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Пмйіуія вігігоає мплмвлу омйщ у 
номрзгії жймфзллмпрі у бійщхмпрі 
гдоеав. Ілрдодп взкйзкає гмпвіг ра-
кмї номрзгії в Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі, 
взтмгяфз ж гдкійщкмт апндкрів. Пм-
ндохд, акруайщлзк гйя Укоаїлз жа-
йзхаєрщпя нзралля жлзедлля жйм-
фзллмпрі, жмкодка ла ноімозрдрлзт 
ланоякат (номрзгії жймфзлак номрз 
мпмбз, а ракме кмоунуії). Йгдрщпя 
ноз ущмку ном могаліжауіилі жупзййя 
в оупйі одсмокувалля ноавммтмомл-
лмї гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, мкодкзи 
ілрдодп взкйзкає могаліжауія і гіяйщ-
ліпрщ у Пмйщці пндуіайіжмвалзт алрз-
кмоунуіилзт могалів, їт дсдкрзвліпрщ 
у кмлрдкпрі кмейзвмпрі взкмозпрал-
ля вігнмвіглмгм гмпвігу в Укоаїлі, в 
рмку фзпйі її вігнмвіглзкз проукру-
оакз (Науімлайщлмгм алрзкмоунуіи-
лмгм быом Укоаїлз ра Сндуіайіжмва-
лмї алрзкмоунуіилмї номкуоаруоз). 

Окодкі апндкрз номрзгії жймфзл-
лмпрі в Пмйщці гмпйігеувайзпя в 
ноауят Т. Сдоваркм [1], Н. Макмвдущ-
кмї [2], Т. Міцдлкм [3], Н. Пігбдоде-
лзк [4] ра ілхзт, цм мглак лд нозкд-
лхує акруайщлмпрі галмгм гмпйігедл-

ля в апндкрі дкніозфлмгм ланмвлдлля 
ра имгм кмлуднруайщлмгм жагуку.   

Віграк, кдрмы уієї праррі є алайіж 
номрзгії жймфзллмпрі нмйіудипщкзкз 
проукруоакз Пмйщці, жмкодка, у ла-
ноякі бмомрщбз ж кмоунуієы. 

Оглзк іж ндохзт нмкажлзків, які 
кає ваейзвд жлафдлля гйя муілкз 
дсдкрзвлмпрі Пмйіуії, є кійщкіпрщ 
убзвпрв ла гуху лапдйдлля. У Дмнм-
вігі «Гймбайщлд гмпйігедлля убзвпрв 
– 2011», якзи був ніггмрмвйдлзи 
Уноавйілляк ООН ж нзралщ лаокм-
рзків і жймфзлів (UNODC), лавм-
гярщпя галі цмгм кійщкмпрі убзвпрв у 
коаїлат пвіру. У Пмйщпщкіи Рдпнубйі-
уі буйм вфзлдлм в 2011 о. 1,3 убзвпрв 
ла 100 рзпяф лапдйдлля, цм гає нмка-
жлзк лзефзи, ліе у Сймваущкіи Рдп-
нубйіуі (1,5, галі жа 2009 о.) ра Угм-
оцзлі (1,4), номрд взцзи ліе у Чд-
пщкіи Рдпнубйіуі – впщмгм 0,9. Нарм-
кіпрщ уд лд є нмоівлялм ж жатіглзкз 
гдоеавакз: в Авпроії - 0,5, в Нікдф-
фзлі – 0,8, У Вдйзкіи Бозралії – 1,2, 
у Нмовдгії – 0,6. [5, п. 97].  

У 2012 о. кійщкіпрщ убзвпрв у 
Пмйщці пралмвзйа 1,2 ла 100 рзпяф 
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лапдйдлля, в абпмйырлзт вдйзфзлат - 
449 убзвпрв. Сйіг нігкодпйзрз и рд, 
цм жа узк номвіглзк нмкажлзкмк 
жймфзллмпрі пзруауія в уіи коаїлі 
нмйінхувайапя лдутзйщлм. Якцм в 
2000 о. нмкажлзк пкйагав 2,2 (885 
убзвпрв), рм в 2005 о. - 1,5 (555). 
Наикоаці нмкажлзкз в одгімлі в ущм-
ку віглмхдллі в 2012 о. у Чдпщкіи 
Рдпнубйіуі - 1,0 (105) [6]. 

У цмоіфліи гмнмвігі ном гіяйщ-
ліпрщ Пмйіуії жа 2014 о. "2014 оік 
бійщх бджндфлзи" укажуырщпя гмпяг-
лдлля нмйіуії в жабджндфдллі бійщх 
бджндфлмгм пдодгмвзца гйя гомка-
гял, нмоівлялм ж нмндодглікз омка-
кз [7]. Помрягмк 2014 омку жагайщла 
кійщкіпрщ жаодєпромвалзт жймфзлів у 
Пмйщці пкйайа 915 083, цм пралмвз-
йм бйзжщкм ла 14% вігпмрків кдлхд, 
ліе омкмк оаліхд. У 2013 омуі буйм 
жаодєпромвалм 1 063 906 жймфзлів.  

Злзедлля жагайщлзт нмкажлзків 
жймфзллмпрі номявйяєрщпя і жа нмнд-
одглє гдпярзйірря, гмймвла жапйуга в 
фмку ндодгмвпік Пмйіуії. Помрягмк 
2004 - 2014 омків мпмбйзвм нмкірлзк 
взпрунає жлзедлля фзпйа жймфзлів у 
нмоівляллі ж кмелзк глдк у пдодг-
лщмку в 2004 омуі. В пдодглщмку од-
єпроуваймпя 4 003 жймфзлів в 2004 о., 
а в мгзл гдлщ 2014 омку уди нмкаж-
лзк пралмвзв 2 507 (ла 1496 жймфзлів 
кдлхд цмгля). Пмйіуія гмбзйапя 
жкдлхдлля кійщкмпрі козкілайщлзт 
жймфзлів - віг 711 435 в 2013 омуі гм 
633 701 в 2014 омуі.  

Ваейзвзк є рд, цм жлзедлля 
буйм жасікпмвалм в гоуні жймфзлів, 
які в уіймку омжгйягаырщпя як мпмб-
йзвм лдбджндфлі гйя гомкагял. Цд 
гоуна ж 7 мкодкзт взгів жймфзлів:  
біикз ра нмбзрря (жлзедлля ж 8788 в 
2013 омуі гм 6964 в 2014 омуі, рмбрм 
ла 21%); омжбмї і гоабдеі (жлзедлля 
ж 20376 в 2013 омуі гм 13868 у 
2014 омуі, рмбрм ла 32%); нмхкм-
гедлля каила (жлзедлля ж 57955 в 
2013 омуі гм 47361 у 2014 омуі, рмб-
рм ла 18%);  рійдплі ухкмгедлля 
(жлзедлля ж 14090 в 2013 омуі гм 
13651 у 2014 омуі, рмбрм ла 3%); 
коагіека жі жймкмк (жлзедлля ж 
118398 в 2013 омуі гм 106 900 в 2014 

омуі, рмбрм ла 10%); коагіека фуезт 
одфди (жлзедлля ж 214 616 в 
2013 омуі гм 174 900 в 2014 омуі, 
рмбрм ла 19%);  взкоагдлля аврмкм-
бійів (жлзедлля ж 15465 в 2013 омуі 
гм 14124 у 2014 омуі, рмбрм ла 9%). 

Помрягмк 2014 о. вігбуймпя жлз-
едлля кійщкмпрі жймфзлів номрз езр-
ря і жгмомв'я. Так, жмкодка кійщкіпрщ 
вбзвпрв жлзжзйапя ла 7 % - ж 574 в 
2013 омуі гм 532 у 2014 омуі. Пмпз-
йдлля бмомрщбз ж лаокмжймфзлліпры 
в 2014 омуі нозжвдйм гм жбійщхдлля 
кійщкмпрі взйуфдлзт лаокмрзків: нм-
йіуія взйуфзйа нмлаг 3,7 рмл лаокм-
рзків, в рми фап як омкмк оаліхд – 
бйзжщкм 1,9 рмл. 

Пмкоацзвпя прал бджндкз гмом-
елщмгм оуту. Кійщкіпрщ нмоухдлщ 
ноавзй гмомелщмгм оуту в 2014 омуі 
пкмомрзйапя ла 53 819, жкдлхзвхзпщ 
ла 38% в нмоівляллі ж 2013 о . Зага-
йщла кійщкіпрщ нмоухдлщ ноавзй гм-
омелщмгм оуту в 2014 омуі пкйайа 87 
085, рмгі як у нмндодглщмку омуі 
(2013 о.) – 140 904. У 2014 о. буйм 
жасікпмвалм 34 694 аваоіи, рмбрм ла 
691 кдлхд, ліе у нмндодглщмку омуі, 
а кійщкіпрщ жагзбйзт пкйайа 3171 фм-
ймвік, цм мжлафає, цм ла нмйщпщкзт 
гмомгат жагзлуйм ла бйзжщкм 120 мпіб 
кдлхд, ліе у 2013 омуі. Такме жкдл-
хзйапя кійщкіпрщ йыгди, нмпроаега-
йзт у 2014 омуі – 42 177 фмймвік, 
рмбрм ла 1,294 мпіб кдлхд, ліе в 2013 
омуі. 

Рмжкозрря жймфзлів у 2014 о. жа-
йзхзймпя ла оівлі 2013 о. і пкйагайм 
66,7%, рмбрм у 2/3 жймфзлів мпмбак 
нодг’явйяырщ козкілайщлд мбвзлува-
фдлля. Дйя нмоівлялля – у 2004 о. 
омжкозвайзпя йзхд 56,2% жймфзлів, 
рмбрм номрягмк 10 омків омбмрз нмйі-
уії жбійщхдлля фапркз омжкозрря жйм-
фзлів пкйайм 10,5%. У 2014 о. буйм 
нодг’явйдлм мбвзлувафдлля 363 582 
мпмбак. 

Цдлроайщлд быом омжпйігувалщ 
нмйіуії, якд буйм првмодлм 9 емврля 
2014 о., омжнмфайм акрзвлу гіяйщ-
ліпрщ. Пігомжгійз ущмгм уноавйілля 
уед в 2014 о. жааодхрувайз 1622 фм-
ймвік, нігмжоывалзт в нозфдрлмпрі гм 
могаліжмвалмї жймфзллмпрі, в рмку 
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фзпйі 154 кдоівлзків. 508 фмймвік 
буйз жвзлувафдлі в праррды 299 Коз-
кілайщлмгм кмгдкпу («вігкзвалля 
гомхди»). Рджуйщраракз омбмрз ніг-
омжгійів ущмгм уноавйілля прайм кмл-
сіпкмвалд каилм ваоріпры  каиед 0,4 
кйог. жймрзт, а ракме взйуфдлі нмлаг 
2 рмлз лаокмрзків, цм взпрунає каи-
ед розкоарлзк жомпралляк нмоівля-
лм ж нмндодглік омкмк. 

У 2015 о. буйм жаодєпромвалм жа-
гаймк 833 281 козкілайщлзт ноавм-
нмоухдлщ. У 2015-2016 омкат прарз-
прзка жймфзллмпрі, яка вдгдрщпя Пм-
йіуієы Пмйщці, номгмвеувайа жага-
йщлд нмйінхдлля. Нанозкйаг, кійщ-
кіпрщ убзвпрв у уі омкз жлзжзйапя ж 
499 гм 467, кійщкіпрщ жґвайрувалщ - ж 
1228 гм 1457, омжбіилзт ланагів - ж 
5522 гм 5597, коагіемк аврм - ж 
12090 гм 11 529. У 2016 омуі буйм 
жаодєпромвалм 33 697 гмомелщм-
роалпнморлзт нозгмг, влапйігмк 
якзт праймпя 3 017 пкдордйщлзт вз-
нагків ра 40 672 роавк. За узк нмка-
жлзкмк Пмйщца жайзхаєрщпя мглзк 
ж лаибійщх лдбджндфлзт кіпущ гйя 
номїжгу в Євомні. Сдодг вігнмвіглзт 
фзллзків лажзваырщпя жлафлд жомп-
ралля кійщкмпрі аврмкмбійів ла гмом-
жі; вужщкі гмомгз; пйабка мпвірйдліпрщ 
гмоіг; нмрмфлзи одкмлр гмоіг; взкм-
озпралля гмоіг ніхмтмгакз ра вдйм-
пзндгзпракз [8]. 

Напйігкз гіяйщлмпрі нмйіуії ноз-
жвдйз гм жомпралля гомкагпщкмї ніг-
розккз. Дмпйігедлля гомкагпщкмї 
гуккз нмкажує, цм 70% одпнмлгдлрів 
вваеаырщ Пмйщцу як коаїлу, яка 
бджндфла гйя номезвалля. Коік рм-
гм, 90% нігрвдогзйз, цм бджндфлзк є 
їтлє кіпуд номезвалля. Цд лаивз-
цзи нмкажлзк жа мпраллі гва гдпя-
рзйірря. Загаймк 72,4% нмйяків нм-
жзрзвлм муілыє омбмру нмйіуії у 
вйаплмку оаимлі. Євомпрар мнубйі-
кував гмпйігедлля в 2014 о., гд вка-
жуєрщпя, цм рійщкз у 6,4% нмйяків є 
проат ндодг лапзйщпрвмк, жймфзлліп-
ры і валгайіжкмк, цм правзрщ Пмйщ-
цу оажмк ж Лзрвмы, ла гоугд кіпуд 
пдодг лаибійщх бджндфлзт гдоеав у 
ЄС. Цщмку пнозяйм и одпуоплд жа-
бджндфдлля. Быгедр Пмйіуії Пмйщці 

у 2014 омуі пкйагав нмлаг 8,8 кйог. 
жймрзт, ж якзт взроарз ла жаомбірлу 
нйару пралмвзйз нмлаг 1,46 кйог. 
жймрзт [9]. 

Окодкмгм алайіжу жапйугмвує мо-
галіжауія пндуіайіжмвалмгм алрзкм-
оунуіилмгм могалу в Пмйщці - 
Цдлроайщлмгм алрзкмоунуіилмгм 
быом (гайі - ЦАБ). Сраруп ЦАБ вз-
жлафаєрщпя жакмлмк "Пом Цдлроайщ-
лд алрзкмоунуіилд быом" (гайі - 
Закмл), якзи був птвайдлзи 9 фдов-
ля 2006 о. [10]. Згіглм праррі 1 ущмгм 
жакмлу ЦАБ - уд пндуіайщла пйуеба 
нм бмомрщбі ж кмоунуієы у пупнійщ-
лмку ра дкмлмкіфлмку езррі, жмкод-
ка, в могалат гдоеавлмї ра кіпудвмї 
вйагз, а ракме гйя бмомрщбз ж гія-
йщліпры номрз дкмлмкіфлзт ілрдодпів 
гдоеавз. Сраррі Закмлу хзомкм 
мкодпйыырщ мбпяг кмоунуії, якзи 
лайдезрщ гм ыозпгзкуії уієї пндуп-
йуебз.  

Завгалля ЦАБ жгіглм праррі 2-1 
мтмнйыырщ: 

1) взявйдлля, нмндодгедлля ра 
омжкозрря жймфзлів номрз, жмкодка: 
а) гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйа-
гз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля; б) жгіиплдлля ноавмпуггя;  в) 
сілалпувалля нмйірзфлзт наоріи; г) 
нмгаркмвзт жмбмв'яжалщ; г) нозлузнів 
пнморзвлзт жкагалщ; д) рмогівйі йіка-
кз, таофмвзкз номгукракз, кдгзфлзт 
нозйагів, а ракме  козкілайщлд ндод-
пйігувалля взллзт;  

2) взявйдлля ра номрзгія взнаг-
ків лдгмрозкалля жакмлу віг 21 пдо-
нля 1997 ном мбкдедлля жгіиплдлля 
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі мпмбакз, які 
взкмлуырщ гдоеавлі сулкуії; 

3) гмкукдлрувалля нігправ взкм-
лалля Закмлу віг 21 фдовля 1990 
омку ном нмвдолдлля гмтмгів, мроз-
калзт лдпноавдгйзвм жа оатулмк пка-
облзуі абм ілхзт гдоеавлзт ыозгз-
флзт мпіб; 

4) омжкозрря лдгмрозкалля ндв-
лзт нмймедлщ і номудгуо одайіжауії 
оіхдлщ, цм прмпуырщпя ыозгзфлзт 
акрів: нозварзжауії ра кмкдоуіайіжауії, 
сілалпмвмї нігрозккз, гдоеавлзт 
жакунівдйщ ра одайіжауії акрзвів 
мкодкзт мпіб абм кмкналіи; 
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5) ндодвіока ноавзйщлмпрі і рмф-
лмпрі гдкйаоауії абм жаявз ном біжлдп 
мпіб, які взкмлуырщ гдоеавлі сулк-
уії; 

6) номвдгдлля гмпйігедлщ явзц, 
цм каырщ кіпуд в гайужі кмкндрдлуії 
ЦАБ ра нмгалля ілсмокауії в жв'яжку 
ж узк нодк'єо-кіліпроу, ноджзгдлру 
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз, Сдику ра Сд-
лару. 

Кдоівлзк ЦАБ нігнмоягкмвалзи 
нодк'єо-кіліпроу ра нігйягає кмлром-
йы ж бмку Сдику (лзефмї найарз 
Паойакдлру), нозжлафаєрщпя ла фм-
рзоз омкз і жвійщляєрщпя нодк'єо-
кіліпромк ніпйя кмлпуйщрауіи ж Под-
жзгдлрмк Пмйщпщкмї Рдпнубйікз, 
вігнмвіглзк кмкірдрмк Сдлару ра 
кмкіпії Сдику. Подк'єо-кіліпро абм 
нозжлафдлзи лзк фйдл Рагз Міліпр-
оів кммогзлує гіяйщліпрщ ЦАБ ж 
Агдлрпрвмк влуроіхлщмї бджндкз, 
Агдлрпрвмк віипщкмвмї кмлроомжвіг-
кз Сйуебз бджндкз ра Сйуебмы 
віипщкмвмї омжвігкз. Сроукруоа ЦАБ 
вкйыфає уноавйілля (нігомжгійз) 
удлроайщлмгм анаоару і 11 одгімла-
йщлзт уноавйілщ.  

ЦАБ є лаикмймгхмы пндуіайщ-
лмы пйуебмы в Пмйщпщкіи Рдпнубйі-
уі,в якіи ноауыє 880 пнівомбірлзків і 
узвійщлзт пйуебмвуів, які є сатів-
уякз взпмкмгм кйапу у псдоат, нм-
в'яжалзт іж жавдохдлляк жавгалщ 
пйуебз: в гайужі мндоарзвлмї омбмрз, 
омжпйігувалля, взявйдлля, алайіжу ра 
кмлромйы гіяйщлмпрі, ноякзт жатзп-
лзт жатмгів, бджндкз рдйдкмкуліка-
уіилзт кдоде, жатзпру кмлсігдлуіи-
лмї ілсмокауії ра ндопмлайщлзт га-
лзт, ыозгзфлмї пйуебз, ймгіпрзкз ра 
сілалпів, аугзру ра влуроіхлщмї бдж-
ндкз, кіелаомглмгм пнівомбірлзурва 
і лавфалля ндопмлайу. Бійщхд мглієї 
родрзлз мпіб, жаилярзт в ЦАБ пра-
лмвйярщ еілкз (232 ж 766 мсіудоів і 
83 ж 114 гдоеавлзт пйуебмвуів є 
еілкакз). Ражмк іж рзк, ЦАБ у 2013-
2014 омкат жірклувпя ж гдсіузрмк 
одпуоплмгм жабджндфдлля ра лзжкмы 
ілхзт номбйдк могаліжауіилмгм та-
оакрдоу, цм нозжвдйм жагаймк гм 
лджлафлмї кійщкмпрі пноав, жа якзкз 
уя пндупйуеба жавдохзйа омжпйігу-

валля (у 2014 о. йзхд 420). Поз 
ущмку акудлруєрщпя увага ла ланоя-
кат номрзгії кмоунуії жа мкодкзкз 
пдкрмоакз, цм номявйяєрщпя в фапруі 
омжпйігувалзт пноав: гайужі кзрлмгм 
агкіліпроувалля, мтмомлз жгмомв'я 
ра саокаудврзкз - нм 9%; удлроайщ-
лзи уояг - 9%; ноавммтмомлла і пу-
гмва пзпрдкз - 5%;  номгоакз ЄС - 
5%; аокія - 4%; пнмор - 4%; кіпудвд 
нубйіфлд уноавйілля - 4% [11]. Сра-
лмк ла 31 гоугля 2016 омку в ЦАБ 
ноауывайм жагаймк 788 мсіудоів ра 
140 узвійщлзт ноауівлзків. У уіймку 
кійщкіпрщ ноауівлзків нмоівлялм ж 
кілудк 2015 о. жомпйа ла 48 мпіб [12]. 

Тзк лд кдлхд, оджуйщрарз гіяйщ-
лмпрі пндуіайіжмвалмгм алрзкмоунуіи-
лмгм вігмкпрва в Пмйщпщкіи Рдпнуб-
йіуі впд цд гайдкі віг ігдайщлзт. Згі-
глм ж біжлдп-мнзрувалляк у 2013 о. 
"Євомбаомкдромк" ж нозвмгу оівля 
кмоунуії, 16% біжлдпкдлів, які кайз 
кмлракр ж гдоеавлмы агкіліпроауієы 
жаявзйз, цм гдоеавлі пйуебмвуі мфі-
кувайз абм номпзйз гарз табао ном-
рягмк нмндодгліт 12 кіпяуів (у ЄС 
пдодгліи нмкажлзк - 5%). 65% нмйщ-
пщкзт одпнмлгдлрів вваеайз, цм км-
оунуія хзомкм нмхзодла в гдоеав-
лзт жакунівйят (в ЄС пдодгліи нмка-
жлзк - 56%) [13]. 

Сйіг нігкодпйзрз, кмоунуія лд 
буйа взоіхайщлзк нзралляк у нмйщ-
пщкіи гомкагпщкіи гукуі гм 2013 ом-
ку, тмфа її одгуйяолм взпвірйывайз у 
жапмбат капмвмї ілсмокауії у жв'яжку 
ж табаолзурвмк, жймвезвалляк вйа-
гмы, савмозрзжкмк фз ілхмы кмоу-
нуіилмы нмвдгілкмы. У 2013 омуі 
хатоаипрвм в багармкійщимллзт у 
євом омжкіоат ла кмлкуопат ла ІТ-
нмпйугз гйя гдоеавлмгм уноавйілля 
кайм жлафлзи оджмлалп. Доугзи вз-
нагмк був нмв'яжалзи ж гдоеавлзкз 
жакунівйякз гйя номдкрів бугівлзу-
рва аврмкагіпроайди (EurActiv 2012). 
В мбмт взнагкат, в оджуйщрарі табао-
лзурва взпмкмнмправйдлзт фзлмвлз-
ків мглзк іж лапйігків буйм нозжу-
нзлдлля пубпзгіи у ЄС - у ндохмку 
взнагку Євомндипщка кмкіпія жакм-
омжзйа нмлаг 700 кйл. євом, у гоу-
гмку - нмлаг 1 кійщяог євом. Злаф-
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лзи оджмлалп взкйзкав ракме кмоу-
нуіилзи пкалгай у Пмйщпщкіи апмуі-
ауії сурбмйу. У ндоімг ж 2004 нм 
2011 оік кійщка пмрдлщ салів сурбм-
йу, фзлмвлзків ра гоавуів буйз жа-
розкалі фз жааодхрмвалі (нмлаг 100 
пугмвзт взомків) [14, c. 3]. 28 квірля 
2014 о. буйм утвайдлм Ддоеавлу 
номгоаку номрзгії кмоунуії в 2014 - 
2019 омкат [15]. 

Сйіг жауваезрз, жакмл «Пом 
Цдлроайщлд алрзкмоунуіилд быом» 
буйм ніггалм ндодвіоуі ла нодгкдр 
кмлпрзрууіилмпрі ж бмку Кмлпрзру-
уіилмгм розбулайу Пмйщпщкмї Рдпну-
бйікз, якзи 23 фдовля 2009 о. ноз-
иляв вігнмвіглд оіхдлля [16]. Гоуна 
гднурарів Сдику нмгайз жвдолдлля, 
якзк пномбувайз аогукдлруварз 
Кмлпрзрууіилзи розбулай взжларз 
вкажалзи жакмл лдкмлпрзрууіилзк 
нмвліпры. Сдодг мплмвлзт аогукдл-
рів, які лажзвайзпя лзкз, пйіг лажва-
рз нмпягалля ла лдгмрмокаліпрщ ноз-
варлмгм езрря, нмоухдлля нозлуз-
нів жатзпру галзт ра номнмоуіилмпрі. 
Оогал кмлпрзрууіилмгм кмлромйы 
взявзв, цм лзжка нмймедлщ Закмлу 
пноавгі є ракзкз, цм кмлсйікруырщ 
ж Кмлпрзрууієы Пмйщпщкмї Рдпнубйі-
кз. Дм ракзт нмймедлщ, жмкодка, 
лайдеайз:  

цмгм кдталіжків, які гмжвмйяйз 
номвмгзрз мбхукз нмкдхкалщ лавірщ 
бдж "нозв'яжувалля" гм бугщ-якмгм 
кмлкодрлмгм козкілайщлмгм номва-
гедлля; 

цмгм кдталіжку кмлромйы жа 
жбзоалля і мбомбкмы ндопмлайщлзт 
галзт ж бмку ЦАБ; 

цмгм лдгмпрарлщмгм жагайщлмгм 
кмлромйы жа гіяйщліпры ЦАБ, цм 
укмейзвйыє нмоухдлля ноав і пвм-
бмг йыгзлз; 

цмгм лагрм хзомкмгм нмлярря 
кмоунуії, якд мтмнйыє ракме гіймву 
ноакрзку нозварлзт мпіб, які лд вз-
кмозпрмвуырщ гдоеавлі кмхрз, цм, 
віграк, нмоухує нозлузн дкмлмкіфлмї 
пвмбмгз. Шзомра і лдвзжлафдліпрщ 
ракмгм нмлярря лд ужгмгеуєрщпя ж 
нозлузнмк вдотмвдлпрва ноава; 

цмгм нмймедлщ, які гмжвмйяйз 
ЦАБ жбзоарз ра мбомбйярз бдж жгмгз 

мпмбз лд йзхд лдмбтіглі, а и "нмрдл-
уіилм кмозплі" ндопмлайщлі галі, в 
рмку фзпйі кмлсігдлуіилу ілсмока-
уіы, які лд буйз нмв'яжалі ж нмрмфлз-
кз омжпйігуваллякз. 

Взжлавхз бійщху фапрзлу взцд-
лавдгдлзт нмймедлщ Закмлу ракзкз, 
цм лд ужгмгеуырщпя ж Кмлпрзрууієы, 
рзк лд кдлхд, Кмлпрзрууіилзи Тоз-
булай нігрозкав имгм жагайщлу ігды 
цмгм номрзгії кмоунуії, жакйзкавхз 
гм жкіл гм лщмгм. Пмймедлля Закмлу, 
взжлалі лдкмлпрзрууіилзкз, вроафа-
йз фзлліпрщ фдодж 12 кіпяуів ніпйя 
взлдпдлля оіхдлля Кмлпрзрууіилзк 
розбулаймк. 

Навдгдлд гмжвмйяє нозирз ракзт 
взплмвків. 

1. Срвмодлля пнійщлмгм ноавмвм-
гм номпрмоу в оаккат ЄС, і жмкодка 
"вігкозрря кмогмлів", лд є сакрмомк 
жомпралля жймфзллмпрі, цм таоакрд-
олд і гйя Пмйщці, і гйя ілхзт гдо-
еав одгімлу. Навнакз, ндодрзл кмо-
гмлу ндодправ ла євомндипщкмку 
кмлрзлдлрі вігігоаварз омйщ жапмбу 
улзклдлля вігнмвігайщлмпрі жа ноа-
вмнмоухдлля. З ілхмгм бмку, нозтіг 
коацзт могаліжауіилзт жоажків і кд-
рмгзк, воатувалля гдоеавмы "коа-
цзт ноакрзк" нмйіудипщкмї гіяйщлм-
прі, нозжвдйм гм оіжкмгм жомпралля 
дсдкрзвлмпрі нмйіуії ра ілхзт ноа-
вммтмомллзт могалів. Влапйігмк ра-
кзт жупзйщ гмвіоа пупнійщпрва гм 
нмйіуії прайа жомпрарз, цм нмжлафз-
ймпя ла  дсдкрзвлмпрі номрзпрмялля 
жймфзллмпрі. 

2. Дмпвіг Пмйщпщкмї Рдпнубйікз 
жапвігфує, цм дсдкрзвліпрщ пндуіайі-
жмвалзт алрзкмоунуіилзт могалів 
жайдезрщ віг взоіхдлля ракзт ном-
бйдклзт нзралщ як: а) лджайделмпрі 
віг нмйірзфлзт могалів вйагз; б) 
впралмвйдлля лаг лзкз дсдкрзвлмгм 
узвійщлмгм кмлромйы, мпмбйзвм - ж 
бмку наойакдлру; в) агдкварлмгм 
мкодпйдлля їтлщмї ыозпгзкуії ра вжа-
єкмгії ж ілхзкз ноавммтмомллзкз 
могалакз. 

3. Заплувалля і жакмлмгавфд жа-
бджндфдлля гіяйщлмпрі ЦАБ у Пмйщці 
жвдорає увагу ла озжзкз кмлпрзру-
уіилмпрі, нмв'яжалі жі жкіпрмк вігнмві-
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глмгм жакмлу, які нмйягаырщ у нмху-
ку байалпу кіе ноавакз йыгзлз, ж 
мглмгм бмку, і кмейзвзкз їт мбкд-
едллякз у жгіиплдллі, взтмгяфз іж 
пупнійщлмї нмродбз у номрзгії кмоун-

уії, ж ілхмгм бмку. Такзи байалп є 
кмейзвзк і жайдезрщ віг дсдкрзвлм-
прі пугмвмгм кмлромйы жа жкіпрмк (і 
якіпры) вігнмвіглзт жапмбів, мбоалзт 
жакмлмгавудк. 
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Кмнфа В. В. Помрзгія жймфзллмпрі в Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі: омйщ нмйіудипщкзт 
могалів 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы омйі нмйіудипщкзт проукруо Пмйщці у номрзгії 
жймфзллмпрі. Рмжкозрм мплмвлі нмкажлзкз жймфзллмпрі, яка нмкажує рдлгдлуіы гм 
жлзедлля. Опмбйзву увагу нозгійдлм жакмлмгавфмку жабджндфдллы і пндузсіуі гія-
йщлмпрі Цдлроайщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом. Зомбйдлм взплмвкз цмгм озжзків 
кмлпрзрууіилмпрі алрзкмоунуіилмгм жакмлмгавпрва ном Пмйщці. 

Кйыфмві пймва: Пмйщца, нмйіуія, жймфзлліпрщ, кмоунуія. 
 
 
Кмнфа В. В. Помрзвмгдипрвзд нодпрунлмпрз в Пмйщпкми Рдпнубйзкд: омйщ нм-

йзудипкзт могалмв 
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы омйз нмйзудипкзт проукруо Пмйщхз в номрз-

вмгдипрвзз нодпрунлмпрз. Рапкошрш мплмвлшд нмкажардйз нодпрунлмпрз, кмрмоая 
зкддр рдлгдлузы к плзедлзы. Опмбмд влзкалзд угдйдлм жакмлмгардйщлмку мбдпнд-
фдлзы з пндузсзкд гдярдйщлмпрз Цдлроайщлмгм алрзкмооунузмллмгм быом. Сгдйалш 
вшвмгш м озпкат кмлпрзруузмллмпрз алрзкмооунузмллмгм жакмлмгардйщпрва м 
Пмйщхд. 

Кйыфдвшд пймва: Пмйщха, нмйзузя, нодпрунлмпрщ, кмооунузя. 
 
 
Kopcha V. Counteracting crime in the Republic of Poland: the role of police 

bodies 
The article is devoted to the study of the role of Polish police structures in 

combating crime. The main indicators of crime, which tend to decrease, are revealed. 
Particular attention is paid to the legislative provision and the specifics of the 

activities of the Central Anti-corruption Bureau. Conclusions are made on the risks of 
constitutionality of anti-corruption legislation on Poland/ 

The creation of a common legal space within the EU, and the "opening of borders", 
is not a factor in the growth of crime, which is characteristic of both Poland and other 
countries in the region. On the contrary, crossing the border has ceased to serve as a 
means of avoiding liability for offenses on the European continent. On the other hand, 
the advent of state-of-the-art organizational models and techniques, the state's 
consideration of "best practices" in policing, has led to a sharp increase in the efficiency 
of police and other law enforcement agencies. As a result of such efforts, public 
confidence in the police has grown, which has affected the effectiveness of crime 
prevention. 

The experience of the Polish Republic demonstrates that the effectiveness of 
specialized anti-corruption bodies depends on the resolution of such problematic issues as: 
a) independence from political authorities; b) establishing effective civil control over 
them, especially by the parliament; c) adequate definition of their jurisdiction and 
interaction with other law enforcement agencies. 

The establishment and legislative support of the CAB's activities in Poland draws 
attention to the constitutionality risks associated with the content of the relevant 
law, which is to strike a balance between human rights, on the one hand, and their 
possible implementation restrictions, based on the public need to counteract 
corruption, on the other hand. Such a balance is possible and depends on the 
effectiveness of judicial control over the content (and quality) of appropriate 
remedies chosen by the legislator 
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