт їт 
номяват ра взгат. – Авр.) і пуфаплзи 
куліузнайіжк є мб’єкракз кіелаомг-
лм-ноавмвмгм одгуйывалля ра одгйа-
кдлрауії фдодж лмокз кіелаомглмгм 
ноава гмгмвіолмгм таоакрдоу, цм кіп-
рярщпя в кіелаомглзт кіегдоеавлзт 
багармпрмомлліт гмгмвмоат, рм взжла-
фдлля МСВ як ваейзвмгм сакрмоу 
гймбайіжауії, є гмкрозлайщлм, лмока-
рзвлм, могаліжауіилм, лаоарзвлм мб-
ґоулрмвалзк і нігрвдогедлзк ра ноа-
кпдмймгіфлм номгукрзвлзк;  

- нм-н’ярд, взтмгяфз ж кіелаомг-
лм-ноавмвмгм «ланмвлдлля» ілпрзру-
ру МСВ, уд пвігфзрщ ном пралмвйдлля 
пзпрдкз гзтмрмкії ймкайщлмгм і гйм-
байщлмгм фзллзків;  

-нм-хмпрд, воатмвуыфз ла рд, цм 
в мплмві МСВ йдезрщ кмгурля кмрз-
вауія кмелмгм ж фйдлів ТГ цмгм її 
іплувалля, а ракме іплувалля ра сул-
куімлувалля МСВ, – езрдйі вігнмві-
глзт рдозрмоіи гдоеавз нмв’яжуырщ 
пакд ж МСВ пвмї езррєві лапралмвз 
ра в ущмку кмлрдкпрі номгукуырщ 
вігнмвіглі ілрдодпз, цм оалм фз ніжлм 
кйагурщпя жакмлмгавудк в мплмву 
нмвлмваедлщ ОМСВ, гдрдокілуыфз 
ракзк фзлмк нмяву лмвзт гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ ОМСВ. 

Оред, кмела жажлафзрз, цм гмп-
йігедлля пніввіглмхдлля кмлпрзру-
уіилм-жакмлмгавфзт нмвлмваедлщ 
ОМСВ ж їт гзпкодуіилзкз нмвлмва-
едллякз в псдоі жатзпру ноав йыгз-
лз, гає жкмгу жвдолурз увагу ла ла-
прунлд: 

- кмелд нмвлмваедлля ОМСВ, 
цм є одгйакдлрмвалзк ра жасікпмва-
лзк ла кмлпрзрууіилмку абм ла жакм-
лмгавфмку оівлі, в хзомкмку ра птд-
карзфлм-кмгдйыыфмку имгм омжу-
кіллі, є пкдомвалзк ла взкмлалля, 
мтмомлу, жатзпр ра гаоалрувалля ноав 
йыгзлз, цм кдхкає ла вігнмвігліи 
рдозрмоії гдоеавз в оаккат ТГ ра в 
укмват МСВ; 

- ноз пзпрдклмку нігтмгі ра бук-
вайщлмку рйукафдллі кмелмгм ж ла-
вдгдлзт нмвлмваедлщ ОМСВ взріка-
ырщ гзпкодуії як могаліжауіилі, одпу-
оплі, кагомві ра ілхі гмгаркмві кме-
йзвмпрі гйя жагмвмйдлля ілрдодпів 
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фйдлів ТГ, цм є нозомглзк ра жвз-
фаилзк явзцдк, бм в оаккат МСВ є 
вігпурлікз номудпуайщлі смокз ра 
номудгуоз цмгм одайіжауії нмвлмва-
едлщ ОМСВ, рмку жапрмпувалля гзп-
кодуії є ймгіфлзк жапмбмк гйя одайі-
жауії ракзт нмвлмваедлщ; 

- кмела взжлафзрз номудпуайщ-
лм-номудгуолу жайделіпрщ кіе кмл-
прзрууіилм-жакмлмгавфзкз нмвлмва-
едллякз ОМСВ ра гзпкодуіилзкз 
нмвлмваедллякз, цм жапрмпмвуырщпя 
ОМСВ, їт взкмлавфзкз могалакз 
гйя одайіжауії ндохзт: а) кмелмку 
йдгайіжмвалмку ра йдгірзкмвалмку 
нмвлмваедллы ОМСВ кмеурщ віг-
нмвігарз вігнмвіглі гзпкодуіилі нмв-
лмваедлля; б) якцм нмвлмваедлля 
ОМСВ лд є йдгайіжмвалзкз в жакм-
лмгавпрві, а смокуырщпя в явмфлмку 
нмоягку – гзпкодуіилі нмвлмваедл-
ля віглмплм лзт, є дсдкрзвлзк жапм-
бмк гйя їт лапрунлмї йдгайіжауії, 
воатмвуыфз ла мб’єкрзвлзи таоакрдо 
їт взлзклдлля в якмпрі вігнмвігі ла 
дкжзпрдлуіилі жанзрз фйдлів ТГ, 
ноакрзку їт нмндодглщмгм жапрмпу-
валля ра пмуіайщлу оджуйщрарзвліпрщ 
ра дсдкрзвліпрщ; 

- пралмвйдлля ра омжвзрмк гзп-
кодуіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ 
мб’єкрзвує ра акруайіжує нзралля 
цмгм їт пугмвмгм жатзпру в кмлрдкп-
руайіжауії жатзпру ноав ТГ, її фйдлів 
ра МСВ. 

Рджыкуыфз, кмела гіирз лапру-
нлзт взплмвків: 

- нмява ра лаявліпрщ гзпкодуіи-
лзт нмвлмваедлщ у ОМСВ є 
мб’єкрзвлзк сакрмк ра мнрзкайщлзк 
уноавйілпщкзк сакрмомк, цм мбукм-
вйдла, нм-ндохд, рзк, цм ОМСВ 
втмгярщ гм пзпрдкз могалів нубйіфлмї 
вйагз – нубйіфлмї пакмвояглмї (ку-
ліузнайщлмї) вйагз; нм-гоугд, рзк, 
цм взтмгяфз ж ндохмгм аогукдлру, 
вмлз вмймгіырщ вйаплзкз нмвлмва-
едллякз  в псдоі нубйіфлмгм уноав-
йілля, цм йдгайіжмвалі Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз ра її фзллзк жакмлмгавпрвмк 
і йдгірзкіжмвалі лд рійщкз куліузна-
йщлм-лмокарзвлмы ноакрзкмы в кд-
еат ТГ, айд и ноавмвмгм номпрмоу 
гдоеавз; 

- гзпкодуіилі нмвлмваедлля мо-
галів нубйіфлмї вйагз, вкйыфаыфз и 
ОМСВ, – а) сакрзфлм «жомпраырщ» 
ла їт кмлпрзрууіилзт ра жакмлмгав-
фзт нмвлмваедллят (млрмймгіфла 
мжлака. – Авр.); б) ж кдрмы їт лайде-
лмгм ра якіплмгм взкмлалля (рдйдмйм-
гіфла мжлака. – Авр.); в) бажуырщпя ла 
мпмбзпрмку омжпугі пуб’єкра жажлафд-
лзт нмвлмваедлщ (глмпдмймгіфла 
мжлака. – Авр.); г) взлзкаырщ в кд-
еат вігнмвіглмгм пуб’єкрзвлмгм нпз-
тмймгіфлмгм взбмоу вігнмвіглмї нмвд-
гілкмвмї лапралмвз жажлафдлмгм 
пуб’єкра (пуб’єкрзвлм-нпзтмймгіфла 
мжлака. – Авр.); г’) є мкодкзк взгмк 
нмвлмваедлщ  могалів нубйіфлмї вйа-
гз (ігдлрзсікауіилм-проукруомймгіф-
ла мжлака. – Авр.); г) взпрунає як 
ноавмвзи жапіб агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм (уноавйілпщкмгм) одгуйы-
валля віглмпзл ж гомкагялакз (лмо-
карзвлм-дкніозфла мжлака. – Авр.); д) 
є пукунліпры ноав і мбмв’яжків ла 
жгіиплдлля ноавмкіолмгм взбмоу ва-
оіалру нмвдгілкз, гд кмела айщрдола-
рзва є жакмллмы (ноавмкіолм-
нмвдгілкмва мжлака. – Авр.); є) жапрм-
пмвуырщпя йзхд у взнагкат, ндодгба-
фдлзт жакмлмк, і в кдеат жакмлу 
(мжлака жакмллмпрі. – Авр.); е) є ноа-
вмкіолзк взбмомк ваоіалру нмвдгіл-
кз, цм жгіиплыєрщпя хйятмк жапрмпу-
валля агкіліпроарзвлмгм омжпугу 
(мжлака ноавмкіолмї айщрдоларзвлм-
нпзтмймгіфлмї нмвдгілкз. – Авр.); ж) 
лд ндодгбафаырщ мбмв’яжку ужгмгеу-
варз пвмї оіхдлля (гії) ж бугщ-якзк 
ілхзк пуб’єкрмк (мжлака війщлмгм 
взбмоу. – Авр.); з) мсмокйыєрщпя у 
взгйягі вігнмвіглмгм лмокарзвлм-
уноавйілпщкмгм оіхдлля абм ноавмжа-
прмпмвлмгм лмокарзвлмгм акру  (см-
окайіжмвала мжлака. – Авр.);  

- нмлярря «гзпкодуіилі нмвлмва-
едлля ОМСВ» кмела взжлафзрз як 
пукунліпрщ ноав і мбмв’яжків, жакоін-
йдлзт кмлпрзрууіилзк, агкіліпроарз-
влзк, куліузнайщлзк ра ілхзк гайу-
ждвзк жакмлмгавпрвмк гдоеавз, рд-
йдмймгіфлмы гмкілалрмы якзт є жгіи-
плдлля лайделмгм нубйіфлмгм уноав-
йілля ж кдрмы одайіжауії кмйдкрзвлзт 
ілрдодпів рдозрмоіайщлмї гомкагз абм 
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кмйдкрзвлм-гоунмвзт ілрдодпів її 
фйдлів, пкдомвалзт ла взкмлалля нм-
кйагдлзт ла ОМСВ фз имгм нмпагмву 
(пйуебмву) мпмбу сулкуіи абм кмк-
ндрдлуіилзт нмвлмваедлщ, цм лага-
ырщ ущмку пуб’єкру уноавйілля: а) 
ндвлзи прунілщ пвмбмгз омжпугу в 
муілываллі пзруауіи, цм взлзкаырщ в 
номудпі одайіжауії жажлафдлзт їт сул-
куіи і нмвлмваедлщ (сакрмо пвмбмгз 
омжпугу. – Авр.); б) ікндоарзвлд ноа-
вм жгіиплыварз ноавмкіолзи взбіо 
кіе жакмллзкз айщрдоларзвакз у 
взоіхдллі кмлкодрлмї пзруауії (сак-
рмо пвмбмгз взбмоу. – Авр.); ра в) лд 

ндодгбафаырщ мбмв’яжків ужгмгеуварз 
пвмї оіхдлля ж бугщ-якзк ілхзк 
пуб’єкрмк (сакрмо вігпурлмпрі пубмо-
гзлауіилзт віглмпзл у нозиляррі 
уноавйілпщкмгм оіхдлля. – Авр.); 

- мпмбйзвіпры омжукілля гзпкод-
уіилзт нмвлмваедлщ ОМСВ є їт аб-
пмйырлд ра взкйыфлд рйукафдлля 
рійщкз в кмлрдкпрі взжлалля, мтмом-
лз, жатзпру, одайіжауії, гаоалрувалля 
кмлпрзрууіилзт ноав, пвмбмг і 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла, цм 
ла оівлі МСВ роалпсмокуырщпя в 
куліузнайщлі ноава йыгзлз, мпмбзп-
рмпрі, фйдла ТГ.      
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жукілля ра взжлафдлля  

У праррі гмпйігеуырщпя кдрмгмймгіфлі нігтмгз гм омжукілля ра взжлафдлля гзп-
кодуіилзт нмвлмваедлщ могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в псдоі жатзпру ноав йы-
гзлз. Вкажуєрщпя, цм в кмлрдкпрі пралмвйдлля ра омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля 
в Укоаїлі, акрзвіжуєрщпя гіяйщліпрщ могалів нубйіфлмї вйагз, вкйыфаыфз и гіяйщліпрщ 
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могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в номудпі взкмлалля лзкз пвмїт кмлпрзрууіилзт 
ра жакмлмгавфзт нмвлмваедлщ, а жвігпз и взлзкає гзпкодуія, рмбрм мб’єкрзвла ра 
нозомгла нмродба нмпагмвмї (пйуебмвмї) мпмбз абм унмвлмваедлмгм могалу гіярз ла 
пвіи омжпуг, бдж ужгмгедлля ж бугщ-якзк ілхзк пуб’єкрмк, ж кдрмы бійщх фіркмгм ра 
якіплмгм взкмлалля жажлафдлзт нмвлмваедлщ. 
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лзла, куліузнайщлі ноава йыгзлз, мпмбзпрмпрі, фйдла рдозрмоіайщлмї гомкагз. 

 
 
 
Баикуоармв М. А., Бмяопкзи А. А. Дзпкодузмллшд нмйлмкмфзя могалмв кдпр-

лмгм пакмуноавйдлзя в псдод жацзрш ноав фдймвдка: кдрмгмймгзфдпкзд нмгтмгш к 
нмлзкалзю з мнодгдйдлзю 

В прарщд зппйдгуырпя кдрмгмймгзфдпкзд нмгтмгш к нмлзкалзы з мнодгдйдлзы 
гзпкодузмллшт нмйлмкмфзи могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя в псдод жацзрш ноав 
фдймвдка. Укажшвадрпя, фрм в кмлрдкпрд пралмвйдлзя з оажвзрзя кдпрлмгм пакмуноав-
йдлзя в Укоазлд акрзвзжзоудрпя гдярдйщлмпрщ могалмв нубйзфлми вйапрз, вкйыфая 
гдярдйщлмпрщ могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, в номудппд вшнмйлдлзя зкз пвмзт 
кмлпрзруузмллшт з жакмлмгардйщлшт нмйлмкмфзи, а мрпыга з вмжлзкаыр гзпкодузз, 
рм дпрщ мбчдкрзвлая з дпрдпрвдллая нмродблмпрщ гмйелмпрлмгм (пйуедблмгм) йзуа 
зйз унмйлмкмфдллмгм могала гдипрвмварщ нм пвмдку упкмродлзы, бдж пмгйапмвалзя п 
йыбшк гоугзк пубчдкрмк, п удйщы бмйдд фдркмгм з кафдпрвдллмгм вшнмйлдлзя ука-
жаллшт нмйлмкмфзи. 

Кйюфдвшд пймва: нубйзфлая вйапрщ, могалш нубйзфлми вйапрз, кдпрлмд пакмун-
оавйдлзд, могалш кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, рдоозрмозайщлая гомкага, гзпкодузя, 
гзпкодузмллшд нмйлмкмфзя могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, ноава з пвмбмгш 
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айщлми гомкагш. 

 
 
 
Baimuratov M., Boyarsky O. Discretionary powers of local self-government 

bodies in the field of human rights protection: methodological approaches to 
understanding and definition 

The article deals with the methodological approaches to understanding and 
determining the discretionary powers of local self-government bodies in the field of 
human rights protection. It is pointed out that in the context of the establishment and 
development of local self-government (LSG) in Ukraine, the activities of public 
authorities, including the activities of local self-government bodies in the process of 
fulfilling their constitutional and legislative powers, are activated, and hence there is a 
discretion, that is, the objective and natural need for an official (official) person or 
authorized body to act at its discretion, without the consent of any other entity, for the 
purpose of more precise and qualitative fulfillment of the said powers. 

Key words: public authority, public authorities, local self-government, territorial 
community, discretion, discretionary powers of local self-government, human rights and 
freedoms, municipal rights of a person, human, member of a territorial community. 
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Суфаплзи прал омжвзрку лауімла-
йщлмї іллмвауіилмї пзпрдкз  (гайі - 
НІС) Укоаїлз є гайдкзк віг ндод-
гмвзт пвірмвзт пралгаорів. Пом уд 
пвігфзрщ лд йзхд 46-рд кіпуд ж 50-рз 
жа пвірмвзк ілгдкпмк іллмвауіилмгм 
омжвзрку [1],  айд и проіккд пкмом-
фдлля кійщкмпрі нігнозєкпрв, цм жа-
икаырщпя іллмвауіякз в Укоаїлі, 
жкдлхдлля кійщкмпрі гмпйіглзків – 
мплмвлзт пуб’єкрів НІС [2]. 

 Окоік првмодлля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт, могаліжауіилзт і ноавм-
взт укмв гйя дсдкрзвлмгм омжвзрку 
іллмвауіилмгм нмрдлуіайу коаїлз, 
іллмвауіила гайужщ як мгла ж лаигз-
лакіфліхзт гайужди омжвзрку пупні-
йщпрва нмродбує жапрмпувалля пуфап-
лзт нігтмгів, у рмку фзпйі, у псдоі 
гдоеавлмгм уноавйілля лды. Тмку лд 
кдлх ваейзвзк нзралляк жайзха-
єрщпя жгіиплдлля проукруолм-
сулкуімлайьлзт жкіл в гдоеавлмку 

уноавйіллі іллмвауіилзк омжвзркмк в 
Укоаїлі. 

 Алайіж могалів уноавйілля 
НІС Укоаїлз ж нмжзуіи агкіліпроарз-
влмгм ноава жайзхаєрщпя нмжа увагмы 
пуфаплзт укоаїлпщкзт гмпйіглзків. 
Окодкі апндкрз гдоеавлмгм одгуйы-
валля іллмвауіилмї псдоз нодгправ-
йдлі у ланоауываллят А. О. Дєгряоя 
[3] О. П. Оойык [4], А. А. Путрдущкмї 
[5], М. О. Пдрозхзлмї [6]. Помрд уі 
лаукмві омжвігкз лд номнмлуырщ лмві 
уноавйілпщкі кмгдйі, пноякмвалі ла 
нмпзйдлля іллмвауіилмгм нмрдлуіайу 
Укоаїлз.  

Мдрмы галмї праррі є алайіж мога-
лів уноавйілля лауімлайщлмы іллмва-
уіилмы пзпрдкмы Укоаїлз в кмлрдкп-
рі проукруолм-сулкуімлайщлмгм ніг-
тмгу.   

Вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
«Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ» [7] пзп-
рдка могалів уноавйілля1 у псдоі іл-

_________________ 
1 У Помдкрі Сроардгії іллмвауіилмгм омжвзрку Укоаїлз ла ндоімг гм 2030 омку жапрмпм-

вуєрщпя рдокіл «мплмвлі уфаплзкз іллмвауіилмгм номудпу» [1], гм якзт омжомблзкз віглмпярщ і 
могалз гдоеавлмї вйагз, цм жгіиплыырщ уноавйілля іллмвауіилмы псдомы, і гмоагфі могалз, і 
пуб’єкрів іллмвауіилмгм номудпу, лд омжкдемвуыфз уі нмлярря. 
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лмвауіилмї гіяйщлмпрі в Укоаїлі нодг-
правйдла Кабілдрмк Міліпроів Укоаї-
лз, Цдлроайщлзк могалмк взкмлавфмї 
вйагз, цм жабджндфує смокувалля 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі іллмвауіи, 
Цдлроайщлзк могалмк взкмлавфмї 
вйагз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку 
у псдоі лаукмвм-рдтліфлмї ра іллмва-
уіилмї гіяйщлмпрі, ілхзкз удлроайщ-
лзкз могалакз гдоеавлмї взкмлавфмї 
вйагз, кіпудвзкз гдоеавлзкз агкілі-
проауіякз ра взкмлавфзкз могалакз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля у псдоі 
іллмвауіилмї гіяйщлмпрі.  

 Алайіж нмвлмваедлщ могалів 
уноавйілля НІС вігнмвіглм гм Закм-
лу Укоаїлз «Пом іллмвауіилу гіяйщ-
ліпрщ» жапвігфує жбдодедлля мжлак 
удлроайіжмвалмї пзпрдкз уноавйілля 
(гмкйагліхд - гзв. рабй. 1). Такд 
номрзоіффя кіе влуроіхлік гзлакіж-
кмк омжвзрку іллмвауіилмї гайужі в 
Укоаїлі і быомкоарзфлмы мбряедліп-
ры кмгдйі уноавйілля лды кз взжла-
фаєкм в якмпрі номбйдклмї пзруауії, 
цм нмродбує взоіхдлля ла жагайщлм-
лауімлайщлмку оівлі. 

 
 

 

Пмвлмваедлля могалів уноавйілля НІС  
вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз «Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ»:  

проукруолм-сулкуімлайщлзи апндкр 
 

Кабілдр Міліп-
роів Укоаїлз 

Цдлроайщлзи 
могал взкмлав-
фмї вйагз, цм  
жабджндфує 
смокувалля 
гдоеавлмї 
нмйірзкз у 

псдоі іллмва-
уіи 

(ЦОВВ І) 

Цдлроайщлзи  
могал взкм-

лавфмї вйагз, 
цм одайіжує 
гдоеавлу  
нмйірзку у 

псдоі лаукмвм-
рдтліфлмї ра 
іллмвауіилмї 
гіяйщлмпрі 
(ЦОВВ ІІ) 

Ілхі удлроайщлі 
могалз взкм-
лавфмї вйагз 

 

Міпудві гдоеа-
влі агкіліпроа-
уії ра взкмлавфі 
могалз кіпуд-
вмгм пакмвоя-

гувалля 
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З ВРУ: 

 
1) номнмжзуії  
цмгм проардгіф-
лзт  ноімозрдр-
лзт  ланояків  
ІД  ра  жарвдо-
гедлля пдодг-
лщмпромкмвзт  
ноімозрдрлзт 
ланояків ІД;   
 
2) мбпягз бю-
гедрлзт кмхрів 
гйя сілалпмвмї  
нігрозккз  вз- 
кмлалля  іллм-
вауіилзт  номд-
крів  фдодж іллм-
вауіилі сілалпм-
вм-кодгзрлі 
упралмвз;  
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З КМУ: 

 
1) номнмжзуії 
цмгм проардгі-
флзт  
ноімозрдрлзт  
ланояків  ІД, 
пдодглщмпром-
кмвзт  
ноімозрдрлзт  
ланояків  ІД 
жагайщлмгдоеа-
влмгм  
оівля, гдоеав-
лзт іллмвауіи-
лзт номгоак, а 
ракме прмпмвлм 
лдмбтіглзт  
мбпягів бю-
гедрлзт кмх-
рів гйя їт код-
гзрувалля;  

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА: 

 
1) номнмжзуії   
ноімозрдрлзт  
ланояків ом-
жвзрку ІД;  
 
2) номглмжлм-
алайірзфлі   
гмпйігедлля 
рдлгдлуіи  
іллмвауіилмгм 
омжвзрку;  
 
3) номнмжзуії  
цмгм  номдкрів  
іллмвауіилзт  
номгоак  і  
взжлафдлля 
мбпягу кмхрів 
гдоеавлмгм 
быгедру; 

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА:  

 
1) номнмжзуії   
пдодглщмпром-
кмвзт   ноімоз-
рдрлзт 
ланояків ІД 
гайуждвмгм оів-
ля;  
 
2) номнмжзуії 
цмгм одайіжауії 
іллмвауіилмї  
нмйірзкз     у    
вігнмвігліи    
гайужі,  првм-
одлля кдталіж-
ків нігрозккз її 
одайіжауії;  
 
 
 

ВЗАЄМОДІЯ 
З ЦВО (І): 

 
1) номнмжзуії 
нм вкйюфдллю  
іллмвауіилзт  
номдкрів  жа  
одгімлайщлзкз 
номгоакакз гм  
гдоеавлзт  
номгоак  і  їт  
сілалпувалля 
номнмжзуії цм-
гм пдодглщ-
мпромкмвзт 
ноімозрдрлзт  
ланояків ІД 
одгімлайщлмгм 
оівля;      
 
 
 
 



Публiчне право № 2 (34) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

44  

3) ілсмокує 
ном взкмлалля  
іллмвауіилзт  
номдкрів, які 
кодгзрувайзпя 
жа кмхрз бы-
гедру 
 
УПРАВЛІН-

СЬКО-
ОРГАНІЗА-

ЦІЙНА: 
 

1) гдоеавлд   
уноавйілля   ра  
одайіжауія гдо-
еавлмї нмйірз-
кз у псдоі ІД;  
 
2) жатмгз  ода-
йіжауії  ноімоз-
рдрлзт  ланоя-
ків ІД;  
 
3) пнозялля  
првмодллы   
дсдкрзвлмї 
ілсоапроукруоз   
у псдоі ІД;  
 
НОРМАТИВ-

НА: 
 
1) првмодлля  
іллмвауіилзт  
сілалпмвм-
кодгзрлзт  
упралмв (жа-
рвдогедлля 
прарурів, нмйм-
едлщ, нігнм-
оягкувалля); 
 
2) жарвдогедл-
ля нмймедлщ 
ном   нмоягмк   
гдоеавлмї   
одєпроауії іллм-
вауіилзт  ном-
дкрів  і  вдгдлля 
Ддоеодєпроу 
іллмвауіилзт  
номдкрів;  

2) номнмжзуії 
цмгм првмодл-
ля  
іллмвауіилзт 
сілалпмвм-
кодгзрлзт 
упралмв,  
омжомбка прару-
рів фз нмйм-
едлщ ном уі 
упралмвз;  
 
УНІФІКАЦІЯ 
І КООРДИ-

НАЦІЯ: 
 

1) жатмгз ном-
вдгдлля єгзлмї 
лаукмвм-
рдтліфлмї ра  
іллмвауіилмї 
нмйірзкз;  
 
2) кммогзлауія 
омбмрз  у  
псдоі ІД ілхзт  
удлроайщлзт 
могалів взкм-
лавфмї вйагз;  
 
НОРМАТИВ-

НА: 
 

1) лмокарзвлм-
ноавмвд  жа-
бджндфдлля у 
псдоі іллмва-
уіи, омжвзрмк   
іллмвауіилмгм 
нмрдлуіайу   
Укоаїлз   ра  
лауімлайщлмї 
іллмвауіилмї 
пзпрдкз;  
 
ілхі нмвлмва-
едлля 

4) номнмжзуії  
цмгм  урвмодл-
ля  іллмвауіи-
лзт  сілалпмвм-
кодгзрлзт 
упралмв;  
 
ПРОЦЕДУР-

НА: 
 

1) номвдгдлля 
кмлкуоплмгм   
вігбмоу іллм-
вауіилзт ном-
дкрів;  
 
2) номвдгдлля 
дкпндорзжз 
іллмвауіилзт  
номдкрів;  
 
3) нігвзцдлля  
квайісікауії  
пндуіайіпрів  у  
псдоі  
іллмвауіилмї 
гіяйщлмпрі;  
 
4) гдоеавла 
одєпроауія  
іллмвауіилзт  
номдкрів і вд-
гдлля Ддоеав-
лмгм одєпроу 
іллмвауіилзт 
номдкрів;  
 
ілхі нмвлмва-
едлля 

 

ПРОЦЕДУР-
НА: 

 
3) гмоуфдлля  
сілалпмвм-
кодгзрлзк  
упралмвак ном-
вдгдлля кмл-
куоплмгм вігбм-
оу ноімозрдр-
лзт іллмвауіи-
лзт  
номдкрів;  
 
ФІНАНСОВА:  

 
4) сілалпмва 
нігрозкка  
номдкрів у 
кдеат быгедр-
лзт кмхрів;  
 
ілхі   нмвлмва-
едлля 

 

РОЗРОБНИ-
ЦЬКА:  

 
1) омжомбка 
номдкрів  одгім-
лайщлзт  іллм-
вауіилзт   ном-
гоак і їтлє вз-
кмлалля;  
 
ВЗАЄМОДІЯ 
З ІНШИМИ 

СУБЄКТАМИ:  
 

1) жайуфдлля 
нігнозєкпрв,  
упралмв і мога-
ліжауіи гм омж-
в'яжалля  
номбйдк іллм-
вауіилмгм омж-
взрку одгімлів;  
 
2) гмоуфдлля 
сілалпмвм-
кодгзрлзк  
упралмвак  (їт 
одгімлайщлзк  
віггійдлляк)  
цмгм номвдгдл-
ля кмлкуоплмгм  
вігбмоу іллмва-
уіилзт номдкрів 
одгімлайщлзт 
іллмвауіилзт 
номгоак  і  
жгіиплдлля їт 
сілалпмвмї ніг-
розккз у кдеат 
быгедрів; 
 
3) пнозялля 
іллмвауіиліи 
гіяйщлмпрі і 
првмодллы  
пуфаплмї ілсоа-
проукруоз;  
 
 
 
 

(Срвмодлм аврмомк) 
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Як жапвігфує жкіпр рабйзуі 1, су-
лкуімлайьлд «лавалраедлля» в уноав-
йіллі НІС жомбйдлм лд ла могалат одгі-
млайщлмгм уноавйілля, а ла удлроа-
йьлзт могалат гдоеавлмї взкмлавфмї 
вйагз і ла пакмку Кабілдрі Міліпроів 
Укоаїлз. «Цдлро» лд йзхд смокує 
жагайщлу проардгіы, одайіжує гдоеав-
лу нмйірзку у псдоі іллмвауіилмї гія-
йщлмпрі ра жгіиплыє лмокарзвлм-
ноавмвд жабджндфдлля іллмвауіилмї 
гайужі, айд и гмрує номнмжзуії цмгм 
мбпягів быгедрлзт кмхрів гйя сі-
лалпмвмї нігрозккз взкмлалля іллм-
вауіилзт  номдкрів  фдодж  пндуіайіжм-
валі гдоеавлі іллмвауіилі сілалпмвм-
кодгзрлі упралмвз, првмоыє уі упра-
лмвз, жгіиплыє гдоеавлу одєпроауіы 
ра дкпндорзжу іллмвауіилзт номдкрів, 
вдгд Ддоеавлзи одєпро іллмвауіилзт 
номдкрів рмцм.  

В оаккат удлроайіжмвалмї пзпрд-
кз уноавйілля НІС одгімлайщлі мога-
лз уноавйілля нмжбавйдлі ндвлзт 
нмвлмваедлщ цмгм мндоарзвлмгм 
омжвзрку іллмвауіилмгм нмрдлуіайу 

ла вйапліи рдозрмоії (жмкодка, игдрщ-
пя ном вігпурліпрщ нмвлмваедлщ цм-
гм гдоеавлмї одєпроауії іллмвауіи-
лзт номдкрів; номвдгдлля дкпндорзжз 
іллмвауіилзт номдкрів; нігвзцдлля 
квайісікауії пндуіайіпрів у псдоі іл-
лмвауіилмї гіяйщлмпрі рмцм), цм пур-
рєвм пнмвійщлыє як взомблзурвм 
іллмвауіилмгм номгукру, рак і имгм 
взтіг ла озлмк.  

Такзи прал одфди пуррєвм внйз-
ває і ла жагайщлзи пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзи омжвзрмк одгімлів, мпкі-
йщкз взомблзурвм іллмвауіилмї ном-
гукуії ла кіпуят ційщлм нмв'яжалд ж 
ілвдпрзуіякз (в рмку фзпйі, і жакмо-
гмллзкз), а мред – уд ндопндкрзвз 
првмодлля омбмфзт кіпущ і жбійщхдл-
ля кіпудвзт быгедрів, цм у првмод-
лзт гомкагат бійщхмы кіомы жайз-
хаырщпя «ла кіпуят».  

З нмжзуіи проукруолмгм нігтмгу, 
гдоеавлд уноавйілля лауімлайщлмы 
іллмвауіилмы пзпрдкмы таоакрдоз-
жуєрщпя багармоівлдвмю нігнмоягкм-
валіпрю (гзв. озп. 1).  
 

 

 
Рзп. 1. Стдка могалів уноавйілля НІС Укоаїлз вігнмвіглм гм ЗУ «Пом  

іллмвауіилу гіяйщліпрщ» 
 

Кабілдр Міліпроів 
Укоаїлз 

ЦОВВ, що  забезпечує 

формування держав-

ної політики у сфері 

інновацій 

 

МДА та виконавчі орга-

ни місцевого самовря-

дування 

 

ЦОВВ ЦОВВ 

Вдотмвла Рага 
Укоаїлз 
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Цд пуррєвм унмвійщлыє номудп 
утвайдлля уноавйілпщкзт оіхдлщ в 
нзраллят іллмвауіилмгм омжвзрку 
одгімлів, гайщкує взоіхдлля номбйд-
клзт апндкрів, цм нмродбуырщ бага-
рмоівлдвмгм ужгмгедлля, нмжбавйяє 
кмейзвмпрі мндоарзвлм омжнмоягеа-
рзпщ кмхракз гдоеавлмгм быгедру, 
взгійдлзт ла одайіжауіы іллмвауіи-
лзт номдкрів в кдеат быгедрлмгм 
омку (у жв'яжку ж узк взлзкає ноак-
рзка нмвдолдлля гм гдоеавлмгм бы-
гедру лдвзкмозпралзт кмхрів).  

На лаху гукку, жакмлмгавдуь игд 
хйятмк і лагкіолмгм омжоіжлдлля нмв-
лмваедль у псдоі іллмвауіилмї гіяйь-
лмпрі кіе удлроайьлзкз могалакз 
гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз. Йгдрщпя 
ном лаявліпрщ Цдлроайщлмгм могалу 
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує 
смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі іллмвауіи, Цдлроайщлмгм мога-
лу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує 
гдоеавлу нмйірзку у псдоі лаукмвм-
рдтліфлмї и іллмвауіилмї гіяйщлмпрі 
ра ілхзт удлроайщлзт могалів взкм-
лавфмї вйагз (в нмймедллят якзт 
вігпурлі лмокз цмгм іллмвауіилмгм 
омжвзрку у ндвлзт гайужят). Рівдлщ 
вжаєкмгії удлроайщлзт могалів гдо-
еавлмї взкмлавфмї у псдоі іллмва-
уіилмї гіяйщлмпрі нмйягає лд йзхд у 
вдорзкайщліи нігжвірлмпрі Кабкілу, 
айд и у нозклмедллі гмозжмлрайщ-
лзт вжаєкмгіи ж Цдлроайщлзк мога-
лмк взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує 
смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі іллмвауіи. Така проукруоа 
могалів уноавйілля лауімлайьлмю іл-
лмвауіилмю пзпрдкмю, ла лаху гук-
ку, є кмкулікарзвлм-ужгмгеувайьлм 
ндодлапзфдлмю і нмродбує могаліжа-
уіилмгм пномцдлля.  

Ваейзвм жвдолурз увагу і ла 
удлроайіжмвалу нігнмоягкмваліпрщ 
ндвлзт нмвлмваедлщ у псдоі одайі-
жауії іллмвауіилмї гіяйщлмпрі, цм 
взнйзваырщ жі жкіпру Закмлу Укоаї-
лз «Пом іллмвауіилу гіяйщліпрщ». 
Позкіомк, омжомбка і ужгмгедлля 
номнмжзуіи цмгм проардгіфлзт ноім-
озрдрлзт ланояків іллмвауіилмї гія-
йщлмпрі нмпйігмвлм вігбуваєрщпя ла 
упіт оівлят уноавйілля лауімлайщ-

лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы – одгімл 
– ЦОВВ – ЦОВВ-1 – КМУ. З мглм-
гм бмку, уд првмоыє ніггоулря гйя 
омжомбкз єгзлмгм бафдлля омжвзрку 
іллмвауіилмї псдоз ла жагайщлмгдо-
еавлмку оівлі, номрд ж ілхмгм - нмж-
бавйяє омжвзрмк іллмвауіилмгм нмрд-
луіайу Укоаїлз гзлакіжку і мндоарз-
влмпрі, цм лдомжозвлм нмв'яжалі ж 
нозомгмы іллмвауіилмї гіяйщлмпрі. 
Цд, у пвмы фдогу, нмпйабйыє укоаїл-
пщкі нмжзуії у кіелаомгліи кмлкуод-
луії. Опкійщкз «іллмвауія», цм вз-
ихйа пралмк ла «вфмоа», «пщмгмглі» 
вед вроафає пвіи вйаплд іллмвауіи-
лзи нмрдлуіай. Упвігмкйдлля уієї су-
лгакдлрайьлмї мжлакз жакмлмгавдуь 
кає нозвдпрз у вігнмвігліпрь ж мпмб-
йзвмпрякз гдоеавлмгм уноавйілля 
лауімлайьлмю іллмвауіилмю пзпрд-
кмю. 

Алайіж жакмогмллмгм гмпвігу жа-
пвігфує лаявліпрщ птмезт кмгдйди 
гдоеавлмгм уноавйілля іллмвауіи-
лмы псдомы, номрд і ж ндвлзкз омж-
біелмпрякз. Стмед жайуфдлля гвмт 
кіліпрдопрв гм одайіжауії нмйірзкз в 
іллмвауіиліи псдоі кає Нікдффзла, 
номрд, ла вігкілу віг укоаїлпщкмї 
кмгдйі, нмвлмваедлля узт могалів лд 
ндодрзлаырщпя. Помвіглзк гдоеав-
лзк могалмк, цм жгіиплыє кмкнйдк-
плд уноавйілля омжвзркмк іллмва-
уіилмї пзпрдкз Нікдффзлз є Фдгдоа-
йьлд кіліпрдопрвм мпвірз і лаукмвзт 
гмпйігедль. Ілхзк лд кдлх ваейз-
взк уоягмвзк могалмк в іллмвауіи-
ліи пзпрдкі Нікдффзлз є Фдгдоайьлд 
кіліпрдопрвм дкмлмкікз і рдтлмймгіи, 
іллмвауіила нмйірзка якмгм моієлрм-
вала ла нігрозкку каймгм і пдодг-
лщмгм біжлдпу [8]. Дм рмгм е, лікуі 
вед алмлпувайз првмодлля гвут пнд-
уіайіжмвалзт агдлрпрв, цм жаикарз-
курщпя номпувалляк іллмвауіи (у 
псдоі хруфлмгм ілрдйдкру, в кдгзф-
ліи гайужі, в лмвзт смокат кмбійщ-
лмпрі ра у псдоі кібдобджндкз) [9]. 
Позкйаг Нікдффзлз пвігфзрщ ном рд, 
пуфаплі гдоеавз игурщ хйятмк іл-
прзрууімлайщлмї нігрозккз іллмвауіи 
у оіжлзт ланоякат гдоеавлмї нмйі-
рзкз, взтмгяфз жа оаккз роагзуіи-
лмгм уявйдлля ном жмпдодгедлля 
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іллмвауіи у псдоат лаукз, рдтлмймгіи 
ра номкзпймвмпрі.  

Стмеі рдлгдлуії пнмпрдоігаєкм і 
у Фоалуії. За мпраллі 15 омків у 
Фоалуії првмодлм: Вдотмвлу оагу ж 
лаукз і рдтлмймгіи – HCST 
(2006 оік), Гдлдоайщлу Рагу ж нзралщ 
ілгупроії, длдогдрзкз і рдтлмймгіи – 
CGIET (2009), Науімлайщлу кмлсд-
одлуіы номкзпймвмпрі – CNI (2010), 
Сроардгіфлі кмкірдрз взомблзфзт 
йалуыеків CSF (2010), кмроі вігнм-
вігаырщ жа смокувалля і одайіжауіы 
рдтлмймгіфлмї ра іллмвауіилмї нмйі-
рзкз. Дйя вгмпкмлайдлля сілалпу-
валля сулгакдлрайщлзт і нозкйаг-
лзт гмпйігедлщ ра іллмвауіи првмод-
лм Науімлайщлу агдлуіы ж нзралщ 
гмпйігедлщ – ANR (2005) і Ддоеав-
лу кмкналіы ж омжвзрку іллмвауіи і 
нігрозккз кайзт ра пдодгліт нігноз-
єкпрв OSEO (2005). З кдрмы муілкз 
дсдкрзвлмпрі гдоеавлзт взроар ла 
гмпйігедлля ра мпвіру псмокмвалм 
муілывайщлзи могал – Агдлрпрвм ж 
муілкз лаукмвзт гмпйігедлщ ра вз-
цмї мпвірз – AERES (2007) [10]. 

Шйятмк «омжвалраедлля» удлр-
оайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз ра 
пндуіайіжауії уноавйілля у псдоі іл-
лмвауіи игд і Пмйщца. Позкіомк, ла 
жагайщлмгдоеавлмку оівлі гмймвлзк 
могаліжармомк првмодлля номкзпйм-
взт і рдтлмймгіфлзт наоків є Пмйьпь-
кд агдлрпрвм ілвдпрзуіи ра рмогівйі 
ра Пмйьпькд агдлрпрвм омжвзрку ніг-
нозєклзурва [11]. В Укоаїлі е, як 
вед жажлафаймпщ взцд, жа могаліжа-
уіы омбмрз рдтлмймгіфлзт ра лаукм-
взт наоків вігнмвігає Дднаоракдлр 
іллмвауіилмї гіяйьлмпрі і роалпсдоу 
рдтлмймгіи Міліпрдопрва мпвірз і 
лаукз Укоаїлз. 

Пмрмфлзи прал гдоеавлмгм 
уноавйілля лауімлайщлмы іллмва-
уіилмы пзпрдкмы в Укоаїлі лд йзхд 
унмвійщлыє номудп утвайдлля оі-
хдлщ в мгліи ж лаигзлакіфліхзт 
псдо лаукмвм-рдтліфлмгм омжвзрку, 
нмжбавйяє їт акруайщлмпрі и вфаплм-
прі, айд и номрзоіфзрь взжлафдлмку 
ла лауімлайьлмку оівлі нозлузну 
гдудлроайіжауії вйаглзт нмвлмва-
едль в пзпрдкі гдоеавлмгм уноав-

йілля жа укмв пуфаплмгм одсмоку-
валля. 

Як кз жажлафайз у лахзт нмнд-
одгліт гмпйігедллят [12], ндодтіг віг 
удлроайіжмвалмї кмгдйі емопркмї 
«взкмлавфмї кмгдйі» гм гдудлроайіжа-
уії ндодгбафає ндодгафу кмкндрдлуії 
віг удлроу ла кіпуя і рзк пакзк 
пнозяє лагійдллы кіпудвзт могалів 
жлафлзкз вйаглзкз нмвлмваедл-
лякз ж уноавйілля в кдеат лмвмї 
кмгдйі агкіліпроарзвлм-рдозрм-
оіайщлмгм (гдоеавлм-рдозрмоіайщ-
лмгм) упромы вйаплзт ра гдйдгмвалзт 
нмвлмваедлщ. Снзоаыфзпщ ла алайіж 
євомндипщкмгм гмпвігу, А. А. Путрд-
ущка жажлафає, цм в євомндипщкзт 
коаїлат ндодваеає нмгій кмкндрдлуії 
могалів нубйіфлмї агкіліпроауії жа 
мплмвлзкз взгакз нубйіфлзт (у р. ф. 
агкіліпроарзвлзт) нмпйуг (рмбрм 
нодвайыє жапрмпувалля нозлузну 
сулкуімлайьлмї гдудлроайіжауії) [5, 
c. 116]. 

Сроукруолм-сулкуімлайщлзи ала-
йіж могалів уноавйілля лауімлайщлмы 
іллмвауіилмы пзпрдкмы жапвігфзв 
ряеілля гм лагйзхкмвмї удлроайіжа-
уії ж нодвайывалляк нмвлмваедлщ ла 
оівлі удлроайщлзт могалів гдоеавлмї 
взкмлавфмї вйагз, лаявліпры губйы-
валля нмвлмваедлщ і вігпурліпры 
фіркмгм омжкдеувалля. Пмрмфлзи 
прал могалів уноавйілля лауімлайщ-
лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы жа кйа-
пзсікауієы гмпйіглзка Д. І. Кмкуоі-
ла [13] кз віглмпзкм гм гдоеавлмї 
проардгії акрзвлмгм вроуфалля, цм 
взмкодкйдла жа козрдоієк оівля і 
смокз гдоеавлмгм одгуйывалля іл-
лмвауіилмї гіяйщлмпрі.  Ціи кмгдйі 
Д. І. Кмкуоіл номрзправйяє проардгіы 
гдудлроайіжмвалмгм уноавйілля, цм, 
ла лахд ндодкмлалля, лаибійщхд 
вігнмвігає жкіпру «Сроардгії омжвзр-
ку Укоаїлз - 2020» ра кає прарз 
проардгіфлзк моієлрзомк в мпуфап-
лдллі гдоеавлмгм уноавйілля лауім-
лайщлмы іллмвауіилмы пзпрдкмы. 

В кмлрдкпрі кмлпрзрууіилмї од-
смокз і одсмокз гдудлроайіжауії 
пзпрдка могалів уноавйілля лауімла-
йьлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю нмр-
одбує як проукруолмї, рак і сулкуі-
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млайьлмї роалпсмокауії. На проукру-
олмку оівлі игдрщпя ном ндодбугмву 
(пномцдлля) пзпрдкз могалів уноав-
йілля лауімлайщлмы іллмвауіилмы 
пзпрдкмы, а ла сулкуімлайщлмку – 
ном омжхзодлля кмйа нмвлмваедлщ 
одгімлайщлзт могалів уноавйілля 
іллмвауіилмы гайужжы ла мплмві нм-
єглалля нозлузнів пубпзгіаолмпрі і 
номнмоуіилмпрі.  

На удлроайьлмку оівлі, ла лахд 
ндодкмлалля, гмуійщлзк є првмодлля 
пндуіайіжмвалмгм удлроайщлмгм мога-
лу гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, цм 
жабджндфує смокувалля гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі іллмвауіи – Міліп-
рдопрва іллмвауіилмгм омжвзрку, 
гмймвлзк жавгалляк якмгм кає прарз 
смокувалля гдоеавлзт лаукмвм-
рдтлмймгіфлзт ра іллмвауіилзт ном-
гоак, які взкмлуырщпя в ілрдодпат 
упіт кіліпрдопрв і вігмкпрв. 

Оогаліжауіилу проукруоу ущмгм 
кіліпрдопрва каєырщ смокуварз  
уноавйілля іллмвауіилзк омжвзркмк у 
вігнмвіглзт гайужят: 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк мпвірз і лаукз; 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк дкмлмкікз; 

- Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк ілсоапроукруоз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк агоаолмї нмйірзкз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк псдоз влуроіхліт пноав; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк дкмймгії ра нозомглзт 
одпуопів; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк длдогдрзкз ра вугійщлмї 
номкзпймвмпрі; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк жакмогмллзт пноав Укоа-
їлз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк ілсмокауіилмї нмйірзкз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк куйщруоз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк кмймгіелмї нмйірзкз ра 
пнмору; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у нзраллят рзкфапмвм 
мкунмвалзт рдозрмоіи ра влуроіхлщм 
ндодкіцдлзт мпіб Укоаїлз;  

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі мбмомлз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі мтмомлз жгмом-
в'я; 

-   Уноавйілля іллмвауіякз у 
пдкрмоі одгімлайщлмгм омжвзрку, бу-
гівлзурва ра езрймвм-кмкулайщлмгм 
гмпнмгаопрва; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у нзраллят пмуіайщлмї 
нмйірзкз Укоаїлз; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі сілалпів; 

-   Уноавйілля іллмвауіилзк 
омжвзркмк у пдкрмоі ыпрзуії. 

Факрзфлм уі Уноавйілля пралурщ 
пвмєоіглзкз гайуждвзкз гзодкрмоа-
ракз, мплмвлмы сулкуієы якзт бугд 
лд йзхд смокувалля гдоеавлмї нм-
йірзкз у ланоякку гайуждвзт іллм-
вауіи у впіт псдоат езррєгіяйщлмпрі 
пупнійщпрва, айд и гієвд гдоеавлд 
пнозялля првмодллы іллмвауіи у 
вігнмвіглзт гайужят. 

  У жв’яжку ж узк, птдка мога-
лів уноавйілля лауімлайщлмы іллм-
вауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз взгйя-
гарзкд ракзк фзлмк (гзв. озп.2): 
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Рзп. 2. Стдка могалів уноавйілля лауімлайщлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю 
Укоаїлз: номнмжзуії аврмоа 
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Гдмогієвпщкзи Ю. В. Оогалз уноавйілля лауімлайщлмю іллмвауіилмю пзпрдкмю 
Укоаїлз: проукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж 

У праррі номалайіжмвалм мпмбйзвмпрі гдоеавлмгм уноавйілля лауімлайщлмы іллм-
вауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз ж нмжзуіи проукруолм-сулкуімлайщлмгм нігтмгу. Аврмо 
взжлафає пзпрдку могалів уноавйілля лауімлайщлмы іллмвауіилмы пзпрдкмы Укоаїлз 
як удлроайіжмвалу, цм кає багармоівлдву нігнмоягкмваліпрщ ра нмродбує могаліжауіи-
лмгм пномцдлля. Сроукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж могалів уноавйілля лауімлайщ-
лмы іллмвауіилмы пзпрдкмы жапвігфзв нодвайывалля нмвлмваедлщ ла оівлі удлроа-
йщлзт могалів гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, лаявліпрщ губйывалля нмвлмваедлщ і 
вігпурліпрщ фіркмгм омжкдеувалля. Пігпукмвалм, цм гмуійщлзк є првмодлля пндуіайі-
жмвалмгм удлроайщлмгм могалу гдоеавлмї взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфуварзкд см-
окувалля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі іллмвауіи – Міліпрдопрва іллмвауіилмгм омжвз-
рку, гмймвлзк жавгалляк якмгм кає прарз смокувалля гдоеавлзт лаукмвм-
рдтлмймгіфлзт ра іллмвауіилзт номгоак, які взкмлуырщпя в ілрдодпат упіт кіліпрдопрв 
і вігмкпрв. 

Кйюфмві пймва: лауімлайщла іллмвауіила пзпрдка, іллмвауіила гіяйщліпрщ, Міліп-
рдопрвм іллмвауіилмгм омжвзрку, проукруолм-сулкуімлайщлзи алайіж, могалз уноав-
йілля. 

 
 
Гдмогздвпкзи Ю. В. Оогалш уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмллми пзпрд-

кми Укоазлш: проукруолм-сулкузмлайщлши алайзж 
В прарщд номалайзжзомвалш мпмбдллмпрз гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя лаузмла-

йщлми зллмваузмллми пзпрдкми Укоазлш в кмлрдкпрд проукруолм-сулкузмлайщлмгм 
нмгтмга. Аврмо мнодгдйядр пзпрдку могалмв уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмл-
лми пзпрдкми Укоазлш как удлроайзжмваллуы, кмрмоая зкддр клмгмуомвлдвуы нмг-
фзлдллмпрщ з родбудр могалзжаузмллмгм уномцдлзя. Сроукруолм-сулкузмлайщлши 
алайзж могалмв уноавйдлзя лаузмлайщлми зллмваузмллми пзпрдкми жапвзгдрдйщпр-
вмвай нодмбйагалзд нмйлмкмфзи ла уомвлд удлроайщлшт могалмв гмпугаопрвдллми 
зпнмйлзрдйщлми вйапрз, лайзфзд губйзомвалзя нмйлмкмфзи з мрпурпрвзд зт фдркмгм 
оажгоалзфдлзя. Пмгшрмедлм, фрм удйдпммбоажлшк явйядрпя пмжгалзд пндузайзжзом-
валлмгм удлроайщлмгм могала зпнмйлзрдйщлми вйапрз, мбдпндфзваыцдгм смокзомва-
лзд гмпугаопрвдллми нмйзрзкз в псдод зллмваузи - Мзлзпрдопрва зллмваузмллмгм 
оажвзрзя, гйавлми жагафди кмрмомгм гмйелм прарщ смокзомвалзд гмпугаопрвдллшт 
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лауфлм-рдтлмймгзфдпкзт з зллмваузмллшт номгоакк, вшнмйлядкшт в злрдодпат впдт 
кзлзпрдопрв з вдгмкпрв. 

Кйюфдвшд пймва: лаузмлайщлая зллмваузмллая пзпрдка, зллмваузмллая гдярд-
йщлмпрщ, Мзлзпрдопрвм зллмваузмллмгм оажвзрзя, проукруолм-сулкузмлайщлши ала-
йзж, могалш уноавйдлзя. 

 
 
Georgiievskyi I. The bodies of the national innovation system management in 

Ukraine: structural-functional analysis 
The article analyzes the peculiarities of the state management of the national 

innovation system of Ukraine basing on the structural-functional approach. The author 
defines the state management system of the national innovation system of Ukraine as 
centralized, multilevel governanced and that to require organizational simplification. The 
structural and functional analysis of the state management of the national innovation 
system has shown the prevalence of credentials at the level of state executive power 
central bodies, the existence of duplication of credentials and the lack of a clear 
demarcation. The article concludes that it is expedient to create a specialized central state 
executive power body that will ensure the formation of a state policy in the field of 
innovation - the Ministry of Innovation Development, the main task of which should be 
the formation of state scientific, technological and innovation programs, which are 
implemented in the interests of all ministries and departments.  

Key words: national innovation system, innovative activity, Ministry of Innovation 
Development, structural and functional analysis, bodies of management. 
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Адміністративно-правові основи  

регулювання соціальної сфери за умов 
розвитку інформаційного суспільства 

 

Позилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз 
прайм нмфаркмк якіплм лмвмгм драну в 
омжвзрку пупнійщпрва і гдоеавз, ноа-
вмвмї пзпрдкз Укоаїлз, лдмбтіглмы 
бажмы гйя їт одсмокувалля. Оглзк іж 
ланоякків ракмгм одсмокувалля є 
нозпкмодлля номвдгдлля в Укоаїлі 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї одсмокз 
яка жабджндфзйа кмгдоліжауіы гдоеа-
влмгм уноавйілля, жаномвагедлля єв-
омндипщкмгм гдоеавлм-уноавйілпщкмгм 
гмпвігу, нозвдгдлля вірфзжлялмї км-
гдйі уноавйілля гм пвірмвзт пралгао-
рів. Опмбйзвмї гмпромрз лабуває уд 
нзралля в пуфаплзт укмват, кмйз віг-
буваєрщпя акрзвлзи омжвзрмк ілсмо-
кауіилмгм пупнійщпрва узсомвмї дкм-
лмкікз ра її гймбайіжауії. Взтмгяфз ж 
ущмгм Сроардгієы праймгм омжвзрку 
«Укоаїла-2020», Ддоеавлмы проардгі-
єы одгімлайщлмгм омжвзрку ла ндоімг 
гм 2020 омку, Сроардгієы одсмоку-
валля гдоеавлмгм уноавйілля Укоаї-
лз ла 2016-2020 омкз взжлафдлм ноім-
озрдрлзк ланояккмк гдоеавлмї нмйі-
рзкз урвмодлля дсдкрзвлмї, вігкозрмї 
проукруоз гдоеавлмгм уноавйілля іж 

жапрмпувалляк лмвірліт ілсмокауіилм-
кмкулікауіилзт рдтлмймгіи [1, 2, 3]. 
Тмбрм ндодгбафаєрщпя цм ла мплмві 
гймбайщлзт рдлгдлуіи ілсмокауіилзт 
дкмлмкік, проіккмгм омжвзрку IT-псд-
оз бугд гмпяглурм оіжкмгм нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі гдоеавлзт 
могалів у впіт псдоат пупнійщлмгм 
езрря. Нармкіпрщ гмпйігедлля нмка-
жайз цм лджваеаыфз ла рд цм ж фапу 
нозилярря ндохзт лмокарзвлзт акрів 
пноякмвалзт ла вгмпкмлайдлля гіыфзт 
дйдкдлрів ілсмокарзжауії ра вномва-
гедлля лмвзт ілпроукдлрів узсомвм-
гм воягувалля в могалат взкмлавфмї 
вйагз номихйм бйзжщкм н’ярз омків 
каогзлайщлзт жоухдлщ лд вігбуймпя. 
Тмку є лдмбтігліпрщ номвдгдлля гмп-
йігедлля вномвагедлля агкіліпроарз-
влмї одсмокз в Укоаїлі, взявйдлля 
лаибійщх номбйдклзт нзралщ ра вз-
жлафдлля хйятів їт нмгмйалля.  

Мдрмы праррі є гмпйігедлля аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвзт мплмв ілсм-
окарзжауії ра вномвагедлля лмвзт  
узсомвзт рдтлмймгіи в гайужят пмуі-
айщлмї псдоз.  
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Офдвзглм, цм сулкуімлувалля 
пмуіайщлмї псдоз як мб’єкра пмуіайщ-
лмї нмйірзкз гдоеавз жгіиплыєрщпя 
фдодж гіяйщліпрщ кмлкодрлзт нігноз-
єкпрв, упралмв ра могаліжауіи пмуіа-
йщлмї ілсоапроукруоз. Смуіайщла 
ілсоапроукруоа – уд пріика пукун-
ліпрщ гайужди і взгів гіяйщлмпрі, цм 
првмоыырщ укмвз гйя жагмвмйдлля 
нмродб йыгзлз. Онрзкайщлі номудпз 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз жабджнд-
фуырщпя уноавйялляк її упралмв і 
могаліжауіи, пноякмвалзт ла пмуіа-
йщлзи жатзпр ілрдодпів кмелмї йы-
гзлз и ла жабджндфдлля гмпрунлмпрі 
фйдлів пупнійщпрва гм имгм мплмвлзт 
одпуопів. У жкіпрі пмуіайщлмї псдоз 
взгійяырщ гва мплмвлзт кмкнмлдлрз 
- пмуіайщлі віглмпзлз ра пмуіайщлу 
гіяйщліпрщ. Тмбрм, пмуіайщла псдоа 
кмед бурз нодгправйдла як мбйапрщ 
номяву пмуіайщлзт віглмпзл оіжлмї 
якмпрі, а пмуіайщла гіяйщліпрщ взпру-
нає як мплмва пакммогаліжауії уієї 
псдоз. Смуіайщла псдоа кіпрзрщ у 
пмбі впі пкйагмві, які пйугуырщ її віг-
рвмодллы, сулкуімлуваллы и омж-
взрку:  

– cуб’єкрз пмуіайщлмї псдоз- іл-
гзвігз, пнійщлмпрі ра пакд пупнійщпр-
вм як пмуіайщлзи могаліжк;  

– нігпзпрдкз пмуіайщлмї псдоз –
гайужі мпвірз, мтмомлз жгмомв`я, пмуі-
айщлмгм жатзпру, пік`ї, кмймгі рі пнм-
ору, куйщруоз, езрймвм-кмкулайщлзт 
нмпйуг, нмбуру, рмцм;  

– пмуіайщлі ілпрзрурз, могаліжауії 
ра ілхі мб’єкрз пмуіайщлмї ілсоапроу-
круоз, цм жгіиплыырщ уноавйілля 
пмуіайщлмы псдомы ра лагаырщ пмуі-
айщлі нмпйугз;  

– пмуіайщлі жв`яжкз и пупнійщлі 
віглмпзлз кіе пуб`єкракз, нігпзпрд-
какз ра ілпрзруракз;  

– нмродбз, уіллмпрі и лмокз, цм 
йдеарщ в мплмві узт віглмпзл. 

Цдлроайщлзк дйдкдлрмк у проук-
руоі пмуіайщлмї псдоз є нмродбз іл-
гзвіга ра гоунз, рмку прунілщ жагмвм-
йдлля нмродб йыгди у бйагат, лдмб-
тіглзт гйя їтлщмї акрзвлмї езррєгія-
йщлмпрі, вкажує ла одайщлзи оівдлщ 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз в уіймку 
[4, п. 210]. 

Офдвзглм, цм одгуйярмомк пмуі-
айщлзт віглмпзл ра гаоалрмк кмлпрз-
рууіилзт ноав упіт прмоіл є гдоеава. 
Рмйщ гдоеавз у пмуіайщлзт віглмпз-
лат взоаеаєрщпя фдодж її сулкуії, 
одайіжауія якзт взжлафаєрщпя іпрмоз-
флзкз, нмйірзфлзкз, дкмлмкіфлзкз 
укмвакз омжвзрку гдоеавз. Сукун-
ліпрщ вжаєкмнмв’яжалзт кдталіжків 
одгуйывалля, дсдкрзвліпрщ якзт вз-
жлафаєрщпя нмйірзкмы гдоеавз цмгм 
омжвзрку пмуіайщлмї псдоз, є пзпрдка 
гдоеавлмгм одгуйывалля.  

Сзпрдка гдоеавлмгм одгуйывал-
ля пмуіайщлмї псдоз вкйыфає в пдбд 
смокувалля жакмлмгавфмї бажз ра 
кдталіжку врійдлля жакмлів у езрря 
ілпрзруракз взкмлавфмї вйагз. Кіл-
удвмы кдрмы гдоеавлмгм одгуйывал-
ля є жабджндфдлля пмуіайщлзт гаоал-
ріи гомкагял, цм омжгйягаєрщпя як 
мжлака узвійіжмвалмпрі ра пмуіайщлмї 
моієлрауії гдоеавз, ілпроукдлр прабі-
йщлмпрі в пупнійщпрві.  

За мпраллі омкз омйщ гдоеавз в 
одгуйываллі пмуіайщлмї псдоз жомп-
рає. Поз ущмку гдоеавлі могалз нмп-
рунмвм роалпсмокуырщпя в пдовіплі 
пйуебз, гіяйщліпрщ якзт пноякмвала 
ла лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг. 
Ддоеавлд одгуйывалля пмуіайщлмї 
псдоз жа укмв пщмгмгдлля взбугмву-
єрщпя вігнмвіглм гм пуфаплзт взкмг 
пупнійщпрва ра пвірмвзт рдлгдлуіи 
омжвзрку. Нанозкйаг, гмпйігеуыфз 
пуфаплзи прал пмуіайщлм-роугмвзт 
віглмпзл в Укоаїлі, В.П.Алрмлык 
вігжлафає, цм вмлз гзлакіфлм жкі-
лыырщпя, ноз ущмку взлзкйз жагайщ-
лмпвірмві рдлгдлуії, які нмхзоыырщпя 
ла впд бійщхд кмйм коаїл і гм якзт 
кає бурз гмрмва Укоаїла, цмб лд 
вроарзрз роугмвзи нмрдлуіай ра жа-
бджндфзрз пмуіайщлзи омжвзрмк і 
дкмлмкіфлд жомпралля. Наукмвдущ 
взгійяє ндохмфдогмвзкз ж мплмвлзт 
рдлгдлуіи омжвзрку пмуіайщлм-
роугмвзт віглмпзл: ілрдйдкруайіжа-
уіы, ілсмокарзжауіы, іллмварзжауіы 
роугмвмї гіяйщлмпрі. Поз ущмку аврмо 
нігкодпйыє, цм в укмват смокувалля 
ілсмокауіилмгм пупнійщпрва ноауя 
прає бійщх пкйаглмы ра оіжлмкалір-
лмы, нмпзйыєрщпя її ілрдйдкруайщла 
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пкйагмва ра взкмгз гм оівля кмкнд-
рдлрлмпрі. Такме уфдлзи жвдорає ува-
гу ла лапйігкз гймбайіжауіилзт ра 
ілсмокауіилзт номудпів, кмйз роугм-
ва гіяйщліпрщ вроафає нозв’яжаліпрщ 
гм озлку ноауі ндвлмї коаїлз [5, 
п. 160–161].   

Помбйдка првмодлля лмвмгм см-
окару віглмпзл у пмуіайщліи псдоі 
кає мб’єкрзвлі нозфзлз, лапакндодг 
омжвзрмк ілсмокауіилмгм пупнійщпрва 
и узсомвмї дкмлмкікз ра номудпз їт 
гймбайіжауії. Суб’єкрзвлзкз нозфз-
лакз є ноаглдлля уфаплзків пмуіайщ-
лзт віглмпзл гм гмпяглдлля гмбомбу-
ру ра пмуіайщлмї жйагмгз, кіелаомглі 
пралгаорз, євомндипщкзи взбіо Укоа-
їлз. 

На пщмгмглі віглмпзлз в пмуіайщ-
ліи псдоі одгуйыырщпя вдйзкмы кі-
йщкіпры лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. 
Нанояккз омжвзрку гайужди пмуіайщ-
лмї псдоз вігмбоаеаырщпя в гдоеав-
лзт проардгіфлзт і номгоаклзт гмку-
кдлрат, в рік фзпйі Сроардгії праймгм 
омжвзрку «Укоаїла-2020» [1], Ддоеа-
вліи проардгії одгімлайщлмгм омжвзрку 
ла ндоімг гм 2020 омку [2], Сроардгії 
одсмокувалля гдоеавлмгм уноавйіл-
ля Укоаїлз ла 2016-2020 омкз [3]. 
Мдрмы Сроардгії праймгм омжвзрку є 
вномвагедлля в Укоаїлі євомндипщ-
кзт пралгаорів езрря ра взтіг Укоаї-
лз ла номвіглі  нмжзуії в пвірі. Щмгм 
внйзву Сроардгії ла омжвзрмк пмуіа-
йщлмї псдоз, рм пйіг жажлафзрз, цм в 
оаккат ущмгм гмкукдлра ндодгбафдлм 
одайіжуварз 62 одсмокз ра номгоакз 
омжвзрку. Мдрмы Ддоеавлмї проардгії 
одгімлайщлмгм омжвзрку ла ндоімг гм 
2020 омку є нігвзцдлля оівля пмуіа-
йщлм-дкмлмкіфлмгм нмрдлуіайу рдоз-
рмоіи, номгукрзвлмпрі їт дкмлмкікз, 
нозбуркмвмпрі біжлдпу ра гмтмгів ла-
пдйдлля і, як лапйігмк, првмодлля 
укмв гйя жагайщлмгм нігвзцдлля пм-
уіайщлзт пралгаорів, якмпрі езрря ра 
омжвзрку пмуіайщлмї ілсоапроукруоз. 
Ваейзвзкз ілпроукдлракз, жа гмнм-
кмгмы якзт одгуйыырщпя пмуіайщлі 
віглмпзлз, є ракме вігнмвіглі ном-
гоакз одгімлайщлмгм і гайуждвмгм оів-
лів. Дйя одгуйывалля гдоеава жапрм-
пмвує агкіліпроарзвлі (лмокарзвлм-

ноавмві акрз, вігмкфа ілсоапроукру-
оа) ра дкмлмкіфлі кдрмгз (сілалпу-
валля ж гдоеавлмгм быгедру, гмрауії, 
одайіжауії гдоеавлзт номгоак, гдоеа-
влд жакмвйдлля, сілалпмвм-кодгзрлі 
и нмгаркмві нійщгз, рмцм).  

Фулкуії гдоеавз, її внйзв ла 
дкмлмкіку в уіймку і пмуіайщлу псдоу 
жмкодка, ла драні акрзвлмгм омжвзрку 
узсомвмї дкмлмкікз каырщ вігнмвіга-
рз омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщ-
прва ра номудпак гймбайіжауії. Офдвз-
глзк є внйзв пупнійщпрва узсомвзт 
рдтлмймгіи ла омжвзрмк пмуіайщлзт 
віглмпзл в д-смокарі, д-вжаєкмгіы 
имгм уфаплзків, які смокуырщпя ла 
нігґоулрі гмпяглдлщ ІТ-гайужі і кдод-
еі Ілрдолдр.  

Помвдгдлі гмпйігедлля нмкажайз, 
цм мглієы ж дсдкрзвлзт смок гіяйщ-
лмпрі пмуіайщлмї псдоз в пуфаплзт 
укмват, в ндоімг смокувалля ілсмо-
кауіилмгм пупнійщпрва, узсомвмї дкм-
лмкікз є омжвзрмк віглмпзл у д-
смокарі. Нанозкйаг, нмпрунмві жкілз 
вігбуваырщпя в пдкрмоі гдоеавлмгм 
одгуйывалля пмуіайщлм-роугмвзт 
віглмпзл: ла вдб-нморайі Мілпмунмйі-
рзкз сулкуімлує омжгій «Е-пдовіпз», 
ла Єгзлмку нморайі вігкозрзт галзт 
омжкіцдлм лабмоз галзт, вігкозрм 
«Помжмоі мсіпз».  

На пщмгмглі в Укоаїлі ла жакмлм-
гавфмку оівлі влмокмвалм д-смокар 
вжаєкмгії уфаплзків віглмпзл, 
нмв’яжалзи іж д-гмкукдлрммбігмк. Оп-
лмвлзкз жакмлмгавфзкз акракз, які 
одгуйыырщ уы вжаєкмгіы, є: Кмлпрз-
рууія Укоаїлз, Цзвійщлзи кмгдкп 
Укоаїлз, Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаї-
лз, жакмлз Укоаїлз: «Пом ілсмока-
уіы», «Пом дйдкромллзи гмкукдлр ра 
дйдкромллзи гмкукдлрммбіг», «Пом 
дйдкромллзи узсомвзи нігнзп», 
«Пом жатзпр ілсмокауії аврмкарзжм-
валзт пзпрдк», «Пом жатзпр ілсмо-
кауії в ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт 
пзпрдкат», «Пом гдоеавлу раєклз-
уы», «Пом гмпрун гм нубйіфлмї ілсм-
окауії», «Пом жатзпр ндопмлайщлзт 
галзт», «Пом агкіліпроарзвлі нмпйу-
гз», «Пом д-кмкдоуіы». Взцджажла-
фдлі лмокарзвлі акрз в мплмвлмку 
жабджндфуырщ в Укоаїлі омжвзрмк д-



Адміністративно-правові основи регулювання соціальної сфери за умов . . . 
 

 

           55  

смокару гіяйщлмпрі уфаплзків пмуіа-
йщлзт віглмпзл. 

   У нймцзлі ноакрзфлмї одайіжа-
уії д-віглмпзл, омжвзрку д-коаїлз нм-
фзлаыфз ж 2016 о.  жаноауывайз гдо-
еавлі вдб-нморайз:  

– Єгзлзи гдоеавлзи нморай агкі-
ліпроарзвлзт нмпйуг (https://poslugy. 
gov.ua);  

– Єгзлзи гдоеавлзи вдб-нморай 
вігкозрзт галзт (http://data.gov.ua/);  

– Єгзлзи вдб-нморай взкмозп-
ралля нубйіфлзт кмхрів 
(http://spending.gov.ua/).  

Суб’єкракз лагалля нмпйуг ла 
нморайі агкіліпроарзвлзт нмпйуг є 
кіліпрдопрва, ілпндкуії, агдлрпрва, 
кмкірдрз, лауімлайщлі кмкіпії, лауім-
лайщла нмйіуія, пйуеба бджндкз, смлг 
гдоеавлмгм каила, ндлпіилзи смлг 
рмцм.  

Як нозкйаг пйіг взгійзрз нморай 
д-нмпйуг Пдлпіилмгм смлгу Укоаїлз 
(http://portal. pfu.gov.ua/), гд впі нм-
пйугз пзпрдкарзжмвалм нм гоунат: 
ндлпімлдоак, жапроатмвалзк мпмбак 
ра проатувайщлзкак. На вдб-нморайі 
вігмкпрва фдодж ндопмлайщлзи кабі-
лдр д-нмпйуг іж взкмозпралляк мпм-
бзпрмгм дйдкромллмгм узсомвмгм ні-
гнзпу кмела мрозкарз ілсмокауіы 
ном жаомбірлу нйару (гмтіг), ж якмї 
пнйафдлм єгзлзи влдпмк ла жагайщлм-
мбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проа-
тувалля. На галзи фап д-пдовіп Пдл-
піилмгм смлгу Укоаїлз нодгправйд-
лзи жмкодка ракзкз д-нмпйугакз, як: 
галі ж одєпроу жапроатмвалзт мпіб, д-
ндлпіила пноава, жвдолдлля гм мога-
лів ПФУ, жанзп ла нозимк, жаява ла 
нозжлафдлля ндлпії, жаява ла ндодоа-
тулмк ндлпії, пкаога ра жанзр ла ніг-
гмрмвку нандомвзт гмкукдлрів. Уном-
вагедлля ракзт іллмвауіилзт кдталі-
жків у ндлпіиліи пзпрдкі пноякмвалд 
ла жабджндфдлля дсдкрзвлмгм сулк-
уімлувалля мглмгм іж пдкрмоів пмуіа-
йщлмї псдоз  [6].  

У вдодплі 2017 о. Кабілдр Міліп-
роів Укоаїлз птвайзв Кмлуднуіы ом-
жвзрку д-уоягувалля в Укоаїлі гм 
2020 омку [7]. Дмкукдлрмк взжлафдлм 
ланоякз, кдталіжкз і промкз смоку-
валля дсдкрзвлмї пзпрдкз дйдкромл-

лмгм уоягувалля в Укоаїлі гйя жагм-
вмйдлля ілрдодпів ра нмродб сіжзфлзт 
і ыозгзфлзт мпіб, вгмпкмлайдлля 
пзпрдкз гдоеавлмгм уноавйілля, ніг-
взцдлля кмлкуодлрмпномкмелмпрі ра 
прзкуйывалля пмуіайщлм-дкмлмкіф-
лмгм омжвзрку гдоеавз. Рдайіжауія 
Кмлуднуії гапрщ жкмгу: нігвзцзрз 
дсдкрзвліпрщ омбмрз могалів гдоеав-
лмї вйагз и могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля ра гмпягрз якіплм лмвмгм 
оівля уноавйілля гдоеавмы, цм бажу-
єрщпя ла нозлузнат оджуйщрарзвлмпрі, 
дсдкрзвлмпрі, номжмомпрі, вігкозрмпрі, 
гмпрунлмпрі, гмвіоз ра нігжвірлмпрі; 
нмкоацзрз якіпрщ лагалля нубйіфлзт 
нмпйуг сіжзфлзк ра ыозгзфлзк мпм-
бак вігнмвіглм гм євомндипщкзт вз-
кмг, а ракме жабджндфзрз лдмбтіглу 
кмбійщліпрщ и кмлкуодлрмпномкме-
ліпрщ гомкагял ра пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля у пуфаплзт дкмлмкіфлзт 
укмват; кілікіжуварз кмоунуіилі оз-
жзкз ноз взкмлаллі вйаглзт нмвлм-
ваедлщ; нмкоацзрз ілвдпрзуіилу 
нозвабйзвіпрщ, гіймвзи кйікар ра 
кмлкуодлрмпномкмеліпрщ коаїлз; прз-
куйыварз пмуіайщлм-дкмлмкіфлзи 
омжвзрмк в Укоаїлі. 

Поімозрдрлзкз ланоякакз Кмл-
уднуії взжлафдлм:  

1) кмгдоліжауіы нубйіфлзт нмп-
йуг гомкагялак ра біжлдпу: д-нмпйугз; 
д-ігдлрзсікауія;  д-уфапрщ гомкагял в 
гдоеавлмку уноавйіллі;  вігкозрі 
галі;  

2) кмгдоліжауіы нубйіфлмгм 
уноавйілля могалакз вйагз: д-
вжаєкмгія одєпроів;  д-гмкукдлрммбіг;  
д-уоягувалля бажмвзкз гайужякз . 

Алайіж Кмлуднуії гав жкмгу взгі-
йзрз кйыфмві жатмгз, які бджнмпдодг-
лщм прмпуырщпя омжвзрку д-
пмуіайщлзт віглмпзл: жаномвагедлля 
д-гмгмвмоів; омжвзрмк д-нубйіфлзт 
жакунівдйщ, д-гмгмвмоів і оатулків, д-
аукуімлів; жамтмфдлля гомкагял 
Укоаїлз ра біжлдпу взкмозпрмвуварз 
д-нмпйугз; одайіжауія нозлузну 
«єгзлмгм дйдкромллмгм вікла» фдодж 
Єгзлзи нморай; ланмвлдлля єгзлмгм 
гдкмгоасіфлмгм одєпроу ра нмхзодл-
ля напнморів гомкагялзла у смокі 
IDкаорз; омжвзрмк лаявлзт ра жаном-



Публiчне право № 2 (34) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

56  

вагедлля лмвзт птдк і жапмбів дйдкр-
омллмї ігдлрзсікауії; одайіжауія 
нозлузну single-sign-on хйятмк 
уномвагедлля ілрдгомвалмї пзпрдкз 
дйдкромллмї  ігдлрзсікауії; омжвзрмк 
ілсоапроукруоз вігкозрзт галзт фд-
одж єгзлзи гдоеавлзи вдб-нморай 
data.gov.ua; омжвзрмк ілпрзруру д-
жвдолдлщ ра д-ндрзуіи; омжвзрмк іл-
проукдлрів д-гдкмкоарії: вігкозрзи ра 
гомкагпщкзи быгедр, мл-йаил мбгм-
вмодлля номдкрів лмокарзвлзт акрів; 
жаномвагедлля мл-йаил смок жвмом-
рлмгм жв’яжку ла мсіуіилзт вдб-
паират могалів вйагз. 

З кдрмы могаліжауії взкмлалля 
Кмлуднуії Кабілдр Міліпроів Укоаїлз 
жарвдогзв нйал жатмгів ж одайіжауії 
Кмлуднуії омжвзрку дйдкромллмгм 
уоягувалля в Укоаїлі. 

Змкодка нйалуєрщпя взкмларз 
лапрунлі взгз омбір: 

1) жабджндфзрз смокувалля ра 
вдгдлля ндодйіку ноімозрдрлзт нуб-
йіфлзт нмпйуг гйя ндохмфдогмвмгм 
вномвагедлля їт лагалля в дйдкр-
омлліи смокі ж уоатувалляк пупнійщ-
лмгм жанзру ра кіелаомглзт угмг, 
одирзлгів і гмпвігу; 

2) жабджндфзрз кмейзвіпрщ укйа-
гдлля гмгмвмоів ж быгедрлзкз упра-
лмвакз і нігнзпалля акрів нозикал-
ля-ндодгафі рмваоів, омбір ра нмпйуг в 
дйдкромлліи смокі; 

3) пнозярз нігвзцдллы гмрмвлм-
прі пуб’єкрів жвдолдлля гм мрозкалля 
дйдкромллзт нмпйуг хйятмк жабджнд-
фдлля: омжвзрку вігнмвіглзт дйдкр-
омллзт мпвірліт одпуопів ра омжомб-
йдлля ілгзвігуайщлзт кмгуйщлзт 
лавфайщлзт номгоак оіжлзт оівлів 
пкйаглмпрі; првмодлля пндуіайщлзт 
кіпущ гйя лавфалля гомкагял ла бажі 
кдодеі бібйімрдк, аотівів, гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ; омжвзрку пзпрдкз гзп-
ралуіилмгм лавфалля, у рмку фзпйі 
гйя мпіб ж мпмбйзвзкз мпвірлікз нмр-
одбакз; 

4) жабджндфзрз омжвзрмк дйдкр-
омллзт нубйіфлзт жакунівдйщ хйятмк 
дйдкромллмї вжаєкмгії кіе дйдкромл-
лмы пзпрдкмы жакунівдйщ ра одєпроа-
кз абм ілсмокауіилзкз одпуопакз, 
які вдгурщпя гдоеавлзкз могалакз; 

5) могаліжуварз одгуйяолд млмв-
йдлля (лд оігхд мглмгм оажу ла оік) 
ндодйіку лабмоів галзт, які нігйяга-
ырщ мнозйыглдллы у смокі вігкоз-
рзт галзт, ж уоатувалляк пупнійщлм-
гм жанзру ра кіелаомглзт угмг, оди-
рзлгів і гмпвігу; 

6) жабджндфзрз жатзпр ілсмокауії 
в пзпрдкі дйдкромллмї вжаєкмгії гдо-
еавлзт дйдкромллзт ілсмокауіилзт 
одпуопів хйятмк првмодлля кмкнйдк-
плмї пзпрдкз жатзпру ілсмокауії ж 
нігрвдогедлмы вігнмвігліпры ра нм-
гайщхд вномвагедлля ракмї пзпрдкз 
в номкзпймву дкпнйуарауіы; 

7) жабджндфзрз жаномвагедлля 
могалакз взкмлавфмї вйагз пзпрдк 
дйдкромллмгм гмкукдлрммбігу; 

8) жабджндфзрз нігкйыфдлля гдо-
еавлзт могалів ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля гм пзпрдкз дйдкр-
омллмї вжаєкмгії могалів взкмлавфмї 
вйагз; 

9) омжомбзрз номдкр Науімлайщ-
лмї проардгії дйдкромллмї пзпрдкз 
мтмомлз жгмомв’я; 

10) жаномвагзрз нморай дйдкр-
омллмгм уоягувалля гйя жабджндфдл-
ля нозилярря уноавйілпщкзт оіхдлщ 
ра пнійщлмї омбмрз гдоеавлзт мога-
лів; 

11) жабджндфзрз првмодлля ра ом-
жвзрмк мсіуіилмї дйдкромллмї нмхрз 
mail.gov.ua гйя вжаєкмгії сіжзфлзт ра 
ыозгзфлзт мпіб ж гдоеавлзкз мога-
лакз. 

Дмпйігедлля пуфаплмгм пралу іл-
смокарзжауії в Укоаїлі, уномвагедл-
ля д-смокару в упі псдоз езррєгія-
йщлмпрі пупнійщпрва гає кмейзвіпрщ 
номглмжуварз ндопндкрзвз омжвзрку 
оіжлзт гайужди пмуіайщлмї псдоз. Дйя 
нозкйагу номалайіжуєкм прал і ндоп-
ндкрзвз ілсмокарзжауії мтмомлз жгм-
омв`я.  

У 2017 омуі в Укоаїлі омжнмфайа-
пя одсмока пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв`я, цм нмйягає у жкілі пзпрдкз 
сілалпувалля ра жаномвагедлля 
нозлузну «гомхі тмгярщ жа науієл-
рмк». Ваейзвзк ілпроукдлрмк вном-
вагедлля одсмокз кайа прарз пуфап-
ла дйдкромлла пзпрдка, яку лдмбтіглм 
првмозрз гйя нігвзцдлля дсдкрзвлм-
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прі ра номжмомпрі мтмомлз жгмомв`я. 
На пщмгмглі уя омбмра жлатмгзрщпя 
ла оаллщмку драні , якзи таоакрдоз-
жуєрщпя вігпурліпры пукіплмпрі ілсм-
окауіилзт пзпрдк у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, вігпурліпры єгзлмгм уліка-
йщлмгм ігдлрзсікармоа гйя науієлрів, 
лдгмпкмлайіпры ілсмокауіилмї іл-
соапроукруоз ра вжаєкмгії кіе жага-
йщлмгдоеавлзкз одєпроакз, лдгмп-
кмлайіпры оягу одєпроів, лдгмпрарліп-
ры сатмвзт пндуіайіпрів гйя аврмка-
рзжауії ра уноавйілля жкілакз, лдгм-
прарліпры кмкн’ырдолмгм ра кдодед-
вмгм мбйаглалля в жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я рмцм. 

Вмглмфап, номрягмк 2017 — 2018 
омків вігбуймпя ояг пзпрдклзт жоу-
хдлщ у псдоі ілсмокарзжауії мтмомлз 
жгмомв’я, жмкодка буйм нозилярм За-
кмл Укоаїлз «Пом гдоеавлі сілалпм-
ві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля 
лапдйдлля», ояг нігжакмллзт акрів, 
якзкз буйм водгуйщмвалм гіяйщліпрщ 
дйдкромллмї пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я (гайі-ЕСОЗ) ра ілпрзрууіи, цм 
каырщ її вномвагеуварз – Міліпрдоп-
рвм мтмомлз жгмомв’я (гайі-МОЗ), 
Науімлайщла Сйуеба Згмомв’я Укоа-
їлз (гайі-НСЗУ), Ддоеавлд нігноз-
єкпрвм «Ейдкромллд жгмомв’я» (гайі-
ДП ЕЗ). Помрягмк ущмгм ндоімгу 
буйм омжомбйдлм ймгіку, кйыфмві 
номудпз ра одєпроз, лдмбтіглі гйя 
іплувалля ілсмокауіилмгм пдодгмвз-
ца у псдоі мтмомлз жгмомв’я, урвмоз-
впя озлмк взомблзків пндуіайіжмва-
лмгм номгоаклмгм жабджндфдлля, які 
жабджндфуырщ гмпрун гм удлроайщлмї 
бажз галзт ра нігрозкку кілудвзт 
кмозпрувафів у жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я. 

Загафды ілсмокарзжауії мтмомлз 
жгмомв’я є взоіхдлля акруайщлзт і 
лдвігкйаглзт номбйдк гайужі фдодж 
првмодлля пдодгмвзца E-жгмомв’я 
гйя: жабджндфдлля ілпроукдлрів гйя 
одайіжауії одсмокз сілалпувалля 
мтмомлз жгмомв’я ра сулкуімлувалля 
НСЗУ як єгзлмгм лауімлайщлмгм 
жакмвлзка ра нйарлзка жа кдгзфлі 
нмпйугз; лагалля гмпрмвіолмї ілсмо-
кауії в лдмбтіглмку мбпяжі, в нмроіб-
лмку кіпуі, в нмроіблзи фап гйя уфа-

плзків пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я; 
взкмозпралля ндодваг мбомбкз «вд-
йзкзт галзт» ра ілрдйдкруайщлзт 
пзпрдк гйя номглмжувалля нмродб 
мтмомлз жгмомв’я, нйалувалля одпуо-
пів в гайужі, нігрозккз кйіліфлзт оі-
хдлщ ра нігвзцдлля якмпрі кдгзфлзт 
нмпйуг; жайуфдлля науієлра гм нікйу-
валля ном вйаплд жгмомв’я, кмлромйы 
якмпрі мрозкалзт нмпйуг жа оатулмк 
лагалля гмпруну гм вйаплзт кдгзф-
лзт галзт ра омжнмоягедлля лзкз. 

Оплмвлзкз нозлузнакз нмбугм-
вз Е-жгмомв’я каырщ прарз: моієлрм-
валіпрщ ла науієлра; ноімозрдр дйдкр-
омллмї смокз; мглмоажмвд ввдгдлля 
ра багармоажмвд взкмозпралля галзт; 
єгзлзи кдгзфлзи ілсмокауіилзи 
номпріо. 

Поз првмодллі пзпрдк ра мбомбуі 
галзт каырщ воатмвуварзпщ жакмлм-
гавпрвм Укоаїлз цмгм жатзпру ндо-
пмлайщлзт галзт ра взкмгз Гдлдоа-
йщлмгм одгйакдлру ЄС ж жатзпру ндо-
пмлайщлзт галзт. Коік рмгм, воатм-
вуыфз мбкдедлі одпуопз, пкйаглу 
дкмлмкіфлу пзруауіы, мнрзкайщлд 
взоіхдлля жажлафдлзт взцд ном-
бйдк,лдмбтіглм цмб гдоеава пнозяйа 
омжвзрку гайужі ілсмокауіилзт рдт-
лмймгіи у псдоі кдгзузлз, жомбзйа її 
нозвабйзвмы гйя ілвдпрзуіи.  

Рдайіжауія жатмгів ж ілсмокарз-
жауії кає жгіиплыварзпя в гва дранз: 

1. Еран нігрозккз одсмокз сі-
лалпувалля мтмомлз жгмомв’я (кмлпм-
йігауія). Помрягмк жажлафдлмгм драну 
ноімозрдракз є првмодлля в оаккат 
ЕСОЗ ілпроукдлрів гйя одсмокз 
сілалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я, цм жабджндфуырщ її номжмоіпрщ, 
дсдкрзвліпрщ ра лагйяг жа взкмозп-
ралляк одпуопів ж ноімозрдрмк жабдж-
ндфдлля нмродб НСЗУ, як єгзлмгм 
лауімлайщлмгм жакмвлзка і нйарлзка 
жа кдгзфлі нмпйугз, сулкуімлувалля 
номгоакз кдгзфлзт гаоалріи. 

2. Ілрдгоауіилзи дран. Поімозрд-
ракз ла ілрдгоауіилмку драні вбафа-
ырщпя: омжбугмва рдтліфлмї нйарсмо-
кз гйя мбкілу ра ілрдгоауії галзт, цм 
лдмбтіглі гйя дсдкрзвлмї вжаєкмгії 
дйдкромллзт кдгзфлзт ілсмокауіи-
лзт пзпрдк, цм каырщ прарз ілсмо-
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кауіилмы ілсоапроукруомы ра прз-
куйыварз омжвзрмк іллмвауіилзт 
ілсмокауіилзт нмпйуг. 

Воатмвуыфз пкйагліпрщ вномва-
гедлля Е-жгмомв’я ра хвзгкіпрщ рдт-
ліфлмгм номгодпу, ваейзвмы взкмгмы 
гм аотірдкруоз вбафаєрщпя її кмейз-
віпрщ глуфкм одагуварз ла жкілз нмр-
одб в номудпі омжвзрку ЕСОЗ, капх-
рабуварз її. Пмпзйдлля кібдожагомж у 
пвірі, лдмглмоажмві аракз ла мб’єкрз 
ілсмокауіилмї ілсоапроукруоз Укоа-
їлз у кзлуймку взкагаырщ мпмбйзвм-
гм правйдлля гм бджндкз, уійіплмпрі ра 
гмпрунлмпрі галзт в ЕСОЗ. 

Далі в ілсмокауіилм-рдйдкмку-
лікауіилзт пзпрдкат в оаккат ЕСОЗ 
каырщ мбомбйярзпщ у вігнмвіглмпрі 
гм взжлафдлмї, жакмллмї кдрз ра ж 
уоатувалляк взкмг жакмлмгавпрва у 
псдоі жатзпру ндопмлайщлзт галзт ра 
рдтліфлмгм жатзпру галзт в ілсмока-
уіилм-рдйдкмкулікауіилзт пзпрдкат. 

Дйя нмвлмуіллмгм сулкуімлувал-
ля ЕСОЗ ра впщмгм пдодгмвзца Е-
жгмомв’я лдмбтіглі жкілз у жакмлм-
гавпрві Укоаїлз. Вгмпкмлайдлля нмр-
одбуварзкурщ лапрунлі ланояккз ра 
гайужі жакмлмгавпрва: мбомбйдлля 
ндопмлайщлзт галзт, які пралмвйярщ 
мпмбйзвзи озжзк гйя ноав і пвмбмг 
пуб’єкрів ндопмлайщлзт галзт, їт нм-
врмолд взкмозпралля нмжа кдрмы 
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз; нмоягмк 
лагалля улікайщлмгм ігдлрзсікармоа 
науієлра, нмоягмк омбмрз одєпроу 
науієлрів ла оівлі удлроайщлмгм кмк-
нмлдлру ЕСОЗ, взкмгз гм ілхзт од-
єпроів ж галзкз науієлрів; дйдкромл-
лзи гмкукдлрммбіг, жапмбз дйдкромл-
лмї ігдлрзсікауії, дйдкромллі гмвіофі 
нмпйугз; взкмгз гм рдтліфлмгм жатзп-
ру ілсмокауії в пдодгмвзці Е-
жгмомв’я, вгмпкмлайдлля номудгуо 
нігрвдогедлля вігнмвіглмпрі пзпрдк 
жатзпру ілсмокауії у ілсмокауіилм-
рдйдкмкулікауіилзт пзпрдкат в пкйа-
гі ЕСОЗ, жгіиплдлля омбір іж првм-
одлля пзпрдк жатзпру ілсмокауії, 
гдоеавлмї дкпндорзжз жажлафдлзт 
пзпрдк у нмоягку, взжлафдлмку МОЗ; 
взкмгз гм дйдкромллзт кдгзфлзт 
ілсмокауіилзт пзпрдк, ра нмоягмк 
ндодвіокз їт гмрозкалля; нмоягмк 

вдгдлля смок кдгзфлмї гмкукдлрауії, 
нмоягмк сулкуімлувалля кдгзфлмї 
прарзпрзкз. 

З мгйягу ла кіелаомглзи гмпвіг 
кмела првдогеуварз , цм ілсмокарз-
жауія і омжвзрмк дйдкромллмгм уоягу-
валля є мглзкз ж мплмвлзт сакрмоів 
жабджндфдлля упніхлмпрі одсмоку-
валля ра нігвзцдлля кмлкуодлрмпн-
омкмелмпрі коаїлз. Рдсмока бугщ-
якмї гайужі в пуфаплзт укмват пноя-
кмвала ла хзомкд взкмозпралля пу-
фаплзт ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт 
рдтлмймгіи гйя гмпяглдлля лдмбтіг-
лмгм оівля дсдкрзвлмпрі ра оджуйщра-
рзвлмпрі. Агед пакд ілпроукдлрз д-
уоягувалля жгарлі жабджндфзрз жлаф-
лд нмкоацдлля якмпрі мбпйугмвувал-
ля сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб ра ніг-
взцдлля вігкозрмпрі, номжмомпрі ра 
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі могалів гдо-
еавлмї вйагз ра могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. Коік рмгм, жаномва-
гедлля дйдкромллмгм уоягувалля є 
бажмвмы ндодгукмвмы гйя омжбугмвз 
в Укоаїлі дсдкрзвлзт узсомвмї дкм-
лмкікз і узсомвмгм озлку ра имгм 
нмгайщхмї ілрдгоауії гм єгзлмгм уз-
сомвмгм озлку ЄС. 

На еайщ гмпйігедлля  пвігфарщ 
ном жлафлд вігправалля Укоаїлз віг 
пвірмвзт рдкнів омжвзрку дйдкромл-
лмгм уоягувалля ра лдмбтігліпрщ угм-
пкмлайдлля гдоеавлмї нмйірзкз у 
галіи псдоі. 

Cдодг ндохмфдогмвзт номбйдк, 
які нмроіблм взоіхуварз, лажвдкм 
мплмвлі: лзжщка якіпрщ уноавйілля 
омжомбйдлляк, вномвагедлляк, нігр-
озккмы сулкуімлувалля ра омжвзр-
кмк ілсмокауіилм-
рдйдкмкулікауіилзт пзпрдк ра одпуо-
пів могалів вйагз; лзжщкі рдкнз жа-
номвагедлля дйдкромллзт смок вжа-
єкмгії кіе могалакз вйагз і сіжзф-
лзкз ра ыозгзфлзкз мпмбакз, жмк-
одка лагалля дйдкромллзт нмпйуг ра 
гмпруну гм вігкозрзт галзт; лдводгу-
йщмваліпрщ нзралля дйдкромллмї ігдл-
рзсікауії ра аврдлрзсікауії сіжзфлзт 
ра ыозгзфлзт мпіб ніг фап вжаєкмгії ж 
могалакз вйагз; лзжщкі рдкнз омжвз-
рку влуроіхліт пзпрдк дйдкромллмгм 
гмкукдлрммбігу ра пуфаплзт ілсмо-
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кауіилм-алайірзфлзт ілпроукдлрів 
нігрозккз нозилярря уноавйілпщкзт 
оіхдлщ; лдгмпрарліи оівдлщ гмрмвлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів ра ноауівлз-
ків могалів кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, сіжзфлзт ра ыозгзфлзт мпіб гм 
жаномвагедлля і взкмозпралля іл-
проукдлрів дйдкромллмгм уоягувалля. 

Вваеаєкм, цм ндопндкрзвлзкз 
ланоякакз омжвзрку гдоеавлмгм од-
гуйывалля у пмуіайщліи псдоі є:  

– жавдохдлля смокувалля лмо-
карзвлм-ноавмвмї бажз цмгм ндодтм-
гу ла д-смокар вжаєкмгії у номудпі 
гіяйщлмпрі кіе гдоеавмы, біжлдпмк ра 
гомкагялакз;  

– омжвзрмк пзпрдкз д-вжаєкмгії в 
оаккат пкйагмвзт G2G (гдоеава-
гдоеава), G2B (гдоеава-біжлдп), G2C 
(гдоеава-пнмезвафі), В2В (біжлдп-
біжлдп), В2С (біжлдп-пнмезвафі), С2С 
(пнмезвафі-пнмезвафі);  

– уномвагедлля оіжлзт смок 
ігдлрзсікауії уфаплзків д-вжаєкмгії 
(ID-каорка абм кмбійщла ігдлрзсіка-
уія ID-mobil);  

– гаокмліжауія укоаїлпщкмгм жа-
кмлмгавпрва  іж лмокакз євомндипщ-
кмгм ноава.  

Оглмфаплм, воатмвуыфз лагайщ-
ліпрщ кмгдоліжауії гдоеавлмгм уноав-
йілля,  номнмлуєкм взкмозпрарз гмп-
віг коаїл, які є йігдоакз кіелаомг-
лзт одирзлгів іж взкмозпралля ІТ-
рдтлмймгіи у лауімлайщлзт дкмлмкі-
кат. Нанозкйаг, ла пщмгмглі пупнійщлі 
віглмпзлз в Епрмлії ндодихйз в омж-
ояг віоруайщлзт. Опмбйзвмї увагз 
жапйугмвує в уіи коаїлі омжвзрмк д-
віглмпзл у пмуіайщлм-роугмвіи псдоі.  

Оред, гйя омжв’яжалля іплуыфзт 
номбйдк цмгм кмгдоліжауії гдоеав-
лмгм одгуйывалля віглмпзл у пмуіа-
йщлі псдоі лдмбтіглм пкмлудлроува-
рзпя ла вгмпкмлайдллі і гаокмліжауії 
жакмлмгавпрва цмгм д-віглмпзл у уіи 
псдоі, уномвагедллі кмрзвауіилзт ра 
ілсмокауіилзт кдталіжків, жабджнд-
фдллі вігнмвіглмї квайісікауії кагоів, 
омжвзрку пдовіплзт д-одпуопів.  
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Окпщмк І. Г. Агкіліпроарзвлм-ноавмві мплмвз одгуйювалля пмуіайщлмї псдоз жа 
укмв омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщпрва 

У праррі гмпйігеуырщпя мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля пм-
уіайщлмї псдоз в укмват омжвзрку ілсмокауіилмгм пупнійщпрва. Помалайіжмвалм агкі-
ліпроарзвлд жакмлмгавпрвм цмгм вномвагедлля ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт рдтлм-
ймгіи в гайужі пмуіайщлмї псдоз. Взжлафдлм ланояккз кмгдоліжауії гдоеавлмгм 
уноавйілля, нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів жа оатулмк жа-
прмпувалля лмвірліт ілсмокауіилм-кмкулікарзвлзт рдтлмймгіи і пуфаплзт ілпроукдл-
рів узсомвмгм воягувалля. 

Кйюфмві пймва: пмуіайщла псдоа, пмуіайщла нмйірзка, пмуіайщла ілсоапроукруоа, 
агкіліпроарзвлі нмпйугз, д-смокар, д-вжаєкмгія, д-віглмпзлз, д-уоягувалля, д-
гмкукдлрммбіг. 

 
 
Окпщмк И. Г. Агкзлзпроарзвлм-ноавмвшд мплмвш одгуйзомвалзя пмузайщлми 

псдош в упймвзят оажвзрзя злсмокаузмллмгм мбцдпрва 
В прарщд зппйдгуырпя мпмбдллмпрз агкзлзпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйзомвалзя 

пмузайщлми псдош в упймвзят оажвзрзя злсмокаузмллмгм мбцдпрва. Помалайзжзом-
валм агкзлзпроарзвлмд жакмлмгардйщпрвм нм влдгодлзы злсмокаузмллм-
кмккулзкаузмллшт рдтлмймгзи в мбйапрз пмузайщлми псдош. Онодгдйдлш ланоавйд-
лзя кмгдолзжаузз гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя, нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз гдярд-
йщлмпрз гмпугаопрвдллшт могалмв жа пфдр нозкдлдлзя лмвдихзт злсмокаузмллм-
кмккулзкарзвлшт рдтлмймгзи з пмводкдллшт злпроукдлрмв узсомвмгм уноавйдлзя. 

Кйюфдвшд пймва: пмузайщлая псдоа, пмузайщлая нмйзрзка, пмузайщлая злсоапр-
оукруоа, агкзлзпроарзвлшд упйугз, ъ-смокар, ъ-вжазкмгдипрвзд, ъ-мрлмхдлзя, ъ-
ноавзрдйщпрвм, ъ-гмкукдлрммбмомр. 

 
 
Oksyom I. Administrative and legal bases of social sphere regulation under 

information society development 
The article deals with the peculiarities of the administrative and legal regulation of 

the social sphere under the development of information society. The administrative 
legislation of information and communication technologies implementation in the field of 
social sphere is analyzed. The directions of public administration modernization increase 
the activity of state bodies’ efficiency due to application of the newest information and 
communication technologies and modern tools of digital governance are defined. 

Key words: social sphere, social policy, social infrastructure, administrative services, 
e-format, e-interaction, e-relations, e-government, e-document circulation. 
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Іпрмоія віил ігд нйіф-м-нйіф ж іп-
рмоієы пупнійщпрва. Нджваеаыфз ла 
двмйыуіы мжбомєлля, вгмпкмлайдлля 
проардгіфлзт и ракрзфлзт нозимків, 
лджкіллзкз йзхаырщпя уійі віилз -  
ндодкмга лаг пуномрзвлзкмк ра ук-
йагдлля кзоу ла укмват коацзт, ліе 
уд буйм гм нмфарку віилз. Віипщкмвіи 
рдкі, жа впы гмкукдлрмвалу іпрмоіы 
Свіру, буйм нозпвяфдлм бджйіф ноаущ 
лаукмвмгм, йірдоаруолмгм ра нубйіуз-
прзфлмгм оівля. Мз е номгмвеуєкм 
пвіи алайіж омйі ілсмокауії у ракмку 
сдлмкдлі як віила, лакагаыфзпщ гмп-
йігзрз, як жкілывайапя ґдлджа ілсмо-
кауіилзт одпуопів ра ілсмокауіилмї 
бджндкз номрягмк нйзлу іпрмоії, і як 
уд внйзвайм ла ндодкмгз вдйзкзт 
нмйкмвмгуів. 

І тмфа гмпвіг проардгів кзлуймгм 
лд кмед гаварз ноякі вкажівкз гм гії 
у пуфаплзт віилат ра кмлсйікрат, 
нозлузнз нмявз ра мпмбйзвмпрі ґдлд-
жз ілсмокауіилмї бджндкз, її мплмвз 
ра жакмлз, ла які кз кмедкм пнзоа-
рзпя і в лах фап, пралмвйярщ лаукм-
взи ілрдодп.  

Окодкі нзралля ілсмокауіилмгм 
ноава в уіймку ра ілсмокауіилмї бдж-
ндкз жмкодка, омжгйягайз в пвмїт 
ноауят К. І. Бєйякмв [1], В. В. Ткафд-
лкм [2], С. Г. Срдудлкм [3], В. С. Цзк-
байык [4] ра ояг ілхзт аврмоів. Поа-
уі кйапзків віипщкмвмї гуккз ракме 
гмпйігеувайзпя вірфзжлялзкз іпрм-
озкакз, нмйірмймгакз, пдодг якзт 
К. В. Гомкмвдлкм [5], Є. М. Луляк 
[6], Є. В. Сатлмвпщкзи [7]. Помрд, 
пзпрдклмгм алайіжу омбір кйапзків 
віипщкмвмї гуккз в кмлрдкпрі ілсмо-
кауіилмї бджндкз гмпі лд номвмгзйм-
пя. Коік рмгм, в укмват пуфаплмгм 
ілсмокауіилмгм номрзбмопрва, як 
пкйагмвмї гібозглмї віилз, мпмбйзвмї 
гмпромрз лабуває взвфдлля гмпвігу 
райалмвзрзт нмйкмвмгуів ра проард-
гів. Впд уд мбукмвйыє нмродбу одрд-
йщлмгм гмпйігедлля номудпу смоку-
валля нозлузнів ілсмокауіилмї бдж-
ндкз. 

Завгалля галмї омбмрз – ном-
алайіжуварз гмпйігедлля рдмодрзків 
ра гіяйщліпрщ ноакрзків віипщкмвмгм 
кзпрдурва в кмлрдкпрі омйі ра кіпуя 

_________________ 
*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». 2019. № 1. 
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ілсмокауії у ракмку сдлмкдлі, як віи-
ла. 

В нмндодгліи нубйікауії кз омжг-
йягайз ланоауывалля ж ілсмокауіи-
лмї бджндкз Сулщ-Цжз ра У-Цжз, 
Юйія Цджаоя, Нікмйм Макіавдййі ра 
Пзйзна Оойзка. Напрунлзи нмйкм-
вмгдущ, гуккз якмгм жапйугмвуырщ ла 
увагу лд жайзхзв єгзлмгм йірдоаруо-
лмгм рвмоу. Айд пвмїкз ндодкмгакз 
віл жапйуезв пмбі ндохіпрщ пдодг 
лаивдйзфлзт проардгів пвіру, рмку кз 
взвфайз впі кмейзві гмкукдлрз, жа-
йзхдлі лзк нм пмбі. Гдлдоайіпікуп 
Ойдкпалго Вапзйщмвзф Сувмомв ба-
гарм йзпрувавпя жі пвмїкз гоужякз. 
Сакд йзпрз О. І. Набмкмву, І. І. Вди-
каолу, І. П. Сайрзкмву, Г. О. Пм-
рщмккілу, П. І. Туофалілмву, С. М. 
Кужлєумву, І. М. Рібапу,  пвмїк оіг-
лзк ра багарщмк жлаимкзк, гайз лак 
жкмгу ж`япуварз гуккз нмйкмвмгуя ж 
нозвмгу могаліжауії віипщкмвмї пноавз 
ра ілсмокауіилмї бджндкз рзт фапів. 

О. В. Сувмомв, в йзпрат, гмпзрщ 
акрзвлм гійзрщпя пвмїкз гуккакз 
ном проардгіы ра ракрзку віипщкмвзт 
гіи. Пдох жа впд, віл багарм увагз 
нозгійяв лавфаллы пмйгар ра мсіуд-
оів. Дмпі вігмка имгм нозкажка: «вае-
км в лавфаллі – йдгкм в бмы». Вігн-
оауывалля ндодгафі ілсмокауії віг 
кмкалгзоа гм нігйдгйзт, мбкіл ілсм-
окауієы кіе нігомжгійакз, ж мглмфа-
плзк взкмлалляк кмкалг впіка пкйа-
гмвзкз аокії гмвмгзймпщ гм аврмка-
рзжку. Така могаліжауія гавайа кме-
йзвіпрщ дсдкрзвлм кдоуварз вдйзкмы 
і пкйаглмы аокієы, цм нозвмгзйм 
О. В. Сувмомва гм ндодкмг. За имгм 
омжукілляк, кмедл вмїл нмвзлдл ом-
жукірз пвіи калдво [8]. Коік ракрзф-
лзт лавзфмк, мсіудоз ра пмйгарз 
О. В. Сувмомва номтмгзйз пувмоу 
нпзтмймгіфлу ніггмрмвку. Вмєлафайщ-
лзк жандвляв, цм «емглу ндоднмлу 
лд нмроіблм вваеарз вдйзкмы і емгдл 
пуномрзв ваейзвзк». «Ніфмгм лд нм-
взллм йякарз лап у віипщкмвіи пноа-
ві». Оглмфаплм, лаправйяыфз пвмїт 
нігйдгйзт, цмб вмлз лд жлдваеайз 
пвмгм пуномрзвлзка.  

Збіо ілсмокауії ном пуномрзвлз-
ка гмвмгзвпя О. В. Сувмомвзк гм 

каипрдолмпрі. Віл нозкухував нігйд-
гйзт гмбод взвфарз мжбомєлля пвмгм 
пуномрзвлзка, имгм калдоу оутарзпщ 
ра бзрзпя. Коік ущмгм, взомбзв ндвлі 
козрдоії муілкз пвмїт пзй ра пуномрз-
влзка, хйятмк нмоівлялля жа мплмв-
лзкз козрдоіякз. Оуілзвхз пвмї 
кмейзвмпрі, О. В. Сувмомв лаправйяв 
бійщхд лд жвмйікарз. «Шрзкз, хвзг-
кіпрщ, оанрмвіпрщ! Вмомг гукає, цм рз 
жа прм кзйщ, а рз нозпкмозв пвіи 
комк, лагоялув хвзгкм ра оанрмвм. 
Вмомг лд фдкає, пніває ра вдпдйзрщпя, 
а рз іж-жа гіо взпмкзт, іж-жа йіпів гуп-
рзт, фдодж бмймра, унагз ла лщмгм, як 
пліг ла гмймву. У проату мфі вдйзкі. 
Ор вмомг ла нмймвзлу вед ндодкм-
едлзи. Нд гаи имку мгмврарзпщ, бзи, 
кмйз, оубаи, гмлз ра гмбзваи! Пдод-
кмга лаха!». На лаху гукку уі пймва 
ндодгаырщ паку пурліпрщ пувмомвпщкмї 
проардгії [8]. Впі имгм кмкналії бугз 
жаплмвалі ла хвзгкмпрі ра оанрмвмпрі. 
Ймгм аокія вкійа кзррєвм ндодтмгз-
рз віг каоху гм омжгморалля в бмим-
взи нмоягмк. Ці вкілля гмпягайзпщ 
кмймпайщлзкз родлуваллякз ра ігда-
йщлм лайахрмвалмы ілсмокауіилмы 
бджндкмы, нм жбдодедллы, ндодгафі ра 
мбкілу ілсмокауієы, а ракме вігнмві-
гліпры ра віоліпры взкмлалля. Така 
могаліжауія буйа, ла рми фап, лаи-
бійщх ндодгмвмы в Євомні, рмку 
О. В. Сувмомв і був лд ндодкмелзк. 
На лаху гукку, гдліи О. В. Сувмом-
ва, в ндоху фдогу нмйягає в каипрдо-
лмпрі агкіліпроармоа ра нпзтмймга, а 
вед нмрік – проардга. Щм рде буйм 
ндодгмвзк в рі фапз. 

Напрунлзи віипщкмвзи гдліи првм-
озв пдбд пак ра жайзхзв лак багарм 
вйаплзт йірдоаруолзт рвмоів, які га-
ырщ лак жкмгу хзомкм взвфзрз имгм 
лауку. Нанмйдмл Бмланаор лд впрзг 
птодпрзрз хрзкз іж О. В. Сувмомвзк 
йзхд ла кійщка омків. Кмйз Нанмйдмл 
рійщкз нмвдоравпя жі пвмгм єгзндрпщкм-
гм нмтмгу, Сувмомв вед йдеав ла пкд-
орлмку ймеі. І кз лд кмедкм вндвлд-
лм пкажарз трм ж лзт ндодкіг бз, агед 
калдоа і ракрзка Нанмйдмла лагагува-
йа ракрзку Сувмомва.  

В ндоху фдогу, Нанмйдмл нозгі-
йяв багарм увагз лавфаллы ра родлу-
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валлы пвмїт вмїлів. Цд имку лайд-
еарщ пймва, цм кмедл пмйгар лмпзрщ 
в пвмєку оыкжаку каохайщпщкзи 
еджй. Навфалля номвмгзймпщ мпмбзп-
рм і в нігомжгійат. Кмедл віипщкмвзи 
жлав ра омжуків жаномвагедлу пзпрд-
ку ілсмокарзвлзт пзглайів, які нм-
гавайзпщ ноанмоакз ра кужзфлзкз 
жвукакз. Поз ущмку, нітмра ра кава-
йдоія, аорзйдоія ра кваорзокдипрдоз 
вігноаущмвувайз пвмї тмгз ра кдрмгз 
мкодкм. Кмелмку буйа вігвдгдла 
пвмя омйщ, і кмелзи нмвзлдл був її 
жларз вігкіллм. 

Ікндоармо могаліжував гмпкмлайу 
сдйщг`єгдопщку пйуебу, яка жаикайапщ 
ндодгафды ра жбдодедлляк ілсмока-
уії, як в кзолзи фап рак і в бмимвіи 
мбпралмвуі. Вжагайі, ілсмокауіила 
бджндка у Фоалуії буйа нмправйдла ла 
лмвзи оівдлщ. Шнзгулз ікндоармоа 
жлатмгзйзпщ у кмеліи коаїлі Євомнз. 
Швзгкіпрщ ра кмлсігдлуіиліпрщ ндод-
гафі гмбурмї лзкз ілсмокауії ндодвд-
охувайа впі уявйдлля ном йыгпщкі 
кмейзвмпрі. Ілмгі вмомг рійщкз жбзоа-
впя вфзлзрз ндвлі комкз, а Нанмйдмл 
вед фдкав имгм в кілуі хйяту.  

Коік ущмгм, Нанмйдмл хзомкм 
взкмозпрмвував номнагалгу. Піпйя 
омжгомку пмыжлзт авпроіипщкм-
омпіипщкзт віипщк ніг Аупрдойіудк в 
1805 омуі, ікндоармо жаномвагзв пзп-
рдку лапагедлля пвмїт лакіплзків у 
жавмимвалзт коаїлат. Ймгм лаибйзефі 
нігйдгйі ра омгзфі вед прайз кмлао-
такз ірайіипщкзт кайзт гдоеав. В 
ілхзт, віл лакагавпя жкілыварз км-
лаотіфлі гзлапрії ла пвмї, цм гавайм б 
имку кмейзвіпрщ гаокмліилм, лд мб-
оаеаыфз лапдйдлля, кдоуварз коаї-
лакз, одкйакуыфз пвмбмгу, жгмбуру 
соалуужщкмы одвмйыуієы.  

Нанмйдмл, ракме, був нозтзйщ-
лзкмк кзррєвзт гіи ла віилі. Ймгм 
нмйкз кмгйз ноякм ж каоху аракува-
рз пуномрзвлзка. Ікндоармо хвзгкм 
жкілывав гзпймкауіы пвмїт нігомжгі-
йів, ндодкзгаыфз їт ж мглмгм сйалгу 
ла ілхзи [9]. Ймгм кмкалгзоз жа км-
калгмы, як кужзкалрз жа гзозгдлрмк, 
омбзйз мбкаллзи калдво ра мнзля-
йзпщ у пуномрзвлзка жа пнзлакз, 
жгмбуваыфз ндодкмгу. 

На лах нодвдйзкзи еайщ, йзхд 
оаж Нанмйдмл жлдтрував жакмлакз 
ілсмокауіилмї бджндкз, цм и нозжвд-
йм имгм гм мпрармфлмї нмоажкз. Піг 
фап бзрвз ноз Вардоймм у 1815 омуі, 
ікндоармо жірклувпя ж кмайіуієы хдп-
рз гдоеав. Нд жваеаыфз ла фзпйдллу 
ндодвагу, уфаплзкз буйз омжгомбйд-
лзкз віипщкмвзкз нігомжгійакз, і ніг 
фап бзрвз мрозкайз вдйзкі вроарз. 
Тмку літрм іж лзт лд жкіг гмвгм ндод-
пйігуварз Нанмйдмла. Поупакз роз 
глі ндодпйігувайз соалуужщку аокіы, 
айд лд лагрм акрзвлм. Ікндоармо жкіг 
жібоарз аокіы в 3000 пмйгарів гйя 
жатзпру прмйзуі і ндодпйігувафі рак і 
лд увіихйз гм Паозеу [10].   

Опщ рур бз имку вкйыфзрз пвмы 
каипрдоліпрщ калінуйыварз ілсмока-
уієы. Якбз номнагалга пноауывайа 
гмпкмлайм, літрм б лд гіжлавпя ном 
нмоажку ноз Вардоймм, і Нанмйдмл 
жкіг бз кмлромйыварз Паозе, а нмрік 
мгмврарзпщ ра жбдодгрз пвмы гдоеаву. 
Мз вндвлдлі, цм фдодж ндвлзи фап 
віл жкіг бз віглмвзрз пвмы коаїлу. 
Рмжйаг в коаїлі ніпйя віглмвйдлля 
Буобмлів, ра вдйзка кійщкіпрщ вмомгів 
лд гмжвмйзйз Нанмйдмлу пкмозпра-
рзпщ вігнмфзлкмк, віл був ндодкмед-
лзи. 

Каой смл Кйауждвіу в рвмоі "Пом 
віилу" нзпав, цм емглд сіжзфлд ла-
пзййя лд нозилярлд ж рмфкз жмоу 
гдоеавз ра ноава, айд є мпраллік жа-
пмбмк ра кдрмы, цмб лав`яжарз пу-
номрзвлзку пвмы вмйы. Цди нмйкм-
вмгдущ був пуфаплзкмк пувмомвпщкзт 
ра ланмйдмлівпщкзт віил, кмйз був 
кмймгзк мсіудомк. Тмку у жоіймку 
віуі, кав кмейзвіпрщ ндодилярз і нд-
одмпкзпйзрз гмпвіг Сувмомва ра На-
нмйдмла, а ніжліхд пзпрдкарзжуварз у 
пвмєку роакрарі.  

За гйя гмпяглдлля пвмєї кдрз, 
лапзййя нмроіблд гйя упулдлля кме-
йзвмпрі вмомгмві мнзоарзпя лапзййы 
ра взкмгак ланаглзка. Тмбрм, нмляр-
ря кдрз віипщкмвзт гіи, і жвмгзрщпя 
гм мпраллщмгм. Вмлм нозтмвує гмймв-
лу уійщ, ж якмы омжв`яжуєрщпя віила 
[11]. Вдйзкзи нмйкмвмгдущ ігдайіжує 
віилу, айд віл лд вігкзгає паку ндо-
хмфдогмвіпрщ нмйірзфлзт жапмбів вд-
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гдлля номрзбмопрва. Срвдогеує, цм 
бмомрщба кіе прмомлакз взлзкає іж 
гвмт оіжлзт дйдкдлрів: іж вмомемгм 
вігфурря ра вмомемгм лакіоу. Віл 
вваеав нмкзйкмвзк жвмгзрз віилу гм 
дйдкдлраолмгм омжукмвмгм акру кдоі-
влзків гдоеав і жакзпйыварзпщ ном 
лдї, як жвійщлдлу віг дкмуіи. Ілакхд 
віила жакілфувайапщ бз вігоажу ніпйя 
дйдкдлраолзт кардкарзфлзт нігоату-
лків кмейзвмпрди прмоіл.  

Каой смл Кйауждвіу ввмгзрщ "ом-
жукмву" ндодкіллу, яка жайдезрщ віг 
ілсмокауіилмї ра нпзтмймгіфлмї пкйа-
гмвмї нмйкмвмгуя, аокії ра мкодкмгм 
пмйгара. Кмела гія ла віилі нмродбує 
ндвлмгм фапу ла взбіо оіхдлля, км-
калгу ра її взкмлалля. Тмку, віг 
хвзгкмпрі ндодгафі кмкалглмї ілсм-
окауії ра її мбомбкз, жайдезрщ розва-
йіпрщ віипщкмвзт акрів. Пмйкмвмгдущ 
омжуків, цм в имгм фап вкажала хвзг-
кіпрщ мбкілу ілсмокауії буйа нмвійщ-
лмы, рмку номнмлував лдтруварз ра-
кзк нмкажлзкмк, як розвайіпрщ гіи. Їт 
віл вваеав лд ндохмфдогмвмї жлафу-
цмпрі, жвмгяфз увагу гм баеалля км-
елмгм ж нмйкмвмгуів гмфдкарзпя 
бійщх пнозярйзвмгм кмкдлру. 

В номгмведлля взцдвкажалмї гу-
ккз, жажлафзкм, цм в пвмєку рвмоі 
"Пом віилу", смл Кйауждвіу, воатм-
вуыфі лдгмйікз ілсмокауіилмгм мб-
кілу ра пакмї ілсмокауіилмї бджндкз 
мндоауіи, взжлафає кмейзвіпрщ ноз-
нзлдлля віипщкмвзт гіи. В якмпрі 
нозфзл ракзт нознзлдлщ віл вкажує 
ла лдгмпрарлы мбіжлаліпрщ цмгм іп-
луыфзт мбправзл, вігпурліпрщ вігмкм-
прди ном прал пуномрзвлзка ра нмкз-
йкмвіпрщ пвмїт взплмвків ном вйаплі 
пзйз. Ці пймва гмпзрщ гзвлм фурз в 
лах фап, воатмвуыфі впі рдндоіхлі 
рдтліфлі кмейзвмпрі жгмбурря ра мб-
кілу ілсмокауієы. Айд в фапз смл 
Кйауждвіуа вмлз буйз гмпзрщ пйух-
лзкз. 

Окодкмы гйавмы в клзжі "Пом 
віилу", Каой смл Кйауждвіу мнзпує 
ваейзвіпрщ вігмкмпрди, які каырщ 
жлафдлля гйя нмйкмвмгуя ла віилі. 
Віл жаявйяв, цм уі вігмкмпрі - "мплм-
ва лахзт вйаплзт ігди ра гіи". Оглм-
фаплм віл жауваезв: "Ваорм йзхд жа-

кзпйзрзпщ в нозомгу уієї мплмвз, у її 
лдгмпрмвіоліпрщ ра пйабкіпрщ, цмб 
вігфурз, яка козтка ла ліи лагбугмва 
віилз, як йдгкм вмла кмед жоуилува-
рзпя ра нмтмомлзрз лап ніг пвмїкз 
уйаккакз" [11].  

Як бафзкм, нмйкмвмгдущ лд жм-
впік гмвіояв мрозкаліи ла віилі іл-
смокауії. Віл лавірщ, вкажував, цм 
мрозкала ла віилі ілсмокауія буває 
номрзйделмы ра тзблмы, мпмбйзвм 
ніг фап акрзвлзт віипщкмвзт гіи. 
Срвдогеував, цм бійщхіпрщ вігмкмп-
рди явйяырщпя тзблзкз. Тмку жаува-
еував, цм нмроіблм гмвіоярз рійщкз 
ндодвіодліи ілсмокауії ра ракіи, цм 
кає вдйзку віомгігліпрщ. Єгзлзкз 
пнмпмбакз жабджндфдлля ілсмокауіи-
лмї лджайделмпрі ра бджндкз ніг фап 
муілывалля ра кмозпрувалля мрозка-
лмы ілсмокауієы, смл Кйауждвіу 
лажзвав тмймглмкомвліпрщ нмйкмвмг-
уя, вндвлдліпрщ у пмбі ра жгмомвзи 
гйужг. Впд рд, цм птмвалд жа жавіпмы 
лдвігмкмгм, нмвзлдл вгагарз райалр 
вмєлафайщлзка абм нмкйапрзпя ла 
вмйы цапйзвмгм взнагку. Пмгмгщрд-
пя, цм жа ракзт мбправзл, нмйкмвм-
гдущ, лавояг фз, номрозкавпя гмвгм 
ніг фап пуфаплзт віипщкмвзт гіи. Іж 
впщмгм, цм лак гіихйм віг смл Кйау-
ждвіуа, ваейзві нозлузнз вігтмгу віг 
ндодкмлалщ, цм віила нмроібла ра 
номвагзрщпя жаоагз віилз. Цд був 
ндохзи комк в ндодмпкзпйдллі жа-
вгалщ ра уійди віипщкмвзт кмлсйік-
рів. 

Впд рд, цм кз омжгйялуйз в рвм-
оат нмндодгліт аврмоів, ла лах  нмг-
йяг, пзпрдкарзжмвалм ра вгмпкмлайд-
лм алгйіипщкзк віипщкмвзк рдмодрз-
кмк Ліггдймк Гаормк в имгм клзжі 
«Сроардгія лдноякзт гіи». Дзвлм, цм 
вед в пмомкмвзт омкат ХХ-гм прмйір-
ря,  Ліггдй Гаор ндодгбафзв жкілу 
проардгіи в бмимвзт гіят. Цд буйм 
мбукмвйдлм проіккзк вгмпкмлайдл-
ляк рдтлмймгіфлзт кмейзвмпрди віи-
пщкмвзт кмкулікауіи. В ндоху фдогу, 
жбійщхдлляк хвзгкмпрі ндодгафі  
ілсмокауії, як омжвігувайщлмї рак і 
кмкалглм-агкіліпроарзвлмї. Вжагайі, 
мплмвла нозфзла - жкіла ра вгмпкм-
лайдлля впієї ілсмокауіилмї бджндкз. 
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Дмпйіглзк омжгйдгів нмгайщхзи віг-
тіг віг ноякзт віипщкмвзт жірклдлщ 
вдйзкзкз аокіякз, гм ймкайщлзт 
кмлсйікрів, які номвмгярщпя кайзкз 
гоунакз лд нозвдораыфз увагз, жа 
гмнмкмгмы  «лдноякзт гіи».  

Ндноякзкз гіякз аврмо лажзває 
ракрзфлі вфзлкз, цм лд вкажуырщ, 
бджнмпдодглщм, ла гмймвлу кдру узт 
вфзлків. Бійщхд рмгм, лдноякі гії 
нмвзллі вігвмйікарз увагу пуномрзв-
лзка віг гмймвлмї кдрз кмлсйікру 
[12]. На лахд ндодкмлалля, пакд Ліг-
гдйа Гаора, кмела вваеарз «барщ-
кмк» пуфаплзт гібозглзт віил. Цд віл 
взжлафзв, цм кдрмы пуфаплзт віипщ-
кмвзт кмлсйікрів нмвзллм прарз лд 
сіжзфлд жлзцдлля пуномрзвлзка, а 
нмоухдлля имгм вндвлдлмпрі ра пріи-
кмпрі. Рдрдйщліхд аврмо жажлафав: «У 
сіжзфлмку ра кардоіайщлмку віглм-
хдллят, лдноякі гії нмвзллі нозжвдп-
рз: гм нмоухдлля гзпнмжзуії пуном-
рзвлзка, могаліжауії имгм віипщк ра 
жкілі имгм могаліжауії; гм омжкмйу 
имгм пзй; гм првмодлля лдбджндкз 
имгм пзпрдкз нмпрафалля; гм взлзк-
лдлля жагомж имгм кмкулікауіяк ла 
ндодгмвіи ра в рзйу» [12]. Пмгайщхі 
пвмї лапралмвз Ліггдй Гаор взжлафав 
ж уоатувалляк рмгм, цм ілсмокауія 
ра кмкалгз ндодгаырщпя і мрозку-
ырщпя нм вдорзкайі ра гмозжмлрайі, 
кзррєвм. Тмбрм жапмбз ндодгафі ілсм-
окауії нмвзллі бурз пуфаплзкз, а 
омжвігувайщла ілсмокауія ном пуном-
рзвлзка лагтмгзрз нмпріилм. Воатм-
вуыфз рд, цм аврмо вдйзку омйщ прав 
лагаварз авіауії, рм ілсмокауіила 
нігрозкка у нмвіроі, вжагайі, лд нігга-
єрщпя мбгмвмодллы. 

Сдодг ланоякків гіяйщлмпрі іл-
смокауіилмї бджндкз віипщкмвзт ніг-
омжгійів Ліггдй Гаор взжлафав лапру-
нлі:мбзоарз уійі гйя угаоу в жайде-
лмпрі віг пвмїт кмейзвмпрди; лікмйз 
лд жабуварз ном мплмвлі уійі, лавірщ 
кмйз ракрзка жкілыєрщпя; мбзоарз 
ракі ланояккз гйя гіи, гд пуномрзв-
лзк кдлхд впщмгм мфікує уга-
оу;жлатмгзрз ланояккз гйя угаоу нм 
хйяту лаикдлхмгм пномрзву; жлатм-
гзрз ракі ланояккз гйя пвмїт гіи, гд 
бугд жавгала какпзкайщла хкмга 

(баеалм вігоажу гдкійщкмк мб`єкрак); 
жабджндфзрз ракзи жатзпр ра мбкіл 
ілсмокауії, цмб кмейзвзк буйм жа-
прмпувалля глуфкмгм нйалу гзпнмжз-
уії [12]. Помрд, аврмо жапрдоігав, цмб 
вмєлафайщлзкз лд жатмнйывайзпщ 
пакзкз віипщкмвзкз гіякз, а жавегз 
омжкіокмвувайз ном лапйігкз ра ном 
рд, цм віила – уд рзкфапмвд явзцд. 
Піпйя віил жавегз нозтмгзрщ кзо, в 
якмку нмрік нмроіблм бугд езрз. 
Такмы бафзйапщ Ліггдйу Гаору лмвір-
ля віила і ракмы бафзкм її кз. 

Пігрвдогедлля нмпруйарів нмнд-
одглщмгм аврмоа кз жлатмгзкм в рвм-
оі кмйзхлщмгм, жа 2006-2011 омкз, 
кіліпроа мбмомлз США Рмбдора Гди-
рпа «Обмв’яжмк, кдкуаоз кіліпроа 
віилз». Так віл омжнмвігає ном акд-
озкалпщкі віипщкмві мндоауії в Іоаку 
ра Асгаліпралі, цмгм «Айщ-Каїгз» ра 
Упакз бдл Лагдла.  На прмоілкат уієї 
клзгз кз жлатмгзкм фзкайм нігрвдо-
гедлщ рмгм, цм в пуфаплзт віилат 
вдйзку жлафзкіпрщ вігігоає фап. Аврмо 
омжнмвігає ном вдйзкі кмейзвмпрі, 
які лагає акдозкалпщкзк віипщкак 
кмбійщліпрщ ра мндоарзвліпрщ їт ніг-
омжгійів, ніг фап мндоауіи, і які мбу-
кмвйдлі пуфаплзкз ілсмокауіилзкз 
рдтлмймгіякз ра взпмкзк оівлдк іл-
смокауіилмї бджндкз.  

Кмйзхліи кіліпро мбмомлз жаяв-
йяє ном бджнігправліпрщ жбійщхдлля 
віипщкмвмгм кмлрзлгдлру в кіпуят 
кмлсйікру, ланмйягаыфз ла взкмозп-
ралля рдтлмймгіи ра лдноякзт гіи. 
Паоайдйщлм, нмкажує жлафлу омйщ 
пуфаплзт жапмбів капмвмї ілсмокауії. 
Взжлафає, якзк фзлмк «фдрвдора гій-
ка вйагз», жапмбз капмвмї ілсмокауії, 
кмед внйзварз ла пупнійщлу гукку 
кдхкалуів коаїлз ланаглзка ра ла 
нпзтмймгіфлзи прал кдхкалуів коаї-
лз пуномрзвлзка. Пмкажалі жапмбз 
внйзву взрмків ілсмокауії ла гуккз 
нмйірзків ра ноджзгдлрів, ніг фап 
нозилярря оіхдлщ[13]. Рмбдор Гдирп 
лавів нозкйаг, як нубйіфлі взпрунз 
гдлдоайів Майдла ра Фдйймла нозку-
пзйз ноджзгдлра Обаку номвдпрз 
пйуталля в Кмлгодпі, ла нодгкдр гм-
уійщлмпрі мндоауіи в Іоалі. Ілмгі мсі-
удоз, кмозпруыфзпщ ракмы лагмгмы, 
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кмгйз козрзкуварз ноджзгдлра, номрд 
їк жа уд ліфмгм лд буйм жавгякз нуб-
йіфлмпрі номудпу. Аврмо жандвляє, цм 
вігвдоріпрщ гдлдоайів ра агкіоайів 
нігд рійщкз ла кмозпрщ коаїлі ра жкі-
улзрщ її гдкмкоаріы. Оглмфаплм ж 
вігкозріпры, одрдйщлм вігпйігкмву-
єрщпя пурліпрщ ілсмокауії, цмб лд 
гмнупрзрз взрік раєклмї ілсмокауії, 
жа фзк пйігкує Кмлгодп ра пндуіайщла 
кмкіпія [13]. 

Кмйзхліи кіліпро лагмймхував, 
цм мплмвлд жавгалля пуфаплмгм нмйі-
рзка – нігрозкуварз байалп кіе вм-
имвлзфіпры ра жатзпрмк мплмвлзт 
ноав йыгзлз. Такі якмпрі віл взкагав 
віг пвмїт мсіудоів. За ракзкз нозл-
узнакз віл мбзоав пвмїт нігйдгйзт 
гйя пйуебз в Пдлрагмлі, рмку вва-
еав, цм кагомвд нзралля мглд іж лаи-
гмймвліхзт у віипщкмвіи пноаві. Вжа-
гайі, кагомва нмйірзка явйяєрщпя мг-
лієы іж пкйагмвзт ілсмокауіилмї бдж-
ндкз бугщ-якмї могаліжауії, лд каеуфз 
ном віипщкмву. Позфзлмы ущмгм є рд, 
цм бугщ-яка віила лдкдомвала, «кмйз 
нмфзлаырщ йуларз нмпроійз ра нага-
ырщ ндохі бмкбз, нмйірзфлзи йігдо 
вроафає кмлромйщ лаг пзруауієы; нм-
гії кдоуырщ нйалакз» [13]. 

Зкілз в проардгії пуфаплзт віил 
нозжвдйз гм лдмбтіглмпрі првмодлля 
пндуіайщлзт віипщкмвзт нігомжгійів, 
цм жабджндфуырщ  ілсмокауіилу бдж-
ндку. Їт гіяйщліпрщ Рмбдор Гдирп 
каиед лд взпвірйзв, ж нозфзл раєк-
лмпрі ра пндузсіфлмпрі жавгалщ. Ог-
лак жажлафав, цм віила гйя багарщмт 
дкпндорів, нмйірзків ра фзлмвлзків 
ндодрвмозйапщ ла кхрайр вігдмігоз, 
бдж комві, бдж бмйі, бдж жанату. Айд 
віила жавегз лдндодгбафувала, лдд-
сдкрзвла ра роагіфла, рмку лд ваорм  
жвдорарз увагу ла бугщ-які кмомркм-
промкмві номглмжз віглмплм каибур-
літ віил. 

В номудпі омжгйягу номалайіжмва-
лмгм лакз кардоіайу, жомпрає вндвлд-
ліпрщ, цм кмйз-лдбугщ віилз жакіл-
фарщпя. Як кз бафзйз, в гавлі фапз, 
бійщхіпрщ гмпйіглзків вваеайз віилу 
фзкмпщ лдкзлуфзк. Навнакз, кзо 
бафзвпя рзкфапмвзк ра козткзк. В 
гоугіи нмймвзлі 20-гм прмйірря кійщ-

кіпрщ віил жлафлм жкдлхзйапщ, кмлс-
йікрз прайз взлзкарз оігхд. Алрзфлі 
ра пдодглщмвіфлі агоаолі пупнійщпрва 
вроафайз бйзжщкм 15% пвмїт жагзбйзт 
кдхкалуів у віипщкмвзт кмлсйікрат. 
В ХХ-ку прмйіррі у віилат жагзлуйм 
впщмгм 5% нмкдоймгм лапдйдлля, а ла 
нмфарку ХХІ-гм прмйірря, вжагайі уі 
вроарз пкйайз 1% лапдйдлля. Наноз-
кйаг, у 2012 омуі ла впіи нйалдрі жа-
гзлуйм нозбйзжлм 56 кійщимлів йы-
гди. Іж лзт, 620 рзпяф прайз едорва-
кз лапзйщпрва, айд віила вбзйа впщм-
гм 120 рзпяф, ілхі е прайз едорвакз 
жймфзлів. Дйя нмоівлялля, іж жагзб-
йзт, 800 рзпяф жгіиплзйз пакмгубпр-
вм, а 1,5 кійщимлз нмкдойз віг гіабд-
ру [14]. 

Нзлі йыгз вед лд пнозикаырщ 
віилу, як цмпщ икмвіолд. Ягдола 
жбомя ндодрвмозйа віипщкмві гії ла 
акр пакмгубпрва, рмку ндодгмві гдо-
еавз хукаырщ хйятз нмгмйалля 
козжз ілхзкз кдрмгакз. Коік рмгм, 
дкмлмкіка пвіру гдгайі бійщхд ндод-
кіцуєрщпя ж кардоіайщлмгм взомблзу-
рва у роалпсмокауіы жлалщ ра ілсмо-
кауії. Якцм оаліхд, гмймвлмы кдрмы 
кмлсйікрів буйа бмомрщба жа кардоіа-
йщлі акрзвз: жмймрм, ждкйы, ласрмві 
пвдогймвзлз, рдндо мплмвлзк багарп-
рвмк праырщ жлалля, рдтлмймгії ра 
ілсмокауія, які лд жавмыєх гаокара-
кз і ралкакз. Нармкіпрщ лзцівлмгм 
жбзрку кмед жавгарз кайзи пндуіа-
йщлзи жагіл, фйдлз якмгм кмеурщ мг-
лмфаплм жлатмгзрзпщ в оіжлзт фапрз-
лат пвіру, а кдоуварзпя бугурщ ж кабі-
лдру гдпщ у пнайщлмку оаимлі кдга-
нмйіпу. Тмку псдоа ілсмокауіилмї 
бджндкз лабуває лаиваейзвіхмгм 
жлафдлля у впщмку пвірі. 

Звзфаилм е, віипщкмві кмлсйікрз 
вігбуваырщпя в лах фап. Айд вмлз 
каырщ жгдбійщхмгм ймкайщлзи таоак-
рдо ра номтмгярщ пдодг лдомжвзлдлзт 
коаїл, якзк цд ваейзві жатмнйдлля 
одпуоплзт уіллмпрди ілхзт гдоеав. 
Така пзруауія нозракалла коаїлак 
Цдлроайщлмї Асозкз ра Бйзжщкмгм 
Стмгу, мпкійщкз кіпудві ноавзрдйі 
номгмвеуырщ жаомбйярз ла номгаеу 
кмозплзт кмнайзл. Взкйыфдлляк 
кмела вваеарз кмлсйікр ла Стмгі 
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Укоаїлз ра жатмнйдлля Козку Рмпіи-
пщкмы Фдгдоауієы. Тур нозфзла в 
ілхмку. Ні гйя кмгм лд є пдкодрмк, 
цм урозкалля Козку ра нігрозкка 
віипщкмвмгм кмлсйікру ла Дмлбапі 
гуед гмомгм кмхрує омпіипщкіи дкм-
лмкіуі. Помрд, уояг Пуріла игд ла 
ракі взроарз, мпкійщкз жавгякз уіи 
ланоужі вмлз взоіхуырщ пвмї нмйі-
рзфлі нзралля. Чзк гмвхд вмлз ноз 
вйагі, рзк бійщхд кмеурщ номгарз 
ласрз ра гажу, ра жбагарзрзпщ. Впд е 
ракз, жлмву бмомрщба жа кмозплі км-
найзлз ра лагоа, айд в ілхіи смокі. 
В ущмку кмлрдкпрі Рмпіипщка Фдгд-
оауія бійщхд лагагує, вкажалі коаїлз 
родрщмгм пвіру. Коік ущмгм, вігвмйі-
калля увагз лапдйдлля Рмпії віилмы 
ра жкіла проукруоз рдозрмоії, і рмб-  
рм Кмлпрзрууії, гмжвмйяє Пурілу      
мбзоарзпя у ноджзгдлрз цд ла гва 
рдокілз.  

Пігпукмвуыфз, кмлпраруєкм, цм 
пймвм «кзо» лабуває лмвмгм пдлпу. 
Звіплм е, лдкає гаоалріи, цм лмві 
рдтлмймгії лд нозжвдгурщ гм вмєл лм-
вмгм рзну, як в пвіи фап уд жомбзйм 
првмодлля ягдолмї бмкбз. Змкодка, 
кібдолдрзфлі віилз кмеурщ нмоухзрз 
козткзи кзо, якцм, лавірщ кайі айд 
омжвзлдлі гдоеавз абм нозварлі кмо-
нмоауії, бугурщ карз жгарліпрщ дсдк-
рзвлм ланагарз ла пундогдоеавз. 
Іплує ікмвіоліпрщ, цм кдодеі, які кд-
оуырщ ваейзвзкз псдоакз езррєгі-
яйщлмпрі коаїл, лапзфуырщпя впійя-
кзкз ймгіфлзкз бмкбакз ра фдкаырщ 
ла пвмы кмкалгу акрзвауії.  

Воатмвуыфз впд взкйагдлд, км-
едкм жаявзрз, цм Укоаїлі вкоаи ва-
ейзвм нозгійярз вдйзку увагу вгмп-
кмлайдллы ілсмокауіилмї бджндкз 
коаїлз,лагаварз омжвзрмк гдоеавліи 
пкйагмвіи ілсмокауіилмї бджндкз 
оажмк іж лдгдоеавлмы, гйя їт гаокм-
ліилмгм омжвзрку ра нігрозккз мглд 
мглмгм. Цд кмейзвм йзхд в лайде-
лмку ноавмвмку нмйі, жа укмвз ноз-
илярря вігнмвіглзт жакмлів. Тмку, 
вваеаєкм жа лдмбтіглд омжхзозрз 
Дмкрозлу ілсмокауіилмї бджндкз 
Укоаїлз ра влдпрз вігнмвіглі жкілз у 
Закмлз Укоаїлз «Пом ілсмокауіы» 
гйя взжлафдлля прарупу кмлсігдл-
уіилмї ілсмокауії, «Пом мплмвз На-
уімлайщлмї бджндкз» гйя омжхзодлля 
кмйа лдгдоеавлзт пуб’єкрів ілсмо-
кауіилмї  бджндкз ра «Пом жатзпр 
ілсмокауії в ілсмокауіилм-рдтліф-
лзт кмкулікауіят» гйя впралмвйдлля 
кдрмгів ра жапмбів жатзпру ілсмока-
уії. Влдпдлля жкіл у Закмлз, прмпмв-
лм омжхзодлля пуб`єкрів ілсмока-
уіилмї бджндкз гдоеавлмї ра лдгдо-
еавлмї пкйагмвзт гіяйщлмпрі, гмжвм-
йзрщ псмокуйыварз їт бійщхі ноава 
ра мбмв`яжкз. Ці жкілз лаггагурщ 
ндвлу глуфкіпрщ пакіи пзпрдкі лауім-
лайщлмї ілсмокауіилмї бджндкз гйя 
мндоарзвлмгм одагувалля ла рдтліф-
лзи номгодп ра лмві озжзкз. Кілуд-
вмы кдрмы впіт жкіл є вгмпкмлайдл-
ля, які гмжвмйярщ Укоаїлі дсдкрзвлм 
кмлкуоуварз іж омжвзлдлзкз коаїла-
кз пвіру ра гаварз гіглу вігпіф жмв-
ліхлік агодпмоак. 
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Лзпдлкм С. О. Позлузнз ілсмокауіилмї бджндкз в омбмрат кйапзків віипщкмвмї 
гуккз (фапрзла гоуга)  

Срарры нозпвяфдлм алайіжу рвмоів взгарлзт гмпйіглзків віилз  у кмлрдкпрі її 
ілсмокауіилмї пкйагмвмї. Аврмо номпйігкмвує омжвзрмк віипщкмвмї гуккз цмгм іл-
смокауіилмї бджндкз віг ігди Ойдкпалгоа Сувмомва ра Нанмйдмла Бмланао-
ра,кмлуднуії Каойа смл Кйауждвіуа,гм ігди Ліггдйа Гаора ра Рмбдора Гдирпа, взмк-
одкйыыфз рі ланоауывалля, які є акруайщлзкз пщмгмглі. В якмпрі нігпукку мтаоак-
рдозжмвалм омйщ ілсмокауіилмгм ноава ра ілсмокауіилмї бджндкз в пуфаплзт віипщ-
кмвзт кмлсйікрат.  

Кйюфмві пймва: віила, ілсмокауіила бджндка, ілсмокауіилд ноавм, проардгія, ом-
жвігка. 
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прз в пмводкдллшт вмдллшт кмлсйзкрат. 
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Lysenko S. Principles of information security in the works of classics of military 
thought (part two) 

The article is devoted to the analysis of the works of outstanding war researchers in 
the context of its informational component. The author traces the development of 
military thought on information security from the ideas of Alexander Suvorov and 
Napoleon Bonaparte, Carl von Klausevitz concept, to the ideas of Liddell Garth and 
Robert Gates, highlighting those ideas that remain relevant today. As a result, the role of 
information law and information security in modern military conflicts was described. 

Key words: war, information security, information law, strategy, intelligence. 

 



Публiчне право № 2 (34) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

70  

 
 

 

 

Володимир Першин, 

кандидат юридичних наук,  

начальник відділу міжнародних зв’язків  

Національної академії прокуратури України 

 

 

 

УДК 336.025: 347.73 

 

Державний фінансовий моніторинг:  

загальні правові характеристики 
 

Опраллік фапмк в лаукмвмку 
ыозгзфлмку пдодгмвзці акрзвлм 
мбгмвмоыєрщпя омйщ ра жлафдлля 
гдоеавз в унмоягкуваллі езрря пуп-
нійщпрва ра мкодкм вжярмгм гомкагя-
лзла. Діанажмл дкпндорлзт муілмк 
ваоіыєрщпя віг гдоеавз – «ліфлмгм 
прмомеа», гд омйщ мпраллщмї сакрзф-
лм кілікіжуєрщпя, гм рмгм, цм пакд 
гдоеава є вігнмвігайщлмы жа могалі-
жауіы ра врійдлля у езрря ноакрзфлм 
впіт пмуіайщлм ваейзвзт ра пмуіайщ-
лм фурйзвзт пдгкдлрів езррєгіяйщ-
лмпрі пупнійщпрва. А гм лзт, як взга-
єрщпя, кмеурщ бурз віглдпдлі жлафла 
кійщкіпрщ псдо пупнійщлзт віглмпзл.  

Об’єкрзвлм жлафлмы є омйщ гдо-
еавз у псдоі сілалпів. Скаедкм бі-
йщхд: фапрзл іж лзт жабджндфуєрщпя і 
одайіжуєрщпя гдоеавмы кмлмнмйщлм. 
Ваорм вкажарз, цм гм лд пакзт хз-
омкм алмлпмвалзт, номрд віг рмгм лд 
кдлх нубйіфлм ваейзвзт пкйагмвзт 
гіяйщлмпрі гдоеавз у сілалпмвмку 
пдкрмоі, бдж впякмгм пукліву, віглм-
пзрщпя сілалпмвзи кмлірмозлг. 
Явзцд, пурліпрщ якмгм нмйягає у 
пнмпрдодедллі жа нмрмкакз сілалпм-
взт кмхрів ндвлзт мбпягів. Мз вед 
оаліхд жагавайзпщ нзралляк: фмку 

уд ваейзвм ра нмроіблм? Пдодгмвпік, 
ракмгм омгу гіяйщліпрщ, пдодг ілхмгм, 
гмжвмйяє  гдоеаві жгіиплыварз ода-
йщлд жанмбігалля ра номрзгіы йдгайі-
жауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеа-
лзт жймфзллзк хйятмк, сілалпу-
валлы рдомозжку ра сілалпуваллы 
омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм 
жлзцдлля. Факрзфлм кз каєкм км-
ейзвіпрщ гмвмозрз ном рд, цм сілал-
пмвзи кмлірмозлг є  мглзк іж дйдкд-
лрів нубйіфлмгм мбмв’яжку гдоеавз 
[1, п. 45]. 

Окодкі апндкрз ноавмвмгм жабдж-
ндфдлля пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу гмпйігеувайз ракі сатівуі 
як О. Ф. Алгоіикм, В. Т. Біймуп, 
О. М. Балгуока, С. А. Буркдвзф, С. В. Ва-
пзйщфак, Л. К. Вмомлмва, В. А. Жуоа-
вдйщ, А. Т. Кмвайщфук, Н. Р. Нзелзк, 
В. А. Ндкоапмв, О. П. Оойык, Л. А. Сав-
фдлкм, С. В. Сікмв'ял, С. Г. Срдудлкм, 
О. Є. Кмозпріл, Н. Я. Якзкфук ра 
ілхі. 

На пуфаплмку драні омжвзрку нз-
ралляк вгмпкмлайдлля пзпрдкз сі-
лалпмвмгм кмлірмозлгу в Укоаїлі 
нозгійяєрщпя кайм увагз, у жв'яжку ж 
фзк взлзкає мб'єкрзвла нмродба в 
гдрайщлмку омжгйягі ра взпвірйдллі 
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мплмвлзт ланояків омжбугмвз дсдк-
рзвлмї ра глуфкмї пзпрдкз сілалпм-
вмгм кмлірмозлгу, жгарлмї, лджваеа-
ыфз ла пуфаплі ндоднмлз, цм іплуырщ 
в лахмку пупнійщпрві, жгіиплыварз 
нмправйдлу ндодг лды жагафу, а пакд 
— пнозярз жкіулдллы дкмлмкіфлмї 
бджндкз гдоеавз, мпмбйзвм уд прмпу-
єрщпя номрзгії йдгайіжауії (вігкзвал-
лы) кмхрів, мрозкалзт жймфзллзк 
хйятмк, і сілалпуваллы рдомозжку, 
цм ла пщмгмглі як в Укоаїлі, рак і в 
упщмку пвірі є гмпзрщ бмйыфмы рд-
кмы [2, п. 38]. Мз нмгійяєкм ракмгм 
омгу нмжзуіы, агед гіиплм, у хзом-
кмку пдлпі жавгалляк сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу є пнозялля жкіулдллы 
дкмлмкіфлмї бджндкз гдоеавз. Віг 
пдбд е гмгакм: лд рійщкз гдоеавз, а і 
пупнійщпрва і мкодкм вжярмгм гомка-
гялзла, ноава, пвмбмгз ра жакмллі 
ілрдодпз якмгм нмрдлуіилм мбкдеу-
ырщпя (нмоухуырщпя) ноз лдгмпрар-
лщмку водгуйываллі нзралщ гіяйщлм-
прі сілалпмвмгм кмлірмозлгу, а віг-
рак – ноз нмоухдллі жакмлу у вкажа-
лзт псдоат.  

Загаймк ед рдмодрзфлд ра нубйі-
флм-ноавмвд нігґоулря гйя ракмгм 
омгу гіяйщлмпрі гдоеавз як кмлірм-
озлг, а ракме имгм кіпуд пдодг ракзт 
мб’єкрзвлм іплуыфзт таоакрдозпрзк 
як кмлромйщ ра лагйяг лавмгзрщ 
С. Г. Срдудлкм, якзи у кдеат взпві-
рйдлля номбйдкарзкз жабджндфдлля 
жакмллмпрі і гзпузнйілз у нубйіфлм-
ку уноавйіллі, акудлруыфз увагу ла 
нмоівляйщлзт їт апндкрат, жажлафає, 
цм кіе кмлромйдк і лагйягмк є ндв-
ла кійщкіпрщ вігкіллмпрди, мплмвлі ж 
якзт: 

– вігмкфа нігйдгйіпрщ – ноз кмл-
ромйі, як ноавзйм, є, ноз лагйягі 
лдкає; 

– кмейзвіпрщ вроуфарзпя в мнд-
оарзвлм-гмпнмгаопщку ра взомблзфу 
гіяйщліпрщ гйя упулдлля взявйдлзт 
ваг (жа кмлромйы є, жа лагйягу лдкає); 

– кмлромйщ жгіиплыєрщпя ж нмг-
йягу вігнмвіглмпрі нозилярзт акрів 
фз вфзлдлзт гіи жакмллмпрі и гмуі-
йщлмпрі, лагйяг – йзхд жакмллмпрі; 

– жапрмпувалля жатмгів агкіліпр-
оарзвлмгм нозкупу (ніг фап кмлром-

йщлзт жатмгів ноакрзфлм лдкає, у 
жгіиплдллі лагйягу є гмпзрщ ікмвіо-
лзк) [3, п. 197]. 

Оплмвлі нозлузнз сулкуімлу-
валля ра гдоеавлмгм одгуйывалля 
сілалпмвмгм озлку в Укоаїлі нмвзл-
лі вігнмвігарз нозлузнак, цм омжом-
бйдлі кіелаомглзкз могаліжауіякз у 
псдоі кмлромйы ра лагйягу жа сілал-
пмвзкз озлкакз, а пакд – Міелаом-
глмы могаліжауієы кмкіпіи нм уіллзт 
нандоат (International Organization of 
Securities Commissions, IOSCO), Мі-
елаомглмы могаліжауієы проатмвзт 
лагйягів (International Association of 
Insurance Supervisors, IAIS), Філал-
пмвмы кмкіпієы ж номбйдк вігкзвал-
ля канірайів (Financial Action Task 
Force, FATF) ра Кмкірдрмк ж нзралщ 
нйаріелзт ра омжоатулкмвзт пзпрдк 
(СPSS), які нмйягаырщ у жабджндфдллі 
номжмомпрі, сілалпмвмї пріикмпрі, нйа-
рмпномкмелмпрі ра вігнмвігайщлмпрі 
[4, п. 124]. Тзк пакзк Укоаїла ном-
гдкмлпроує пвіи ланояк гіи у вкажа-
лмку пдкрмоі пупнійщлмгм езрря.  

Гмрмвліпрщ кмелмї коаїлз гм кі-
елаомглмгм пнівомбірлзурва взжла-
фаєрщпя омжвзркмк її влуроіхлщмї 
пзпрдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів 
ра сілалпуваллы рдомозжку ра нозє-
глалляк гм вігнмвіглзт кіелаомг-
лзт угмг ра номгоак. Загаймк, кмела 
взгійзрз лапрунлі ланояккз нмпз-
йдлля кіелаомглмгм пнівомбірлзурва 
в псдоі номрзгії вігкзваллы кмхрів 
ра сілалпуваллы рдомозжку: 

– гаокмліжауія нігтмгів гм коз-
кілайщлм-ноавмвмї муілкз жймфзлів, 
нмв’яжалзт ж вігкзвалляк кмхрів ра 
сілалпувалляк рдомозжку; 

– вномвагедлля єгзлзт пралгао-
рів ра взкмг цмгм жанмбіелзт жатм-
гів, які жапрмпмвуырщпя сілалпмвзкз 
упралмвакз ра взжлафдлзкз лд сі-
лалпмвзкз упралмвакз ра номсдпія-
кз; 

– омжвзрмк могаліжауіилм-ноавм-
вмї бажз гйя мндоарзвлмгм мбкілу 
ілсмокауієы кіе ПФР оіжлзт коаїл; 

– вгмпкмлайдлля ноавмвмї мплм-
вз ра ноакрзкз вжаєкмгії кіе ноавм-
мтмомллзкз могалакз оіжлзт коаїл 
ла прагії омжпйігувалля жймфзлів; 
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– кммогзлауія гіяйщлмпрі кмкнд-
рдлрлзт могалів оіжлзт коаїл ла пра-
гії пугмвмгм ндодпйігувалля, в рмку 
фзпйі в оаккат лагалля вжаєклмї 
ноавмвмї гмнмкмгз [5]. 

В нмоівляйщлм-ноавмвмку апндк-
рі уікавзк є гмпвіг США. Ця коаїла 
мб’єкрзвлм вваеаєрщпя лд рійщкз 
жаплмвлзкмк рдокіла «вігкзвалля 
боуглзт  гомхди», а и лаибійщх ак-
рзвлзк бмоудк ж йдгайіжауієы кмх-
рів, мрозкалзт лджакмллзк хйятмк 
ра сілалпувалляк рдомозжку. Коз-
кілайщла вігнмвігайщліпрщ жа йдгайі-
жауіы лджакмллзт акрзвів, у рмку 
фзпйі і ж лдмбдоделмпрі, кмед пралм-
взрз хроас гм 1 кйл. гмй. США, 
нмжбавйдлля вмйі гм 20 омків, кмлсі-
пкауіы каила. Дм кмлромйыыфзт 
могалів, ла які нмкйагдлм сулкуії ж 
лагйягу у псдоі номрзгії йдгайіжауії 
кмхрів, мрозкалзт лджакмллзк хйя-
тмк, ра сілалпувалля рдомозжку, 
пйіг віглдпрз: Фдгдоайщлд кажлафди-
првм США (The U.S. Department of 
the Treasury), Кмкірдр ж вайырлмгм 
кмлромйы (Office of Comptroller of 
the Currency), Рагу кдоуыфзт Фдгд-
оайщлмї одждовлмї пзпрдкз США 
(The Board of Governors of the 
Federal Reserve System). Пігомжгіймк 
сілалпмвмї омжвігкз є проукруолзи 
нігомжгій Міліпрдопрва сілалпів 
США Уноавйілля нм номрзгії сілал-
пмвзк жймфзлак (FinCEN (Financial 
Crimes Enforcement Network) [6]. 

Вваеаєкм, цм мплмвлзкз нозл-
узнакз сілалпмвмгм кмлірмозлгу як 
могаліжауіилм-ноавмвмгм явзца км-
еурщ вваеарзпщ лапрунлі: 

- жакмлліпрщ – рмбрм вігнмвіг-
ліпрщ взкмгак фзллмгм жакмлмгавпр-
ва; 

- ноджукнуія лдвзлувармпрі 
пуб’єкрів сілалпмвзт мндоауіи. Ммва 
игд ном рд, цм ж кдрмы вігнмвіглмпрі 
жагайщлзк ноавмвзк жапагак одгу-
йывалля пупнійщлзт віглмпзл, нмпз-
йдлля ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі 
гдоеавз як жа кмогмлмк, рак і впдод-
гзлі гдоеавз, ракмгм омгу нозлузн 
нмвзлдл бурз. Віл бугд гмгаркмвзк 
пвігфдлляк сілалпмвмї узвійіжмвалм-
прі укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ра гдо-

еавз. Взлу е ноавмнмоухлзків лд-
мбтіглм гмвмгзрз у впралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку;  

- багармпуб’єкрліпрщ – жагіялля 
у номудпі сілалпмвмгм кмлірмозлгу 
жлафлмї кійщкмпрі пуб’єкрів. Пмйм-
едлля фзллмгм Закмлу Укоаїлз віг 
14 емврля 2014 омку № 1702-VII 
«Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдга-
йіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдо-
еалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпу-
валлы рдомозжку ра сілалпуваллы 
омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм 
жлзцдлля»  пвігфарщ ном фзпйдллзт 
пуб’єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм 
кмлірмозлгу; 

- лаявліпрщ у гдоеаві пндуіайщ-
лм унмвлмваедлмгм могалу, якзи 
кммогзлуварзкд ра пакмпріилм жгіи-
плыварзкд жатмгз, пноякмвалі ла 
жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії 
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы 
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнм-
впыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля; 

- ріпла кіелаомгла пнівноауя у 
пноаві номрзгії йдгайіжауії (вігкз-
валлы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзл-
лзк хйятмк, мпкійщкз жлафла фапрз-
ла кмхрів у ракмгм омгу взнагкат 
кає гедодймк нмтмгедлля (вігкз-
валля, ндодкажу рмцм) пакд жаоубіе-
лі коаїлз.   

Свмєы фдогмы, гмуійщлм вкажарз 
мжлакз, які таоакрдозжуырщ пурліпрщ 
сілалпмвмгм кмлірмозлгу: 

- нм-ндохд, уд нубйіфлзи 
мбмв’яжмк гдоеавз, якзи взнйзває іж 
нозжлафдлля гдоеавз ра вжярзт ла 
лдї пмуіайщлзт влуроіхлщмгдоеав-
лзт ра нубйіфлзт кіелаомглзт жм-
бмв’яжалщ; 

- нм-гоугд, уд могаліжауіилм-
ноавмвд явзцд, нмпйігмвліпрщ жгіип-
лдлля якмгм фіркм взжлафдла лмока-
кз ндодгмвпік нубйіфлмгм ноава; 

- нм-родрє, уд ндвлзи кдталіжк, 
рмбрм пзпрдка вжаєкмгіыфзт проук-
руо (пуб’єкрів), кйыфмвмы кдрмы 
вжаєкмгії якзт є пакд пнмпрдодедлля 
ра взявйдлля нігмжоійзт фз пуклів-
лзт сілалпмвзт мндоауіи; 

- нм-фдрвдорд, уд лд номпрм 
кмлпрарауія ндвлзт мбправзл сілал-
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пмвм-ноавмвмгм таоакрдоу, уд кме-
йзвіпрщ ра сакрзфлм мбмв’яжмк кмк-
нйдкплм алайіжуварз мрозкалу ілсм-
окауіы ра гмтмгзрз  ндвлзт взплмв-
ків, лапйігкмк якзт є везрря ндвлзт 
жанмбіелзт фз нознзлывайщлзт 
номудпуайщлзт гіи; 

- нм-н’ярд, фіркм взмкодкйдла 
кмейзвіпрщ цмгм ілсмокувалля 
ноавммтмомллзт могалів гдоеавз 
прмпмвлм сілалпмвм лдігдайщлзт гіи 
рзт фз ілхзт пуб’єкрів ноавмвзт 
віглмпзл; 

- нм-хмпрд, кілудвмы кдрмы гі-
яйщлмпрі пзпрдкз сілалпмвмгм кмлі-
рмозлгу є кілікіжауія йдгайіжауії 
(вігкзвалля) гмтмгів,  мгдоеалзт 
жймфзллзк хйятмк. 

Такзк фзлмк, кз номнмлуєкм 
ніг сілалпмвзк кмлірмозлгмк омжу-
кірз нубйіфлзи мбмв’яжмк гдоеавз, 
цм нмйягає у лдмбтіглмпрі првмодлля 
ра жабджндфдлля нігрозккз сулкуім-

лувалля могаліжауіилм-ноавмвмгм 
кдталіжку, якзи гмжвмйярзкд кмлп-
раруварз сілалпмві мндоауії пуклів-
лмгм таоакрдоу, кмкнйдкплм алайіжу-
варз мрозкалу ілсмокауіы ра, у лд-
мбтіглзт взнагкат, ілсмокуварз 
ноавммтмомллі могалз гдоеавз, іж 
фіркм взжлафдлмы кілудвмы кдрмы 
впіт взцдвкажалзт дйдкдлрів, якмы є 
кілікіжауія йдгайіжауії (вігкзвалля) 
гмтмгів,  мгдоеалзт жймфзллзк 
хйятмк. 

На жавдохдлля вкаедкм, цм віг 
якіплм могаліжмвалмї ра лайделзк 
фзлмк улмокмвалмї ла оівлі фзллмгм 
жакмлмгавпрва гдоеавлмї гіяйщлмпрі, 
пноякмвалмї ла кілікіжауіы «рілщмвмї 
дкмлмкікз», жабджндфдлля фдплзт, 
мб’єкрзвлзт ра номжмозт «ноавзй 
гоз» ла ущмку озлку жайдезрщ кмк-
сморлд іплувалля біжлдпу упдодгзлі 
гдоеавз ра нозвабйзвіпрщ Укоаїлз 
як мб’єкру жмвліхліт ілвдпрзуіи. 
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Пдохзл В. Г. Ддоеавлзи сілалпмвзи кмлірмозлг: жагайщлі ноавмві таоакрдоз-
прзкз 

Пубйікауія нозпвяфдла жагайщлзк ноавмвзк таоакрдозпрзкак гдоеавлмгм сілал-
пмвмгм кмлірмозлгу. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят взжлафдлля, пурлмпрі ра нозл-
узнів гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Помалайіжмвалм ваейзвіпрщ лайделмї 
кіелаомглмї пнівноауі Укоаїлз у уіи псдоі.  

Кйюфмві пймва: гдоеавлзи сілалпмвзи кмлірмозлг, сілалпмвд ноавм, ріліжауія 
дкмлмкікз, нозлузнз сілалпмвмгм кмлірмозлгу. 
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Пдохзл В. Г. Гмпугаопрвдллши сзлалпмвши кмлзрмозлг: мбцзд ноавмвшд та-
оакрдозпрзкз 

Пубйзкаузя нмпвяцдла мбцзк ноавмвшк таоакрдозпрзкак гмпугаопрвдллмгм 
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат мнодгдйдлзя, пуц-
лмпрз з нозлузнмв гмпугаопрвдллмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. Помалайзжзомвалш 
ваелмпрщ лагйдеацдгм кдегулаомглмгм пмроуглзфдпрва Укоазлш в ърми псдод. 

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши сзлалпмвши кмлзрмозлг, сзлалпмвмд ноавм, 
рдлзжаузя ъкмлмкзкз, нозлузнш сзлалпмвмгм кмлзрмозлга. 

 
 
Pershin V. Public financial monitoring: general legal characteristics 
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Бмомрщба ж кіелаомглмы жймфзл-
ліпры жавегз буйа нодгкдрмк мпмб-
йзвмї увагз кіелаомглмї пнійщлмрз. 
Піпйя Доугмї пвірмвмї віилз ла 
кіелаомглмку оівлі нмфзлаырщ жа-
жлаварз пуррєвзт жкіл жагайщлмнози-
лярі оаліхд нігтмгз цмгм нмндод-
гедлля жймфзллмпрі. У уди фап гдгайі 
бійщхмгм нмхзодлля лабуває рмфка 
жмоу, цм ндлірдлуіаолзи внйзв, нм-
хзодлзи ланозкілуі XIX - нмфарку 
XX пр. ваорм омжгйягарз йзхд як 
мгзл іж кмейзвзт, айд гайдкм лд гм-
ймвлзт жапмбів бмомрщбз жі жймфзл-
ліпры. Помсдпмо В. Гмйіла лажзває 
кіелаомглі ндлірдлуіаолі кмлгодпз, 
цм вігбуйзпя ла кдеі XIX і XX пр., 
«нодгрдфды каибурліт Кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра нмвмгедлля ж ноавмнмоухлзкакз» 
[19, п. 11]. Вігбуваєрщпя нмпрунмвд 
жкіцдлля акудлрів у ущмку ланоякі, 
оіжлмкалірлзкз праырщ жапмбз и кд-
рмгз бмомрщбз ж кіелаомглмы жйм-
фзлліпры іж бджнодудгдлрлзк нмхз-

одлляк роалплауімлайщлмї могаліжм-
валмї жймфзллмпрі, яка в лах фап є 
пдоимжлзк взкйзкмк кіелаомгліи 
пнійщлмрі, ноавммтмомллзк могалак, 
жакмлмгавпрву и нмродбує вжаєкмгії 
впіт пуб’єкрів кіелаомглзт віглмпзл 
у номрзгії жймфзллзк гіялляк. Вае-
йзвмы рдлгдлуієы мпраллщмгм гдпя-
рзйірря є нмява лмвзт взгів номрзжа-
кмллмї гіяйщлмпрі, яку жгіиплыырщ 
жймфзллі могаліжауії. Багарм могаліжм-
валзт жймфзллзт гоун омжхзоыырщ 
кмйм пвмєї гіяйщлмпрі, а в оягі лмвзт і 
пндуіайіжмвалзт псдо взлзкаырщ лмві 
гоунз і взгз, жмкодка хатоаипрвм ж 
взкмозпралляк кдодеі Ілрдолдр і у 
вігнмвігліи псдоі взпмкзт рдтлм-
ймгіи,  вігкзвалля гмтмгів, лдйдгайщ-
ла рмогівйя жбомєы, жатмнйдлля жа-
оуфлзків, дкмймгіфлі жймфзлз, 
рмогівйя йыгщкз, рмогівйя йыгпщкз-
кз могалакз, коагіека рвмоів кз-
прдурва і куйщруоз, коагіека ілрдйдк-
руайщлмї вйаплмпрі, лджакмлла 
рмогівйя оагімакрзвлзкз кардоіайа-
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кз, лджакмлла рмогівйя взкзоаыфзкз 
взгакз рваозл рмцм. Впд уд взкагає 
ужгмгедлзт гіи гдоеав, кіелаомглзт 
могаліжауіи ра ілхзт пуб’єкрів 
кіелаомглзт віглмпзл. Оогаліжауія 
Об’єглалзт Науіи є жагайщлмвзжла-
лзк удлромк кммогзлауії гіяйщлмпрі 
гдоеав і кіелаомглзт могаліжауіи у 
бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы жйм-
фзлліпры. Міелаомглд пнівомбір-
лзурвм у номрзгії могаліжмваліи жйм-
фзллмпрі, цм номвмгзрщпя у оаккат 
ООН, лагає хзомкі кмейзвмпрі км-
могзлауії алрзкозкілайщлзт жупзйщ 
гдоеав. Завгалля нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі омжуілыєрщпя як ндохмфдо-
гмвд ла лауімлайщлмку і гймбайщлмку 
оівлят [2] і нмродбує взвфдлля и 
угмпкмлайдлля.  

Мдрмы праррі є взвфдлля гіяйщ-
лмпрі Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, 
пноякмвалмї ла угмпкмлайдлля пз-
прдкз кіелаомглмгм козкілайщлмгм 
ноава у фапрзлі номрзгії роалплауім-
лайщліи могаліжмваліи жймфзллмпрі и 
смокуваллі роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава. 

Діяйщліпрщ Оогаліжауії Об’єгла-
лзт Науіи, як вігмкм, лд лайдезрщ гм 
фзпйа мбгійдлзт увагмы у вірфзж-
ляліи ыозгзфліи лаууі, жмкодка у 
ноауят В. Алрзндлка, М. Баикуоа-
рмва, В. Боужа, В. Вмжлыка, Ю. Вмйм-
хзла, Є. Гмгмвалзка, Н. Гмйуб, 
В. Гмобардлка, А. Гоухмвмї, М. Гуу-
кал, В. Ддлзпмва, Ю. Маудика, 
О. Срднка, О. Срмйяопщкмгм, М. Юо-
ймва. Вмла лдмглмоажмвм и лдбдж-
упніхлм взвфайапщ нодгправлзкакз 
жаоубіелмгм ноавмжлавпрва, жмкодка 
К. Бдийпмк, А. Бщялфі, А. Вдйіфкмв-
пщкзк, А. Де. Гоук, Де. Гугвілзк, 
М. Каимоалі, Р. Кайаккаоялмк, А. Ка- 
каймы, А. Каыкмвмы, Г. Кдйщждлмк, 
Р. Кдлдгі, Ф. Кмедвлзкмвзк, О. Кмк-
бапау, А. Кмогдопкалмк, Х. Кщмт-
йдомк, Д. Лдвілзк, М. Кмпрдлкмк, 
Х. Ммогдлрау, Т. Ндхараєвмы, Р. Нзг-
каруййілзк, Є. Позкакмвзк, Р. Рап-
пдймк, М. Такзомк, Д. Тапкагак-
бдрмвмы, М. Татдомк, П. Тдиймомк, 
Г. Тулкілзк, О. Хйдпрмвзк, Г. Швао-
удлбдогдомк ра ілхзкз вфдлзкз. У 
бійщхмпрі взнагків увага жмпд-

одгеувайапщ ла іпрмозфлзт, нмйірзф-
лзт, пупнійщлзт номбйдкат, нзраллят 
пнівомбірлзурва гдоеав у псдоі ном-
рзгії кіелаомгліи жймфзллмпрі. Сйіг 
жажлафзрз, цм пуррєва и кмлкодрла 
омбмра номвмгзрщпя могалакз ООН і 
в жмвпік лмвмку ланоякі: смокуваллі 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава и «гмпйігедлля сдлмкдлу 
ООН ра її гіяйщлмпрі жайзхаєрщпя 
акруайщлзк у пуфапліи лаууі 
кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава» [16, 
п. 72]. 

У проукруоі пуфаплмгм кіелаомг-
лмгм козкілайщлмгм ноава взгійяырщ 
вдорзкайщлзи і гмозжмлрайщлзи кмк-
нмлдлрз, цм гає кмейзвіпрщ взмкод-
кзрз в лщмку гві ніггайужі. Пдоха 
ніггайужщ (вдорзкайщлзи кмкнмлдлр) 
одгйакдлрує нігправз и нмоягмк ноз-
ряглдлля ілгзвігів гм козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі могалакз кіелаомг-
лмї козкілайщлмї ыпрзуії, цм є гмвмйі 
оігкіплзк гйя кіелаомглм-ноавмвмї 
пзпрдкз, ж мгйягу ла цм жа лды жа-
коінзйапщ лажва «кіелаомглд коз-
кілайщлд ноавм stricto sensu». За 
кдеакз уієї пзпрдкз віглмпзлз жа-
йзхаырщпя пурм гмозжмлрайщлзкз. 
Доуга ніггайужщ (гмозжмлрайщлзи 
кмкнмлдлр) пкйагаєрщпя ж лмок, які 
лд кмеурщ сулкуімлуварз жа кдеакз 
лауімлайщлмгм ноавмвмгм номпрмоу и 
одгйакдлруырщ ндвлі апндкрз 
вжаєкмгії лауімлайщлзт ноавмвзт 
пзпрдк (ланозкйаг, ж нзралщ дкпроа-
гзуії), абм є жмбмв’яжаллякз, які 
внйзваырщ ла лауімлайщлд ноавм 
(козкілайіжауія жймфзллзт гіялщ, цм 
взжлафдлм в ндвлзт кмлвдлуіят). Ця 
ніггайужщ мрозкайа лажву роалпла-
уімлайьлд козкілайьлд ноавм 
(Н. Бмипрдо [28], Н. Здйілпщка [17]), 
мплмвлмы кардгмоієы якмї є роалпла-
уімлайщлзи жймфзл – гіялля, цм кає 
роалплауімлайщлзи таоакрдо, рмбрм 
вфзляєрщпя ла рдозрмоії кійщкмт гдо-
еав (лд кдлхд гвмт) і нігйягає коз-
кілайіжауії влуроіхлщмгдоеавлзк 
ноавмк. У гмкукдлрат ООН гаєрщпя 
пралгаорлд взжлафдлля роалплауім-
лайщлмгм жймфзлу: у Дмнмвігі ном 
оджуйщрарз Чдрвдормгм Огйягу ООН 
ж нзралщ ном рдлгдлуії у псдоі жйм-
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фзллмпрі ра сулкуімлуваллі пзпрдк 
козкілайщлмгм ноавмпуггя [13]. У уіи 
Дмнмвігі омбзрщпя акудлр ла роалп-
лауімлайщлмку таоакрдоі жймфзллмї 
гіяйщлмпрі, яка нмйягає в ракмку: 
«Поавмнмоухдлля, цм мтмнйыє – в 
апндкрат, нмв’яжалзт іж нйалувалляк, 
жгіиплдлляк і/фз ноякзкз і лдноя-
кзкз лапйігкакз – бійщхд ліе мглу 
коаїлу». Науімлайщлі жа таоакрдомк 
козкілайщлм-ноавмвмї жабмомлз, ракі 
жймфзлз є кіелаомглзкз жа таоакрд-
озпрзкмы жймфзллмї гіяйщлмпрі і/фз 
пуб’єкрів, цм бдоурщ у ліи уфапрщ, у 
пзйу фмгм вмлз нігнагаырщ ніг ыозп-
гзкуіы бійщхд ліе мглієї гдоеавз.  

Тоалплауімлайщлд козкілайщлд 
ноавм як віглмплм аврмлмкла нігга-
йужщ кіелаомглмгм козкілайщлмгм 
ноава втмгзрщ гм пзпрдкз кіелаомг-
лмгм ноава, вкйыфає нозлузнз і 
кіелаомглм-ноавмві лмокз, цм 
взжлафаырщ жймфзлліпрщ гіялля і 
кдеі вігнмвігайщлмпрі жа имгм вфз-
лдлля, а ракме одгйакдлруырщ ілхі 
козкілайщлм-ноавмві нзралля ж кд-
рмы номрзгії роалплауімлайщліи жйм-
фзллмпрі. Тоалплауімлайщлд коз-
кілайщлд ноавм бажуєрщпя ла нозлуз-
нат кіелаомглмгм ноава и ріплм 
нмв’яжалд ж лауімлайщлзк козкілайщ-
лзк ноавмк. На вігкілу віг пзпрдкз 
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, 
яка сулкуімлує як уійіпла ра віглмп-
лм жакклдла проукруоа, ла кіегдо-
еавлмку оівлі жакклдліпрщ коз-
кілайщлмгм ноава віглмпла. Таку 
мпмбйзвіпрщ взжлафає пака нозомга 
ілрдолауімлайіжмвалзт (роалплауім-
лайщлзт) жймфзлів, а ракме нозлуз-
нз пнівомбірлзурва гдоеав у уіи 
псдоі.  

У омжвзрку роалплауімлайщлмгм 
козкілайщлмгм ноава вдйзка омйщ 
лайдезрщ Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи ра її проукруоак, які 
жгіиплыырщ пуррєвзи ноякзи ра мнм-
пдодгкмвалзи внйзв ла омжвзрмк 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава. Впі могалз ООН гіырщ ла 
нігправі Сраруру, мглзк іж гмймвлзт 
жавгалщ якмгм є могаліжауія гм-
пйігедлщ і омжомбка одкмкдлгауіи іж 
кдрмы пнозялля номгодпзвлмку ом-

жвзркмві кіелаомглмгм ноава ра имгм 
кмгзсікауії (пр. 13). Впдмпяелзи 
таоакрдо гіяйщлмпрі Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи як кіелаомглмї 
могаліжауії в пуфаплмку пвірі, її гйз-
бмкі взрмкз, мбукмвйыє ноавмрвмофу 
и могаліжауіилу омйщ уієї Оогаліжауії 
у смокуваллі и омжвзрку кіелаомг-
лмгм козкілайщлмгм ноава в уіймку 
ра її ніггайужі – роалплауімлайщлмгм 
козкілайщлмгм ноава. ООН лдмглм-
оажмвм утвайывайа оіхдлля, в якзт 
взжлаваймпя, цм гії номрз роалпла-
уімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
є «пнійщлмы, ракмы, цм нмгійяєрщпя 
кіе гдоеавакз, вігнмвігайщліпры» і 
лагмймхуваймпя ла лдмбтіглмпрі км-
йдкрзвлмї омбмрз гйя її нмндодгедл-
ля [11, 12]. Вномвагедлля кмлуднуії 
«пнійщлмї, ракмї, цм нмгійяєрщпя кіе 
гдоеавакз, вігнмвігайщлмпрі», є та-
оакрдолмы озпмы пуфаплмгм 
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава – 
ноава днмтз гймбайіжауії жймфзллмпрі.  

Помвіглд кіпуд ООН у смо-
куваллі роалплауімлайщлмгм коз-
кілайщлмгм ноава пдодг ілхзт фзл-
лзків взжлафаєрщпя рзк, цм Оо-
галіжауія Об’єглалзт Науіи жгіиплыє 
удлроайщлмурвмоыыфу сулкуіы в 
могаліжауії пнівомбірлзурва гдоеав у 
псдоі номрзгії кіелаомгліи жймфзл-
лмпрі ла ілпрзрууіиліи мплмві. 
Снівомбірлзурвм гдоеав у оаккат 
ООН жгіиплыєрщпя у оаккат пдпіи 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї, кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя, гіяйщ-
лмпрі Кмкіпії кіелаомглмгм ноава, 
Екмлмкіфлмї и Смуіайщлмї Рагз ООН 
(ЕКОСОР), Кмкіпії ж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі і бмомрщбз ж лды, гоун 
дкпндорів, гіяйщлмпрі Ілрдонмйу, 
Уноавйілля ж лаокмрзків і жймфзл-
лмпрі ра ілхзт проукруо. Оплмвлзк 
омбмфзк могалмк, якзи кммогзлує 
гіяйщліпрщ гдоеав-фйдлів ООН у 
номрзгії жймфзллмпрі є ЕКОСОР, у 
пкйагі якмї сулкуімлує Кмкіпія ж 
нмндодгедлля жймфзллмпрі і бмомрщ-
бз ж лды.  

Пмжзуія ООН цмгм номрзгії 
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі бажу-
єрщпя ла нозлузнат кмлуднуії «йыг-
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пщкмї бджндкз» (human security), цм 
буйа псмокмвала в пдоії нубйікауіи 
Дмнмвігди ж омжвзрку, в якзт жлафла 
увага  буйа жмпдодгедла ла лдмбтіг-
лмпрі пноякувалля кмлуднуіи бджнд-
кз ра омжвзрку ла жатзпр йыгпрва. Ця 
кмлуднуія, омжомбйдла ндохмфдогмвм 
гйя омжвзрку ООН, мрозкайа хзомкд 
взжлалля и нмхзодлля у рмку роак-
руваллі, як її взжлафдлм в Дмнмвігят, 
жмкодка, вмла ндодгбафає «жатзпр віг 
томліфлзт жагомж, ракзт як гмймг, 
твмомбз, однодпії, а ракме жатзпр віг 
лдпнмгівалмгм ра лдгарзвлмгм пнмпмбу 
нмвпякгдллмгм езрря». Кмлуднуія 
«йыгпщкмї бджндкз» бажуєрщпя ла ла-
прунлзт нмймедллят: пуб’єкрмк бдж-
ндкз є мпмба, а лд гдоеава фз могалі-
жауія; кмкнмлдлрз йыгпщкмї бджндкз 
є вжаєкмжайделзкз; лджваеаыфз ла 
рд, цм ілрдлпзвліпрщ жагомж жкілыєрщ-
пя, вмлз впд-ракз жайзхаырщпя жагом-
жакз гйя впіт; мплмвла увага галмї 
кмлуднуії нозгійяєрщпя нзралляк 
бджндкз ра пвмбмгз, а лд бійщх хзо-
хіи кмлуднуії омжвзрку [14, 15]. Под-
вдлрзвлзи таоакрдо кмлуднуії «йыг-
пщкмї бджндкз» пноякмвалзи ла пу-
фаплі озжзкз, взкйзкалі лдгарзвлзкз 
лапйігкакз гймбайіжауії. Хаоакрдоз-
жуыфз кмлуднуіы «йыгпщкмї бджндкз» 
акдозкалпщкзи нмйірмймг С. Тмкап 
лагмймхує, цм пакд нмбіфлі лапйігкз 
гймбайіжауії првмоыырщ пдоимжлі ном-
бйдкз гйя омжвзрку, гдкмкоарії ра 
бджндкз  [30, п. 161]. 

Рмйщ Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи цмгм смокувалля и омжвзрку 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава взявйяєрщпя у жгіиплдллі ноа-
вмрвмофмї и могаліжауіилмї сулкуіи, 
які врійыырщпя в гіяйщлмпрі Гдлдоа-
йщлмї Апакбйдї, Рагз Бджндкз, кмл-
годпів ООН іж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавмпуг-
гя и ілхзт проукруо у номудпі смо-
кувалля нозлузнів кіелаомглмгм 
козкілайщлмгм ноава, утвайдлля фзп-
йдллзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів, 
номвдгдллі лзжкз кіелаомглзт жатм-
гів, ланоавйдлзт ла номрзгіы роалп-
лауімлайщліи жймфзллмпрі. Сндуіайщлі 
кмкірдрз омжомбйяырщ номдкрз кіе-
лаомглзт кмлвдлуіи, які в нмгайщхм-

ку мбгмвмоыырщпя ла смоукат ра 
кмлгодпат і утвайыырщпя оджмйыуія-
кз Гдлдоайщлмї апакбйдї і номнмлу-
ырщпя гйя оарзсікауії и нозєглалля 
гдоеавак-фйдлак ООН. У лах фап 
лмокарзвла бажа ООН нодгправйяє 
пмбмы уійіплу пзпрдку улівдопайщлзт 
кіелаомглм-ноавмвзт акрів, цм гмж-
вмйяє гдякзк вфдлзк взмкодкзрз 
лмву гайужщ ноава – «ноавм ООН» 
[25, п. 10]. Бдоуфз гм увагз оіжлі рмф-
кз жмоу цмгм ущмгм, пйіг жажлафзрз 
ндвлу укмвліпрщ рдокіла «ноавм 
ООН», яка нмйягає в рмку, цм лд 
кмедл имгм дйдкдлр вмймгіє якіпры 
ноавмвмї лмокз. ООН псмокувайа 
пзпрдку гедодй кіелаомглмгм ноава, 
яка нодгправйяє пмбмы уійзи кмк-
нйдкп лмок оіжлмї ыозгзфлмї пзйз і 
ланоавйдлмпрі. Цдлроайщлд кіпуд пд-
одг кіелаомглм-ноавмвзт акрів 
ООН, цм фзлярщ внйзв ла лауім-
лайщлд козкілайщлд жакмлмгавпрвм, 
нмпігаырщ алрзкозкілайщлі кмлвдлуії, 
жмкодка Кмлвдлуія ООН номрз 
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі 2000 о., Кмлвдлуія ООН 
номрз лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт 
жапмбів і нпзтмромнлзт одфмвзл 1988 
о. ра ілхі. 

Опкійщкз гмкукдлрз ООН каырщ 
оіжлу ыозгзфлу пзйу і таоакрдо 
(кіелаомглі гмгмвмоз, оіхдлля Оо-
галіжауії, гдкйаоауії, оджмйыуії рмцм), 
їт внйзв кмед карз лмокарзвлзи і 
лдлмокарзвлзи таоакрдо. Нмокарзвлі 
гмкукдлрз ООН каырщ жагайщлм-
мбмв’яжкмвзи таоакрдо у пзйу їт 
нігнзпалля и оарзсікауії гдоеавакз. 
Оглак іплує лзжка акрів, цм лд каырщ 
жагайщлммбмв’яжкмвмї пзйз гйя гдоеа-
вз, айд жгіиплыырщ у жв’яжку іж жла-
фуціпры нзралщ, якзт вмлз прмпуырщ-
пя, ндвлзи внйзв ла омжвзрмк 
влуроіхлщмгдоеавлмгм козкілайщлмгм 
жакмлмгавпрва. Як жажлафає 
О. Кзбайщлзк, ноз взоіхдллі коз-
кілайщлм-ноавмвзт нзралщ у нозлузні 
кмела взкмозпрмвуварз лапрунлі 
смокайщлі гедодйа: жагайщлі нозлуз-
нз ноава, нозлузнз кіелаомглмгм 
ноава, кіелаомглзи жвзфаи, ыозгзфлі 
гмкрозлз. У галмку взнагку пйіг гм-
вмозрз ном лдлмокарзвлзи внйзв 
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гмкукдлрів ООН ла влуроіхлщмгдо-
еавлд жакмлмгавпрвм [18, п. 43]. 
Позлузнз і лмокз кіелаомглмгм ноа-
ва бугурщ вваеарзпя гедодйакз 
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава у 
рмку взнагку, якцм кіелаомглм-
ноавмвзи акр впралмвйыє, жкілыє фз 
упуває жймфзлліпрщ гіялля абм ілхзк 
фзлмк одгйакдлрує кардоіайщлм-
ноавмві нзралля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі. Поз ущмку ракд 
кіелаомглм-ноавмвд пралмвзцд нм-
взллм карз лд одкмкдлгауіилзи, а 
жагайщлммбмв’яжкмвзи таоакрдо. В 
ілхмку взнагку вроафає пдлп кіе-
лаомглд одгуйывалля козкілайщлм-
ноавмвзт віглмпзл як ракд, рак як 
уявзрз пмбі взкйыфлм «одкмкдлга-
уіилд» козкілайщлм-ноавмвд упралмв-
йдлля лавояг фз кмейзвм [18, п. 43]. 
Така гіяйщліпрщ могалів пзпрдкз ООН 
у жаоубіеліи ноавмвіи йірдоаруоі та-
оакрдозжуєрщпя «кважіжакмлмгавфзкз 
нмвлмваедллякз» [29, п. 36]. 

Гдлдоайщлмы Апакбйдєы утвайд-
лм кійщка пмрдлщ кмлвдлуіи, які 
взжлаырщпя мплмвлзкз гедодйакз 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава (Н. Бмипрдо [27, п. 71], Н. Зд-
йілпщка [23, п. 477]) ра які пноякмвалі 
ла пнівомбірлзурвм гдоеав цмгм нм-
ндодгедлля и нознзлдлля кмлкодр-
лзт роалплауімлайщлзт жймфзлів. 
Сдодг улівдопайщлзт кмлвдлуіи, які 
лаоатмвуырщ багарм уфаплзків, кмела 
лажварз: Ждлдвпщку кмлвдлуіы цмгм 
бмомрщбз ж нігомбкмы гомхмвзт 
жлаків 1929 о., Дмгмвіо ном жатзпр 
тугмеліт і лаукмвзт жакйагів ра іпрм-
озфлзт нак’ярмк 1935 о.; Ждлдвпщку 
кмлвдлуіы ном вігкозрд кмод 1958 о.; 
Кмлвдлуіы ном нмндодгедлля і нмка-
оалля жймфзлів номрз мпіб, які кмоз-
пруырщпя кіелаомглзк жатзпрмк, у 
рмку фзпйі гзнймкарзфлзт агдлрів 
1973 о.; Кмлвдлуіы ООН номрз лджа-
кмллмгм мбігу лаокмрзфлзт жапмбів і 
нпзтмромнлзт одфмвзл 1988 о.; Кмл-
вдлуіы ном бмомрщбу ж вдобувалляк, 
взкмозпралляк, сілалпувалляк і 
лавфалляк лаикалуів 1989 о., Гаажщ-
ку кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж лджа-
кмллзк жатмнйдлляк нмвіроялзт пу-
гдл 1970 о., Кмлвдлуіы ном бмомрщбу 

ж рмогівйды йыгщкз і дкпнйуарауієы 
номпрзрууії родрікз мпмбакз 1950 о., 
Кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж лджакмл-
лзкз акракз, пноякмвалзкз номрз 
бджндкз узвійщлмї авіауії 1971 о., 
Кмлвдлуіы ООН ж кмопщкмгм ноава 
1982 о., Кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж 
лджакмллзкз акракз, пноякмвалзкз 
номрз бджндкз кмопщкмгм пуглмнйав-
прва 1988 о., Міелаомглу кмлвдлуіы 
ном бмомрщбу ж сілалпувалляк рдом-
озжку 1999 о., Кмлвдлуіы ООН ном-
рз кмоунуії  2003 о., Міелаомглу 
кмлвдлуіы ном бмомрщбу ж акракз 
ягдолмгм рдомозжку 2005 о. рмцм. 

Гймбайщлзк кіелаомглзк гмку-
кдлрмк у псдоі номрзгії кіелаомгліи 
роалплауімлайщліи жймфзллмпрі є 
Кмлвдлуія Оогаліжауії Об’єглалзт На-
уіи номрз роалплауімлайьлмї могалі-
жмвалмї жймфзллмпрі, утвайдла ла 62-
ку нйдлаолмку жапігаллі 55-ї пдпії 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН Рджмйы-
уієы 55/25 віг 15 йзпрмнага 2000 о. 
(Пайдокпщка кмлвдлуія) [4], ра ном-
рмкмйз, цм її гмнмвлыырщ: а) номрз 
лджакмллмгм ввдждлля кігоалрів пу-
хды, кмодк і нмвірояк ра б) ном нм-
ндодгедлля і нознзлдлля рмогівйі 
йыгщкз, мпмбйзвм еілкакз і гірщкз. 
Іж каиед улівдопайщлмы оарзсікауі-
єы, Кмлвдлуія 2000 о. є пвірмвзк гм-
пяглдлляк, цм номнмлує пнівомбір-
лзурвм у оаккат бмомрщбз ж могаліжм-
валмы жймфзлліпры впік гдоеавак-
фйдлак ООН. Укоаїла оарзсікувайа 
Кмлвдлуіы ООН номрз роалплауім-
лайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі іж 
жапрдодедллякз і жаявакз Закмлмк 
Укоаїлз № 1433-IV віг 4 йырмгм 
2004 о. (лабуйа фзллмпрі 21 роавля 
2004 о.) і рзк пакзк вжяйа ла пдбд 
жмбмв’яжалля везрз лзжку жатмгів, у 
рмку фзпйі: козкілайіжуварз влуроі-
хлі жймфзлз (уфапрщ в могаліжмваліи 
жймфзлліи гоуні, вігкзвалля кмхрів, 
кмоунуія), нозилярз ноавзйа дкпроа-
гзуії, нігрозкуварз пнівомбірлзурвм 
у ноавммтмомлліи гіяйщлмпрі, пнозярз 
ніггмрмвуі кагоів і рдтліфлмї гмнмкм-
гз в бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы 
жймфзлліпры рмцм. 

Кмлвдлуія ООН номрз роалпла-
уімлайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
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2000 о. кмлуднруайщлм мтмнйыє лаи-
ваейзвіхі нзралля бмомрщбз іж роал-
плауімлайщлмы жймфзлліпры, є ужа-
гайщлыыфзк кіелаомглм-ноавмвзк 
гмгмвмомк, лмокз якмгм одгуйыырщ 
ракі віглмпзлз: козкілайіжауіы мкод-
кзт взгів жймфзлів; ыозпгзкуіы 
гдоеав-уфаплзущ ра вігнмвігайщліпрщ 
ыозгзфлзт мпіб; ндодпйігувалля, вз-
лдпдлля пугмвмгм оіхдлля і палкуії; 
кмлсіпкауіы ра аодхр; взгафу, ндод-
гафу жапугедлзт мпіб; жатзпр пвігків; 
вжаєклу ноавмву гмнмкмгу гдоеав-
уфаплзущ; пнійщлі омжпйігувалля; нд-
одгафу козкілайщлмгм номвагедлля; 
гаєрщпя взжлафдлля и таоакрдозпрзка 
мкодкзт нмлярщ ра багарм ілхзт нз-
ралщ могаліжауіилмгм, кардоіайщлмгм и 
рдтліфлмгм таоакрдоу. Мдрмы Кмлвд-
луії є пнозялля у пнівомбірлзурві у 
пноаві бійщх дсдкрзвлмгм нмндод-
гедлля роалплауімлайщлмї могаліжм-
валмї жймфзллмпрі ра бмомрщбз ж лды 
(пр. 1).  

Пмгієы у пноаві омжвзрку роалп-
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава 
прайм утвайдлля 14 гоугля 1990 о. 
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы оджмйыуіи, 
пноякмвалзт ла кіелаомглд пнівом-
бірлзурвм у номрзгії кіелаомгліи 
жймфзллмпрі. Рджмйыуієы 45/116 ут-
вайдлм Тзнмвзи гмгмвіо ном взгафу,   
Рджмйыуієы 45/117 – Тзнмвзи гмгм-
віо ном вжаєклу гмнмкмгу у псдоі 
козкілайщлмгм ноавмпуггя; Рджмйы-
уієы 45/123 буйм жаномнмлмвалм 
гдоеавак-фйдлак жа жанзрмк лагава-
рз у омжнмоягедлля Гдлдоайщлмгм 
пдкодраоя ілсмокауіы ном нмймедл-
ля їт жакмлмгавпрва цмгм «вігкзвал-
ля» кмхрів, взявйдлля калайів оуту, 
кмлромйывалля і кмлсіпкауії гмтмгів 
віг жймфзллмї гіяйщлмпрі, жгіиплдлля 
кмлромйы жа капхраблзкз мндоауія-
кз ж гмрівкмы ра ілхзт жатмгів, ж 
кдрмы лагаварз ілсмокауіы рзк 
гдоеавак-фйдлак, які ноаглурщ утва-
йзрз фз угмпкмлайзрз жакмлмгавпрвм 
у узт псдоат [3]. 

У роалплауімлайщлмку коз-
кілайщлмку ноаві ж 90-т омків кзлу-
ймгм прмйірря нмкірлд кіпуд жаикаырщ 
оджмйюуії Рагз Бджндкз, які утвайы-
ырщпя жгіглм ж Гйавмы VII Сраруру 

ООН, яка лагійяє Рагу Бджндкз ноа-
вмк утвайыварз оджмйыуії, цм каырщ 
мбмв’яжкмвзи таоакрдо гйя впіт гдо-
еав-фйдлів. Ваейзвзкз є оджмйыуії 
Рагз Бджндкз, пноякмвалі ла бмомрщ-
бу ж рдомозжкмк, цм кіпрярщ палкуії 
номрз нозварлзт мпіб і кмонмоауіи і 
нмкйагаырщ ла гдоеавз жмбмв’яжалля 
жагайщлмгм таоакрдоу [26, п. 1044]. У 
Рджмйыуії 1267(1999) віг 15 емврля 
1999 о. ра Рджмйыуії 1333 (2000) Ра-
га Бджндкз взжлафзйа, цм рдомоз-
прзфла могаліжауія «Айщ-Каїга» ра 
оут «Тайібал» каырщ гймбайщлд жла-
фдлля і взкагаырщ вігнмвіглзт 
кіелаомглзт жатмгів [7, 8]. Рага Бдж-
ндкз нмпралмвзйа, цм впі гдоеавз 
«каырщ жакмомжзрз кмхрз и ілхі 
сілалпмві одпуопз, вкйыфаыфз 
кмхрз, мгдоеувалі жавгякз взкмоз-
праллы каила, цм ндодбуває у вм-
ймгіллі абм ніг ноякзк фз лдноякзк 
кмлромйдк оуту «Тайібал» абм бугщ-
якмгм нігнозєкпрва, цм жлатмгзрщпя 
у вмймгіллі  абм ніг кмлромйдк оуту 
«Тайібал», … і каырщ жабджндфзрз, 
цмб алі уі, алі бугщ-які ілхі жапмбз 
абм сілалпмві одпуопз, лд лагавайзпщ 
їт гомкагялакз абм бугщ-якзкз мпм-
бакз ла їт рдозрмоії гйя взкмозпрал-
ля оутмк «Тайібал» абм бугщ-якзк 
нігнозєкпрвмк, якд ндодбуває у вм-
ймгіллі абм ніг ноякзк фз лдноякзк 
кмлромйдк оуту «Тайібал» [7]. 
Піжліхд Рагмы Бджндкз буйа нози-
ляра Рджмйыуія 1363 (2001) ном жа-
плувалля кдталіжку гйя пнмпрдод-
едлля жа одайіжауієы жатмгів, ввдгд-
лзт оджмйыуіякз 1267(1999) ра 
1333(2000) [9].  Рджмйыуія 1373(2001) 
Рагз Бджндкз ООН віг 28 вдодпля 
2001 о. [10], утвайдла ла 4385-ку 
жапігаллі, жакйзкайа гдоеавз-фйдлз 
жгіиплзрз лзжку жатмгів, пноякмва-
лзт ла укоінйдлля їт ноавмвзт ра 
ілпрзрууімлайщлзт кмейзвмпрди у 
бмомрщбі ж рдомозжкмк, у рмку фзпйі 
хйятмк впралмвйдлля козкілайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа акрзвлд и напзв-
лд пнозялля вкажалмку номрзноав-
лмку гіяллы. Рджмйыуія ракме жа-
кйзкає гдоеавз якмкмга хвзгхд  
прарз уфаплзкакз вігнмвіглзт 
кіелаомглзт гмкукдлрів іж бмомрщбз 
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ж роалплауімлайщлмы жймфзлліпры. 
Загайщлмпвірмвд жлафдлля каырщ 

кмлгодпз Оогаліжауії Об’єглалзт 
Науіи іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра нмвмгедлля ж ноавмнмоухлзкакз, 
які жакйагаырщ мплмвз гйя лмокмр-
вмофмї гіяйщлмпрі, жгіиплыырщ внйзв 
ла лауімлайщлу нмйірзку, пнозяырщ 
мбкілу вігнмвіглзкз жлаллякз, гм-
пвігмк ра їт нмхзодлляк. Пом жла-
фуціпрщ кмлгодпів нзхд С. Томіущ-
кзи: «Кмлгодп ООН лайдезрщ гм 
фзпйа улікайщлзт ілпрзрурів ра іл-
проукдлрів ООН іж вігхукувалля 
пуфаплзт пнмпмбів одагувалля гдо-
еав, лаомгів і упієї пвірмвмї пнійщлмрз 
ла жймфзллі гіялля в упіи їт багарм-
калірлмпрі. Сщмгмглі уд лаиаврмоз-
рдрліхзи кіелаомглзи могал у псдоі 
бмомрщбз жі жймфзлліпры» [24, п. 204]. 

Кмлгодпз ООН іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра нмвмгедлля ж ноавм-
нмоухлзкакз пкйзкаырщпя вігнмвіг-
лм гм Рджмйыуії 415(V) Гдлдоайщлмї 
Апакбйдї  віг 1 гоугля 1950 о. (н. d), 
жа якмы ндодгбафаєрщпя пкйзкалля 
кмелі н’ярщ омків кіелаомглмгм кмл-
годпу в уіи псдоі [6]. Дмнмвлыырщ 
уди гмкукдлр оджмйыуії 46/152 віг 18 
гоугля 1991 о., 56/119 віг 19 гоугля 
2001 о., 57/170 віг 18 гоугля 2002 о., 
58/138 віг 22 гоугля 2003 о. ра 
59/151 віг 20 гоугля 2004 о. У Рджм-
йыуії Гдлдоайщлмї Апакбйдї 56/119 
віг 19 гоугля 2001 о. «Фулкуії, 
ндоімгзфліпрщ і розвайіпрщ кмлгодпів 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи іж нм-
ндодгедлля жймфзллмпрі ра нмвмг-
едлля ж ноавмнмоухлзкакз» нмпра-
лмвйдлм лагайі ікдлуварз кмлгодпз 
«ж нзралщ нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя» [5]. 

Кмлгодпз є кмлпуйщрарзвлзк мо-
галмк Кмкіпії ООН іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя і омжгйягаырщпя як смоук, цм 
пнозяє мбкілу гмпвігмк у псдоі ноа-
ва, омжомбкз нмйірзкз і взявйдлля 
лмвзт рдлгдлуіи і номбйдк у псдоі 
нмндодгедлля жймфзллмпрі ра коз-
кілайщлмгм ноавмпуггя кіе гдоеава-
кз, кіелаомглзкз могаліжауіякз і 
мкодкзкз дкпндоракз. Дм кмкндрдл-
уії кмлгодпу лайдеарщ: взжлафдлля 

гмймвлзт ланояків кіелаомглмгм 
пнівомбірлзурва ж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі в бмомрщбі ж лды; омжомбка 
номгоак і одкмкдлгауіи цмгм ном-
рзгії жймфзллмпрі; пнозялля мбкілу 
гмпвігмк і кммогзлауії пнівомбір-
лзурва гдоеав у оаккат ООН ж нз-
ралщ нмндодгедлля и нмхзодлля 
жймфзллмпрі. 

На узт гймбайщлзт кіелаомглзт 
смоукат, якзт ла пщмгмглі вігбуймпя 
розлагуярщ, омжомбйяырщпя и номнм-
луырщпя кіелаомгліи пнійщлмрі и 
могалак ООН гйя утвайдлля лмві 
проардгії, номдкрз кмлвдлуіи і оджм-
йыуіи. Як жажлафає В. Гмйіла, «ва-
гмкіпрщ кмлгодпів ООН жукмвйыєрщ-
пя їт кмейзвіпры цмгм: а) првмодлля 
лмокарзвлзт мплмв гйя нмгайщхмї 
нйіглмгм пнівомбірлзурва у псдоі 
бмомрщбз жі жймфзлліпры; б) козкілм-
ймгіфлмгм номглмжувалля і нйалувал-
ля нмндодгеувайщлмї гіяйщлмпрі, 
пнзоаыфзпщ ла оджуйщрарз гм-
пйігедлщ жймфзллзт номявів, її гд-
рдокілалр у багарщмт курмфкат пвіру; 
в) алайіжу проардгіи бмомрщбз жі жйм-
фзлліпры ра їт ноакрзфлд взкмоз-
пралля в гіяйщлмпрі пуб’єкрів її нмнд-
одгедлля; г) мрозкалля рдтліфлмї, 
кагомвмї, могаліжауіилм-уноавйілпщ-
кмї, сілалпмвмї ра ілхмї гмнмкмгз віг 
гдоеав-уфаплзущ кмлгодпів ООН; г) 
мбкілу и нмхзодлля жлалщ, гмпвігу 
ра коацзт гмпяглдлщ рдмодрзків і 
ноакрзків у псдоі нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі» [19, п. 26-27]. 

На кмлгодпат ООН омжгйягайзпщ 
кмлкодрлі нзралля, нмв’яжалі ж ноз-
фзлакз жймфзллмпрі (Пдохзи кмл-
годп, Швдиуаоія, 1955); смокакз 
жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт 
(Доугзи кмлгодп, Алгйія, 1960); ном-
бйдкакз жймфзллмпрі в кмлрдкпрі 
пмуіайщлзт укмв езрря пупнійщпрва 
(Тодріи кмлгодп, Швдуія, 1965); 
внйзв рдтліфлмгм номгодпу ла жйм-
фзлліпрщ, нмхзодлля рдомозпрзфлмї 
гіяйщлмпрі у жв’яжку ж акракз жатм-
нйдлля йіраків, взкоагдлля йыгди ж 
кдрмы мрозкалля лджакмллзт упру-
нмк віг уоягу рмцм (Чдрвдорзи кмл-
годп, Янмлія, 1970). Бджнмпдодглщм гм 
номбйдк роалплауімлайщлмї жймфзл-
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лмпрі ООН вндохд жвдолуйапщ ла 
П’ярмку кмлгодпі (Швдиуаоія, 1975) 
у жв’яжку жі жлафлмы акрзвіжауієы 
роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі у 70-
рі омкз кзлуймгм прмйірря. На ущмку 
Кмлгодпі буйм взжлалм, цм жймфзл-
ліпрщ у смокі кіелаомглмгм біжлдпу 
нодгправйяє пмбмы бійщх пдоимжлу 
жагомжу, ліе роагзуіилі смокз жйм-
фзллзт гіялщ. На Шмпрмку кмлгодпі 
(Вдлдпудйа, 1980) буйа омжомбйдла 
проардгія у псдоі жймфзллмпрі, яка 
омжукійапщ як кмкнйдкпла номгоака, 
ланоавйдла ла нмндодгедлля явзц і 
кмгдйди нмвдгілкз, пмуіайщлм 
лднозилярлзт, и утвайдла 15 гоугля 
1980 о. Каоакапька гдкйаоауія, 
нігрозкала Гдлдоайщлмы Апакбйдєы 
ООН (Рджмйыуія 35/171). На 
Сщмкмку кмлгодпі (Ірайія, 1985) ном-
бйдклі нзралля номрзгії роалплауім-
лайщліи жймфзллмпрі буйз врійдлі в 
гмкукдлрі, лажвалмку Мійалпькзи 
нйал гіи, птвайдлзи Гдлдоайщлмы 
Апакбйдєы 29 йзпрмнага 1985 о. (Рд-
жмйыуія 40/32) [19]. 

На Вмпщкмку кмлгодпі ООН іж 
нмндодгедлля жймфзллмпрі ра нмвмг-
едлля ж ноавмнмоухлзкакз (Гавала, 
Куба, 1990) буйз утвайдлі Кдоівлі 
нозлузнз ООН гйя нмндодгедлля 
жймфзллмпрі пдодг лднмвлмйірліт, 
жаномнмлмвалм Гдлдоайщліи апакбйдї 
номдкрз оджмйыуіи ном лапзййя в 
пік’ї, нмндодгедлля жймфзллмпрі в 
кіпщкмку пдодгмвзці, омжомбку 
одєпроу нмкаоалщ жа роалплауімлайщлі 
жймфзлз (лджакмллзи мбіг лаокм-
рзків, рмогівйя жбомєы ра йыгщкз, 
рдомозжк, жавгалля хкмгз дкмпзпрд-
как і куйщруолзк уіллмпряк, а ракме 
жаномнмлмвалм жатмгз гйя бмомрщбз ж 
кіелаомглзк рдомозжкмк [20, п.102-
140]. 

На мбгмвмодлля Ддпярмгм кмлгод-
пу ООН іж нмндодгедлля жймфзл-
лмпрі ра нмвмгедлля ж ноавмнмоух-
лзкакз, цм вігбувпя в квірлі 2000 о. 
у Вігдлпщкмку кіелаомглмку удлроі 
ООН, буйз взлдпдлі нзралля 
укоінйдлля жакмллмпрі и жкіулдлля 
пзпрдкз козкілайщлмгм ноавмпуггя, а 
ракме кіелаомглд пнівомбірлзурвм у 
бмомрщбі ж роалплауімлайщлмы жйм-

фзлліпры: лмві взкйзкз XXI пр. На 
Кмлгодпі буйа утвайдла «Вігдлпщка 
гдкйаоауія ном жймфзлліпрщ і ноавм-
пуггя: вігнмвігі ла взкйзкз XXI пр.» 
и уфаплзкз нігрвдогзйз ваейзвіпрщ 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва в нм-
ндодгедллі роалплауімлайщлмї мо-
галіжмвалмї жймфзллмпрі и бмомрщбз ж 
лды, жмкодка лагмймпзйз ла  жомп-
раллі ракзт жймфзлів як рдомозжк, 
лджакмллзи мбіг лаокмрзків, рмогівйя 
йыгщкз, лджакмллд взгмрмвйдлля ра 
мбіг вмглднайщлмї жбомї, кмоунуія і 
вігкзвалля кмхрів, гзряфа нмолм-
гоасія, яка взкагає козкілайіжауії в 
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, а ра-
кме сілалпмві жймфзлз, бмомрщба ж 
якзкз нмв’яжала ж номбйдкакз ыозп-
гзкуії. Буйа гмпяглура хзомка гмкм-
вйдліпрщ ном рд, цм номдкр кмлвдлуії 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи номрз 
роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї жйм-
фзллмпрі взкагає кмбійіжауії нмйі-
рзфлмї вмйі гдоеав і кмед прарз 
дсдкрзвлзк жапмбмк нмндодгедлля 
роалплауімлайщлмї жймфзллмпрі [21, 
п. 17-20]. 

Пмгайщхзи омжвзрмк у уіи псдоі 
нмв’яжалзи ж Огзлагуярзк кмлгодпмк 
(Балгкмк, Таїйалг, 2005), ла якмку 
ноімозрдрлзк жавгалляк гйя гдоеав 
буйм взжлафдлм ланояк дсдкрзвлмї 
одайіжауії фзллзт кіелаомглзт гмку-
кдлрів номрз могаліжмвалмї жймфзл-
лмпрі, кмоунуії і рдомозжку. Буйм жа-
жлафдлм, цм в бмомрщбі ж кіелаомглмы 
жймфзлліпры мпмбйзвмгм жлафдлля 
лабуває кіелаомглд пнівомбірлзурвм: 
ж нзралщ нмвдолдлля акрзвів, у фмку 
ваейзвд кіпуд лайдезрщ Уноавйіллы 
ООН ж лаокмрзків і жймфзллмпрі; ном-
рзгії ракзк роалплауімлайщлзк жйм-
фзлак як рмогівйя йыгщкз, взкоагдл-
ля і кмлроабалга куйщруолзт уіллм-
прди, а ракме лджакмллзи мбіг мкодк-
зт взгів сймоз і саулз, цм мтмомля-
ырщпя, і номгукуії ж лзт; номрзгії лм-
взк смокак жймфзллмпрі (вігкзвалля 
кмхрів, взкоагдлля йыгди, кібдожйм-
фзлліпрщ, лджакмлла жагмрівйя гдодвз-
лз, лджакмллзи мбіг лдбджндфлзт віг-
тмгів, рмцм [1]. 

Акруайщлзк номбйдкак пуфап-
лмпрі, ракзк як бмомрщба ж рдомозж-
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кмк, рмогівйя йыгщкз і лджакмлла 
кігоауія, а ракме кібдожймфзлліпрщ, 
був нозпвяфдлзи фдогмвзи, Два-
лагуярзи кмлгодп іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя ( Боажзйія, 2010). Сайвагмопщ-
ка гдкйаоауія прайа мглзк іж жа-
кйыфлзт гмкукдлрів ООН, пноякм-
валзт ла кіелаомглд пнівомбірлзурвм 
іж номрзгії жймфзллмпрі в укмват гйм-
байіжауії. 

Опралліи Тозлагуярзи кмлгодп 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
ра козкілайщлмгм ноавмпуггя (к. Дм-
та, Карао, 2015 о.), як жажлафає Н. 
Здйілпщка, «жлмву нігрвдогзв жавгал-
ля жабджндфдлля вдотмвдлпрва ноава 
и нмндодгедлля ра номрзгії жймфзл-
лмпрі в упіт її смокат і номяват ла 
лауімлайщлмку и кіелаомглмку оів-
лят; лдмбтігліпрщ жабджндфдлля дсдк-
рзвлмпрі, пноавдгйзвмпрі, гукаллмпрі 
и нігжвірлмпрі пзпрдк козкілайщлмгм 
ноавмпуггя, лагалля гмпруну гм ноа-
вмпуггя гйя впіт, првмодлля дсдкрзв-
лзт, нігжвірлзт, лдундодгедлзт ра 
ілкйыжзвлзт упралмв ла впіт оівлят і 
жабджндфдлля гмрозкалля нозлузну 
нмвагз йыгпщкмї гіглмпрі и жагайщлм-
гм гмрозкалля і нмвагз впіт ноав йы-
гзлз ра мплмвлзт пвмбмг» [23, п. 6]. 

Зкіпр ндодйіфдлзт кмлгодпів 
ООН іж нмндодгедлля жймфзллмпрі и 
козкілайщлмгм ноавмпуггя вкажує ла 
рдлгдлуіы гм пріикмгм омжхзодлля їт 
рдкарзкз, номбйдк, цм омжгйягаырщ-
пя гдоеавакз-уфаплзуякз, взжлафдл-
ля смок роалплауімлайщлмї жймфзл-
лмпрі и лдмбтіглмпрі дсдкрзвлмгм 
пнівомбірлзурва гдоеав у уіи псдоі. 
Як жажлафає номсдпмо М. Кмпрдлкм, 
«оджуйщрармк гіяйщлмпрі Кмкіпії є 
кмлуднруайщлі нмймедлля, які взом-
бйяырщпя кмлгодпакз ООН іж нмнд-
одгедлля жймфзллмпрі ра нмвмгедлля 
ж ноавмнмоухлзкакз» [22, п. 77]. 
Дмкукдлрз, цм утвайыырщпя ла кмл-
годпат, жгдбійщхмгм гдкйаоауії, мроз-
куырщ пвмє номгмведлля в оджмйы-
уіят і кмлвдлуіят ООН, цм є ноз-
омглзк вігмбоаедлляк одагувалля 

пвірмвмї пнійщлмрз ла нмпрунмвд 
жбійщхдлля козкілмгдллмпрі у пвірі в 
днмту омжвзрку гймбайіжауіилзт ном-
удпів.  

Фмокувалля лмок роалплауім-
лайщлмгм козкілайщлмгм ноава є мг-
лзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщлмпрі 
Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи, яка 
жгіиплыє удлроайщлмурвмоыыфу 
сулкуіы в могаліжауії пнівомбір-
лзурва гдоеав у псдоі номрзгії 
кіелаомгліи жймфзллмпрі ла ілпрзру-
уіиліи мплмві. Поавмрвмофа и мо-
галіжауіила омйщ уієї Оогаліжауії вз-
явйяєрщпя в гіяйщлмпрі її могалів – 
Гдлдоайщлмї Апакбйдї, Рагз Бджндкз, 
Кмкіпії кіелаомглмгм ноава, Екм-
лмкіфлмї и Смуіайщлмї Рагз (ЕКО-
СОР), Кмкіпії ж нмндодгедлля жйм-
фзллмпрі и бмомрщбз ж лды, гоун 
дкпндорів, Уноавйілля ж лаокмрзків і 
жймфзллмпрі, кмлгодпів іж нмндод-
гедлля жймфзллмпрі ра козкілайщлм-
гм ноавмпуггя, кмкіпіи і кмкірдрів, 
гіяйщліпрщ якзт пноякмвала ла ом-
жомбку номдкрів кмлвдлуіи, оджмйы-
уіи, гдкйаоауіи ра ілхзт гмкукдлрів 
ООН. 

У оаккат ООН псмокмвала пз-
прдка нозлузнів і лмокарзвлзт акрів 
(кмлвдлуіи, оджмйыуіи), які каырщ 
жагайщлммбмв’яжкмвзи таоакрдо ра 
пралмвйярщ лмокарзвлу мплмву 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм 
ноава. Чзпйдллі улівдопайщлі кмл-
вдлуії, утвайдлі Гдлдоайщлмы Апак-
бйдєы, є мплмвлзк гедодймк роалп-
лауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, 
пдодг якзт номвіглд кіпуд нмпігає 
Кмлвдлуія ООН номрз роалплауім-
лайщлмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі 
2000  о. Загайщлмпвірмвд жлафдлля 
каырщ кмлгодпз Оогаліжауії 
Об’єглалзт Науіи іж нмндодгедлля 
жймфзллмпрі ра козкілайщлмгм ноавм-
пуггя, які жакйагаырщ мплмвз гйя 
лмокмрвмофмї гіяйщлмпрі, жгіиплыырщ 
внйзв ла лауімлайщлу нмйірзку, 
пнозяырщ пнівомбірлзурву гдоеав, 
мбкілу вігнмвіглзкз жлаллякз, гм-
пвігмк ра їт нмхзодлляк. 
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Пмнкм В. В. Рмйщ Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи у смокуваллі роалплауімла-
йщлмгм козкілайщлмгм ноава 

Срарря нозпвяфдла нзралляк омйі Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи у смокуваллі 
роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава, якд омжгйягаєрщпя як віглмплм аврмлмкла 
ніггайужщ кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, втмгзрщ в пзпрдку кіелаомглмгм ноа-
ва, вкйыфає нозлузнз і кіелаомглм-ноавмві лмокз, цм взжлафаырщ жймфзлліпрщ гі-
ялля и кдеі вігнмвігайщлмпрі жа имгм вфзлдлля, а ракме одгйакдлруырщ ілхі козкі-
лайщлм-ноавмві нзралля ж кдрмы номрзгії роалплауімлайщліи жймфзллмпрі. Тоалплауі-
млайщлд козкілайщлд ноавм бажуєрщпя ла нозлузнат кіелаомглмгм ноава и ріплм 
нмв’яжалд ж лауімлайщлзк козкілайщлзк ноавмк. У праррі жажлафдлм, цм смокувалля 
лмок роалплауімлайщлмгм козкілайщлмгм ноава є мглзк іж ваейзвзт ланояків гіяйщ-
лмпрі ООН, яка жгіиплыє удлроайщлмурвмоыыфу сулкуіы в могаліжауії пнівомбірлзу-
рва гдоеав у псдоі номрзгії кіелаомгліи жймфзллмпрі ла ілпрзрууіиліи мплмві.  

Кйюфмві пймва: Оогаліжауія Об'єглалзт Науіи, роалплауімлайщлд козкілайщлд 
ноавм, ноавмрвмофа сулкуія, могаліжауіила сулкуія, кмлвдлуія, кмлгодп. 

 
 
Пмнкм В. В. Рмйщ Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи в смокзомвалзз роалп-

лаузмлайщлмгм угмймвлмгм ноава 
Срарщя нмпвяцдла вмномпак омйз Оогалзжаузз Обчдгзлдллшт Наузи в смокз-

омвалзз роалплаузмлайщлмгм угмймвлмгм ноава, кмрмомд оаппкарозвадрпя как мрлмпз-
рдйщлм аврмлмклая нмгмроапйщ кдегулаомглмгм угмймвлмгм ноава, втмгзр в пзпрдку 
кдегулаомглмгм ноава, вкйыфадр нозлузнш з кдегулаомглм-ноавмвшд лмокш, кмрм-
ошд мнодгдйяыр нодпрунлмпрщ гдялзя з гоалзуш мрвдрпрвдллмпрз жа дгм пмвдохдлзд, 
а ракед одгйакдлрзоуыр гоугзд угмймвлм-ноавмвшд вмномпш ж удйщы номрзвмгдипр-
взя роалплаузмлайщлми нодпрунлмпрз. Тоалплаузмлайщлмд угмймвлмд ноавм бажзоуд-
рпя ла нозлузнат кдегулаомглмгм ноава з рдплм пвяжалм п лаузмлайщлшк угмймв-
лшк ноавмк. В прарщд укажшвадрпя, фрм смокзомвалзд лмок роалплаузмлайщлмгм 
угмймвлмгм ноава явйядрпя мглзк зж ваелшт ланоавйдлзи гдярдйщлмпрз ООН, кмрм-
оая мпуцдпрвйядр удлроайщлуы сулкузы в могалзжаузз пмроуглзфдпрва гмпугаопрв в 
псдод номрзвмгдипрвзя кдегулаомглми нодпрунлмпрз ла злпрзруузмллми мплмвд.  

Кйюфдвшд пймва: Оогалзжаузя Обчдгзлдллшт Наузи, роалплаузмлайщлмд угм-
ймвлмд ноавм, ноавмрвмофдпкая сулкузя, могалзжаузмллая сулкузя, кмлвдлузя, кмл-
годпп. 
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Popko V. Role of the United Nations in the establishment of transnational 
criminal law 

The article is devoted to the questions of the role of the United Nations in the 
formation of transnational criminal law, which is considered as a relatively autonomous 
subdivision of international criminal law, is included in the system of international law, 
includes principles and international legal norms defining the crime of the act and the 
limits of responsibility for its commission, as well as regulate other criminal-law issues in 
order to counter transnational crime. Transnational criminal law is based on the 
principles of international law and is closely linked to national criminal law. The article 
states that the formation of norms of transnational criminal law is one of the important 
directions of the UN activity, which carries out a central role in organizing the 
cooperation of states in the field of combating international crime on an institutional 
basis. 

Key words: United Nations, transnational criminal law, law-making function, 
organizational function, convention, congress. 
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Срарря 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
взжлає езрря і жгмомв’я, фдпрщ і гіг-
ліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і бджндку кме-
лмї йыгзлз лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры. Поава і пвмбмгз йыгзлз ра 
їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноя-
кмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддо-
еава вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа 
пвмы гіяйщліпрщ. Оглзк іж жавгалщ 
лмок кіелаомглмгм ноава є жатзпр, 
мтмомла жагайщлмвзжлалзт сулга-
кдлрайщлзт ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, лавірщ в укмват жбоми-
лмгм кмлсйікру. 

Срарря 27 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
номгмймхує лдвіг’єкліпрщ ноава ла 
езрря. Нітрм лд кмед бурз пвавійщлм 
нмжбавйдлзи езрря. Обмв’яжмк гдо-
еавз − жатзцарз езрря йыгзлз. Км-
едл кає ноавм жатзцарз пвмє езрря і 
жгмомв’я, езрря і жгмомв’я ілхзт йы-
гди віг номрзноавлзт нмпягалщ. Дм-
пйігеуыфз ілпрзрур лдмбтіглмї мбм-
омлз у ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз, 
лдкмейзвм мкзлурз пр. 36 Коз-
кілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, в якіи 
жакмлмгавдущ ндодгбафзв, цм кмела 

мпмба кає ноавм ла лдмбтіглу мбмом-
лу лджайделм віг кмейзвмпрі улзк-
лурз нмпягалля абм жвдолурзпя жа 
гмнмкмгмы гм ілхзт мпіб фз могалів 
вйагз. 

Забджндфдлля ноава мпмбз ла па-
кмжатзпр в укмват віипщкмвмгм кмл-
сйікру є мплмвмы лмок кіелаомглмгм 
ноава, жмкодка Ддкйаоауії ном нозл-
узнз кіелаомглмгм ноава 1970 о., 
Ждлдвпщкзт кмлвдлуіи 1949 о. ра 
Дмгаркмвзт номрмкмйів гм лзт 1977 
о., Гаажщкзт кмлвдлуіи 1907 о. ра 
ілхі. Оглак, жапрмпувалля галмгм 
ноава лд лагрм нмвлм взпвірйдлм у 
вірфзжлялмку жакмлмгавпрві жа укмв 
гії ракмгм одезку.  

Помбйдкарзка ноава ла лдмб-
тіглу мбмомлу, її козкілайщлм-
ноавмва квайісікауія гмпйігеувайапя 
ракзкз лаукмвуякз, як Г. Алгоупяк, 
Ю. Бауйіл, М. Баеалмв, Я. Бомулйі, 
Л. Гупао, П. Дагдйщ, О. Дугмомв, 
Г. Кдйщждл, М. Мдйщлзк, П. Майал-
фук, М. Ммхдлдущ, В. Навомущкзи, 
Н. Пйзпык, В. Тауіи, П. Фоіп ра ілхі. 
Пзралля ном омжкдеувалля «жбоми-
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лмгм кмлсйікру» ж ілхзкз смокакз 
вмєллмї агодпії гмпйігеувайз 
Г. Гомуіи, К. Дмгі, І. Лукахук, 
Л. Онндлгдик, М. Акікмв, В. Лзпзк, 
В. Шакул, Д. Шзлгйдо, С. Срапык ра 
ілхі. 

Алайіж фзллмгм жакмлмгавпрва ра 
кіелаомглзт акрів пвігфзрщ, цм ноава 
ра пвмбмгз, які гаоалрує гдоеава жа 
укмв віипщкмвмгм кмлсйікру, лд пунд-
одфзрщ кілікайщлзк взкмгак, впра-
лмвйдлзк євомндипщкмы пнійщлмрмы. 
Нанозкйаг, пр. 15 Євомндипщкмї кмл-
вдлуії ном ноава йыгзлз ра мплмвмнм-
ймелі пвмбмгз кіпрзрщ вкажівку ла 
жабмомлу вігпруну жа укмв взлзклдл-
ля лагжвзфаилмї пзруауії віг ракзт 
жмбмвʼяжалщ гдоеавз: гаоалрувалля 
ноава ла езрря (пр. 2 Кмлвдлуії), жа-
бмомлз карувалля фз лдйыгпщкмгм 
правйдлля (пр. 3), жабмомлз оабпрва фз 
ніглдвійщлмгм пралу (ф. 1 пр. 4) ра жа-
бмомлз карувалля бдж вкажівкз ла рд в 
жакмлі (пр. 7 Кмлвдлуії) [1].  

У жлакдлзрмку роакрарі „Пом 
жймфзл ра нмкаоалля‖ (1746 о.) 
Ч. Бдккаоіа нзпав: „Іпрзллзк кіоз-
ймк жймфзлів є хкмга, цм пнозфзля-
ырщ вмлз пупнійщпрву. Цд мгла ж рзт 
мфдвзглзт іпрзл, гйя вігкозрря якзт 
лд нмроіблм алі квагоалрів, алі рдйд-
пкмнів ра які гмпрунлі бугщ-якмку 
пдодглщмку омжукуˮ [2; 100]. Сйіг 
жажлафзрз, цм пупнійщла лдбдж-
ндфліпрщ віипщкмвзт жймфзлів таоак-
рдозжуєрщпя кардгмоіякз взпмкмгм 
нмоягку – вмєлла бджндка гдоеавз, 
яка жайдезрщ віг пралу бмєжгарлмпрі 
Збомилзт Сзй Укоаїлз, ілхзт віипщ-
кмвзт смокувалщ, їт жгарлмпрі взкм-
луварз жавгалля, цм правзрщ ндодг 
лзкз гдоеава, і лапаккілдущ пралу 
жатзцдлмпрі коаїлз віг кмейзвмї 
вмєллмї агодпії.  

Супнійщла лдбджндфліпрщ гіялля 
жа пвмєы нозомгмы є мб’єкрзвлмы 
вйапрзвіпры жймфзлу, яка лд жайдела 
віг ноавмвмї муілкз жакмлу, мглак 
прає мжлакмы жймфзлу йзхд ніпйя 
ракмї жакмлмгавфмї муілкз. Сакд пуп-
нійщла лдбджндфліпрщ є нігправмы 
козкілайіжауії гіялщ. [3; 23]. 

Як жажлафає Ю. Лянулмв пупні-
йщла лдбджндфліпрщ жймфзлу ндодбу-

ває у ноякіи жайделмпрі віг пмуіайщ-
лмї уіллмпрі рзт пупнійщлзт віглмпзл, 
ла які вмлз одайщлм нмпягаырщ. Ця 
жайделіпрщ жлатмгзрщ взоаедлля в 
фіркіи смокуйі: „жа ілхзт оівлзт 
укмв пупнійщла лдбджндфліпрщ жймфз-
лу рзк взца, фзк ваейзвіхі ра жла-
фуці пупнійщлі віглмпзлз, які вмла 
нмоухзйаˮ [4; 71].  

Вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз 
„Пом мплмвз лауімлайщлмї бджндкз 
Укоаїлзˮ гдоеавла нмйірзка у псд-
оат лауімлайщлмї бджндкз і мбмомлз 
пноякмвала ла жатзпр: йыгзлз і гом-
кагялзла – їтліт езрря і гіглмпрі, 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг, бджнд-
флзт укмв езррєгіяйщлмпрі; пупнійщп-
рва − имгм гдкмкоарзфлзт уіллмпрди, 
гмбомбуру ра укмв гйя праймгм омж-
взрку; гдоеавз – її кмлпрзрууіилмгм 
йагу, пувдодлірдру, рдозрмоіайщлмї 
уійіплмпрі ра лдгмрмокаллмпрі; рдоз-
рмоії, лавкмйзхлщмгм нозомглмгм 
пдодгмвзца – віг лагжвзфаилзт пзру-
ауіи [5]. 

Сйіг вігкірзрз, цм іплувалля „жа-
гайщлмї‖ бджндкз в гдоеаві кмейзвд 
йзхд жа укмвз гаоалрувалля бджндкз 
кмелмгм, трм ндодбуває ніг її ыозп-
гзкуієы, а рмку жабджндфдлля мплм-
вмнмймелзт ноав ра пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, вмфдвзгщ, лд є нмтіг-
лзк жавгалляк, а пйугує ндодгукм-
вмы гйя урвдогедлля бджндфлмгм 
упромы у гдкмкоарзфліи гдоеаві. На 
нігрвдогедлля рджз, пдодг жавгалщ 
Козкілайщлмгм Кмгдкпу Укоаїлз як 
жакмлу, цм впралмвйыє жймфзлліпрщ і 
каоаліпрщ гіялщ, нігправз ра нозлуз-
нз козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, ла 
ндохмку кіпуі жажлафаєрщпя пакд 
„…мтмомла ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла...‖. Поз ущмку бугщ-якд 
нмпягалля ла лауімлайщлу бджндку, 
кмлпрзрууіилзи йаг, пувдодлірдр ра 
рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ нмрдлуіилм 
првмоыє жагомжз гйя езрря і жгмомв’я 
мпмбз, її фдпрі і гіглмпрі, лдгмрмокал-
лмпрі ра бджндкз [5]. 

Ваорм жажлафзрз, цм рдокіл „віи-
ла‖ був жакоінйдлзи у Гаажщкзт кмл-
вдлуіят 1907 омку ра у Ждлдвпщкмку 
номрмкмйі ном жабмомлу жапрмпувалля 
ла віилі жагухйзвзт, мроуилзт, ра 
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ілхзт нмгіблзт гажів, і бакрдоімймгі-
флзт жапмбів 1925 омку, а ракме у 
кмлвдлуіят, які одгуйыырщ вдгдлля 
кмопщкмї віилз [6]. 

Вмглмфап, нмлярря „жбомилмгм 
кмлсйікру‖ лаукмвуі рйукафарщ жлаф-
лм хзохд, нмпзйаыфзпщ ла нмймедл-
ля фапрзлз 1 праррі 2 Ждлдвпщкмї 
кмлвдлуії віг 12.08.1949 омку, гд жа-
жлафдлм, цм уя Кмлвдлуія жапрмпмву-
єрщпя лд йзхд у взнагку «мгмймхдлмї 
віилз», а и у взнагкат „ілхмгм 
жбомилмгм кмлсйікру‖, ра лагмймху-
ыфз ла рмку, цм мпраллє мтмнйыє лд 
йзхд пундодфлмпрі кіе гдоеавакз фз 
гоунакз гдоеав, а и ракме упдодгзлі 
гдоеавз кіе мнмжзуієы і ноавйяфмы 
вйагмы, ндвлзкз гоунакз лапдйдлля 
рмцм, цм пуномвмгеуєрщпя 
мбмв’яжкмвзк жапрмпувалляк жбомилмї 
пзйз [7]. 

Забджндфдлля ноава ла пакмжа-
тзпр у жбомилмку кмлсйікрі лагійдла 
ндвлмы пндузсікмы фдодж бмимву 
мбпралмвку в Укоаїлі. 

Даыфз муілку пакммбмомлі в 
укмват віипщкмвзт кмлсйікрів, тм-
фдрщпя жажлафзрз, цм вмла вігмка в 
лаууі цд ж ваоваопщкзт нмвпралщ, і 
вндохд уд ноавм мрозкайм пндуіайщ-
лу лажву („луелмд мбмомлдлзд‖) у 
Віипщкмвзт аорзкуйат Пдроа. Ндмб-
тігла мбмомла вігнмвіглм гм Аорз-
куйів гмнупкайапя йзхд жа ракзт 
укмв: 

 а) ланаг кає бурз номрзжакмл-
лзк і лапзйщлзущкзк; 

б) ланаг кає бурз бджнозфзллзк 
[8].  

У праррі 55 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
кіпрзрщпя нмймедлля, цм унмвлмва-
еує кмелмгм бугщ-якзкз лджабмом-
лдлзкз жакмлмк жапмбакз жатзцарз 
пвмї ноава і пвмбмгз віг нмоухдлщ і 
номрзноавлзт нмпягалщ. 

Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу нд-
одгбафдлд в праррді 36 Козкілайщлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд пкажалм, цм 
„лдмбтігла мбмомлаˮ є мбправзлмы, 
цм взкйыфає жймфзлліпрщ гіялля, а 
пакд – „гії, вфзлдлі ж кдрмы жатзпру 
мтмомлывалзт жакмлмк ноав ра ілрд-
одпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя, абм 
ілхмї мпмбз, а ракме пупнійщлзт іл-

рдодпів ра ілрдодпів гдоеавз віг пуп-
нійщлм лдбджндфлмгм нмпягалля хйя-
тмк жанмгіялля рмку, трм нмпягає, 
хкмгз, лдмбтіглмї і гмпрарлщмї в 
галіи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля, якцм ноз ущмку лд буйм гмнуцд-
лм ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбм-
омлзˮ. 

Як жажлафає А. Кіпряківпщкзи 
„Запагз ноава ла лдмбтіглу мбмомлу 
йдеарщ у нозомглмку, лдвіг’єклмку, 
лайделмку мпмбі, жагайщлмку ноаві 
пакмжатзпру і пакммбмомлз віг упякмї 
жагомжйзвмї имгм жакмллмку пралу 
лдбджндкз. Звігкз б вмла лд взтмгз-
йа…. Опкійщкз жймфзллі ноавмнмоу-
хдлля, які вфзляырщпя рзк, трм жа-
тзцаєрщпя, є в пурлмпрі жгіиплдлляк 
ноава, упвігмкйывалмгм кмелзк, … 
рмгі вмлм лд кмед бурз нмправйдлм у 
взлу, а пкйагає лавірщ ноавм гмвдгд-
лмгм гм пралу лдмбтіглмї мбмомлз‖ [9, 
п. 413].  

Кдоуыфзпщ нмймедллякз фзллм-
гм жакмлмгавпрва цмгм жапрмпувалля 
ноава ла лдмбтіглу мбмомлу біиуякз 
АТО, а пакд вігнмвігліпрщ укмвак 
ноавмкіолмпрі (пвмєфапліпрщ, фап, кд-
ра, пнівомжкіоліпрщ жанмгіялмї хкмгз, 
таоакрдолзк гйя пралу лдмбтіглмї 
мбмомлз), жапрмпувалля жбомилмї пз-
йз у вігнмвігщ ла жбомилі аракз нм-
взллм нм-ндохд, вігнмвігарз лдбдж-
ндфлмпрі нмпягалля, рмбрм ілрдлпзв-
лмпрі жапрмпувалля жбомилмї пзйз 
вмомемы прмомлмы, мбпралмвуі жатз-
пру. Пм-гоугд, лагалля жбомилмї 
вігпіфі нмвзллм вігбуварзпя в кмкдлр 
вмомемї аракз, а лд мніпйя лдї, ракзк 
пнмпмбмк лд вігбуварзкдрщпя номрз-
ноавлд нмоухдлля «одезку рзхі», 
вмглмфап лаявлмы є кдра лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля жбомилм-
гм ланагу [10, 217]. 

Ваорм нмгмгзрзпя ж К. Шулдвз-
фдк, якзи жажлафає ном лдвігнмвіг-
ліпрщ жагайщлзк нозлузнак ноава, 
взгалля лакажів віипщкмвмгм кмкалгу-
валля цмгм „…лд проійярз у вігнмвігщ‖ 
ж кдрмы „…жбдодгрз «одезк ндод-
кзо’я‖, агед у ракмку взнагку лагал-
ля ндодвагз кіелаомглзк гмкмвйдлм-
пряк правзрщ ніг пуклів кмейзвіпрщ 
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гдоеавз жабджндфзрз кмлпрзрууіилд 
ноавм ла езрря і бджндку біиуів АТО, 
ндодгбафдлд праррды 27 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз [10]. 

Поавм жатзцарз пдбд ра бйзжщкзт 
є пкйагмвмы ноава ла езрря і бджнм-
пдодглщм взжлафдлд в Кмлпрзрууії 
Укоаїлз. Ційкмк мфдвзглм, цм 
мбмв'яжмк гдоеавз жатзцарз езрря 
йыгзлз лд кмед бурз взцд ноава 
йыгзлз жатзцарзпя пакмпріилм. 

Ваорм ракме жвдолурз увагу, цм 
жанмгіяла хкмга нмвзлла бурз лдмб-
тіглмы і гмпрарлщмы гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля. Нагкіолмы е взжлаєрщпя ряека 
хкмга і кмед бурз нігправмы гйя 
нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі (нд-
одвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз). 

Помрд, жгіглм фапрзлз 5 праррі 36 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
вігнмвігайщліпрщ лд лапрає лджайделм 
віг омжкіоу хкмгз ланаглзку в рощмт 
взнагкат: 

1. якцм ланаг жгіиплывавпя 
мжбомєлмы мпмбмы; 

2. якцм ланаг жгіиплывавпя гоу-
нмы мпіб (лавірщ лдмжбомєлзт); 

3. в оажі лапзйщлзущкмгм врмог-
лдлля в езрйм фз ілхд нозкіцдлля. 

У ракзт взнагкат хкмга, жа-
нмгіяла мпмбі, яка нмпягає, лд мбкд-
едла ліякзкз кдеакз, ае гм нмжбав-
йдлля нмпягаыфмгм езрря. 

Оред, уд пвігфзрщ ном рд, цм 
нмпроійз віипщкмвзт, які жатзцаырщ 
рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ Укоаїлз лд 
віглмпярщпя гм гіи ндодвзцдлля кде 
лдмбтіглмї мбмомлз, агед гіяйщліпрщ 
вмомезт жбомилзт гоун ла Стмгі є, 
гд-сакрм, ланагмк ж кдрмы нмоухдл-
ля рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі рдозрм-
оії Укоаїлз, цм, коік ущмгм жагомеує 
езрры віипщкмвзт-уфаплзків АТО, 
кзолзт езрдйів, цм номезваырщ ла 
рдозрмоії Укоаїлз, в оаимлі номвд-
гдлля бмимвзт гіи. 

Помалайіжувавхз жажлафдлі взцд 
нігтмгз ноава ла лдмбтіглу мбмомлу 
в укмват віипщкмвмгм кмлсйікру, вао-
рм ракме жвдолурз увагу ла нмпралм-
ву Вдотмвлмгм Сугу віг 19.04.2018 о. 
у пноаві № 722/1981/16-к,  в якіи 
жажлафаырщпя укмвз, жа якзт ноавм ла 

пакммбмомлу взжлаєрщпя лдмбтіглзк, 
гаєрщпя їт ндодйік, пнзоаыфзпщ ла 
пр.пр. 36 ра 37 Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз : 

– мбмомла взжлаєрщпя лдмбтіглмы 
йзхд у взнагку, якцм гії, цм пралмв-
йярщ її жкіпр, вфзлдлм ж кдрмы жатз-
пру; 

– жгіиплыєрщпя ж кдрмы мтмом-
лывалзт жакмлмк: а) ноав ра ілрд-
одпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя; б) ноав 
ра ілрдодпів ілхмї мпмбз (сіжзфлмї фз 
ыозгзфлмї); в) пупнійщлзт ілрдодпів; 
г) ілрдодпів гдоеавз; 

– мбмомла кмед жгіиплыварзпщ 
йзхд віг пупнійщлм лдбджндфлмгм нм-
пягалля, рмбрм гіялля, мжлакз якмгм 
ндодгбафдлі Козкілайщлзк кмгдкпмк 
Укоаїлз; 

– жа жагайщлзк ноавзймк лдмб-
тігла мбмомла кає бурз пвмєфаплмы – 
ноавм ла лдї вроафаєрщпя ніпйя рмгм, 
як нмпягалля буйм нознзлдлм абм 
жакілфдлм, і лдмбтігліпрщ жапрмпувал-
ля жапмбів жатзпру вігнайа; 

– нмпягалля кає бурз одайщлзк, а 
лд іплуварз йзхд в уяві рмгм, трм 
жатзцаєрщпя; 

– хкмга ноз лдмбтігліи мбмомлі 
кмед бурз жанмгіяла рійщкз рмку, трм 
нмпягає; 

– ноз лдмбтігліи мбмомлі гмнуп-
каєрщпя жанмгіялля йзхд ракмї хкм-
гз, яка є лдмбтіглмы і гмпрарлщмы в 
галіи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм 
вігвдолдлля фз нознзлдлля нмпягал-
ля.  

У ущмку оіхдллі Вдотмвлзи Суг 
взжлав мбґоулрмвалзк взноавгувайщ-
лзи взомк мбвзлувафдлмку у лалд-
пдллі ряекзт рійдплзт ухкмгедлщ жа 
пр. 121 Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, квайісікувавхз уди жймфзл, 
як вфзлдлзи у пралі лдмбтіглмї мбм-
омлз бдж ндодвзцдлля кде [11].  

Ваорм ракме гмгарз, цм ноавм ла 
вмймгілля вмглднайщлмы жбомєы гйя 
пакмжатзпру лд нмвзллм бурз нодг-
кдрмк кмлпрзрууіилмгм одгуйывалля 
(Помєкр Закмлу Укоаїлз „Пом уз-
війщлу жбомы і бмєнознапз‖ віг 
10.12.2014 омку). Цд пундодфзрщ як 
ноавзйак кмлпрзрууіилмї рдтлікз, рак 
і кардоіайщлмку ноаву. Опкійщкз, 
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взкмозпралля вмглднайщлмї жбомї 
ндодгбафає мфдвзглу жагомжу гйя 
езрря, ракі жкілз лдмгкіллм мб-
кдеуварзкурщ лдвіг’єклд ноавм ла 
езрря, цм є абпмйырлзк, бджукмвлзк 
ра бажуєрщпя як ла Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, рак і ла її кіелаомглзт жм-
бмв’яжаллят. Укоаїлі ракме пйіг воа-
тмвуварз іплуыфі нмймедлля цмгм 
вмглднайщлмї жбомї ла оівлі Рагз 
Євомнз ра Євомндипщкмгм Смыжу. 

Пігпукмвуыфз взкйагдлд взцд, 
ваорм жажлафзрз цм йыгзла, її езрря 
і жгмомв'я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмо-
калліпрщ і бджндка взжлаырщпя в 
Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уіллі-
пры. Обкдедлля узт ноав і пвмбмг 

кмед жгіиплыварзпя йзхд жакмлакз, 
айд лд рзт які жвуеуырщ ндодгбафдлі 
Кмлпрзрууієы ноава і пвмбмгз йыгз-
лз і гомкагялзла. Поавм ла лдмбтіг-
лу мбмомлу є пноавдгйзвзк ноавмк 
кмелмгм жатзпрзрз пдбд ра пвмгм 
бйзелщмгм віг нмпягалля і кає бурз 
взноавгалзк, жмкодка у взнагкат, як 
уд ндодгбафдлм фапрзлмы 5 праррі 36 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз цм-
гм вігпурлмпрі ндодвзцдлля кде лд-
мбтіглмї мбмомлз. Поавм ла пакмжа-
тзпр вігнмвігає мплмвмнмймелзк 
нозлузнак ноава ра є мглзк ж ноім-
озрдрлзт ноав кмелмгм гомкагялзла 
лахмї гдоеавз. 
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Срмйяо Т. В. Поавмва нозомга одайіжауії мпмбмю ноава ла лдмбтіглу мбмомлу в 
укмват віипщкмвмгм кмлсйікру в Укоаїлі 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноава мпмбз ла лдмбтіглу мбмомлу в укмват віи-
пщкмвмгм кмлсйікру в Укоаїлі. Рмжгйялурм лаукмві нігтмгз ра жакмлмгавфд мбгоулру-
валля ноавмкіолмпрі пакммбмомлз в ракзи ндоімг. Помійыпромвалм аврмопщкзи нмгйяг 
ж мкодпйдлмї рдкарзкз. 

Кйюфмві пймва: лдмбтігла мбмомла, пакммбмомла в укмват віипщкмвмгм кмлсйікру, 
жбомилзи кмлсйікр, „жагайщла бджндка‖ гдоеавз, ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз.  

 
 
Срмйяо Т. В. Поавмвая нозомга одайзжаузз йзумк ноава ла лдмбтмгзкую мбм-

омлу в упймвзят вмдллмгм кмлсйзкра в Укоазлд 
 Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноава фдймвдка ла лдмбтмгзкуы мбмомлу в 

упймвзят вмдллмгм кмлсйзкра в Укоазлд. Раппкмродлш лауфлшд нмгтмгш з жакмлмга-
рдйщлмд мбмплмвалзд ноавмкдолмпрз пакммбмомлш в ракми ндозмг. Помзййыпрозомва-
лм аврмопкзи вжгйяг нм мбмжлафдллми рдкарзкд. 

Кйюфдвшд пймва: лдмбтмгзкая мбмомла, пакммбмомла в упймвзят вмдллмгм кмлс-
йзкра, вммоуедллши кмлсйзкр, „мбцая бджмнаплмпрщ‖ гмпугаопрва, нодвшхдлзд нодгд-
ймв лдмбтмгзкми мбмомлш. 

 
 
Stoliar T. The legal nature of the exercise by the person of the right to necessary 

defense in conditions of military conflict in Ukraine 
The article is devoted to the study of the person's right to necessary defense in the 

conditions of military conflict in Ukraine. The scientific approaches and legislative 
substantiation of the legitimacy of self-defense in this period are considered. The author's 
outline view is illustrated. 

Key words: necessary defense, self-defense in conditions of military conflict, armed 
conflict, ―general security‖ of the state, exceeding the limits of necessary defense. 
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Виконання покарання у виді  

позбавлення волі щодо неповнолітніх: 

історико-правовий аспект 
 

Взоіхдлля номбйдкз пупнійщлм 
лдбджндфлмї нмвдгілкз лднмвлмйір-
літ, омжв’яжалля рдмодрзфлзт і ноак-
рзфлзт жавгалщ, нмв’яжалзт іж  взкм-
лалляк прмпмвлм лзт козкілайщлмгм 
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі 
ла ндвлзи промк, нмродбує жапрмпу-
валля оіжлзт кдрмгів гмпйігедлля, 
пдодг якзт ваорм взгійзрз кдрмг 
алайіжу нодгкдру гмпйігедлля в іп-
рмозфлмку нйалі. Іпрмоія є гедодймк 
вдйзкмгм йыгпщкмгм гмпвігу, лд воа-
тувавхз якзи ваекм взоіхуварз 
лаиваейзвіхі нзралля, в рмку фзпйі 
у псдоі взкмлалля козкілайщлзт 
нмкаоалщ. 

Взвфдлля іпрмоії козкілайщлм-
взкмлавфмї гіяйщлмпрі гає жкмгу нм-
бафзрз жакмлмкіолмпрі омжвзрку нмж-
бавйдлля вмйі прмпмвлм лднмвлмйір-
літ і жаномнмлуварз нмгайщхі гії 
цмгм угмпкмлайдлля (одсмокувал-
ля) взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
цмгм лднмвлмйірліт, цм в пуфаплзт 
укмват лджавдохдлмпрі номудпу од-
смокувалля козкілайщлм-взкмлавфмї 
(ндлірдлуіаолмї) пзпрдкз лабуває 
мпмбйзвмї  акруайщлмпрі. 

Взвфдлля рыодклмї пноавз цмгм 
лднмвлмйірліт лабуйм мпмбйзвмгм 
омжвзрку ланозкілуі ХІХ – нмфарку 
ндохмї фвдорі ХХ прмйірря. Її гмпйі-
геувайз лд йзхд козкілайіпрз і нд-
лмймгз, а и сіймпмсз, ндгагмгз, нпз-
тмймгз и ілхі сатівуі. Пдохзкз 
взжлафлзкз лаукмвуякз ра ноакрз-
какз у пноаві взтмвалля лднмвлмйі-
рліт жапугедлзт прайз Ю. В. Айдк-
палгомвпщкзи, Є. І.  Айщбіущкзи, 
А. М. Бмггалмвпщкзи, М. М. Гдолдр, 
С. К. Гмгдйщ, Д. А. Доійщ, О. Ф. Кіп-
ряківпщкзи, П. І. Кмвайдвпщкзи, 
С. В. Пмжлзхдв, Л. Х. Сабіліл, М. С. Та-
галудв, Д. Г. Тайщбдог, Г. С. Фдйщг-
хрдил, К. В. Шавомв ра ілхі. У ущм-
ку кмлрдкпрі пйіг взмкодкзрз км-
гдйщ кмймлії гйя лднмвлмйірліт, кд-
рмгз і кдрмгзку вжаєкмгії впіт 
пуб’єкрів езрря, жаномнмлмвалі 
А. С. Макаодлкмк. 

Окодкі іпрмозкм-ноавмві апндкз 
у псдоі взкмлалля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк 
прмпмвлм лднмвлмйірліт гмпйігеува-
йзпщ у омбмрат І. Г. Бмгарзощмва, 
В. М. Буогіла, Т. А. Ддлзпмвмї, Г. І. За-
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боялпщкмгм, Т. Л. Кайщфдлкм, О. Г. Кмй-
ба, С. І. Кмла, Н. Ю. Макпзкмвмї,  
Г. О. Рагмва, М. М. Фіууйз, Ю. ра 
іл.,  мглак вмлз нмвлмы кіомы лд 
взоіхуырщ нмправйдлмї номбйдкарз-
кз в пуфаплзт одайіят. 

Бдоуфз гм увагз рд, цм нмкаоал-
ля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла ндв-
лзи промк ж кмкдлру пвмгм взлзк-
лдлля роалпсмокуваймпщ, лдмбтіглм 
жажлафзрз имгм мпмбйзві озпз, які 
каырщ жлафдлля гйя мб’єкрзвлмпрі 
гмпйігедлля і нмяплдлля везвалля 
рзт фз ілхзт рдокілів.  

У козкілайщлмку ра козкілайщ-
лм-взкмлавфмку ноаві нмлярря "нмж-
бавйдлля вмйі" вігпурлє, айд як взг 
козкілайщлмгм нмкаоалля нмжбав-
йдлля вмйі – уд ноавмвзи лапйігмк 
вфзлдлля жймфзлу, цм нмйягає у 
нозкупмвмку нмкіцдллі жапугедлмгм 
гм пндуіайщлм нозжлафдлзт гйя ущм-
гм жакйагів. Поавммбкдедлля як 
дйдкдлрз каоз ноз нмжбавйдллі вмйі 
вігоіжляырщ уд нмкаоалля віг ілхзт 
нмкаоалщ, омбйярщ имгм лаипувмоі-
хзк у пзпрдкі нмкаоалщ, цм кмеурщ 
жапрмпмвуварзпя гм лднмвлмйірліт. 
Дм пкйагмвзт каоз віглмпярщпя нмж-
бавйдлля жапугедлмгм мпмбзпрмї пвм-
бмгз, ноава війщлмгм ндодпувалля, 
взбмоу кіпуя номезвалля, таоакрдоу 
і взгу жалярщ жа вйаплзк омжпугмк, 
мбкдедлля ноава мбзоарз пнмпіб 
езрря.  

Алайіж лаукмвмї йірдоаруоз гм-
жвмйяє кмлпраруварз вігпурліпрщ 
єгзлмгм нігтмгу гм ж’япувалля фапу і 
укмв взлзклдлля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі і, жмкодка, нмжбав-
йдлля вмйі лднмвлмйірліт. Цд нмяп-
лыєрщпя рзк, цм у бійщх оаллі фапз 
у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат лд 
буйм жакоінйдлм нозлузну гзсдодл-
уіауії взкмлалля нмкаоалля: нмка-
оалля у взгі нмжбавйдлля вмйі віг-
лмплм гірди взкмлувайзпя ла оівлі іж 
гмомпйзкз. 

З взлзклдлляк козкілайщлмгм 
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі 
йыгпрвм лі ла кзрщ лд нознзляйм 
гзпкупіы цмгм гмуійщлмпрі имгм іп-
лувалля. Якцм жапрмпувалля нмка-
оалля у взгі нмжбавйдлля вмйі гм 

нмвлмйірліт жймфзлуів бійщхіпры 
взжлаваймпщ і взжлаєрщпя гмуійщлзк і 
лдмбтіглзк жатмгмк одагувалля, рм 
имгм жапрмпувалля гм лднмвлмйірліт 
жапугеуваймпщ ндодваелмы фапрз-
лмы вфдлзт і йыгщкз ж номгодпзв-
лзкз нмгйягакз. Іпрмоія вкажує ла 
рд, цм ж пакмгм нмфарку омжвзрку 
йыгпрва і ніжліхд ж нмявмы ндохзт 
гмкукдлрайщлзт жлатігмк  алрзгом-
кагпщка нмвдгілка гірди оіжлмгм віку 
лд жамтмфувайапщ, лд баигуед гмнуп-
кайапщ, а лавнакз — пувмом каоайапщ.  

Помсдпмо Мдйдлрщєв М. П. жа-
жлафає, цм вжагайі нмкаоалля (каоа) 
кає гавлы іпрмоіы і нмв’яжалд ж вз-
лзклдлля гдоеавз і одйігії [1, п. 3]. 
А Шавомв К. у йдкуії ном жлафдлля 
рыодклмгм ув’яжлдлля як нмкаоалля 
у кзлуйзи і рдндоіхліи фап жажлафає, 
цм рыодклд ув’яжлдлля як нмкаоал-
ля ж’явзймпя в іпрмоії езрря йыгпрва 
нмоівлялм ніжлм, лд оаліхд ХVI прм-
йірря‖ [2, п. 1].  

Дм нмфарку ХХ прмоіффя нмка-
оалля, пурліпрщ якмгм нмйягайа у 
нмжбавйдллі каймйірліт і лднмвлмйі-
рліт вмйі у ыозгзфліи йірдоаруоі ра 
лмокарзвлзт акрат жупроіфаєрщпя ніг 
оіжлзкз лажвакз: рыодклд 
ув’яжлдлля, нмкіцдлля гм взноавлмї, 
ндлірдлуіаолмї фз ждкйдомбпщкмї км-
ймлії, одкіплзфмгм нозруйку, цм км-
ела вваеарз мкодкзкз взгакз нмж-
бавйдлля вмйі. Закмлмгавпрвм ном 
нмкаоалля вжагайі і ном нмжбавйдлля 
вмйі жмкодка, таоакрдозжуєрщпя ндв-
лмы лдмглмжлафліпры, нмгоіблдліпры 
і жанйураліпры. Дм нмфарку ХХ прм-
оіффя уд нмкаоалля  жапрмпмвуваймпщ 
як гм каймйірліт, рак і гм лднмвлмйі-
рліт жймфзлуів, як гм жапугедлзт рак 
і нігпуглзт, лдпномкмелзт бмоелз-
ків, нмномхаимк, бджнозруйщлзт, 
бджгмгйяглзт. Везвалля рдокілів 
―каймйірліи‖, ―лднмвлмйірліи‖ у жа-
кмлат і ыозгзфліи йірдоаруоі рмгм 
ндоімгу лд вігнмвігає ыозгзфлмку 
нмлярры,  пнмпрдоігаєрщпя гмпзрщ 
війщлд везвалля мжлафдлзт рдокілів 
у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві гм 
ндохмї фвдорі ХХ прмоіффя. 

Бдоуфз гм увагз, цм взкмлалля 
нмжбавйдлля вмйі каймйірліт і лднм-
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влмйірліт омжгйягаймпщ і омжгйяга-
єрщпя гм рдндоіхлщмгм фапу як пкйа-
гмва взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
гмомпйзт жймфзлуів, омжгйяг іпрмоз-
км-ноавмвмгм апндкру нмжбавйдлля 
вмйі лднмвлмйірліт, номнмлуєрщпя в 
оаккат нмгійу, жаномнмлмвалмгм 
Г. О. Рагмвзк.    

Г. О. Рагмв взгійяє  3 ндоімгз 
омжвзрку взкмлалля нмкаоалщ: 

гмндлірдлуіаолзи, цм таоакрдоз-
жуєрщпя нмвлмы баигуеіпры гдоеавз 
і пупнійщпрва гм жапугедлзт (у рмку 
фзпйі  гм каймйірліт і лднмвлмйір-
літ); 

сійалромніфлзи, цм таоакрдоз-
жуєрщпя акрзвлмы гіяйщліпры бйагм-
гіилзущкмгм таоакрдоу нозварлзт 
мпіб, які пнівфувайз жапугедлзк; 

нмйірзфлзи, в якмку рыодклд 
нзралля лабуйм нмйірзфлмгм жлафдл-
ля, а рыока прайа акрзвлмы уфаплз-
уды жагайщлмнмйірзфлмї гіяйщлмпрі 
гдоеавз, пноякмвалмї ла бмомрщбу жі 
жймфзлліпры як пмуіайщлмы твмом-
бмы [3, п. 4]. 

ДОПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ПЕ-
РІОД. Г.О. Рагмв вкажує, цм гмндлі-
рдлуіаолзи ндоімг мтмнйыє каиед 
вдпщ фап ж кмкдлру взлзклдлля ры-
окз (лд як козкілайщлмгм нмкаоал-
ля) гм нмфарку нмхзодлля ндлірдл-
уіаолмї ігдї, рмбрм гм кілуя ХVІІІ 
прмоіффя [3, п. 4]. Айд прмпмвлм взкм-
лалля нмкаоалля цмгм каймйірліт і 
лднмвлмйірліт лавдгдла ндоімгзжауія 
нігйягає ндвлмку урмфлдллы ла ніг-
праві рмгм, цм взлзклдлля рыодклм-
гм ув’яжлдлля як нмкаоалля пнівнайм 
ж взлзклдлляк пндуіайщлзт жакйагів 
гйя бджгмгйяглзт, бджнозруйщлзт 
гірди, цм кдоувайзпщ еайіпры гм 
гзрзлз, жкдлхдлляк кіоз і 
нмк’якхдлляк нмкаоалля. Бджгмгйя-
гліпрщ ра бджнозруйщліпрщ в рми фап 
вваеаймпя жймфзлмк. Оред, у ущмку 
кмлрдкпрі ХVІ прмоіффя кмела вва-
еарз жакілфдлляк гмндлірдлуіаолмгм 
і нмфаркмк сійалромніфлмгм ндоімгу.  

Іпрмозкм-ноавмвзи алайіж пвіг-
фзрщ, цм у ндовіплмку пупнійщпрві 
лавірщ ноамбоажів рыодк цд лд буйм. 
За оабмвйаплзущкмгм упромы у ноа-
вмвзт лмокат Єгзнру, в жакмлат Ха-

ккуоанні Сраомгавлщмгм Вавзймлу, 
в жакмлат Малу Сраомгавлщмї Ілгії,  
ном нмжбавйдлля вмйі фз рыодклд 
ув’яжлдлля каймйірліт і лднмвлмйір-
літ вжагайі лд игдрщпя, гдякі ж узт 
ноавмвзт лмок лавірщ лд вкйыфайз 
гм пвмгм жкіпру козкілайщлм-ноавмві 
лмокз. У Сраомгавлщмку Кзраї мпм-
бйзвд жлафдлля нозгійяймпщ 5 взгак 
нмкаоалщ, пдодг якзт рыодклмгм 
ув’яжлдлля лд буйм. У Сраомгавліи 
Годуії  гм війщлзт жапрмпмвуваймпщ 
рыодклд ув’яжлдлля як кіоа нмндод-
гедлля врдф. У Рзкпщкіи ікндоії в 
ндоімг гмкіліару ра у гдоеаві Фоал-
ків оажмк ж ілхзкз нмкаоаллякз 
жапрмпмвуєрщпя ув’яжлдлля в рыоку.  

За сдмгайщлмї гмбз нмявйяєрщпя 
жлафлм бійщхд рыодк, рак у ―Кыры-
кат Бмвджі‖ — ноавмвмку акрі Фоал-
уії ндодгбафдлм багармоіфлд рыодклд 
ув’яжлдлля ж кмлсіпкауієы каила. На 
рдозрмоії сдмгайщлмї Нікдффзлз 
жгіглм ―Каомйілз‖ рыодклд 
ув’яжлдлля буйм гмгаркмвзк нмка-
оалляк, каймйірліи вік (гм 14 омків) 
був нмк’якхуыфмы мбправзлмы, айд 
рыодклд ув’яжлдлля каймйірліт фз 
лднмвлмйірліт мкодкм лд мжлафдлм. В 
Екймжі — в лмокарзвлмку акрі бмй-
гаоів ра жакмлмгавпрві сдмгайщлмї 
Чдтії ІХ-ХІ прмоіффя  ндодгбафдлм 
рыодклд ув’яжлдлля, айд ном жапрм-
пувалля имгм гм каймйірліт і лднмв-
лмйірліт ліфмгм лд пкажалм. У Закмл-
лзку Срдсала Духала сдмгайщлмї 
Сдобії ХІV прмоіффя, у лмокарзвлзт 
акрат сдмгайщлзт коаїл Стмгу (Кз-
раы, Янмлії, Ілгії), Пмйщці,  ном ры-
одклд ув’яжлдлля лд жгагуєрщпя. 

Алайіж жакмлмгавпрва ном взкм-
лалля козкілайщлзт нмкаоалщ Додв-
лщмї Рупі,  пакзк  вігмкзк ж якмгм 
буйа ―Рупщка Поавга‖ пвігфзрщ ном 
вігпурліпрщ у лщмку жгагмк ном рыо-
ку. У ―Пмвдпрз водкдллшт йдр‖ 996 
оік, у номдкрі гмгмвмоу Нмвгмомга ж 
лікдущкзк кіпрмк Гмрйалгмк   
1270о. ракме ном рыоку лд жгагуєрщ-
пя.  У Двілпщкіи пугліи гоакмрі 1397 
фз 1398 о. ліфмгм лд пкажалм ном ры-
окз, айд йзхд нмбіфлм вкажалм ла 
рыодклд ув’яжлдлля мпіб, ―мкмваллшт 
в едйджа‖.  
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У 1497 омуі в Ммпкмвпщкмку 
кляжівпрві був нозилярзи Сугдблзк, 
якзи лд гзсдодлуіывав жймфзлуів жа 
прарры і вікмк, айд віл прав мплмвм-
нмймелзк гмкукдлрмк омжвзрку 
рыодклмї могаліжауії, якзи ндодгба-
фав хзомкд жапрмпувалля галмгм нм-
каоалля [4,  п. 58-92]. 

Тыодклд ув’яжлдлля в уди ндоі-
мг номтмгзйм у оіжлзт нозкіцдллят 
як лагждклзт рак і нігждклзт. Вмлз 
буйз тмймглі у тмймглу нмоу омку, 
пзоі, ріплі рдклі і боуглі. У бійщхмп-
рі рыодк ув’яжлдлзт омжгійяйз нм 
прарі ла 2 гоунз: мпіб фмймвіфмї прарі 
розкайз мкодкм віг мпіб еілмфмї 
прарі лд жгіиплыыфз ліякзт нмгайщ-
хзт омжнмгійів. Як нігпуглі рак і 
мпмбз, цм вігбуваырщ ув’яжлдлля, 
лдпномкмелі бмоелзкз, буилі ігімрз, 
каймйірлі і лднмвлмйірлі мглієї і рієї 
е прарі — впі пзгійз оажмк, лапкійщ-
кз взпрафайм нозкіцдлля. В мкод-
кзт сдмгайщлзт рыокат у жв’яжку ж 
лдпрафды кіпуя урозкувайз оажмк  
лавірщ  фмймвіків і еілмк. Ні лавфал-
ля гоакмрі, лі одйігіилмгм, лі кмоа-
йщлм взтмвалля лд буйм. Хвмомбз і 
нмомкз налувайз в рыокат. 
Ув’яжлдлі буйз нмвліпры віггалі ла 
омжпуг рыодклмку лафайщпрву, якд 
кмгйм ж лзкз жомбзрз впд цм жа-
вгмглм. Забмомляймпщ йзхд ряекм 
кайіфзрз і вбзварз ув’яжлдлзт. Наи-
бійщхд віг ущмгм проаегайз каймйір-
лі і лднмвлмйірлі, ла якзт пзйщлм 
вігмбоаеавпя жгублзи внйзв рыодк-
лмгм пдодгмвзца. Лзхд мгзлзуі ж 
лзт ніпйя взтмгу ж рыокз лд жвдора-
йз ж фдплмгм хйяту, бійщхіпрщ ж лзт 
жлмву вфзляйз жймфзлз. І якзк бз  
жгублзк лд буйм рмгмфаплд рыодклд 
ув’яжлдлля цмгм гірди, лі жакмлмгав-
првм, лі уояг, лі пупнійщпрвм лд жвдо-
райм ла уд увагу. Навірщ гуккз ном 
віггійдлля каймйірліт і лднмвлмйір-
літ віг гмомпйзт  жймфзлуів взпймв-
йдлм лд буйм.  

І. Я. Фмилзущкзи нігпукмвує, 
цм гмймвлд жавгалля рыодк у гмнд-
лірдлуіаолзи ндоімг нмйягайм в рм-
ку, ―цмб взпмкі наокалз і ряекі каи-
галз буйз гмпрарлщмы гаоалрієы віг 
врдфі аодхралрів‖ [5,  п. 5].  

ФІЛАНТРОПІЧНИЙ ПЕРІОД. 
Нджваеаыфз ла рд, цм в гмндлірдлуі-
аолзи ндоімг вагмкзт комків лд буйм 
жомбйдлм в ланоякку угмпкмлайдлля 
рыодклмгм ув’яжлдлля каймйірліт і 
лднмвлмйірліт, ра віл лд номкзлув 
бджпйіглм. Так, в ХІV і ХV прмоіффят 
в Євомні омжвзвайзпщ рі омжукмві і 
одйігіилі оутз, цм гмрувайз нігґоул-
ря гйя одсмокз рыодклмгм 
ув’яжлдлля ла кмозпрщ каймйірліт і 
лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків.  

Так, в гдякзт кіпрат Гмййалгії, 
Нікдффзлз омжнмфавпя оут ла км-
озпрщ бджнозруйщлзт каймйірліт. У 
гдякзт кіпрат, ланозкйаг, у Лыбдку  
в 1547 омуі, Гакбуожі в 1595 омуі,  іж-
жа нмхзодлля одйігіилзт ндодкм-
лалщ, фапркмвм іж-жа пнівфувалля гі-
ряк, омжгуків ном пупнійщлу бджндку 
кдхкалуі узт кіпр жаплувайз жа пвіи 
оатулмк мпмбйзві жакйагз гйя бдж-
нозруйщлзт гірди, пдодг якзт роан-
йяйзпя і гірз, які вфзляйз жймфзлз. 

У ХVІ прмоіффі нмояг ж взлзк-
лдлляк рыодклмгм ув’яжлдлля як 
нмкаоалля і номгмведлляк ноакрзкз 
урозкалля в рыокат гірди, взлзка-
ырщ пндуіайщлі жакйагз гйя каймйір-
літ і лднмвлмйірліт ноавмнмоухлз-
ків, цм кмела вваеарз номявмк жкі-
лз пупнійщлмї гуккз у псдоі жапрмпу-
валля нмкаоалщ. Зкілз нмйягайз у 
нмкоацдллі кардоіайщлмгм пралмвз-
ца в’яжлів: нмкоацдллі таофувалля, 
вігкілз каигалів ра ноакрзкз нмбзр-
ря, првмодлля коацзт укмв розкал-
ля.  

Цди оут взлзк ніг внйзвмк еа-
ймпрі гм гірди і омжвзлувпя,  нмхз-
оыыфзпщ ла гмомпйзт, ніг внйзвмк 
гукаліпрзфлзт вфдлщ гоугмї нмймвз-
лз ХVІІ прмоіффя и гуед хвзгкм 
лабув нмхзодлля жавгякз мнубйікм-
валзк ноауяк Д.Гмваога, Ч. Бдкка-
оіа, В. Кмкпа. В рми ндоімг рыодклі 
нзралля праырщ кмглзкз у пвірпщкзт 
кмйат. Цщмку ракме пнозяйм рд, цм 
ланозкілуі ХVІІ прмоіффя у гомкаг-
пщкіи гукуі і євомндипщкзт жакмлм-
гавпрват жавдохзйапя жкіла нігтмгів 
гм жймфзлу і нмкаоалля.  

З вдйзкмы ілрдлпзвліпры взлз-
кайз жакйагз гйя лднмвлмйірліт ноа-
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вмнмоухлзків — уд ждкйдомбпщкі 
кмймлії, одкіплзфіи нозруйкз, вз-
ноавлі гмка, взноавлі хкмйз рмцм. 
Мз нознупкаєкм, цм нмкіцдлля 
каймйірліт і лднмвлмйірліт в уі жа-
кйагз, цм урвмоывайзпщ жа вйаплмы 
іліуіарзвмы нозварлзт мпіб, пйіг 
вваеарз взкмлалляк нмкаоалля у 
взгі нмжбавйдлля вмйі, агед жкіпр 
нмкаоалля, цм взкмлуваймпщ в галзт 
жакйагат кав упі мжлакз нмжбавйдлля 
вмйі в пуфаплмку омжукіллі ущмгм 
нмлярря. 

В нозруйкат, кмймліят, взноав-
лзт бугзлкат, ―пкзозрдйщлзт‖ гм-
кат, кмймліят, нозруйкат був одезк, 
пзпрдка пряглдлщ і жамтмфдлщ, рмгм-
фаплд жакмлмгавпрвм гмнупкайм нм-
кіцдлля жапугедлзт гм рыокз у 
взнагкат, кмйз буйз вігпурлі кіпуя у 
взноавлзт кмймліят, рмцм. 

Хаоакрдолмы мжлакмы ущмгм нд-
оімгу буйм рд, цм у сійалромніфлзи 
ндоімг мбгмвмодлля, взоіхдлля ра 
бугщ-яка акрзвліпрщ у рыодкліи псд-
оі буйз кмглзкз у пвірпщкзт кмйат. 
Дмнмкмга жапугедлзк, жаплувалля 
лмвзт ндлірдлуіаолзт жакйагів ра 
мніка лаг лзкз взжлавайзпщ нодпрз-
елзкз і нмфдплзкз іліуіарзвакз. 
Дйя нмкоацдлля гмнмкмгз ра вжає-
кмгії  кіе ндлірдлуіаолзкз жакйага-
кз, могалакз їт уноавйілля ра пупні-
йщпрвмк првмоывайзпщ сійалромніфлі 
рмваозпрва — рмваозпрва нікйувалля 
ном рыокз, які ракме оіжлмпрмомл-
лщм пнозяйз нмк’якхдллы укмв віг-
бувалля нмкаоалля каймйірліт і лд-
нмвлмйірліт. 

З омжвзркмк лаукз у уди ндоімг 
лабуваырщ нмхзодлля ігдї ном рд, 
цм рыока нмвзлла взкмлуварз нм-
каоалля лд як каоу, а як пукунліпрщ 
жатмгів пупнійщлмгм бйагмупромы 
цмгм лднмвлмйірлщмгм жймфзлуя, 
рмбрм іж жймфзлуя взтмварз нмояглу 
йыгзлу, абм, в коаилщмку взнагку, 
лд жомбзрз її гіохмы. Якцм гала ігдя 
віглмплм гмомпйзт жймфзлуів лд 
жавегз мгмбоывайапщ, рм віглмплм 
каймйірліт і лднмвлмйірліт вмла лд 
взкйзкайа ліякзт пуклівів віглмплм 
пвмєї пупнійщлмї лдмбтіглмпрі, гмуі-
йщлмпрі і одайщлмпрі.  

ПОЛІТИЧНИЙ ПЕРІОД. Пм-
фармк ущмгм ндоімгу нмв’яжуырщ ж 
взлзклдлляк кіелаомглмї пнівноауі 
и номвдгдлляк рыодклзт кмлгодпів. 
Пдохзи лдмсіуіилзи кіелаомглзи 
кмлгодп вігбувпя у Фоалксуорі-ла-
Маилі у 1845о., рмку ндлірдлуіаолзи 
ндоімг мтмнйыє ндоімг ж ндохмї нм-
ймвзлз ХІХ і гм рдндоіхлщмгм фапу.  

В уди ндоімг оут нм првмодллы 
ндлірдлуіаолзт упралмв гйя каймйір-
літ і лднмвлмйірліт вігомгзвпя ж лм-
вмы пзймы. 

Нанозкілуі ндохмї нмймвзлз 
ХІХ прмоіффя Бйдкпрмл, Тмквійщ, 
Юйіуп, Рмппдйщ омжнмфзлаырщ омж-
взрмк лмвмгм ланоякку рыодклмї 
пноавз — як нзралля пмуіайщлмгм, а 
сійалромнія взжлала явзцдк хкіг-
йзвзк. Вфдлі ндлмймгз ХІХ прмйірря 
нозихйз гм взплмвку, цм ―гйя ка-
ймйдрлзт з лдпмвдохдллмйдрлзт 
нодпрунлзкмв ылмгм вмжоапра, мбйа-
гаыцзт бмйдд зйз кдлдд гуолшкз 
лакймллмпрякз, лдмбтмгзкм лакажа-
рдйщлмд жакйыфдлзд, плабедллмд 
мпмбшк упромипрвмк. Эрм упромипрвм 
гмйелм бшрщ ракмвм, фрмбш лакажа-
рдйщлмд жакйыфдлзд зпноавйяйм ързт 
йзу, мбдпндфзвайм бш зк вмжкме-
лмпрщ ноавзйщлмгм сзжзфдпкмгм з 
нпзтмймгзфдпкмгм оажвзрзя, нозуфа-
йм бш зт к номпрмку пуомвмку мбоа-
жу езжлз, к нмпрмяллмку роугу з 
мбуфайм бш  одкдпйак з номкшпйак, 
пнмпмблшт гарщ лагделши, фдпрлши 
жаоабмрмк ла пвмбмгд‖ [5, п. 31]. 

Закмл 5 гоугля 1866 омку жакйз-
кає ждкпрва  оіжлмкалірлі гомкагпщкі, 
одйігіилі упралмвз а ракме нозвар-
лзт мпіб гм жаплувалля нмгіблзт 
жакйагів, лджайделм віг гдоеавлзт. 
В Рмпії нмфзлаырщ првмоыварзпщ 
рмваозпрва ждкйдомбпщкзт кмймліи і 
одкіплзфзт нозруйків. Пдохзк у 
фапі рмваозпрвмк взноавйдлля кайм-
йірліт і лднмвлмйірліт прайм Пдрдо-
буожщкд рмваозпрвм ждкйдомбпщкзт 
кмймліи і одкіплзфзт нозруйків, пра-
рур якмгм був жарвдогедлзи 15 піфля 
1870 омку. Такі жакйагз гйя каймйі-
рліт і лднмвлмйірліт ж ндвлзкз угм-
пкмлайдллякз сакрзфлм номіплувайз 
в Рмпіипщкіи ікндоії гм нмфарку гом-
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кагялпщкмї віилз і нозтмгу оагялпщ-
кмї вйагз. 

Іпрмоія бмомрщбз іж жймфзлакз гі-
рди жа фапів пралмвйдлля СРСР  
нмв’яжала ж їт бджнозруйщліпры, бдж-
гмгйягліпры — лапйігкмк гомкагял-
пщкмї віилз. Дйя бмомрщбз іж ноавм-
нмоухдллякз лднмвлмйірліт і бдж-
нозруйщліпры у 1918 омуі буйз првм-
одлі кмкіпії у пноават лднмвлмйірліт 
(гайі КОМОНЕП). Айд мплмвлмы 
смокмы бмомрщбз ж бджнозруйщліпры 
і жймфзлліпры прайм нмкіцдлля гірди 
і нігйірків у гзряфі упралмвз ілрдола-
рлмгм рзну гйя рзкфапмвмгм уроз-
калля і в прауімлаолі гзряфі упралмвз 
— гзряфі бугзлкз оіжлзт рзнів, гзря-
фі кіпрдфка, роугмві кмймлії і роугмві 
кмкулз, нозжлафдлі гйя розваймгм 
урозкалля, лавфалля і взтмвалля.  

Ддкодрмк РНК РРФСР ―Пом 
кмкіпії гйя лднмвлмйірліт‖ віг 14 піф-
ля 1918 омку буйм впралмвйдлм гйя 
лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків пуг і 
рыодклд ув’яжлдлля, які оаліхд буйз 
пкапмвалі.  Ср. 47 ВТК РРФСР 1924 
омку ндодгбафайа могаліжауіы гвмт 
рзнів роугмвзт бугзлків: а) гйя лд-
нмвлмйірліт ноавмнмоухлзків у віуі 
14-16 омків, жапугедлзт пугмк гм 
нмжбавйдлля вмйі; б) гйя ноавмнмоу-
хлзків ж фзпйа омбірлзфм-пдйялпщкмї 
кмймгі вікмк 16-20 омків, цм вфзлзйз 
жймфзл ―внмпйдгпрвзз каймжлафзрд-
йщлмпрз, луегш зйз пйуфаилм‖, і жа-
пугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі. 31 
роавля 1935 омку нмпралмвмы ―Пом 
йіквігауіы гзряфмї бджнозруйщлмпрі 
ра бджгмгйяглмпрі‖ буйм впралмвйдлм 
рзнз гзряфзт упралмв і їт нігнмояг-
кувалля вігмкфзк лаокмкарак. У 
жв’яжку ж узк роугмві кмймлії буйз 
віглдпдлі гм вігалля Наокмкару влу-
роіхліт пноав.  

За оагялпщкзи ндоімг в упралмвз 
нмжбавйдлля вмйі гйя лднмвлмйірліт 
ввдгдлм жагайщлммпвірлє і взомблзфд 
лавфалля, ндодгбафдлм нмоягмк ла-
ноавйдлля і взнупку взтмвалуів іж 
взтмвлзт кмймліи і омжгйягу їт пноав 

ном гмпромкмвд жвійщлдлля лднмвлм-
йірліт іж взтмвлм-роугмвзт кмймліи.  

Нзлі у псдоі гіяйщлмпрі Ддоеав-
лмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз 
Укоаїлз ндодбуває бйзжщкм 1500 лд-
нмвлмйірліт, іж якзт 120 жапугедлм гм 
нмжбавйдлля вмйі, 195 пугмк мбоалм 
жанмбіелзи жатіг у взгі розкалля ніг 
ваормы у пйігфзт іжмйярмоат, бйзжщкм 
1,5 рзп. нозжлафдлм нмкаоалля, лд 
нмв’яжалі ж нмжбавйдлляк вмйі (жгдбі-
йщхмгм – жвійщлдлля віг вігбувалля 
нмкаоалля ж взномбувалляк), які 
ндодбуваырщ ла мбйіку у нігомжгійат 
ывдлайщлмї номбауії1.  Улапйігмк 
жгіиплдлля лзжкз жатмгів цмгм ноз-
вдгдлля гіяйщлмпрі взтмвлзт кмймліи 
вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм жакмлм-
гавпрва, кіелаомглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів у гайужі жатзпру ноав 
йыгзлз і гомкагялзла ра кіелаомг-
лзт пралгаорів у псдоі взкмлалля 
козкілайщлмгм нмкаоалля у взгі нмж-
бавйдлля вмйі ла ндвлзи промк у км-
ймліят ж'явзймпя бійщхд кмейзвмп-
рди цмгм угмпкмлайдлля взтмвлмї 
омбмрз, лавфалля, мжгмомвйдлля, 
номсійакрзкз жймфзллмпрі, ніггмрмв-
кз жапугедлзт гм жвійщлдлля, гмроз-
калля одезклзт взкмг рмцм. Як 
жгмбуркз мпралліт омків кмела вз-
жлафзрз: првмодлля нпзтмймгіфлмї 
пйуебз, првмодлля жакіпрщ жагмлів 
віггійдлщ пмуіайщлм-нпзтмймгіфлмї 
пйуебз, жайуфдлля бійщхмы кіомы гм 
козкілайщлм-взкмлавфмї гіяйщлмпрі 
гомкагпщкмпрі, лагалля кмейзвмпрі 
лднмвлмйірлік карз вігнупрку і ном-
вмгзрз її жа кдеакз кмймлії. Помрд 
гмпяглдлля пралу взноавйдлля ра 
одпмуіайіжауії лднмвлмйірліт жа гмнм-
кмгмы іплуыфмгм ілпроукдлраоіы муі-
лыєрщпя лдмглмжлафлм. Зайзхаєрщпя 
цд багарм ндодгукмв, які ндодхкм-
геаырщ гіяйщлмпрі пйуеб і віггійів 
кмймліи гйя гмпяглдлля кдрз взноа-
вйдлля ра одпмуіайіжауії лднмвлмйір-
літ жапугедлзт гм нмжбавйдлля вмйі 
ла ндвлзи промк, мплмвлзкз ж лзт є 
ракі: 

_________________ 
1 Фмока № 8. Звір ном лднмвлмйірліт жапугедлзт. Бажа галзт «Сугмва прарзпрзка». 
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лджоуфла гйя гірди і лддсдкрзв-
ла могаліжауіила проукруоа взтмвлмї 
кмймлії; 

лджлафла мнйара ноауі пнівомбір-
лзків кмймлії, у нмоівляллі ж сіжзф-
лзкз, ілрдйдкруайщлзкз ра кмоайщ-
лзкз жароаракз; 

вдйзка кійщкіпрщ жаивмї нандом-
вмї омбмрз; 

взкмлалля мбмв’яжків, цм ноякм 
лд втмгярщ гм нмвлмваедлщ мпмбз, 
яка мбіикає ндвлу нмпагу; 

вігпурліпрщ лайделмї, фіркм вз-
жлафдлмї у жакмлі вжаєкмгії ж ілхзкз 
гдоеавлзкз могалакз і гомкагпщкз-
кз могаліжауіякз цмгм гмпяглдлля 
взноавйдлля ра одпмуіайіжауії жапу-
гедлзт ра жакоінйдлля гмпяглурзт 
нмжзрзвлзт ндопндкрзв. 

Алайіж іпрмозфлзт гедодй ном 
кзлуйд взкмлалля нмжбавйдлля вмйі 
цмгм лднмвлмйірліт гає жкмгу жомбз-
рз взплмвмк, цм жакйагз, які взкм-
лувайз нмжбавйдлля вмйі цмгм ка-
ймйірліт і лднмвлмйірліт, в мплмвлм-
ку взлзкйз ла мплмві рыодклзт жа-
кйагів гйя гмомпйзт і номихйз двм-

йыуіилзи хйят, цм взжлафавпя жага-
йщлзк пвірмгйягмк ном жймфзл і нм-
каоалля, омжвзркмк лаукз, мпмбйз-
вмпрякз кдлрайірдру ра куйщруоз, 
кардоіайщлзк пралмвзцдк пупнійщпр-
ва і гдоеавз. Оглак, ваорм вігкірзрз, 
цм ла лауімлайщлмку і кіелаомглм-
ку оівлі лд жавдохзвпя номудп нм-
хуку мнрзкайщлзт кмгдйди взкм-
лалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля 
вмйі прмпмвлм лднмвлмйірліт. 

Оред, взявйдлля жакмлмкіолмп-
рди ноз номвдгдллі ракмї бмомрщбз іж 
ноавмнмоухдллякз лднмвлмйірліт, її 
угмпкмлайдлля ла мплмві іпрмозфлмгм 
гмпвігу іпрмрлм пнозярзкд нмгайщ-
хмку нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі уієї 
бмомрщбз в пуфаплзт укмват. Іпрмоз-
флзи гмпвіг гмнмкагає нмгайщхмку 
номглмжуваллы, омжвзрку номсійак-
рзкз і козкілайщлм-ноавмвмку внйз-
ву ла жймфзлліпрщ каймйірліт і лднм-
влмйірліт, одайіжауії в уіи пндуіайщ-
ліи псдоі взкмг жагайщлмї нмйірзкз 
гдоеавз. Ражмк ж рзк віл пнозяє 
пуфаплмку нозилярры оіхдлщ  нм 
лабмйійзк номбйдкак. 
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Сраглік В. В. Взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі цмгм лднмвлмйір-
літ: іпрмозкм-ноавмвзи апндкр 

У праррі гмпйігедлм взлзклдлля нмкаоалля у взгйягі нмжбавйдлля вмйі, взжла-
фдла ндоімгзжауія дранів омжвзрку галмгм взгу нмкаоалля і имгм взкмлалля цмгм 
гірди, омжкозрі таоакрдолі мжлакз кмелмгм ж дранів. 
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Взжлафдлм, цм жакйагз, в якзт омжкіцайзпя лднмвлмйірлі жапугедлі, в мплмвлм-
ку взлзкйз ла нігправі рыодклзт жакйагів гйя гмомпйзт, і номихйз двмйыуіилм 
хйят омжвзрку. 

Їт пралмвйдлля взжлафаймпя жагайщлзк уявйдлляк ном жймфзл і каоу, омжвзркмк 
лаукз, мпмбйзвмпрякз кдлрайірдру і куйщруоз, кардоіайщлзк пралмк пупнійщпрва і 
гдоеавз. Взжлафдлм, цм ла лауімлайщлмку і пвірмвмку оівлят лд жавдохзвпя номудп 
нмхуку мнрзкайщлзт кмгдйди взкмлалля нмкаоалля у взгйягі нмжбавйдлля вмйі лд-
нмвлмйірліт. 

Кйюфмві пймва: нмкаоалля, взлзклдлля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі, ка-
ймйірлі і лднмвлмйірлі жапугедлі, дранз омжвзрку рыокз, нмкоаалля у взгі нмжбав-
йдлля вмйі ла ндвлзи промк. 

 
 
Сраглзк В. В. Ипнмйлдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш мрлмпзрдйщлм 

лдпмвдохдллмйдрлзт: зпрмозкм-ноавмвми апндкр 
В прарщд зппйдгмвалш вмжлзклмвдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш, мнод-

гдйдла  ндозмгзжаузя ъранмв оажвзрзя галлмгм взга лакажалзя з дгм зпнмйлдлзя 
мрлмпзрдйщлм гдрди, оапкошрш таоакрдолшд нозжлакз каегмгм зж ъранмв.  

Онодгдйдлм, фрм уфдодегдлзя, в кмрмошт пмгдоеайзпщ  лдпмвдохдллмйдрлд мпу-
егдллшд, в мплмвлмк вмжлзкйз ла мплмвалзз  рыодклшт жавдгдлзи гйя вжомпйшт, з 
номхйз двмйыузмллши нурщ оажвзрзя.  

Ит пралмвйдлзд мнодгдйяймпщ мбцзк кзомвмжодлздк м нодпрунйдлзз з лакажа-
лзз, омжвзрздк лаукз, мпмбдллмпрякз кдлрайзрдра з куйщруоз, кардозайщлшк пмпрм-
ялздк мбцдпрва з гмпугаопрва. Онодгдйдлм, фрм ла лаузмлайщлмк з кзомвмк уомвлят 
лд жавдохзйпя номудпп нмзпка мнрзкайщлшт кмгдйди зпнмйлдлзд лакажалзя в взгд 
йзхдлзя пвмбмгш лдпмвдохдллмйдрлзт.  

Кйюфдвшд пймва: лакажалзд, вмжлзклмвдлзд лакажалзя в взгд йзхдлзя пвмбмгш, 
каймйдрлзд з лдпмвдохдллмйдрлзд мпуегдллшд, ъранш омжвзрзя рыокш,  лакажалзд в 
взгд йзхдлзя пвмбмгш ла мнодгдйдллши помк. 

 
 
Stadnik V. Features of the implementation of international standards for the 

treatment of convicts in the activities of educational colonies 
The article investigated the occurrence of punishment in the form of imprisonment, 

determined the periodization of the stages of development of this type of punishment and 
its execution relative to children, revealed the characteristics of each of the stages. 

It was determined that the institutions in which the convicted juveniles were 
detained, mainly arose on the basis of prison facilities for adults, and went through the 
evolutionary path of development. 

Their formation was determined by the general worldview about crime and 
punishment, the development of science, the peculiarities of mentality and culture, the 
material condition of society and the state. It was determined that at the national and 
world levels the process of finding the optimal models for the execution of punishment in 
the form of imprisonment of minors was not completed. 

Key words:  punishment, occurrence of punishment in the form of imprisonment, 
juvenile and juvenile convicted persons, stages of development of prison, punishment in 
the form of imprisonment for a specified term. 
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Співвідношення права роботодавця на 
отримання інформації про стан  
здоров’я працівника та права на  

медичну таємницю 
 

Поавм ла жатзпр кмлсігдлуіилмї 
ілсмокауії, у рмку фзпйі – ноавм ла 
жатзпр ілсмокауії ном прал жгмомв’я 
– уд мгла іж ваейзвзт гаоалріи ноа-
вмвмгм прарупу йюгзлз, яка кмодпнм-
лгує гм нозомглмгм ноава йюгзлз ла 
фдпрь ра гігліпрь. Тмку уійкмк ймгіф-
лзкз є гдоеавлі гаоалрії ноава ла 
жатзпр ілсмокауії ном прал жгмомв’я, 
які вігмбоаеаюрьпя у лзжуі лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів. 

Так, ноавм ла лдомжгмймхдлля 
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ном йю-
гзлу гаоалруєрьпя Кмлпрзрууією 
Укоаїлз (фапрзла 2 праррі 32, фапрзла 
3 праррі 34). Такме ноавм ла кдгзфлу 
раєклзую жакоінйдлд в лзжуі прарди 
Оплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном 
мтмомлу жгмомв’я (праррі 39 (ф. 2, 5), 
39-1, 40, 43 (ф. 1)). Окодкі апндкрз 
уьмгм ноава взжлафдлі у Сікдилмку 
кмгдкпі Укоаїлз (прарря 30), Цзвійь-
лмку кмгдкпі Укоаїлз (праррі 285 

(ф. 2, 4), 286), Козкілайьлмку кмгдкпі 
Укоаїлз (у праррят 132, 145), Закмлі 
Укоаїлз  «Пом ілсмокауію» (фапрзла 
2 праррі 21), праррі 15 Закмлу Укоаї-
лз «Пом номрзгію нмхзодллю твм-
омб, жукмвйдлзт віоупмк ікулмгдсі-
узру йюгзлз (ВІЛ), ра ноавмвзи і 
пмуіайьлзи жатзпр йюгди, які езвурь 
ж ВІЛ» рмцм. 

Вігнмвіглм гм праррі 64 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз кмлпрзрууіилі ноава і 
пвмбмгз йюгзлз і гомкагялзла лд 
кмеурь бурз мбкдедлі, коік взнаг-
ків, ндодгбафдлзт Кмлпрзрууією 
Укоаїлз. З ілхмгм бмку, праррдю 32 
Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафдлм, цм 
лд гмнупкаєрьпя жбзоалля, жбдоігал-
ля, взкмозпралля ра нмхзодлля кмл-
сігдлуіилмї ілсмокауії ном мпмбу бдж 
її жгмгз, коік взнагків, взжлафдлзт 
жакмлмк, і йзхд в ілрдодпат лауімла-
йьлмї бджндкз, дкмлмкіфлмгм гмбом-
буру ра ноав йюгзлз. 
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Вйаплд ж кіокуваль лауімлайьлмї 
бджндкз, жабджндфдлля ноав йюгзлз 
жакмлмгавпрвмк ндодгбафдлм оіжлм-
калірлі ваоіалрз вжаєкмвнйзву пралу 
жгмомв’я ра роугмвзт ноав мпмбз: 

1) мбмв’яжмк омбмрмгавуя жабдж-
ндфзрз сулкуімлувалля пзпрдкз мтм-
омлз ноауі; 

2) мбмв’яжкмві кдгзфлі мгйягз 
гйя гдякзт кардгмоіи мпіб (ланоз-
кйаг, лднмвлмйірлі) абм жайделм віг 
таоакрдоу взкмлувалмї омбмрз (ла-
нозкйаг, гйя ноауівлзків, цм ноа-
уююрь у ваекзт фз хкігйзвзт укм-
ват ноауі); 

3) мбмв’яжмк омбмрмгавуя жабдж-
ндфзрз лайделі укмвз ноауі жгіглм іж 
кдгзфлзк взплмвкмк (ілгзвігуайь-
лмю номгоакмю одабійірауії) (ланоз-
кйаг, гйя мпіб ж ілвайігліпрю); 

4) пмуіайьлі гаоалрії у взнагку 
рзкфапмвмї вроарз ноауджгарлмпрі; 

5) жвійьлдлля у жв’яжку іж лдвіг-
нмвігліпрю жаикаліи нмпагі жа пралмк 
жгмомв’я рмцм. 

Поавм ла кдгзфлу раєклзую  у 
оіжлзт имгм апндкрат (ноавм ла йікао-
пьку раєклзую, рмбрм ла ілсмокауію, 
яка кмед прарз вігмка пндуіайьлзк 
пуб’єкрак – кдгзфлзк ноауівлзкак 
ра ілхзк мпмбак, якзк вмла прайа 
вігмка у жв'яжку ж взкмлалляк ном-
сдпіилзт абм пйуебмвзт мбмв'яжків; 
ноавм ла раєклзую ном прал жгмом-
в'я, рмбрм ноавм науієлра ла жатзпр 
ілсмокауії ном гіаглмж, кдрмгз йіку-
валля ра лавірь пакмгм сакру жвдо-
лдлля жа кдгзфлмю гмнмкмгмю) пра-
лмвзрь нодгкдр лаукмвзт гмпйігедль 
І. Шаркмвпькмї, А. Маоуцака, С. 
Срдудлка ра іл. Козкілайьлм-ноавмві 
апндкрз жатзпру ілсмокауії ном прал 
жгмомв’я гмпйігеувайз ракі вірфзжля-
лі вфдлі, як О. Айієва, Л. Каондлкм, Г. 
Чдбмраоьмва ра іл. Наукмві омжомбкз 
нзраль жабджндфдлля ноав ноауівлз-
ків ла мтмомлу жгмомв’я, кмейзвмпрі 
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл вла-
пйігмк пралу жгмомв’я ноауівлзка 
рмцм жгіиплювайзпь І. Коавфдлкм, Н. 
Лукахдвмю, Ю. Шдохдль ра іл. Вмг-
лмфап гмпі акруайьлзк жайзхаєрьпя 
нзралля взжлафдлля байалпу ілрд-
одпів омбмрмгавуя і ноауівлзка; жа-

бджндфдлля, ж мглмгм бмку, укмв гйя 
жбдодедлля езрря і жгмомв’я як пакм-
гм ноауівлзка, рак і мпіб, якзк віл 
нмрдлуіилм кмед жавгарз хкмгз вла-
пйігмк вйаплмгм жатвмоювалля (ла-
нозкйаг, у таофмвіи номкзпймвмпрі, 
ноз уноавйіллі мб’єкракз нігвзцдлмї 
лдбджндкз рмцм), а ж ілхмгм бмку – 
какпзкайьлм жатзпрзрз ноавм ла 
нозварліпрь ноауівлзка. 

Мдрмю галмї праррі є ж’япувалля 
кде гмнупрзкмгм мбкдедлля ноава 
ра раєклзую ном прал жгмомв’я у ап-
ндкрі жабджндфдлля взкмлалля мпм-
бмю пвмєї роугмвмї сулкуії. 

Оред, ндохзи кмкдлр, якзи 
внйзває ла ноавм ла жатзпр ілсмока-
уії ном прал жгмомв’я ноауівлзка – 
мбмв’яжкмвзи нмндодгліи кдгзфлзи 
мгйяг (і лагайі – ндоімгзфлі кдгзфлі 
мгйягз). Згіглм ж фзллзк жакмлмгав-
првмк (прарря 139 КЗнП Укоаїлз, 
прарря 17 ЗУ «Пом мтмомлу ноауі») 
омбмрмгавдуь жмбмв’яжалзи жа вйаплі 
кмхрз могаліжуварз номвдгдлля нм-
ндодгльмгм (ноз нозиляррі ла омбм-
ру) і ндоімгзфлзт (номрягмк роугмвмї 
гіяйьлмпрі) кдгзфлзт мгйягів ноауів-
лзків, жаилярзт ла ваекзт омбмрат, 
омбмрат іж хкігйзвзкз фз лдбджндф-
лзкз укмвакз ноауі абм ракзт, гд є 
нмродба у номсдпіилмку гмбмоі, цм-
оіфлмгм мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм 
мгйягу мпіб вікмк гм 21 омку. 

Такме омбмрмгавдуь жмбмв’яжалзи 
жабджндфзрз жа пвіи оатулмк нмжафдо-
гмвзи кдгзфлзи мгйяг ноауівлзків у 
гвмт взнагкат: 

 жа жаявмю ноауівлзка, якцм 
віл вваеає, цм нмгіохдлля пралу им-
гм жгмомв’я нмв’яжалд ж укмвакз ноа-
уі; 

 жа вйаплмю іліуіарзвмю, якцм 
прал жгмомв’я ноауівлзка лд гмжвмйяє 
имку взкмлуварз пвмї роугмві 
мбмв’яжкз. 

Якцм жа ндохмю нігправмю ном-
бйдка йзхд у кмейзвмпрі жймвез-
валля узк ноавмк ж бмку ноауівлзка, 
рм прмпмвлм гоугмї взлзкає лзжка 
жанзраль.  

Рмбмрмгавдуь кає ноавм ланоавз-
рз ноауівлзка ла нмжафдогмвзи 
кдг.мгйяг, лджваеаюфз ла баеалля 
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ноауівлзка. Факрзфлм, ракд ланоав-
йдлля кає ґоулруварзпь ла нозну-
цдллі унмвлмваедлмї мпмбз (кдгзф-
лмгм ноауівлзка фз іледлдоа ж мтм-
омлз ноауі), які ноз уьмку кмеурь 
лд нігрвдогзрзпь. Дайі, ла нігправі 
взплмвку гмймвлмгм йікаоя кдгзкм-
паліраолмї фапрзлз ном лдмбтігліпрь і 
розвайіпрь ндодвдгдлля ла ілху йдг-
ху омбмру ра жгмгз ноауівлзка омбм-
рмгавдуь взгає лакаж ном жкілу іпрм-
рлзт укмв ноауі абм ном ндодвдгдлля 
ла ілху йдгху омбмру ла взжлафдлзи 
промк абм нмпріилм. 

Піпйя жакілфдлля впралмвйдлмгм 
промку ноауівлзк кає ноавм нмвдолу-
рзпя ла нмндодглє кіпуд омбмрз. У 
оажі взжлалля ноауівлзка нозгарлзк 
гйя взкмлалля жажлафдлмї омбмрз віл 
ракме кмед нмвдолурзпя гм взкм-
лалля мбмв’яжків жа нмндодглік роу-
гмвзк гмгмвмомк. Оглак упя уя пзру-
ауія кмед нозжвдпрз гм пугмвмгм 
пнмоу, якцм ноауівлзк вваеарзкд, 
цм имгм лдмбґоулрмвалм вігпрмомлз-
йз віг омбмрз гйя номтмгедлля кд-
гзфлмгм мгйягу. Зваеаюфз ла уд ра 
ла гмгаркмві взроарз, які кає нмлдпрз 
омбмрмгавдуь, вкажалд ноавм гмпзрь 
пкйаглд гйя ноакрзфлмї одайіжауії. 

Коік рмгм, гйя гдякзт взгів жа-
илярмпрі мбмв’яжкмвмю є паліраола 
клзека, в якіи цд бійьх гдрайіжмвала 
ілсмокауія ном прал жгмомв’я ноауів-
лзка. Улзклурз мрозкалля омбмрм-
гавудк ракзт вігмкмпрди лдкмейзвм, 
мпкійькз пакд вйаплзк (кдоівлзк) 
юозгзфлмї мпмбз, якзи жабджндфує 
взомблзурвм ндвлзт номгукрів абм 
лагалля нмпйуг, лдпд вігнмвігайьліпрь 
жа гмрозкалля ноав пнмезвафів. На-
нозкйаг, жайзхаюфз пвмїт гірди у 
гзряфмку пагмфку абм жакйагі мпвірз, 
барькз каюрь ноавм ндодкмларзпь, 
цм, як кілікук, гірз лд бугурь жаоа-
едлі віг ндопмлайу бакрдоіайьлмю 
ілсдкуією. Тмбрм в галмку взнагку 
кз прзкаєкмпь іж пніввіглмхдлляк 
нубйіфлзт ра нозварлзт ілрдодпів ж 
ндодвагмю ла кмозпрь ндохзт. Огла-
фд мпмба лд нмжбавйдла ноава лд нм-
вігмкйярз ном прал пвмгм жгмомв’я, а 
вігкмвзрзпь нозпрунарз гм омбмрз 
(якцм кмва игд ном нмндодгліи 

кдг.мгйяг) абм жвійьлзрзпь ж ілхзт 
нігправ (жа вйаплзк баеалляк фз жа 
угмгмю прмоіл). 

Бійьх пкйагла пзруауія гйя ом-
бмрмгавуя. Так, праррдю 40 Кмгдкпу 
жакмлів ном ноаую Укоаїлз ндодгба-
фдла кмейзвіпрь омжіовалля роугмвм-
гм гмгмвмоу ж іліуіарзвз вйаплзка абм 
унмвлмваедлмгм лзк могалу у оажі 
взявйдлмї лдвігнмвіглмпрі ноауівлзка 
жаикаліи нмпагі абм взкмлуваліи ом-
бмрі влапйігмк пралу жгмомв’я, якзи 
ндодхкмгеає номгмведллю галмї 
омбмрз (вігнмвіглм гм  нулкру 2 прар-
рі 40 КЗнП Укоаїлз). Такзк фзлмк, 
вйаплзк (кдоівлзк) кає жкмгу взкм-
ларз пвіи мбмв’яжмк цмгм жабджндфдл-
ля лайделзт укмв ноауі (бджндфлзт 
гйя жгмомв’я ноауівлзка), а ракме 
цмгм взгмрмвйдлля якіплмї, бджндфлмї 
номгукуії/нмпйуг. Оглак роугмвд 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз прмїрь, лапак-
ндодг, ла прмомеі роугмвзт ноав ноа-
уівлзка. В уіймку, уд є нмжзрзвлмю 
рдлгдлуією, гмнмкз лд хкмгзрь пуп-
нійьлзк ілрдодпак. Змкодка, вігнмві-
глм гм праррі 43 КЗнП Укоаїлз жві-
йьлдлля ноауівлзка жа вкажалмю вз-
цд нігправмю кмед бурз номвдгдлм 
йзхд жа нмндодгльмю жгмгмю взбмо-
лмгм могалу (номспнійкмвмгм нодг-
правлзка), ндовзллмї номспнійкмвмї 
могаліжауії, у оажі якцм ноауівлзк є її 
фйдлмк. У фмку вбафаєрьпя жагомжа 
ракзт мбкдедль? Пм-ндохд, жарягу-
валля фапу, лавірь у взнагку мроз-
калля ракмї жгмгз, агед у омбмрмгав-
уя лд жавегз є кмейзвіпрь омжхз-
одлля храру жагйя рмгм, цмб нмкйап-
рз взкмлалля мбмв’яжків мпмбз, яка 
вігпрмомлдла віг омбмрз жа пралмк 
жгмомв’я, ла ілху мпмбу. Пм-гоугд, 
ракзи ноауівлзк кмед бурз нмрдл-
уіилм лдбджндфлзк гйя езрря ра жгм-
омв’я ілхзт мпіб, рмку лавірь ндодвд-
гдлля имгм ла йдгху омбмру кмед лд 
взоіхзрз нзралля жабджндфдлля жгм-
омвзт ра бджндфлзт укмв ноауі. Поз-
кірлм, цм у номдкрі  Закмлу Укоаїлз 
«Пом влдпдлля жкіл гм Кмгдкпу жакм-
лів ном ноаую Укоаїлз цмгм нмпз-
йдлля жатзпру ноав ноауівлзків ноз 
укйагдллі роугмвмгм гмгмвмоу ра віг-
прмомлдллі віг омбмрз» віг 20.02.2019 
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№ 10069 ндодгбафдлм кмейзвіпрь 
жвійьлдлля ракмї мпмбз бдж нмндодг-
льмгм нмгмгедлля іж взбмолзк мога-
лмк (номспнійкмвзк нодгправлзкмк), 
ндовзллмю номспнійкмвмю могаліжа-
уією[2]. 

Вмглмфап, жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
ндодгбафає ндох жа впд нігрозкку 
пмуіайьлм лджатзцдлзт вдопрв лапд-
йдлля. Дм ракмї кардгмоії мпіб лайд-
еарь, ланозкйаг, мгзлмкі кардоі. Фа-
крзфлм ла пьмгмглі жвійьлзрз еілку 
жі прарупмк мгзлмкмї кардоі ж гзрз-
лмю вікмк гм 14 омків абм гзрзлмю-
ілвайігмк гм 18 омків, ж іліуіарзвз 
омбмрмгавуя (лджайделм віг нігправ 
жвійьлдлля) лдкмейзвм. Сраррдю 184 
КЗнП Укоаїлз ндодгбафдлм йзхд 
кмейзвіпрь жвійьлдлля у взнагку 
нмвлмї йіквігауії нігнозєкпрва, упра-
лмвз, могаліжауії, кмйз гмнупкаєрьпя 
жвійьлдлля ж мбмв’яжкмвзк ноаудвйа-
хрувалляк. 

Айд ноз уьмку лд кмела гмнуп-
рзрз, абз фдодж вігпурліпрь лайделзт 
укмв ноауі (цм вігнмвігайз б взплм-
вку МСЕК ра ілгзвігуайьліи номгоа-
кі одабійірауії мпмбз ж ілвайігліпрю) 
жгмомв’я ноауівлзуі ж ілвайігліпрю 
нмгіохзймпь, мпкійькз жгіглм жі прар-
рдю 172 КЗнП Укоаїлз омбмрмгавдуь 
жмбмв’яжалзи  ноаудвйахруварз мпмбу 
ж ілвайігліпрю вігнмвіглм гм кдгзф-
лзт одкмкдлгауіи. 

Тмбрм сакрзфлм в укмват, кмйз 
омбмрмгавдуь лд кає жкмгу жаномнм-
луварз ракіи мпмбі ілху омбмру, ж 
йдгхзкз укмвакз ноауі, віл прає жа-
оуфлзкмк ракмї пзруауії. Єгзлзи км-
ейзвзи ваоіалр – уд вігпрмомлзрз 
раку ноауівлзую віг взкмлалля лдю 
омбмрз, айд в ракмку взнагку вігпур-
лі і ноавмві нігправз (і, бугдкм вігвд-
орі – ілрдодп омбмрмгавуя) жбдоігарз 
жа лдю пдодгліи жаомбірмк алі фапркм-
вм, алі у нмвлмку мбпяжі. Тмбрм фзллд 
жакмлмгавпрвм ндодгбафає лд прійькз 
одайьлі жатмгз жатзпру пмуіайьлм 
лджатзцдлмї мпмбз, прійькз првмоює 
укмвз жагйя ндодкйагалля пмуіайьлмї 
сулкуії гдоеавз ла омбмрмгавуя ра 
жкухує имгм абм гмкмвйярзпь ном 
жвійьлдлля ж ноауівлзудю ла вжаєкм-
взгіглзт укмват, абм жабджндфзрз гйя 

лдї какпзкайьлм лдкмксморлу пзру-
ауію, в оджуйьрарі якмї вмла водхрі-
одхр пакмпріилм взоіхзрь жвійьлз-
рзпь. Дйя взоіхдлля нмгіблмї пзруа-
уії кмела буйм б жагіярз фіркзи кд-
таліжк жа уфапрі гдоеавз в мпмбі, ла-
нозкйаг Ддоеавлмї пйуебз жаилярм-
прі. Тмбрм ла жакмлмгавфмку оівлі 
ндодгбафзрз кдталіжк вжаєкмгії ом-
бмрмгавуя ла гмгмвіолзт укмват цм-
гм жабджндфдлля ндодвдгдлля ракмї 
ноауівлзуі ла ілху омбмру в могалі-
жауію, яка кає нмродбу у ноаудвйах-
руваллі мпмбз ж ілвайігліпрю, ра у 
якіи лаявла вакалпія іж лайделзкз 
гйя ракмї мпмбз укмвакз ноауі. 

Окодкд нзралля цмгм ноауівлз-
ків ж ілвайігліпрю. Агед ілгзвігуайь-
ла номгоака одабійірауії, яку ноауів-
лзк кає лагарз омбмрмгавую жагйя 
жабджндфдлля лайделзт укмв ноауі, 
кіпрзрь гмпрарльм гдрайьлу ілсмока-
уію цмгм пралу жгмомв’я ноауівлзка. 
І в галмку взнагку рде є номгайзлз 
жакмлмгавфмгм одгуйювалля, агед 
нмноз лаявліпрь мбмв’яжку омбмрмга-
вуя првмозрз бджндфлі укмвз ноауі 
гйя ноауівлзка ж ілвайігліпрю, вігпу-
рля лмока, яка жмбмв’яжувайа б ноа-
уівлзка нодг’явйярз ілгзвігуайьлу 
номгоаку одабійірауії. Нармкіпрь км-
ва игд йзхд ном кдгзфлзи взплмвмк, 
в якмку гдрайьлм лд омжкозваюрьпя 
упі лдмбтіглі укмвз гйя омбмрз мпмбз 
ж ілвайігліпрю. Ба бійьхд, фапрзлмю 2 
праррі 39-1 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я ндодг-
бафдлм жабмомлу взкагарз ра лагава-
рз жа кіпудк омбмрз абм лавфалля 
ілсмокауію ном гіаглмж ра кдрмгз 
йікувалля науієлра. Тмку сакрзфлм 
омбмрмгавдуь кмед лдпвігмкм нмоу-
хуварз жакмлмгавпрвм ном мтмомлу 
жгмомв’я, мпкійькз лд вмймгіє гмпрар-
лік мбпягмк лдмбтіглмї ілсмокауії.  

Напрунлд нзралля цмгм жатзпру 
ноава ла нозварліпрь ноауівлзка – уд 
йзпркз лдноауджгарлмпрі. Сьмгмглі у 
йзпркат лдноауджгарлмпрі гіаглмж 
жажлафаєрьпя йзхд ла взкмгу науієл-
ра, рмку смокайьлм имгм ноавм ла 
лдомжгмймхдлля ілсмокауії ном прал 
жгмомв’я лд нмоухуєрьпя. Вмглмфап в 
мбмв’яжкмвмку нмоягку вкажуєрьпя 
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лажва і кіпуд жлатмгедлля кдгзфлмї 
упралмвз, номправйяєрьпя хракн ра 
ндфарка жакйагу мтмомлз жгмомв'я. 
Кмкіпія іж пмуіайьлмгм проатувалля, 
цм првмоюєрьпя омбмрмгавудк, жм-
бмв’яжала ндодвіозрз уі галі ра лд 
кає ноава нозжлафарз гмнмкмгу ж 
рзкфапмвмї лдноауджгарлмпрі у оажі 
вігпурлмпрі кмромгмпь ж взцдлажвалзт 
одквіжзрів. Оглак ноавм ноауівлзка 
ла нозварліпрь у ракмку взнагку нм-
оухуєрьпя, агед кдгзфлзи жакйаг, у 
якмку науієлр мрозкував кдгзфлу 
гмнмкмгу, кмед бурз, ланозкйаг, 
нпзтіарозфлмю йікаолдю, і мпмбі км-
еурь бурз жавгалі лджоуфлмпрі у 
жв’яжку іж мбіжлаліпрю її кмйдг ном 
мрозкалля ракмгм взгу кдгзфлзт 
нмпйуг. Іж жаномвагедлляк дйдкромл-
лмї мбомбкз ра мбйіку йзпрків лдноа-
уджгарлмпрі уя номбйдка кмед бурз 
взоіхдла, мглак пуклівлзкз є нз-
ралля агкіліпроувалля уієї пзпрдкз, 
кмйа мпіб, якзк бугд гмпрунла ілсм-
окауія ном прал жгмомв’я науієлрів, 
ндодвіокз гіиплмпрі йзпрків лдноауд-
жгарлмпрі рмцм. 

Як пйухлм жажлафає О. Пмпзка-
йюк, кдеі, нігправз ра укмвз вроу-
фалля омбмрмгавуя у ноавм ла нозва-
рліпрь ноауівлзка нмвзллм вігнмвіга-
рз роьмк козрдоіяк: 1) жакмллі нігп-

равз вроуфалля; 2) йдгірзкла кдра 
вроуфалля; 3) пнівкіоліпрь ракмгм 
вроуфалля нмправйдліи кдрі [2]. Вйа-
плд, ракзи взплмвмк аврмо омбзрь, 
ґоулруюфзпь ла алайіжі ноакрзкз Єв-
омндипькмгм пугу ж ноав йюгзлз, цм 
уійкмк ужгмгеуєрьпя іж пуфаплзкз 
рдлгдлуіякз гдоеавм- ра ноавмрвм-
одлля в Укоаїлі. Вмглмфап ракзи ніг-
тіг гмуійьлм буйм б вжярз гм увагз 
жакмлмгавую ноз влдпдллі жкіл гм 
номдкру ра нозиляррі Тоугмвмгм км-
гдкпу Укоаїлз.  

Пігпукмвуюфз упд взцджажлафдлд 
ваорм жомбзрз лапрунлі взплмвкз. 
Нажоійа лагайьла нмродба жакілз жа-
праоійзт жакмлмгавфзт лмок, цм гі-
юрь цд ж оагялпькзт фапів, ж кдрмю їт 
вігнмвіглмпрі пуфаплзк одайіяк. На 
пьмгмглі нзралля прмїрь лд йзхд у 
жабджндфдллі кдталіжку жатзпру ноав 
ноауівлзка, айд і у првмодллі одайь-
лзт кмейзвмпрди гйя омбмрмгавуів 
взкмлуварз ндодгбафдлі жакмлмгавпр-
вмк мбмв’яжкз. Суфапла гдоеава, яка 
взжлафаєрьпя як пдовіпла, сулкуії 
пмуіайьлмгм жатзпру ра кмлромйю 
нмвзлла жгіиплюварз іж кілікайьлзк 
лавалраедлляк ла нозварлзт мпіб, у 
рмку фзпйі омбмрмгавуів, жгіиплююфз 
уі сулкуії жа оатулмк првмодлзт 
гдоеавлзт могалів, пйуеб ра упралмв.    
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Вапдфкм Л. А. Сммрлмхдлзд ноава оабмрмгардйя ла нмйуфдлзд злсмокаузз м 

пмпрмялзз жгмомвья оабмрлзка з ноава ла кдгзузлпкую раилу 
Срарья нмпвяцдла таоакрдозпрзкд ноавмвыт мплмвалзи вкдхардйьпрва оабмрмга-

рдйя в ноавм ла нозварлмпрь оабмрлзка. Онодгдйдлм, фрм нмйуфдлзд злсмокаузз м 
пмпрмялзз жгмомвья оабмрлзка – лдмбтмгзкмд  упймвзд гйя мбдпндфдлзя вынмйлдлзя 
оабмрмгардйдк пвмзт мбяжаллмпрди нм пмжгалзю бджмнаплыт упймвзи роуга з нмйуфд-
лзя гмйелыт оджуйьрармв тмжяипрвдллми гдярдйьлмпрз. В рм ед водкя нмгфдокзвадр-
пя лдмбтмгзкмпрь пмвдохдлпрвмвалзя гдипрвуюцдгм жакмлмгардйьпрва нм уодгуйзом-
валзю вмномпа мгоалзфдлзя ноава ла кдгзузлпкую раилу в пвяжз п вынмйлдлздк 
роугмвми сулкузз. 

Кйюфдвыд пймва: злсмокаузя м пмпрмялзз жгмомвья, кдгзузлпкая раила, ноава 
оабмрлзка, ноавм ла нозварлмпрь, оабмрмгардйь, мбяжаллмпрз оабмрмгардйя, кдгзузл-
пкзи мпкмро. 

 
 
Vasechko L. Correlation of the right of the employer to receive information on 

the health status of the employee and the right to medical confidentiality  
The article is devoted to the description of the legal grounds for the interference of 

the employer in the right to privacy of the employee. It was determined that obtaining 
information about the employee’s health status is a necessary condition for ensuring that 
the employer fulfills his duties to create safe working conditions and obtain proper 
business results. At the same time, the need to improve existing legislation to resolve the 
issue of restricting the right to medical confidentiality in connection with the 
performance of a labor function is emphasized. 

Key words: health information, medical confidentiality, employee rights, privacy 
rights, employer, employer responsibilities, medical examination. 
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Пмпралмвка номбйдкз. У пвірйі 
євомндипькмї ілрдгоауії, цм розває в 
Укоаїлі, псдоа мтмомлз жгмомв’я нд-
одбуває у авалгаогі козрзкз, цм пу-
номвмгеує номудп роалпсмокауії 
лауімлайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я. Уогдлрла нмродба одсмоку-
валля гайужі є мфдвзглмю гйя впіт 
уфаплзків кдгзфлзт ноавмвіглмпзл, 
номрд моієлрзоз одсмокз ра кдрмгз 
їт гмпяглдлля лд гмжвмйяюрь вдпрз 
кмву ном уійкмвзрзи упніт одайіжауії 
мпралльмї. 

Так, жа оджуйьраракз лджайделмгм 
мнзрувалля 423 одпнмлгдлрів ж фзпйа 
кдгзфлзт ноауівлзків, номвдгдлмгм 
Ілпрзрурмк дкмлмкіфлзт гмпйігедль 
ра нмйірзфлзт кмлпуйьрауіи кмела 
взжлафзрз лзжку номбйдклзт кмкдл-
рів, жмкодка: а) лдгмпрарлє нігвзцдл-
ля жаомбірлмї нйарз кдгзфлзт ноа-
уівлзків; б) нігвзцдлля лавалраедл-
ля у жв’яжку іж вдгдлляк нандомвмї ра 
дйдкромллмї гмкукдлрауії; в) лдгм-

прарлє омжукілля кмкнмлдлрів одсм-
окз (у йікаоів ра науієлрів); г) лдгм-
прарлі лавзфкз омбмрз «жа лмвзкз 
ноавзйакз»; ґ) лдужгмгедлд жакмлм-
гавпрвм ном кдгзузлу в пійьпькіи 
кіпудвмпрі; г) лдвзжлафдліпрь каибу-
рльмгм кдгзфлмї одсмокз; д) лдвод-
гуйьмвалі вжаєкзлз кіе лдвігкйаг-
лмю гмнмкмгмю ра врмозллмю йал-
кмю [1]. 

Пмояг іж жкілакз цм прмпуюрьпя 
омжвзрку в Укоаїлі лмвмї кмгдйі мтм-
омлз жгмомв’я ра хйятів мнрзкіжауії 
її сілалпувалля, ваейзвзк кмкдлрмк 
є угмпкмлайдлля гдйікрлзт кдгзкм-
ноавмвзт віглмпзл. Наеайь, нзралля, 
нмв’яжалі іж угмпкмлайдлляк агкіліп-
роарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
лд жлатмгярь агдкварлмї нігрозккз у 
Закмлмгавуя, првмоююфз рзк пакзк 
пзруауію, кмйз лаявлі айгмозркз лд 
гіюрь, а првмодлля лмвзт лд номнм-
луєрьпя. Наибійьх япкоавм уд пнм-
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прдоігаєрьпя ноз гдрайьлмку омжгйягі 
нмймедль вірфзжлялмгм Кмгдкпу ном 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
(гайі – КУнАП), якзи пьмгмглі пкйа-
глм вваеарз дсдкрзвлзк ілпроукдл-
рмк номрзгії агкіліпроарзвлзк ноа-
вмнмоухдлляк у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Позфмку уд оівлмю кіомю прм-
пуєрьпя лдвігнмвіглмпрі взкмгак фапу 
як кардоіайьлзт, рак і номудпуайьлзт 
имгм лмок. 

У уіймку нзраллякз угмпкмла-
йдлля нубйіфлмгм уноавйілля псдомю 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлз жаикайм-
пя фзкайм лаукмвуів ра ноакрзків як 
ж юозгзфлмгм, рак і ж кдгзфлмгм са-
ту, пдодг якзт: О. В. Бмгмкмйдуь, 
І. О. Буояк, В. О. Гайаи, З. С. Гйа-
гул, Р. Ю. Годвумва, Л. М. Ддхкм, 
Р. А. Маигалзк, Х. В. Макур, В. М. Пах-
кмв, О. М. Піціра, Я. Ф. Рагзх, Л. О. Са-
кійзк, І. Я. Сдлюра, В. Ю. Срдудлкм, 
С. Г. Срдудлкм, М. М. Тзцдлкм, 
М. І. Хвзпюк ра багарм ілхзт. 

Ражмк іж рзк, упніхла одайіжауія 
одсмокз лауімлайьлмї пзпрдкз мтм-
омлз жгмомв’я лд є кмейзвмю бдж 
увагз гм впіт її пкйагмвзт, жмкодка, 
гм юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі жа 
ноавмнмоухдлля у уіи псдоі. Сдодг 
ілхмгм, гмпі лд жлаихйз лаукмвмгм 
взоіхдлля номбйдкз угмпкмлайдлля 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я. 

Мдра праррі нмйягає у рмку, цмб 
ла нігправі алайіжу фзллмгм жакмлм-
гавпрва ра лаукмвзт нмжзуіи мкодп-
йзрз нмрмфлі номбйдкз номвагедлля 
в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
ра пномглмжуварз ндопндкрзвз имгм 
угмпкмлайдлля. 

Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу гмп-
йігедлля. Нагагаєкм, цм вігнмвіглм 
гм праррі 245 КУнАП, жавгаллякз 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля є: пвмєфаплд, 
впдбіфлд, нмвлд і мб’єкрзвлд ж’япу-
валля мбправзл кмелмї пноавз, взоі-
хдлля її в рмфліи вігнмвіглмпрі ж жа-
кмлмк, жабджндфдлля взкмлалля взлд-
пдлмї нмпралмвз, а ракме взявйдлля 
нозфзл ра укмв, цм пнозяюрь вфз-

лдллю агкіліпроарзвлзт ноавмнмоу-
хдль, жанмбігалля ноавмнмоухдлляк, 
взтмвалля гомкагял у гупі гмгдоеал-
ля жакмлів, жкіулдлля жакмллмпрі [2]. 

Напноавгі, фдодж жлафлу кійькіпрь 
номбйдк, цм пуномвмгеуюрь жгага-
лзи взг номвагедлля, взоіхдлля 
жавгаль фапрм жвмгзрьпя гм смокайі-
жку. Напакндодг уд прмпуєрьпя лдв-
гайм номвдгдлмгм козрдоію омжкдеу-
валля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоу-
хдль. Як лапйігмк, кз каєкм омжнм-
омхдлі нм гйавак КУнАП агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля, цм каюрь 
пнійьлзи мб’єкр – «мтмомла жгм-
омв’я». 

Дмпрарльм ґоулрмвлм номбйдкз 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа 
вфзлдлля ноавмнмоухдль у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я омжкозрі З.С. Гйа-
гулмк, якзи жауваеує ла рмку, цм 
вігнмвіглі ноавмнмоухдлля омжкіцд-
лі у роьмт оіжлзт гйават КУнАП [3, 
п.75]. Позлагіглм жажлафзкм, цм ала-
ймгіфлзи ндодйік агкіліпроарзвлзт 
ноавмнмоухдль у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я лавмгзрь у пвмїи ноауі 
О. С.  Дмудлкм, нмпзйаюфзпь ноз 
уьмку йзхд ла КУнАП [4, п.129]. 

Воатмвуюфз рд, цм ноауя 
З. С.  Гйагула гармвала цд 2008 ом-
кмк, лзефд лакз номнмлуєрьпя урмф-
лдлзи ндодйік агкіліпроарзвлзт ноа-
вмнмоухдль, мб’єглалзт псдомю мтм-
омлз жгмомв’я. Пігґоулряк гйя смо-
кувалля ндодйіку пйугувайа ноауя 
З.С. Гйагула у пукунлмпрі іж вйаплзк 
бафдлляк ра уоатувалляк жкіл у ла-
уімлайьлмку жакмлмгавпрві. 

1) Гйава 5 «Агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля в гайужі мтмомлз ноауі і 
жгмомв’я лапдйдлля»: 42, 42-1, 42-2, 
42-4, 44, 44-1, 44-2, 45, 45-1, 46, 46-1, 
46-2. 

2) Гйава 12 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі рмогі-
вйі, гомкагпькмгм таофувалля, псдоі 
нмпйуг, в гайужі сілалпів і нігнозєк-
лзуькіи гіяйьлмпрі»: 166-22. 

3) Гйава 13 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі прал-
гаорзжауії, якмпрі номгукуії, кдромйм-
гії ра пдорзсікауії»: 167, 168-1, 168-2, 
170.  
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4) Гйава 15 КУнАП «Агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля, цм нмпягаюрь 
ла впралмвйдлзи нмоягмк уноавйіл-
ля»: 188-10, 188-11 КУнАП. 

5) Гйава 13-А КУнАП «Агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж 
кмоунуією»: 172-9-2 . 

Мз уійкмк ндодкмлалі, цм 
мб’єглалля агкіліпроарзвлзт ноавм-
нмоухдль в кдеат мкодкмї гйавз жа 
козрдоієк їт лайделмпрі гм псдоз 
мтмомлз жгмомв’я іпрмрлм пномпрзрь і 
нмкоацзрь дсдкрзвліпрь номвагедл-
ля в пноават ном ракі агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля жа оатулмк пном-
цдлля квайісікауії номрзноавлзт 
гіяль. Іж ндодоатмвалмгм взнйзває, 
цм мб’єкрмк лавдгдлзт ноавмнмоу-
хдль кмед взпрунарз як мпмбзпрд 
жгмомв’я мпмбз, рак і гомкагпькд жгм-
омв’я у уіймку, абм е ноавзйа і прал-
гаорз, цм жгарлі внйзлурз ла прал 
жгмомв’я кмелмгм, абм жгмомв’я лапд-
йдлля жагаймк. 

Напрунлмю номбйдкмю номва-
гедлля є вігпурліпрь пзлтомліжауії 
нмймедль КУнАП ж ілхзкз лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз, пноякмва-
лзкз ла водгуйювалля віглмпзл у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі. Цд 
номдкруєрьпя ла кмйм уфаплзків ракм-
гм номвагедлля. Нанозкйаг, нмпра-
лмвмю Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
віг 29 бдоджля 2017 омку № 348 «Дд-
які нзралля Ддоеавлмї паліраолм-
днігдкімймгіфлмї пйуебз», буйм ноз-
илярд оіхдлля ном йіквігауію галмї 
пйуебз [5]. Нармкіпрь, фзллзи КУ-
нАП кіпрзрь праррю 236 «Оогалз 
гдоеавлмї паліраолм-днігдкімймгіфлмї 
пйуебз», у жкіпрі якмї пдодг ілхмгм 
жажлафдлм, цм: «могалз гдоеавлмї 
паліраолм-днігдкімймгіфлмї пйуебз 
омжгйягаюрь пноавз ном агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж 
нмоухдлляк паліраолзт лмок (прарря 
42), а ракме ном агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля, ндодгбафдлі фапрзлмю 
н’ярмю праррі 41, праррякз 78, 80 -  
83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (кмйз 
вмлз є нмоухдллякз паліраолзт 
лмок), ра праррдю 188-11 уьмгм Кмгд-
кпу» [2]. Якцм пуб’єкракз омжгйягу 
пноав у номвагедллят в пноават ном 

лавдгдлі взцд агкіліпроарзвлі ноа-
вмнмоухдлля взпрунаюрь могалз 
(нмпагмві мпмбз) Міліпрдопрва мтм-
омлз жгмомв’я Укоаїлз (гайі – МОЗ) 
абм Ддоеавлмї пйуебз ж нзраль бдж-
ндфлмпрі таофмвзт номгукрів ра жатз-
пру пнмезвафів, фмку ном уд ноякм 
лд вкажалм у КУнАП? Ммейзвм рм-
ку, цм рака лдвзжлафдліпрь прає у 
лагмгі ноз нмоухдллят фзллмгм жа-
кмлмгавпрва. Ммейзвм, рмку цм жа 
ілхмю праррдю КУнАП 188-11 «Нд-
взкмлалля нмпралмв, омжнмоягедль, 
нознзпів, взплмвків, а рак пакм іл-
хзт жакмллзт взкмг нмпагмвзт мпіб 
могалів гдоеавлмї паліраолм-
днігдкімймгіфлмї пйуебз», агкіліпр-
оарзвла вігнмвігайьліпрь ряглд жа 
пмбмю лакйагдлля хроасу ла гомка-
гял віг мглмгм гм гвалагуярз лдмнм-
гаркмвувалзт кілікуків гмтмгів гом-
кагял і ла нмпагмвзт мпіб – віг хдп-
рз гм гвагуярз н’ярз лдмнмгаркмву-
валзт кілікуків гмтмгів гомкагял 
[2]. Тмбрм, лдвзкмлалля омжнмоя-
гедль лдіплуюфмгм могалу ряглд жа 
пмбмю лакйагдлля хроасу в омжкіоі 
віг 17 гм 425 гозвдль, цм є гмвмйі 
«пзквмйіфлмю» пукмю. 

З ілхмгм бмку, лмвмпрвмодла  
Науімлайьла пйуеба жгмомв’я Укоаї-
лз (гайі – НСЗУ) [6] нмжбавйдла 
бугь-якзт агкіліпроарзвлм-юозп-
гзкуіилзт нмвлмваедль, цм ракме 
нігкоінйюєрьпя вігпурліпрю вігнмвіг-
лзт нмймедль у жкіпрі гіюфмгм КУ-
нАП [2]. 

Тодрьмю номбйдкмю номвагедл-
ля в пноават ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я лакз взжлафдлм кмоунуію. 
Мз прмїкм ла нмжзуії пніввіглмхдлля 
кіе оівлдк кардоіайьлзт прарків ра 
оівлдк лдрдонзкмпрі гм кмоунуіилзт 
номявів. На пьмгмглі лд є лмвзкз 
жакйзкз ном нмпзйдлля юозгзфлмї 
вігнмвігайьлмпрі кдгзфлзт ноауівлз-
ків. Айд е взкагаюфз віг кдгзфлзт 
ноауівлзків (лапакндодг, йікаоів) 
нмпзйдлу вігнмвігайьліпрь ра омжукі-
юфз впю пкйагліпрь їтльмгм сату, 
пкйаглм пніввіглдпрз уд іж нмрмфлзк 
оівлдк їтльмгм гомхмвмгм жабджнд-
фдлля. 
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М. В. Снівак пйухлм вігкіфає, цм 
жа оджуйьраракз гомкагпькмї гуккз, 
пдодг нозфзл кмоунуіилзт номявів у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я кмела лажва-
рз: лдуійьмвд взкмозпралля бюгедр-
лзт кмхрів і лзжькзи оівдль вігнмві-
гайьлмпрі жа ую гоуну ноавмнмоу-
хдль [7, п. 59]. Опралля ж нозфзл  
бджнмпдодгльм нмв’яжала іж дсдкрзв-
ліпрю номвагедлля в ракзт кардгмоі-
ят пноав ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля. 

Чдрвдормю номбйдкмю номва-
гедлля в пноават ном агкіліпроарзв-
лі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я є пкйагла і жапраоійа смока 
имгм одайіжауії. Пдодтіг ла дйдкромл-
лд уоягувалля кає вкйюфарз лд йзхд 
жабджндфдлля сулкуімлувалля баж 
галзт, а и првмодлля кдталіжків гйя 
взпмкмдсдкрзвлмгм ра лзжькмвзроар-
лмгм номвагедлля у оіжлзт кардгмоі-
ят пноав. Агкіліпроарзвлм-гдйікрлд 
номвагедлля лд є взкйюфдлляк, а 
мред кає бурз мнрзкіжмвалзк у бік 
пномцдлля имгм одайіжауії йігзоую-
фзкз пуб’єкракз у вігнмвіглзт кард-
гмоіят пноав. Позкіомк нмгалля гм-
кажів (прарря 251 КУнАП) [2] абм 
жайуфдлля пвігків (прарря 272 КУ-
нАП) [2] у пноаві, в якіи кмед бурз 
лакйагдлм хроас в омжкіоі 17 гоз-
вдль взгйягає якцм лд пкіхлзк, рм 
гзвлзк. 

Такзк фзлмк, кз кмедкм кмлпра-
руварз цм нмрмфлзкз номбйдкакз 
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я є лапрунлі: 1) лдгм-
пкмлайд омжкіцдлля лмок ном вігнм-
віглі кардгмоії ноавмнмоухдль у жкіп-
рі КУнАП; 2) лдвзжлафдліпрь кмйа 
пуб’єкрів – уфаплзків ракмгм номва-
гедлля; 3) взпмкі кмоунуіилі озжзкз; 
4) лдгмпкмлайзи айгмозрк одайіжауії 
номвагедлля. 

Пдодтмгяфз гм номглмжмвалзт нд-
опндкрзв номвагедлля в пноават ном 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я, жауваезкм, 
цм жа мплмву номнмлуєрьпя вжярз 
дкмлмкіфлі гмпйігедлля ра дкпроанм-
йююфз їт у гмпйігеувалу нймцзлу. 
Так, Яодлкм А.В. вігкіфає, цм якіпрь 

номглмжу взжлафаєрьпя, гмймвлзк фз-
лмк рзк, лапкійькз гйзбмкм і кмкнйд-
кплм номвдгдлі алайіж і муілка 
кмл’юлкруоз. Помглмжувалля жгіип-
люєрьпя жажвзфаи гвмка мплмвлзкз 
нігтмгакз – взкмозпрмвуюфз кійькіп-
лі сакрмолі ра родлгмві кдрмгз.     
Факрмолі кдрмгз номглмжувалля 
кмл’юлкруоз жаплмвалі ла взвфдллі 
мкодкзт фзллзків, які ла лдї внйзва-
юрь. Цд фзллзкз – дкмлмкіфлі, гдкм-
гоасіфлі, пмуіайьлм-нмйірзфлі, нозом-
глі ра ілхі. Поз взкмозпраллі сакрм-
олзт кдрмгів номглмжувалля 
кмл’юлкруоз пнмфарку взвфаєрьпя 
внйзв оіжлзт фзллзків ла мкодкі имгм 
дйдкдлрз, нмрік вігбзоаюрьпя лаи-
бійьх жлафзкі ж лзт (які каюрь лаи-
бійьхзи внйзв). Тодлгмві кдрмгз 
номглмжувалля кмл’юлкруоз, жаплмва-
лі ла нмхзодллі, взявйдлмї в номудпі 
номвдгдлмї муілкз, кмл’юлк-руолмї 
рдлгдлуії ла каибурліи ндоімг. Поз 
уьмку жлдваеаюрь взнагкмвзкз фзл-
лзкакз внйзву ла ую рдлгдлуію [8, 
п.12]. На нігправі алайіжу нубйікауіи у 
ЗМІ, пралу одайіжауії одсмокз лауім-
лайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, 
дкмлмкіфлзт, нмйірзфлзт ра жакмлмга-
вфзт фзллзків, кз вваеаєкм лаибійьх 
ндопндкрзвлзкз роз ваоіалрз омжвзр-
ку нмгіи у гмпйігеуваліи псдоі. 

Пм-ндохд, кмкнйдкплд млмвйдлля 
гіюфмгм КУнАП іж нозвдгдлляк имгм 
у вігнмвігліпрь гм пуфаплзт одайіи ра 
нозилярзт лмокарзвлм-ноавзт акрів 
(жа нозкйагмк Ларвіипькмї Рдпнубйі-
кз) абм нозилярря Вдотмвлмю оагмю 
Укоаїлз омжомбйдлмгм ла имгм мплмві 
якіплм лмвмгм кмгзсікмвалмгм ноавм-
вмгм акру (як у Епрмлпькіи Рдпнубйі-
уі); 

Пм-гоугд, ндодмоієлрувалля кд-
гзфлмї одсмокз у бік првмодлля кйа-
пзфлмї кмгдйі, жаплмвалмї ла нозлуз-
ні жагайьлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм 
кдгзфлмгм проатувалля іж мнрзкіжа-
уією пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедль 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Як лапйі-
гмк, уд внйзлд ла пкйаг і праруп йі-
гзоуюфзт пуб’єкрів ра уфаплзків гмп-
йігеувалмгм взгу номвагедлля; 

Пм-родрє, пномцдлля номудгуоз 
номвагедлля. Офдвзгла лдвігнмвіг-
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ліпрь ра упкйаглдліпрь фзллмгм айгм-
озрку одайіжауії номвагедлля у ра-
кзт пноават лд гмжвмйяє вдпрз кмву 
ном имгм дсдкрзвліпрь. Нармкіпрь, 
нмхзодлля ігди дйдкромллмгм уоягу-
валля, жмкодка, «Е-кдгзузлз» у 
нймцзлу агкіліпроарзвлм-гдйікрлзт 
віглмпзл, гмжвмйзрь пуррєвм пномпрз-
рз одайіжауію номвагедлля в пноават 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Взплмвкз. З уоатувалляк взкйа-
гдлмгм кмела вдпрз кмву ном рд, цм 
у ндодваеліи бійьхмпрі, номвагедлля 
в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавм-
нмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
лд кмед вваеарзпя дсдкрзвлзк іл-
проукдлрмк жанмбігалля ра номрзгії 

номрзноавлзк гіялляк. Сзруауія 
упкйаглюєрьпя лаявліпрю лзжкз ном-
бйдк, цм у пвмїи пукунлмпрі првмою-
юрь нмруелу гдпрабійіжуюфу пзпрдку 
цмгм жапрмпувалля жатмгів агкіліпр-
оарзвлмї вігнмвігайьлмпрі жа вфзлдл-
ля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдль 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я. У пвмю 
фдогу, нмйінхдлля пзруауії вбафаєрь-
пя кмейзвзк фдодж хзомкд жайуфдл-
ля жаоубіелзт сатівуів ра дкпндорів 
у псдоі нубйіфлмгм агкіліпроувалля 
псдомю мтмомлмю жгмомв’я, цм гм-
жвмйзрь у ндопндкрзві внмоягкуварз 
гдйікрлі кдгзфлі ноавмвіглмпзлз ра 
номвагедлля у пноават ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля жмкодка. 
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Лмгвзлдлкм Б. О. Помвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдл-
ля у псдоі мтмомлз жгмомв’я: нмрмфлі номбйдкз і номглмжмвалі ндопндкрзвз 

Сраррю нозпвяфдлм номбйдкі угмпкмлайдлля номвагедлля в пноават ном агкілі-
проарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Обґоулрмвала нмродба урмф-
лдлля ндодйіку номрзноавлзт гіяль ра пномцдлля номудгуоз нозряглдлля гм агкілі-
проарзвлмї вігнмвігайьлмпрі. Зомбйдлм взплмвмк ном вжаєкмжв’яжмк кіе дсдкрзвліпрю 
одсмокз лауімлайьлмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра номвагедлляк в пноа-
ват ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Взмкодкйдлм 
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номбйдкз, цм нозракаллі номвагедллю в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоу-
хдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 

Кйюфмві пймва: пзпрдка мтмомлз жгмомв’я, одсмокувалля, псдоа мтмомлз жгм-
омв’я, номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, угмпкмлайдлля, 
агкіліпроарзвла вігнмвігайьліпрь. 

 
 
Лмгвзлдлкм Б. А. Помзжвмгпрвм нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоу-

хдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя: рдкуцзд номбйдкы з номглмжзоудкыд ндопндк-
рзвы 

Срарья нмпвяцдла номбйдкд пмвдохдлпрвмвалзя номзжвмгпрва нм гдйак мб аг-
кзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. Обмплмвала лдмбтмгз-
кмпрь урмфлдлзя ндодфля номрзвмноавлыт гдялзи з уномцдлзя номудгуоы нозвйд-
фдлзя к агкзлзпроарзвлми мрвдрпрвдллмпрз. Сгдйал вывмг м вжазкмпвяжз кдегу 
эссдкрзвлмпрью одсмокы лаузмлайьлми пзпрдкы жгоавммтоалдлзя в Укоазлд з 
номзжвмгпрвмк нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммт-
оалдлзя. Выгдйдлы номбйдкы, нозпуцзд номзжвмгпрву нм гдйак мб агкзлзпроарзв-
лыт ноавмлаоухдлзят в псдод жгоавммтоалдлзя. 

Кйюфдвыд пймва: пзпрдка жгоавммтоалдлзя, одсмокзомвалзд, псдоа жгоавммт-
оалдлзя, номзжвмгпрвм нм гдйак мб агкзлзпроарзвлыт ноавмлаоухдлзят, упмвдо-
хдлпрвмвалзд, агкзлзпроарзвлая мрвдрпрвдллмпрь. 

 
 
Lohvynenko B. Proceedings on administrative offenses in the healthcare sphere: 

current problems and forecasted prospects 
The article is devoted to the problem of improving the proceedings in cases of 

administrative violations in the healthcare sphere. Is substantiated the necessity to 
specify the list of unlawful acts and to simplify the procedure of bringing to 
administrative responsibility. A conclusion is drawn about the relationship between the 
effectiveness of the national health care system reform in Ukraine and the proceedings on 
administrative offenses in the healthcare sphere. The problems, which are inherent in the 
case on administrative violations in the sphere of health care, are singled out. They are: 1) 
imperfect placement of norms on the relevant categories of offenses in the content of 
Code of Ukraine on Administrative Violations (CUAV); 2) uncertainty of the range of 
subjects – participants in such proceedings; 3) high corruption risks; 4) imperfect 
algorithm for the implementation of the proceedings. 

Key words: healthcare system, reform, healthcare sphere, administrative proceedings, 
improvement, administrative responsibility. 
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Мдгзфлд ноавм Укоаїлз жлафлмю 
кіомю омжвзваєрьпя жа оатулмк пвмєї 
ноакрзфлмї пкйагмвмї: номудп могалі-
жауії лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, 
бджнмпдодглі пупнійьлі віглмпзлз у 
пзпрдкі «йікао-науієлр», сілалпувал-
ля кдгзфлмї псдоз, - впі уі ра багарм 
ілхзт ноакрзфлзт пкйагмвзт пуррєвм 
акруайіжуюрь кдгзкм-ноавмвзи ла-
нояк. Тур ед жажлафзкм: мглзк іж 
ваейзвзт фзллзків пралмвйдлля ра 
омжвзрку кдгзфлмгм ноава є смоку-
валля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу 
Укоаїлз.  

З лахмї рмфкз жмоу, єгзлзи кд-
гзфлзи номпріо Укоаїлз – уд сулк-
уімлайьлд мб’єглалля пзй ра жапмбів 
гдоеавлмї, кмкулайьлмї, нозварлмї ра 
вігмкфмї кдгзузлз ж кдрмю якмкмга 
нмвліхмї одайіжауії ноав науієлрів ла 
мрозкалля гмпрунлмї ра якіплмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз.  Поавмва пурліпрь 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпроу жвмгзрь-
пя гм лапрунлмгм: 

- нм-ндохд,  уд сулкуімлайьлд 
мб’єглалля. Нд агкіліпроарзвлд, лд 
нозкупмвд, лд номрзнозомглд, а пакд 
сулкуімлайьлд. Об’єглуюфз пзйз ра 
жапмбз могаліжауії ра лагалля кдгзф-

лмї гмнмкмгз, є кмейзвіпрь нмрдлуі-
юварз нмжзрзвлзи дсдкр; 

- нм-гоугд, ноавм вйаплмпрі, 
номгмймхдлд ра гаоалрмвалд Кмлпрз-
рууією лахмї гдоеавз, жайзхаєрьпя 
мглією іж бажмвзт нігвайзл нмбугмвз 
вжаєкмвіглмпзл гдоеавз, рдозрмоіа-
йьлмї гомкагз ра нозварлмї мпмбз і лд 
жажлає жкіл ноз смокуваллі єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу укоаїлпькмї гдо-
еавз; 

- нм-родрє, ноава, пвмбмгз ра жа-
кмллі ілрдодпз сіжзфлзт ра юозгзф-
лзт мпіб – нмрдлуіилзт пнмезвафів 
кдгзфлзт нмпйуг праюрь у бійьхіи 
кіоі жатзцдлзкз, мпкійькз кмеурь 
бурз жагмвмйдлі лджайделм віг кіпуя 
номезвалля мпмбз, її лайделмпрі гм 
рієї фз ілхмї могаліжауіилм-ноавмвмї 
смокз (юозгзфла мпмба), пмуіайьлмї 
гоунз (сіжзфла мпмба). 

Фмокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, як взгаєрьпя, кає жгіиплю-
варзпь у оаккат наоагзгкз кдгзфлм-
гм ноава Укоаїлз. Цд ваейзвм і гйя 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу і гйя 
пралмвйдлля кдгзфлмгм ноава. З нм-
жзуіи рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмгм 
алайіжу ваейзвм нігкодпйзрз: аврмо 
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взпрунає жа взмкодкйдлля кдгзфлмгм 
ноава як пакмпріилмї гайужі ноава. Цд 
лд взкйюфаєрьпя і рдмодрзкакз ноа-
ва. Змкодка, рмк 3 Вдйзкмї укоаїлпь-
кмї юозгзфлмї длузкймндгії (Загайь-
ла рдмоія ноава) кіпрзрь  нмймедлля, 
вігнмвіглм гм якмгм «мпраллік фапмк 
у оіжлзт пдгкдлрат юозгзфлмї лаукз 
мбґоулрмвуюрьпя нігправз взжлалля 
лдю вігмкодкйдлмгм прарупу кдгзф-
лмгм, пнморзвлмгм, балківпькмгм, іл-
смокауіилмгм ноава. І, лавнакз, жару-
талля псдоз пупнійьлзт віглмпзл, 
акруайьлзт у ндвлзи номкіемк фапу, 
нозжвдйз гм жлзклдлля ноавмвмї га-
йужі, лмокз якмї їт внмоягкмвува¬йз, 
як, ланозкйаг, гайужі кмйгмпнлмгм 
ноава [1, п. 46]. Тмбрм кз є пвігкакз 
нмрдлуіилм кмейзвмгм ра икмвіолмгм 
взмкодкйдлля кдгзфлмгм ноава. Нак 
взгаєрьпя, цм уд ноавзйьлзи комк. В 
рмк фзпйі і у пдлпі смокувалля єгз-
лмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. 
Мдгзфлд ноавм жгарлд гмнмкмгрз 
узк номудпак, жомбзрз їт бійьх од-
йьєслзкз ра взваедлзкз.  

Ражмк іж рзк, пйухлмю є нмжзуія 
вігмкмгм нмйьпькмгм сатівуя у псдоі 
бімюозпноугдлуії Р. Тмкаофзка, якзи 
жажлафає: «Айд уд йзхд мгзл бік ном-
бйдкз кдгзфлмгм ноава. Ілхзи нмйя-
гає в рмку, цм і ніггмрмвка сатівуів-
юозпрів у гайужі кдгзфлмгм ноава 
жайзхає багарм ваейзвзт номбйдк 
нмжа увагмю юозгзфлзт взхів. На-
пакндодг, жажлафзкм, цм вігпурля 
лайдела сіймпмспькм-пвірмгйягла 
ніггмрмвка сатівуів-юозпрів, яка ка-
йа бз бурз пноякмвала ла смокувал-
ля у лзт кмкнйдкплмгм сатмвмгм уя-
вйдлля ном езрря в упіт имгм взкі-
оат: глмпдмймгіфлмку, кдрмгмймгіфлм-
ку, акпімймгіфлмку рмцм. Акудлрую-
фз увагу ла нзраллят козкілайьлмгм, 
узвійьлмгм, пікдилмгм, гмпнмгаопькм-
гм і каилмвмгм ноава, сатівуі в уаоз-
лі юозпноугдлуії гайдкм лд жавегз 
упвігмкйююрь гукалмудлрозфлу ноз-
омгу ноава, а пакд рд, цм езрря йю-
гзлз є гйя лап упіт лаивзцмю уіллі-
прю. Затзцаюфз йюгзлу в пугмвмку 
номудпі, лд жваеаюфз ла мбправзлз і 
мпмбйзвмпрі пноавз, пйіг пноякмвува-
рз жатзпр ла жабджндфдлля гіглзт 

укмв гйя езрря [2, п. 13]. Діиплм, 
езр¬ря йюгзлз є гйя лап упіт лаи-
взцмю уілліпрю. Фмокувалля єгзлм-
гм кдгзфлмгм номпрмоу нмвзллд жбі-
йьхзрз віомгігліпрь рмгм, цм уд лд 
гдкйаоарзвлд гапйм, а одайьлзи прал 
пноав, якзи вігмбоаеає пноякмва-
ліпрь гіи гдоеавз у пноаві ноавмвмгм 
одгуйювалля кдгзфлмї гіяйьлмпрі.  
Цд нмкоацзрь кдомваліпрь гайужі, 
лагапрь бійьхі гаоалрії науієлрак, 
жбійьхзрь гмвіоу гомкагял гм ілпрз-
рурів гдоеавз.  

Якцм е вдпрз кмву ном іпрмоімг-
оасіфлі жапагз гмпйігедлля ноавмвзт 
жапаг смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу Укоаїлз, рм лдмбтіглм вка-
жарз ла гдкійька ваейзвзт мбправзл: 

- нм-ндохд, пака пуфапла нмпра-
лмвка нзралля ном єгзлзи кдгзфлзи 
номпріо – уд лагбалля мпралліт 8-10 
омків. Дм уьмгм фапу у ракмку смока-
рі номбйдкарзку сулкуімлайьлмгм 
мб’єглалля оіжлзт пзпрдк мтмомлз 
жгмомв’я сатівуі ла лаукмвмку оівлі 
сакрзфлм лд нігіикайз; 

- нм-гоугд, лдмбтіглм галзи жоіж 
ноавмвмгм одгуйювалля кдгзфлмї 
гіяйьлмпрі пнозикарз у омжоіжі агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 
укоаїлпькмї мтмомлз жгмомв’я, нмжаяк 
як ндодваела бійьхіпрь пупнійьлзт 
віглмпзл, цм ноз уьмку взлзкає, - 
водгуйьмвалм пакд лмокакз агкіліпр-
оарзвлмгм ноава; 

- нм-родрє, кмлпраруєкм жлафлзи 
внйзв нмйірзфлзт сакрмоів ла іліуі-
ювалля одсмок у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Зажвзфаи лмві нмйірзфлі пзйз, - 
ндодкмеуі рзт фз ілхзт взбмофзт 
ндодгмлів, лакагаюрьпя жаномнмлува-
рз пупнійьпрву лмвзи вдкрмо омжвзр-
ку могаліжауії мтмомлз жгмомв’я, 
якзи, як ноавзйм, нмродбує пвмгм 
лайделмгм юозгзфлмгм улмокувалля.  

Вваеаю жа гмуійьлд лавдпрз роз 
нозкйагз цмгм муілмк ндопндкрзвлм-
прі првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу у лахіи гдоеаві. Ммва игд 
ном 2011, 2013 ра 2018 омкз. Так, у 
2011 омуі кіліпро мтмомлз жгмомв’я 
Укоаїлз нмвігмкзв, цм ндоха ном-
гоака – уд ндовзллзи оівдль лагалля 
кдгзфлмї гмнмкмгз. «Віл сілалпува-



Єдиний медичний простір у парадигмі розвитку медичного права України 
 

 

           115  

рзкдрьпя ж кіпькмгм ра оаимллмгм 
бюгедрів. Доуга номгоака - врмозлла 
кдгзфла гмнмкмга сілалпуварзкдрьпя 
ж мбйаплмгм бюгедру. Тодря номгоака 
– уд родрзллзи оівдль абм взпмкмп-
ндуіайіжмвала номсдпіила кдгзфла 
гмнмкмга, а ракме - дкпродла кдгзфла 
гмнмкмга. Вмлз ракме сілалпуварз-
курьпя ж мбйаплмгм бюгедру», - жа-
жлафзв О. Аліцдлкм.  

На имгм гукку, вномвагедлля ра-
кмї пзпрдкз гмжвмйзрь хзомкм жапрм-
пмвуварз в коаїлі нозлузн єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу» [3]. «Нд бугд 
гоарз омйі лі гйя кдгноауівлзків, лі 
гйя науієлра агкіліпроарзвлзи кмо-
гмл. Нджайделм віг рмгм, гд езвд 
йюгзла, вмла кає ноавм ла кдгзфлу 
гмнмкмгу ла впіт оівлят ра дкпродлу 
гмнмкмгу", - пкажав рмгі О. Аліцдлкм.  

«Цьмгм омку в Укоаїлі смокува-
рзкурь єгзлзи кдгзфлзи номпріо» - 
пакд рак ла омжхзодліи кмйдгії Мілі-
прдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз 
2013 омку  правзймпь нзралля ном 
одсмокувалля кдгзфлмї гайужі. Цд 
кайм бурз жабджндфдлм жа оатулмк: 

— номгмведлля смокувалля кд-
одеі ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз ла 
нігправі лмвзт пралгаорів: гм кілуя 
2013 омку нйалуєрьпя првмозрз цд 
548 удлроів ПМСД; 

— нмгайьха омбмра лаг смоку-
валляк ілпрзруру пікдилмї кдгзузлз 
ра нігвзцдлляк квайісікауії пікди-
лзт йікаоів: ж кдрмю жкдлхдлля каг-
омвмгм гдсіузру і жкіулдлля ндовзл-
лмї йалкз у 2013 омуі нйалуєрьпя 
жбійьхзрз гм 7,7 рзп. гдоежакмвйдл-
ля ла ніггмрмвку йікаоів, ндодніггм-
руварз жа пуфаплзкз номгоакакз нм-
лаг 3 рзп. пікдилзт йікаоів ж фзпйа 
гійьлзфлзт ндгіароів і рдоандврів; 

— нігвзцдлля пралгаорів лагал-
ля дкпродлмї кдгзфлмї гмнмкмгз: у 
уьмку омуі нйалуєрьпя млмвйдлля 
кдгзфлмгм аврмроалпнмору палірао-
лзкз кахзлакз каокз В і С, жабдж-
ндфдлля жапмбакз жв'яжку дкпродлмї 
хвзгкмї кдгзфлмї гмнмкмгз ра кдгз-
узлз карапромс; 

— кмгдоліжауія кдгзфлмї гмнмкм-
гз врмозллмгм оівля: взжлафдлля 
упралмв гйя првмодлля багармномсі-

йьлзт йікаодль ілрдлпзвлмгм йіку-
валля ж віггійдллякз дкпродлмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз; 

— смокувалля дйдкромллзт од-
єпроів науієлрів [4]. 

 І, лапаккілдуь, у нмвігмкйдллі 
жапмбів капмвмї ілсмокауії 2018 омку 
іж гуфлмю лажвмю «В Дліноі првмоярь 
єгзлзи кдгзфлзи номпріо»  жажлафа-
єрьпя, цм нмвдолдлля мбйаплмю оа-
гмю Дліноу йікувайьлзт жакйагів 
врмозллмї йалкз гмнмкмед смоку-
валлю в кіпрі єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу… Як вігмкм, ланозкілуі 
фдовля Дліномндромвпька мбйапла 
оага нозиляйа оіхдлля ном ндодгафу 
Дліноу пдкз прмкармймгіфлзт нмйік-
йілік. Загаймк, мбйапрь нмвдолуйа гм 
кіпра 21 йікувайьлзи жакйаг, пдодг 
якзт 9 йікаодль ра 5 нмйікйілік. Піг-
кодпйдлм, цм уі оіхдлля є віглмвйдл-
ляк іпрмозфлмї пноавдгйзвмпрі, агед 
впі уі жакйагз, омжрахмвалі ла рдоз-
рмоії кіпра, пвмгм фапу бугувайзпя 
гйя гліномвуів і лайдеайз рдозрмоіа-
йьліи гомкагі [5]. Сноавдгйзвмпрі 
жаоагз вкаедкм, цм впд е ракз ла 
оівлі мглмгм кіпра якцм і кмела гм-
вмозрз ном єгзлзи кдгзфлзи номп-
ріо, рм віл лмпзрь ндвлмгм омгу укмв-
лзи таоакрдо. Кйапзфлм лдмбтіглм 
гмвмозрз ном єгзлзи кдгзфлзи номп-
ріо (і кз у омбмрі гайі ном уд гмвмоз-
рд кзкм бійьх гдрайьлм) як пукун-
ліпрь сулкуімлайьлзт пкйагмвзт 
бійьх рдозрмоіайьлм капхраблмї 
мгзлзуі.  

Такзк фзлмк, кз бафзкм, цм 
првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу (лджайделм віг капхрабів віг 
оаимлу – мбйапрі - гдоеавз) – уд 
пуфаплм, кмглм,  уд ла фапі. Помрд 
жажвзфаи гайі пйів ра номкмв оаліхд 
пноава лд ихйа. Віг рмгм, як взгаєрь-
пя, ндвлмю кіомю проаегайм і кдгзф-
лд ноавм (як лмвірліи ланояк лаукм-
взт нмхуків ра ноакрзфлзт гіи). На 
уд буйз мб’єкрзвлі ра пуб’єкрзвлі 
нозфзлз. Сдодг мб’єкрзвлзт нозфзл 
гдкйаоарзвлмпрі смокувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу вкаедкм лапрун-
лі: 

- нмндодглі нмйірзфлі апндкрз 
(ноаглдлля рзт фз ілхзт нмйірзфлзт 
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пзй жавмюварз пзкнарії взбмоуів гм 
номудпу вмйдвзявйдлля); 

- нмрмфлі нмйірзфлі апндкрз 
(ноаглдлля рзт фз ілхзт нмйірзфлзт 
пзй, які жавмювайз ндвлі кіпуя у вз-
бмолзт могалат, мбіиляйз рз фз ілхі 
нмпагз номгдкмлпроуварз «птзйь-
ліпрь гм одсмок»); 

- роагзуіилм кмомркзи ндоімг 
ндодбувалля ла нмпагі мфійьлзків 
номсійьлмгм кіліпрдопрва мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз. Срарзпрзфлі галі 
пвігфарь, цм жа омкз лджайделмпрі в 
Укоаїлі псдомю мтмомлз жгмомв’я 
кдоувайз 20 (гвагуярь) кіліпроів. На 
ндодкмлалля аврмоа, жа гдкійька кі-
пяуів фз лавірь 1-2 омкз кдоувалля 
вігмкпрвмк гуед лдномпрм іліуіюварз 
ра номвдпрз одсмоку. Тзк бійьхд 
раку лдномпру, як првмодлля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз; 

- лдгмпрарлі рдмодрзфлі ланоа-
уювалля сатівуів оіжлзт гайужди 
жлаль (кдгзкз, юозпрз, дкмлмкіпрз, 
сілалпзпрз, гдоеавлі уноавйілуі рм-
цм), які б омжомбзйз якіплу кмгдйь 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-
лз.  

Заоаж ед, ла ндодкмлалля аврмоа, 
є впі нігправз правзрз нзралля ном 
жаномвагедлля ла оівлі впієї гдоеавз 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу. З уією 
кдрмю лдмбтіглм жаномнмлуварз аг-
кіліпроарзвлм-ноавмві кдталіжкз врі-
йдлля уієї ігдї у езрря. У оаккат 
наоагзгкз кдгзфлмгм ноава Укоаїлз. 
Як пкйагмву пуфаплмї кдгзфлмї одсм-
окз в Укоаїлі.  

Акудлруєкм увагу ла пуфаплзт 
нігтмгат гм одайіжауії кдгзфлмї од-
смокз. Вмла, як вігмкм, пноякмвала 
ндодгмвпік ла жкілу наоагзгкз сі-
лалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра 
кмлкодрзжауію рмгм, цм е одайьлм 
гдоеава кає жкмгу жабджндфзрз ла 
бджмнйарлмку оівлі. Ілсмокауія ала-
йірзфлмгм таоакрдоу ла мсіуіилмку 
паирі Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, 
цм нозпвяфдла одсмокуваллю пзп-
рдкз мтмомлз жгмомв’я кіпрзрь ла-
прунлд прмпмвлм вномвагедлля гдо-
еавлмгм гаоалрмвалмгм накдра кдгз-
флмї гмнмкмгз. «Ддоеава бдод ла 
пдбд фіркі жмбмв’яжалля цмгм сілал-

пувалля кдгзфлзт нмпйуг. Бюгедр 
нмфзлаюрь омжнмгійярз жа кдгзфлз-
кз нмпйугакз, лдмбтіглзкз науієл-
рак, ла оівлзт гйя впіт гомкагял 
укмват. Пакдр кдгзфлмї гмнмкмгз, 
гаоалрмвалзи гдоеавмю, взжлафарз-
курь взтмгяфз ж ноімозрдрів мтмом-
лз жгмомв’я в Укоаїлі у мбпяжі кме-
йзвмпрди гдоеавлмгм сілалпувалля. 
Ддоеавлзи гаоалрмвалзи накдр кд-
гзфлмї гмнмкмгз (номгоака кдгзф-
лзт гаоалріи) вкйюфарзкд гмвмйі 
хзомкзи пндкро акбуйарм-олмї ра 
прауімлаолмї кдгзфлмї гмнм-кмгз, а 
ракме йікаопькзт жапмбів. Ваоріпрь 
вігнмвіглзт нмпйуг бугд нмвліпрю 
«нмкозра» фдодж пзпрдку гдоеавлмгм 
пмйігаолмгм кдгзфлмгм проатувалля. 
Згіглм іж жакмлмк, утвайдлзк Вдотм-
влмю Рагмю, іплуварзкд ндодйік кд-
гзфлзт нмпйуг, цм їт нмвліпрю мнйа-
фуварзкд гдоеава. Кмлкодрлзи пнз-
пмк цмомку пкйагарзкд Уояг і жа-
рвдогеуварзкд Вдотмвла Рага, вз-
тмгяфз ж нмродб лапдйдлля в кдгзф-
лмку мбпйугмвуваллі, ноімозрдрів 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я ра мбпягу гмпрунлзт кмхрів 
у Ддоеавлмку бюгедрі. Пмпйугз 
дкпродлмї, ндовзллмї, врмозллмї, род-
рзллмї ра найіарзвлмї гмнмкмгз бу-
гурь сілалпмвалі гдоеавмю в кдеат 
номгоакз кдгзфлзт гаоалріи. Сакмп-
ріилм науієлрак гмвдгдрьпя пнйафу-
варз жа ракі нмпйугз, як лддкпродла 
прмкармймгія, жвдолдлля гм йікаоя 
бдж ланоавйдлля, дпрдрзфла кдгзуз-
лу рмцм [6]. 

Свмєю фдогмю, Т. Багікмв, номвм-
гяфз гмпйігедлля пурлмпрі пуфаплмї 
кдгзфлмї одсмокз, ж рмфкз жмоу її 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля, првдогеує, цм, нозкіомк ном-
рягмк 2018 омку вномвагеуєрьпя ла-
прунлд: 

- І кваорай. Аврмлмкіжауія кд-
гзфлзт жакйагів ндовзллмї кдгзфлмї 
гмнмкмгз (ПМД): акбуйармоії, нмйі-
кйілікз. «Люгпькмю кмвмю» – уд 
мжлафає, цм кдгзфлі жакйагз бугурь 
пакмпріилм омжнмоягеарзпя мрозка-
лзкз віг гдоеавз кмхракз і бугурь 
жауікавйдлі лагаварз бійьх якіплі 
кдгзфлі нмпйугз; 
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-  ІІ кваорай. Пауієлр кмед мб-
оарз пвмгм йікаоя ндовзлкз, лджайд-
елм віг кіпуя одєпроауії фз номез-
валля (нознзпла какналія); 

- ІІІ кваорай. Закйагз ПМД нм-
прунмвм бугурь ндодтмгзрз ла кмлр-
оакрлд сілалпувалля ж бмку гдоеавз 
жа нозлузнмк «гомхі тмгярь жа науі-
єлрмк», ноз уьмку, фапркмвм мроз-
куюфз кмхрз жа праозкз укмвакз. 
Філалпувалля жакйагів врмозллмї і 
родрзллмї йалкз в 2018 омуі лд жкі-
лзрьпя. 

В ігдайі нмфармк вномвагедлля 
узт жкіл мжлафає, цм науієлр пак 
взоіхує, трм ра гд имгм бугд йікуварз 
(ла ндовзлліи йалуі), а лагалі имку 
кдгзфлі нмпйугз бугд нмвліпрю мнйа-
фдлм гдоеавмю; кдгзфлі ноауівлзкз 
карзкурь укмвз ноауі ра гмтіг вігнм-
віглм гм гмпвігу, номсдпімлайіжку ра 
жауікавйдлмпрі у жгмомвзт науієлрат; 
кдгзфлі жакйагз мрозкуварзкурь 
мнйару віг гдоеавз жа якіплм лагалі 
нмпйугз, цм нмкозварзкд їтлі взгар-
кз [7]. 

Алайіж ракмгм омгу номнмжзуіи ра 
кмкдлрувалля дйдкдлрів кдгзфлмї 
одсмокз жапвігфує лзжку нзраль 
номбйдклмгм таоакрдоу, які ваорм 
взмкодкзрз: 

- нм-ндохд, сакрзфлм вігбува-
єрьпя вігтіг віг бджмнйарлмгм таоак-
рдоу лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз в 
гдоеавлзт ра кмкулайьлзт жакйагат 
мтмомлз жгмомв’я, ном цм вкажалм в 
праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Ммва 
игд ном рд, цм агкіліпроарзвлм-
ноавмвзкз жапмбакз вдгдрьпя нмхук 
нігтмгів гм рмгм, цмб лд влмпяфз жкіл 
у рдкпр Оплмвлмгм жакмлу гдоеа-
вз,впд е ракз вігіирз віг абпмйюрлм-
гм таоакрдоу бджмнйарлмпрі кдгзфлмї 
гмнмкмгз. Аврмо вваеає, цм абпмйю-
рлм бджмнйарлмю кдгзузла ла кмед 
бурз в нозлузні, кмела кдгзфла нм-
пйуга, кмедл ваоіалр кдгзфлмї гмнм-
кмгз фмгмпь ваорує гйя рієї е гдоеа-
вз, номрд бійьх мб’єкрзвлзкз буйм б 
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз; 

- нм-гоугд, нмродбує сулгакдл-
райьлмгм гмпйігедлля ра лайделмгм 
мноауювалля аврмлмкіжауія кдгзф-

лзт жакйагів ндовзллмї кдгзфлмї гм-
нмкмгз (ПМД). На еайь, прарзпрзфлі 
галі пвігфарь ном рд, цм жоіжлзт ноз-
фзл мпраллікз омкакз нознзляюрь 
пвмє іплувалля ндвлі йікувайьлм-
номсійакрзфлі жакйагз. Об’єкрзвлм 
уди номудп кає кіпуд, віл вігнмвігає 
одайіяк пьмгмгдлля (жкдлхдлля фз-
пдйьлмпрі лапдйдлля, жкдлхдлля ла-
валраедлля ла мкодкм вжярзт йікаоів, 
лдодлрабдйьліпрь урозкалля гйя рд-
озрмоіайьлмї гомкагз рмгм фз ілхмгм 
кмкулайьлмгм жакйагу мтмомлз жгм-
омв’я), номрд уд пундодфзрь нознзпак 
рієї е праррі 49 Оплмвлмгм жакмлу 
гдоеавз.  

Якцм лавдпрз нозкйаг іж вігмк-
фмю кдгзузлмю, рм уікавзи нмгйяг 
ла вкажалі нзралля гдкмлпроує 
А. Є. Бакаи [8, п. 31]. Бійьхіпрь ном-
бйдклзт нзраль вігмкфмї кдгзузлз є 
пзпрдклзкз, а кдталіжкз їт нмгмйал-
ля ндодбуваюрь нмжа кдеакз кмейз-
вмпрі пакмпріилмгм взоіхдлля. Вжає-
кмгія могалів гдоеавлмї вйагз ра 
вігмкфзт пзпрдк мтмомлз жгмомв’я є 
взжлафайьлм ваейзвзк дйдкдлрмк у 
кіепдкрмоайьлзт віглмпзлат ж мога-
ліжауії лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
лапдйдллю Укоаїлз. Хмфа уд і лд є їт 
мплмвлмю мндоарзвлмю сулкуією, 
кдгзфлі пйуебз віипькмвзт смоку-
валь взкмозпрмвуюрь лаявлі пзйз, 
одпуопз ра лавзфкз гйя жабджндфдлля 
жатмгів мтмомлз жгмомв’я у взнагкат 
узвійьлм-віипькмвмї кдгзфлмї вжає-
кмгії. У ракзт пзруауіят могаліжауія 
вжаєкмгії кіе гомкагпькзкз ра віипь-
кмвзкз могаліжауіякз є кйюфмвзк 
нзралляк. Срвмодлля дсдкрзвлзт 
кмкулікарзвлзт жв’яжків кіе 
пуб’єкракз нубйіфлмгм агкіліпроу-
валля, кіевігмкфд нмгмгедлля ноак-
рзфлзт гіи ра фірка одайіжауія пнійь-
лмї гуккз гмжвмйярь ла гдоеавлмку 
оівлі взкмлуварз пукіплі ілсоапроук-
руолі номдкрз, ілвдпруварз номсійьлу 
гайужь ра в нігпукку првмозрз єгз-
лзи кіевігмкфзи кдгзфлзи номпріо 
Укоаїлз. 

Поз првмодллі ндвлзт айгмозрків 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля кдгзфлмї гайужі, омжукіюфз, цм 
рур гмкілуюрь  уноавйілпькі кдталіж-
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кз, кз лд нмвзллі жабуварз ном кйю-
фмву мпмбу впіт вкажалзт номудпів - 
науієлра. Цд айьса і мкдга впіт одсм-
окуваль.  Як првдогеує В. О. Гайаи, 
«ла пуфаплмку драні омжвзрку укоаїл-
пькмгм пупнійьпрва лагжвзфаилмї вагз 
лабуває номбйдка ноавмвмгм одгуйю-
валля віглмпзл у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я. Цд мбукмвйдлм, жмкодка, і лд-
гмпрарліпрю ґоулрмвлзт лаукмвзт 
омбір, які б мтмнзйз вдпь пндкро жа-
кмлмгавфмгм одгуйювалля ноав йю-
гзлз у псдоі мтмомлз жгмомв’я, а ра-
кме омжомбзйз б лмві нігтмгз гм вз-
жлафдлля ноав науієлрів, їт лмокарз-
влмгм жакоінйдлля ра хйятів взоі-
хдлля номбйдкз одайіжауії ра жатзпру 
узт ноав. Чзкайм пкйаглмців взлз-
кає фдодж лдгмпрарліи оівдль мбіжла-
лмпрі гомкагял цмгм пвмїт ноав, а 
ракме лдгмпрарлє водгуйювалля ноав 
ра мбмв’яжків кдгзфлмгм ндопмлайу. 
Агед ноавмвіглмпзлз, які іплуюрь 
кіе науієлрмк ра йікаодк, лаифапріхд 
одгуйююрьпя мкодкзкз лмокарзвлз-
кз ра нігжакмллзкз акракз, а ракме 
акракз гйя пйуебмвмгм кмозпрувал-
ля» [9, п. 12]. 
На жавдохдлля жажлафзкм, цм нмхук 
хйятів взтмгу іж козжмвзт явзц, цм 
лаоажі номпйігкмвуюрьпя в мтмомлі 
жгмомв’я, кмейзвзи йзхд іж взкмозп-
ралляк кмкнйдкплмгм нігтмгу, гд 
агкіліпроарзвлм-ноавмвзк комкак 
кає ндодгуварз  нмндодгля алайірзф-
ла омбмра, лаукмві гмпйігедлля, дкп-

ндорлі мбгмвмодлля. Сноавдгйзвмю 
взгаєрьпя рмфка жмоу С. Г. Срдудлка, 
кмрози жажлафає: «Загаймк ед, жгіип-
лююфз нмхук хйятів угмпкмлайдлля 
могаліжауіилм-ноавмвмгм жабджндфдл-
ля кдгзфлмї гіяйьлмпрі, кз нмвзллі 
упвігмкзрз цд мглу мбправзлу. 
Бійьх ваейзвм одгуйюварз лд рі пуп-
нійьлі віглмпзлз, які вед псмокува-
йзпь (тмфа жандодфуварз лдмбтігліпрь 
уьмгм лд бугдкм). Бійьх ваейзвм 
акудлруварз увагу ла рмку, цм цд лд 
є псмокмвалзк, прмпмвлм фмгм є км-
ейзвіпрь пноякуварз оут і омжвзрмк 
пупнійьлзт віглмпзл у взгіглмку ра 
кмозплмку гйя пупнійьпрва ра гдоеа-
вз ланоякі. Ммва игд ном нозлузн 
взндодгеаюфмї одгйакдлрауії. Цд 
бійьх номгодпзвлм, бійьх ноавзйьлм. 
Тзк бійьхд у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
гомкагял» [10, п. 128]. У оаккат ра-
кмгм омгу жатмгів кз каєкм іліуіюва-
рз лд йзхд омжгйяг жагайьлзт нз-
раль, айд і ндвлі дйдкдлрз кдгзфлмї 
одсмокз, які лмпярь гзпкупіилзи 
таоакрдо, ра які гм ндвлмї кіоз првм-
оююрь номбйдкз у пнозиляррі пупні-
йьпрвмк хйятів угмпкмлайдлля ноа-
вмвмгм одгуйювалля кдгзфлмї гіяйь-
лмпрі. За ракзт укмв єгзлзи кдгзф-
лзи номпріо жкмед прарз лд номпрм 
рдмодрзфлмю кмлпроукуією, а гієвзк 
кдталіжкмк жабджндфдлля ра одайіжа-
уії ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів 
науієлрів.
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Сігдйкмвпькзи О. Л. Єгзлзи кдгзфлзи номпріо у наоагзгкі омжвзрку кдгзфлм-

гм ноава Укоаїлз 
Срарря нозпвяфдла номбйдкарзуі првмодлля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-

лз. Пігкодпйюєрьпя, цм уди номудп кає вігбуварзпь у наоагзгкі омжвзрку кдгзфлмгм 
ноава Укоаїлз. Акудлруєрьпя увага ла нзраллят агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапаг 
нмбугмвз єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. 

Кйюфмві пймва: єгзлзи кдгзфлзи номпріо, кдгзфлд ноавм, ноава науієлрів, агкі-
ліпроарзвлд ноавм. 

 
 
Сзгдйкмвпькзи А. Л. Егзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм в наоагзгкд оажвзрзя 

кдгзузлпкмгм ноава Укоазлы 
Срарья нмпвяцдла номбйдкарзкд пмжгалзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва 

Укоазлы. Пмгфдокзвадрпя, фрм эрмр номудпп гмйедл номзптмгзрь в наоагзгкд оажвз-
рзя кдгзузлпкмгм ноава Укоазлы. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла вмномпат агкзлзпр-
оарзвлм-ноавмвыт мплмв нмпромдлзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва Укоазлы. 

Кйюфдвыд пймва: дгзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм, кдгзузлпкмд ноавм, ноава 
науздлрмв, агкзлзпроарзвлмд ноавм. 

 
 
Sidelkovsky O. The only medical space in the paradigm of medical law in Ukraine 
The article is devoted to the problem of creation of a single medical space of Ukraine. 

It is emphasized that this process should take place in the paradigm of the development of 
medical law of Ukraine. The attention is paid to the issues of administrative and legal 
principles of construction of a single medical space of Ukraine. 

Key words: common medical space, medical law, patients' rights, administrative law. 
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Мдгзузла є бійьх ліе пмуіайьлм 

фуурйзвмю псдомю пупкнійьлзт віг-
лмпзл. Вмла рмокаєрьпя сакрзфлм 
впіт: віг гірди гм мпіб нмтзймгм віку. 
А віграк омйь ра жлафдлля гдоеавлмї 
нмйірзкз у уіи псдоі, жлафуціпрь 
ноавмвмгм жабджндфдлля могаліжауії 
мтмомлз гомкагял пуррєвм жомпра-
юрь. Вмглмфап каєкм кмлпраруварз 
лдмбтігліпрь ілрдлпзсікауії лаукмвзт 
гмпйігедль, кдрмю якзт кає прарз 
омжомбка рдмодрзкм-ноавмвзт ра га-
йуждвзт кмгдйди юозгзфлмгм жабдж-
ндфдлля ндвлзт ланояків кдгзфлмї 
гіяйьлмпрі. Загаймк ед вкажалі жу-
пзййя нмвзллі бурз пноякмвалі ла 
лайделд пуномвмгедлля кдгзфлмї 
одсмокз, цм гдкійька омків рмку 
праорувайа в Укоаїлі.  

Оглзк іж ваейзвзт дйдкдлрів 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля кдгзф-
лмї одсмокз прайм нозилярря Закм-
лу Укоаїлз  віг 19 емврля 2017 омку 
№ 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілал-
пмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмву-
валля лапдйдлля». Пдодгмвпік, цм 
лмвмгм нозвліп взцдлажвалзи лмо-
карзвлм-ноавмвзи акр у пноаву аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвмгм ра сілалпм-
вмгм жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я 

жагаймк ра ндовзллмї кдгзфлмї гм-
нмкмгз жмкодка? Такзт лмвауіи є 
фзкайм, вкаедкм кйюфмві ж лзт: 

1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдл-
ля (номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - 
номгоака, цм взжлафає ндодйік ра 
мбпяг кдгзфлзт нмпйуг (вкйюфаюфз 
кдгзфлі взомбз) ра йікаопькзт жапм-
бів, нмвлу мнйару лагалля якзт на-
уієлрак гдоеава гаоалрує жа оатулмк 
кмхрів Ддоеавлмгм бюгедру Укоаї-
лз жгіглм ж раозсмк, гйя номсійак-
рзкз, гіаглмпрзкз, йікувалля ра ода-
бійірауії у жв’яжку ж твмомбакз, роа-
вкакз, мроуєллякз і нармймгіфлзкз 
пралакз, а ракме у жв’яжку ж вагірліп-
рю ра нмймгакз; 

2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг - 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок 
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігноз-
єкуі, які мгдоеайз йіудлжію ла ном-
вагедлля гмпнмгаопькмї гіяйьлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо 
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапд-
йдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз 
бюгедрлзт кмхрів; 

3) вігнмвіглм гм уьмгм Закмлу 
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіг-
лм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів 
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Ддоеавлмгм бюгедру Укоаїлз ла-
галля гомкагялак лдмбтіглзт їк 
кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопькзт жапм-
бів, цм ндодгбафдлі номгоакмю кд-
гзфлзт гаоалріи [1, п. 158-159]. 

Мз лд нмвзллі жабуварз ном 
кмлпрзрууіилу лмоку, кмроа взжла-
фає лаху гдоеаву як пмуіайьлу, гд-
кмкоарзфлу ра ноавмву. Рмжбугмва в 
Укоаїлі гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї, 
пмуіайьлм моієлрмвалмї гдоеавз 
мбукмвйююрь лдмбтігліпрь бійьх 
нзйьлмї увагз гм номбйдк жабджнд-
фдлля ра одайіжауії ноав, пвмбмг ра 
жакмллзт ілрдодпів гдоеавз. Ндмб-
тіглм нмгмгзрзпь: псмокуйьмвалі 
пвмгм фапу лмвармопькі нмжзуії 
В.Б.Авдо’ялмва прмпмвлм жкілз наоа-
гзгкз гіяйьлмпрі гдоеавз – в мплмві 
кає прарз йюгзла, її ілрдодпз, і, як 
лапйігмк ракмгм бафдлля – смоку-
валля йюгзлмудлрозпрпькмї ігдмймгії 
гіяйьлмпрі гдоеавз, жгіглм ж якмю 
гдоеава нмвзлла, укмвлм каеуфз 
«пйуезрз» ілрдодпак гомкагял, жа-

м-
ку взнагку кз жкмедкм гіиплм нз-
харзпь рзк, як в Укоаїлі жабджндфу-
єрьпя одайіжауія кйюфмвзт ноав йю-
гзлз. На пьмгмглі е, ноз вномва-
гедллі у езрря кдгзфлмї одсмокз 
кз каєкм уійу лзжку номбйдк, лдвз-
оіхдліпрь якзт мбукмвйює лдмбтіг-
ліпрь нмхуку агдкварлзт кдталіжків, 
в рмку фзпйі і хйятмк жгіиплдлля 
лаукмвзт гмпйігедль.   

Акудлруєкм увагу ла пйухлмпрі 
номнмжзуії С. Г. Срдудлка прмпмвлм 
рмгм, цм «жагаймк ед одсмокувалля 
псдоз мтмомлз жгмомв’я кає іліуію-
варз бійьх акрзвлзи омжвзрмк кдгз-
флмгм ноава, - лмвмгм ноавмвмгм 
урвмодлля, цм мб’єкрзвлм нодрдлгує 
ла праруп пакмпріилмї гайужі ноава. 
Ваейзвм упвігмкзрз, цм уд 
мб’єкрзвлзи номудп, ноз якмку кд-
гзфлд ноавм жгарлд прарз нмкіфлз-
кмк одсмокармоів мтмомлз жгмомв’я, 
їт рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзк ра 
ноакрзфлзк ілпроукдлраоієк гйя 
номвагедлля лмвауіи. На лахд нд-
одкмлалля, рмгі і пруніль йдгірзклм-
прі одсмок бугд пуррєвм взцмю» [3, 
п. 60]. У уіи фапрзлі ваейзвм гмйу-

фарз юозпрів, які пндуіайіжуюрьпя ла 
нзраллят ноавмвмгм одгуйювалля 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі гм мноауювалля 
номбйдк могаліжауії мтмомлз жгм-
омв’я. Вмлз каюрь бурз ла нмфарку 
одсмокармопькмгм хйяту. У уьмку 
пдлпі гіиплм, кдгзфла одсмока ра 
кдгзфлд ноавм жбагафуварзкурь мгзл 
мглмгм.  

Взмкодкйююрьпя гва ваейзвзт 
соагкдлра ноавмвмгм жабджндфдлля 
кдгзфлмї одсмокз: 1) жаномвагедл-
ля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проату-
валля, ном цм акрзвлм гмвмоярь са-
тівуі; 2) іліуіювалля, улмокувалля 
ра гмрозкалля кдгзфлзт пралгаорів. 
Срмпмвлм ндохмгм ваейзвм вкажарз 
лапрунлд. Кдоуюфзпь рією мбправз-
лмю, цм жа ужагайьлдлзкз нмкажлз-
какз  нозбйзжлм 70 % науієлрів нм-
взллі мрозкуварз кдгзфлу гмнмкмгу 
пакд ла ндовзлліи йалуі, вкаедкм, 
цм ноз номвагедллі кдгзфлмї одсм-
окз нзралля нйарлмпрі / бджмнйар-
лмпрі її лагалля є вкоаи ваейзвзк ра 
пмуіайьлм фурйзвзк. У жв’яжку ж узк, 
пьмгмглі укоаїлпькі ноавлзкз ра са-
тівуі мтмомлз жгмомв’я гзпкуруюрь 
цмгм гмуійьлмпрі (лдгмуійьлмпрі) 
вномвагедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзф-
лмгм проатувалля в Укоаїлі. Загаюфз 
жагайьлзи рмл нмгайьхзт аогукдл-
рів, жажлафаєкм, цм айьрдоларзвз 
мбмв’яжкмвмку кдгзфлмку проату-
валлю в Укоаїлі лдкає. Щмб нмйін-
хзрз пзруауію, яка пкйайапь у вір-
фзжляліи мтмомлі жгмомв’я, нмроіблм 
хукарз хйят взоіхдлля лагайьлзт 
номбйдк.  

Пом цм игдрьпя? Зажлафдла ном-
бйдка ндодгупік ноавмва і йзхд нм-
рік  – сілалпмва, могаліжауіила, нпз-
тмймгіфла. Ігдрьпя ном рд, цм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля 
жгарлд пуррєвм жкілзрз могаліжауію 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра кме-
йзвмпрі гйя одайіжауії ноав науієлрів. 
Дйя лаукмвзт гмпйігедль мбмв’яж-
кмвд ра гмбомвійьлд кдгзфлд проату-
валля є ндопндкрзвлзкз ланояккмк, 
мпкійькз мбмв’яжкмвд цд лд жаномва-
гедлм в Укоаїлі (а мред, віг лаукмв-
уів багарм в фмку жайдезрь кмгдйь, 
яку  у нігпукку бугд нозилярм), а 
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гмбомвійьлд, тмфа і сулкуімлує, ном-
рд кає фзкайм лдвзоіхдлзт номбйдк. 
Ваорм нмгмгзрзпь іж гуккмю В.Ю. 
Срдудлкм, яка жажлафає, цм 
мбмв’яжкмвзи – уд ікндоарзвлзи. 
Тмбрм, гмвмояфз ном мбм-в’яжкмвд 
кдгзфлд проатувалля, омжукіюфз, цм 
ндохд пймвм у галмку рдокілі є вз-
жлафайьлзк, пкдомвуюфзк, гмтмгзкм 
взплмвку: гдоеава нмвзлла првмозрз 
укмвз гйя мрозкалля проатмвмгм 
нмйіпу кмелзк гомкагялзлмк. 
Обмв’яжкмвд – уд жлафлмю кіомю 
мбмв’яжмк гдоеавз, сакрзфлм у лдї 
лдкає ілхмгм взбмоу, пакд рмку кз 
гмвмозкм ном ндодваелм нубйіфлм-
ноавмвзи таоакрдо одгуйювалля га-
лмгм взгу проатувалля [4, п. 163]. 

Тдндо ном гоугд – кдгзфлі прал-
гаорз. Елузкймндгзфла йірдоаруоа 
кіпрзрь ракі взжлафдлля: пралгаорз-
жауія – уд номудп упралмвйдлля ра 
жапрмпувалля пралгаорів, рмбрм пуку-
нлмпрі лмокарзвлм-рдтліфлзт гмку-
кдлрів, цм одгйакдлруюрь кмкнйдкп 
лмок, ноавзй, взкмг гм мб’єкра прал-
гаорзжауії ра жарвдогеуюрьпя кмкнд-

 
На лаху гукку, у жагайьлмрдмод-

рзфлмку омжукіллі ніг пралгаорзжа-
уією лдмбтіглм омжукірз номудп 
првмодлля, нозилярря (жарвдогедл-
ля) ндвлзт ноавзй, лмок, драймлів, 
пралгаорів, які, у пвмю фдогу, лагайі 
взжлафаюрь нмпйігмвліпрь жгіиплдлля 
ндвлзт номудгуо (номудпів, гіи) лд-
жайделм віг пуб’єкрів їт взкмлалля. 
Акудлруєкм мпмбйзву увагу ла гвмт 
нозлузнмвзт апндкрат: 

нозилярря фз жарвдогедлля пра-
лгаорів. Вмлз жайделм віг мб’єкрів 
пралгаорзжауії ра псдоз їт взкмозп-
ралля кмеурь нозикарзпь як кмйдгі-
айьлзк могалмк, рак і мглммпмбмвм 
жарвдогеуварзпь; 

 гмрозкалля пралгаорів лд жайд-
езрь віг пуб’єкрів взкмлалля вігнм-
віглзт номудгуо, номудпів фз гіи. В 
уьмку оажі каєкм впіт пуб’єкрів, ла 
якзт нмхзоюєрьпя кдоівлзи внйзв 
могалів (мпіб), кмроі нозиляйз (жа-
рвдогзйз) пралгаорз. 

Взтмгяфз іж уьмгм взжлафдлля, 
ваорм жаномнмлуварз нмлярря «кдгз-

флі пралгаорз», агед віг фіркмгм ом-
жукілля взжлафдлля рмгм фз ілхмгм 
явзца (нодгкдра рмцм) прає бійьх 
фіркзк упвігмкйдлля пурлмпрі ра 
нозжлафдлля.  

Помнмлуєкм ракд взжлафдлля: 
кдгзфлі пралгаорз – уд омжомбйдлі 
кмкндрдлрлзк могалмк, нозилярі фз 
жарвдогедлі у впралмвйдлмку жакм-
лмгавпрвмк нмоягку ноавзйа лагал-
ля кдгзфлзт нмпйуг, могаліжауії ра 
уноавйілля мтмомлмю жгмомв’я, жгіи-
плдлля гмнмкіелзт жатмгів, пноякм-
валзт ла жабджндфдлля кдгзфлмї гм-
нмкмгз, кдрмю якзт є жабджндфдлля 
ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів 
науієлрів ра мб’єкрзвіжауія йікувайь-
лм-гіаглмпрзфлмгм номудпу.  

Уоатмвуюфз жагайьлмрдмодрзфлд 
омжукілля пралгаорзжауії ра пралгао-
рів, ваейзвзк взгаєрьпя алайіж кд-
гзфлзт пралгаорів ж нмжзуіи ноавм-
взт мплмв їт омжомбйдлля ра нозил-
ярря (жарвдогедлля). 

Сакд в укмват  пуфаплмгм одсм-
окувалля кдгзфлмї гайужі номбйдка-
рзка кдгзфлзт пралгаорів є гуед 
акруайьлмю, мпкійькз їт жаномва-
гедлля гіиплм нмвзллм пнозярз 
впралмвйдллю ндвлмгм ноавмвмгм 
наозрдру кіе йікаоякз ра науієлра-
кз. Сйіг нмгмгзрзпь ж гуккмю 
М. Кмвайдвпькмгм, кмрози првдо-
геує, цм «ноавмва нозомга номсд-
піилзт пралгаорів кдгзфлмї гіяйьлм-
прі є гмпзрь пкйаглмю, пкйаглзк є і 
взжлафдлля кде, в оаккат якзт км-
ейзвм ра лдмбтіглм жапрмпмвуварз 
галі пралгаорз ноз омжгйягі пугакз 
пноав ном узвійьлм-ноавмву вігнмві-
гайьліпрь жа жанмгіялля хкмгз езр-
рю ра жгмомв’ю науієлра» [6., п. 24]. 
Сакд рмку, алайіжуюфз уд нзралля, 
лдмбтіглм взтмгзрз і ла юозгзфлу 
пзйу кдгзфлзт пралгаорів ра кмейз-
віпрь взкмозпралля їт у гмкажмвіи 
бажі. Взоіхдлля уьмгм жавгалля пур-
рєвм пномпрзрь омжгйяг ра 
мб’єкрзвіжує взоіхдлля «кдгзфлзт 
пноав», мплмву якзт пкйагаюрь ном-
бйдклі нзралля лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз. 

Кйюфмвд нзралля, цм нмродбує 
взоіхдлля – трм пакд нмвзлдл омж-
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омбйярз кдгзфлі пралгаорз. Алайіж 
іплуюфзт рмфмк жмоу лаукмвуів, фзл-
лмгм жакмлмгавпрва і ноакрзкз жаоу-
біелзт коаїл гмжвмйзв взмкодкзрз 
лаибійьх рзнмві ваоіалрз. Згіглм ж 
лзкз пуб’єкракз омжомбйдлля кдгз-
флзт пралгаорів кмеурь бурз: 

а) жагайьлмгдоеавлі проукруоз 
пралгаорзжауії, які омжомбйяюрь лм-
окарзвз, ноавзйа, драймлз гм бійь-
хмпрі рдтлмймгіи, номудпів, номуд-
гуо, нмпйуг рмцм (в Укоаїлі уди мо-
гал лажзваєрьпя Ддоепнмезвпралга-
ормк); 

б) кдгзфлі проукруоз пзпрдкз 
удлроайьлмгм могалу взкмлавфмї 
вйагз, цм жгіиплює гдоеавлд одгу-
йювалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я (в 
Укоаїлі – уд Міліпрдопрвм мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз); 

в) мкодкі йікувайьлм-
номсійакрзфлі жакйагз ж кдрмю їт 
врійдлля у езрря ла кйіліфлзт бажат 
взкйюфлм узт жакйагів; 

г) лаукмві могаліжауії, кмроі сі-
лалпуюрьпя гдоеавмю і є лджайде-
лзкз віг удлроайьлмгм могалу взкм-
лавфмї вйагз, якзи жгіиплює гдоеа-
влд одгуйювалля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я (в Укоаїлі – уд Науімлайь-
ла акагдкія кдгзфлзт лаук); 

г) номсдпімлайьлі кдгзфлі апмуі-
ауії ра ілхі номсдпіилі гомкагпькі 
могаліжауії. 

Помнмлуєкм взмкодкзрз ракі 
взкмгз гм кдгзфлзт пралгаорів: 

Помжмоіпрь ра вігкозріпрь омжом-
бкз. Цд якоаж і гмпягаєрьпя гмроз-
калляк номудгуоз омжомбйдлля кд-
гзфлзт пралгаорів.  

Обмв’яжкмвіпрь їт жапрмпувалля. 
Ця взкмга прзкуйюварзкд кдоівлз-
ків мтмомлз жгмомв’я ра ноакрзкую-
фзт йікаоів упвігмкйдлм правзрзпь 
гм могаліжауії лагалля кдгзфлмї гм-
нмкмгз ра йікувалля жа пралгаоракз. 
Вмглмфап вваеаю жа лдмбтіглд лагм-
ймпзрз: пралгаорз взжлафаюрь йзхд 
кйюфмві, кагіпроайьлі гії, номудгуоз, 
рдтлмймгії. Впі гдрайі (якцм ракзи 
рдокіл гмуійьлзи у кдгзфліи ноак-
рзуі) лд кмеурь бурз номнзпалі, ра 
уд і лд нмроіблм гйя йікувалля, пка-
еікм, ндвлмї твмомбз.  

Бажувалля ла нозлузнат гмкажм-
вмї кдгзузлз. Об’єкрзвлм кмела 
гмкажарз, цм жапрмпувалля пакд узт 
пралгаорів коацд гйя кмлкодрлмї 
пзруауії (жатвмоювалля, науієлра), 
ліе жапрмпувалля ілхзт, фз лд жапрм-
пувалля ліякзт.  

Філалпмва мб’єкрзвліпрь. Бджу-
кмвлм, оджуйьрарз йікувалля нмрдл-
уіилм бугурь коацзкз, кмйз жапрм-
пмвуварз гйя гіаглмпрзкз 
кмкн’юрдолзи рмкмгоас ра гйя йіку-
валля лаигмомефі ноднаоарз ж нмка-
жалзт гйя узт жатвмоюваль. Айд ж 
нмжзуіи агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля гдоеавлмгм одгуйю-
валля у псдоі мтмомлз жгмомв’я вао-
рм номглмжуварз, цм цд гмвгм у км-
еліи укоаїлпькіи оаимлліи фз пійь-
пькіи йікаолі лд бугд кмкн’юрдолмгм 
рмкмгоаса, і гдоеава лд в жкмжі бдж-
кмхрмвлм жабджндфзрз впіт гмомгзкз 
ра дсдкрзвлзкз йікакз. Тур якоаж і 
гіє нозлузн пмуіайьлмї пноавдгйзвм-
прі: ж рмфкз жмоу гдоеавлмї нмйірзкз 
коацд впік гомкагялак лагаварз 
кілікук гмпрунлзт ра дсдкрзвлзт 
кдгзфлзт нмпйуг, аліе гдякзк гом-
кагялак какпзкук.  

Чіркіпрь ра жомжукійіпрь. Лікао, 
гіаглмпруюфз ру фз ілху нармймгію, 
нмвзлдл омжукірз, цм і як имку род-
ба жомбзрз у ріи фз ілхіи пзруауії 
вігнмвіглм гм взкмг кдгзфлмгм прал-
гаору. 

Пдвла пвмбмга гіи кдгзфлмгм 
ноауівлзка. Бдж лдї рде лдкмейзвм. 
Айд в оажі ндвлмгм вігтмгу віг кдгз-
флмгм пралгаору йікао нмвзлдл бугд 
аогукдлрмвалм нмяплзрз, фмку пакд 
віл жгіиплзв рі фз ілхі жатмгз. Опкі-
йькз мгла и ра пака твмомба кмед 
номрікарз нм-оіжлмку у оіжлзт твм-
озт, рм рака взкмга є акруайьлмю.  

Вігнмвігліпрь оівлю йікувайьлм-
номсійакрзфлмгм жакйагу ра имгм 
мплацдллю.  

На жавдохдлля вкаедкм лапрун-
лд. Є лзжка лдвзоіхдлзт рмдодрзкм-
кдрмйммгіфлзт ра ноакрзфлзт кдгз-
км-ноавмвзт нзраль. Сдодг лзт - 
номбйдкарзка гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдл-
ля (номгоака кдгзфлзт гаоалріи). 
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Помпрзи нмвдотмвзи алайіж галмї 
лмокз пвігфзрь ном ндвлу кіоу лд-
пнівнагілля ракмгм омгу гаоалріи іж 
номгдкйаомвалзкз Кмлпрзрууією 
Укоаїлз гаоалріякз бджмнйарлмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз. Тмбрм кз бафзкм, 
цм мнйару лагалля науієлрак кдгз-
флмї гмнмкмгз в гдоеавлзт і кмку-
лайьлзт йікувайьлм-номсійакрзф-
лзтупралмват гдоеава гаоалрує лд у 
нмвлмку мбпяжі. Лзхд у кдеат ном-
гоакз гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля лапдйдлля. Айд га-

ваирд жагакмпь нзралляк: фз є ла-
пноавгі кдгзфла гмнмкмга бджмнйар-
лмю? І фзкмед вмла вжагайі ракмю 
бурз? Агед ндвлі одпуопз (сілалпм-
ві, могаліжауіилі, кагомві, кмкулайьлі 
рмцм) жавегз взроафаюрьпя ла ла-
галля кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмку, ла 
ндодкмлалля аврмоа, ракмгм омгу 
пзруауію «гйутмгм жакмвфувалля» 
вкажалмї номбйдкз нмроіблм кілярз. 
І уьмку кає пнозярз акрзвла лаукм-
ва дкпндорла гзпкупія.  
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Поавмві номбйдкз кдгзфлмї гія-
йьлмпрі лабуваюрь мпраллік фапмк 
нігвзцдлмї акруайьлмпрі. Цд 
нмв’яжалм ж багарька сакрмоакз, мп-
лмвлзкз іж якзт кмеурь вваеарзпь: 
кдгзфла одсмока, цм мпраллікз ом-
какз номвагзрьпя в Укоаїлі; лджагм-
війьлзи прал жабджндфдлля ра жатзпру 
ноав науієлрів; лдгмпрарлє сілалпу-
валля кдгзфлмї гайужі; лдвігнмвіг-
ліпрь кмлпрзрууіилм взжлафдлмї бджм-
нйарлмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ра ода-
йіи, ноз якзт науієлрз багарм жа які 
пкйагмві лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
взкухдлі нйарзрз. В пдлпі номвдгдл-
ля кдгзфлмї одсмокз кз пмйігаозжу-
єкмпя ж нмжзуією С. Г. Срдудлка, 
якзи првдогеує ном «жлафлзи пру-
ніль пмуіайьлмї ланоуедлмпрі у пуп-
нійьпрві ж нозвмгу номвдгдлля кдгз-
флмї одсмокз.  Вкажала рдлгдлуія 
нмпзйюєрьпя лдномгукалмю  пзпрд-
кмю агдкварлмгм ілсмокувалля лапд-
йдлля ном  пурліпрь ра дранз номвд-
гдлля кдгзфлмї одсмокз, а ракме, цм 
лдкаймваелм, її  мфікувалі лапйігкз» 
[1, п. 20-21].  

Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг 
мтмомлмю жгмомв’я, прал якмї ндодва-
елмю бійьхіпрю сатівуів омжгйяга-
єрьпя як лджагмвійьлзи? Бажмвзи 
гмкукдлр, якзи є мплмвмю кдгзфлмгм 

жакмлмгавпрва Укоаїлз, - Оплмвз 
жакмлмгавпрва ном мтмомлу жгмомв’я 
кіпрзрь рвдогедлля, вігнмвіглм гм 
якмгм мтмомла жгмомв'я – уд пзпрдка 
жатмгів, цм жгіиплююрьпя могалакз 
гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмвзкз 
мпмбакз, жакйагакз мтмомлз жгм-
омв’я, сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозє-
куякз, які жаодєпромвалі в упралмв-
йдлмку жакмлмк нмоягку ра мгдоеайз 
йіудлжію ла ноавм номвагедлля гмп-
нмгаопькмї гіяйьлмпрі ж кдгзфлмї 
ноакрзкз, кдгзфлзкз ра саокаудв-
рзфлзкз ноауівлзкакз, гомкагпькз-
кз мб’єглаллякз і гомкагялакз ж 
кдрмю жбдодедлля ра віглмвйдлля 
сіжімймгіфлзт і нпзтмймгіфлзт сулк-
уіи, мнрзкайьлмї ноауджгарлмпрі ра 
пмуіайьлмї акрзвлмпрі йюгзлз ноз 
какпзкайьліи бімймгіфлм кмейзвіи 
ілгзвігуайьліи розваймпрі її езрря 
[2]. Згаваймпя б, уоатмвалм багарм 
пкйагмвзт мтмомлз жгмомв’я 
(пуб’єкрз нубйіфлмї агкіліпроауії, 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я, кдгзфлі ра 
саокаудврзфлі ноауівлзкз рмцм), 
взмкодкйдлм кдру (якмю пноавдгйз-
вм є жбдодедлля і віглмвйдлля жгм-
омв’я, жбійьхдлля розваймпрі езрря 
йюгзлз), - номрд фз гмпрарльм уд гйя 
рмгм, цмб вваеарз ракмгм омгу вз-
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жлафдлля ігдайьлзк? Звзфаилм лі. 
Помрд вмлм кмед взкмозпрмвуварзпь 
гйя нмродб фзллмгм кдгзфлмгм жакм-
лмгавпрва, ла имгм мплмві кмела нйа-
луварз взжлафдлля ілхзт кдгзфлзт 
рдокілів, які є ваейзвзкз лд рійькз 
гйя кдгзфлмї, айд і гйя юозгзфлмї 
лаукз і ноакрзкз.  

В фмку нмйягає ваейзвіпрь кмлр-
омйю жагаймк і гдоеавлмгм жмкодка у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я? Пдодгмвпік 
роагзуіилм кмлромйь (нмояг іж ла-
гйягмк ра жвдолдллякз гомкагял) є 
пнмпмбмк жабджндфдлля жакмллмпрі ра 
гзпузнйілз. Мз нмгійяєкм рмфку 
жмоу С. Г. Срдудлка, цм жакмлліпрь і 
гзпузнйіла є лдмбтіглзкз укмвакз 
іплувалля гдкмкоарзфлмї гдоеавз. 
Опмбйзвмї омйі їт гмгдоеалля лабу-
ває у псдоі гдоеавлмгм уноавйілля. 
Злафзкіпрь лайделмї увагз гм жабдж-
ндфдлля жакмллмпрі ра гзпузнйілз у 
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля нмйягає 
мпь у фмку [3, п. 193-194]: 

1. Ндмбтігліпрь жабджндфдлля 
лайделзт укмв нубйіфлмгм уноавйіл-
ля в дкмлмкіфліи, пмуіайьлм-куйь-
руоліи ра агкіліпроарзвлм-нмйірзфліи 
псдоат пупнійьлмгм езрря. 

2. Поавмжапрмпмвла гіяйьліпрь 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля нм-
взлла бажуварзпя ла гмрозкаллі жа-
кмллмпрі и гзпузнйілз.  

3. Поавмрвмофа гіяйьліпрь 
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля лд 
кмед пундодфзрз нмймедлляк Кмл-
прзрууії Укоаїлз і рзт жакмлів, які 
уед гіюрь. 

4. Ндмбтігліпрь пнозялля ода-
йіжауії ра жатзпру ноав, пвмбмг  

і жакмллзт ілрдодпів гомкагял ж 
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля. 

5. Поавмкіолд жапрмпувалля 
жапмбів гдоеавлмгм нозкупу ж бмку 
кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів. 

Свмєю фдогм, Ю. І. Мігафмв ра 
пніваврмоз жажлафаюрь, цм жакмлліпрь 
є мглзк ж лаиваейзвіхзт нозлузнів 
гдоеавлмгм уноавйілля. Її кмела 
взжлафзрз як рмфлд і мглакмвд нмом-
жукілля ра взкмлалля Кмлпрзрууії, 
жакмлмгавфзт ра ілхзт лмокарзвлзт 
акрів упіка могалакз взкмлавфмї вйа-
гз ра нмпагмвзкз мпмбакз, а ракме 

гомкагялакз, гм якзт пноякмвалі 
взкмгз пуб'єкрів уноавйілля. Позл-
узн жакмллмпрі жакоінйдлзи в Оплмв-
лмку жакмлі гдоеавз, жгіглм ж якзк 
могалз гдоеавлмї вйагз, могалз кіп-
удвмгм пакмвоягувалля, нмпагмві 
мпмбз, гомкагялз ра їт мб'єглалля 
жмбмв'яжалі гмрозкуварзпя Кмлпрз-
рууії ра жакмлів. Ммела взгійзрз 
лапрунлі пнмпмбз жабджндфдлля жа-
кмллмпрі: кмлромйь; лагйяг [4, п. 282]. 
Як бафзкм, вкажалі аврмоз іглмоуюрь 
віглдпдлля жвдолдль гомкагял як 
мгзл іж ваоіалрів (пнмпмбів) жабджнд-
фдлля жакмллмпрі і гзпузнйілз.  Нак 
взгаєрьпя уд лдноавзйьлзк, мпкійькз 
роагзуіилд уявйдлля ном жвдолдлля 
гомкагял (нмноз мфдвзглі лмвауії 
прмпмвлм вжаєкмвіглмпзл вйагз ра 
ндодпіфлмгм гомкагялзла) лд вроарз-
йм пвмє акруайьлмпрі і лзлі. Цд вае-
йзвзи сакрмо пнозилярря жакмллмпрі 
і гзпузнйілз, ваейзвзи сакрмо жага-
ймк кмейзвмгм кмлромйю пупнійьпр-
ва жа гіякз могалів нубйіфлмї агкілі-
проауії ра нмпагмвзт мпіб.  

Дмпрмилзи ваоіалр ужагайьлдлля 
вірфзжлялмгм   агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм кардоіайу – Сймвлзк рдо-
кілів (2014 о.) кіпрзрь взжлафдл-
ля,вігнмвіглм гм якмгм кмлромйь - 
мплмвлзи пнмпіб жабджнд¬фдлля жа-
кмллмпрі ра гзпузнйілз в гдоеаві и 
вмглмфап лаиваейзвіха сулкуія гд-
оеа-вз. Бдж могаліжауії ра жгіиплдлля 
кмлромйю упкйаглюєрьпя дсдкрзвла 
омбмра гдоеав¬лмгм анаоару, ілхзт 
гдоеавлзт ра лдгдо¬еавлзт проук-
руо, мпкійькз бугь-якд оіхдлля у 
пзпрдкі могалів гдоеавлмї вйагз ра 
мога¬лів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
жакілфуєрьпя кмлромйдк жа їт взкм-
лалляк, ілакхд вмлз лд карзкурь 
пдлпу. Кмлромйь є сакрмомк, якзи 
гзпузнйілує нмвдгілку пйуебмвуів 
гдоеавлмгм анаоару ра гомкагял вжа-
гайі [5, п. 181-182]. У уіймку нігроз-
куюфз ракмгм омгу лмвауії, впд е 
ракз ваорм козрзфлм віглдпрзпь гм 
рмгм, цм кмлромйь кає пнозикарзпь 
як лаиваейзвіха сулкуія гдоеавз. 
Пмноз пвмю жлафзкіпрь, кмлромйь лд 
нмвзлдл ігдайіжуварзпь. Віл впд е 
ракз є гмнмкіелзк явзцдк. Ваейз-
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взк, номрд гмнмкіелзк. У псдоі мтм-
омлз жгмомв’я гомкагял   в рмку е 
фзпйі.  

Віггаюфз лайделд ваейзвмпрі ла-
ноауюваль іж жагайьлмї рдмоії укоаїл-
пькмгм агкіліпроарзвлмгм ноава, уоа-
тмвуюфз євомілрдгоауіилі пноякувал-
ля лахмї гдоеавз, лдмбтіглм взкмоз-
прмвуварз ланоауювалля сатівуів і 
жаоубіелзт гдоеав, які нозпвяфдлі 
кмлромйьліи номбйдкарзуі жагаймк і 
гдоеавлмгм кмлромйю у псдоі мтмом-
лз жгмомв’я жмкодка. «У кмеліи коаїлі 
кмлуднуія кмлромйю, имгм ноавмва 
бажа, смокз жгіиплдлля ра нмоягмк 
нозряглдлля гм вігнмвігайьлмпрі жа-
йдеарь віг гдоеавлмгм ра гомкагпькм-
гм упромю, впралмвйдлзт ноавмвзт 
пзпрдк, оівля омжвзрку гдкмкоарзф-
лзт ілпрзрурів, юозгзфлзт роагзуіи 
ра ілхзт сакрмоів. В ужагайьлдлмку 
ваоіалрі кмлромйь жа гіяйьліпрю нуб-
йіфлмї агкіліпроауії кйапзсікуєрьпя: 

- жа фапмк номвдгдлля (нмндодг-
ліи, нмрмфлзи, лапрунлзи); 

- жа мб’єкрмк (лаг акракз, цм 
нозикаюрьпя нмпагмвзкз мпмбакз 
абм (і) гдоеавлзкз могалакз); 

- жа уійякз (лаг жакмлліпрю і гм-
уійьліпрю), жайделм віг нмймедлля 
ндодвіояюфмгм могалу (жмвліхліи, 
влуроіхліи); 

- жа смокакз (ноджзгдлрпькзи, 
наойакдлрпькзи, пугмвзи, юозпгзк-
уіилзи, гомкагпькзи, номкуомопькзи 
рмцм [6, п. 43]. 

І, пвмєю фдогмю, гдоеавлзи кмлр-
омйь – уд пзп¬рдкарзфла ндодвіока 
взкмлалля жакмлів, ілхзт лмокарзв-
лзт акрів, гмрозкалля гдоеавлмї гзп-
узнйілз и ноавмнмоягку, цм нмйягає 
у вроуфаллі пуб'єкрів кмлромйю в мнд-
оарзвлу гіяйьліпрь нігкмлромйьлзт 
пуб'єкрів, у жунзлдллі абм пкапуваллі 
акрів уноавйілля, жапрмпуваллі жатмгів 
нозкупу цмгм нігкмлромйьлзт нмпа-
гмвзт мпіб [5, п. 115]. Зандодфдлля, 
якд взлзкає ноз алайіжі взцдлавдгд-
лмгм – уд лд мбмв’яжкмвд   вроуфалля 
пуб'єкрів кмлромйю в мндоарзвлу гія-
йьліпрь нігкмлромйьлзт пуб'єкрів, жу-
нзлдлля абм пкапувалля акрів уноав-
йілля, жапрмпувалля жатмгів нозкупу 
цмгм нігкмлромйьлзт нмпагмвзт мпіб. 

Впд е ракз мб’єкрзвлмпрі жаоагз вка-
едкм, цм кмва игд ном нмрдлуіилу 
кмейзвіпрь у оажі лдмбтіглмпрі, а лд 
ном мбмв’яжкмвіпрь.  Ддоеавлзи кмлр-
омйь жгіиплюєрьпя пзйакз гдоеавз, іж 
жапрмпувалляк могалів ра нмпагмвзт 
мпіб, які жлатмгярьпя у нігнмоягку-
валлі гдоеавлзт нубйіфлм-ноавмвзт 
ілпрзрууіи. 

Ваорм вкажарз, цм ракмгм омгу 
ланоауювалля цмгм гдоеавлмгм кмл-
ромйю кмеурь і нмвзллі бурз жапрмпм-
валі прмпмвлм пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я. Дм мпмбйзвмпрди мтмомлз жгм-
омв’я як мб’єкра агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї одгйакдлрауії ра як мб’єкра 
гдоеавлмгм кмлромйю кмеурь бурз 
віглдпдлі: 

- взпмка пмуіайьла жлафуціпрь; 
- гмрзфліпрь кдгзфлмї гмнмкмгз 

гм впіт фйдлів пупнійьпрва у рми фз 
ілхзи ндоімг їтльмгм езрря; 

- кмкнйдкпліпрь; 
- лаявліпрь гдоеавлзт, кмкула-

йьлзт, нозварлзт ра вігмкфзт жакйа-
гів мтмомлз жгмомв’я; 

- нмпрунмвд ндодкіцдлля акудл-
рів ж впдмпяелмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз 
ла бджмнйарлзт жапагат гм фіркмгм 
ндодйіку нмпйуг, які гаоалрмвалм ла-
гаюрьпя мпмбі ла бджмнйарліи мплмві; 

- паліраолм-днігдкіфлзи ланояк, 
кмлромйь жа мбігмк лаокмрзків, йікао-
пькі жапмбз ра кмлромйь жа їт взомб-
лзурвмк, якіпрю, кйіліфлзкз взном-
буваллякз рмцм, - гайдкм лд нмвлзи 
ндодйік нмрдлуіилм кмейзвзт взгів 
кмлромйю у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
гомкагял; 

- влуроіхліи ра жмвліхліи апнд-
крз пноякмвалмпрі кмлромйю в псдоі 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі, які каюрь оіжлі 
номявз ра акудлруауію. 

Ріжлмнйалмвзи таоакрдо мтмомлз 
жгмомв’я, жлафлзи ндодйік ланояків 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі мбукмвйююрь 
мпмбйзвмпрі нігтмгу прмпмвлм жгіип-
лдлля гдоеавлмгм кмлромйю ра лагйя-
гу у жажлафдліи псдоі. Жзрря ра жгм-
омв’я йюгди є лаиваейзвіхзкз пмуіа-
йьлзкз уіллмпрякз, рмку кмлромйьлм-
лагйягмвіи гіяйьлмпрі у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я нмвзлла нозгійярзпь лайде-
ла увага. Дмуійьлм взгійзрз роз кйю-
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фмвзт мб’єкрз кмлромйю ра лагйягу у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я:  

1) паліраолм-днігдкіфлд бйагм-
нмйуффя лапдйдлля; 

2) мбіг лаокмрзків; 
3) мбіг йікаопькзт жапмбів [7, 

п. 246]. 
З лахмї рмфкз жмоу, ніг сулкуія-

кз гдоеавлмгм кмлромйю у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я лдмбтіглм омжукірз 
мплмвлі ланоякз кмлромйьлмї гіяйь-
лмпрі гдоеавз у псдоі мтмомлз    
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйьлмпрі, які  
гмжвмйяюрь вігнмвіглзк нубйіфлм-
ноавмвзк кмлромйююфзк могалак   
ра нмпагмвзк мпмбак мрозкуварз 
ілсмокауію, цм таоакрдозжує нмрмф-
лзи прал пноав у рмку фз ілхмку 
жоіжі кдгзфлмї гіиплмпрі.  Дмуійьлм 
омжоіжлярз лапрунлі сулкуії гдоеав-
лмгм кмлромйю у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я: 

- пмуіайьла; 
- дкмлмкіфлм-сілалпмва; 
- кмозгуюфа; 
- нмйірзфла. 
Кмлромйю нозракаллі пвмї нозл-

узнз. Дм лзт лайдеарь: 1) улівдопа-
йьліпрь (уд мжлафає, цм кмлромйь кає 
мтмнйюварз впі гійялкз гдоеавлмгм 
бугівлзурва); 2) пзпрдкарзфліпрь 
(номвмгзрьпя лд мглмоажмвм, фап віг 
фапу, ажа ндвлмю птдкмю, нмпріилм); 3) 
бджпрмомл¬ліпрь (гмпягаєрьпя хйятмк 
нмкйагдлля жавгаль кмлромйю ла мпіб, 
лд жауікавйдлзт в имгм оджуйьрарат); 
4) одайьліпрь (жабджндфуєрьпя лаявлі-
прю лдмбтіглзт квайісікмвалзт кагоів 
кмлромйдоів); 5) гієвіпрь, мндоарзв-
ліпрь, оджуйьрарзвліпрь (нознупкаюрь 
хвзгкд номвдгдлля кмлромйьлзт гіи 
кмлромйююфзк могалмк уоажі мгдо-
еалля нмвігмкйдль ном нмоухдлля, 
жанмбігалля ноавмнмоухдлляк і ноз-
фзлак, цм їк пнозяйз, пвмєфаплд 
везрря жатмгів цмгм їт упулдлля, 
нозряглдлля у вігнмвіглзт взнагкат 
взллзт гм вігнмвігайьлмпрі); 6) гйап-
ліпрь (гає кмейзвіпрь, а у гдякзт вз-
нагкат і прає мбмв'яжкмк гмвдгдлля 
оджуйьрарів кмлромйю гм вігмка гом-
кагпькмпрі абм ноавммтмомллзт мога-
лів, ілхзт мпіб, жауікавйдлзт у имгм 
оджуйьрарат) [8, п. 464]. 

Мз вваеаєкм, цм бажмвзкз нозл-
узнакз гдоеавлмгм кмлромйю у пдоі 
мтмомлз жгмомв’я кмеурь вваеарзпь 
лапрунлі: 

- вдотмвдлпрвм ноава; 
- жакмлліпрь; 
- нубйіфліпрь; 
- нмєглалля удлроайіжауії ра гд-

удлроайіжауії; 
- пноякмваліпрь ла нмкоацдлля 

пралу пноав; 
- пзпрдкліпрь 
Срарря 7 Оплмв жакмлмгавпрва 

Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я «Гаоа-
лрії ноава ла мтмомлу жгмомв'я» кіп-
рзрь рвдогедлля,вігнмвіглм гм якзт 
гдоеава жгіглм ж Кмлпрзрууією Укоа-
їлз гаоалрує впік гомкагялак одайіжа-
уію їт ноав у псдоі мтмомлз жгмомв'я 
хйятмк: 

а) првмодлля омжгайуедлмї кдодеі 
жакйагів мтмомлз жгмомв'я; 

б) могаліжауії і номвдгдлля пзпрд-
кз гдоеавлзт і гомкагпькзт жатмгів 
цмгм мтмомлз ра жкіулдлля жгмомв'я; 

в) сілалпувалля лагалля впік 
гомкагялак ра ілхзк взжлафдлзк 
жакмлмк мпмбак гаоалрмвалмгм мбпягу 
кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопькзт жапм-
бів у нмоягку, впралмвйдлмку жакм-
лмк; 

г) жгіиплдлля гдоеавлмгм і кме-
йзвмпрі гомкагпькмгм кмлромйю ра 
лагйягу в псдоі мтмомлз жгмомв'я; 

г) могаліжауії гдоеавлмї пзпрдкз 
жбзоалля, мбомбкз і алайіжу пмуіайь-
лмї, дкмймгіфлмї ра пндуіайьлмї кдгзф-
лмї прарзпрзфлмї ілсмокауії; 

д) впралмвйдлля вігнмвігайьлмпрі 
жа нмоухдлля ноав і жакмллзт ілрд-
одпів гомкагял у псдоі мтмомлз жгм-
омв'я [2]. 

У уьмку жв’яжку ваейзвм упві-
гмкйюварз, цм ракмгм омгу гаоалрії, 
цмб лд ндодрвмоюварзпь ла гдкйаоа-
рзвлі урвмодлля, нмвзллі бурз ла-
йделзк фзлмк жабджндфдлі. В рмку 
фзпйі і фдодж пзпрдку якіплм првмод-
лмгм ра сулкуімлуюфмгм гдоеавлмгм 
кмлромйю. Віл лд нмвзлдл нігкілярз 
пмбмю бджнмпдодгліи номудп могалі-
жауії кдгзфлмї гмнмкмгз фз її лагал-
ля. Помрд віл нмвзлдл бурз пвмгм 
омгу «жанмбіелзкмк» віг нмоухдль 
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в могаліжауії мтмомлз жгмомв’я гом-
кагял, вігтзйдлля віг кдгзфлзт пра-

лгаорів, мбкдедлля ноав науієлрів 
рмцм.   
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Mironov A. Organization of public health and control over its implementation 
The article deals with the problems of control over the organization of public health. 

Attention is paid to the essence of health care and to the factors that attest to the im-
portance of control in this area. Emphasis is placed on the functions and principles of con-
trol in the medical field. 

Key words:  medical activity, health care organization, medical law, control, state con-
trol. 
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Правозахисна функція держави: 

доктринальні підходи до розуміння 
  

 

Паоагзгка омжукілля ноавмжатз-
плмї сулкуії пуфаплмї гдоеавз бджнм-
пдодгльм нмв'яжала жі пнозилярряк 
жкіпру нмлярь "ноавмва гдоеава", 
"вдотмвдлпрва ноава" в хзомкмку 
нйалі - пакмгм "ноава" як сдлмкдлу. 
Дмпйігедлля галмї номбйдкз є акру-
айьлзк ж мгйягу ла лзжку фзллзків. 
Пм-ндохд, оіжлі апндкрз ноавмжатзп-
ру нмродбуюрь нмгайьхмгм взвфдлля 
у омжоіжі вігнмвіглмгм рдмодрзфлмгм 
жлалля ном ноавм. Пм-гоугд, пупнійь-
лі нмродбз в одсмокуваллі ноавмжа-
тзплмї сулкуії Укоаїлпькмї гдоеавз, 
які номявйяюрьпя в жгіиплдллі пугм-
вмї одсмокз, нмйіудипькмї одсмокз 
ра ілхзт одсмок у уіи псдоі, ракме 
нігкодпйююрь акруайьліпрь взвфдлля 
вігнмвіглзт нзраль. 

В мпраллі омкз гмпйігедлля ж 
мкодпйдлзк нодгкдрмк лдмглмоажмвм 
гмпйігеувайзпя, жмкодка в ноауят 
П. Кмолієлка, А. Бмлгаодлка, Д. Гм-
ймпліфдлка, В. Взхкмвпькмї ра ілхзт, 
мглак, нмродба нмгайьхмгм алайіжу 
оіжлзт апндкрів ноавмжатзплмї сулк-
уії пуфаплмї гдоеавз жайзхаєрьпя. 

Віграк, кдрмю уієї праррі є алайіж 
гмкрозлайьлзт нігтмгів гм омжукілля 
ноавмжатзплмї сулкуії пуфаплмї гдо-
еавз.   

Рмжукілля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз нмв'яжалд жі пнозилярряк 
бйзжькзт кардгмоіи "мтмомлз ноав" ра 
"жатзпру ноав". Оглзк іж ндохзт гм 
мжлафдлмї номбйдкз жвдолувпя 
В. М. Гмохдльмв, якзи ніг смокмю 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз омжуків одгйакдлрмвалзи 
ноавмк кмкнйдкп мпмбйзвзт номуд-
гуо, жгіиплювалзт ноавмжапрмпмвлз-
кз могалакз ра унмвлмваедлзкз 
мпмбакз в кдеат ноавмжатзплмї гія-
йьлмпрі, пноякмвалзи ла віглмвйдлля 
нмоухдлмгм ноава [1, п. 64]. 

У сатмвіи йірдоаруоі (ланозкйаг 
С. Паохак) номвмгзрьпя нмжзуія, цм 
у ноавммтмомлліи гіяйьлмпрі гдоеавз 
уі нмлярря ріплм ндоднйдрдлі, айд їт 
пйіг омжоіжлярз ра омжгйягарз мкод-
км. Пмлярря «мтмомла ноав» ра «жа-
тзпр ноав» пйіг омжкдемвуварз, мпкі-
йькз вмлз ланоавйдлі ла гмпяглдлля 
оіжлзт уійіи ра вігоіжляюрьпя пнмпм-
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бакз взкмозпралля. Отмомла ноав і 
пвмбмг йюгзлз пноякмвала ла нмнд-
одгедлля ра лдгмнуцдлля нмоухдль 
ноав і пвмбмг кмелмгм уфаплзка коз-
кілайьлмгм номвагедлля. Затзпр 
ноав жгіиплюєрьпя ноз нмоухдллі 
ноав, нмгомжі нмоухдлля, абм ноз 
ндодхкмгі їт жгіиплдллю. Вкажалд 
мжлафає, цм лд кмела мрмрмелюварз 
уі оіжлмнйалмві кардгмоії, мпкійькз 
«мтмомла ноав» в юозгзфлмку пдлпі 
мжлафає прарзфлзи прал лмок ноава, 
цм пноякмвалзи бджнмпдодгльм ла 
нмндодгедлля нмоухдль ноав уфап-
лзків козкілайьлмгм номвагедлля. 
Пмоухдлля узт ноав вдгд гм гзлакі-
флмгм пралу одайіжауії ноава ла жа-
тзпр. Тмбрм гм жатзпру ноав гомкагя-
лз взкухдлі жвдорарзпя йзхд рмгі, 
кмйз нмоухдлі їт ноава фз ілрдодпз, 
цм мтмомляюрьпя жакмлмк [2, п. 160-
161]. 

В ілхзт ноауят жатзпла сулкуія 
нм пурі взжлафаєрьпя як нігсулкуія 
ноавммтмомллмї гіяйьлмпрі гдоеавз. 
Опралля ноз уьмку взжлафаєрьпя як 
гдоеавла ноавмкіола гіяйьліпрь, цм 
нмйягає у внйзві ла нмвдгілку йюгз-
лз абм гоунз йюгди ж бмку унмвлм-
ваедлмї гдоеавмю нмпагмвмї мпмбз 
хйятмк мтмомлз ноава, віглмвйдлля 
нмоухдлмгм ноава, нознзлдлля нм-
оухдлмгм ноава, имгм взявйдлля абм 
омжпйігувалля ж мбмв’яжкмвзк гмгдо-
еалляк впралмвйдлзт у жакмлі ном-
удгуо гйя уієї гіяйьлмпрі. Сноавгі, 
рдокіл «ноавммтмомлла гіяйьліпрь» 
пріикм апмуіюєрьпя ж гіяйьліпрю ноа-
вммтмомллзт могалів, лапакндодг 
могалів влуроіхліт пноав, тмфа и лд 
мбкдеуєрьпя лзкз. Вмглмфап, як ніг-
кодпйює П.Кмолієлкм, рдокіл «ноавм-
жатзпла гіяйьліпрь» апмуіюєрьпя нд-
одгупік ж оутмк жа ноава йюгзлз ра 
гіяйьліпрю гомкагпькзт ноавмжатзп-
лзт могаліжауіи. На имгм е гукку, гм 
гмймвлзт ноавммтмомллзт сулкуіи 
могалів гдоеавлмї вйагз лдмбтіглм 
віглдпрз: 1) номсійакрзфлу (номсі-
йакрзка ноавмнмоухдль, які ряглурь 
жа пмбмю юозгзфлу вігнмвігайьліпрь 
у псдоі нубйіфлмгм ноава); 2) жатзплу 
(жатзпр езрря, жгмомв’я, ноав, пвмбмг 
ра жакмллзт ілрдодпів сіжзфлзт мпіб); 

3) мтмомлз гомкагпькмгм нмоягку, 
гомкагпькмї бджндкз і вйаплмпрі; 
4) одпмуіайіжауіилу (уя сулкуія є 
лаибійьх таоакрдолмю гйя могалів і 
пйуеб у пноават лднмвлмйірліт, 
пйуеб, цм жгіиплююрь агкіліпроарз-
влзи лагйяг жа мпмбакз, жвійьлдлзкз 
ж кіпуь нмжбавйдлля вмйі); 5) мндоа-
рзвлм-омжхукмву; 6) омжпйігувалля 
жймфзлів; 7) пугмвмгм омжгйягу пноав; 
8) омжгйягу пноав ном агкіліпроарзв-
лі нмоухдлля; 9) омжгйягу пноав ном 
сілалпмві ра агкіліпроарзвлм-
гмпнмгаопькі ноавмнмоухдлля; 
10) взкмлалля взомків, оіхдль, утвай 
і нмпралмв пугів, нмпралмв могалів 
гіжлалля і гмпугмвмгм пйігпрва ра 
номкуомоів. Такзк фзлмк, ноавммтм-
омлла гіяйьліпрь – уд лапакндодг 
гіяйьліпрь гдоеавз фдодж пндуіайьлм 
првмодлі лдю могалз, пноякмвала ла 
жатзпр ноавмнмоягку. Вмла ндодгба-
фає пндуіайьлд кардоіайьлм-рдтліфлд 
жабджндфдлля, мжбомєлля рмцм. Взтм-
гяфз іж жапрмпмвалмгм рур кдрмгу, 
кмела првдогеуварз, цм ноавмжатзп-
лі могаліжауії – уд, як ноавзйм, гом-
кагпькі лдуоягмві могаліжауії, мплмв-
лзк (рзруйьлзк) жавгалляк якзт є 
жатзпр ноав і пвмбмг йюгзлз ра гом-
кагялзла. Алайіж гіяйьлмпрі ноавмжа-
тзплзт могаліжауіи гає жкмгу взжла-
фзрз їт сулкуії, жмкодка: номсійак-
рзфлу; жатзплу; одпмуіайіжауіилу; 
ноавмомж’яплювайьлу; алайірзфлу 
ра/абм кдрмгзфлу; ілсмокауіилу; 
лмокмрвмофу (фапркмвм); кммогзла-
уіилу [3, п. 60-61]. 

Має кіпуд рмфка жмоу, яка ноаглд 
мб'єгларз лавдгдлі нмжзуії. На гукку 
Д.Гмймпліфдлка, могалз, які каюрь 
ноавммтмомллі нмвлмваедлля ж мжла-
какз жатзпру ноав і пвмбмг йюгди ра 
гдоеавлзт ілрдодпів. Ввдгдлля гм 
нмвлмваедль ноава вроуфалля у віг-
лмпзлз нмлмвйдлля нмоухдлзт ноав 
іж жапрмпувалляк жатмгів нозкупу є 
мжлакмю ноавмвмгм жатзпру, а могалз, 
які нозжлафдлі в мплмвлмку гйя жгіи-
плдлля ракзт нмвлмваедль, каюрь 
лажзварзпя ноавмжатзплзкз. Віграк, 
як взнйзває ж имгм нмжзуії, пдодг 
ноавмжатзплзт могалів кмела лажва-
рз могалз влуроіхліт пноав, пйуебз 
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бджндкз, Віипькмвмї пйуебз ноавмнм-
оягку у Збомилзт Сзйат Укоаїлз, 
могалз мтмомлз гдоеавлмгм кмогмлу, 
могалз і упралмвз взкмлалля нмка-
оаль, гдоеавлмї кмлромйьлм-
одвіжіилмї пйуебз, озбммтмомлз, 
гдоеавлмї йіпмвмї мтмомлз. Пдодйіфд-
лі могалз лд рійькз жгіиплююрь пнм-
прдодедлля жа вігнмвігліпрю жакмлм-
гавпрву віглмпзл, цм є жкіпрмк ндв-
лмгм ноавмвмгм одезку, айд и лагійд-
лі ноавмк одагуварз ла нмоухдлля 
жакмлмгавпрва ра жапрмпмвуварз ноз 
уьмку жатмгз нозкупу [4, п. 120]. 

У гдякзт ноауят омжоіжляюрь 
ноавммтмомллу гіяйьліпрь у хзомкм-
ку жлафдллі як гіяйьліпрь пуб’єкрів, 
лауійдлу ла жабджндфдлля ноав і пвм-
бмг йюгзлз, жакоінйдлзт у кіелаом-
глм-ноавмвзт гмкукдлрат (ноавмжа-
тзпла гіяйьліпрь) ра у вужькмку жла-
фдллі як гіяйьліпрь гдоеавз фз її 
могалів нм жабджндфдллю і мтмомлі 
ноав і пвмбмг, жакоінйдлзт лауімла-
йьлзк жакмлмгавпрвмк (пурм ноавмм-
тмомлла гіяйьліпрь) [5, п. 13-14]. 

Ваейзвмю є нмжзуія, жа якмю 
ноавмжатзпла сулкуія, яка жгіиплю-
єрьпя фдодж гіяйьліпрь могалів гдоеа-
влмї вйагз, пноякмвала ла мплмвлу 
уійь - "одайьлд взжлалля и  жабджнд-
фдлля дсдкрзвлмї гії нозлузну вдо-
тмвдлпрва ноава в Укоаїлі" [6, п. 103]. 

Пдодгмвпік, пйіг нмгмгзрзпя, цм 
у пніввіглмхдллі ж нмлярряк "ноавм-
жатзпла гіяйьліпрь", пмуіайьла гіяйь-
ліпрь є жагайьлзк рдокілмк, бійьх 
хзомкзк жа жкіпрмк, якзи мб’єглує в 
пмбі впі кмейзві взгз гіяйьлмпрі йю-
гди, цм кмела пнмпрдоігарз в пмуіа-
йьлмку пдодгмвзці. Сакд уі оіжлмвз-
гз пмуіайьлмї гії і бугурь пкйагарз її 
пукунлу проукруолу таоакрдозпрзку. 
Ндмбтіглм ракме жажлафзрз і ном 
проукруоу жкіпру пмуіайьлмї гіяйьлм-
прі, яка таоакрдозжуєрьпя ла оіжлзт 
оівлят як взгз, нігвзгз пмуіайьлмї 
гіяйьлмпрі, гоунз мкодкзт пмуіайьлм-
жлафуцзт гіи ра ла оівлі мкодкм вжя-
рмгм йюгпькмгм вфзлку. На гукку 
С. Д. Гупаоєва гйя пмуіайьлмї гіяйь-
лмпрі таоакрдолі лапрунлі наоакдроз: 
нм-ндохд, пмуіайьла гіяйьліпрь кмед 
вігбуварзпя йзхд в пупнійьпрві, в 

пмуіайьлмку номпрмоі, якзи кає пвмї 
взкіоз ра кдеі; нм-гоугд, пмуіайьла 
гіяйьліпрь є смокмю жмвліхльмгм 
номяву пмуіайьлмгм могаліжку, пнмпм-
бмк имгм іплувалля в пзпрдкі взцмгм 
оівля могаліжауії – у Позомгі. Чдодж 
нозомглі одпуопз пупнійьпрвм кмед 
іплуварз, омжвзварзпя, жагмвмйьляю-
фз пвмї нмродбз, тмфа ноз уьмку віг-
буваєрьпя пнмезвалля ра ндодрвм-
одлля пакмї нозомгз. Пмгіохалля її 
якіплзт нмкажлзків лдгарзвлм внйз-
ває ла езррєгіяйьліпрь пупнійьпрва; 
нм-родрє, у жгіиплдллі пмуіайьлмї гія-
йьлмпрі вбафаєрьпя лаявліпрь ндвлмгм 
кдталіжку, якзи рдмодрзфлм пкйага-
єрьпя ж оягу дйдкдлрів – пуб’єкрів, їт 
нмвдгілкз, нмродб, кдрз, жапмбів ра 
кдрмгів жгіиплдлля [7, п. 96-98]. На-
вдгдлзи нігтіг С.Гупаоєва кає уіллд 
кдрмгмймгіфлд жлафдлля гйя ігдлрз-
сікауії "ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі".  

Оред, кмела нмгмгзрзпя в уьмку 
апндкрі, цм ноавмжатзпла гіяйьліпрь 
гдоеавз – уд мгзл ж взгів пмуіайьлмї 
гіяйьлмпрі, цм одайіжуєрьпя пндуіайь-
лм унмвлмваедлзкз пуб’єкракз ла 
номсдпіиліи мплмві ра жгіиплюєрьпя 
ла нігправі и вігнмвіглм гм ноавмвзт 
мплмв ж кдрмю првмодлля лайделзт 
укмв гйя дсдкрзвлмї одайіжауії ноав 
ра пвмбмг йюгзлз і гомкагялзла, 
нігрвдогедлля абм віглмвйдлля мпка-
оедлмгм фз нмоухдлмгм ноава йюгз-
лз. Опмбйзвд кіпуд пдодг пуб’єкрів 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі 
гдоеавз нмпігаюрь пугз жагайьлмї 
юозпгзкуії. Поавмжатзпла гіяйьліпрь 
мпралліт явйяєрьпя лаибійьх лагіи-
лзк і узвійіжмвалзк пнмпмбмк жатзп-
ру ноав і пвмбмг йюгзлз ра гомкагя-
лзла в Укоаїлі [8, п. 132] 

З лавдгдлзк кмодпнмлгуєрьпя ні-
гтіг, жа якзк ноавмжатзпла гіяйьліпрь 
– уд гіяйьліпрь пуб’єкрів ноава цмгм 
упулдлля ндодхкмг у жгіиплдллі 
пуб’єкрзвлзт ноав і мтмомлювалзт 
жакмлмк ілрдодпів, а ракме гіяйьліпрь 
цмгм віглмвйдлля нмоухдлмгм ноава 
хйятмк жапрмпувалля у лдмбтіглзт 
взнагкат гдоеавлзт нозкупмвзт 
жатмгів. Алайіж лавдгдлзт взжлафдль 
нмкажав, цм в мтмомлз і жатзпру ноав 
оіжлд сулкуімлайьлд нозжлафдлля. 
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Отмомла ланоавйдла ла нмндодгедл-
ля нмоухдлля ноав, вмла нмпріилм 
сулкуімлує. Сурь жатзпру нмйягає в 
упулдллі ндодхкмг ла хйяту жгіип-
лдлля пуб’єкракз пвмїт ноав ра жа-
кмллзт ілрдодпів. Затзпр нмфзлаєрьпя 
вед ніпйя нмоухдлля ноава абм вз-
лзклдлля нознуцдлля ном имгм нм-
оухдлля. Ілхзкз пймвакз, жатзпр 
нмфзлає гіярз ніпйя рмгм, як мтмомла 
лд взкмлайа пвмї сулкуії. Поава ра 
жакмллі ілрдодпз мтмомляюрьпя нмп-
ріилм, а жатзцаюрьпя в оажі їт нмоу-
хдлля. Сйіг нмгмгзрзпя ж рзк, цм, 
омжкдемвуюфз кардгмоії мтмомлз і 
жатзпру, лд нмроіблм їт номрзправйя-
рз. За пвмїк ймгіфлзк мбпягмк мтмом-
ла і жатзпр ндодрзлаюрьпя, рмку цм 
ноз жгіиплдллі бугь-якмї смокз жа-
тзпру кмела жлаирз дйдкдлрз мтмом-
лз, у рми ед фап гіяйьліпрь пуб’єкрів 
ноавммтмомллз кмед жгіиплюварзпя ж 
взкмозпралляк гдоеавлмгм нозкупу, 
цм є ваейзвмю таоакрдозпрзкмю 
ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі. Оред, ноа-
вмвзкз смокакз жгіиплдлля ноавм-
жатзплмї гіяйьлмпрі в Укоаїлі, ла гу-
кку В.Взхкмвпькмї, є: 1) ймкайіжа-
уіила (нознзлдлля нмоухдль ноав 
йюгзлз); 2) йіквігауіила (упулдлля 
жагомж у ноавмодайіжауіилмку номуд-
пі); 3) ноавмвіглмвйююфа (віглмвйдл-
ля нмоухдлзт ноав йюгзлз); 
4) хроасла (нозряглдлля взллзт гм 
юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі) [9, 
п. 141]. 

У пндуіайьлмку гмпйігедллі ж 
номбйдкз ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз (А. Бмлгаодлкм) вігжлафа-
єрьпя, цм ноавмжатзпла сулкуія – уд 
гіяйьліпрь гдоеавз цмгм жатзпру 
ноав і пвмбмг йюгзлз и гомкагялзла, 
жарвдогедлля жакмллмпрі ра ноавмнм-
оягку в упіт псдоат гомкагпькмгм и 
нмйірзфлмгм езрря. Як взнйзває ж 
нмжзуіи уьмгм вфдлмгм, мтмомла ноав 
– уд пукунліпрь оіжлзт вжаєкм-
нмв’яжалзт жатмгів, які жгіиплююрьпя 
могалакз гдоеавлмї вйагз и гомкаг-
пькзкз мб’єглаллякз ра жвдораюрь 
увагу лапакндодг ла нмндодгедлля 
нмоухдль ноав йюгзлз абм упулдлля 
ндодхкмг, а жатзпр ноав і пвмбмг йю-
гзлз и гомкагялзла – уд кмлпрзру-

уіилзи мбмв’яжмк гдоеавз, уійкмк 
ймгіфлзк є имгм жв’яжмк іж сулкуіякз 
гдоеавз, у якзт номявйяєрьпя ра 
омйь, яку гдоеава вігігоає у взоі-
хдллі мплмвлзт нзраль пупнійьлмгм 
омжвзрку, у жагмвмйдллі оіжлмкалір-
лзт ілрдодпів лапдйдлля коаїлз. На 
гукку А. Бмлгаодлка, ж уоатувалляк 
лаявлзт у юозгзфліи лаууі нмжзуіи 
лднмоухліпрь жгіиплдлля кмлпрзру-
уіилзт ноавмжатзплзт мбмв’яжків 
гдоеавз, а ракме нігвзцдлля дсдк-
рзвлмпрі жатзпру ноав і пвмбмг йюгз-
лз и гомкагялзла мбукмвйююрь 
мсмокйдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз як пакмпріилмгм ланояку її 
гіяйьлмпрі. Нзк ед номнмлуєрьпя 
взмкодкйюварз лапрунлі смокз ода-
йіжауії ноавмжатзплмї сулкуії гдоеа-
вз: 1) Ліквігауіила смока одайіжауії 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз (упу-
лдлля жагомж у номудпі одайіжауії 
ноава), пурліпрь якмї нмйягає в уійдп-
ноякмваліи гіяйьлмпрі вйаглзт проу-
круо ра могалів гдоеавлмгм уноав-
йілля оіжлзт оівлів, пноякмвалзт ла 
жабджндфдлля ноавмнмоягку як 
мб’єкрзвлмї нмродбз омжвзрку гдоеа-
вз и пупнійьпрва, ла жанмбігалля ра 
нознзлдлля ноавмнмоухдль; 2) Поа-
вмвіглмвйююфа смока одайіжауії ноа-
вмжатзплмї сулкуії гдоеавз (віглмв-
йдлля нмоухдлзт ноав йюгзлз) 
вкйюфає жатмгз, які нозвмгярь гм 
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав лдноа-
вмкіолзкз гіякз ра вігнмвігайьлмпрі 
мпмбз, яка вфзлзйа уі ноавмнмоу-
хдлля; 3) Шроасла смока одайіжауії 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз (ноз-
ряглдлля взллзт гм юозгзфлмї віг-
нмвігайьлмпрі) [10, п. 282-284]. 

У нігпуккмвмку гмпйігедллі 
А. Бмлгаодлка ж номбйдкз омжоіжля-
юрьпя фмрзоз оівлі гдоеавлмгм ноа-
вмжатзпру, які взжлафаюрь пруніль 
акрзвлмпрі гдоеавз у уіи уаозлі: 
ндохзи оівдль – ноавмжатзпр як ода-
йіжауія кмлпрзрууіилзт нозлузнів 
лаомгмвйаггя, нмгійу вйагз і омжкд-
еувалля нубйіфлзт і нозварлзт псдо; 
гоугзи оівдль – ноавмжатзпр фдодж 
одайіжауію гдоеавмю ноавмвмї нмйі-
рзкз, пноякмвалмї ла гукаліжауію 
лауімлайьлмї ноавмвмї пзпрдкз хйя-
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тмк нозвдгдлля її у вігнмвігліпрь гм 
пралгаорів ноав йюгзлз; родріи оі-
вдль – ноавмжатзпр фдодж одайіжауію 
лмокарзвлзт взкмг вдотмвдлпрва 
ноава, цм укмейзвйює ноавмвзи 
нмоягмк, жаплмвалзи ла ігдайат дгайі-
раозжку; лаодхрі, фдрвдорзи оівдль – 
уд бджнмпдодгліи ноавмжатзпр, жгіип-
лювалзи гдоеавмю фдодж пндуіайьлі 
ілпрзрурз. Дйя рмгм, цмб лабурз ноа-
вмжатзплмї пуб’єкрлмпрі, гдоеава нм-
взлла ндодирз гм акрзвлзт оівлів 
ноавмжатзпру, а пакд: вномвагеуварз 
дгайіраолі ігдайз вдотмвдлпрва ноава 
і првмоюварз гйя пвмїт гомкагял 
дсдкрзвлзи кдталіжк жатзпру нмоу-
хдлзт ноав фдодж пугз. А. Бмлга-
одлкм вігжлафає ракме, цм нмєглалля 
гіяйьліплмгм нігтмгу ж кйапзфлзкз 
уявйдллякз ном сулкуії гдоеавз гає 
жкмгу взявзрз вігкіллмпрі кіе ноа-
вммтмомллмю і ноавмжатзплмю сулк-
уіякз пуфаплмї гдоеавз (ж уоатувал-
ляк їт пноякмвалмпрі ла нмжзрзвлд 
ноавм і ла пуб’єкрзвлд ноавм вігнмві-
глм). Кмкнйдкплзи нігтіг гм омжу-
кілля гдоеавлмї ноавмжатзплмї гія-
йьлмпрі укмейзвйює взжлафдлля 
ноавмжатзплмї сулкуії як кмкнйдкплм-
гм ланояку гіяйьлмпрі гдоеавз, цм 
кає пвмєю кдрмю првмодлля гмпрар-
літ укмв гйя нмвагз ра омжвзрку ноав 
йюгзлз у пупнійьпрві фдодж одайіжауію 
кмлпрзрууіилзт нозлузнів нмгійу 
вйаг і гдкмкоарії, ікнйдкдлрауію кі-
елаомглзт пралгаорів у псдоі ноав 
йюгзлз, акрзвлд пнозялля ігдмймгії 
дгайіраозжку ра жаномвагедлля дсд-
крзвлмї ілпрзрууіилмї пзпрдкз пакм-
жатзпру ноав йюгзлз. Поз уьмку 
вагмкзк сакрмомк ілпрзрууімлайіжа-
уії ноавмжатзплмї гіяйьлмпрі гдоеавз 
є пралмвйдлля гмкрозлз нмжзрзвлзт 
жмбмв’яжаль гдоеавз [11, п. 13-14]. 

Гмвмояфз ном пубєкрз ноавмжатз-
плмї гіяйьлмпрі, ваорм нмгмгзрзпя ж 
рвдогедлляк, цм як пугмва, рак жа-
кмлмгавфа і взкмлавфа вйага пралмв-
йярь єгзлу пзпрдку гдоеавлмї вйагз. 
Лмгіфлм нознупрзрз, цм ноавмжатзп-
ла гіяйьліпрь рією фз ілхмю кіомю 
пралмвзрь ваейзву фапрзлу сулкуім-
лайу ра нозлузнів омбмрз бугь-якмгм 
гдоеавлмгм могалу, лджайделм віг 

нмправйдлзт имку жавгаль ра кіпуя у 
гдоеавлмку анаоарі. Ваорм ракме 
карз ла уважі, цм лд рійькз могалз 
пугмвмї вйагз жмбмв’яжалі кдоуварзпя 
нозлузнмк ноімозрдрлмпрі жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йюгзлз і гомка-
гялзла, а и упі гдоеавлі могалз бдж 
взлярку [12, п. 18]. 

Бійьхіпрь лавдгдлзт нігтмгів нм-
йягаюрь у рмку, цм гмймвлмю уіййю 
ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз є 
вдотмвдлпрвм ноава як нозлузн і як 
рдтлмймгія могаліжауії пупнійьпрва. 
Сноавеліи, пурліплзи кмкдлр у ноа-
вмжатзпліи сулкуії гдоеавз взявйя-
єрьпя йзхд в гдкмкоарзфліи гдоеаві, 
жаплмваліи ла вдотмвдлпрві ноава.  

З ракзк лд ужгмгеуєрьпя нмжзуія 
омпіипькзт аврмоів, які рмокайзпя рд-
кз "ноавмжатзпру" фз "ноавммтмомлз". 

Нанозкйаг, у праррі В. І. Зуєва 
(Оодлбуог) таоакрдолзкз мжлакакз 
ноавмвмї гдоеавз взжлаюрьпя: 1. Вдо-
тмвдлпрвм жакмлу (нігнмоягкувалля 
жакмлу впіт бдж взкйюфдлля мпіб і 
могалів, в рмку фзпйі і пакмї гдоеавз). 
2. Поімозрдр пупнійьлзт ілрдодпів лаг 
ілрдодпакз гдоеавлзкз, пупнійьлзи 
кмлромйь жа гіяйьліпрю гдоеанаоару. 
3. Взца уілліпрь ноав йюгзлз і їт 
лдвігфуеуваліпрь. 4. Пмгій вйагз. 
5. Дмрозкалля жакмллмпрі як кдра 
гіяйьлмпрі ноавммтмомллзт могалів.  

Звігпз омбзрьпя взплмвмк, цм 
ноавммтмомлла гіяйьліпрь кає лзжку 
іпрмрлзт мжлак: 

- жгіиплюєрьпя лд бугь-якзк пнм-
пмбмк, а йзхд жа гмнмкмгмю жапрмпу-
валля юозгзфлзт жатмгів внйзву (гм 
лзт віглмпярьпя жатмгз гдоеавлмгм 
нозкупу і пряглдлля, одгйакдлрмвалі 
жакмлмк); 

- жапрмпмвувалі в тмгі її жгіиплдл-
ля юозгзфлі жатмгз внйзву нмвзллі 
промгм вігнмвігарз омжнмоягедлляк 
жакмлу фз ілхмгм ноавмвмгм акра; 

- одайіжуєрьпя в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку, рмбрм ж гмрозкал-
ляк ндвлзт номудгуо; 

- її одайіжауія нмкйагаєрьпя ла 
пндуіайьлм унмвлмваедлі гдоеавлі 
могалз [13, п. 53-54]. 

З лавдгдлзк нігтмгмк лдкмейз-
вм нмгмгзрзпя жа упіка лавдгдлзкз 
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наоакдроакз, взтмгяфз ндодгмвпік іж 
мрмрмелдлля "вдотмвдлпрва жакмлу" і 
"вдотмвдлпрва ноава" у Рмпіипькіи 
Фдгдоауії. 

В мглмку ж лаибійьх нмхзодлзт 
нігоуфлзків "Поавммтмомллі могалз" 
омпіипькі вфдлі Г. К. Гуудлкм і 
М. А. Кмвайьмв укажуюрь, цм ноавмм-
тмомлла гіяйьліпрь - уд рака гдоеав-
ла гіяйьліпрь, яка жгіиплюєрьпя ж 
кдрмю мтмомлз ноава пндуіайьлм 
унмвлмваедлзкз могалакз гдоеавз, 
хйятмк жапрмпувалля юозгзфлзт 
жатмгів внйзву в пувмоіи вігнмвіглм-
прі ж жакмлмк і ноз лдутзйьлмку гм-
розкаллі впралмвйдлмгм лзк нмоягку 
[14, п. 5]. І в лавдгдлмку взжлафдллі 
лд игдрьпя ном пноякмваліпрь ла 
урвдогедлля вдотмвдлпрва ноава ном 
жатзпр ноав йюгзлз. 

Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, лдмбтіг-
лм жомбзрз ракі взплмвкз. 

1. Поавмжатзпла сулкуія в пурлі-
плмку апндкрі взявйяєрьпя йзхд в 
пуфапліи гдоеаві, яка нмпрайа в ндоімг 
алрзсдмгайьлзт одвмйюуіи і таоакрд-
озжуєрьпя ракзк гдоеавлммогаліжмва-
лзк пупнійьпрвмк, якд жаплмвалд ла 
ракзт ноавмвзт нозлузнат як оів-
ліпрь, нмвага гм ноав йюгзлз, лаомг-
лзи пувдодлірдр ра нмгій вйаг. Нажва-
лі нозлузнз в пукунлмпрі взоаеаюрь 
пкзпй кмлпрзрууії, яка, врійююфзпь у 
пупнійьлу ноакрзку ра ілпрзрурз, см-
окує кмлпрзрууімлайіжк. Віграк ноа-
вмжатзпла сулкуія пуфаплмї гдоеавз 
як "ноауююфзи кдталіжк" є лдвіг'єк-
лмю пкйагмвмю кмлпрзрууімлайіжку в 
оаккат лауімлайьлмгм ноавмнмоягку 
пуфаплмї гдоеавз. 

2. Поавмжатзплу сулкуію пуфап-
лмї гдоеавз кмела взжлафзрз як 
ноімозрдрлу сулкуію гдоеавз, яка 
нмйягає у гіяйьлмпрі, пноякмвалмї ла 
жатзпр і врійдлля ноава, якд омжгмо-
раєрьпя в ілпрзрууіилмку ноавмнм-
оягку, в мплмві якмгм - кмлпрзрууіилі 
нозлузнз. 

3. Зкіпр ноавмжатзплмї сулкуії 
пуфаплмї гдоеавз мкодпйює нодгкдр-
лу гіяйьліпрь впьмгм кдталіжку гдо-
еавз, пноякмвалмгм ла урвдогедлля 
сулгакдлрайьлзт кмлпрзрууіилзт 
нозлузнів, ла якзт жаплмвала гдоеа-
ва, ндодгмвпік нозлузнів вдотмвдлп-
рва ноава і нмвагз гм ноав йюгзлз. 
Як і ілхі сулкуії гдоеавз, ноавмжа-
тзпла сулкуія врійдла в гіяйьлмпрі 
лд мкодкзт гдоеавлзт могалів, а їт 
пукунлмпрі, взоаедлмї в пувдодлліи 
вйагі галмї гдоеавз, яка нм пурі є 
пуб'єкрмк жгіиплдлля галмї сулкуії 
гдоеавз. Віграк, якцм уійякз ноавм-
жатзплмї сулкуії є врійдлля кмлпрз-
рууіилзт нозлузнів, рм її нодгкдр 
мтмнйюєрьпя гдоеавлмю гіяйьліпрю, 
яка жгіиплюєрьпя фдодж ракі мплмвлі 
смокз як: 1) жгіиплдлля упралмвфмї 
вйагз; 2) жакмлмгавфа и ілхі лмокмр-
вмофа гіяйьліпрь; 3) взкмлалля ноава 
(првмодлмгм нубйіфлмю вйагмю ра 
пугмвзт оіхдль); 4) жгіиплдлля ноа-
вмпуггя.   

4. Ддоеавла гіяйьліпрь цмгм 
жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії 
гдоеавз ж мгйягу ла її нодгкдрлу 
пндузсіку укмвлм кмед бурз омжгі-
йдла ла гві фапрзлз: 

а) жагайьла ноавмжатзпла гіяйь-
ліпрь, нзралля якмї каюрь кіпуд у 
сулкуімлайі бугь-якмгм гдоеавлмгм 
могалу (наойакдлр, ноджзгдлр, уояг); 

б) пндуіайіжмвала ноавмжатзпла 
гіяйьліпрь, нзралля якмї мтмнйююрь-
пя юозпгзкуією могалів ноавмпуггя 
ра могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю 
(рак жвалзт "ноавммтмомллзт мога-
лів"). В пвмю фдогу, пндуіайіжмвала 
ноавмжатзпла гіяйьліпрь гзсдодлуію-
єрьпя ла ракі взгз: 1) жгіиплдлля 
ноавмпуггя (жагайьлзкз пугакз); 
2) кмлпрзрууіилзи кмлромйь; 3) гія-
йьліпрь номкуоаруоз, нмйіуії ра ілхзт 
могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю. 
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Кмнфа В. В.  Поавмжатзпла сулкуія гдоеавз: гмкрозлайьлі нігтмгз гм омжу-
кілля 

Срарря нозпвяфдла алайіжу нігтмгів гм омжукілля ноавмжатзплмї сулкуії гдоеа-
вз. Опмбйзву увагу нозгійдлм омжкозррю нігтмгів уфдлзт ноавмвмї лаукз Укоаїлз. 
Зомбйдлм взплмвмк, цм ноавмжатзплу сулкуію пуфаплмї гдоеавз кмела взжлафзрз 
як ноімозрдрлу сулкуію гдоеавз, яка нмйягає у гіяйьлмпрі, пноякмвалмї ла жатзпр і 
врійдлля ноава, якд омжгмораєрьпя в ілпрзрууіилмку ноавмнмоягку, в мплмві якмгм - 
кмлпрзрууіилі нозлузнз. 
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Ційякз ноавмжатзплмї сулкуії є врійдлля кмлпрзрууіилзт нозлузнів, а її нодг-
кдр мтмнйює гдоеавлу гіяйьліпрь, яка жгіиплюєрьпя фдодж ракі мплмвлі смокз як: 1) 
жгіиплдлля упралмвфмї вйагз; 2) жакмлмгавфа и ілхі лмокмрвмофа гіяйьліпрь; 3) взкм-
лалля ноава; 4) жгіиплдлля ноавмпуггя.   

Ддоеавла гіяйьліпрь цмгм жгіиплдлля ноавмжатзплмї сулкуії гдоеавз ж мгйягу 
ла її нодгкдрлу пндузсіку укмвлм кмед бурз омжгійдла ла гві пкйагмві: 

а) жагайьла ноавмжатзпла гіяйьліпрь, нзралля якмї каюрь кіпуд у сулкуімлайі 
бугь-якмгм гдоеавлмгм могалу (наойакдлр, ноджзгдлр, уояг); 

б) пндуіайіжмвала ноавмжатзпла гіяйьліпрь, нзралля якмї мтмнйююрьпя юозпгзк-
уією могалів ноавмпуггя ра могалів, які пнозяюрь ноавмпуггю (рак жвалзт "ноавммтм-
омллзт могалів"). В пвмю фдогу, пндуіайіжмвала ноавмжатзпла гіяйьліпрь гзсдодлуію-
єрьпя ла ракі взгз: 1) жгіиплдлля ноавмпуггя (жагайьлзкз пугакз); 2) кмлпрзрууіи-
лзи кмлромйь; 3) гіяйьліпрь номкуоаруоз, нмйіуії ра ілхзт могалів, які пнозяюрь 
ноавмпуггю. 

Кйюфмві пймва: сулкуії гдоеавз, ноавмжатзпла сулкуія, нозлузнз ноава, вдо-
тмвдлпрвм ноава 

 
 
Кмнфа В. В. Поавмжацзрлая сулкузя гмпугаопрва: гмкрозлайьлыд нмгтмгы к 

нмлзкалзю 
Срарья нмпвяцдла алайзжу нмгтмгмв к нмлзкалзю ноавмжацзрлми сулкузз гм-

пугаопрва. Опмбмд влзкалзд угдйдлм оапкоырзю нмгтмгмв уфдлыт ноавмвми лаукз 
Укоазлы. Сгдйал вывмг, фрм ноавмжацзрлую сулкузю пмводкдллмгм гмпугаопрва 
кмелм мнодгдйзрь как нозмозрдрлую сулкузю гмпугаопрва, кмрмоая жакйюфадрпя в 
гдярдйьлмпрз, ланоавйдллми ла жацзру з вмнймцдлзд ноава, кмрмомд вмнймцадрпя в 
злпрзруузмлайьлмк ноавмнмоягкд, в мплмвд кмрмомгм - кмлпрзруузмллыд нозлузны. 

Цдйякз ноавмжацзрлми сулкузз явйядрпя вмнймцдлзд кмлпрзруузмллыт нозл-
узнмв, а дд нодгкдр мтварывадр гмпугаопрвдллую гдярдйьлмпрь, мпуцдпрвйядкая фд-
одж ракзд мплмвлыд смокы как: 1) мпуцдпрвйдлзд уфодгзрдйьлми вйапрз; 2) жакмлм-
гардйьлая з гоугзд лмокмрвмофдпкая гдярдйьлмпрь; 3) вынмйлдлзд ноава; 4) мпуцдпр-
вйдлзд ноавмпугзя. 

Гмпугаопрвдллая гдярдйьлмпрь нм мпуцдпрвйдлзю ноавмжацзрлми сулкузз гмпу-
гаопрва, уфзрывая дд нодгкдрлую пндузсзку упймвлм кмедр бырь оажгдйдла ла гвд 
пмправйяюцзд: 

а) мбцая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь, вмномпы кмрмоми зкдюр кдпрм в сулкуз-
млайд йюбмгм гмпугаопрвдллмгм могала (наойакдлр, ноджзгдлр, ноавзрдйьпрвм) 

б) пндузайзжзомваллая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь, вмномпы кмрмоми мтвары-
ваюрпя юозпгзкузди могалмв ноавмпугзя з могалмв, пмгдипрвуюцзт ноавмпугзю 
(рак лажывадкыт "ноавммтоалзрдйьлыт могалмв"). В пвмю мфдодгь, пндузайзжзомвал-
лая ноавмжацзрлая гдярдйьлмпрь гзссдодлузоудрпя ла пйдгуюцзд взгы: 1) мпуцдп-
рвйдлзд ноавмпугзя (мбцзкз пугакз) 2) кмлпрзруузмллыи кмлромйь; 3) гдярдйь-
лмпрь номкуоаруоы, нмйзузз з гоугзт могалмв, пмгдипрвуюцзт ноавмпугзю. 

Кйюфдвыд пймва: сулкузз гмпугаопрва, ноавмжацзрлая сулкузя, нозлузны 
ноава, вдотмвдлпрвм ноава 

 
 
Kopcha V. The law-protecting function of the state: doctrinal approaches to 

understanding 
The article is devoted to the analysis of approaches to understanding the human 

rights protection function of the state. Particular attention is paid to the disclosure of 
approaches of scholars of legal science of Ukraine. It is concluded that the human rights 
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function of the modern state can be defined as a priority function of the state, which 
consists in activities aimed at the protection and implementation of law, which is being 
developed in the institutional legal order, which is based on constitutional principles. 

The objectives of the human rights function are the implementation of constitutional 
principles, and its subject covers state activities, which are carried out through such basic 
forms as: 1) the exercise of the constituent power; 2) legislative and other normative 
activities; 3) execution of the right; 4) the administration of justice. 

State activity in relation to the implementation of the human rights protection 
function of the state, due to its specific subject matter, can be conditionally divided into 
two components: 

a) general human rights activities, issues of which take place in the function of any 
state body (parliament, president, government); 

b) specialized human rights activities, which are covered by the jurisdiction of the 
justice system and the bodies that promote justice (the so-called "law enforcement 
agencies"). In turn, specialized human rights activities are differentiated into the 
following types: 1) implementation of justice (general courts); 2) constitutional control; 
3) the activities of the prosecutor's office, police and other bodies that promote justice. 

Key words: functions of the state, human rights function, principles of law, rule of 
law 
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Козкілмймгіфла лаука мпраллік 

фапмк хвзгкм і вндвлдлм ндодтмгзрь 
віг пурм мнзпмвзт кдрмгів ра ілруїрз-
влмї пуб′єкрзвлмї икмвіолмпрі гм хз-
омкмгм взкмозпралля ймгікм-
кардкарзфлмгм ілпроукдлраоію, цм 
гмжвмйяє одайіжуварз пзпрдклзи ніг-
тіг, пзлдогдрзфлі айгмозркз козкі-
лмймгіфлзт явзц ра пуфаплі кмейз-
вмпрі кмкн′юрдолзт номгоак. 

Воатмвуюфз впд взцджажлафдлд, 
уявйяєрьпя, цм кдрмю козкілмймгіф-
лмгм кмгдйювалля кає бурз првмодл-
ля ужагайьлдлзт кмгдйди одайьлзт 
козкілмймгіфлзт явзц ра номудпів, 
які гмжвмйяюрь мрозкуварз лмві 
жлалля ном мб′єкрз, цм їт взвфає 
козкілмймгія. 

В Укоаїлі омжомбкмю нзраль 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля жанм-
бігалля жймфзллмпрі нодгкдрлм жа-
икайзпь лаукмвуі-козкілмймгз: 
І. Г. Бмгарзоьмв, А. І. Бмгарзоьмв, 
О. О. Біймупмва, О. М. Вдгдолзкмва, 
Б. М. Гмймвкіл, О. М. Гукіл, С. Ф. Дд-
лзпмв, В. М. Доьмкіл, О. В. Закодв-
пькзи, О. Г. Кмйб, М. М.  Кйюєв, 

К. В. Кмопакмв, Р. М. Куйьбаєв, 
М. О. Лаофдлкм, В. В. Шаоанмва ра 
ілх. 

Мдрмю праррі є взпвірйдлля рдм-
одрзфлзт жапаг козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву 
в упралмват взкмлалля нмкаоаль. 
Мдрмгмймгія праррі жабджндфуєрьпя  
дсдкрзвлзк кдрмгмк гйя мрозкалля 
лмвзт жлаль ном жакмлмкіолмпрі, 
ноякі ра жвмомрлі жайделмпрі, якіплі 
жкілз ра  гзлакіфлі номудпз омжвзрку 
козкілмймгіфлзт явзц. Пдодвагмю 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля є 
лапрунла имгм вйапрзвіпрь: гйя мнзпу 
гмпзрь оіжлзт, лд нмв’яжалзт кіе пм-
бмю явзц, кмела взкмозпрмвуварз 
мгзл і рми пакзи кардкарзфлзи ана-
оар, бм явзца, взкйзкалі оіжлзкз 
нозфзлакз, каюрь птмеі кдталіжкз 
сулкуімлувалля. 

Загаймк, кмгдйювалля – гмймвла 
кардгмоія рдмоії ніжлалля. На ігдї км-
гдйі ґоулруюрьпя впі кдрмгз лаукм-
взт рдмодрзфлзт і ноакрзфлзт гмпйі-
гедль [8, п. 15]. Якцм гмвмозрз ном 
козкілмймгіфлд кмгдйювалля номуд-
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пів, рм номудп жанмбігалля жймфзллм-
прі є ваейзвзк нодгкдрмк гмпйі-
гедлля в кдеат мкодпйдлзт номбйдк 
фдодж имгм бджнмпдодгліи жв′яжмк ж 
гмймвлмю кдрмю козкілмймгіфлзт 
нмхуків, а пакд: жлзедлля оівля жйм-
фзллмпрі в пупнійьпрві гм пмуіайьлм 
рмйдоалрлмгм. 

Наукмва лмвзжла праррі нмйягає у 
рмку, цм взвфаюфз номбйдку лапзйь-
прва в упралмват взкмлалля нмкаоаль 
кз вндохд жа гмнмкмгмю кардкарзф-
лзт кдрмгів кмкнйдкплм гмпйігзйз 
козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбі-
галля лапзйьпрву в упралмват взкм-
лалля нмкаоаль і псмокуйювайз лау-
кмві нігтмгз гм взоіхдлля галмї ном-
бйдкз.  

Козкілмймгіфлд кмгдйювалля жа 
гмнмкмгмю кардкарзфлзт кдрмгів, як 
жауваеує вірфзжлялзи вфдлзи 
Г. П. Пмвдцдлкм – є рдтлмймгіфлмю 
мплмвмю пзпрдклмгм алайіжу ра пкйа-
гмвмю пзпрдклмгм нігтмгу, а рмку 
роуглмці ракмгм кмгдйювалля пуррє-
вм жомпраюрь у кіоу жомпралля пкйа-
глмпрі имгм нодгкдру. Оплмвлзкз 
нозлузнакз пзпрдклмгм нігтмгу гм 
кмгдйювалля ла гукку гмпйіглзка є 
нозлузн уійіплмпрі і нозлузн жвмом-
рлмгм жв’яжку. Дм рмгм е, бугь-яка 
кмгдйь кає бурз ужгмгедлмю ж мрм-
фдлляк [6, п. 288].  

Сакд пндузсіка мрмфдлля в упра-
лмват взкмлалля нмкаоаль (гайі – 
УВП) є рзк фзллзкмк, цм гмжвмйяє 
гмвмозрз ном ояг мпмбйзвмпрди км-
гдйювалля пзпрдк галмгм взгу. І у 
взнагку козкілмймгіфлмгм кмгдйю-
валля жанмбігалля лапзйьпрву в УВП 
имгм пдлп нмйягає в рмку, цм кмгдйь 
є жлафлм номпріхмю жа номрмрзн, айд 
лармкіпрь вігмбоаеує нозлузнмві 
вйапрзвмпрі номудпу жанмбігалля. Са-
кд рмку жа лахзкз гмпйігедллякз 
нмвдгілка жапугедлмгм в кіпуят лд-
пвмбмгз гуед фапрм кмрзвуєрьпя лд 
ймгікмю, а нмфуррякз. Сномбз ндопм-
лайу упралмв взкмлалля нмкаоаль 
упулурз дкмуіилзи сакрмо нмвдгілкз 
жапугедлмгм ілмгі  нозжвмгярь гм 
оуилауії имгм мпмбзпрзт уіллмпрди.  

Воатмвуюфз рми сакр, цм номуд-
пз, які нмв’яжалі ж галзкз явзцакз 

взвфаюрь оіжлі лаукз, козкілмймгія 
лд є взкйюфдлляк. Сдодг ракзт ном-
удпів кмела лажварз: вфзлдлля жйм-
фзлу, вікрзклу нмвдгілку, жанмбігал-
ля жймфзллмпрі рмцм. Вжагайі, гйя 
упніхлмї одайіжауії козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля лдмбтіглм омжукірз 
нозлузнмву пурліпрь номудпу, цм 
кмгдйюєрьпя. Так, пупнійьлі номрз-
оіффя, цм їт вваеаюрь гймбайьлзкз 
нозфзлакз жймфзллмпрі, нмомгеу-
юрьпя оіжлзудю у пнозиляррі пвіру 
ілгзвігуайьлмку ра кмйдкрзвлмку і 
ріплм нмв’яжалі ж «ієоаотією нмродб» 
йюгзлз (в нмоягку жомпралля): сіжі-
мймгіфлі нмродбз, нмродбз бджндкз, 
пмуіайьлі нмродбз, нмродбз нмвагз, 
нмродбз пакмодайіжауії. Люгзла кає 
багарм пнмпмбів жагмвмйдлля пвмїт 
нмродб. Оглзк іж лзт є жймфзллзи 
пнмпіб езрря абм нозилярд в кмлкод-
рліи езррєвіи пзруауії оіхдлля нм-
оухзрз лмокз козкілайьлмгм жакмлу. 

Оплмвлзкз пупнійьлзкз лдгаоаж-
гакз (цм нмомгеуюрь лапзйьпрвм) є: 
жймфзлліпрь, рдомозжк, віилз; кіела-
уімлайьлі, кіеодйігіилі, кіегдоеавлі 
кмлсйікрз; нозомглі ра рдтлмгдллі 
карапромсз, взфдонліпрь одпуопів; 
днігдкії, твмомбз, пкмомфдлля лапд-
йдлля; дкмлмкіфлі и пмуіайьлі козжз; 
вігпурліпрь гмвіоз гм вйагз і ЗМІ; 
проат жа каибурлє; жбагафдлля лд жа 
оджуйьраракз ноауі, кмоунуія, вігпур-
ліпрь гзпузнйілз; лапзйьпрвм, лд-
пноавдгйзвіпрь, лдвзжлафдліпрь, бдж-
взтігь [6, п. 436].  

Дйя лапзйьпрва в УВП мпмбйзвд 
жлафдлля каюрь: сакрмо проату жа 
каибурлє, ноаглдлля гм лджакмллмгм 
жбагафдлля, кмоунуіила пкйагмва нд-
лірдлуіаолмї пзпрдкз, лдгмйікз гзп-
узнйілз в УВП, нмруоалля мкодкзк 
номявак лапзйьпрва пдодг жапугед-
лзт ж бмку ндопмлайу, номявз лд-
пноавдгйзвмпрі цмгм жапугедлзт, 
лдвзжлафдліпрь пралмвзца мкодкзт 
жапугедлзт, бджвзтігь ра лдкмейз-
віпрь у жакмллзи пнмпіб внйзлурз ла 
нпзтмроавкуюфу пзруауію.  

Зваеаюфз, цм нодгкдрмк бугь-
якмгм козкілмймгіфлмгм гмпйігедлля, 
ж рмфкз жмоу кмгдйювалля, є ндвлзи 
сакрмо, а ракме номбйдка, гйя взоі-
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хдлля якмї уди сакрмо гмпйігеуєрь-
пя, а в кілудвмку взгйягі пзпрдка, 
яку взкмозпрмвуюрь гйя омжв’яжалля 
номудгуолзт жагаф і омжомбкз кдрм-
гів сікпауії дйдкдлрів ра їт жв’яжків, 
дйдкдлракз пзпрдкз жанмбігалля жйм-
фзллмпрі в УВП є ракі сакрмоз: ноз-
фзлз, цм нмомгеуюрь лапзйьпрвм в 
УВП; лапйігкз ракмгм лапзйьпрва ра 
лапйігкз жанмбіелмї гіяйьлмпрі; укм-
вз жанмбіелмї гіяйьлмпрі, цм каюрь 
пзпрдклзи таоакрдо; вжаєкмжайделм-
прі, цм іплуюрь кіе смокакз номяву 
лапзйьпрва в УВП ра кдрмгакз і 
нозимкакз жанмбіелмї гіяйьлмпрі. 

Об’єкрмк козкілмймгіфлмгм км-
гдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП є гіяйьліпрь йюгди, які номсд-
піилм жаикаюрьпя жанмбігалляк лапз-
йьпрву, і укмвз, жа якзт уя гіяйьліпрь 
одайіжуєрьпя. У рми ед фап, пзпрдк-
лзк алайіжмк мб’єкра козкілмймгіф-
лмгм кмгдйювалля жанмбігалля лапз-
йьпрву в УВП є гмпйігедлля гінмрд-
рзфлмї кмгдйі жанмбіелмї гіяйьлмпрі 
як уійіплмї пзпрдкз, яка пкйагаєрьпя 
ж дйдкдлрів ра їт жв’яжків. Поз уьмку 
лдмбтіглм жасікпуварз її влуроіхлі ра 
жмвліхлі жв’яжкз, проукруоу ра псмо-
куйюварз гінмрджз ном кдталіжкз її 
сулкуімлувалля. В ракзи пнмпіб км-
гдйь пралд дкніозфлм мбґоулрмвалмю. 

Пом жлафлу нмхзодліпрь лапзйь-
прва в УВП гмймвлзк фзлмк пвігфарь 
лдмсіуіилі галі, цм мбукмвйдлм лаг-
жвзфаилм взпмкзк оівлдк йардлрлмпрі 
ракзт номявів. Осіуіилі жвірз кіпрярь 
вігмкмпрі ном взнагкз лапзйьпрва в 
УВП, цм прайз нодгкдрмк пугмвмгм 
омжгйягу. Так жвір Ддоеавлмї пугмвмї 
агкіліпроауії (Фмока №7) жа 2018 
оік кіпрзрь вігмкмпрі ном жапугедлзт 
у жвірлмку ндоімгі, цм: 1) ла кмкдлр 
вфзлдлля жймфзлу урозкувайзпя в 
упралмві взкмлалля нмкаоаль, ніг 
ваормю; 2) жапугедлзт, цм вфзлзйз 
жймфзл у ндоімг вігбурря нмкаоалля в 
кіпуят нмжбавйдлля фз мбкдедлля 
вмйі абм аодхру [7]. Тмбрм гм ндохмї 
жвірлмї кардгмоії втмгярь ракме мпм-
бз, які мфікувайз ла взлдпдлля пугм-
вмгм оіхдлля нм пвмїи пноаві, ндодбу-
ваюфз ніг ваормю і вфзлзйз лмвзи 
жймфзл, а гм гоугмї – йзхд рі, цм у 

жвірлзи ндоімг ра ніг фап вфзлдлля 
жймфзлу вед вігбувайз мгзл іж жажла-
фдлзт взгів нмкаоалля. 

Змкодка, нм ндохіи нодгправйд-
ліи нмжзуії ракзт мпіб у 2018 омуі 
взявзймпь 216, 14 – вфзлзйз жймфз-
лз лдвдйзкмї ряекмпрі, 160 – пдодг-
льмї ряекмпрі, 41 – ряекі жймфзлз, 1 
– мпмбйзвм ряекі. Сдодг упіт узт 
мпіб йзхд 5 еілмк ра 3 лднмвлмйірлі 
мпмбз. З 216 мпіб йзхд фдрвдом жапу-
гедлі жа лапзйьлзуькі гії, цм віглм-
пярьпя гм жймфзлів номрз езрря ра 
жгмомв’я мпмбз (пр. 115 – 145 КК), упі 
– жа укзплі ряекі рійдплі ухкмгедл-
ля (ф.2 пр.121 КК), одхра 212 мпіб –  
жа жймфзлз номрз ноавмпуггя (106), 
жймфзлз номрз вйаплмпрі (51), жймфз-
лз у псдоі мбігу лаокмрзфлзт жапмбів 
… (41), жймфзлз номрз аврмозрдру 
могалів гдоеавлмї вйагз … (6), номрз 
гомкагпькмї бджндкз (3) рмцм. 

Пм гоугіи нодгправйдліи у жвірі 
нмжзуії, жапугедлзт мпіб у 2018 омуі 
взявзймпь 177, 13 – вфзлзйз жймфз-
лз лдвдйзкмї ряекмпрі, 143 – пдодг-
льмї ряекмпрі, 20 – ряекі жймфзлз, 1 
– мпмбйзвм ряекі. Сдодг лзт 1 еілка 
і 3 лднмвлмйірлі мпмбз. Зі 177 мпіб, 5 
жапугедлі жа жймфзлз номрз езрря ра 
жгмомв′я мпмбз (пр. 115 – 145 КК), ж 
лзт 1 – жа укзплд вбзвпрвм (ф. 1 
пр. 115), 3 – жа укзплд ряекд рійдплд 
ухкмгедлля (ф. 2 пр. 121), 1 – жа 
укзплд йдгкд рійдплд ухкмгедлля 
(ф. 2 пр. 125). Рдхра 172 мпмбз – жа 
жймфзлз номрз ноавмпуггя (104), 
жймфзлз у псдоі мбігу лаокмрзфлзт 
жапмбів … (36), жймфзлз номрз вйап-
лмпрі (22), жймфзлз номрз аврмозрдру 
могалів гдоеавлмї вйагз … (6) рмцм. 

Звіплм, лавдгдлі галі нігрвдо-
геуюрь лд вігпурліпрь лапзйьпрва в 
УВП, а взпмкзи оівдль йардлрлмпрі 
узт жймфзлів. Сакд рмку, ла лаху 
гукку, гйя гмпйігедлля номудпів 
жанмбігалля узк взгак жймфзллмї 
акрзвлмпрі каюрь взкмозпрмвуварзпь 
лапакндодг кдрмгз козкілмймгіфлмгм 
кмгдйювалля. 

Суфапла наоагзгка лаукмвмгм гм-
пйігедлля нмйягає в рмку, цм одайь-
лі мб′єкрз жакілююрьпя їт пномцдлз-
кз уявйдллякз, абпроакуіякз (кмгд-
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йякз), цм мбзоаюрьпя ракзк фзлмк, 
цмб у лзт буйа вігмбоаедла пурліпрь 
явзца, рі якмпрі нмфаркмвзт мб′єкрів, 
які є іпрмрлзкз гйя омжв′яжалля нмп-
равйдлмї номбйдкз. В ноакрзфліи 
гіяйьлмпрі кдра нмбугмвз кмгдйі – 
омжв′яжалля ндвлмї номбйдкз одайь-
лмгм пвіру, яку жароарлм, лдвзгіглм 
абм лдкмейзвм взоіхзрз, номвмгяфз 
дкпндозкдлрз в одайьлзт укмват. 
Сакд жваеаюфз ла взпмкзи оівдль 
йардлрлмпрі номявів лапзйьпрва в 
УВП, вваеаєкм, цм козкілмймгіфлд 
кмгдйювалля є лаибійьх оджуйьрарз-
влзк кдрмгмк омжв′яжалля номбйдкз. 

Рдайьлі мб′єкрз ра пзруауії жа-
жвзфаи є пкйаглзкз, і кмгдйі нмроіблі 
гйя рмгм, цмб мбкдезрз ую пкйаг-
ліпрь, мрозкарз кмейзвіпрь жомжукі-
рз пзруауію, жомжукірз рдлгдлуії її 
жкілз (пномглмжуварз каибурлю нм-
вдгілку алайіжмвалмї пзпрдкз), ноз-
илярз оіхдлля нм жкілі каибурльмї 
нмвдгілкз пзпрдкз ра ндодвіозрз им-
гм. Рмжукілля мглмфаплмгм омжвзрку 
в фапі багарьмт номудпів, цм жгіип-
лююрь вжаєкмвнйзв, є гйя йюгзлз 
пкйаглзк жавгалляк. Ммгдйь гмжвм-
йяє жомжукірз пкйаглі пзпрдкз, нд-
одгбафзрз їт нмвдгілку ра омжвзрмк 
номудпів у оіжлзт пзруауіят ра, лаод-
хрі, гає кмейзвіпрь жкілюварз наоа-
кдроз ра лавірь проукруоу кмгдйі, 
цмб пноякуварз уі номудпз в баеалд 
оупйм. Ммгдйі гмжвмйяюрь муілзрз 
дсдкр жкіл, цм нйалуюрьпя, взкмларз 
нмоівляйьлзи алайіж якмпрі кмейз-
взт ваоіалрів оіхдль.   

Так в Укоаїлі вед буйм жомбйдлм 
ндохі комкз цмгм првмодлля кмгдйі 
номудпу жанмбігалля жймфзллмпрі. 
Змкодка, О.О. Біймупмва у пвмєку 
гзпдорауіилмку гмпйігедллі ж рдкз 
«Козкілмймгіфла кмгдйь номрзгії 
жймфзллмпрі в Укоаїлз» пноавдгйзвм 
лагмймхує, цм ноз првмодллі ймгікм-
кардкарзфлзт кмгдйди пмуіайьлзт 
номудпів (жмкодка, жанмбігалля жйм-
фзллмпрі – авр.) взлзкає багарм роу-
глмців. Оплмвлзкз їт нозфзлакз є 
жлафла наоакдрозфліпрь, гзлакіфла 
лдпріикіпрь пмуіайьлзт номудпів, їт 
багармоівлдвіпрь і оіжлмкапхрабліпрь, 
пйабка смокайіжмваліпрь багарьмт 

наоакдроів, лдмбтігліпрь уоатувалля 
пмуіайьлм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів 
(ракзт, як пніввіглмхдлля мпмбзпрзт 
і гоунмвзт ілрдодпів, мпмбйзвмпрі іл-
гзвігуайьлмї і лауімлайьлмї нпзтмйм-
гії ноз нозиляррі оіхдль ра іл.), пйа-
бка ндодгбафуваліпрь «йюгпькмгм 
сакрмоу» і р.н. З нмгйягу ймгікм-
кардкарзфлмгм кмгдйювалля пмуіа-
йьлі пзпрдкз номрзгії жймфзллмпрі 
віглмпярьпя гм хзомкмгм кйапу бага-
рмкмкнмлдлрлзт лдйіліилзт гзлакіф-
лзт пзпрдк омжнмгійдлмгм рзну [1, 
п. 149-150]. 

Іплує гукка, цм кмгдйювалля 
гзлакікз лдйіліилзт пзпрдк пйіг 
номвмгзрз ла мплмві взкмозпралля 
багармкіолзт гзсдодлуіайьлзт оів-
ляль, оіжлзудвзт оівляль, кардкарз-
флмгм анаоару рдмоії карапромс, ка-
рдкарзфлмгм анаоару рдмоії пакммога-
ліжмвалмї козрзфлмпрі, алайіжу пзпрдк 
ж тампмк і одкмлпроукуії пріикзт пра-
лів жа фапмвзкз оягакз [10, п. 128]. 
На гукку О. О. Біймупмвмї, лаифап-
ріхд гйя кмгдйювалля ракзт пзпрдк 
взкмозпрмвуюрьпя гзсдодлуіайьлі 
оівлялля, цм мнзпуюрь гзлакіку 
жкілз сажмвзт жкіллзт омжгйялурмї 
пзпрдкз [1, п. 159]. 

Ґоулрмвлд гмпйігедлля номбйдк 
козкілмймгіфлмгм кмгдйювалля ла 
бажі вйаплмоуфлм жібоалзт ра номала-
йіжмвалзт галзт, а ракме вірфзжлялзт 
ра жакмогмллзт лаукмвзт нубйікауіи 
буйм номвдгдлд М. О. Лаофдлкм. Змк-
одка, гмпйіглзудю буйм жаномнмлм-
валм в кдеат козкілмймгіфлмгм км-
гдйювалля взоіхдлля жавгаль дсдк-
рзвлмгм омжнмгійу одпуопів нмйіуії, 
мнрзкіжауії її проукруоз, гдоеавлмгм 
сілалпувалля рдозрмоіайьлзт нігомж-
гійів рмцм [5, п. 294]. 

Врік, козкілмймгіфлд кмгдйю-
валля жанмбігалля лапзйьпрву в УВП 
кає пвмю пндузсіку, яка бдж пукліву 
нмвзлла жлаирз пвмє вігмбоаедлля 
ніг фап взжлафдлля в гзлакіуі пупні-
йьлзт жкіл пріикзт жв’яжків, які гм-
жвмйяюрь жа галзт укмв гмпягрз жга-
рлмпрі гм омжвзрку і прабійьлмпрі. 
Пмгіблі гмпйігедлля каюрь бурз 
пноякмвалі ла омжомбку нмляріилмгм 
анаоару, кдрмгмймгії, кмлірмозлг і 
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гіаглмпрзку пупнійьлмгм пралу, кмгд-
йі пзпрдкз кдоувалля. 

Дйя пзпрдкз УВП таоакрдолзкз 
є лапрунлі мжлакз: 1) жакозріпрь, рмб-
рм мбкдедлд кмйм уфаплзків вжаєкм-
гії; 2) нозкупмвзи таоакрдо вжаєкм-
гії; 3) віг нмфарку лдоівліпрь уфаплз-
ків вжаєкмгії; 4) гмпзрь фапра жауіка-
вйдліпрь у нозтмвуваллі лдгарзвлзт 
ра / абм жймфзллзт явзц у пнійьлмрі 
як ж бмку жапугедлзт рак і ж бмку 
ндопмлайу УВП; 5) одгйакдлрмва-
ліпрь мбмв′яжків ра гіи ндопмлайу ак-
ракз лмокарзвлм-ноавмвмгм таоакрд-
оу; 6) ундодгедліпрь мбмт прмоіл вжа-
єкмгії. 

Занмбіелзи внйзв у ноакрзфлм 
жакклдліи пзпрдкі нмгіблзи гм ном-
удпу пнійкувалля у ріи фз ілхіи 
проукруоі. Сакд уди номудп вжаєкмгії 
кає прарз мплмвмю нмжзрзвлмгм омж-
взрку жапугедлзт. Пмродба у вжаєкм-
гії нмв’яжала ж нмродбмю (кмейзвм, 
нігпвігмкмю) у пакмвзоажі ра пвмєоі-
гліи нпзтмрдоанії ла мплмві пвірмгйя-
глмї єглмпрі. 

Іплуюрь вед омжомбйдлі кардка-
рзфлі кмгдйі номудпу пнійкувалля [6, 
п. 448-467], мплмву якзт кмела взкм-
озпрарз гйя омжомбкз кмгдйі жанмбі-
галля лапзйьпрву в УВП. Г. П. Пм-
вдцдлкм номнмлує смокайіжуварз 
номудп пнійкувалля у взгйягі пзпрд-
кз гзсдодлуіайьлзт оівляль.  

Мз кмедкм нозилярз жа мплмву 
лапрунлі нмжлафдлля: X – гоуна жапу-
гедлзт, які є пріикзкз нозтзйьлз-
какз ігдї жймфзллмгм пнмпмбу езрря 
ра жапрмпувалля гоубмгм сіжзфлмгм 
лапзйьпрва в УВП; Y – гоуна жапу-
гедлзт, цм упвігмкйдлм прайз ла 
хйят взноавйдлля ра лд жапрмпмву-
юрь лапзйьпрвм ніг фап ндодбувалля 
в УВП; Z – гоуна жапугедлзт, які 
жапрмпмвуюрь лапзйьпрвм дніжмгзфлм, 
ндодваелм ніг внйзвмк жмвліхліт 
мбправзл і лд взжлафзйзпь цмгм нм-
гайьхмгм пнмпмбу езрря. 

 ; 

 
Тур Тs- капхраб фапу, ланозкйаг 

фап пнійкувалля (вжаєкмгії) кіе жа-
пугедлзкз оіжлзт гоун;  Xs. Ys. Zs - 
кммогзларз прауімлаолмгм пралу мнз-
пувалмї оівляллякз пзпрдкз; N – 
пукаола кійькіпрь жапугедлзт, цм 
бдоурь уфапрь у вжаєкмгії (є нмпріи-
лмю ла ндвлмку ілрдовайі фапу):  

  
- хвзгкмпрі жкіл у пкйагі кмелмї ж 
гоун жапугедлзт. Їт пука гмоівлює 
луйю, жомпралля кійькмпрі нозтзйь-
лзків мглієї гоунз взкйзкає жкдл-
хдлля кійькмпрі нозтзйьлзків ілхмї. 

Врік нодгправйдлля номудпу жа-
нмбігалля лапзйьпрву в УВП у кмл-
рдкпрі вжаєкмгії кіе жапугедлзкз, 
нозтзйьлзкакз оіжлзт ігди, нодгпра-
вйяєрьпя жлафлмю кіомю хруфлзк, 
рмку прає мфдвзглмю лдмбтігліпрь 
воатувалля рак жвалзт одгуйярмолзт 
номудпів. Воатмвуюфз мпмбйзвмпрі 
омжгйягувалмї пзпрдкз, уявйяєрьпя, 
цм внйзв ла номудп пнозилярря жа-
пугедлзкз рієї фз ілхмї ж нодгправ-
йдлзт ігди фзлзрь їт вжаєкмгія ж ндо-
пмлаймк УВП. Змкодка, оухіилі пзйз 
номудпів одгуйяуії кмела смокайіжу-
варз лапрунлзк фзлмк: 

 

Паоакдроз p, q – є фзллзкакз 
жвмомрлмгм жв′яжку, якзи воатмвує 
вігпраль кіе нмрмфлзк пралмк пзпрд-
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кз і прауімлаолзк. Фмокайіжауія 
кмгдйі жгіиплдла жгіглм [6, п. 454]. 

Помудп жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП кає ріплзи жв′яжмк ж нмляррякз 
взноавйдлля ра одпмуіайіжауії жапу-
гедлзт, а пакд: кає пнійьлу кдру ра 
пнійьлі жапмбз гмпяглдлля оджуйьра-
рів. Поавмвмю мплмвмю узт номудпів 
в УВП є Козкілайьлм-взкмлавфзи 
кмгдкп Укоаїлз (КВК). Срарря 6 жа-
жлафдлмгм Закмлу взжлафає взноав-
йдлля жапугедлмгм як номудп нмжз-
рзвлзт жкіл, які вігбуваюрьпя в имгм 
мпмбзпрмпрі ра првмоююрь у льмгм 
гмрмвліпрь гм пакмкдомвалмї ноавмп-
йутлялмї нмвдгілкз. Рдпмуіайіжауією 
е жакмлмгавдуь вваеає пвігмкд віг-
лмвйдлля жапугедлмгм в пмуіайьлмку 
прарупі нмвлмноавлмгм фйдла пупнійь-
прва; нмвдолдлля имгм гм пакмпріилм-
гм жагайьлмнозилярмгм пмуіайьлм-
лмокарзвлмгм езрря в пупнійьпрві. 
Ндмбтіглмю укмвмю одпмуіайіжауії є 
взноавйдлля жапугедлмгм. 

Закмлмгавдуь ракме ндодйіфує 
мплмвлі жапмбз взноавйдлля і одпмуі-
айіжауії жапугедлзт, якзкз є: впралм-
вйдлзи нмоягмк взкмлалля ра вігбу-
валля нмкаоалля (одезк), номбауія, 
пупнійьлм-кмозпла ноауя, пмуіайьлм-
взтмвла омбмра, жагайьлммпвірлє і 
номсдпіилм-рдтліфлд лавфалля, гом-
кагпькзи внйзв. Зажлафдлі жапмбз 
жапрмпмвуюрьпя ж уоатувалляк взгу 
нмкаоалля, мпмбзпрмпрі жапугедлмгм, 
таоакрдоу, прундля пупнійьлмї лдбдж-
ндкз і кмрзвів вфзлдлмгм козкілайь-
лмгм ноавмнмоухдлля ра нмвдгілкз 
жапугедлмгм ніг фап вігбувалля нмка-
оалля [4]. 

Занмбігалля лапзйьпрву в УВП 
кає ояг ваейзвзт гйя номудпу кмгд-
йювалля таоакрдозпрзк:  

1) пноякмваліпрь ла гмпяглдлля 
кмлкодрлзт уійди – жмкодка, кдрз 
жлзедлля оівля лапзйьпрва в УВП гм 
пмуіайьлм рмйдоалрлмгм; 

2) лдмбтігліпрь кммогзлувалля 
вжаєкмнмв′яжалзт гіи – лаявліпрь 
фіркмгм нйалу ра пзпрдкз жанмбіелм-
гм внйзву (взноавйдлля жапугедлзт) 
в УВП; 

3) мбкдедліпрь вжаєкмгії у фапі  
и улікайьліпрь таоакрдоу ра іпрмоії 

кмелмгм жапугедлмгм (мб′єкра внйз-
ву). 

Занмбігалля лапзйьпрву в УВП 
лауійдлд ла мрозкалля ндвлзт од-
жуйьрарів. Дйя рмгм цмб гмпягрз кмл-
кодрлзт уійди, лдмбтіглд нйалувалля 
жанмбіелзт жатмгів. У кмкнйдкпі вжа-
єкмнмв′яжалзт уійди жанмбігалля є 
гмймвла кдра і є номкіелі уійі. Занм-
бігалля лапзйьпрву в УВП вкйюфає 
жлафлу кійькіпрь вжаєкмнмв′яжалзт 
гіи ра дранів. Ці жв′яжкз кмеурь бурз 
як мфдвзглзкз рак і нозтмвалзкз. 
Якцм ла оіжлзт дранат одайіжауії жа-
нмбіелмї омбмрз нмоухуєрьпя ймгіф-
лзи жв′яжмк і пзлтомліжауія гіи, гмпя-
глдлля гмймвлмї кдрз кмед мнзлз-
рзпь ніг жагомжмю жозву. Такзк фз-
лмк, жанмбіела гіяйьліпрь – уд гзла-
кіфла пзпрдка, яка нмродбує мпмбйз-
взт нігтмгів гм пвмєї одайіжауії в кд-
еат УВП.  

Помкіемк фапу, вігвдгдлзи гйя 
внйзву ла кмлкодрлмгм жапугедлмгм, 
жавегз мбкдедлзи. Пйал жанмбігалля 
лапзйьпрву в УВП є нмвлзк озжзку і 
лдвзжлафдлмпрі. Тмку кдоувалля оз-
жзкакз, ла гукку В. М. Тмкахдвпь-
кмгм – уд сулгакдлр номудпів кдоу-
валля номдкракз. Рзжзк кмела вз-
жлафзрз як внйзв лдгарзвлзт нмгіи 
ра їт лапйігків. Дйя кілікіжауії озжз-
ків лдмбтіглм ігдлрзсікуварз псдоу 
нмрдлуіилмгм озжзку, взжлафзрз 
икмвіоліпрь имгм взлзклдлля і нмрд-
луіилі лапйігкз. Дйя кдоувалля оз-
жзкакз пйіг номалайіжуварз вдйзкзи 
мбпяг ілсмокауії оіжлзт взгів і муі-
лзрз пзруауію ж уоатувалляк мпмбз-
прмгм гмпвігу. Чапрм рака муілка 
пуб′єк-рзвла і лд воатмвує пруніль 
лдвзжлафдлмпрі сакрмоа озжзку. В 
оджуйьрарі првмоюєрьпя лднмвла, а 
фапмк і лдрмфла, каорзла [9, п. 325]. 

Ндмбтіглм взжлафарз, в якзт пз-
руауіят кмед взлзклурз озжзк, жом-
жукірз имгм нозомгу ра муілзрз имгм 
икмвіоліпрь. Кдоувалля озжзкакз, ла 
гукку сатівуів, взжлафаєрьпя як пзп-
рдкарзфлзи номудп, нмв′яжалзи ж ігд-
лрзсікауією, алайіжмк озжзків і ноз-
илярряк оіхдль, цм жабджндфуюрь 
кілікіжауію лдгарзвлзт лапйігків 
лапралля озжзкмвзт нмгіи і какпзкі-
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жауію икмвіолмпрі лапйігків лапралля 
нмжзрзвлзт нмгіи [9, п. 326]. 

Алайіж озжзків кмела взкмларз 
жа гмнмкмгмю кмгдйі. Дйя уьмгм ном-
нмлуєрьпя одайіжуварз ракі жатмгз:  

1) гйя впралмвйдлля оджуйьрарз-
влмпрі мкодкзт жанмбіелзт жатмгів 
првмоююрь номудгуоз ввдгдлля вз-
нагкмвзт вдйзфзл іж жагалзкз жакм-
лакз омжнмгійу икмвіолмпрди; 

2) гйя взжлафдлля внйзву икмві-
олмпрди ла оджуйьрарз одайіжауії жа-
тмгів номвмгярь алайіж озжзків жа 
гмнмкмгмю кдрмгу прарзпрзфлмгм 
кмгдйювалля; 

3) гйя жгіиплдлля алайіжу внйзву 
лдвзжлафдлмпрди ла оджуйьрар взкм-
лалля номдкру смокуюрь жвірз ном 
одайіжауію мплмвлзт жанмбіелзт жа-
тмгів. 

Піг фап алайіжу озжзків лдмбтіг-
лм воатмвуварз оівдль озжзку нозил-
ярря ндвлмгм оіхдлля в одайьлзт 
укмват, цм таоакрдозжуюрьпя лднмв-
лмрмю, лдвзжлафдліпрю ра лдрмфліпрю 
ілсмокауії. Тмку нмояг ж роагзуіи-
лзкз кдрмгакз ікірауіилмгм кмгдйю-
валля лдмбтіглм жапрмпмвуварз кдрм-
гз пзруауіилмгм кмгдйювалля і рдмоії 
озжзків. Сйіг ракме уоатмвуварз, цм 
алайіж ра муілка озжзків фапрм каюрь 
пуб′єкрзвлзи таоакрдо. 

Якцм мб′єкрмк кмгдйююфмгм 
внйзву кз взжлафаєкм жанмбігалля 
лапзйьпрву як явзцу в УВП, рм ндох 
жа впд лдмбтіглм взжлафзрзпь ж наоа-
кдроакз жанмбіелмгм внйзву. Поз 
уьмку ваорм вігжлафзрз, цм наоакдро 
– уд таоакрдозпрзка мб′єкру, рд, цм 
кмед жкілюварзпь нмжа лзк. Паоакд-
роз кмгдйі фапрм лажзваюрь сакрм-
оакз, вмлз є гйя мб′єкра прарзфлзкз 
вдйзфзлакз, які кмеурь жкілюварзпь 
гмпйіглзкмк у оіжлзт номгмлат кмгд-
йі. 

Фатівуі гійярь наоакдроз ла ном-
прі і гзлакіфлі. Помпрзи наоакдро – 
уд кмлпралра. Уявйяєрьпя, цм жла-
фдлля номпрмгм наоакдроу лд жкілю-
єрьпя ноз взкмлаллі кмгдйі, айд оіжлі 
номгмлз кмгдйі (ланозкйаг, ноз ікі-
рауіилмку кмгдйюваллі) кмеурь вз-
кмлуварзпь ноз оіжлзт жлафдллят 
номпрмгм наоакдроу. Дзлакіфлзи на-

оакдро кає жмвпік ілху нозомгу. 
Звдолдлля гм льмгм ноз взкмлаллі 
кмгдйі взкйзкає взкмлалля ндвлмгм 
кмгу (сулкуії). Ілхзкз пймвакз, 
кмелмгм оажу ноз взкмозпраллі ракм-
гм наоакдроу (ноз гмпруні гм льмгм) 
имгм жлафдлля ндодоатмвуєрьпя [2, 
п. 86-87]. 

У галмку взнагку мб′єкрмк коз-
кілмймгіфлмгм кмгдйювалля є жанм-
біелзи внйзв, цм жгіиплюєрьпя нм 
віглмхдллю гм мпіб, які ндодбуваюрь 
в УВП. Оплмвлзкз гзлакіфлзкз 
наоакдроакз ракмгм внйзву є дсдк-
рзвліпрь взноавйдлля ра дсдкрзв-
ліпрь одпмуіайіжауії жапугедлзт. У 
ракзи пнмпіб кдра жанмбігалля лапз-
йьпрву в УВП жбігаєрьпя ж мплмвлмю 
кдрмю козкілайьлмгм нмкаоалля, цм 
жакоінйдла в праррі 50 Козкілайьлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд игдрьпя лд йзхд 
ном взноавйдлля жапугедлзт, а и ном 
жанмбігалля вфзлдллю лмвзт жймфз-
лів як жапугедлзкз, рак і ілхзкз 
мпмбакз [3]. Тмбрм іплує пкйагмва 
кдрз нмкаоалля у взгйягі пндуіайьлмї 
ра жагайьлмї нодвдлуії.  

Опмбйзвіпрю е пакд жанмбігалля 
лапзйьпрву в УВП є пноякмваліпрь 
гіи ндопмлайу ла кмодгувалля нмвд-
гілкз жапугедлмгм в бік жкдлхдлля 
абм лівдйювалля акрів агодпії, цм 
ряглурь жа пмбмю номявз лапзйьпрва 
в УВП нм віглмхдллю гм ілхзт жа-
пугедлзт абм гм нодгправлзків агкі-
ліпроауії УВП. Подгправйяєрьпя, цм 
пакд пвігмкд віглмвйдлля жапугедлм-
гм в пмуіайьлмку прарупі нмвлмноав-
лмгм фйдла пупнійьпрва і, як лапйігмк, 
гмрмвліпрь гм нмвдолдлля имгм гм 
пакмпріилмгм жагайьлмнозилярмгм 
пмуіайьлм-лмокарзвлмгм езрря, є 
рзк, ла цм в ндоху фдогу кає бурз 
пноякмвалмю гіяйьліпрь ндопмлайу 
УВП у кмлрдкпрі жанмбігалля лапзйь-
прву. 

Такзк фзлмк, козкілмймгіфлд 
кмгдйювалля уьмгм номудпу нмвзллм 
вкйюфарз: акрз пнійкувалля ра вжає-
кмгії кіе жапугедлзкз ж оіжлзк пру-
ндлдк «козкілайьлмї жаоаедлмпрі» ра 
кіе жапугедлзкз ра нодгправлзкакз 
ндопмлайу УВП; номудгуоз одгуйяуії 
ракмї вжаєкмгії ж бмку агкіліпроауії 
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УВП ж кдрмю одпмуіайіжауії жапугед-
лзт; одрдйьлд нйалувалля жатмгів ж 
муілкмю кмейзвзт озжзків мкодкзт 
жанмбіелзт жатмгів; мбмв′яжкмвд уоа-
тувалля (вкйюфдлля в кмгдйь) пмуіа-

йьлм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів, у рмку 
фзпйі взкйзкалзт ндодбувалляк фап-
рзлз жапугедлзт у розвайіи нпзтмр-
оавкуюфіи пзруауії взноавлмгм внйз-
ву. 
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Мзтаийзк О. Г. Козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в упра-
лмват взкмлалля нмкаоаль 

В праррі гмвдгдлм, цм козкілмймгіфлд кмгдйювалля жанмбігалля лапзйьпрву в 
УВП нмвзллм вкйюфарз: акрз пнійкувалля ра вжаєкмгії кіе жапугедлзкз ж оіжлзк 
прундлдк «козкілайьлмї жаоаедлмпрі» ра кіе жапугедлзкз ра нодгправлзкакз ндопм-
лайу УВП; номудгуоз одгуйяуії ракмї вжаєкмгії ж бмку агкіліпроауії УВП ж кдрмю 
одпмуіайіжауії жапугедлзт; одрдйьлд нйалувалля жатмгів ж муілкмю кмейзвзт озжзків 
мкодкзт жанмбіелзт жатмгів; мбмв′яжкмвд уоатувалля (вкйюфдлля в кмгдйь) пмуіайь-
лм-нпзтмймгіфлзт сакрмоів, у рмку фзпйі взкйзкалзт ндодбувалляк фапрзлз жапу-
гедлзт у розвайіи нпзтмроавкуюфіи пзруауії взноавлмгм внйзву. 

Кйюфмві пймва: козкілмймгіфлд кмгдйювалля, жанмбігалля лапзйьпрву, взноав-
йдлля, одпмуіайіжауія, пзпрдклзи нігтіг, муілка озжзків. 
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Мзтаийзк А. Г. Козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд нодгмрвоацдлзя лапзйзя 
в уфодегдлзят зпнмйлдлзя лакажалзи  

В прарьд гмкажалм, фрм козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд нодгунодегдлзя ла-
пзйзя в УИН гмйелм вкйюфарь: акрз мбцдлзя з вжазкмгдипрвзя кдегу мпуегдллы-
кз п оажлми прдндлью «угмймвлми жаоаедллмпрз», а ракед кдегу мпуегдллыкз з 
нодгправзрдйякз ндопмлайа УИН; номудгуоы одгуйяузз ракмгм вжазкмгдипрвзя пм 
прмомлы агкзлзпроаузз УИН п удйью одпмузайзжаузз мпуегдллыт; рцардйьлмд 
нйалзомвалзд кдомнозярзи п мудлкми вмжкмелыт озпкмв мргдйьлыт номсзйакрзфд-
пкзт кдомнозярзи; мбяжардйьлыи уфдр (вкйюфдлзд в кмгдйь) пмузайьлм-
нпзтмймгзфдпкзт сакрмомв, в рмк фзпйд выжваллыт нодбывалздк фапрз мпуегдллыт 
в гйзрдйьлми нпзтмроавкзоуюцди пзруаузз зпноавзрдйьлмгм вйзялзя. 

Кйюфдвыд пймва: козкзлмймгзфдпкмд кмгдйзомвалзд, нодгунодегдлзд лапзйзя, 
зпноавйдлзд, одпмузайзжаузя, пзпрдклыи нмгтмг, мудлка озпкмв. 

 
 
 
 Mikhailik O. Criminological modeling of violence prevention in penitentiary 

institutions  
It is proved in the article that criminological modeling of prevention of violence in 

penitentiary institutions should include: acts of communication and interaction between 
convicted persons with different degrees of "criminal infection" and between prisoners 
and representatives of personnel of penitentiary institutions; procedures for regulating 
such interaction by the administration of penitentiary institutions in order to re-socialize 
convicts; careful planning of measures to assess the possible risks of certain precautionary 
measures; compulsory consideration (inclusion in the model) of socio-psychological 
factors, including those caused by the presence of part of the convicts in the long-term 
traumatic situation of corrective action. 

Key words: criminological modeling, prevention of violence, correction, re-
socialization, system approach, risk assessment.  
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Імплементація національного  
законодавства до Угоди про асоціацію 

між Україною та Європейським  
Союзом: проблеми та перспективи 

 
З номгмймхдлляк лджайделмпрі 

одайіжуваймпя ноавм укоаїлпькмгм 
лаомгу ла пакмвзжлафдлля, ндодгба-
фдлд Срарурмк ООН ра ілхзкз кіе-
лаомглм-ноавмвзкз гмкукдлракз. 
Віграк, Укоаїла ндодихйа віг смока-
йьлмї пувдодллмпрі гм одайьлмї кіе-
лаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, увіихйа 
в пкйаглу пзпрдку пвірмвмгм нмйірз-
км-ноавмвмгм номпрмоу, мкодпйдлмгм 
гймбайіжауіилзк кмлруомк ра фіркм 
взжлафзйа жатіглзи вдкрмо пвмгм омж-

взрку ж кдрмю нмвдолдлля в омгзлу 
євомндипькзт лаомгів. 

За омкз лджайделмпрі Укоаїла 
жомбзйа ваейзві комкз в бік євоміл-
рдгоауії, гмйаюфз ла уьмку хйяту 
оіжлмкалірлі ндодхкмгз ра пзпрдклі 
лакагалля пуномрзвлзків нмвдолурз 
уди оут у жвмомрльмку ланоякку. 
Піпйя ндодгмвмолмгм номудпу кіе 
Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк  
вітмвзкз нмгіякз ла уьмку рдолзп-
рмку хйяту прайз: пзлтомлла оарз-
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сікауія 16 вдодпля 2014 о. Вдотмв-
лмю Рагмю Укоаїлз ра Євомндипькзк 
Паойакдлрмк Угмгз ном Апмуіауію 
кіе Укоаїлмю, ж мглієї прмомлз, ра 
Євомндипькзк Смюжмк, Євомндипь-
кзк Сніврмва-озпрвмк ж армклмї длд-
огії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж 
ілхмї прмомлз; ла-бурря фзллмпрі 1 
вдодпля 2017 омку Угмгз у нмвлмку 
мбпяжі; жакоінйдлля 22 йзпрмнага 
2018 омку в Кмлпрзрууії Укоа-їлз 
проардгіфлмгм куопу гдоеавз ла ла-
бурря нмвлмноавлмгм фйдлпрва Укоа-
їлз в Євомндипькмку Смюжі ра в Оо-
галіжауії Півліфлмарйалрзфлмгм гмгм-
вмоу [1].  

Угмга ном апмуіауію жа пвмїк мб-
пягмк і рдкарзкмю є лаивагмкіхзк 
кіелаомглм-ноавмвзк гмкукдлрмк жа 
впю іпрмоію Укоаїлз ра лаиулікайь-
ліхзк кіелаомглзк гмгмвмомк ж 
укйагдлзт Євомндипькзк Смюжмк ж 
родрьмю коаїлмю. Угмга взжлафзйа 
якіплм лмвзи смокар віглмпзл кіе 
Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк, 
цм гоулруєрьпя ла нозлузнат «нмйі-
рзфлмї апмуіауії ра дкмлмкіфлмї ілрдг-
оауії» і прайа проардгіфлзк моієлрз-
омк пзпрдклзт пмуіайьлм-дкмлм-
кіфлзт одсмок в Укоаїлі [2]. І вед 
лзлі оджуйьрарз взкмлалля Угмгз 
ном апмуіауію є вігфурлзкз, а ндод-
вагз – нмкірлзкз: дкпнмор гм ЄС, 
жбійьхдлля гмпруну гм озлків родріт 
коаїл, жкдлхдлля кмейзвмпрди гйя 
рзпку ла Укоаїлу ж бмку Рмпіипькмї 
Фдгдоауії, гдудлроайіжауія, одсмоку-
валля длдогдрзфлмгм пдкрмоу, одсмо-
ка гдоеавлмї пйуебз ра іл. Піг ракзк 
курмк жмоу и акруайіжуєрьпя нзралля 
алайірзфлмгм нмгйягу ла прал ікнйд-
кдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра Євомндипькзк Смюжмк.  

І пакд уьмку нзраллю буйа нозп-
вяфдла кіелаомгла лаукмва кмлсдод-
луія «ЧОТИРНАДЦЯТІ ЮРИДИ-
ЧНІ ЧИТАННЯ. Помбйдкз ікнйд-
кдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра Євомндипькзк Смюжмк», мо-
галіжармоакз якмї взпрунзйз Науім-
лайьлзи ндгагмгіфлзи улівдопзрдр 
ікдлі М. П. Доагмкалмва, Ілпрзрур 

гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодуь-
кмгм НАН Укоаїлз, Наукмвм-
гмпйіглзи ілпрзрур ілсмокарзкз і 
ноава Науімлайьлмї акагдкії ноавм-
взт лаук Укоаїлз, Цдлро ноавмвмї 
мпвірз і лаукз, гомкагпька могаліжа-
уія  «Фдкіга» [3]. 

Вмла ймгіфлм номгмвезйа узкй 
цмоіфлзт лаукмвзт кмлсдодлуіи 
«ЮРИДИЧНІ ЧИТАННЯ» жанмфар-
кмвалзт  сакуйьрдрмк нмйірмймгії і 
ноава НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва 
МОН Укоаїлз ра Ілпрзрурмк гдоеа-
вз і ноава ікдлі В.М. Кмодуькмгм 
НАН Укоаїлз. Злафзкм, цм лзліхля 
кмлсдодлуія буйа нозпвяфдла 185-
оіффю НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва 
ра 70-оіффю Ілпрзруру гдоеавз і ноа-
ва ік. В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаї-
лз. А її кдрмю буйм пнозялля бійьхд 
нмпйігмвлмку ра дсдкрзвлмку взоі-
хдллю номбйдк (ла влуроіхльм-
гдоеавлмку і кіелаомглмку оівлят), 
цм нмпраюрь у псдоі ікнйдкдлрауії 
лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва гм Угм-
гз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра 
Євомндипькзк Смюжмк, як кйюфмвмгм 
фзллзка євомілрдгоауії ра лайделмгм 
куйьруолм-узвійіжауіилмгм нмпруну 
Укоаїлз. 

У вірайьлмку пймві гм уфаплзків 
кмлсдодлуії одкрмо НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва фйдла-кмодпнмл-
гдлра НАН Укоаїлз, акагдкіка НА-
ПН, г. сіймп. л., номс. Вікрмо Пдром-
взф Алгоуцдлкм  вігжлафзв, цм 
«Юозгзфлі фзралля» буйз жанмфар-
кмвалі и упніхлм вігбуваюрьпя ла 
бажі мглмгм ж номвіглзт нігомжгійів 
Науімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдо-
пзрдру ікдлі М. П. Доагмкалмва  –  
сакуйьрдрі нмйірмймгії ра ноава, якзи 
првмоює ра взжлафає ноавмві мплмвз 
укоаїлпькмгм мпвірльмгм номпрмоу, 
урвдогеує у пупнійьпрві ігдайз пноа-
вдгйзвмпрі, гутмвлмпрі, гукаллмпрі, 
пвмбмгз і оівлмпрі як взоажлзків у 
пвмїи єглмпрі ра уійіплмпрі Дуту ноа-
ва і Буквз жакмлу. І узк, ла имгм гу-
кку, сакуйьрдр пнозяє нмвдолдллю 
Укоаїлз гм Євомндипькмї омгзлз. 
Вмглмфап, Вікрмо Пдромвзф, нігкодп-
йзв, цм лаука омжнмфзлаєрьпя ж мпві-
рз, жі пругдлрпькмї йавз, ж ндохмгм 
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куопу, гд мпмбйзвд жлафдлля кає ноа-
вмва мпвіра. Акагдкік В. П. Алгоуцд-
лкм лагмймпзв: «Нах Улівдопзрдр 
гмрує вфзрдйів сіймймгії, сіжзкз, ка-
рдкарзкз, гдмгоасії, бімймгії, тікії, 
іпрмоії ра ілхзт лавфайьлзт гзпузн-
йіл. Айд юозпр, і мпмбйзвм, ноавлзк-
ндгагмг жакйагає сулгакдлр жлаль 
ном Поавм ра смокує нмвагу гм За-
кмлу як в хкмйяоа – віг ндохмгм гм 
взнупклмгм кйапу, рак і пругдлра – 
віг ндохмкуоплзка гм кагіпроалра. А 
трм жлає і нмваеає Поавм і Закмл, рми 
лд кає лдвгафі. Віграк, ндопндкрзва 
нмвлмуіллмгм втмгедлля Укоаїлз в 
Євомндипькзи номпріо жайдезрь віг 
вігнмвігі ла нзралля (ра її одайіжауії): 
трм нозигд в пдодглю/взцу хкмйу 
смокуварз ноавмву куйьруоу?.. Якцм 
в Шкмйу нозигурь «пзймвзкз» (ноз 
впіи нмважі), рм вмлз икмвіолм нозлд-
пурь нмйіудипьку ігдмймгію, а вфз-
рдйь-ноавмжлавдуь - гукаліжк, йюгз-
лмудлрозжк, нмвагу гм жакмлу і ноа-
ва». 

З вірайьлзкз пймвакз гм уфаплз-
ків кмлсдодлуії жвдолуйзпя гзодкрмо 
Ілпрзруру гдоеавз і ноава ікдлі 
В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
акаг. НАН Укоаїлз, г.ю.л., номс. 
Шдкхуфдлкм Ю. С. ра гзодкрмо Іл-
прзруру жакмлмгавпрва Вдотмвлмї 
Рагз Укоаїлз, акагдкік НАН Укоаї-
лз, г. ю. л., номс. Кмнзйдлкм О. Л., 
гзодкрмо Наукмвм-гмпйіглмгм ілпрз-
руру ілсмокарзкз і ноава НАПоН 
Укоаїлз, фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз, акагдкік АН ВШ Укоаїлз, 
г. ю. л., номс., Запйуедлзи гіяф лау-
кз і рдтлікз Укоаїлз Пзйзнфук В. Г., 
гзодкрмо Ілпрзруру нмйірзфлзт і дрлм-
лауімлайьлзт гмпйігедль ік. І. Ф. Ку-
оапа НАН Укоаїлз, фйдл-кмодп-
нмлгдлр НАН Укоаїлз, г. і. л., номс. 
Расайьпькзи О. О., одкрмо Гйутівпь-
кмгм лауімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Ойдкпалгоа Дмв-
едлка, г. і. л., номс., Запйуедлзи 
ноауівлзк лаомглмї мпвірз Укоаїлз 
Куомк О. І. [3]. 

Змкодка, акаг. Ю. Шдкхуфдлкм  
у пвмєку вірайьлмку пймві «Гаокмлі-
жауія жакмлмгавпрва Укоаїлз ж Євом-
ндипькзк ноавмк: номбйдкз рдмоії і 

ноакрзкз» жвдолув увагу ла вігпур-
ліпрь гієвмгм кдталіжку жабджндфдлля 
воатувалля взкмг як євомндипькмгм, 
рак і кіелаомглмгм ноава у лауімла-
йьлмку жакмлмгавпрві, лагмймпзв ла 
лдмбтіглмпрі и ваейзвмпрі дкпндорлмї 
муілкз жакмлмномдкрів ла нодгкдр 
уоатувалля в лзт взкмг євомндипь-
кмгм і кіелаомглмгм ноава ра лажвав 
пкйаглмю гйя ноакрзфлмгм взоіхдл-
ля номбйдку кмйіжіи у євомндипькмку 
ноаві і лауімлайьлмку жакмлмгавпрві. 
Вфдлзи нігкодпйзв, цм «гаокмліжауія 
пзпрдк лауімлайьлмгм ра євомндипь-
кмгм ноава лд кмед жгіиплюварзпя 
кдталіфлм. Пм-ндохд, номгмвеує гія-
рз нозлузн гдоеавлмгм пувдодлірдру 
кмелмї коаїлз. Пм-гоугд, кмела коаї-
ла кає багарм мпмбйзвмпрди, які пйіг 
мбдоігарз і лд вроафарз в тмгі ілрдг-
оауіилзт номудпів. Пм-родрє, цд лд 
взомбйдлм улівдопайьлзт могаліжа-
уіилзт кдталіжків гаокмліжауії вігнм-
віглзт ноавмвзт пзпрдк». Акаг. 
Ю. Шдкхуфдлкм акруайіжував нз-
ралля нозилярря Елдогдрзфлмгм ра 
Екмймгіфлмгм кмгдкпів Укоаїлз ра 
жакйзкав лаукмвд рмваозпрвм гм 
првмодлля рдмоії гаокмліжауії лауім-
лайьлмгм ноава ж євомндипькзк, як 
лаукмвмї мплмвз взоіхдлля ноакрзф-
лзт жавгаль. 

Акагдкік НАН Укоаїлз О. Км-
нзйдлкм, нодждлруюфз гйя лаукмвмї 
бібйімрдкз НПУ ікдлі М.П. Доагмка-
лмва пдоію клзг номдкру «Іж ндохм-
гедодй» (жанмфаркмвалзи Ілпрзрурмк 
жакмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз 2012 омку гм прмоіффя Укоаїлпь-
кмї одвмйюуії) у пвмїи номкмві номвів 
іпрмозкм-ноавмві алаймгії ра наоайдйі. 
Віл в іпрмозфліи одромпндкрзві рмок-
лувпя номбйдк Укоаїлпькмгм кмлпрз-
рууімлайіжку, Козку, нмгвіилмгм 
гомкагялпрва, ноавмвзт пралгаорів 
рмцм. На гукку акаг. О. Кмнзйдлка: 
«номбйдка лахмгм Євомндипькмгм 
взбмоу – уд праоа номбйдка. У квірлі 
1919 омку в Кзєві ндодг Тоугмвзк 
кмлгодпмк нмпрайм нзралля взбмоу – 
оагялпькзи фз євомндипькзи ла-
нояк». Поз уьмку віл лагмймхує ла 
гавліт, гйзбмкзт роагзуіят євомнди-
пькмгм взбмоу Укоаїлз. 
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Чйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН 
Укоаїлз Пзйзнфук В. Г.  у пвмєку 
взпруні рмоклувпя пзпрдклзт ном-
бйдк у псдоі жатзпру ндопмлайьлзт 
галзт ра вномвагедллю взжлафдлзт 
жакмлмгавпрвмк Євомндипькмгм Смю-
жу пралгаорів і кдталіжків жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт у ноавмвд нмйд 
Укоаїлз. Віл вігжлафзв, цм лзлі в 
Укоаїлі гмймвла номбйдка нмйягає у 
вігпурлмпрі дсдкрзвлмї жагайьлмгдо-
еавлмї пзпрдкз жатзпру ндопмлайь-
лзт галзт, а ракме лайделмгм могалі-
жауіилм-ноавмвмгм кдталіжку одгуйю-
валля віглмпзл ра вігнмвігайьлмпрі жа 
жгіиплдлля ноавмнмоухдль у уіи 
псдоі. На имгм гукку є цд лзжка пзп-
рдклзт номбйдк, які нмродбуюрь нм-
гайьхмгм взоіхдлля, а пакд: 1) нмп-
ріилд жбійьхдлля мбпягів ндопмлайь-
лзт галзт гомкагял, які мбомбйяюрь-
пя, фапрм-гупрм бдж їт вігмка; 2) віг-
пурліпрь гієвзт гаоалріи жатзпру ндо-
пмлайьлзт галзт; 3) баигуеіпрь ндод-
піфлзт гомкагял гм вйаплзт ндопмла-
йьлзт галзт і лдгмпрарліи оівдль ом-
жукілля лдмбтіглмпрі їт жатзпру; 4) 
проіккд нмхзодлля ноіовз кіе кме-
йзвмпрякз пуфаплмгм Ілрдолдр-
пдодгмвзца і роагзуіилзкз, ―гмузс-
омвзкз‖ юозгзфлзкз лмокакз і 
ноакрзкакз, бажмвалзкз ла роагз-
уіилмку уявйдллі ном кдеі и жапмбз 
жабджндфдлля нозварлмпрі езрря йю-
гзлз. Щмб нмгмйарз вкажалі номбйд-
кз  В. Пзйзнфук номнмлує одайіжу-
варз лапрунлі ноімозрдрз: 1)  ндодг-
йяг лзжкз бажмвзт нмймедль укоаїл-
пькмгм жакмлмгавпрва цмгм жатзпру 
галзт ж уоатувалляк взкмг «Пакдру 
жатзпру галзт» ЄС; 2) нозвдгдлля 
взжлафдлмгм жакмлмгавпрвмк Укоаїлз 
нмляріилмгм анаоару ж нзраль жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт у вігнмвігліпрь 
гм «Пакдру жатзпру галзт» ЄС; 3) 
првмодлля і жабджндфдлля лджайделм-
гм сулкуімлувалля унмвлмваедлмгм 
гдоеавлмгм могалу ж нзраль жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт ж уоатувалляк 
пралгаорів коаїл-фйдлів ЄС; 4)  вном-
вагедлля дсдкрзвлзт кдталіжків 
смокувалля і одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі жатзпру ндопмлайь-
лзт галзт; 5) ндодгйяг і лайделд 

ноавмвд водгуйювалля жатзпру ноав і 
бджндкз йюгзлз у псдоі жатзпру ндо-
пмлайьлзт галзт; 6) жарвдогедлля 
Кмгдкпів нмвдгілкз у псдоі жатзпру 
ндопмлайьлзт галзт ра нмхзодлля їт 
нозлузнів у жакйагат, упралмват, 
могаліжауіят ра нігнозєкпрват бугь-
якмї смокз вйаплмпрі. 

На нйдлаолмку жапігаллі в пвмїи 
гмнмвігі жавігуваф віггійу рдмоії гдо-
еавз і ноава Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм НАН 
Укоаїлз, гмкрмо юозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, жапйуедлзи юозпр Укоаї-
лз, акагдкік НАПоН Укоаїлз  Олі-
цдлкм Н. М. жмпдодгзйа увагу ла 
ноават мпмбз в укмват пьмгмгдллзт 
жкіл. Вмла кмлпрарувайа, цм уікавзк 
і гуед нозлузнмвзк нзралляк є нз-
ралля  оівлмпрі прарди: оівліпрь еілмк 
і фмймвіків нмвзлла жабджндфуварзпя   
в упіт псдоат (мнйарз ноауі, роугм-
віи, нмйірзфліи, лаукмвіи гіяйьлмпрі 
рмцм). Н. Оліцдлкм кмлпрарує, цм 
лаеайь, в лахмку пупнійьпрві, лі в 
гомкагпькіи, лі в лаукмвіи гмкрозла-
йьліи гукуі лд псмокмвалм віглм-
хдлля ра муілка гдлгдолзт ноав як 
мплмвлзт. Вмла номнмлує гмнмвлзрз 
іплуюфу гдсіліуію гдлгдолмї оівлмпрі 
родрьмю пкйагмвмю - оівліпрю од-
жуйьрарів. Віграк, ла її гукку «ніг 
гдлгдолмю оівліпрю нмвзллі омжукі-
рзпя: а) смокайьла оівліпрь (оівліпрь 
юозгзфла, жакоінйдла жакмлмгавфм); 
б) оівліпрь кмейзвмпрди (лагалля 
ндвлмї жакмлмгавфм жакоінйдлмї ндод-
вагз ндвліи пмуіайьлм-гдкмгоасіфліи 
гоуні гйя првмодлля мглакмвзт ж іл-
хзкз гоунакз укмв ла праорі); в) 
оівліпрь оджуйьрару (уійдпноякмвалд 
жабджндфдлля йіквігауії гйя кмлкуоу-
юфзт прмоіл ндодхкмг, які кмеурь 
бурз жукмвйдлі нмндодгльмю гзп-
козкілауією)». Опмбйзву увагу 
Н. Оліцдлкм нозгійзйа лмвмку мпм-
бзпріплмку ноаву -  ноаву ла уійіп-
ліпрь мпмбз, якд вкйюфає нмілсмокм-
валіпрь і жгмгу йюгзлз цмгм жапрмпу-
валля кдгзфлзт ноднаоарів, номуд-
гуо, а ракме ілхзт жатмгів в кдеат 
кдгзузлз і бімймгії.  

Алгоупзхзл Б. І. – гдкал саку-
йьрдру нмйірмймгії ра ноава, акаг. 
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Укоаїлпькмї акагдкії іпрмозфлзт лаук, 
акаг. АН ВШ Укоаїлз, акаг. Укоаїл-
пькмї акагдкії нмйірзфлзт лаук, г. і. л., 
номс.,   жапйуедлзи гіяф лаукз і рдт-
лікз Укоаїлз  омжкозв омйь і жлафдл-
ля кіелаомглмгм кмлромйю як «лдвіг-
кйаглмї ілпрзрууії» вгмпкмлайдлля 
уноавйілля гдоеавмю в кмлрдкпрі  
одайіжауії Угмгз ном апмуіауію кіе 
Укоаїлмю ра Єомндипькзк Смюжмк ра 
номалайіжував ілпрзрууіилі кдталіжкз 
кмлромйю жа взкмлалляк уієї угмгз. 
На гукку Б. Алгоупзхзла кіелаомг-
лзи кмлромйь жа гдоеавлзк уноав-
йілляк,  в кмлрдкпрі взкмлалля угмгз, 
номявйяєрьпя у лдмбтіглмпрі вгмпкм-
лайдлля жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жабджндфдлля номжмомпрі гіяйь-
лмпрі могалів гдоеавлмї вйагз фдодж 
номудгуоу жаномвагедлля гомкагпь-
кмгм кмлромйю. Айд, лаигмймвліхзк, 
ла имгм гукку, є рд, цм гаокмліжауія 
укоаїлпькмгм і євомндипькмгм жакмлм-
гавпрва гаоалрмвала кмейзвіпрю жа-
прмпуварз ноакрзку Сугу ЄС, цм 
рйукафзрь і омж’яплює мпмбйзвмпрі 
одайіжауії лмок ноава Євомндипькмгм 
Смюжу. Б. Алгоупзхзл нігкодпйює, 
цм прмпмвлм нзраль ікнйдкдлрауії  
нмймедль Угмгз «цмгм мплмвлзт 
кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг йюгзлз, 
кмйз в пзйу лдкмейзвмпрі жапрмпу-
валля лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва і 
влуроіхліт кдталіжків гомкагялзлу 
жайзхаєрьпя рака смока кіелаомглм-
гм кмлромйю, як жвдолдлля гм оіжлм-
калірлзт кіелаомглзт ілпрзрууіи, і, 
жмкодка, гм Євомндипькмгм пугу ж 
ноав йюгзлз». 

Тдмодрзфлі жапагз ікнйдкдлрауії 
пвірмвзт пралгаорів ра євомндипькзт 
нозлузнів у жакмлмгавпрвм взжлафз-
йа, номалайіжувайа і мтаоакрдозжува-
йа вфдлзи пдкодрао Ілпрзруру гдоеа-
вз і ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм 
НАН Укоаїлз, г. ю. л., номс., жапйу-
едлзи юозпр Укоаїлз  Паотмкдл-   
км Н. М. Вмла нігкодпйзйа, цм жгіглм 
жі Сраррякз 461-470 Угмгз буйм 
првмодлм ілпрзрууіилі жапагз –  пні-
йьлі могалз апмуіауії: Рага апмуіауії, 
Кмкірдр апмуіауії, Паойакдлрпькзи 
кмкірдр апмуіауії ра Пйарсмока гом-
кагялпькмгм пупнійьпрва. В Уоягі гіє 

Осіп Віуд-нодк’єо-кіліпроа ж нзраль 
євомндипькмї ра євомарйалрзфлмї іл-
рдгоауії Укоаїлз. Дмнмвігафка віг-
жлафзйа, цм лаибійьхмгм номгодпу ла 
взкмлалля Угмгз Укоаїла гмпягйа в 
ракзт ланоякат, як нігнозєклзурвм, 
пійьпькд гмпнмгаопрвм, жкдлхдлля 
рдтліфлзт бао’єоів у рмогівйі, пмуіа-
йьла нмйірзка і роугмві віглмпзлз, 
сілалпмвзи пдкрмо ра длдогдрзка. 
Н. Паотмкдлкм взжлафзйа пдодг мп-
лмвлзт лдгмйіків одайіжауії Угмгз 
ном апмуіауію: лдгмпкмлайд нйалу-
валля могалакз гдоеавлмї вйагз жа-
тмгів ж лабйзедлля жакмлмгавпрва; 
лдоівлмкіоліпрь взкмлалля мкодкзт 
жатмгів; нмвійьла омжомбка і нозиляр-
ря лмокарзвлзт акрів, цм ндодгбафа-
юрь вномвагедлля вігнмвіглзт лмок; 
лдгмрозкалля нозлузну гйаплмпрі в 
номудпі ікнйдкдлрауії; фапркмвіпрь 
лабйзедлля жакмлмгавпрва; лдужгм-
гедліпрь, а ілмгі пундодфйзвіпрь жкіп-
ру ноавмвзт акрів, цм нозикаюрьпя; 
лдгмпрарлє ілсмокувалля лапдйдлля 
ном оджуйьрарз взкмлалля Угмгз ра 
жайуфдлля ілпрзрурів гомкагялпькмгм 
пупнійьпрва гм ікнйдкдлрауіи лзт 
жатмгів; вігпурліпрь кмлірмозлгу од-
жуйьрарів одайіжауії нмймедль Угмгз. 
Пмгмйалля якзт нмродбує  кмлпмйі-
гауії жупзйь упіт унмвлмваедлзт 
пуб’єкрів, взваедлмї айд мндоарзвлмї 
гдоеавлмї нмйірзкз в уьмку ланояк-
ку, цм в нігпукку пнозярзкд її взкм-
лаллю у впралмвйдлі промкз. 

В аврмопькіи ілрдонодрауії нмка-
жав гдлджу, мтаоакрдозжував пуфаплзи 
прал псдомгіяйьлмгм кмлуднру пупні-
йьлмгм омжвзрку ра взжлафзв имгм як 
ваоіалр одайіжауії євомілрдгоауіилмї 
ндопндкрзвз Укоаїлз у пвмїи гмнмвігі 
жавігуваф касдгоз нмйірзфлзт лаук, 
нубйіфлмгм уноавйілля ра агкіліпроу-
валля НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, 
акагдкік Укоаїлпькмї акагдкії нмйі-
рзфлзт лаук, г. нмйір. л., номс., жа-
пйуедлзи ноауівлзк мпвірз Укоаїлз 
Ваожао І. М. Віл лагмймпзв, цм йзхд 
мпвіра і номпвіра пнозярзкурь урвдо-
гедллю йюгзлз як лаивзцмї пмуіа-
йьлмї уіллмпрі. 

Помодкрмо ж кіелаомглзт 
жв’яжків НПУ ікдлі М. П. Доагмкалм-
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ва, номсдпмо касдгоз ілсмокауіилм-
алайірзфлмї гіяйьлмпрі ра євомілрдг-
оауії, к. і. л. Лавозлдлкм В. Г. в пвмїи 
гмнмвігі взжлафзв акруайьлі номбйд-
кз ілпрзрууімлайьлмгм пуномвмгу 
лабйзедлля жакмлмгавпрва Укоаїлз 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаї-
лмю ра ЄС. У уіймку ілпрзрууімлайь-
лзи пуномвіг лабйзедлля жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм acquis ЄС В. Лавоз-
лдлкм взжлафзв як смокувалля ра 
одгуйювалля сулкуімлайьлмї, уійіп-
лмї нігпзпрдкз ілпрзрууіи гдоеавз, 
пномкмелмї жгіиплюварз ноавмрвмофу 
ра ноавмодайіжауіилу гіяйьліпрь, 
пноякмвалу ла взкмлалля кіелаомг-
лзт жмбмв’яжаль Укоаїлз цмгм втм-
гедлля гм ноавмвмгм номпрмоу ЄС. 

Взпрун номсдпмоа касдгоз нмйі-
рзфлзт лаук, нубйіфлмгм уноавйілля 
ра агкіліпроувалля НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва, акагдкіка Укоаї-
лпькмї акагдкії нмйірзфлзт лаук,       
г. нмйір. л., номсдпмоа, жапйуедлмгм 
ноауівлзка мпвірз Укоаїлз Бабкі-  
лмї О. В. був нозпвяфдлзи алайіжу 
пралу пмуіайьлм-гукаліраолмї мпвірз 
як фзллзка ікнйдкдлрауії мпвірльмї 
нмйірзкз в євомндипькзи номпріо.  
Вмла номалайіжувайа євомндипькзи 
гмпвіг омжвзрку взцмї хкмйз і гіих-
йа взплмвку ном ноімозрдр пмуіайьлм-
куйьруолзт сулкуіи цмгм номсдпіи-
лзт, кмйз гмймвла сулкуія мпвірз 
вбафаєрьпя у смокуваллі ндвлмї ілрд-
йдкруайьлмї ра кмоайьлмї мплмвз гйя 
вігнмвіглмї каибурльмї номсдпіилмї 
гіяйьлмпрі. Поз уьмку гмнмвігафка 
жвдолуйа увагу ла рд, цм номрзйдела 
рдлгдлуія пнмпрдоігаєрьпя жаоаж в 
пзпрдкі мпвірз Укоаїлз і лапакндодг 
жалднмкмєлля взкйзкає явла лдгмм-
уілка омйі кіпуя пмуіайьлм-
гукаліраолзт гзпузнйіл, жлдуілдлля 
ілрдйдкруайьлмї ноауі, жлзедлля 
гдоеавлзт апзглуваль ла омжвзрмк 
лаукз, номудп гділрдйдкруайіжауії 
пупнійьлмгм езрря. На гукку О. Баб-
кілмї, ном прал пупнійьлмгм ілрдйдкру 
в Укоаїлі пвігфзрь вігпурліпрь гйзбм-
кзт мбґоулрмвалзт кмлуднруайьлзт 
номдкрів одсмокувалля пупнійьпрва, 
лдякіплд і лдпвмєфаплд жакмлмгавпрвм, 
пйабка дсдкрзвліпрь гіяйьлмпрі мога-

лів вйагз. Дмнмвігафка лагмймпзйа, 
цм йзхд пмуіайьлм-гукаліраолі гзп-
узнйілз жгарлі жабджндфуварз номудп 
смокувалля пакмпвігмкмпрі пупнійьп-
рва, лапйігкз взбмоу рмгм фз ілхмгм 
нмйірзфлмгм йагу гдоеавз, впдбіфлд 
омжукілля пкйаглмців нмйірзфлмгм 
езрря, вкілля омжоіжлярз і гмйарз 
лдгарзвлі рдлгдлуії пмуіайьлмгм омж-
взрку, смокувалля омжвзлурмї пзп-
рдкз нмйірзфлмї пмуіайіжауії мпмбзп-
рмпрі, вкйюфдлля ілгзвіга в пкйаглзи 
і пундодфйзвзи пвір нмйірзфлзт віг-
лмпзл, првмодлля пзпрдкз гукаліпрз-
флзт уіллмпрди, ракзт як пвмбмга, 
пноавдгйзвіпрь, фдпрь, гомкагялпька 
вігнмвігайьліпрь ра іл.  

Завігуваф касдгоз рдмоії ра іпрм-
оії гдоеавз і ноава НПУ ікдлі 
М. П. Доагмкалмва, к. ю. л., гму. Огі-
окм Р. С. у пвмїи гмнмвігі омжгйялув 
пмуіайьлм-куйьруолзи апндкр ном-
бйдкз пуб’єкрлмпрі в ілрдгоауії Укоа-
їлз ж Євомндипькзк Смюжмк. Віл 
жакудлрував, цм Євомндипькзи куоп 
вігнмвігає іпрмозфлмку пнагку і кдл-
райірдру укоаїлпькмгм лаомгу, имгм 
лауімлайьлзк ілрдодпак, мпкійькз 
гмнмкагає бугуварз гдкмкоарзфлд 
пупнійьпрвм і гдоеаву, пдбд жбдодгрз 
як пуб’єкра кіелаомглзт віглмпзл, 
гдоеавлу лджайделіпрь і віглмвзрз 
рдозрмоіайьлу уійіпліпрь. На гукку 
С. Огіока пуфаплі євомілрдгоауіилі 
номудпз, а ракме оівдль омжвзрку 
іпрмозкм-ноавмвмгм кмлрзліуку 
пуб’єкрлмпрі ЄС гає впі нігправз гм-
вмозрз ном ндодбувалля уьмгм Смюжу 
ла драні лдмбтіглмпрі взбмоу лмвмї 
кмгдйі нмгайьхмгм пвмгм іплувалля. 

Віл жауваеує, цм євомндипька 
єгліпрь кає тозпрзялпькі гутмвлі 
взрмкз і вйаплу іпрмозфлу ігдлрзф-
ліпрь, яка в пуфаплзт євомілрдгоауіи-
лзт номудпат впд бійьхд омжкзваєрь-
пя і прає нозфзлмю взжоівалля мфд-
взглмї пьмгмглі в ЄС гутмвлмї і км-
оайьлмї козжз ж лдгаоалрмвалзк нм-
жзрзвлзк оджуйьрармк в упіт євом-
ндипькзт роалпсмокауіилзт номуд-
пат, цм пкйагаюрь мплмву євомндипь-
кмї ігдлрзфлмпрі. Віл лагмймхує ла 
лдмбтіглмпрі жкілз пвірмпнозилярря 
упієї кмоайьлм-дрзфлмї уілліплмї пзп-
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рдкз і пмуіайьлмї карозуі укоаїлпькм-
гм пупнійьпрва, цм нмв'яжалм іж жа-
вгалляк жбдодедлля і омжвзрку укоа-
їлпькмї ігдлрзфлмпрі. цм жавгалля 
ракмгм капхрабу і гйзбзлз ндодрвм-
одль є ніг пзйу йзхд капмвмку Впд-
укоаїлпькмку пупнійьлмку і лаомглм-
ку оуту номрз кмоунуії і жа лауімла-
йьлу гігліпрь. Р. Огіокм взпймвзв жа-
прдодедлля, цм пкдомвувалля укоаїл-
пькмгм пупнійьпрва омжбугмвуварз ква-
жіігдлрзфліпрь в оупйі вігвдормгм на-
рдолайіжку і нмнуйіжку (цм номгйяга-
єрьпя лзлі в Укоаїлі) ланояку пунд-
одфзрь  пуб’єкрлмпрі мпмбз і лауії. 

Внйзв іпрмозфлмї нак'ярі укоаїл-
прва ла смокувалля ноавмвмї куйьру-
оз євомндипькмї пнійьлмрз (ла нозк-
йагі пнозилярря Гмймгмкмоу-
гдлмузгу 1932 -1933 омків) омжгйя-
лув у пвмєку взпруні г. і. л., номс., 
жавігуваф касдгоз іпрмоії пвірмвмгм 
укоаїлпрва Кзївпькмгм лауімлайьлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка 
Вмймгзкзо Сдогіифук. Віл кмлпрару-
вав, цм Гмймгмкмо 1932 – 1933 оо. як 
мгла ж лаибійьхзт лауімлайьлзт ка-
рапромс в іпрмоії укоаїлпрва и гмпі лд 
мгдоеав имгм упдбіфлмгм взжлалля як 
гдлмузгу ж бмку пвірмвмї пнійьлмрз. 
Сдодг нозфзл уієї пзруауії віл лажз-
ває рд, цм багарм коаїл мгйягаюрьпя 
ла Рмпіипьку Фдгдоауію, яка як ноа-
вмлапрунлзк СРСР лакагаєрьпя 
нодгправзрз пвігмкд взлзцдлля кі-
йьимлів укоаїлпькмгм пдйялпрва роа-
гдгією впіт лаомгів Рагялпькмгм См-
южу, цм прайапя, кмвйяв,  фдодж нм-
кзйкз рмгіхльмї вйагз абм е лд-
пнозярйзві нмгмглі укмвз. Вмглмфап 
гмпйіглзк вдйзку вігнмвігайьліпрь 
нмкйагає і ла укоаїлпьку вйагу, яка 
лд гмкйайа лайделзт жупзйь, абз 
пвмєфаплм гмлдпрз гм пвірмвмгм пнів-
рмваозпрва впю ноавгу ном рі нмгії, 
мпкійькз нмпріилі лагагувалля укоаї-
лпькмї гіапнмоз номрягмк гдпярків 
омків ном ую роагдгію губзйзпя у 
вдйзфджлмку пвірмвмку ілсмокауіи-
лмку номпрмоі. Коік рмгм віл жаува-
езв, цм гдякі пуфаплі іпрмозкз лд 
ноауюрь пакд ж ндовзллзкз гмкукд-
лракз укоаїлпькзт кмйзхліт пндут-
оалів, а нмпріилм нмпзйаюфзпь ла 

кмпкмвпькі аотівз, кугз вігмкмпрі ж 
УСРР уед лагтмгзйз пноднаомвалз-
кз, гмбзваюрьпя мпрармфлмгм вз-
жлалля сакрзфлм рієї узсоз вроар, 
яку гмжвмйзйа цд кмкнаоріила вйага 
СРСР фдодж нігкмлромйьлу їи удлжу-
оу. Поз уьмку гмпзрь, ла имгм гукку, 
гзвлмю взгаєрьпя аогукдлрауія: 
мпкійькз узсоа вроар у 3,9 кійьимла 
вед вігмка в пвірі, рм гаваирд її 
пнозикдкм бджнмвмомрлм; рзк нафд, 
кмвйяв, цм лавірь сакрмймгіфла мп-
лмва взгаль вігмкзт жаоубіелзт ав-
рмоів «смокувайапя в пнівноауі ж 
укоаїлпькзкз вфдлзкз и укоаїлмжла-
вуякз США і Калагз». І рур В. Сдо-
гіифук жвдораєрьпя гм нозтзйьлзків 
узсоз в 3,9 кійьимла вроар ном нм-
яплдлля і вігнмвігь: «якцм ла 1 піфля 
1934 о. лапдйдлля УСРР  нмвзллм 
буйм пралмвзрз 33 кійьимлз 933 рз-
пяфі 400 мпіб, а имгм ла вкажалу гару 
взявзймпя рійькз 26 кійьимлів 812 
рзпяф, рм гд нмгіймпя  7 кійьимлів 
121 рзпяфа 400? Вігнмвігі лдкає. А 
пвір пнмпрдоігає...»  

Завігуваф касдгоз ноавмжлавпрва 
ра гайуждвзт юозгзфлзт гзпузнйіл 
НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, г. ю. 
л., номс. Вайдлрзла Срдудлкм взжла-
фзйа жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля як  ваейзвзи 
комк цмгм  ікнйдкдлрауії жакмлмгав-
прва Укоаїлз гм Угмгз ном апмуіауію 
ж Євомндипькзк Смюжмк. Вмла жа-
уваезйа, цм в укмват лзліхльмгм 
одсмокувалля пзпрдкз могаліжауії 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі одсмока-
рмоз нмжа увагмю жайзхаюрь лдмб-
тігліпрь жаномвагедлля ла жакмлмга-
вфмку оівлі жагайьлммбмв’яжкмвмгм 
пмуіайьлмгм кдгзфлмгм проатувалля 
бдж фмгм одсмокз бугурь лднмвлм-
уіллзкз і лд нозвдгурь гм мфікувалм-
гм пупнійьпрвмк оджуйьрару. В. Срд-
удлкм взпймвзйа ндодкмлалля, цм 
жаномвагедлля жагайьлммбмв’яжкм-
вмгм кдгзфлмгм проатувалля лдмбтіг-
лм пнозикарз як пкйагмву ікнйдкдл-
рауії вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я гм Угмгз ном 
апмуіауію ж Євомндипькзк Смюжмк.  

Поджзгдлр Апмуіауії укоаїлпькзт 
ноавлзків, акагдкік НАПоН Укоаї-
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лз, г. ю. л., номс. Кмпрзуькзи В. В. 
таоакрдозжуюфз пуфаплу гдоеаву як 
пмуіайьлу, ноавмву, гдкмкоарзфлу 
нігкодпйзв, цм пуфаплу гдоеаву ла-
жзваюрь дкмймгіфлмю гдоеавмю, мп-
лмвлзкз номбйдкакз її сулкуімлу-
валля лажвав мтмомлу кйікару, ндод-
кіцдлля дрлмпів, рдомозжку ра кмоу-
нуії, взжлафзв як лмвд явзцд гомка-
гялпькмгм гймбайьлмгм ілсмокауіи-
лмгм пупнійьпрва ігдю йюгзлмудлроз-
жку, лагмймпзв, цм пуфапла гдоеава 
кає бурз мбкдедлмю ноавмк. На имгм 
гукку нзралля як лажзварз пуфаплу 
гдоеаву жайзхаєрьпя вігкозрзк.  

В. Кмпрзуькзи  вваеає, цм пу-
фапла гдоеава кмед лажзварзпя «пм-
уіайьлмю ноавмвмю» бдж кмкз (нмоі-
влялм ж рзк як уд жанзпалм в Кмл-
прзрууії).  

Поавмвд одгуйювалля пупнійьлм-
одйігіилзт віглмпзл в Укоаїлі омжг-
йялув і номалайіжував у взкіоат єв-
омндипькмї ілрдгоауії номсдпмо ка-
сдгоз рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і 
ноава НПУ ікдлі М. П. Доагмкалм-
ва, праохзи лаукмвзи пнівомбірлзк  
Ілпрзруру сіймпмсії ікдлі Г. С. Скм-
вмомгз НАН Укоаїлз, к. сіймп. л., 
гму.  Буфка О. В. Віл жажлафзв, цм 
жа омкз лджайделмпрі Укоаїла вед 
кає нмжзрзвлзи жгмбурмк в урвдо-
гедллі євомндипькмї пралгаорзжауії 
ноавмвмгм одгуйювалля пупнійьлм-
одйігіилзт віглмпзл в Укоаїлі ра 
жвдолув увагу ла лзжку могаліжауіи-
лзт, лмокарзвлзт, номудпуайьлзт ра 
ілхзт нзраль, цм гайькуюрь жабдж-
ндфдлля ілрдгоауії Укоаїлз в ЄС. На 
гукку О. Буфкз взоіхдллю узт нз-
раль пнозярзкурь: кмгзсікауія жа-
кмлмгавпрва Укоаїлз, цм прмпуєрьпя 
одгуйювалля пупнійьлм-одйігіилзт 
віглмпзл; жакмлмгавфд жабджндфдлля 
одайіжауії лауімлайьлмї ігдї в гдоеа-
вмрвмофмку номудпі; ноавмвд жабдж-
ндфдлля номукоаїлпькмпрі одйігіилм-
гм номудпу ра нмгайьхд пнозялля 
урвдогедллю Поавмпйавлмї Цдоквз 
Укоаїлз (Укоаїлпькмї Пмкіплмї Поа-
вмпйавлмї Цдоквз); вгмпкмлайдлля 
юозгзфлмгм кдталіжку жабджндфдлля 
лауімлайьлмї, ілсмокауіилмї ра гу-
тмвлмї бджндкз гдоеавз и пупнійьпр-

ва, бджндкз йюгзлз в ілсмокауіиліи 
псдоі. 

Помвіглзи лаукмвзи пнівомбір-
лзк Ілпрзруру нмйірзфлзт і дрлмлауі-
млайьлзт гмпйігедль ікдлі І. Ф. Ку-
оапа г. нмйір. л., номс. О. Я. Кайаку-
оа нозпвярзв пвмю гмнмвігь укоаїл-
пькмку гмпвігу вномвагедлля євом-
ндипькзт пралгаорів дрлмлауімлайь-
лмї нмйірзкз. 

Дм лмвзт сакрів в іпрмоії жаплу-
валля Ілпрзруру гдоеавз і ноава ікд-
лі В. М. Кмодуькмгм жвдолувпя жаві-
гуваф віггійу іпрмозкм-ноавмвзт гмп-
йігедль Ілпрзруру гдоеавз і ноава 
ік. В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз, 
к. ю. л., номс., жапйуедлзи юозпр 
Укоаїлз І. Б. Упдлкм. 

 Ддякі апндкрз аганрауії жакмлм-
гавпрва Пмйьці гм жакмлмгавпрва ЄС 
омжкозв у пвмїи гмнмвігі номсдпмо 
Онмйьпькмгм улівдопзрдру (Пмйьца) 
Фабіал Алгоухкдвзф. 

Дзодкрмо Ілпрзруру ноава, агкі-
ліпроауії і дкмлмкікз Коаківпькмгм  
ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Км-
кіпії лаомглмї мпвірз г. ю. л., номс. 
Алгеди Пяпдуькзи  омжнмвів ном 
номбйдкз омжвзрку кіпудвмгм пакмв-
оягувалля у Євомндипькмку Смюжі.  

Помодкрмо ж лавфайьлм-кдрм-
гзфлмї омбмрз НПУ ікдлі М. П. Доа-
гмкалмва, г. сіймп. л., к. сіж.-кар. л. 
Р. М. Вдолзгуб омжгйялув ілпрзру-
уіилі кдталіжкз жабджндфдлля якмпрі 
взцмї мпвірз в кмлрдкпрі пралгаорів 
ра Євомндипькмгм номпрмоу взцмї 
мпвірз.  

Помодкрмо ж лаукмвмї омбмрз 
НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, гмк-
рмо сіжзкм-кардкарзфлзт лаук, номс. 
Тмобіл Г. М. нігляв нзралля вжає-
кмжв’яжку кардкарзкз і ноавмжлавпр-
ва ра лагмймпзв ла ваейзвмпрі жапрм-
пувалля кардкарзфлзт кдрмгів у 
юозгзфліи ноакрзуі в кмлрдкпрі вгм-
пкмлайдлля лауімлайьлмї укоаїлпькмї 
гдоеавз и її ілрдгоауії в євомндипь-
кзи і пвірмвзи нмйірзкм-ноавмвзи 
номпріо.  

Загаймк у оаккат кмлсдодлуії 
ноауювайм 5 налдйди (Помбйдкз 
аганрауії укоаїлпькмї ноавмвмї пзпрд-
кз в номудпі ікнйдкдлрауії Угмгз 
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ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра ЄС; 
Опвірля нмйірзка в Угмгі ном апмуіа-
уію кіе Укоаїлмю ра ЄС; Гайуждва 
ікнйдкдлрауія Угмгз ном апмуіауію 
кіе Укоаїлмю ра ЄС; Помбйдкз омж-
взрку гомкагялпькмгм пупнійьпрва в 
кмлрдкпрі євомілрдгоауії Укоаїлз; 
Тозбула кмймгмгм вфдлмгм).  

На нйдлаолмку ра налдйьлзт жа-
пігаллят взпрунзйз номвіглі юозпрз 
– вфдлі і ноакрзкз, нмйірзкз і нмйі-
рмймгз, сіймпмсз, іпрмозкз, ндгагмгз, 
нодгправлзкз номсдпмопькм-взкйага-
уькмгм пкйагу вірфзжлялзт ра жаоу-
біелзт жакйагів взцмї мпвірз, а ра-
кме лаукмвзт упралмв. Змкодка, 
нодгправлзкз Ілпрзруру гдоеавз і 
ноава ікдлі В. М. Кмодуькмгм, Нау-
кмвм-гмпйіглмгм ілпрзруру ілсмока-
рзкз і ноава НАПоН Укоаїлз, Ілпрз-
руру жакмлмгавпрва Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз, ілпрзруру нмйірзфлзт і др-
лмлауімлайьлзт гмпйігедль ікдлі 
І. Ф. Куоапа НАН Укоаїлз, Кзївпь-
кмгм лауімлайьлмгм улівдопзрдру ікд-
лі Таоапа Шдвфдлка, Коаківпькмгм 
ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Км-
кіпії лаомглмї мпвірз (Пмйьца), 
Онмйьпькмгм улівдопзрдру (Пмйьца), 
Науімлайьлмї акагдкії влуроіхліт 
пноав, Науімлайьлмгм юозгзфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугом-
гм, Кзївпькмгм лауімлайьлмгм дкмлм-
кіфлмгм улівдопзрдру ікдлі Вагзка 
Гдрькала, Віллзуькмгм лауімлайьлмгм 
агоаолмгм улівдопзрдру, Юозгзфлмгм 
ілпрзруру ДВНЗ «Позкаонарпькзи 
лауімлайьлзи улівдопзрдр ікдлі Ва-
пзйя Срдсалзка», Акагдкії агвмкару-
оз Укоаїлз, Гйутівпькмгм лауімлайь-
лмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру ікдлі 
Ойдкпалгоа Дмведлка ра іл. [3].   

Загаймк уфаплзкз кмлсдодлуії 
вігжлафзйз, цм оажмк ж нмжзрзвлзкз 
жкілакз ла хйяту ілрдгоауії Укоаїлз 
ж ЄС ла мплмві Угмгз ном апмуіауію 
кіе Укоаїлмю ра Євомндипькзк См-
южмк іплує лзжка номбйдк, які нмрод-
буюрь кмкнйдкплмгм мноауювалля. 
Змкодка, жаваеаюрь взкмлуварз жа-
вгалля Угмгз вфаплм ра в нмвлмку 
мбпяжі: жмвліхлі номбйдкз (номгмв-
едлля вмєллмгм кмлсйікру ж Рмпіи-
пькмю Фдгдоауією ра жагомжз имгм 

дпкайауії ра ндодомпралля у нмвлмка-
пхраблу ймкайьлу, а рм и пвірмву 
віилу);  влуроіхлі номбйдкз (лдгм-
прарля ілпрзрууіила пномкмеліпрь 
могалів взкмлавфмї вйагз, жлафлзи 
пномрзв мкодкзт гоун ілрдодпів ном-
тмгедллю євомілрдгоауіилзт жакмлм-
номдкрів у Вдотмвліи Рагі; лзжькзи 
оівдль дсдкрзвлмпрі одсмокувалля 
пугмвмї гійкз вйагз; взпмкзи оівдль 
кмоунуії ра омжбайалпувалля в гіяйь-
лмпрі лмвмпрвмодлзт алрзкмоунуіи-
лзт могалів; нмйірзжауія ноавмвмгм 
номпрмоу ра ндодвага нмйірзфлмї гм-
уійьлмпрі и нмнуйіпрзфлзт гапдй лаг 
вдотмвдлпрвмк ноава і жакмлу; кмйіжії 
жакмлмгавпрва; пундодфйзвіпрь ра са-
крзфла лдвзжлафдліпрь нмйірзфлмгм 
одезку (жкіхувалля оіжлмоіглзт 
мжлак – віг гдкмкоарії и аврмкоарії гм 
алаотії, мтймкоарії ра мйігаотії); кмл-
сйікрз кіе гдоеавлзкз могалакз, 
рмцм). 

З кдрмю бійьхд нмпйігмвлмгм ра 
дсдкрзвлмгм взоіхдлля номбйдк, цм 
нмпраюрь у псдоі ікнйдкдлрауії лауі-
млайьлмгм жакмлмгавпрва гм Угмгз 
ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра Єв-
омндипькзк Смюжмк, як кйюфмвмгм 
фзллзка євомілрдгоауії, уфаплзкз 
кмлсдодлуії у нозилярмку нігпуккм-
вмку гмкукдлрі взпймвймвзйз номнм-
жзуії (одкмкдлгауії) могалак гдоеав-
лмї вйагз ра їт нмпагмвзк мпмбак,  
лаукмвіи  пнійьлмрі,  мпвірялак, упьм-
ку гомкагялпькмку пупнійьпрву: 

   - пнозярз урвдогедллю  ігди-
лзт жапаг Кмлпрзрууії Укоаїлз, ра 
ілрдгоауії Укоаїлз в євомндипькзи ра 
пвірмвзи ноавмвзи номпріо, вномва-
гедллю євомндипькзт нігтмгів гм 
нзраль гдйдгувалля ілпрзрурак гом-
кагялпькмгм пупнійьпрва мкодкзт 
сулкуіи гдоеавз цмгм одайіжауії 
гдоеавлмї нмйірзкз в гукаліраоліи ра 
пмуіайьліи псдоат, воатмвуюфз кіе-
лаомглі пралгаорз, жмкодка цмгм 
ноавмвмгм прарупу лдуоягмвзт мога-
ліжауіи в Євомні; 

- ж кдрмю нігвзцдлля оівля вжа-
єкмгмвіоз ра вжаєкмгії в пупнійьпрві 
ра вгмпкмлайдлля уноавйілля гдоеа-
вмю  номгмвезрз рвмодлля фіркзт, 
одайьлзт, гієвзт  ноавмвзт жапмбів 
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жабджндфдлля вігкозрмпрі, номжмомпрі, 
нігжвірлмпрі пупнійьпрву гдоеавлзт 
могалів ра жаномвагедлля гомкагпь-
кмгм ра кіелаомглмгм кмлромйю жа їт 
гіяйьліпрю; 

- пнозярз вгмпкмлайдллю і одайі-
жауії гдоеавлмї проардгії  вжаєкмгії 
вйагз і гомкагялпькмгм пупнійьпрва, 
смокуваллю у гомкагял ндодкмлалля 
дсдкрзвлмгм взкмозпралля іліуіарзв 
ілпрзрурів гомкагялпькмгм пупнійьпр-
ва гйя гаокмліжауії жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ж євомндипькзк ноавмк; 

- ж кдрмю жагайьлмгм мжгмомвйдл-
ля лауімлайьлмгм ноавмвмгм пдодгм-
взца як лдмбтіглмї укмвз ікнйдкдл-
рауії лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва гм 
Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю 
ра Євомндипькзк Смюжмк, упуварз 
номгайзлз у жакмлмгавпрві, гмйарз 
лдгмпкмлайіпрь, пундодфйзвіпрь гд-
якзт жакмлів хйятмк їт вгмпкмла-
йдлля і гаокмліжауії, нозвдпрз мкодкі 
ноавмві лмокз у вігнмвігліпрь ж ода-
йіякз езрря віглмвзрз гмвіоу лапд-
йдлля  гм вйаглзт ілпрзрурів, нознз-
лзрз номявз калінуйювалля капмвмю 
ра ілгзвігуайьлмю пвігмкіпрю; 

- ндодбмоюварз бюомкоарзфлзи 
рзпк ла лауку и мпвіру ра урвдогеу-
варз акагдкіфлу пвмбмгу як мплмвм-
нмймелу нігвайзлу укоаїлпькмї гдо-
еавз ра жанмоуку її пмуіайьлм-
дкмлмкіфлмгм ра нмйірзфлмгм нігимку 
и жомпралля гмвіоз и нмвагз лаомгу;  

- взкагарз віг Наукмвмгм кмкірд-
ру Науімлайьлмї оагз ж нзраль омж-
взрку лаукз і рдтлмймгіи ра Міліп-
рдопрва мпвірз і лаукз Укоаїлз віг-
тзйдлля рак жвалмгм угмпкмлайдлля 
квайісікауіилзт взкмг, нмв’яжалзт ж 
мнозйюглдлляк оджуйьрарів лаукм-
взт гмпйігедль в лаукмвіи ндоімгзуі 
ра жбіолзкат, які вкйюфдлі гм лаукм-
кдрозфлзт баж Scopus ра/абм Web of 
Science Core Collection, як ракмгм, цм 
пноякмвалд ла лзцдлля укоаїлпькмї 
пмуіайьлм-гукаліраолмї лаукз, а віг-
рак і оуилувалля укоаїлпькмї гдоеа-
влмпрі. 

- взкагарз віг взцд лажвалзт мо-
галів  взжлалля і воатувалля ноз 
муілюваллі квайісікауії нубйікауіи 
які взгаюрь кіелаомглі лаукмві іл-

прзрууії ра улівдопзрдрз ж взпмкмю 
однурауією, а ракме аврмозрдрлі лау-
кмві рмваозпрва и апмуіауії лаоівлі ж 
рзкз, які вкйюфдлі гм лаукмкдрозф-
лзт баж Scopus ра/абм Web of Science 
Core Collection;  

- взкагарз віг Міліпрдопрва мпві-
рз і лаукз Укоаїлз ндодвдгдлля куо-
пів пмуіайьлм-гукаліраолмгм узкйу 
(ноавмжлавпрвм, нмйірмймгія, одйігієж-
лавпрвм, пмуімймгія, сіймпмсія ра іл.) 
у взцзт лавфайьлзт жакйагат Укоаї-
лз гм ндодйіку мбмв’яжкмвзт лавфа-
йьлзт гзпузнйіл, агед пакд вмлз и 
йзхд вмлз смокуюрь пвірмгйяг і жа-
гайьлу куйьруоу мпмбз (ж її мкодкзкз 
пкйагмвзкз  -  нмйірзфлмю, ноавм-
вмю, дкмлмкіфлмю, гутмвлмю,  ілсм-
окауіилмю рмцм) и укмейзвйююрь 
упніхлд каибурлє гйя укоаїлпькмї 
гдоеавз і пупнійьпрва; 

 - взкагарз віг мкодкзт гдоеав-
фйдлів ЄС вігкмвзрзпя віг ноакрзкз 
нозилярря гомкагял Укоаїлз ла ла-
вфалля і жгмбурря взцмї мпвірз жа 
пномцдлмю птдкмю бдж ЗНО, як ра-
кмї, цм нмоухує нозлузн оівлмпрі 
(лагагаєкм, цм в Укоаїлі нодрдлгдл-
рз ла жгмбурря взцмї мпвірз номтм-
гярь жмвліхлє лджайделд муілювал-
ля); 

 - жакмлмгавфм жабджндфуварз 
номукоаїлпькіпрь пупнійьлм-одйігіилмї 
пзруауії, пнозярз нмгайьхмку пвірм-
вмку взжлаллю Поавмпйавлмї Цдоквз 
Укоаїлз ра урвдогедллю Укоаїлпькмї 
Пмкіплмї Поавмпйавлмї Цдоквз; 

 -  везварз жатмгз гйя одайіжауії 
лауімлайьлмї ігдї в гдоеавмрвмофмку 
номудпі, нігрозккз укоаїлпькмї кмвз 
як гдоеавлмї, жанмбігалля икмвіолм-
ку номудпу її взріплдлля ра пнозялля 
жбдодедллю куйьруолмї, одйігіилмї 
пакмбурлмпрі лауімлайьлзт кдлхзл і 
кмоіллзт лаомгів Укоаїлз; 

- жабджндфзрз гдоеавлм-ноавмвд 
одгуйювалля дкмлмкікз, нмгмйалля 
біглмпрі, жлзедлля нмомгу пмуіайьлмї 
лдоівлмпрі, бмомрьбу жі жймфзлліпрю 
рмцм; 

 -  првмозрз гієвзи кдталіжк жа-
бджндфдлля ілсмокауіилмї ра гутмв-
лмї бджндкз гдоеавз и пупнійьпрва і 
бджндкз йюгзлз в ілсмокауіиліи 
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псдоі, жатзпру ндопмлайьлзт галзт, 
вгмпкмлайюварз ноавмві жапмбз кібд-
олдрзфлмї, дкмймгіфлмї, гдоеавлмї 
лауімлайьлмї бджндкз вігнмвіглм гм 
пвірмвзт пралгаорів ра євомндипькзт 
нозлузнів; 

Віграк, взоіхдлля номбйдк ікн-
йдкдлрауії лауімлайьлмгм жакмлмгав-
прва гм Угмгз ном апмуіауію кіе 

Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк  
ра пака ікнйдкдлрауія Угмгз в ндоп-
ндкрзві пнозярзкд урвдогедллю вдо-
тмвдлпрва ноава і жакмлу, омжвзрку 
пвмбмгз пймва, жатзпру ноав йюгзлз, 
дкмлмкіфлмку жомпраллю, длдогмдсд-
крзвлмпрі, вномвагедллю гієвзт кд-
рмгів ра ілпроукдлрів гдоеавлмгм 
уноавйілля. 
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185-оіффя НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва; гм 70-оіффя Ілпрзруру гдоеавз і ноава 
ік. В. М. Кмодуькмгм НАН Укоаїлз// Помгоака кіелаомглмї лаукмвмї кмлсдодлуії 17-18 
квірля 2019 о. – К.: Взг-вм НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, 2019. – 29 п. 

  
 
 

Алгоупзхзл Б. І., Буфка О. В. Ікнйдкдлрауія лауімлайьлмгм жакмлмгавпрва 
гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк: номбйдкз ра 
ндопндкрзвз  

В праррі омжгйялурі номбйдкз і ндопндкрзвз ікнйдкдлрауії лауімлайьлмгм жакм-
лмгавпрва гм Угмгз ном апмуіауію кіе Укоаїлмю ра Євомндипькзк Смюжмк. На 
мплмві алайіжу  ноакрзфлзт оджуйьрарів  омбмрз кіелаомглмї кмлсдодлуії «Чмрзо-
лагуярі юозгзфлі фзралля» ра лаукмвмгм гмомбку номвіглзт юозпрів – вфдлзт і 
ноакрзків, нмйірзків і нмйірмймгів, сіймпмсів, іпрмозків, ндгагмгів кмлпрармвалі 
нмжзрзвлі жкілз ла хйяту ілрдгоауії Укоаїлз ж ЄС ла мплмві Угмгз, взжлафдлі жмв-
ліхлі ра влуроіхлі номбйдкз, цм ндодхкмгеаюрь уьмку номудпу ра взжлафдлі жапм-
бз нмгмйалля узт ндодхкмг. 

Кйюфмві пймва: Укоаїла, Євомндипькзи Смюж, ікнйдкдлрауія, ілрдгоауія, лауі-
млайьлд жакмлмгавпрвм, євомндипькд ноавм. 

 
 
Алгоупзхзл Б. И., Буфка О. В. Икнйдкдлраузя лаузмлайьлмгм жакмлмгардйь-

прва к Смгйахдлзю мб аппмузаузз кдегу Укоазлми з Евомндипкзк Смюжмк: ном-
бйдкы з ндопндкрзвы 

В прарьд оаппкмродлы номбйдкы з ндопндкрзвы зкнйдкдлраузз лаузмлайьлмгм 
жакмлмгардйьпрва к Смгйахдлзю мб аппмузаузз кдегу Укоазлми з Евомндипкзк 
Смюжмк. На мплмвд алайзжа ноакрзфдпкзт оджуйьрармв оабмры кдегулаомглми кмл-
сдодлузз «фдрыолагуарми юозгзфдпкзд фрдлзя» з лауфлмгм лапйдгзя вдгуцзт юоз-
прмв – уфдлыт з ноакрзкмв, нмйзрзкмв з нмйзрмймгмв, сзймпмсмв, зпрмозкмв, ндга-
гмгмв кмлпрарзомвалы нмймезрдйьлыд зжкдлдлзя ла нурз злрдгоаузз Укоазлы п ЕС 
ла мплмвд Смгйахдлзя, мнодгдйдлы влдхлзд з влуродллзд номбйдкы , ноднярпрвую-
цзт эрмку номудппу з мнодгдйдлы пнмпмбы нодмгмйдлзя эрзт ноднярпрвзи. 
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Andrusyshyn B., Buchma O. Implementation of national legislation to the Asso-

ciation Agreement between Ukraine and the European Union: problems and perspec-
tives 

The article deals with the problems and prospects of implementation of national leg-
islation in the Association Agreement between Ukraine and the European Union. On the 
basis of the analysis of the practical results of the international conference "Fourteen 
Legal Readings" and the scientific achievements of leading lawyers - scientists and practi-
tioners, politicians and political scientists, philosophers, historians, teachers – positive 
changes on the way of Ukraine's integration with the EU were found on the basis of the 
Agreement, identified external and internal problems that impede this process and identi-
fy ways to overcome these obstacles. 
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Дзлакіфлі номудпз пуфаплмгм пу-
пнійьлм-нмйірзфлмгм омжвзрку взка-
гаюрь хвзгкмгм і вфаплмгм одагувал-
ля ноавмвмї лаукз ла взкйзкз фапу 
гйя дсдкрзвлмгм жабджндфдлля жакм-
лмгавфмї гіяйьлмпрі і ноавмжапрмпу-
валля. Дм фзпйа ракзт лаукмвзт   
омжомбмк лайдезрь кмлмгоасія 
Н. В. Бмфаомвмї «Кмлпрзрууімлайіжа-
уія ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в укм-
ват ілсмокауіилмгм пупнійьпрва і 
дкмлмкікз жлаль». Акруайьліпрь рдкз 
кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля мбукм-
вйдла рзк, цм пуфаплі кмлпрзрууії 
гіюрь в лмвзт пмуіайьлзт укмват, 
гдрдокілмвалзт ілсмокарзжауією, 
кмкн’юрд-озжауією і ндодтмгмк гм 
взпмкмрдтлмймгіфлзт взомблзурв. 
Коік рмгм, таоакрдолмю озпмю пуфап-
лмгм ноавмвмгм омжвзрку є кмлпрзру-
уімлайіжауія ноавмвзт пзпрдк. Пмрод-
ба в кмлпрзрууімлайіжауії гдрдокілм-
вала лдмбтігліпрю жабджндфдлля єг-

лмпрі ноавмвмгм одгуйювалля і прабі-
йьлмпрі ноавмвмї пзпрдкз. Кмлпрзру-
уімлайіжауія ндодгбафає лапзфдліпрь 
кмлпрзрууіилзкз лмокакз ра нозл-
узнакз упіт псдо пмуіайьлм-
ноавмвмгм бурря пупнійьпрва. Супні-
йьлі номудпз, пвмєю фдогмю, внйзва-
юрь ла таоакрдо і жкіпр кмлпрзрууіи-
лзт лмок, пнозяюрь омжхзодллю 
кмйа мб’єкрів  кмлпрзрууіилмгм одгу-
йювалля. Як жажлафає аврмо кмлмг-
оасії, рак праймпя ж ілрдйдкруайьлмю 
вйапліпрю, яка ла рйі омжвзрку лау-
кмвм-рдтліфлмгм номгодпу і нігвз-
цдлля її пмуіайьлмї сулкуії, як сак-
рмоу прзкуйювалля і мтмомлз од-
жуйьрарів рвмофмї гіяйьлмпрі, жлаихйа 
вігмбоаедлля в лмокат кмлпрзрууіи.   

У одудлжмваліи кмлмгоасії унд-
охд у вірфзжлялмку ноавмжлавпрві 
жомбйдла пномба і, ла лах нмгйяг, 
гмпзрь вгайа, номалайіжуварз номудпз 
кмлпрзрууімлайіжауії  ноава ілрдйдк-

_________________ 
* Бмфаомва Н. В. Кмлпрзрууімлайіжауія ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в укмват ілсмокауіилм-

гм пупнійьпрва і дкмлмкікз жлаль /жа одг. г.ю.л., номс., жапй. гіяфа лаукз і рдтлікз Укоаїлз 
М. О. Баикуоармва–  Дліном: Іллмвауія, 2019. 356 п.      
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руайьлмї вйаплмпрі, якд є віглмплм 
кмймгзк ноавмвзк ілпрзрурмк, цм 
проіккм омжвзваєрьпя в укмват гзгі-
райіжауії пупнійьпрва і нозпкмодлмгм 
рдтлмймгіфлмгм омжвзрку. Тодба віра-
рз жвдолдлля аврмоа гм ракмї номбйд-
карзкз, мпкійькз в укоаїлпькіи лаууі 
кмлпрзрууіилмгм ноава нмкірлм віг-
фуваєрьпя боак омбір, які б гмпйігеу-
вайз внйзв кмлпрзрууіи і мпмбйзвмпрі 
кмлпрзрууіилмгм одгуйювалля у рак 
жвалу кібдо-днмту, кмйз  дкмлмкіфлі і 
рдтлмймгіфлі ндодрвмодлля пуфаплмпрі 
гмнмвлююрьпя омжвзркмк ноав йю-
гзлз, гдкмкоарзжауією ноавмвмї гдо-
еавз,  а йюгзла-рвмодуь нмпрає у 
удлроі пуфаплмї номгоакз омжвзрку. 
Кодарзвліпрь і жгібліпрь гм рвмофмпрі 
внйзваюрь ла ноавмвзи праруп мпмбз 
в кмлрдкпрі имгм омжхзодлля, роалп-
смокауії ра вгмпкмлайдлля і 
мб’єкрзвлм  нмродбуюрь кмлпрзрууіи-
лмгм жабджндфдлля. 

Ммлмгоасія проукруолм пкйага-
єрьпя ж роьмт омжгійів, в якзт омжгйя-
лурі  рдмодрзкм-ноавмві мплмвз кмл-
прзрууіилмгм ноава ла  ілрдйдкруайь-
лу вйапліпрь, кмлпрзрууімлайіжауія 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в лауімла-
йьлзт ноавмвзт пзпрдкат ра кмлпрз-
рууіилм-номудпуайьлд жабджндфдлля 
ноава йюгзлз ла оджуйьрарз рвмофмї 
гіяйьлмпрі ра ілрдйдкруайьлу вйап-
ліпрь.  Сдодг гмпйіглзуькзт жавгаль 
буйз нмправйдлі ракі ваейзві ном-
бйдкз, як взжлафдлля іпрмозкм-
ноавмвзт апндкрів кардоіайьлм-
ноавмвмгм кмлпрзруювалля  ноава ла 
оджуйьрарз рвмофмї гіяйьлмпрі ра іл-
рдйдкруайьлу вйапліпрь; алайіж ноава 
йюгзлз ла оджуйьрарз рвмофмї гіяйь-
лмпрі ра ілрдйдкруайьлу вйапліпрь в 
гзпкуопі алромнмймгії ноава ра коіжь 
нозжку кмлпрзрууіилмї акпімймгії; 
гмпйігедлля  ілрдйдкруайьлмї вйап-
лмпрі як мб’єкру  кмлпрзрууіилмгм 
одгуйювалля; оівлі смокайіжауії кмл-
прзрууіилмгм ноава йюгзлз ла  ілрд-
йдкруайьлу вйапліпрь  в кмлпрзрууіи-
лзт рдкпрат  гдоеав пвіру (ндовзлла 
кмлпрзрууімлайіжауія); омйь кмлпрз-
рууіилмгм ноавмпуггя в кмлпрзрууім-
лайіжауії ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в 
лауімлайьлзт ноавмвзт пзпрдкат 

(врмозлла кмлпрзрууімлайіжауія); 
жлафдлля жагайьлзт кмлпрзрууіилм-
номудпуайьлзт лмок гйя номудпу 
кмлпрзрууімлайіжауії ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі. 

Мдрмгмймгія номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля бажувайапь ла акпімймгіфлмку 
нігтмгі гм алайіжу жкіпру кмлпрзру-
уіи, нмбугмвалмку ла взявйдллі кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди. Ілрдйдкруа-
йьла вйапліпрь в укмват ілсмокауіи-
лмгм пупнійьпрва жабджндфує омжвзрмк 
лаукмвм-рдтліфлмгм номгодпу і куйь-
руоз, взжлафаюфз омжвзрмк пупнійьп-
рва. Вмла прає ракзк фзлмк пмуіайь-
лмю уілліпрю, жабджндфдлмю кмлпрз-
рууіилзк жатзпрмк. Акруайьлзк і 
пвмєфаплзк в укоаїлпькзт одайіят є, 
ла лах нмгйяг, взплмвмк аврмоа км-
лмгоасії, цм,  ла мплмві  лмокарзвлзт 
нознзпів кмлпрзрууіи нмроіблд  смо-
кувалля вігнмвіглмї ноавмпвігмкмпрі 
цмгм уіллмпрі ноава ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі. В уьмку пдлпі нмйірзка 
гдоеавз нмвзлла бурз пкдомвала ла 
взтмвалля нмвагз гм рвмоуів ілрдйдк-
руайьлзт номгукрів, а ракме ла ном-
нагалгу і омж’яплдлля жлафдлля і уіл-
лмпрі ілрдйдкруайьлмї ноауі жапмбакз 
взтмвлмї, мпвірялпькмї ноакрзкз ра 
ніао-гіяйьлмпрі. В омбмрі правзрьпя 
нзралля  ном  лдмбтігліпрь нмєглал-
ля гйя уьмгм жупзйь гдоеавлзт іл-
прзрурів ра гомкагялпькмгм пупнійьп-
рва у взгйягі гдоеавлм-нозварлмгм 
наорлдопрва. Оглмфаплм, вваеаєкм 
мбґоулрмвалмю номнмжзуію, цмб в 
рдкпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз і рдкпрат 
пндуіайьлзт жакмлів ж ноава ілрдйдк-
руайьлмї вйаплмпрі жомбзрз лагмймп 
ла лдмбтіглмпрі лд рійькз жатзпру 
ілрдодпів аврмоів, айд і ла кмейзвмпрі 
пупнійьпрва карз гмпрун і кмозпрува-
рзпя ілрдйдкруайьлзкз і рвмофзкз 
оджуйьраракз, ж кдрмю нмгайьхмгм 
омжвзрку лаукз,  рдтліфлмгм  номгод-
пу і куйьруоз.  

В гмкрозлайьлмку нйалі пйіг ві-
гкірзрз жаномнмлмвалзи  аврмомк 
гмпйігедлля алромнмймгіфлзи нігтіг, 
якзи мжлафає, цм жабджндфдлля i мтм-
омла ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі нм-
взллі номвмгзрзпя ж нмжзуіи гаоал-
рувалля ноав мпмбз. Коік рмгм, внйзв 
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кмлпрзрууіи ла ноавм ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі лд взфдонуєрьпя кмлкодр-
лмю лмокарзвліпрю. Кмлпрзрууії вз-
жлафаюрь гут і жагайьлу пноякмва-
ліпрь пндуіайьлмгм жакмлмгавпрва. На 
гукку багарьмт жатіглзт гмпйіглзків 
(Р. Енхрдил, С. Лдкйі), жатзпр ілрд-
одпів лдвдйзкмї гоунз ноавмвйаплзків 
пуфаплмю пзпрдкмю ноавмвмї мтмомлз 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, – номрзоі-
фзрь ілрдодпак пупнійьпрва і ноавак 
йюгзлз ла пвмбмгу пакмвзоаедлля, 
гмпруну гм лагбаль куйьруоз  і мпві-
рз, мтмомлу жгмомв’я і нмвлмуіллд 
таофувалля. Фдлмкдл ніоарпькзт 
наорії, оут жа війьлд номгоаклд жабдж-
ндфдлля – япкоаві нмкаефзкз лдвгм-
вмйдлля пуфаплзк пралмк одфди. Вз-
тіг вбафаєрьпя у кмлпрзрууімлайіжауії 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, яка бугд 
мжлафарз  гмкілувалля кмлпрзрууіи-
лмгм жатзпру, жгарлмгм жабджндфзрз 
пвмбмгу рвмофмпрі і лаукмвзи омжвз-
рмк.  

Вігкірзкм, цм нмояг ж алайіжмк 
пкйаглзт рдмодрзфлзт номбйдк кмлм-
гоасія лапзфдла уікавзк сакрзфлзк 
кардоіаймк ж нзраль пуфаплмї ноавм-
вмї мтмомлз ілрдйдкруайьлмї вйаплмп-
рі  і ноакрзкз жапрмпувалля кмлпрз-
рууіилзт лмок. Цд оджмлалплі оіхдл-
ля жаоубіелзт кмлпрзрууіилзт юозп-
гзкуіи (ланозкйаг, пноава Hadopi у 
Фоалуії, абм пноава ном Міккі Маупа 
у США), таоакрдозпрзка нмгйягів 
номвіглзт жатіглзт ілрдйдкруайів ж 
нзраль ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі (Р. 
Срмййкдла, Де. Срігйіуа, Л. Лдппіга), 
абм бмомрьба ілгіалпькзт мбцзл Ла-
рзлпькмї Акдозкз жа кмйдкрзвлу іл-

рдйдкруайьлу вйапліпрь ла роагзуіилі 
жлалля. Позвдорає увагу взкмозп-
ралля жлафлмгм капзву кіелаомглм-
ноавмвзт гмкукдлрів ра гмкрозлайь-
лзт гедодй пуфаплмї жаоубіелмї 
юозпноугдлуії, які гм уьмгм фапу бу-
йз кайм вігмкі у вірфзжлялмку ноа-
вмжлавпрві. Вваеаєкм уд ваейзвзк, 
бм мбіжлаліпрь ж  кмлуднуіякз і лмві-
рлікз нігтмгакз пвірмвмї юозгзфлмї 
гуккз, нмвзллі прарз лмокмю гйя 
укоаїлпькзт гмпйіглзків. 

Вігжлафаюфз рвмофзи таоакрдо і 
номсдпімлайіжк номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля, каєкм жомбзрз гдкійька коз-
рзфлзт жауваедль. Так, ла лах нмг-
йяг, бійьх ґоулрмвлзк кіг бз бурз 
алайіж ракзт номбйдк, як внйзв пу-
фаплзт кіелаомглзт пралгаорів ноав 
йюгзлз ла лауімлайьлі кмлпрзрууії в 
нйалі жакоінйдлля ноава ла ілрдйдк-
руайьлу вйапліпрь, пвмбмгу рвмофмпрі 
ра кмозпрувалля оджуйьраракз рвмо-
фмї гіяйьлмпрі. Нд гмпрарльм нмвлм 
взпвірйдлі кмлпрзрууіилі апндкрз 
юозпгзкуіилмгм і лдюозпгзкуіилмгм 
жатзпру ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, 
нмродбує нмгайьхмгм взвфдлля ном-
бйдка ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі як 
мб’єкра кмлпрзрууіилмгм одгуйювал-
ля.  

Ражмк ж рзк, вваеаєкм, цм лавд-
гдлі жауваедлля лд внйзваюрь ла 
жагайьлу нмжзрзвлу муілку кмлмгоа-
сії Н. В. Бмфаомвмї, а каюрь бурз 
прзкуймк гйя нмгайьхмгм лаукмвмгм 
нмхуку. Ммлмгоасія кає «номозв-
лзи» таоакрдо і нмродбує нмгайьхзт 
гмпйігедль акруайьлмї в рдмодрзфлм-
ку і ноакрзфлмку віглмхдллят рдкз. 
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Ґрунтовний аналіз ролі правової освіти та 
науки у державно-правових процесах в 

Україні на зламі ХІХ-ХХ ст.* 
 

Чзкайм лаукмвзт ра лавфайьлзт 
ноауь, нозпвяфдлзт багармвікмвіи, 
рдолзпріи іпрмоії пралмвйдлля ра омж-
взрку Укоаїлз, взгалм мпраллік фа-
пмк. Заномнмлмвала кмйдкрзвла км-
лмгоасія «Поавмва мпвіра ра лаука в 
укоаїлпькмку гдоеавмрвмодллі (кі-
лдуь ХІХ –ХХ пр)» жа одгакуією гм-
крмоа іпрмозфлзт лаук номсдпмоа 
Б. І. Алгоупзхзла є мозгілайьлзк 
лаукмвзк гмомбкмк у уіи гайужі лаук, 
яка омжкозває вйаплд, аврмопькд ба-
фдлля гдоеавлм-ноавмвзт номудпів в 
Укоаїлі ла жйакі ХІХ- ХХ пр. 

Нагайьла нмродба в уьмку гмпйі-
гедллі уійкмк жомжукійа, агед пу-
фапла іпрмозкм-ноавмва лаука, і аврм-
оз жмкодка, лакагаєрьпя нмгмйарз 
мглмбмкіпрь взпвірйдлля и муілювал-
ля лахмгм кзлуймгм, жмкодка у гмп-
йігедллі номбйдклзт нзраль омжвзр-
ку юозгзфлмї мпвірз і лаукз в Укоаї-
лі, мпкійькз уі гва фзллзкз куйьруо-
лмгм езрря є гедодймк лауімлайьлм-
гм гдоеавлмгм бугівлзурва.  

Аврмоз пйухлм мбоайз гйя гмп-
йігедлля ндоімг кілуя ХІХ – ХХ 
прмйірря, нмжаяк пакд рмгі укоаїлпька 
куйьруоа у пкйагі оіжлзт ікндоіи 
жажлайа мпмбйзвм ряекзт ндодпйігу-
валь і взномбуваль. І пакд в уди  
ндоімг нодгправлзкз укоаїлпькмї 
іпрмозкм-ноавмвмї, нмйірзфлмї куйь-
руомймгіфлмї гуккз смокувайз   
рдмодрзфлі жапагз лмвмї гдоеавз,  
цм гайм нмхрмвт вігомгедллю гдо-
еавлмгм бугівлзурва в 1917-1921 
омкат. 

Дмпйіглзкз взкмозпрайз і хзом-
кзи пндкро кдрмгмймгіфлзт нігтмгів. 
Віграк, у кмлмгоасії нодгправйдлм 
лмвд бафдлля рдмодрзкм-ноавмвзт ра 
іпрмозкм-юозгзфлзт апндкрів взлзк-
лдлля, пралмвйдлля ра омжвзрку юоз-
гзфлмї мпвірз і лаукз в Укоаїлі в 
кмлрдкпрі омжбугмвз Укоаїлз як лд-
жайделмї, ноавмвмї, і гдкмкоарзфлмї 
гдоеавз. 

У лаукмвуів, жгмбувафів взцмї 
мпвірз упіт, трм уікавзрьпя іпрмоією 

_________________ 
*   Поавмва мпвіра ра лаука в укоаїлпькмку гдоеавмрвмодллі (кілдуь XIX –  XX пр.) //  жа 

жаг. одг. г.і.л.,  номсдпмоа Алгоупзхзла Б. І. - Кзїв: Взг-вм Науімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм 
улівдопзрдру ікдлі М. П. Доагмкалмва, 2019. –  308 п. 
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У лаукмвуів, жгмбувафів взцмї 
мпвірз упіт, трм уікавзрьпя іпрмоією 
гдоеавз і ноава Укоаїлз, іпрмоією 
мпвірз і лаукз взкйзфурь бджжандодф-
лзи ілрдодп лаукмві , нодгправйдлі 
аврмоакз кмлмгоасії. Так, у ндохмку 
омжгійі кмлмгоасії аврмоакз номала-
йіжмвалм нзралля бмомрьбз ра гіяйь-
лмпрі ждкпькзт упралмв ла рдозрмоії 
Укоаїлз ж нзраль вномвагедлля оіг-
лмї кмвз в жакйагат мпвірз, ніггмрмв-
кз ндгагмгіфлзт кагоів гйя мпвірліт 
упралмв, а ракме жбдодедлля ра омж-
взрку укоаїлпькмї куйьруолмї пнаг-
цзлз, бібйімрдк, куждїв. Акрзвла гія-
йьліпрь взжлафлзт гіяфів укоаїлпькзт 
ждкпькзт упралмв – М. Кмоса, 
І. Шоага, О. Рупмва, М. Савзуькмгм, 
П. Здйдлмгм, В. Таолмвпькмгм, 
М. Гайагала пнозяйа вігомгедллю 
укоаїлпькмї куйьруоз. 

У лапрунлмку омжгійі кмлмгоасії 
аврмоз алайіжуюрь куйьруолм-мпвірлі 
номудпз у гдоеавлмку вігомгедллі 
Укоаїлз в 1914-1921 оо. Змкодка, 
омжгйялура нмйірзкм-ноавмва кмгдйь 
омжвзрку Укоаїлз у пупнійьлм-
нмйірзфліи гукуі кілуя ХІХ – нмфа-
рку ХХ прмйірря. Пм-лмвмку ла прм-
оілкат кмлмгоасії нодгправйдлм нз-
ралля взпвірйдлля номудпів укоаїл-
пькмгм гдоеавмрвмодлля ндоімгу 
Пдохмї пвірмвмї віилз ла прмоілкат 
іпрмозфлмї тугмельмї йірдоаруоз.     
У уьмку омжгійі гмпйігедлм ракме 
омйь куйьруолм-мпвірльмгм фзллзка 
у гдоеавмрвмофзт номудпат УНР 
гмбз Укоаїлпькмї лауімлайьлм-
гдкмкоарзфлмї одвмйюуії 1917-1921 
омків. 

Цди нігомжгій гмпйігедлля нмбу-
гмвалзи ла алайіжі ноауь М. Тугал- 
Баоалмвпькмгм, Є. Сйууькмгм, П. Ля-
хдлка В. Лдвзрпькмгм, В. Кмпзлпькм-
гм, О. Мзкйахдвпькмгм, О. Рупмва ра 
іл. 

Тодріи омжгій кмлмгоасії аврмоз 
нозпвярзйз гмпйігедллю гдоеавлз-
уькзт кмлуднуіи у лаукмвзт нмхукат 
укоаїлпькмї дкігоауії в 20-30-т омкат 
ХХ пр. Опмбйзвм ваорм вігжлафзрз 
ніглярі у уьмку омжгійі нзралля, 
нозпвяфдлі ноавмвзк номбйдкак 
укоаїлпькмї гдоеавлмпрі ра нмйірзф-

лзт віглмпзл в іпрмозкм-ноавмвіи 
гукуі укоаїлпькзт уфдлзт-ноавлзків, 
а ракме рдмодрзфлі жапагз вжаєкмгії 
гдоеавз і ноава в кмлуднуіят укоаїл-
пькзт ілрдйдкруайів в дкжзйі. Змкодка 
ноавмві, іпрмозфлі ра нмйірзфлі гмпйі-
гедлля      В. Взллзфдлка, М. Гайа-
гала, С. Дліпроялпькмгм, Д. Дмлумва, 
Д. Дмомхдлка,    В. Лзнзлпькмгм, 
С. Тмкахівпькмгм, С. Шдйутіла, 
О. Шуйьгіла, А. Якмвйіва ра ілхзт 
прайз нігґоулряк номнмлмвалмгм км-
лмгоасіфлмгм гмпйігедлля. 

Оогаліфлмю пкйагмвмю кмлмгоа-
сії є фдрвдорзи омжгій, у якмку вз-
пвірйдлм лмві нмгйягз кдоівлзків 
мпвірльмгм вігмкпрва гмбз Укоаїлпь-
кмї удлроайьлмї оагз ла ноакрзку 
укоаїлпькмгм гдоеавмрвмодлля.  

Ваорм жажлафзрз, цм лаукмва 
ноауя ланзпала ла аотівлзт гедод-
йат, які вндохд ввдгдлм в лаукмвзи 
мбіг, а ракме ілхзт іпрмозкм-
ноавмвзт гедодйат. Аврмоакз ном-
алайіжмвалм ракме вдйзку кійькіпрь 
лаукмвмї йірдоаруоз. Ммлмгоасія 
ланзпала ла взпмкмку лаукмвм-
кдрмгзфлмку оівлі, кіпрзрь лдмбтіг-
лзи гмвігкмвзи анаоар, у ліи гмроз-
кала фірка проукруоа, нозракалла 
лаукмвзк взгалляк. Мз ракме гуед 
пнмгіваєкмпя, цм уя лаукмва ноауя 
гмнмкмед жгмбувафак взцмї мпвірз 
омжібоарзпя в рмку, цм вмлз жлаюрь 
і фмгм лд жлаюрь, взбугуварз жлалля 
в пзпрдку і гіярз в нмвпякгдллмку 
езррі, пнзоаюфзпь ла лдї. 

Хмріймпя бз нмбаеарз аврмоак 
кмлмгоасії у нмгайьхіи омжомбуі уієї 
номбйдкарзкз омжхзозрз томлмймгі-
флі оаккз гмпйігедлля. 

Напаккілдуь жажлафзкм, цм км-
лмгоасія «Поавмва мпвіра ра лаука в 
укоаїлпькмку гдоеавмрвмодллі (кі-
лдуь ХІХ–ХХ пр)», ніггмрмвйдла 
аврмопькзк кмйдкрзвмк касдгоз 
рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і ноава На-
уімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопз-
рдру ікдлі М. П. Доагмкалмва жа од-
гакуією гмкрмоа іпрмозфлзт лаук 
номсдпмоа Б. І. Алгоупзхзла, жапйу-
гмвує ла взпмку муілку. Вмла, бджнд-
одфлм, пралд у нозгмгі гмпйіглзкак, 
упік трм уікавзрьпя мпвірльмю і ку-
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йьруолмю нмйірзкмю, іпрмоією, іпрм-
оією гдоеавз і ноава  Укоаїлз. Коік 
рмгм, кардоіайз кмлмгоасії кмела 
бугд взкмозпрарз ноз ніггмрмвуі 

лавфайьлзт нмпіблзків ж іпрмоії 
Укоаїлз, іпрмоії гдоеавз і ноава 
Укоаїлз. 
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