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Права людини нового покоління:
суспільна мораль vs людська гідність
Поава йыгзлз взпрунаырщ мплмвмы ноавмвмї одайщлмпрі пуфаплмгм
пупнійщпрва. Поава є лд рійщкз
удлроайщлмы, айд и лдвіг’єклмы кардгмоієы, мпкійщкз номрзноавлмы є
гіяйщліпрщ ж бмку бугщ-якзт ілпрзрурів пмуіайщлмї пзпрдкз, фз мкодкмгм
фйдла пнійщлмрз, яка нмпрягаєрщпя ла
мбпяг фз якіпрщ нозомгліт ноав йыгзлз. Вмлз нмв’яжалі ж іплувалляк
пакмї йыгзлз ра є номявмк ноімозрдрлзт ігдмймгіфлзт уіллмпрди, які жгмбуйм йыгпрвм ра ла пщмгмглі взжлафає
як удлроайщлі у нмйірзкм-ноавмвмку
езррі, ж нмкіе якзт оівліпрщ, пвмбмга,
гдкмкоарія.
Помрд взлзкає нзралля ном йдгірзклу псдоу їт нмхзодлля. Акруайіжуєрщпя нзралля в кмлрдкпрі акрзвлмгм омжхзодлля ндодйіку ноав йыгзлз. Так жвалд «фдрвдорд» нмкмйілля
ноав йыгзлз ла пуфаплмку драні взпрунає фз лд лаибійщх гзпкурмвалмы
ноавмвмы кардгмоієы.
Пзралля гдлджзпу ноав йыгзлз
омжгйягайз лаукмвуі як ж нмгйягу
рдмоії, рак і іпрмоії гдоеавз і ноава,
сіймпмсії ноава, жмкодка С. Гмймварзи, І. Жаомвпщка, Ю. Бзпага, П. Ра-

білмвзф, С. Сйзвка, О. Скакул, В. Кмвайщфук ра багарм ілхзт. Такме вірфзжлялі ра жаоубіелі лаукмвуі вкажуырщ ла жаомгедллі ноав лмвмгм нмкмйілля. Помрд кмкнйдкплмгм ноавмвмгм
алайіжу ракзт ноав гм пщмгмглі нмгалм лд буйм. Окоік рмгм, нзралляк
номяву йыгпщкмї гіглмпрі в лмвірліт
ноават, цм жаомгзйзпя у жв’яжку ж
омжвзркмк гймбайщлмгм пупнійщпрва,
цд лд правайм нодгкдрмк гмпйігедлля.
Мдрмы праррі є алайіж номбйдкз
пундодфлмпрі упрайдлзт лмок кмоайі
ра йыгпщкмї гіглмпрі в ноават йыгзлз
лмвмгм нмкмйілля.
Рмжвзрмк гймбайщлзт рдтлмймгіи
пнозфзляє акрзвлд пралмвйдлля лмвзт ноав йыгзлз. Змкодка, гм лзт
пйіг віглдпрз: ілсмокауіилі ноава, які
омжхзозйзпя в апндкрі нмхзодлля
ілсмокауіилмгм номпрмоу; пмкарзфлі
ноава йыгзлз, які мрозкайз лмвзи
нмрдлуіай у жв’яжку ж омжвзркмк кдгзфлмї гайужі жлалщ, бімтікіфлзт ра
бімкдгзфлзт рдтлмймгіи; одномгукрзвлі ноава – нмхзозйзпя у жв’яжку ж
взлатмгмк лмвірліт одномгукрзвлзт
рдтлмймгіи, цм гмнмкагаырщ акрзвлм
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бмомрзпя ж гймбайщлмы номбйдкмы
бджнйіггя; пдкпуайщлі ра гдлгдолі
ноава.
В кдеат лауімлайщлмгм взкіоу
нзралля ракмї жкілз є мпмбйзвм акруайщлзк, рмку цм ноава йыгзлз як
гуайщла кардгмоія нігйягає роалпсмокауії, яка жукмвйдла ракзкз фзллзкакз:
• євомілрдгоауіилзкз номудпакз, цм нмомгеуырщ нмродбу ілрдгоауії ра гаокмліжауії укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва ж ноавмк Євомндипщкмгм
пмыжу;
• гймбайіжауіилзкз номудпакз,
мпкійщкз Укоаїла є фйдлмк пвірмвмгм
пніврмваозпрва ра пуфаплі явзца дкмлмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, ноавмвмгм і
р.г. таоакрдоу каырщ бджнмпдодгліи
внйзв як ла гдоеавлі лауімлайщлі
номудпз ракі і ла ноавмву одайщліпрщ,
ра мкодкм ноава ра пвмбмгз мкодкмї
мпмбз.
В ущмку кмлрдкпрі Н. Іпаєва ндодкмлйзвм гмвмгзрщ, цм «пуфаплзи
прал пупнійщпрва ндодбуває у номудпі
гукаліжауії, цм взявйяєрщпя, ндох жа
впд, у взжлаллі ноава йыгзлз ла війщлзи омжвзрмк, ыозгзфлзк взоажмк
якмгм прає омжхзодлля ноав і пвмбмг.
Поз ущмку акруайіжуєрщпя вкйыфдлля
йыгди і їт пнійщлмр у нозилярря ноавмвзт оіхдлщ, нмкйзкалд гаокмліжуварз роіагу віглмпзл «йыгзлапупнійщпрвм-гдоеава», яка нмвзлла
взбугмвуварзпя ла взжлаллі йыгпщкмї
гіглмпрі» [1, п. 68-69].
Лыгпщка гігліпрщ взпрунає мплмвлмы нардолмы ноав йыгзлз бугщякмгм нмкмйілля. Поавм взжлає гігліпрщ йыгзлз, її ноава і пвмбмгз як
«гукаліраолу улівдопайіы, уілліплзи
моієлрзо жагайщлмйыгпщкмї ігдлрзсікауії» [2, п. 381].
Лыгпщку гігліпрщ, гмпйіглзуя уієї
псдоз О. Гозцук омжукіє як кмкнйдкплд нмлярря, цм кмед взпрунарз
у гвмт жлафдллят; в мб’єкрзвлмку як взжлалля і нмвагу гм мпмбз ж бмку
мрмфуыфзт, ра в пуб’єкрзвлмку - як
упвігмкйдлля мпмбмы пвмы пупнійщлмгм пралмвзца [2, п. 43].
Сщмгмглі нозилярм вваеарз, цм
пурліплзи жкіпр гіглмпрі йыгзлз
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пкйагаырщ кмейзвіпрщ ілгзвіга пакмігдлрзсікуварзпя, пакмвзоаеарзпя ра
війщлм омжвзварзпя як мпмбзпрмпрі у
впіт її номяват. Цд кає ваейзвд жлафдлля гйя таоакрдозпрзкз ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, жмкодка рмгм, фз каырщ вмлз улівдопайщлзи таоакрдо. У гмкрозлі взжлалм,
цм гігліпрщ є мплмвмнмймелзк ноавмк, якд ндодгбафає роз кйыфмві
кмкнмлдлрз: ноавм мпмбз ла пакмвзжлафдлля, пакмжбдодедлля ра нубйіфлд пакмвзоаедлля [3, п. 53-60].
Орме, пакд йыгпщка гігліпрщ є
козрдоієк кмейзвмпрі ра жародбувалмпрі ноав йыгзлз. Вмла ілгзвігуайщлм взжлафає гйя пдбд рми кмкнйдкп
ноав, якзи гйя лдї є ноімозрдрлзк. В
жайделмпрі віг влуроіхлщмгм пакмвзжлафдлля гйя оіжлзт пуб’єкрів ноава
уди кмкнйдкп ноав бугд оіжлзи, нознупкаєкм, гйя ндвлмї кардгмоії мпіб
ноавм уфапрі гомкагял ноз жгіиплдллі
нубйіфлмї вйагз є мпмбзпріплм уілліплзк, гйя ілхмы (ж напзвлмы ноавмвмы ра нмйірзфлмы акрзвліпры) вкажалд ноавм кмед бурз гоугмояглзк.
На оіжлзт дранат йыгпщкмгм езрря, омжвзрку пвігмкмпрі, куйщруоз,
ілгзвігуайщлзт уіллмпрди ра ноімозрдрів жкілыєрщпя пакмігдлрзсікауія
йыгзлз ра її алромнмймгіфлі взжлафлзкз. Як вкажує номсдпмо О. Пдрозхзл «Лыгпщка гігліпрщ є нмпріилм
жкілывалзк пупнійщлзк явзцдк. Її
пурліпрщ кмед бурз рдмодрзфлм взоаедла йзхд нмляррякз, цм омжвзваырщпя, ндодрвмоыырщпя, жкілыырщ
мглд мглмгм. Вмла пкйайапщ як вігмбоаедлля в пвігмкмпрі йыгди рмгм
мпмбйзвмгм кіпуя, якд жаикає йыгзла, а ракме як вігмбоаедлля її пмуіайщлмї уіллмпрі» [4, c. 4].
Пмноз рд, цм йыгпщка гігліпрщ
кає ілгзвігуайщлзи таоакрдо, впд е
як уілліпла кардгмоія вмла кає пралмвзрз мплмву кіелаомглзт пралгаорів
у псдоі ноав йыгзлз. Подакбуйа
Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз
1948 о. ндодгбафає: «... взжлалля гіглмпрі, яка вйапрзва впік фйдлак йыгпщкмї пік’ї, і оівлзт ра лдвіг’єклзт їт
ноав є мплмвмы пвмбмгз, пноавдгйзвмпрі ра жагайщлмгм кзоу...» [5]. У
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Подакбуйі Міелаомглмгм накру ном
гомкагялпщкі ра нмйірзфлі ноава вкажуєрщпя, цм «ноава взнйзваырщ ж
вйапрзвмї йыгпщкіи мпмбі гіглмпрі»
[6]. В акрат кйыфмвзт акрат кіелаомглмгм таоакрдоу, йыгпщка гігліпрщ
жгагуєрщпя як бажмва взтігла кардгмоія, ж якмї взвмгярщпя мплмвлі йыгпщкі ноава, мплмвмнмймелі жапагз гдоеавмрвмодлля.
Такме йыгпщка гігліпрщ нмйірзфлмї ра ноавмвмї ігдмймгії гдоеавз,
мплмву ноавмвмї пзпрдкз ра пзпрдкз
жакмлмгавпрва. Вкажалд номгмймхуєрщпя ла кмлпрзрууіилмку оівлі. Так,
Оплмвлзи жакмл Пмйщці у пр. 30
жакоінйыє, цм «нозомгедла и лдвіг’єкла гігліпрщ йыгзлз є гедодймк
пвмбмг і ноав йыгзлз ра гомкагялзла. Вмла є лднмоухлмы, а її нмвага і
жатзпр мбмв’яжкмк могалів нубйіфлмї
вйагз» [7]. Ср. 1 Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафає гдоеаву як гдкмкоарзфлу, пмуіайщлу ра ноавмву гдоеаву, в
нмгайщхмку у пр. З Кмлпрзрууії гдкйаоує йыгзлу, її езрря ра жгмомв’я,
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокаліпрщ і бджндку лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры.
Тмку ноава ра пвмбмгз йыгзлз є мплмвмы гдоеавлмгм сулкуімлувалля
нубйіфлмгм анаоару уноавйілля. Пмжзрзвлм муілыєкм ракме раку лмоку
кмлпрзрууії (ф.2 пр 3), яка взжлафає
цм ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі укоаїлпщкмї гдоеавз,
яка віг¬нмвігає жа лдї ндодг йыгзлмы. Урвдогедлля і жабджндфдлля
ноав ра пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк
мбмв’яжкмк гдоеавз.
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у
пвмєку Ріхдллі віг 22 роавля 2018
омку № 5—о/2018 лагмймхує, цм
йыгпщку гігліпрщ лдмбтіглм роакруварз як ноавм гаоалрмвалд праррды 28
Кмлпрзрууії Укоаїлз, і як кмлпрзрууіилу уілліпрщ, яка ланмвлыє пдлпмк
йыгпщкд бурря, є сулгакдлрмк гйя
впіт ілхзт кмлпрзрууіилзт ноав, кіозймк взжлафдлля їт пурлмпрі ра козрдоієк гмнупрзкмпрі кмейзвзт мбкдедлщ ракзт ноав [8]. Поакрзка
могалів кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії
гдякзт гдоеав цмгм взжлафдлля омйі

ра омжукілля нмлярря «йыгпщка гігліпрщ» ракме гаырщ кмейзвіпрщ ніжларз уди сдлмкдл. Як нозкйаг, кмела лавдпрз ноавмві нмжз¬уії Фдгдоайщлмгм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Нікдффзлз, якзи у пвмїт оіхдллят нігрвдогеує, цм вкажала кардгмоія є мглмфаплм кмлпрзрууіилмы номгоакмы,
мплмвлзк нозлузнмк ноавмвмї лікдущкмї гдоеавз ра мплмвлзк лднмоухлзк ноавмк йыгзлз [9, п. 106].
Пйдлук Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз в нулкрат 1, 19 Пмпралмвз віг 2
йырмгм 2009 омку № 1 «Пом пугмву
ноакрзку у пноават ном жатзпр гіглмпрі ра фдпрі сіжзфлмї мпмбз, а ракме
гіймвмї однурауії сіжзфлмї ра ыозгзфлмї мпмбз» взжлафзв, цм ніг гігліпры пйіг омжукірз взжлалля уіллмпрі
кмелмї сіжзфлмї мпмбз як улікайщлмї
бімнпзтмпмуіайщлмї уіллмпрі, ж фдпрі
нмв’яжуєрщпя нмжзрзвла пмуіайщла
муілка мпмбз в мфат мрмфуыфзт, яка
гоулруєрщпя ла вігнмвіглмпрі її гіялщ
(нмвдгілкз) жагайщлмнозилярзк уявйдллят ном гмбом і жйм (взгійдлм
лакз. – Ю. Т.) [10].
Рмжвзрмк рдтлмймгіи, лаукмвзи
номгодп у кмеліи ж гайужди лаомглмгм
гмпнмгаопрва нозжвмгзрщ гм нмявз
лмвзт кмейзвмпрди гйя йыгзлз. На
мплмві жкілз пмуіайщлмї одайщлмпрі
нмвзллм жкілыварзпя і ноавм. Лыгпщка гігліпрщ, як гіайдкрзфла кардгмоія ракме нігйягає роалпсмокауії як
ла мплмві жмвліхлщмгм (жажвзфаи
гдоеавлм-ноавмвмгм) внйзву, рак і
влуроіхліт гдрдокілалр. Пмояг ж узк
«уявйдлля ном гмбом і жйм», як уд
взжлафає взцдузрмвала Пмпралмва
Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз,
лайдезрщ гм кардгмоії кмоайі і лд
кмед жкілыварзпя ракзкз е хвзгкзкз рдкнакз, як уд вігбуваєрщпя у
пвірі гймбайщлзт рдтлмймгіи. Вкажалд
нмомгеує мглу ж лаипуррєвіхзт номбйдк пуфаплмпрі – гзтмрмкіы лмвірліт ра кйапзфлзт кмоайщлзт уіллмпрди.
Поава йыгзлз лмвмгм нмкмйілля
фз лд лаибійщх нігнагаырщ ніг ракі
омжбіелмпрі. З мглмгм бмку взомбйдлі
номрягмк іплувалля впщмгм йыгпрва
кмоайщлі уіллмпрі, які прайз мплмвмы
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ноавмвмгм одгуйывалля впіт узвійіжмвалзт лаомгів, ж ілхмгм – кмейзвмпрі гйя йыгзлз, які омжкозваырщ
хзомкі ндопндкрзвз, нмояг ж узк
оагзкайщлм оуилуырщ
кмоайщлмдрзфлі нардолз рзпяфмйірлщмї іпрмоії.
Сдодг лзт ваорм жгагарз тмфа б ракі:
• каріо’ы гзрзлз лзлі кмед взжлафарзпя лд рійщкз еілка, яка лаомгзйа, айд и ілха, лавірщ гдлдрзфлм
прмомлля мпмба;
• каріо’ы гзрзлз кмед бурз її
бабупя абм рірка;
• гдлдрзфлзкз барщкакз гзрзлз
кмела прарз лавірщ фдодж гдпяркз
омків ніпйя сакрзфлмї бімймгіфлмї
пкдорі;
• кмейзвіпрщ взбзоарз прарщ
гзрзлз, її сіжімймгіфлі таоакрдозпрзкз;
• кмейзвіпрщ прарз барщкакз в
гмпзрщ жоіймку віуі (рак жа мпраллщмы
ілсмокауієы 74 еілка лаомгзйа бйзжлыків);
• кймлувалля бімймгіфлзт іпрмр
(в Кзраї, ланозкйаг, нігнозєкуі номнмлуырщ нмпйугу кймлувалля гмкахліт уйыбйдлуів) ра їт могалів;
• пнмезвалля
гдллмкмгзсікмвалзт номгукрів;
• мглмпрардві хйыбз;
• хйыбз ж лдезвзкз нодгкдракз фз явзцакз;
• хйыбз ж пакзк пмбмы.
Вкажалзи ндодйік гдкмлпроує як
вдйзкзи вдкрмо жкіллзт кмейзвмпрди ноав йыгзлз ж мглмгм бмку, ж
ілхмгм вкажує ла жлафлд нмоухдлля
упрайдлзт
кмоайщлзт
уіллмпрди.
Звдораєкм увагу ла кмейзвмпрі жлафлмгм омжхзодлля ракмгм ндодйіку в
каибурлщмку, мпкійщкз омжвзрмк бімкдгзузлз, лалмрдтлмймгіи ра ілхзт
псдо рдтлмймгіфлмгм номудпу омжвзваырщпя кдгахвзгкзкз рдкнакз.
Тмку кз тмфдкм псмкупуварз
пурліпрщ нзралля ла гдцм ілхзт апндкрат. На пщмгмглі жандодфуварз
нмродбу омжвзрку лаукз є лдкмейзвм
і уілліпрщ гйя пупнійщпрва га мкодкмї
мпмбз є мпмбйзвм жлафлмы. Тдтлмймгії гмнмкагаырщ взоіхзрз гймбайщлі
козжмву нзралля, пдодг лзт, ланозкйаг, нмгмйарз номбйдкз біглмпрі,
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лдпрафі номгукрів таофувалля, бджнйіггя, номгмведлля езрря, нмкоацдлля якмпрі езрря ра жгмомв’я йыгзлз. Вмлз нозлмпярщ жлафлу кмозпрщ йыгпрву, мкодкіи мпмбі фз гоуні мпіб. «Подгправлзкз алромнмймгії
ноава пщмгмглі првдогеуырщ, цм пакд
йыгзла є іпрзллзк мбоажмк ноава,
рмбрм є рієы взжлафайщлмы ігдєы гйя
имгм омжвзрку, яку ноавм ноаглд врійзрз і, бійщхд рмгм, яка бджнмпдодглщм мбґоулрмвує ноавм. У ущмку омжкіллі йыгзла є пурліпры, смкупмк, ж
якмгм і в якмку вігбуваєрщпя мпяглдлля і рвмодлля нозомглмгм ноава
ра ноавмвмї одайщлмпрі. Ммела нмгмгзрзпщ, цм йыгзла є уфаплзкмк, одайіжармомк ра рвмоудк ноава» [11,
п. 109]. Такзк фзлмк ла ваедйят
ноавмвмї лдвзжлафдлмпрі ж мглмгм
бмку є йыгпщка гігліпрщ мкодкмї мпмбз, її пвмбмга ра ілрдодпз, ж ілхмгм –
кмоайщлм упрайдлі нозлузнз йыгпщкмї узвійіжауії.
Нд взлзкає емглзт жандодфдлщ,
цм ноава йыгзлз «лмвмгм» нмкмйілля (гм одфі як і впі ілхі) кмеурщ бурз
мбкдедлі в оажі рмгм, якцм вмлз нмоухуырщ ноава ілхзт мпіб. Помрд, фз
кмела мбкдеуварз ноавм ла пкаеікм
ла гдлгдолу фз пдкпуайщлу ігдлрзфліпрщ мкодкмї мпмбз, абм ноавм ла
номгмведлля омгу йыгзлз ж номбйдкакз бджнйіггя йзхд ла нігправі іплуыфзт лмок пупнійщлмї кмоайі? Оглмжлафлмї кардгмозфлмї вігнмвігі лд
іплує. Тмку пакд в мпралліи жкмгдйщмваліи пзруауії, ла лаху гукку
нмроіблм взкмозпрмвуварз ілгзвігуайщлзи нігтіг - оіхдлля в кмелмку
мкодкмку взнагку.
На лаху гукку рур пйіг взкмозпрмвуварз взваедлзи нігтіг. Як жажлафає вігмкзи лікдущкзи сіймпмс
ноава Р. Айдкпі, гуайщла нозомга
ноава взкагає, цмб нозлузнз, жакмлз
ра ілхд жапрмпмвувайзпщ у ноавзйщлмку пніввіглмхдллі, кмйз іплує
пніввіглмхдлля - рмгі бугд гмпяглура
гаокмлія. Такзк фзлмк, мглзк ж
удлроайщлзт нмлярщ у ноаві є «воівлмва-едлля» (balancing)», вігнмвіглм,
уд нмкажує, цм воівлмваедлля кає
жлафдлля гйя ноавмрвмофмпрі и ноа-

Права людини нового покоління: суспільна мораль vs людська гідність
вмжапрмпувалля. Тмбрм гйя ыозгзфлмї ноакрзкз, айд ракме номнмоуіиліпрщ йдезрщ в мплмві пакмї пурлмпрі
ноава. Офдвзглм, цм номнмоуіиліпрщфапрзла нозомгз ноава [12, п. 317318].
«Чдрвдорд» нмкмйілля ноав йыгзлз ла пуфаплмку драні взпрунає
лаибійщх гзпкурмвалмы ноавмвмы
кардгмоієы. З мглмгм бмку взомбйдлі
номрягмк іплувалля впщмгм йыгпрва
кмоайщлі уіллмпрі, які прайз мплмвмы
ноавмвмгм одгуйывалля впіт узвійі-

жмвалзт лаомгів, ж ілхмгм – кмейзвмпрі гйя йыгзлз, які омжкозваырщ
хзомкі ндопндкрзвз, нмояг ж узк
оагзкайщлм оуилуырщ
кмоайщлмдрзфлі нардолз рзпяфмйірлщмї іпрмоії.
Такзк фзлмк ла ваедйят ноавмвмї
лдвзжлафдлмпрі ж мглмгм бмку є йыгпщка гігліпрщ мкодкмї мпмбз, її пвмбмга ра ілрдодпз, ж ілхмгм – кмоайщлм
упрайдлі нозлузнз йыгпщкмї узвійіжауії. Дйя взоіхдлля ущмгм нзралля
аврмомк номнмлуєрщпя взкмозпрмвуварз воівлмваеувайщлзи нігтіг.
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Туоялпкзи Ю. И. Поава фдймвдка лмвмгм нмкмйдлзя: мбцдпрвдллая кмоайь vs
фдймвдфдпкмд гмпрмзлпрвм
В прарщд номвмгзрпя алайзж номбйдкш номрзвмодфзя упрмявхзтпя лмок кмоайз
з фдймвдфдпкмгм гмпрмзлпрва в ноават фдймвдка лмвмгм нмкмйдлзя. Укажалм, фрм рак
лажшвадкмд «Чдрвдог» нмкмйдлзя ноав фдймвдка ла пмводкдллмк ъранд вшпрунадр
дгва йз лд пакшк гзпкурзоудкшт ноавмвми кардгмозди. Такзк мбоажмк, ла ошфагат
ноавмвми лдмнодгдйдллмпрз п мглми прмомлш явйядрпя фдймвдфдпкмд гмпрмзлпрвм
мргдйщлми йзфлмпрз, дд пвмбмга з злрдодпш, п гоугми - кмоайщлм упрмифзвшд нозлузнш фдймвдфдпкми узвзйзжаузз. Дйя одхдлзя ърмгм вмномпа аврмомк нодгйагадрпя
зпнмйщжмварщ уоавлмвдхзваыцзд нмгтмг.
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Turyanskiy Yu. New generation human rights: public morality vs human dignity
The article analyzes the problem of contradiction between established standards of
morality and human dignity in the rights of new generation human. It is stated that the
so-called "fourth" generation of human rights at the present stage is arguably the most
discussed legal category.
It is emphasized that the development of global technologies is causing the active
development of new human rights. In particular, they should include: information rights
that have expanded in terms of expanding the information space; somatic human rights
that have gained new potential in the advancement of the medical field of knowledge,
biochemical and biomedical technologies; reproductive rights - has been expanded in connection with the invention of the latest reproductive technologies that help actively combat the global problem of infertility; sexual and gender rights.
It is stated that human dignity is the basic pattern of human rights of any generation. Today it is accepted that the essential content of human dignity is the ability of the
individual to self-identify, express and freely develop as a person in all its manifestations.
This is important for the characterization of human rights and fundamental freedoms, in
particular whether they are universal in nature. Thus, human dignity is a criterion for the
possibility and demand of human rights. It individually defines itself the set of rights that
are a priority. Depending on the internal self-determination for different subjects of law,
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this set of rights will be different, we expect that for a certain category of persons the
right of participation of citizens in exercising public power is personally valuable, for another (with passive legal and political activity) the said right may be secondary.
Technology development, scientific progress in each of the sectors of the economy
leads to the emergence of new opportunities for humans. On the basis of changes in social
reality, the law should change. Human dignity, as a dialectical category, is also subject to
transformation, both on the basis of external (usually state-legal) influence and internal
determinants. The rights of new generation human are perhaps the most subject to such
differences. On the one hand, moral values, which have become the basis of legal regulation of all civilized peoples, have been developed throughout the life of mankind; and on
the other, opportunities for the person which open wide perspectives, at the same time
radically destroy the moral and ethical patterns of the millennial history.
It is impossible to deny the need for the development of science today, and the value
to society of an individual is particularly significant. Technology helps solve the global
crisis. They are of great benefit to mankind, to an individual or to a group of persons.
Thus, on the levers of legal uncertainty, on the one hand, there is the human dignity of
the individual, his/her freedom and interests, on the other, the morally established principles of human civilization. To address this issue, the author proposes to use a balancing
approach.
Key words: human rights, human dignity, social morality, «fourth» generation human rights.
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Свобода віросповідання: поняття та
співвідношення з іншими правами
людини у державах західної традиції
права
Свмбмга віомпнмвігалля є мглзк
іж мплмвлзт жагайщлмпмуіайщлзт ноав
йыгзлз. Вмла взжлаєрщпя як мгла іж
бажмвзт, нмйірзфлзт ра гомкагялпщкзт пвмбмг ра вкйыфдла жа кйапзсікауієы К. Вапака гм кардгмоії І нмкмйілля, [1] кардгмозфлм взжлалмгм як
лдвіг’єклд у жатігліи роагзуії ноава
нмфзлаыфз ж фапів Фоалуужщкмї одвмйыуії. Зкіпр ноава ла пвмбмгу віомпнмвігалля гмпрарлщм фіркм взкйагдлзи в мплмвлзт гдкйаоауіят, нмфзлаыфз віг Загайщлмї гдкйаоауії ноав
йыгзлз ООН 1948 о. ра жавдохуыфз
вігнмвіглзкз праррякз у кмлпрзрууіят оіжлзт гдоеав, в рмку фзпйі и
Укоаїлз (пр. 35) [2]. В упіт узт акрат
пвмбмга віомпнмвігалля жвмгзрщпя гм
ноава йыгзлз пнмвігуварз пвмы одйігіы мпмбзпрм абм пнійщлм ж ілхзкз
мпмбакз, жкілыварз її ра лд жажлаварз
мбкдедлщ віг гдоеавз в уіи псдоі,
якцм рійщкз уд лд вігнмвігає ілрдодпак гомкагпщкмї бджндкз ра жатзпру
ноав ілхзт мпіб [3; 4; 2]. Ілкмйз, як у
взнагку жакмлмгавпрва Укоаїлз, гмгаєрщпя жкіпрмвлзи дйдкдлр «ноавм
лд пнмвігуварз емглмї одйігії», цм ла
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лаху гукку є нмпрункмы багармоіфліи роагзуії ардїжку, нмнуйяоліи у
Рагялпщкмку Смыжі.
Ігдайщлм жагдкйаомвалд у кіелаомглзт ра лауімлайщлзт акрат ра рдмодрзфлм мбгоулрмвалд у багарщмт
ноауят ыозпрів-лаукмвуів [5; 6] нмлярря «пвмбмга віомпнмвігалля» пщмгмглі ла ноакрзуі првмоыє вдйзку
кійщкіпрщ ноавмжапрмпмвфзт номбйдк
ра взкйзкає буотйзві гзпкупії як
пдодг ыозпрів ра нмйірзків, рак і пдодг ндодпіфлзт гомкагял ра гомкагпщкзт могаліжауіи. Рдлдпалп одйігіилзт могаліжауіи у гдоеават жатіглмї
роагзуії ноава, дкігоалрпщка козжа ра
лзжка нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт ра
пмуіайщлзт сакрмоів нозжвдйа гм
одвіжії ваейзвмпрі уієї бажмвмї пвмбмгз ра нмхуків омжв’яжалля нмв’яжалзт
ж лды номбйдк ла оівлят омжомбмк
лаукмвуів, гіяйщлмпрі ноавмрвмофзт
могалів ра оіхдлщ ЄСПЛ. Дйя взоіхдлля уієї номбйдкз кз вваеаєкм
гмодфлзк нмвдолурзпя гм бажмвзт
нозлузнів ра явзц, цм смокуырщ
ілпрзрур пвмбмгз віомпнмвігалля,
агед пакд ноз їт омжгйягі кмела в
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нмвліи кіоі упвігмкзрз хйятз каибурлщмгм нмгмйалля козжмвзт явзц у
уіи уаозлі.
Дмпйігедллы жкіпру ноава ла
пвмбмгу віомпнмвігалля ра нмв’яжалзт
ж лзк явзц нозгійяйз увагу ракі
гмпйіглзкз як Де. Аоіс, І. Датмва,
О. Лавозк,
Ж. Ндм,
Ч. Тдиймо,
С. Фдоаоі. Помрд, у їт ноауят лд
жомбйдлм пномбз номгдкмлпроуварз
пундодфлмпрі у жкіпрі ра одайіжауії
ущмгм ноава в кмлрдкпрі пніввіглмхдлля ж ілхзкз ноавакз ра пвмбмгакз йыгзлз і гомкагялзла.
Завгалляк праррі є взжлафдлля мпмбйзвмпрди жкіпру ноава ла пвмбмгу
віомпнмвігалля в кмлрдкпрі имгм пундодфлмпрди жі жкіпрмк ілхзт пвмбмг
йыгзлз ра гомкагялзла ноз одайіжауії в гдоеават жатіглмї роагзуії ноава.
Помбйдка нмйягає в рмку, цм
взжлафдлля жкіпру ноава ла пвмбмгу
віомпнмвігалля ґоулруєрщпя ла омжукіллі прарупу гдоеавз в кдталіжкі
одгуйывалля одйігіилзт ноавмвіглмпзлат як прмомллщмгм пнмпрдоігафа,
пвмєоіглмгм кмгдоармоа, якзи лд
нмвзлдл бурз мпмбзпрм жауікавйдлзк
у узт ноавмвіглмпзлат ра ваоіалрат
їт омжв’яжалля. Сакд ракзи праруп
кмед лагарз гдоеаві в мпмбі її могалів ноавм ра одайщлу кмейзвіпрщ
лдундодгедлм омжв’яжуварз пупнійщлі
кмлсйікрз жавгякз жапрмпуваллы
пвмїт ноавмвзт кдталіжків. Сраруп
гдоеавз як лдундодгедлмгм кмгдоармоа кмейзвм врозкарз рійщкз жа
укмвз взжлалля гдоеавз бджжандодфлм пдкуйяозжмвалмы, цм, в нозлузні, и ндодгбафаймпя в ігдмймгії
Фоалуужщкмї одвмйыуії XVIII пр. Її
кзпйзрдйі кардгмозфлм номгмймхувайз віглдпдлля одйігіилмї псдоз гм
влуроіхлщмгм, оагзкайщлм нозварлмноавмвмгм езрря йыгзлз, мрмрмелыыфз її жі пвмбмгмы пмвіпрі як гйзбмкм ілгзвігуайщлмгм кмоайщлмгм
фзллзка [7]. Сака сіймпмсія номудпу уфапрі гдоеавз у одйігіилзт ноавмвіглмпзлат взтмгзйа ж ігдї вігпурлмпрі у гдоеавлзт могалів правйдлля
гм якмїпщ одйігії як гм нозвійдимвалмї ра нодвайщмвалмї.

У вігнмвігщ ла уди номгмймхдлзи
у нмйірзфліи ра ноавмвіи гукуі ігдайщлзи пралгаор, бійщхіпрщ гдоеав
жатіглмї роагзуії ноава у пвмєку жакмлмгавпрві гд-ыод жаявйдлі пвірпщкзкз ра пдкуйяозжмвалзкз. Помрд
гд-сакрм одгуйывалля віглмпзл одйігіилзт могаліжауіи ра пупнійщлзт і
гдоеавлзт проукруо в Євомні є гуед
лдмглмжлафлзк ра гайдкзк віг жвдгдлля имгм у пралгаор кйапзфлмї рдмоії пдкуйяозжмвалмї йібдоайщлмї гдоеавз [8; 9; 10]. Вдйзфджла кійщкіпрщ
євомндипщкзт гдоеав лд каыфз ндвлмї одйігії жа мсіуіилу гдоеавлу, ноз
ущмку каырщ її жа налівлу у бійщхмї
кійщкмпрі пвмгм лапдйдлля. Позлузнз
гдкмкоарії, цм смокуырщ гдоеавлу
нмйірзку, нозомглм нозкухуырщ
боарз гм увагз нмгйягз уієї бійщхмпрі, гмпйутарзпя гм її взкмг ра вігпрмыварз її ілрдодпз, агед, водхрі одхр,
вмлз нігрозкуырщпя в дйдкрмоайщлмку нмйі ра внйзваырщ ла смокувалля
нодгправлзущкзт гдоеавлзт могалів.
Помбйдкмы в ноавмвмку одгуйываллі одйігіилзт віглмпзл є рд, цм
вмлз лд жайзхаырщпя взкйыфлм у
влуроіхліи нозварлм-ноавмвіи псдоі
мпмбзпріплмгм ноавмжапрмпувалля, як
уд ндодгбафдлм рдмоієы жгіиплдлля
мпмбзпріплзт
ноав
йыгзлз
ра
омж’яплдлм у ноакрзуі ЄСПЛ [11,
п. 247]. На ноакрзуі е влапйігмк пвмгм ріплмгм жв’яжку ж кдлрайірдрлзкз
ра кмоайщлзкз явзцакз, одйігіилі
віглмпзлз, мпмбйзвм рі, цм каырщ
кмйдкрзвлзи таоакрдо, взнйдпкуырщпя у жмвліхлі, нубйіфлм-ноавмві віглмпзлз. І уі номявз жгіиплыырщ як
нодгправлзкз капмвзт одйігіи, ілрдодпз якзт гдоеавлі могалз жабджндфуырщ фдодж ноавмвд одгуйывалля
гоулруыфзпщ
ла
гдкмкоарзфлзт
нозлузнат вігпрмывалля ілрдодпів
бійщхмпрі ра ла пвмбмгі номявів одйігіилзт нмфуррів, рак і нодгправлзкз
лдкапмвзт одйігіи. Оглак пака пурліпрщ бійщхмпрі одйігіи як вфдлщ, цм
номнмлуырщ пвмїк агднрак взбіокмвіпрщ ра взляркмвіпрщ вйаплмгм хйяту, [12; 13] фапрм ряглд жа пмбмы лд
рійщкз баеалля одайіжуварз вйаплзи
куйщр, айд и впралмвзрз имгм налу-

17

Публiчне право № 3 (35) (2019)
валля у кмоайі ра мбоажі езрря пупнійщпрва.
Такзк фзлмк, урвмоыєрщпя гзтмрмкія у байалпі жатзпру одйігіилзт
ноав лаомгів рзт гдоеав, гд іплує
ндвла ндодваела налуыфа одйігія, ра
пвмбмгз віомпнмвігалля ілхзт мпіб,
які її лд нігрозкуырщ, айд капмвм
номезваырщ в уіи гдоеаві. Ддоеавлі
одгуйярмоз ноавмвіглмпзл мнзляырщпя
у
ноавмвіи
ра
пупнійщлмнмйірзфліи напруі. З мглмгм бмку вмлз нмвзллі жагдкйаоуварз пвмбмгу
віомпнмвігалля упіт йыгди, цм є гомкагялакз абм номезваырщ ла їт рдозрмоії, агед уд є лдвіг’єклзк пралгаормк ноава гдоеавз, цм нодрдлгує
ла праруп узвійіжмвалмї ра ноавмвмї. З
ілхмгм бмку гдкмкоарзфлі нозлузнз
могаліжауії пупнійщпрва взкагаырщ
гмпйутарзпя ілрдодпів бійщхмпрі. Так,
ланозкйаг, жлафлмгм лаукмвмгм оджмлалпу лабуйз гзпкупії цмгм оджуйщрарів одсдодлгуку у Швдиуаоії
29.11.2009, ла якмку 57,5 % лапдйдлля номгмймпувайз жа жабмомлу бугівлзурва кілаодрів у гдоеаві [14]. Фмокайщлм рур лапдйдлля оджуйщраракз
гдкмкоарзфлмї іліуіарзвз взкупзйм
гдоеавлі могалз нмоухзрз пвмбмгу
віомпнмвігалля нодгправлзків лдналуыфмї одйігії. Нд кдлх акрзвлмгм
мбгмвмодлля взкйзкайз жакмлз, нозилярі в Далії, Швдуії ра Нмовдгії ном
жабмомлу озруайщлзт жабмїв рваозл,
ндодгбафдлзт в іпйакі ра іугаїжкі
[15]. Позилярі ла взкмгз могаліжауіи
жатзпру рваозл, сакрзфлм вмлз нмоухуырщ ноава гомкагял узт гдоеав
ла гмрозкалля одйігіилмї ноакрзкз
ра озруайщлзт мбоягів, ндодгбафдлд
жгагалзкз взцд кіелаомглзкз акракз [3; 4].
Кмлуднр пвмбмгз віомпнмвігалля,
жатзцдлзи гдоеавлзк одгуйывалляк
гоулруєрщпя ла вед жгагалмку ноаві
гдоеавз мбкдезрз пвмбмгу віомпнмвігалля мпмбз рмгі, кмйз уд нмоухзрщ
ноава і ілрдодпз ілхзт мпіб. Помрд
пака псдоа одйігіилзт ноавмвіглмпзл
ра одйігіилзт ілрдодпів мпіб гоулруєрщпя ла кардгмоіят «нмфуррів віоял»,
які лд жваеаыфз ла багарм ноаущ ла
уы рдку, [16] ла лаху гукку жайз-
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хаырщпя взкйыфлм рдмодрзфлзкз.
Срундлщ їт жагмвмйдлля фз мбоажз
вжагайі взтмгзрщ в кардгмоії кмоайщлмї хкмгз, яка лапрійщкз абпроакрла,
цм ноакрзфлм лд кмед бурз гмвдгдла
ла ноакрзуі. Взжлафзрз жа гмнмкмгмы
ыозгзфлзт жапмбів гмкажувалля цм
мпмба жажлайа нпзтмймгіфлзт проаегалщ фдодж лдгарзвлд правйдлля ілхзкз гм її одйігії, ра взкіоярз уы
хкмгу у кмлкодрлзт кмкндлпауіилзт
фз лдгармолзт гіят є гмпзрщ лдномпрзк жавгалляк як гйя ыозпрардмодрзка рак і гйя ыозпра-ноакрзка
[17]. Бійщхіпрщ лапдйдлля, цм пнмвігує ндвлу одйігіы, жавегз кмед жапрмпуварз пупнійщлзи рзпк, нігкоінйдлзи гдкмкоарзфлзкз кдталіжкакз
ра взкупзрз лавірщ лаипдкуйяозжмваліху гдоеаву одайіжуварз рі кмгдйі
одгуйывалля одйігіилзт ноавмвіглмпзл, які уя бійщхіпрщ вваеає жа мнрзкайщлі гйя пдбд.
Нд кдлх ндопндкрзвлзк вбафаєрщпя и нмйд гдоеавлм-ноавмвмгм
рзпку и гйя одйігіилмї кдлхмпрі. Обвзлувафдлля в гзпкозкілауії як пупнійщпрва, рак і гдоеавлзт могалів
фапрм прає ілпроукдлрмк пвмєоіглмгм
халраеу, якзи кмед бурз взкмозпралзи як ла влуроіхлщмгдоеавліи,
рак і ла кіелаомгліи аодлі, ра нозлдпрз гдоеавак, цм гдкйаоуырщ пдбд як
жатзплзків упіт ноав і пвмбмг йыгзлз
і гомкагялзла багарм номбйдк. Так,
гдоеавлі могалз Укоаїлз буйз жвзлувафдлі у гзпкозкілауії Поавмпйавлмї удоквз Ммпкмвпщкмгм нароіаотару
ніпйя мсіуіилмгм жвдолдлля Поджзгдлра Укоаїлз ра Вдотмвлмї Рагз гм
Кмлпралрзлмнмйщпщкмгм
нароіаоту
Ваосмймкія ном лагалля рмкмпу ном
аврмкдсайіы [18] ра првмодлля лмвмї
Поавмпйавлмї удоквз Укоаїлз. Вігмкзи пвмїкз оагзкайщлм одйігіилзкз
ноавмпйавлзкз нмгйягакз лаомглзи
гднурар В. Нмвзлпщкзи упніхлм могаліжував жбіо нігнзпів 45 гднурарів,
лдмбтіглзт гйя нмгалля гм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. В ущмку
нмгаллі жажлафаймпя, цм жвдолдлля
Поджзгдлра П. Пмомхдлка, нігрозкалд Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, лівдйыє одйігіилу пвмбмгу, жагомеує
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кіекмлсдпіилмку кзоу ра є ноякзк
вроуфалляк гдоеавз в пноавз удоквз
[19]. Тоз нмжмвз ж алаймгіфлзкз нодрдлжіякз буйм нмгалм гм Вдотмвлмгм
Сугу віг одйігіилзт гомкаг Ммпкмвпщкмгм нароіаотару [20]. Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз вігтзйзв нмгалля В. Нмвзлпщкмгм, кмрзвуыфз уд
взтмгмк жа кдеі пвмєї кмкндрдлуії.
Сноава у Вдотмвлмку Сугі цд розває. Напйігкмк узт гіи прайм жавгалля хкмгз однурауії Укоаїлз як гдоеавз ж гаоалрмвалзкз одйігіилзкз
пвмбмгакз.
Мупуйщкалпщкі могаліжауії іліуіывайз твзйы лджагмвмйдлля пдодг
багарщмт кіелаомглзт могаліжауіи
цмгм вед жгагалмгм одсдодлгуку в
Швдиуаоії. За їтлікз іліуіарзвакз
ООН взгайм жапугеуыфу гії Швдиуаоії оджмйыуіы у 2010 о., жвзлуварзвхз Швдиуаоіы у одйігіилзт лакйднат ра мбоажат і лавірщ у іпйакмсмбії
[21].
Акрзвлзи пномрзв жажлайм жаномвагедлля у Фоалуії ра ілхзт
євомндипщкзт гдоеават жабмомлз ла
жакозрзи купуйщкалпщкзи еілмфзи
мгяг. ЄСПЛ в 2018 о. нм пноаві «Лафіоі номрз Бдйщгії» взжлайм нмоухдлляк пр. 9 Кмлвдлуії ном жатзпр
ноав йыгзлз взкмгу бдйщгіипщкзт
пугмвзт нозправів лд гмнупрзрз гм
пугмвмгм жапігалля еілку у тігеабі
[22]. Хмфа в уіймку ЕСПЛ як ноавзйм взжлає жа гдоеавакз ноавм впралмвйыварз жакмлмгавфі мбкдедлля у
одйігіилмку мгяжі ра нмвдгілуі, пноа-

вз ном нмоухдлля пр. 9 євомндипщкзкз гдоеавакз ра їт могалакз нмпріилм ж’явйяырщпя у имгм номвагедллі. Цд є пвігфдллякз рмгм, цм кмлуднуія гаоалрувалля гдоеавмы йыгзлі
пвмбмгз віомпнмвігалля лавірщ у нозварлм-ноавмвіи псдоі ноз взтмгі ж
гдкйаоарзвлмї смокз у ноакрзфлу
одайіжауіы жайзхає гуед багарм пніолзт ноавмвзт пзруауіи.
Пігпукмвуыфз
взцджажлафдлд,
взжлафаєкм, цм:
• гаоалрмвалд гдоеавмы ноавм
ла пвмбмгу віомпнмвігалля ла ноакрзуі кмейзвм одайіжуварз в нмвлмку
мбпяжі лд номпрм у пдкуйяозжмваліи
гдоеаві, айд в гдоеаві, в якзи лдкає
вдйзкзт гоун лапдйдлля ж налуыфмы
одйігієы;
• ноз лаявлмпрі вдйзкзт гоун
лапдйдлля, цм пнмвігуырщ ндвлу одйігіы, гдкмкоарзфлі ілпрзрурз пвмбмгз пймва, взбмолмпрі вйагз ра нодгправлзурва лды ілрдодпів бійщхмпрі
бугурщ жаваеарз гдоеавлзк могалак
одайіжуварз нмвлу пвмбмгу віомпнмвігалля гйя одйігіи кдлхмпрі;
• якцм гдоеава мбіикає ла кіелаомглм-ноавмвіи ра нмйірзфліи
аодлі нмваелд кіпуд, кає праруп гдкмкоарзфлмї ра ноавмвмї, гбає ном
пвмы однурауіы в уіи уаозлі, одйігіила кдлхіпрщ кмед пкмозпрарзпя уієы
пзруауієы гйя мбвзлувафдлщ у гзпкозкілауії ра іліуіыварз рзпк ла
гдоеаву ж бмку ілхзт уфаплзків кіелаомглм-ноавмвзт віглмпзл.
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Цвєркмва Ю. В. Свмбмга віомпнмвігалля: нмлярря ра пніввіглмхдлля ж ілхзкз
ноавакз йюгзлз у гдоеават жатіглмї роагзуії ноава
Срарря нозпвяфдла взжлафдллы мпмбйзвмпрди жкіпру ноава ла пвмбмгу віомпнмвігалля в кмлрдкпрі имгм пундодфлмпрди жі жкіпрмк ілхзт пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла ноз одайіжауії в гдоеават жатіглмї роагзуії ноава. Дмвмгзрщпя, цм гаоалрмвалд гдоеавмы ноавм ла пвмбмгу віомпнмвігалля ла ноакрзуі кмейзвм одайіжуварз в
нмвлмку мбпяжі лд номпрм у пдкуйяозжмваліи гдоеаві, айд в гдоеаві, в якзи лдкає
вдйзкзт гоун лапдйдлля ж налуыфмы одйігієы. Рдайіжауія ілхзт гдкмкоарзфлзт ноав
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Свобода віросповідання: поняття та співвідношення з іншими правами . . .
і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла кмеурщ гмкмоіллм внйзварз ла жабджндфдлля гдоеавмы жгіиплдлля ноава ла пвмбмгу віомпнмвігалля одйігіилзт кдлхмпрди.

Кйюфмві пймва: пвмбмга віомпнмвігалля, пдкуйяозжауія, ноава кдлхзл.
Цвдркмва Ю. В. Свмбмга вдомзпнмвдгалзя: нмлярзд з пммрлмхдлзд п гоугзкз
ноавакз фдймвдка в гмпугаопрват жанаглми роагзузз ноава
Срарщя нмпвяцдла мнодгдйдлзы мпмбдллмпрди пмгдоеалзя ноава ла пвмбмгу вдомзпнмвдгалзя в кмлрдкпрд дгм номрзвмодфзи п пмгдоеалздк гоугзт пвмбмг ноз зт
одайзжаузз в гмпугаопрват жанаглми роагзузз ноава. Дмкажшвадрпя, фрм гаоалрзомваллмд гмпугаопрвмк ноавм ла пвмбмгу вдомзпнмвдгалзя ла ноакрзкд вмжкмелм одайзжмварщ в нмйлмк мбчдкд лд номпрм в пдкуйяозжзомваллмк гмпугаопрвд, лм в гмпугаопрвд, в кмрмомк лдр жлафзрдйщлшт гоунн лапдйдлзя п гмпнмгпрвуыцди одйзгзди.
Рдайзжаузя гоугзт гдкмкоарзфдпкзт ноав з пвмбмг фдймвдка з гоаегалзла кмгур
оагзкайщлм вйзярщ ла мбдпндфдлзд гмпугаопрвмк мпуцдпрвйдлзя ноава ла пвмбмгу
вдомзпнмвдгалзя одйзгзмжлшт кдлщхзлпрв.

Кйюфдвыд пймва: пвмбмга вдомзпнмвдгалзя, пдкуйяозжаузя, ноава кдлщхзлпрв.
Tsvietkova Y. The freedom of faith: the concept and relation to other human
rights and freedoms in the states of the Western legal tradition
The article is dedicated to determinations of the Right for Freedom of Faith content
in the context of its disagreements to the contents of other Human and Citizens’ Liberties
when they are implementing in the states of western legal traditions.
Determining the content of the right to freedom of religion is based on an understanding of the status of the state in the mechanism of regulating religious relations as a third
party observer, a kind of moderator who should not be personally interested in these legal
relationships and variants of their resolution. It is this status that can give the state, in the
person of its organs, the right and real opportunity to impartially unleash
The article proves that Freedom of Faith, guarantying by the state, could be implemented in the legal practice in its full scope not just in the secular state. Exactly this idea
was put in the base of the Freedom of Faith by its developers in the sunrise of the Modern
era. Freedom of Faith as a basic human right in practice could be activated in the states,
where significant population groups with certain dominant religion do not exist. The realization of other democratic and universally recognized human rights and freedoms could
have radically impact on the providing by the state practical and real activities on the field
of the Freedom of Faith for the religious minorities.
If there are big groups of population with certain religious beliefs in any democratic
legal state, then the basic freedoms of speech, meetings, authorities’ elections and governmental representation will hamper to the governmental authorities to reach the full Freedom of Faith for religious minorities. This is proved with different causes and precedents in
the legal practice of European countries and even of international bodies, such as the European Court of Human Rights.
When the state has an important and respectful place on the international legal and
political world, has the democratic and libertarian status - it became vulnerable from others.
Religious minorities could benefit from this vulnerability and accuses the state and its majority’s communities of discriminations and organize pressure on the state from other members of the international and legal relations.

Key words: Freedom of Faith, secularization, minorities’ rights.
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Про державне сприяння залученню
інвестицій у сферу підприємництва:
окремі питання
Ддоеавлд пнозялля жайуфдллы
ілвдпрзуіи у псдоу дкмлмкікз ра її
кардоіайщлмї мплмвз – псдоз нігнозєклзурва є мглзк ж лаибійщх гієвзк
жапмбів ноавмвмгм одгуйывалля нігнозєклзурва ра мжгмомвйдлля дкмлмкікз коаїл, які праырщ ла хйят нмжзрзвлзт жкіл. Уявзрз псдоу дсдкрзвлмгм
нігнозєклзурва пуфаплмї коаїлз бдж
ілвдпрзуіи ноакрзфлм лдкмейзвм, як,
кабурщ, нмбугуварз в капхрабат коаїлз пуфаплд нігнозєклзурвм хйятмк
могаліжауії йзхд ларуоайщлмгм (влуроіхлщмгм) гмпнмгаопрва. Навірщ ракі
взпмкмомжвзлдлі гдоеавз, як США,
Вдйзка Бозралія, Янмлія, ФРН,
Фоалуія ра ілхі, хзомкм кмозпруырщпя ілмждклзкз ілвдпрзуіякз гйя дкмлмкіфлмгм омжвзрку [1, п. 297].
Як оаліхд, рак і лзлі, багарм нубйікауіи нозпвяфуырщпя номбйдкарзуі
цмгм жайуфдлля ілвдпрзуіи у псдоу
дкмлмкікз ра нігнозєклзурва. Так,
оіжлі апндкрз уієї номбйдкз в пзпрдкі
гдоеавлмгм одгуйывалля дкмлмкікз
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омжгйягайз у ндвлі фапз ракі аврмозрдрлі вфдлі як Де. М. Кдилп, А. Маохайй, Е. Подпкмрр, П. Сдкыдйпмл,
Л. Якмкка ра іл. Пзралля дсдкрзвлмпрі жайуфдлля ілвдпрзуіи буйз у ноімозрдрі в омбмрат ракзт вігмкзт вірфзжлялзт вфдлзт ыозпрів ра дкмлмкіпрів
як Л. К. Вмомлмва, Т. І. Єсзкдлкм,
О. А. Жуоавпщкзи, Т. О. Кмймкмєущ,
О. П. Рябфдлкм, Р. Б. Шзхка ра гдякзт ілхзт. Окодкі апндкрз жайуфдлля ілвдпрзуіи взкйагдлі в омбмрат
ракзт вірфзжлялзт гмпйіглзків, як
Т. Ю. Айдкпалгоык, А. І. Бдойаф,
Ю. П. Бзряк, С. С. Бійуга, Т. О. Дуйік, М. В. Ждолакмв, Д. В. Коавумв,
В. І. Куозйм, В. Б. Маофдлкм, В. Ю. Пмйараи, В. М. Срмика ра іл.
Тмку кдрмы галмї праррі є нмгайщха омжомбка нзралщ цмгм мкодкзт
ланояків нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
жайуфдлля ілвдпрзуіи в дкмлмкіку
лахмї коаїлз.
Нзлі нмкажлзк ілгдкпу ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі Укоаїлз, якзи

Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: . . .
гвіфі ла оік взкіоыє Євомндипщка
біжлдп апмуіауія, жлзжзвпя гм оівля
2016 омку і пралмвзв 2,85 байів іж
н’ярз кмейзвзт, мнзлзвхзпщ у лдгарзвліи нймцзлі [2].
Есдкрзвла ндодбугмва у псдоі
нігнозєклзурва, як кардоіайщлмї мплмвз дкмлмкікз, пноавгі якіплд одсмокувалля лауімлайщлмгм взомблзурва
у впіт гайужят пупнійщлмгм езрря, лдкмейзві бдж нмруелмгм ілвдпрувалля
у впіт смокат ра пнмпмбат. Чзк хвзгхд вігбуваєрщпя номудп ілвдпрувалля, рзк бійщха віомгігліпрщ пралмвйдлля кмлкуодлрлмжгарлмгм вірфзжлялмгм нігнозєклзурва (дкмлмкікз в
уіймку).
Нзлі нігнозєклзурвм (дкмлмкіка
у уіймку рмцм) лахмї коаїлз нмродбує
оіжлзт взгів ілвдпрзуіи, жа які Укоаїлі
нмроіблм нмпріилм бмомрзпя ж ілхзкз
коаїлакз, цм ракме лакагаырщпя жайуфзрз каніраймвкйагдлля у вйаплу
дкмлмкіку гйя омжвзрку нігнозєклзурва. Тмку жакмлмгавфі могалз ра могалз нубйіфлмгм уноавйілля гйя жайуфдлля ілвдпрмоів нмвзллі првмоыварз
прабійщлі
ілвдпрзуіилм-пнозярйзві
укмвз. Опмбйзвм уд прмпуєрщпя гаоалріи, які б гавайз ілвдпрмоак кмейзвіпрщ одайщлмгм жатзпру лагалзт їк
вірфзжлялзк жакмлмгавпрвмк ноав,
пвмбмг ра ілрдодпів у нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі.
Опмбйзвіпры гдоеавлмгм одгуйывалля ра пнозялля жайуфдллы ілвдпрзуіи у псдоу нігнозєклзурва є рд,
цм уди оіжлмвзг гдоеавлмгм внйзву
ла ндвлд кмйм пупнійщлзт віглмпзл
жгіиплыєрщпя як жа гмнмкмгмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, рак і жавгякз
жапрмпуваллы ра гмрозкаллы кіелаомглмгм жакмлмгавпрва: гвмпрмомлліт
гмгмвмоів ном пнозялля і вжаєклзи
жатзпр ілвдпрзуіи ра багармпрмомлліт
гмгмвмоів, нмв’яжалзт іж гіяйщліпры
кіелаомглзт ілпрзрууіи, ракзт як
Вахзлгрмлпщка кмлвдлуія ном нмоягмк взоіхдлля ілвдпрзуіилзт пнмоів
кіе гдоеавакз ра ілмждклзкз мпмбакз віг 18 роавля 1965 о. і Сдуйщпщка
кмлвдлуія ном жаплувалля Багармпрмомллщмгм агдлрпрва нм гаоалріят ілвдпрзуіи 1985 о.

Ддсіліуіы «ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ» вфдлі-ыозпрз роагзуіилм омжгйягаырщ як у хзомкмку, рак і у вужщкмку омжукіллі, а пакд: у хзомкмку
апндкрі ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ – уд
гіяйщліпрщ, нмв'яжала жі вкйагдлляк
кмхрів у мб'єкрз ілвдпрувалля ж кдрмы мрозкалля нозбурку (дкмлмкіфлмгм дсдкру), у вужщкмку пдлпі – уд
номудп роалпсмокувалля ілвдпрзуіилзт одпуопів у вкйагдлля в ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ (рмбрм пака ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ фз ілвдпрувалля).
Ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ є жкіпрмк
ндохмї прагії «ілвдпрзуіилі одпуопз –
вкйагдлі кмхрз»; гоуга прагія «вкйагдлля кмхрів – оджуйщрар ілвдпрувалля» таоакрдозжує вжаєкмжв'яжмк
взроар і гмпяглурмгм дсдкру [3, п. 37].
Сурщ нозомгз ілвдпрзуіи, ж роагзуіилзт нмжзуіи дкмлмкіфлмї рдмоії
[4, п. 8], нмйягає в унмоягкуваллі вігнмвіглм гм фзллмгм жакмлмгавпрва ж
кдрмы мнрзкіжауії віглмпзл, цм взлзкаырщ кіе пуб’єкракз ілвдпрзуіилмгм
номудпу ж нозвмгу смокувалля ра
взкмозпралля ілвдпрзуіилзт одпуопів,
абз вігрвмозрз, одмогаліжуварз абм
угмпкмлайзрз нігнозєклзурвм (взомблзурвм, лагалля нмпйуг ра іл.).
Ілвдпрзуії, ж нмжзуіи рдмоії ноава
[5, п. 52], – уд каилмві ра одфмві ноава, які ндодгаырщпя мглзк вйаплзкмк
ілхмку гйя могаліжауії і нігрозккз
абм вгмпкмлайдлля взомблзурва, у
багарщмт взнагкат гйя мрозкалля
нозбурку, цм одгуйыырщпя гдоеавмы
ра каырщ узвійщлм-ноавмвзи і сілалпмвм-ноавмвзи (быгедрлі нозжлафдлля) таоакрдо.
Дмпйігедлля ра алайіж жкіпру ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі ноз взмкодкйдллі
дкмлмкіфлмї пурі ра її агдкварлмгм ноавмвмгм вігмбоаедлля, ла пйухлу гукку
Д. В. Коавумва [6], гає кмейзвіпрщ
взжлафзрз, цм ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ
– уд кмкнйдкплзи ілпрзрур, якзи водгуйщмвалм лмокакз сілалпмвмгм, агкіліпроарзвлмгм и узвійщлмгм ноава [6,
п. 162-163]. Цди ндодйік ваорм буйм б
гмнмвлзрз гайужякз гмпнмгаопщкмгм,
кзрлмгм ра ілхзт гайужди ноава.
Наномрз В. Ю. Пмйараи взжлафає,
цм ж пакмгм нмфарку ілвдпрзуіила
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гіяйщліпрщ нігйягає йзхд гмпнмгаопщкм-ноавмвмку одгуйываллы [7, п. 146],
– ж узк рвдогедлляк нмгмгзрщпя гмпрарлщм ваекм.
Воатмвуыфз, цм ілвдпрзуії є
кйыфмвзк дйдкдлрмк ілвдпрзуіилмї
гіяйщлмпрі, Д. В. Коавумв номнмлує
взжлафдлля нмлярря ілвдпрзуіи «як
сілалпмвзт одпуопів і кардоіайщлзт
уіллмпрди, пноякмвалзт ла жабджндфдлля ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі ж кдрмы првмодлля лдмбтіглзт акрзвів
гйя жагмвмйдлля нмродб гдоеавз і
мрозкалля у каибурлщмку нозбурку
віг взомблзурва номгукуії ж мб’єкрів,
цм ілвдпруырщпя, і омжхзодлля бажз
мнмгаркмвувалля» [6, п. 161-162]. Цд
в уіймку нмжзрзвлд взжлафдлля явлм
нмродбує урмфлдлля, а пакд – цмгм
жагмвмйдлля нмродб лд рійщкз гдоеавз, а и упщмгм лапдйдлля Укоаїлз.
Вгайм взкмозпрмвуыфз кдрмг пзлрджу дкмлмкіфлзт ра ноавмвзт мжлак,
які таоакрдозжуырщ ілвдпрзуії в єглмпрі ра вжаєкмжв'яжку, бійщх жкіпрмвлм
взжлафає ілвдпрзуії В. Ю. Пмйараи.
На имгм гукку, ілвдпрзуіякз є каилм, каилмві ноава ра ілхі уіллмпрі, в
рмку фзпйі ілрдйдкруайщлі, цм каырщ
гмпнмгаопщку уілліпрщ, лайдеарщ мпмбі ла ноаві вйаплмпрі абм ілхмку ноаві, які вкйагаырщпя у лджабмомлдлзи
жакмлмк мб'єкр гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж кдрмы мрозкалля нозбурку,
пмуіайщлмгм дсдкру абм ілхмгм нмжзрзвлмгм оджуйщрару [7, п. 14]. І в ущмку жагаймк нмжзрзвлмку взжлафдллі
ланомхуєрщпя урмфлдлля, а пакд: –
ілвдпрзуії кмеурщ карз лд йзхд гмпнмгаопщку уілліпрщ, рмку пймвм «гмпнмгаопщку» гмпйіглзку кмела буйм б
взкйыфзрз абм жомбзрз акудлр: «як
ноавзйм, гмпнмгаопщку уілліпрщ».
Рджуйщрармк ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі є лд номпрд мгдоеалля гмтмгів
віг «жгіиплдлля ілвдпрзуіи», а смокувалля гедодй кмхрів (ілвдпрзуіи), які
жабджндфуырщ ілвдпрзуіилу гіяйщліпрщ,
і мгдоеалля дкмлмкіфлмгм дсдкру в
оджуйщрарі жгіиплдлля омбмрз цмгм
вномвагедлля рдтлмймгіи ра їтлщмгм
угмпкмлайдлля, взомблзурва, омжвзрку кардоіайщлмї бажз і вігкозрря лмвзт омбмфзт кіпущ, првмодлзт жа оату-
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лмк ілвдпрзуіи у номудпі жгіиплдлля
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі. Цд пвігфзрщ
ном рд, цм водгуйщмвала гдоеавмы
гіяйщліпрщ пноякмвала гм жайуфдлля
сілалпмвзт і кардоіайщлзт гедодй як
ілвдпрзуіи [8, п. 163].
Ндмбтіглм жажлафзрз, цм фзллд
жакмлмгавпрвм Укоаїлз лд взжлафає
нмлярря «жатзпр ноав пуб'єкрів ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі», а взжлафає нмлярря «жатзпр ілвдпрзуіи» [9], цм лд
кмед бурз рмрмелзкз нмляррякз.
Тмку ла нігправі алайіжу лаукмвзт
взжлафдлщ гдсіліуії «жатзпр ноав», а
ракме
фзллмгм
жакмлмгавпрва
В. М. Срмика ноавзйщлм кмлпрарує,
цм жакмлмгавфм лдмбтіглм взжлафзрз,
цм омжукієрщпя ніг жатзпрмк ноав
пуб'єкрів ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі.
А пакд: «ніг жатзпрмк ноав пуб'єкрів
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі омжукієрщпя
пукунліпрщ пнмпмбів, упралмвйдлзт
жакмлмгавпрвмк, кдрмы якзт є віглмвйдлля нмоухдлзт абм ноав пуб'єкрів
ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі, цм мпкаоеуырщпя, ра жапрмпувалля палкуіи
цмгм нмоухлзків мтмомлывалзт жакмлмк ноав ра ілрдодпів» [10, п. 152].
Нд правйяфз жа кдру жгіиплзрз
гйзбмкзи алайіж нмлярщ «ілвдпрзуії»
ра «ілвдпрзуіила гіяйщліпрщ», пномбуєкм ла мплмві мноаущмвалмгм кардоіайу лаукмвзт гмпйігедлщ взжлафзрз
мкодкі гієві жапмбз ра жатмгз цмгм
гдоеавлмгм пнозялля жайуфдллы ілвдпрзуіи у псдоу вірфзжлялмгм нігнозєклзурва.
Поз ущмку жауваезкм, цм Євомндипщка Біжлдп Апмуіауія номвмгзрщ
гмпйігедлля «Ілгдкп ілвдпрзуіилмї
нозвабйзвмпрі Укоаїлз» ж 2008 омку.
За впы іпрмоіы взкіоывалля Ілгдкп
емглмгм оажу лд пяглув нмжзрзвлмї
жмлз – взцд 4 байів. Нзлі дкпндорз
жажлафаырщ, цм 2019 оік нозліп багарм
взкйзків гйя біжлдпу в Укоаїлі. Пігнозєкуі пкаоеарщпя ла нмйірзфлу ра
дкмлмкіфлу руобуйдлрліпрщ, взкухдліпрщ ноауыварз в укмват лдндодгбафувалмпрі. Айд пноавдгйзвзк ра нмжзрзвлзк взгйягає рд, цм Євомндипщка
Біжлдп Апмуіауія алайіжуыфз лапроіи
біжлдпу цмгм ілвдпрзуіилмгм кйікару
вігкіфає, цм нмфавхз взкіоыварз и

Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: . . .
ілгдкп «Баомкдро цапря», якзи у 2019
омуі пралмвзв 2,61 жа н’ярзбайщлмы
хкаймы – рмбрм впщмгм ла 0,14 байу
бійщхд, ліе у 2018 омуі [2].
У ущмку кмлрдкпрі вігкірзкм, цм
мплмвлзк одгуйярмомк ра ваедйдк
сіпкайщлмї нмйірзкз гдоеавз є жкіла
проукруоз нмгарків і, лапакндодг, жкіла нмгаркмвзт правмк жгіглм ж кдрмы
уоягу [11].
Воатмвуыфз пупнійщлу ваейзвіпрщ
жапмбів ра жатмгів сіпкайщлмї нмйірзкз
ра мпмбйзву фурйзвіпрщ гм лзт лапдйдлля коаїлз ра ілмждклзт ілвдпрмоів,
нодомгарзва цмгм жгіиплдлля сіпкайщлмї нмйірзкз лайдезрщ взкйыфлм
жакмлмгавфіи вйагі, мпкійщкз якоаж
вмла кає вігнмвіглі ноава ра мбмв’яжкз
кмлромйыварз оівдлщ мнмгаркувалля
ра взроарз кмхрів ж гдоеавлмгм быгедру.
У вірфзжляліи лаукмвіи йірдоаруоі
фапрм взкмозпрмвуєрщпя кійщка пймвмпнмйуфдлщ (каиед рмрмелзт нмлярщ),
а пакд ракзт як: быгедрлм-нмгаркмва
нмйірзка, нмгаркмвм-быгедрла нмйірзка, сіпкайщла нмйірзка ра іл. У ндодкйагі ж алгйіипщкмї кмвз «fiscal» сіпкайщлзи, сілалпмвзи, сілалпмвзи
ілпндкрмо. Як вігкіфдлм взцд гмпйіглзкз мкодпйдлзт нзралщ, які алайіжуырщ кдталіжк жгіиплдлля сіпкайщлмї
нмйірзкз, лаифапріхд, жмпдодгеуырщпя
лд ла нмйірзуі в уіймку, а ла мкодкзт
її жапмбат ра жатмгат. В оджуйщрарі
оіжлмгайуждвзт гмпйігедлщ жкіпр сіпкайщлмї нмйірзкз мрмрмелыєрщпя ж
оджуйщраракз омжомбкз номбйдкарзкз
цмгм могаліжауії быгедрлмгм номудпу,
одмогаліжауії ра омжбугмвз нмгаркмвзт
могалів, кдталіжків впралмвйдлля ра
жбзоалля нмгарків, взгів ра проукруоз
взроар быгедру, мбфзпйдлля нмгаркмвмгм лавалраедлля гйя оіжлзт гайужди
лаомглмгм гмпнмгаопрва, нігнозєкпрв,
вдопрв лапдйдлля рмцм. Поз ущмку
жапмбз ра жатмгз ж одгуйывалля в
псдоі сілалпмвм-быгедрліи пзпрдкі ра
мнмгаркувалля ноакрзфлм мрмрмелыєрщпя ж сіпкайщлмы нмйірзкмы.
Загаймк кмела кмлпраруварз, цм
пуррєвмї оіжлзуі кіе рдмодрзфлзк
уявйдлляк цмгм пурлмпрі сіпкайщлмї
нмйірзкз жаоубіелзт ра вірфзжлялзт

лаукмвуів лдкає, мпкійщкз у гмпйігедллі ущмгм нзралля нозпурліи уійдпноякмвалзи сулкуімлайщлзи таоакрдо сіпкайщлмї нмйірзкз ра муілмфлзи
кмкдлр, якзи влуроіхлщм їи нозракаллзи ра вйапрзвзи пуфапліи ноавмвіи гдоеаві, бдж якмгм лд кмела гмвмозрз ном оівдлщ омжвзрку мб’єкра, цм
алайіжуєрщпя гмпйіглзкакз уієї номбйдкарзкз. Тмбрм в галмку апндкрі
акудлруєрщпя увага лд рійщкз ла жкіпрі
сіпкайщлмї нмйірзкз ра жапмбат її одайіжауії, айд и взжлафаєрщпя їт уійщмва
пноякмваліпрщ. Ілхзкз пймвакз, уд рі
гії уоягу, цм пноякмвалі ла смокувалля мнрзкайщлмгм мбпягу ра проукруоз гдоеавлзт гмтмгів ра взгарків
гйя жабджндфдлля лайделмгм оівля
жаилярмпрі, мбкдедлля ра жанмбігалля
ілсйяуії ра ілхзт лдгарзвлзт дкмлмкіфлзт явзц. Поз ущмку ноімозрдрлі
ланоякз сіпкайщлмї нмйірзкз взжлафаырщпя кмлкодрлмы нмправйдлмы
мплмвлмы кдрмы (ланозкйаг, жабджндфдлля нмпрунайщлмгм дкмлмкіфлмгм
жомпралля, жбайалпмвалмпрі быгедру,
бмомрщба ж ілсйяуієы рмцм), одайіжауія якмї жабджндфуєрщпя уоягмк гдоеавз хйятмк одгуйывалля пукунлмгм
нмнзру ра одайщлмгм ВВП жа гмнмкмгмы гдоеавлзт взгарків ра мнмгаркувалля. Оред, сіпкайщла нмйірзка як
жапіб сілалпмвмгм одгуйывалля дкмлмкікз жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы
кмгурліт ваедйів – нмгарків ра гдоеавлзт взгарків, рмбрм хйятмк їт
жкілз і жабджндфуєрщпя внйзв ла какомдкмлмкіфлі номудпз – прзкуйывалля дкмлмкіфлмгм жомпралля [12, п. 108].
Суфаплі гмпйігедлля цмгм нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі сіпкайщлмї
сулкуії у вірфзжляліи ра жаоубіеліи
йірдоаруоі кмела жвдпрз гм фмрзощмт
мплмвлзт ланояків. Пдохзи ланояк
нмйягає у жаномвагедллі кмомркмпромкмвзт жапмбів ра жатмгів, які
пномкмелі віглмплм какпзкайщлм
хвзгкм угмпкмлайзрз «нігноавзрз»
сіпкайщлу нмйірзку в коаїлі (ракз
ілпроукдлрз, лапакндодг, нмв’яжалі ж,
рак жвалзкз, «аврмкарзфлзкз прабійіжармоакз»).
Дм жапрмпувалля бугщ-якмгм ілпроукдлра сіпкайщлмї сулкуії пйіг
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якмкмга рмфліхд номалайіжуварз нмрмфлзи прал сілалпмвмї пзпрдкз у
гдоеаві. Вігнмвіглм гуед ваейзвм
мрозкарз гмпрмвіолі галі ном нмрмфлу
какомдкмлмкіфлу пзруауії в коаїлі. У
галмку взнагку сіпкайщла сулкуія
нмйягає, ланозкйаг, у:
- какпзкайщлмї гдріліжауії дкмлмкікз;
- жаномвагедллі нмйірзкз взжлафдлля ноімозрдрлзт уійди, лаукмвм
мбґоулрмвалзт нігтмгів гмпяглдлля
узт уійди, првмодлля лаукмкіпркзт
нігнозєкпрв ра гайужди дкмлмкікз, які
нмвзллі гарз нмкірлзи дсдкр вед в
ндохі омкз дкмлмкіфлзт одсмок;
- жаномвагедллі ра віглмвйдллі
пндуіайщлзт дкмлмкіфлзт жмл, рдозрмоіи ноімозрдрлмгм омжвзрку ра рдтлмнаоків ла укмват ракмгм мнмгаркувалля, якд жамтмфує нозрік канірайу гм
гайужди фз одгімлів іж бійщх пнозярйзвзк нмгаркмвзк одезкмк;
- омжомбуі лаукмвм-мбґоулрмвалмї
пзпрдкз нмгаркмвзт нійщг ра лагалля
роагзуіилзт нійщг гмбомпмвіплзк нігнозєкпрвак;
- какпзкайщлм кмейзвмку ндодомжнмгійі кардоіайщлзт ра сілалпмвзт
одпуопів в бік прабійіжауії кмйзвалщ у
тмгі лаибійщх омжнмвпыгедлзт біжлдп-узкйів;
- ра ілхі жагайщлмнозилярі жатмгз [13; 14].
Срабійіжауіилзи дсдкр кмед бурз
гмпяглурзи гдкійщкмка мплмвлзкз
пнмпмбакз. Пм-ндохд, нмгайщхзк жапрмпувалляк жатмгів гзпкодуіилмї сіпкайщлмї нмйірзкз. У ущмку взнагку
багарм аврмоів [15, п. 74-84] жапрдоігаырщ, цм пйіг бурз уваелзкз ноз взкмозпраллі жатмгів гзпкодуіилмї нмйірзкз гйя прзкуйывалля дкмлмкіфлмї
акрзвлмпрі, рак як буває ваекм взжлафзрз лдмбтіглзи фап одакуії дкмлмкікз
ла ілпроукдлрз, цм жапрмпмвуырщпя
фдодж лаявліпрщ рзкфапмвзт рак жвалзт
– йагів (фапмвзт жаніжлдлщ). Пм-гоугд,
гйя прабійіжауії кмела взкмозпрмвуварз лдноякд одгуйывалля. В ущмку взнагку уояг бджнмпдодглщм лд жкілыє лі
вдйзфзлу взгарків, лі їт пкйаг. Ддоеавлі взроарз жайзхаырщпя сікпмвалзкз
лджайделм віг прагії узкйу, у ущмку
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взнагку вмлз каырщ лднояку прабійіжуыфу сулкуіы. І нм-родрє, ноз взбмоі
нозилярлзт жатмгів уоягмвуі в мпраллі
омкз фапрм птзйяырщпя пакд гм ноімозрдру «аврмкарзфлзт прабійіжармоів»
[15, п. 74-84], мпкійщкз вмлз жапрмпмвуырщпя бдж пндуіайщлмгм вроуфалля
гдоеавз і пакд рмгі, кмйз в ущмку взлзкає лдгаила нмродба.
Доугзи ланояк нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі сіпкайщлмї сулкуії ндодгбафає жаномвагедлля пдодглщм- ра гмвгмпромкмвзт дсдкрів віг сіпкайщлмї
сулкуії. Поз ущмку ланоякакз угмпкмлайдлля сіпкайщлмї нмйірзкз, ланозкйаг, кмеурщ бурз:
- прабійіжауія нмгаркмвмгм ра кзрлмгм жакмлмгавпрва;
- омжомбка ра угмпкмлайдлля одсмокз кіебыгедрлзт віглмпзл ла
мплмві бійщх фіркмгм омжкдеувалля
взроарлзт ра нмгаркмвзт нмвлмваедлщ
кіе гдоеавлзк ра кіпудвзкз быгедракз;
- омжомбка ра жаномвагедлля прайзт дкмлмкіфлзт козрдоіїв гйя взгійдлля ноімозрдрлзт быгедрлзт ілвдпрзуіи;
- пкмомфдлля гдоеавлзт взроар ра
првмодлля дсдкрзвлмї пзпрдкз уноавйілля гдоеавлзк бмогмк;
- одсмока проукруоз взгарків ла
омжвзрмк ракзт гайужди пупнійщлмгм
езрря як мпвіра ра лаука (ндодваелм
нозкйагла), які вед в каибурлщмку
жкмеурщ нмкірлм угмпкмлайзрз сіпкайщлу нмйірзку в коаїлі;
- мнрзкіжауія (ж кмейзвзк пкмомфдлляк) ндодйіку гдоеавлзт уійщмвзт
номгоак;
- ра ілхі жагайщлмнозилярі дсдкрзвлі ланоякз [14, п. 25-34; 16, п. 4855].
Згіиплдлля сіпкайщлмї сулкуії ла
пдодглщм- ра гмвгмпромкмвмї мплмві
ндодгбафає: нмндодглє мгмймхдлля
ном жапмбз ра жатмгз, цм кмеурщ бурз
жаномвагедллі у ндопндкрзві ра в оіжлзт пзруауіят гйя оіжлмкалірлзт
пуб’єкрів нігнозєклзурва. Піг ндвлмы
пвмбмгмы дкмлмкіфлмї нмйірзкз омжукієрщпя гзпкодуіила нмйірзка, цм гмжвмйяє муілыварз таоакрдо номбйдк в
кмелмку кмлкодрлмку взнагку ра
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мбоарз лаибійщх нігтмгяці гйя галмгм кмкдлру жатмгз. Тоагзуіилзкз
аогукдлракз гйя мбґоулрувалля нозилярря ноавзй сіпкайщлмї нмйірзкз є:
какомдкмлмкіфлд жомпралля; прабійщліпрщ сіпкайщлмї нмйірзкз; пніввіглмхдлля ж кодгзрлм-гомхмвмї ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлмы нмйірзкмы; нмгмйалля лдпнозярйзвзт гдякзт лапйігків озлкмвзт ндодрвмодлщ ра іл.
Заномвагедлля пдодглщм- ра гмвгмпромкмвзт дсдкрів влапйігмк одайіжауії сіпкайщлмї сулкуії нмродбує
мбоалля ра гмгдоеалля ноавзй сіпкайщлмї нмйірзкз ж уоатувалляк гвмт
кмгдйди одгуйывалля:
1) ж ноімозрдрмк кмлкуодлрлмгм
озлку ла мплмві нозварлмї вйаплмпрі;
2) ж нмкірлмы одгуйыыфмы омййы
гдоеавз.
Ужагайщлыыфз впд взцджажлафдлд
ваорм жомбзрз лапрунлі взплмвкз.
Бажмы ра гіиплзк нмфаркмк гйя гдоеавлмгм
жабджндфдлля
одайіжауії
проардгіфлзт нйалів роалпсмокауії
дкмлмкікз (вірфзжлялмгм нігнозєклзурва ндох жа впд), кмед і кає прарз: гдоеавлд пнозялля жайуфдллы
ілвдпрзуіи у псдоу нігнозєклзурва,
якд, жмкодка, ндодгбафає гдоеавлд
одгуйывалля нігнозєклзурва хйятмк проардгіфлмгм нйалувалля, лапакндодг, хйятмк алайіжу ра мнрзкіжауії ноавзй сіпкайщлмї нмйірзкз у
псдоі нігнозєклзурва.

Цд нігрвдогеує і вігмкзи акдозкалпщкзи нігнозєкдущ Л. Якмкка [17,
п. 361], якзи, жмкодка, мбґоулрмвує
лдмбтігліпрщ какомдкмлмкіфлмгм нйалувалля лапрунлзк фзлмк: «гдоеавлд нйалувалля жмвпік лд мжлафає пмуіайіжк. Вмлм мжлафає йзхд лаявліпрщ
номгукалмї проардгії ра псмокуйщмвалзт уійди. Вмлм мжлафає ужгмгедлля впіт апндкрів дкмлмкіфлмї нмйірзкз, а лд ндодпйігувалля вужщкмгоунмвзт ілрдодпів. У лап номгодпу лд бугд,
якцм кз лд вігкмвзкмпщ віг бджуклмї
ігдї, лібз бугщ-якд нйалувалля в капхрабат коаїлз є лапрунмк ла канірайіпрзфлу пзпрдку». Цди (абм ілхзи,
айд мбґоулрмвалзи ра нмпйігмвлзи)
нігтіг гм жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі нігнозєклзурва був бз
кмозплзк гйя вірфзжлялзт гдоеавлзт могалів ра їтліт нмпагмвзт мпіб,
які жгіиплыырщ гдоеавлд одгуйывалля нігнозєклзурва.
Нампралмк ракме цд оаж ваорм
лагмймпзрз, цм гдоеавлд одгуйывалля нігнозєклзурва ла оіжлзт іпрмозфлзт дранат буйм б пуррєвм дсдкрзвліхзк, якцм б бажуваймпя ла жапагат
дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі ра лаукмвмї
мбґоулрмвалмпрі. Тмку гмуійщлм жаномнмлуварз сулкуімлайщлм-проукруолі нозлузнз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ра нігнозєклзурва, ракі як:
нозлузн дкмлмкіфлмї гмуійщлмпрі ра
нозлузн лаукмвмї мбґоулрмвалмпрі.
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Baklan O. On state assistance in attracting investment in the field of
entrepreneurship: selected issues
The article is devoted to the analysis of processes of state assistance in attracting
investment in the economy and its material basis - the sphere of entrepreneurship as one

28

Про державне сприяння залученню інвестицій у сферу підприємництва: . . .
of the most effective means of legal regulation of entrepreneurship and economic recovery.
Provided an author's view on the identified issues.
State promotion of attracting investment in the economic sphere and its material
base - the sphere of entrepreneurship is one of the most effective means of legal regulation
of entrepreneurship and recovery of the economies of countries that are on the path of
positive change. It is practically impossible to imagine the sphere of effective
entrepreneurship of a modern country without investments, as, apparently, it is possible
to build modern entrepreneurship on a country-wide scale by organizing only natural
(domestic) economy. Even such highly developed countries as the United States, the
United Kingdom, Japan, Germany, France and others, are widely used in foreign
investment for economic development.
Currently, the European Investment Association's twice-a-year index of investment
attractiveness of Ukraine has fallen to the level of 2016 and reached 2.85 points out of
five, being in the negative.
The European Business Association has been conducting the 2008 Investment
Attractiveness Index of Ukraine survey. Throughout the history of measurement, the
Index has never reached a positive zone - above 4 points. Experts say now that 2019 has
brought many challenges for business in Ukraine. Entrepreneurs complain about political
and economic turbulence, being forced to work in the face of unpredictability. But it
seems fair and positive that the European Business Association, analyzing the mood of the
business regarding the investment climate, notes that having begun to measure the index
"Barometer of happiness", which in 2019 was 2.61 on a five-point scale - that is only 0.14
points more than in 2018.
Effective restructuring in the field of entrepreneurship as a material basis of the
economy, truly qualitative reform of national production in all branches of social life is
impossible without strong investment in all forms and ways. The faster the investment
process is, the more likely it is to become a competitive domestic enterprise (the economy
as a whole).
At present, entrepreneurship (the economy as a whole, etc.) of our country needs
different types of investments, for which Ukraine needs to constantly struggle with other
countries, which are also trying to attract investments into their own economy for the
development of entrepreneurship. Therefore, legislatures and public authorities to attract
investors must create stable investment-friendly conditions. This is especially true of
guarantees that would give investors real protection of their rights, freedoms and interests
in entrepreneurial activity granted to them by domestic law.
Therefore, it should be emphasized that state regulation of entrepreneurship at
different historical stages would be significantly more effective if it were based on the
principles of economic feasibility and scientific justification. Therefore, it is advisable to
propose functional and structural principles of economic activity and entrepreneurship,
such as: the principle of economic feasibility and the principle of scientific validity.
Key words: state regulation; state assistance; sphere of economics; business sphere;
fiscal policy.
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України
Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм
Укоаїлз мб’єкрзвлм є мглзк ж мплмвмнмймелзт кмкнмлдлрів лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз. Ймгм кіпуд і
омйщ у номудпат гдоеавлм-ноавмвмгм
омжвзрку, жабджндфдлля лауімлайщлмї
бджндкз, дсдкрзвлмпрі сулкуімлувалля нубйіфлмї агкіліпроауії в ілрдодпат одайіжауії ра жатзпру ноав і
пвмбмг йыгзлз и гомкагялзла, взоіхдлля ыозгзфлзт кмлсйікрів у нубйіфліи псдоі жукмвйыырщ лдмбтігліпрщ нмпріилмї аганрауії жкіпрмвлзт
таоакрдозпрзк нубйіфлмгм ноава гм
гзлакіфлзт одайіи пупнійщлмгм омжвзрку. Дйя жабджндфдлля нмжзрзвлмгм
вдкрмоа мжлафдлмгм номудпу лдмбтіглм взжлафзрзпя ж рзк, якзи омжвзрмк
агкіліпроарзвлмгм ноава пйіг уваеарз нмжзрзвлзк, а нубйіфлд агкіліпроувалля – дсдкрзвлзк. Пмноз вігпурліпрщ кмлпдлпупу в узт нзраллят і
лаявліпрщ фзпйдллзт гзпкупіи цмгм
ланояків одсмокувалля агкіліпроарзвлмгм ноава, взоіхзрз їт кмейзвм,
якцм мбоарз гмпзрщ лагіилі и прабійщлі козрдоії. Сдодг лзт кмейзвм
взмкодкзрз нозлузнз і лмокз Кмлпрзрууії Укоаїлз як взжлафайщлмгм
млрмймгіфлмгм и акпімймгіфлмгм фзл-
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лзка смокувалля впієї пзпрдкз лауімлайщлмгм ноава ж мгйягу ла жакоінйдлля в ліи бажмвзт гйя впіт гайужди
ноава уіллмпрди.
Затіглмєвомндипщка
роагзуія
ноава, цм кає млрмймгіфлд нігґоулря
ж гмкілалракз нозомглмгм ноава,
лджкіллм нмв’яжує уілліплзи жкіпр
ноава, смокз имгм мтмомлз ра жатзпру ж ігдякз пноавдгйзвмпрі, пвмбмгз,
оівлмпрі, нмвагз гм езрря ра гіглмпрі
йыгзлз, мбкдедлля пвавіййя нубйіфлмї вйагз, жайуфдлля гм уноавйілля
гдоеавз нодгправлзків гомкагялпщкмгм пупнійщпрва рмцм. Сщмгмглі уі
ігдї гмпзрщ жародбувалі ж мгйягу ла рі
одсмокз, в мплмву якзт нмкйагдлм
уіллмпрі ноава ра ілпрзрурз гдкмкоарії і жагайщлмї кмгдоліжауії лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз. Мдрмы «жагайщлмї кмгдоліжауії» ноавмвмї пзпрдкз і є смокувалля лмвмї якмпрі
гдоеавз. Нмва якіпрщ гдоеавз, коік
багарщмт ілхзт таоакрдозпрзк, – уд
ндодгупік лмва якіпрщ нубйіфлмгм
агкіліпроувалля, якд, у пзйу пралмвйдлля кмлпрзрууімлайіжку, нмфзлає
лабуварз
пупнійщлмгм
таоакрдоу,
якзи номпйігкмвуєрщпя, кмйз нозварлі мпмбз мрозкуырщ агкіліпроарзвлі
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нмпйугз віг пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії.
Окодкі апндкрз акпімймгії нубйіфлмгм ноава гмпйігеувайз ракі вірфзжлялі вфдлі, як В. Авдо’ялмв, О. Баралмв,
В. Кмйнакмв,
Ю. Вмймхзл,
В. Какнм, М. Кмжыбоа, А. Коупял,
Д. Лук’ялдущ, В. Пмгмоійкм, Т. Пмгмомела, П. Рабілмвзф, М. Савфзл,
Ю. Тмгзка. Ця номбйдка буйа
мб’єкрмк гмпйігедлля и євомндипщкзт уфдлзт, жмкодка Я. Бмфя, Т. Зваора, Я. Зіккдокалла, М. Елрмлі,
Де.-Б. Еибі, В. Маитеака, Де. Ммоіпмла, Ф. Вдолдоа, О. Маиєоа,
З. Чдхйяка, Ю. Шваоуд ра іл. Помрд,
жваеаыфз ла ваейзвіпрщ акпімймгіфлмгм ніжлалля кмлпрзрууіилмгм ноава,
нзралляк внйзву кмлпрзрууіилзт
уіллмпрди ла мкодкі гайужі ноава
нозгійдлм лдгмпрарлщм увагз, лдкає
кмкнйдкплзт гмпйігедлщ акпімймгіфлмї кмлпрзрууіилмї номбйдкарзкз ра
її жв’яжку ж агкіліпроарзвлзк ноавмк.
Навдгдлд гає нігправз жомбзрз взплмвмк цмгм акруайщлмпрі, лаукмвмї
лмвзжлз и гмуійщлмпрі жаявйдлмї номбйдкз гйя омжвзрку жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава, имгм лаукз і
ноавмжапрмпувалля.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля акпімймгіфлм-кмлуднруайщлмгм
внйзву
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди ла жагайщлд агкіліпроарзвлд ноавм ж кдрмы
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, мплмвлзк
жавгалляк якзт є одайіжауія ноав і
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла.
З нмгйягу кмлпрзрууіилмї акпімймгії, уілліпрщ – уд пмуіайщлмжлафуці
бйага, цм мрозкайз пвмє смокайщлмыозгзфлд врійдлля в оіжлзт гедодйат нмжзрзвлмгм ноава, ндодгупік у
кмлпрзрууіилмку жакмлмгавпрві у
взгйягі лмок-нозлузнів, лмок-уійди,
лмок-жавгалщ, а ракме в акрат Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. На ндодкмлалля А. Коупял, кмлпрзрууіилі
уіллмпрі – уд гукаліпрзфлі, гдкмкоарзфлм-ноавмві, улівдопайщлі моієлрзоз, цм смокайіжмвалм вігмбоаедлі в
кмлпрзрууії гдоеавз, взявйяырщпя в
кмлпрзрууіилм-муілмфліи, ілрдонодрауіиліи і кмлромйщліи гіяйщлмпрі

могалів кмлпрзрууіилмї ыпрзуії ра
взжлафайщлм внйзваырщ ла кмлпрзрууіилд жакмлмгавпрвм, кмлпрзрууіилу
ноавмпвігмкіпрщ,
кмлпрзрууіилзи
ноавмнмоягмк ра нубйіфлм-вйаглу
ноакрзку [1, п. 4].
Вмглмфап кмлпрзрууіилі уіллмпрі
кмейзвм мб’єгларз у ндвлі пдкалрзфлі гоунз, жмкодка жа козрдоієк смокз їтлщмгм врійдлля в кмлпрзрууії
гдоеавз – «ігдї, ігдайз, нозлузнз,
пралгаорз і уійі» ра «нозлузнз (уійі,
упралмвкз,
лапралмвйдлля)»
[2,
п. 434]. Зв’яжмк пупнійщлзт ігдайів,
пмуіайщлзт уіллмпрди ж уіллмпрякз
кмлпрзрууіилзкз мпмбйзвм нмкірлзи
у нодакбуйат кмлпрзрууіи гдоеав,
бдж пнозилярря якзт лд кмейзвм
упвігмкзрз жкіпр і уілліплд жлафдлля
мплмв кмлпрзрууіилмгм йагу, ноав і
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, ілхзт езррєвзт бйаг і кмейзвмпрди,
жмкодка, жакоінйдлзт у праррі 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз віг 28 фдовля 1996
омку [3] абм праррі 5, 30 Кмлпрзрууії
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз віг 2 квірля
1997 омку [4]. Агед пакд в нодакбуйі
Оплмвлмгм Закмлу взбугмвуєрщпя
ієоаотія кмлпрзрууіилзт уіллмпрди;
омжкозваєрщпя вжаєкмжв’яжмк йыгзлз,
пупнійщпрва ра гдоеавз, цм врійыырщ
пупнійщлі ігдайз; првмоыєрщпя лмокарзвла мплмва ндодвдгдлля пмуіайщлзт
уіллмпрди у ыозгзфлі кмлпроукуії
кмлпрзрууіилмгм рдкпру, цм вігрвмоыє уіллмпрі кмлпрзрууімлайіжку,
жгарлмгм мтмнйыварз пвмїк жкіпрмк
сдлмкдлз пмуіайщлмгм, дкмлмкіфлмгм,
нмйірзфлмгм, куйщруолмгм таоакрдоу,
рієы кіомы, якмы вмлз взпрунаырщ
пмуімкуйщруолмы ндодгукмвмы смокувалля кмлпрзрууімлайіжку и мглмфаплм пдодгмвзцдк имгм іплувалля і
омжвзрку.
Якцм Кмлпрзрууія Укоаїлз взпрунає як пвмєоіглд лмокарзвлмноавмвд ягом кмлпрзрууімлайіжку, рм
кмлпрзрууіилі уіллмпрі – як ыозгзфлд врійдлля псмокмвалмгм в оаккат
кмлпрзрууімлайіжку
акпімймгіфлмгм,
рдйдмймгіфлмгм,
ноакпдмймгіфлмгм
вігмбоаедлля гіиплмпрі. Пмжа узкз
таоакрдозпрзкакз лд кмед омжвзварзпя емгдл ж кмкнмлдлрів ноавмвмї
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одайщлмпрі як пукунлмпрі ноавмвмї
гіиплмпрі і ноавмвмї гіяйщлмпрі. Змкодка, ла гукку нмйщпщкмгм вфдлмгм
Яла Бмфя (Boć Jan), кмлпрзрууіилі
уіллмпрі «взноауывайз» роз сулкуії
гйя агкіліпроарзвлмгм ноава: нмндохд, вмлз взкмлуырщ акпімймгіфлмігдилм-кмлуднруайщлзи внйзв ла впы
гайужщ лауімлайщлмгм ноава – віг
нозилярря лмокз ноава гм пугмвмгм
жатзпру нмоухдлзт ноав, нм-гоугд,
вмлз првмоыырщ прабійщлзи сулгакдлр гйя првмодлля і сулкуімлувалля пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії,
мплмвлзк жавгалляк якзт є одайіжауія ноав і пвмбмг нозварлзт мпіб, і,
нм-родрє, вмлз жгіиплыырщ бджнмпдодгліи внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз
у нубйіфліи псдоі як лмокзнозлузнз ра лмокз-ігдї [5, п. 66–68].
Ожлафдлд прмпуєрщпя і омжвзрку
агкіліпроарзвлмгм ноава як ыозгзфлмї лаукз, лавфайщлмї гзпузнйілз і
гайужі жакмлмгавпрва. З мгйягу ла уд,
лд кмедкм нмгмгзрзпщ іж гуккмы
вфдлзт, цм «взжлафайщлзк гйя взбмоу кмлкодрлзт ланояків жкіпрмвлмгм
омжвзрку рдмоії пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава є жавгалля кмлуднруайщлмгм одсмокувалля влуроіхлщмї
могаліжауії гайужі, мпкійщкз жапраоійа
пзпрдка агкіліпроарзвлмгм ноава
(рмбрм смока гайужі) є гмймвлзк гайщкмк ра ндодхкмгеає нмпрунайщлмку омжвзрку гайуждвмї рдмоії (рмбрм
жкіпру гайужі)» [6, п. 52]. Пм-ндохд,
рд, цм агкіліпроарзвлд ноавм нмжзуімлуєрщпя як смока гайужі, нм пурі, є
гзгакрзфлмы смокмы проукруозжауії
лавфайщлмгм кардоіайу, нодгправйдлмгм в оіжлзт нігоуфлзкат ж агкіліпроарзвлмгм ноава. Пм-гоугд, лд жандодфуыфз гіайдкрзфлмї єглмпрі жкіпру і
смокз, лд кмейзвм нмгмгзрзпя ж
рзк, цм «гмймвлзк гайщкмк» омжвзрку гайуждвмї рдмоії є мбоала рзк фз
ілхзк уфдлзк нмпйігмвліпрщ взкйагу
лавфайщлмгм кардоіайу, имгм проукруоувалля ла Загайщлу и Опмбйзву
фапрзлз абм вігкмва віг ракмгм гійдлля. Рагхд лавнакз, жапраоійі абм
рдмодрзфлі уявйдлля гайщкуырщ млмвйдлля пзпрдкз і проукруоз агкіліпроарзвлмгм ноава. Звігпз лдвзноавга-
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лд жвуедлля абм омжхзодлля псдоз
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля, нмвійщлд і лд жавегз нмпйігмвлд млмвйдлля ыозгзфлзт жапмбів,
ілпроукдлрів
(смок)
гіяйщлмпрі
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії,
номудгуо і кдрмгів дсдкрзвлмгм нубйіфлмгм агкіліпроувалля, цм жабджндфуырщ лд рійщкз одайіжауіы лзкз
пдовіплзт сулкуіи, а и лайделі віглмпзлз мпмбз ж могалакз нубйіфлмї
вйагз. Взжлафдлля ндопндкрзв омжвзрку агкіліпроарзвлмгм ноава нмвзллм бурз нмв’яжалд ж ндвлмы одвіжієы имгм мплмвлзт гмкрозлайщлзт
нмймедлщ ж рмфкз жмоу їтлщмї вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзк уіллмпряк,
пралгаорак і нозлузнак ноавмвмї,
пмуіайщлмї, кмлпрзрууіилмї гдоеавз.
Ндмбтігліпрщ ракмї одвіжії ракме
жукмвйыєрщпя омййы і кіпудк агкіліпроарзвлмгм ноава в номудпат одсмокувалля ноавмвмї пзпрдкз. З мглмгм
бмку, хзомкд кмйм одгуйщмвалзт агкіліпроарзвлм-ноавмвзкз
лмокакз
пупнійщлзт віглмпзл, їтля жгарліпрщ
номлзкарз в ракі жоіжз пупнійщлзт
віглмпзл, гм якзт лд кмеурщ «гмряглурзпя» лмокз ілхзт гайужди ноава,
лагає агкіліпроарзвлмку ноаву взляркмвмгм жлафдлля.
Нагагаєкм, цм в мплмву нозомгз
пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава
Укоаїлз
нмкйагдлм
йыгзлмудлрозпщку ігдмймгіы, псмокмвалу
В. Авдо’ялмвзк, жгіглм ж якмы гдоеава кає пйуезрз ілрдодпак гомкагял,
гіярз ла їтлє бйагм фдодж упдбіфлд
жабджндфдлля ноімозрдру ноав, пвмбмг
и ілрдодпів у псдоі гіяйщлмпрі нубйіфлмї агкіліпроауії [7, п. 9]. Тмку, ла
ндодкмлалля вірфзжлялзт уфдлзт,
кдра і жавгалля агкіліпроарзвлмгм
ноава Укоаїлз каырщ пвмїк нігґоулряк нмймедлля рдмоії нозомглмгм
ноава ра Кмлпрзрууії Укоаїлз, вігнмвіглм гм якзт «йыгзла, її езрря і
жгмомв’я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і бджндка взжлаырщпя в
Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры. Мдрмы агкіліпроарзвлмгм ноава
є првмодлля ноімозрдру ноавмвзт
укмв гйя жабджндфдлля нубйіфлмы
агкіліпроауієы ноав, пвмбмг и ілрд-
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одпів йыгзлз і гомкагялзла у псдоі
нубйіфлмгм
агкіліпроувалля»
[8,
п. 26]. У ущмку кмлрдкпрі ваорзк увагз є гмпвіг Пмйщці, гд нодгправлзкз
пуфаплмї лаукз агкіліпроарзвлмгм
ноава нмоухуырщ лзжку гмкрозлайщлзт нзралщ, які іплуырщ у нймцзлі
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, цм номлзжуырщ
агкіліпроарзвлм-ноавмві
віглмпзлз. Змкодка, игдрщпя ном
номбйдкз акпімймгіфлмї єглмпрі кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, їтлы вігнмвігліпрщ сулгакдлрайщлзк уіллмпряк
Кмлпрзрууії Пмйщці (гігліпрщ йыгзлз, пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ, пнійщлд
бйагм, ієоаотіфліпрщ кмлпрзрууіилзт
уіллмпрди), а ракме їтлы «кмбійщліпрщ» ніг внйзвмк гймбайіжауіилзт
ра євомндїжауіилзт номудпів рмцм [9].
З мгйягу ла уд, пкйагмвмы фапрзлмы
одвіжії гмкрозлайщлзт жапаг жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава кає прарз
ндодмпкзпйдлля имгм млрмймгіфлмї
омйі і вжаєкмжв’яжку ж кмлпрзрууіилзк ноавмк.
Так, нодгправлзкз жатіглмї агкіліпроарзвлм-ноавмвмї лаукз, жмкодка
жаплмвлзк лікдущкмї хкмйз агкіліпроарзвлмгм ноава Оррм Маиєо (Mayer
Otto) у пвмїи омбмрі «Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм» (1903) жауваеував, цм кмлпрзрууіилд ноавм жлзкає,
агкіліпроарзвлд ноавм жайзхаєрщпя,
жлафдлля кмлпрзрууіилмгм ноава жкдлхуєрщпя, жлафдлля е агкіліпроарзвлмгм ноава нмпзйыєрщпя [10, о. 13].
Пом гіайдкрзфлд нмєглалля ра вжаєкмжв’яжмк гвмт сулгакдлрайщлзт
гайужди ноава првдогеував и ілхзи
лікдущкзт уфдлзи Фоіу Вдолдо
(Werner Frietz), якзи взжлафав агкіліпроарзвлд ноавм як кмлкодрзжмвалд
кмлпрзрууіилд ноавм [11; 12]. У ущмку рвдогедллі, як лагмймхує В. Рдхмра, є ндвлзи пдлп, ланозкйаг, взжлафдлд у праррі 39 Кмлпрзрууії
Укоаїлз ноавм жбзоарзпщ кзолм, бдж
жбомї і номвмгзрз кірзлгз, нмтмгз і
гдкмлпроауії кмед одайіжмвуварзпя
фдодж вігнмвіглзи нмоягмк, цм взжлафаєрщпя гедодйакз агкіліпроарзвлмгм ноава. Тме нмпрає жанзралля: фз
кмедкм гм гедодй агкіліпроарзвлмгм
ноава жаоатуварз і лмоку, цм взжла-

фає кмлпрзрууіилд ноавм ла кзолі
жбмоз? Пдодгупік жажлафзкм, цм лмокз агкіліпроарзвлмгм ноава, які
кіпрярщпя у вігнмвіглзт гедодйат,
уодгуйщмвуырщ пупнійщлі віглмпзлз у
псдоі могаліжауії и гіяйщлмпрі нубйіфлмї агкіліпроауії, жмкодка нзралля
вжаєкмгії мпіб нозварлмгм ноава ра
могалів нубйіфлмї агкіліпроауії. Тмку
нмймедлля Кмлпрзрууії, цм взжлафаырщ ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомкагялзла у псдоі вжаєкмгії ж нубйіфлмы
агкіліпроауієы, нмроіблм вваеарз
ракме гедодйакз агкіліпроарзвлмгм
ноава [13, п. 317].
Агед, як жауваеує М. Кмжыбоа,
кмлпрзрууіилд ноавм взжлафає бажмві,
взтіглі жапагз одгуйывалля у впіт
ілхзт лаиваейзвіхзт псдоат езрря
пупнійщпрва і гдоеавз, лапакндодг
нмв’яжалзт ж мплмвакз ноавмвмгм
пралмвзца мпмбзпрмпрі ра омййы
гдоеавз в имгм жабджндфдллі. Такзи
нігтіг, ла гукку гмпйіглзка, лд рійщкз лд нозжвмгзрщ гм омжкзвалля
нодгкдра кмлпрзрууіилмгм ноава, а
лавнакз, омбзрщ имгм бійщх взжлафдлзк і гзлакіфлзк. Віл гає жкмгу ввмгзрз в мобіру кмлпрзрууіилмгм ноава
лмві віглмпзлз, нігвзцдлзи пупнійщлзи ілрдодп гм якзт жукмвйдлзи пуфаплзкз взкйзкакз [14, п. 75].
Така гіайдкрзка акпімймгіфлмї
моієлрауії агкіліпроарзвлмгм ноава
лапноавгі пкйагла і лдмглмжлафла,
мпкійщкз багармпрундлдвзи і пундодфйзвзи пак номудп смокувалля кмлпрзрууіилзт уіллмпрди і їтлщмгм смокайщлм-ыозгзфлмгм жакоінйдлля в
рдкпрі кмлпрзрууії. Цд нмв’яжалм ж
рзк, цм кіе кмлпрзрууіилзкз лмокакз і пупнійщлзкз одайіякз, кіе
кмлпрзрууіилзкз уіллмпрякз ра їтлщмы одайіжауієы ла ноакрзуі жавегз
іплує ндвлзи омжозв. Закоінйдлля в
Кмлпрзрууії Укоаїлз лзжкз мплмвмнмймелзт кмлпрзрууіилзт уіллмпрди,
кмроі номгмймхуырщ, жмкодка, Укоаїлу пмуіайщлмы, гдкмкоарзфлмы, ноавмвмы гдоеавмы (пр. 1 Кмлпрзрууії
Укоаїлз). Такме кмлпраруырщ, цм
ноава і пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії
взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ
гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава вігнмві-
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гає ндодг йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. Урвдогедлля і жабджндфдлля
ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк
мбмв’яжкмк гдоеавз (пр. 3) – уд оджуйщрар нмйірзфлмї і кмлпрзрууіилмї
вжаєкмгії. Така кмлпрзрууіила кмгдйщ
ноавмвмгм нмоягку сулкуімлувалля
гдоеавз и пупнійщпрва в багарщмт
пвмїт кмкнмлдлрат буйа і є кмгдййы
каибурлщмгм пралу нмйірзкм-ноавмвмї
ра дкмлмкіфлмї пзпрдкз, яка пйугує
уійщмвзк моієлрзомк ндопндкрзв
гдоеавлм-ноавмвмгм омжвзрку и мглмфаплм козрдоієк вігнмвіглмпрі ущмгм номудпу нозлузну кмлпрзрууіилмї
гдкмкоарії.
Помрд одайіжауія уієї кмлпрзрууіилмї кмгдйі взкагає лд номпрм кмгдоліжауії ілпрзрурів вйагз, номудпів
ноавмрвмофмпрі ра ноавмжапрмпувалля,
а и мпмбйзвзт кдталіжків, цм жабджндфуырщ гаоалрмваліпрщ нмпрунайщлмгм оуту гм нмправйдлмї кдрз. Якцм
гаоалрії є прарзфлзк «лабмомк» лдмбтіглзт гйя ущмгм жапмбів ра ілпроукдлрів, рм гаоалрмваліпрщ взпрунає як
нмпріилзи гзлакіфлзи номудп їтлщмгм
млмвйдлля в ілрдодпат взоіхдлля
мплмвлзт жавгалщ. В мплмві ущмгм
номудпу йдезрщ кмлпрзрууімлайіжауія
ноавмвмгм нмоягку, жкіпр якмї, ла
гукку Т. Пмгмомелмї, лд кмела жвмгзрз рійщкз гм нозвдгдлля ноавмвмї
лмокз у вігнмвігліпрщ гм кмлпрзрууіилзт нмймедлщ. Кмлпрзрууімлайіжауія ноавмвмгм нмоягку – уд номудп
номлзклдлля кмлпрзрууіилзт уіллмпрди у оіжлі кмкнмлдлрз ноавмвмї пзпрдкз [15, п. 76–77], жмкодка і в агкіліпроарзвлд ноавм.
Сщмгмглі лагжвзфаилм ваейзвмы
є кмлпрзрууімлайіжауія фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. Пмноз впі лдгмйікз кардоіайщлмгм і номудпуайщлмгм
агкіліпроарзвлмгм
жакмлмгавпрва,
кмедкм кмлпраруварз, цм бійщхіпрщ
кмкнйдкплзт жакмлмгавфзт акрів жа
рдтлікм-ыозгзфлзкз козрдоіякз в
мплмвлмку вігнмвігаырщ кіелаомглзк ноавмвзк пралгаорак, жмкодка, у
лзт вігмбоаедлм нзралля гмрозкалля мплмвмнмймелзт ноав і пвмбмг
йыгзлз ра гомкагялзла, гукаліжауії
и
кілікіжауії
агкіліпроарзвлм-
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ноавмвмгм нозкупу. Помрд у фзллмку
жакмлмгавпрві ноакрзфлм вігпурлі
лмокз, пноякмвалі ла жабджндфдлля
кмейзвмпрі оівлмноавлмї уфапрі гомкагял у гіяйщлмпрі могалів взкмлавфмї вйагз. Цд нмв’яжалм лапакндодг ж
рзк, цм номбйдкз вігкозрмпрі взкмлавфмї вйагз, нубйіфлмгм уноавйілля
фапріхд омжгйягаырщпя лд ыозпноугдлуієы, а нмйірмймгієы, лаукмы ном
гдоеавлд уноавйілля абм пмуімймгіфлмы лаукмы, а в агкіліпроарзвлмноавмвзт гмпйігедллят ігдрщпя ндодваелм ном жабджндфдлля ілсмокауіилмї вігкозрмпрі гіяйщлмпрі могалів
вйагз. Нармкіпрщ Кмгдкп коацзт
ноакрзк уфапрі гомкагпщкмпрі у номудпі нозилярря оіхдлщ утвайдлзи
Кмлсдодлуієы кіелаомглзт лдуоягмвзт могаліжауіи Рагз Євомнз ла
жапігаллі 1 емврля 2009 омку бджнмпдодглщм взжлафає ракі ваейзві жапагз уфапрі гомкагпщкмпрі: 1) уфапрщ у
жбзоаллі и ндодгаллі нмгйягів оіжлзт
фйдлів гомкагпщкзт могаліжауіи ж кдрмы внйзву ла номудп утвайдлля нмйірзфлзт оіхдлщ; 2) гмвіоа ра фдпла
вжаєкмгія кіе нмйірзфлзкз пзйакз и
пупнійщпрвмк; 3) вігнмвігайщліпрщ і
номжмоіпрщ як ж бмку гомкагпщкзт
могаліжауіи, рак і ж бмку гдоеавлзт
могалів, мпкійщкз ваейзвм взжлаварз
гомкагпщкі могаліжауії як війщлі и
лджайделі проукруоз іж вйаплзкз
уійякз, оіхдллякз ра жатмгакз рмцм
[16; 17].
Взкйагдлд гмжвмйяє првдогеуварз, цм омжвзрмк агкіліпроарзвлмгм
ноава кає нмпріилм пніввіглмпзрзпя ж
ігдякз кмлпрзрууімлайіжку, гдкмкоарії, ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла, жабджндфуыфз вжаєкмвіглмпзлз
кіе мпмбмы і нубйіфлмы вйагмы. Тмку, лд жандодфуыфз іпрмозфлмї пнагкмєклмпрі омжвзрку агкіліпроарзвлмгм ноава, уваеаєкм, цм пуфапліи
Укоаїлі нмроіблд пуфаплд агкіліпроарзвлд ноавм, «мфзцдлд» віг рмгм лдгарзвлмгм гмпвігу проукруоувалля ра
ноавмвмгм одгуйывалля, якд лакмнзфзймпя жа гмвгі омкз вірфзжлялмї нмйірзкм-ноавмвмї іпрмоії. Так, лдмбтіглм нмжбурзпя «мнмжзуіилмпрі» пупнійщпрва і гдоеавлмгм анаоару жі жкі-
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цдлляк акудлрів у бік уномвагедлля
кдталіжків гмрозкалля ноав і пвмбмг
йыгзлз, смокувалля гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва ра нмбугмвз, лапакндодг,
агкіліпроарзвлмгм ноава як «пдовіплмгм». Звігпз – каогзлайщлд млмвйдлля агкіліпроарзвлмгм жакмлмгавпрва, моієлрмвалмгм ла одгйакдлрауіы
вжаєкмвіглмпзл «йыгзла – пупнійщпрвм – гдоеава».
Вмглмфап гйя нмйінхдлля якмпрі
могаліжауії ра сулкуімлувалля могалів нубйіфлмї вйагз лдмбтіглі лд прійщкз жакмлмгавфі лмвдйз, якзт і рак
гуед багарм, пкійщкз дсдкрзвлзи
кдталіжк жатзпру нмоухдлзт ноав у
нмоягку агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, жгарлмгм взявйярз нмоухдлля
пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ, укажуварз ла лзт, нмндодгеарз їтлє взлзклдлля, а в мкодкзт взнагкат –
жабмомлярз. Так, алайіжуыфз пугмву
ноакрзку Вдотмвлмгм Сугу у 2017–
2019 омкат, нмроіблм кмлпраруварз,
цм каиед в кмелмку пугмвмку оіхдллі нмймедлля Кмлпрзрууії Укоаїлз жапрмпмвалм в имгм кмрзвувайщліи
фапрзлі як гедодйм ноава, ла нігправі
якмгм взоіхуєрщпя ыозгзфлзи кмлсйікр, смокуєрщпя ноавмва нмжзуія, цм
мплмвала ла кмлпрзрууіилзт уіллмпрят ра їтлщмку внйзві ла пупнійщлі
віглмпзлз. Змкодка, у нмпралмват
Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу
в пкйагі Вдотмвлмгм Сугу віг 20
вдодпля 2019 омку № 815/2087/15,
віг
26
вдодпля
2019
омку
№ 826/11164/16,
№ 813/116/16,
№ 813/116/16,
№ 820/1104/17,
№ 812/1327/17 номрзноавліпрщ гіи
(бджгіяйщліпрщ) пуб’єкрів нубйіфлмї
агкіліпроауії мбґоулрмвалм ла мплмві
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди, жакоінйдлзт у праррі 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз
фдодж нозжку праррі 3 [18].

Помрд в йіквігауії ракмгм гзпбайалпу вагмку омйщ вігігоає лд номпрм
взжлалля бджнмпдодглщмї гії кмлпрзрууіилзт лмок, а ноакрзфла одайіжауія ущмгм кмлпрзрууіилмгм нозлузну. Оред, кмлпрзрууіилі лмокз каырщ прарз пнмлукайщлзк кмрзвмк
кмгдоліжауії фзллмгм агкіліпроарзвлмгм жакмлмгавпрва, жаплмвалмгм ла
кмлпрзрууіилзт уіллмпрят, пдодг
якзт ла ндохмку кіпуі – йыгзла. А
рмку гмймвла кдра пуфаплмї нубйіфлмї агкіліпроауії – какпзкайщлм нмвлм жагмвмйщлярз нмродбз «номпрмї
йыгзлз». Оглак ваорм фіркм взжлафзрз, які гії нубйіфлмї агкіліпроауії
є нмпйугакз, а які – сулкуімлайщлзк мбмв’яжкмк, у якзт псдоат гдоеавлмгм одгуйывалля кмейзвм лагаварз нубйіфлі нмпйугз, а в якзт –
лд кмейзвм. Ваейзву омйщ у ущмку
номудпі кає вігігоаварз гмкрозла
пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава
Укоаїлз. Дмкрозлайщлі роакрувалля
жабджндфуырщ врійдлля рдмодрзфлзт
кмлпроукуіи у ыозгзфлу пкйагмву
гдоеавлмї нмйірзкз, у фзллд жакмлмгавпрвм, у лмокарзвлд і кажуайщлд
рйукафдлля лмок ноава. Тме уоатувалля номнмжзуіи лаукмвмгм пніврмваозпрва ж номбйдк агкіліпроарзвлмї
одсмокз, одсмокувалля гіяйщлмпрі
агкіліпроарзвлзт пугів, угмпкмлайдлля фзллмгм кардоіайщлмгм ра
номудпуайщлмгм
агкіліпроарзвлмгм
жакмлмгавпрва є ндопндкрзвлмы кмгдййы омжвзрку агкіліпроарзвлмгм
ноава. Козрдоієк ракмгм омжвзрку і
є, вйаплд, жгарліпрщ агкіліпроарзвлмгм ноава вйапрзвзкз имку смокакз
і кдрмгакз жабджндфзрз врійдлля
кмлпрзрууіилзт уіллмпрди у ноакрзку нубйіфлмгм агкіліпроувалля.
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Рагзхдвпька О. Р. Кмлпрзрууіилі уіллмпрі як акпімймгіфлзи фзллзк смокувалля жагайьлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз
У праррі гмпйігедлм внйзв кмлпрзрууіилзт уіллмпрди ла жагайщлд агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз. Зажлафдлм, цм кмлпрзрууіилі уіллмпрі взкмлуырщ акпімймгіфлм-ігдилм-кмлуднруайщлзи внйзв ла агкіліпроарзвлд ноавм – віг нозилярря лмокз
ноава гм пугмвмгм жатзпру нмоухдлзт ноав; првмоыырщ прабійщлзи сулгакдлр гйя
првмодлля і сулкуімлувалля пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, мплмвлзк жавгалляк
якзт є одайіжауія ноав і пвмбмг нозварлзт мпіб; жгіиплыырщ бджнмпдодгліи лдмнмпдодгкмвалзи внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз у нубйіфліи псдоі як лмокз-нозлузнз ра
лмокз-ігдї. Зомбйдлм взплмвмк, цм взжлафдлля ндопндкрзв омжвзрку агкіліпроарзвлмгм ноава нмвзллм бурз нмв’яжалд ж ндвлмы одвіжієы имгм мплмвлзт гмкрозлайщлзт нмймедлщ ж рмфкз жмоу вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзк уіллмпряк, пралгаорак і
нозлузнак ноавмвмї, пмуіайщлмї, кмлпрзрууіилмї гдоеавз. Скйагмвмы фапрзлмы
одвіжії гмкрозлайщлзт жапаг жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава кає прарз ндодмпкзпйдлля имгм млрмймгіфлмї омйі і вжаєкмжв’яжку ж кмлпрзрууіилзк ноавмк.
Кйюфмві пймва: ноава йыгзлз, Кмлпрзрууія Укоаїлз, кмлпрзрууіилі уіллмпрі, жагайщлд агкіліпроарзвлд ноавм, євомндїжауія агкіліпроарзвлмгм ноава, нубйіфла агкіліпроауія, нубйіфлд агкіліпроувалля.

Рагыхдвпкая О. Р. Кмлпрзруузмллыд удллмпрз как акпзмймгзфдпкзи сакрмо
смокзомвалзя мбцдгм агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлы
В прарщд зппйдгмвалм вйзялзд кмлпрзруузмллшт удллмпрди ла мбцдд агкзлзпроарзвлмд ноавм Укоазлш. Оркдфдлм, фрм кмлпрзруузмллшд удллмпрз вшнмйляыр
акпзмймгзфдпкз-згдилм-кмлуднруайщлши вйзялзд ла агкзлзпроарзвлмд ноавм - мр
нозлярзя лмокш ноава к пугдблми жацзрш лаоухдллшт ноав; пмжгаыр прабзйщлши
сулгакдлр гйя сулкузмлзомвалзя пубчдкрмв нубйзфлми агкзлзпроаузз, мплмвлми
жагафди кмрмошт явйядрпя одайзжаузя ноав з пвмбмг фапрлшт йзу; мкажшваыр лднмподгпрвдллмд вйзялзд ла мбцдпрвдллшд мрлмхдлзя в нубйзфлми псдод как лмокшнозлузнш з лмокш-згдз. Сгдйал вшвмг, фрм мнодгдйдлзд ндопндкрзв оажвзрзя
агкзлзпроарзвлмгм ноава гмйелм бшрщ пвяжалм п мнодгдйдллми одвзжзди дгм мплмвлшт гмкрозлайщлшт нмймедлзи п рмфкз жодлзя пммрвдрпрвзя кмлпрзруузмллшк
удллмпряк, пралгаорак з нозлузнак ноавмвмгм, пмузайщлмгм, кмлпрзруузмллмгм
гмпугаопрва. Смправлми фапрщы одвзжзз гмкрозлайщлшт мплмв мбцдгм агкзлзпроарзвлмгм ноава гмйелм прарщ ндодмпкшпйдлзд дгм млрмймгзфдпкми омйз з вжазкмпвяжз п кмлпрзруузмллшк ноавмк.
Кйюфдвыд пймва: ноава фдймвдка, Кмлпрзруузя Укоазлш, кмлпрзруузмллшд
удллмпрз, мбцдд агкзлзпроарзвлмд ноавм, двомндзжаузя агкзлзпроарзвлмгм ноава,
нубйзфлая агкзлзпроаузя, нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд.

Radyshevska O. Constitutional values as an axiological factor of forming general
administrative law of Ukraine
The article investigates the influence of constitutional values on general
administrative law of Ukraine. It is stated that constitutional values exert axialideological-conceptual influence on administrative law - from the adoption of the rule of
law to the judicial protection of violated rights; create a stable foundation for the creation
and functioning of public administration entities whose main task is to exercise the rights
and freedoms of individuals; exert a direct direct influence on public relations in the
public sphere as norms-principles and norms-ideas. It is concluded that the definition of
prospects for the development of administrative law must be linked to a specific revision
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of its basic doctrinal provisions in terms of compliance with the constitutional values,
standards and principles of the rule of law, social and constitutional state. An integral
part of the revision of the doctrinal foundations of general administrative law must be a
rethinking of its ontological role and interrelation with constitutional law.
Dialectics of axiological orientation of administrative law are actually complex and
ambiguous, because the multi-stage and contradictory process itself of formation of
constitutional values and their formally-legal consolidation in the text of the
Constitution. This is due to the fact that there is always a certain gap between the
constitutional norms and the public realities between the constitutional values and their
implementation in practice.
Consolidation in the Constitution of Ukraine a number of fundamental constitutional
values that declare, in particular, Ukraine social, democratic, legal state (article 1 of the
Constitution of Ukraine). Also state that human rights and freedoms and their guarantees
determine the content and orientation of the state. The state responds to the person for
his activities. Affirm and ensure human rights and freedoms is the main responsibility of
the state is a result of political and constitutional cooperation. This constitutional model
of the legal procedure for the functioning of the state and society in many of its
components was also a model of the future state of the political, legal and economic
system, which serves as the target landmark of the prospects of a public and
simultaneously the criterion of conformity of this process to the principle of
constitutional democracy.
Key words: human rights, Constitution of Ukraine, constitutional values, common
administrative law, Europeanization of administrative law, public administration, public
administration.
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Сралмк ла пщмгмглі лаявлі одайщлі ндопндкрзвз вігкозрря в Укоаїлі озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, цм жукмвйдлм
взлзклдлляк оягу жакмлмгавфзт
іліуіарзв в ущмку ланоякі. Так, жа
вдодпдлщ-емврдлщ ущмгм омку жаодєпромвалм 2 мплмвлзт ра 10 айщрдоларзвлзт жакмлмномдкрів, які номнмлуырщ жкілз, в рмку фзпйі, айд лд
взкйыфлм у псдоі уноавйілля ждкдйщлзкз одпуопакз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля.
Мдра праррі – номалайіжуварз ра
взпвірйзрз мплмвлі озжзкз нмймедлщ
жакмлмномдкрів, які номнмлуырщпя
гйя нозилярря в ланоякку вігкозрря
війщлмгм озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі.
Такме, взжлафдлм мплмвлі ндопндкрзвз сулкуімлувалля каибурлщмгм озлку пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ ра
имгм внйзв ла уфаплзків агоаолмгм
озлку.

Так, мглзк ж мплмвлзт жакмлмномдкрів «Пом влдпдлля жкіл гм Здкдйщлмгм кмгдкпу Укоаїлз ра ілхзт жакмлмгавфзт акрів цмгм угмпкмлайдлля
пзпрдкз уноавйілля ра гдодгуйяуії у
псдоі ждкдйщлзт віглмпзл» № 2194
віг 01.10.2019 о. (гайі – Закмлмномдкр
№ 2194) номнмлуєрщпя номгмведлля
одсмокз гдудлроайіжауії ра фдогмвд
омжхзодлля нмвлмваедлщ мб’єглалзт
рдозрмоіайщлзт гомкаг (гайі – ОТГ) в
фапрзлі нубйіфлмгм агкіліпроувалля
ждкдйщлзкз гійялкакз жа кдеакз
лапдйдлзт нулкрів [5]. Зарвдогедлля
ракзт нмймедлщ нозжвдгд гм фдогмвмї
кмлудлроауії в оукат ОТГ вдйзкмгм
мбпягу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля, які оаліхд ндодгайзпщ
ла нігправі омжнмоягедлля Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 31.01.2018 о.
(гайі – Рмжнмоягедлля № 60-о), айд
лд взкйыфлм [3].
Сйіг жажлафзрз, цм Рмжнмоягедлля №60-о, лд гзвйяфзпщ ла впі

39

Публiчне право № 3 (35) (2019)
ндодвагз, буйм нозилярм впундодф
фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз.
Такзи мбтіг жакмлмгавпрва првмозв
ндвлі озжзкз гйя нубйіфлмгм уноавйілля ждкдйщлзкз гійялкакз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля,
які жлатмгярщпя нмжа кдеакз лапдйдлмгм нулкру ж мгйягу ла лапрунлд.
Чапрзлмы фдрвдормы праррі 122
Здкдйщлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі –
ЗК Укоаїлз) фіркм впралмвйдлі нмвлмваедлля рдозрмоіайщлзт могалів
Ддоегдмкагапроу
омжнмоягеарзпя
ждкдйщлзкз гійялкакз гдоеавлмї
вйаплмпрі
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля. Пдодваелм, ракі гійялкз жлатмгярщпя нмжа кдеакз лапдйдлмгм нулкру. Поз ущмку, у вігнмвіглмпрі гм фапрзлз гоугмї праррі 83 ра
праррі 12 ЗК Укоаїлз гм кмкулайщлмї
вйаплмпрі віглмпзйзпя йзхд ждкйі в
кдеат лапдйдлмгм нулкру, а рмку
омжнмоягеайзпя ракзкз ждкйякз
рійщкз пійщпщкі, пдйзцлі абм кіпщкі
оагз ла вігнмвігліи рдозрмоії. Тмбрм,
ЗК Укоаїлз фіркм омжкдеував нмвлмваедлля у псдоі нубйіфлмгм уноавйілля ждкдйщлзкз одпуопакз кіе
могалакз взкмлавфмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля. Ілакхд каеуфз, в кдеат лапдйдлмгм
нулкру пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз ждкйякз омжнмоягеайзпщ могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, а нмжа кдеакз
– рдозрмоіайщлі могалз Ддоегдмкагапроу [1].
В пвмы фдогу, Кабілдр Міліпроів
Укоаїлз (гайі – КМУ) пвмїк Рмжнмоягедлляк №60-о нмоухзв ракд омжкдеувалля нмвлмваедлщ у псдоі
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкдйщлзкз одпуопакз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля кіе могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра Ддоегдмкагпромк. Так, Рмжнмоягедлля №60о КМУ жмбмв’яжайм Ддоегдмкагапро
жабджндфзрз ндодгафу ждкйі гдоеавлмї вйаплмпрі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля, в рмку фзпйі, жа кдеакз лапдйдлмгм нулкру гм кмкулайщлмї вйаплмпрі бдж жкілз вігнмвіглмгм
жакмлмгавпрва, а пакд нмймедлщ ЗК
Укоаїлз.
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Такзк фзлмк, вед бійщхд омку
кз каєкм пзруауіы, кмйз нігжакмллзи лмокарзвлзи акр – Рмжнмоягедлля №60-о лд вігнмвігає ЗК
Укоаїлз. Опраллік абжаумк нулкру 1
йзпра Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз
№ Н-35267-18
віг
30.01.2009 о.
омж’яплдлм, цм у взнагку пундодфлмпрі лмок нігжакмллмгм акра лмокак
жакмлу пйіг жапрмпмвуварз лмокз
жакмлу, мпкійщкз віл кає взцу
ыозгзфлу пзйу [4]. Ілакхд каеуфз,
оджуйщрарз лджакмллмгм вроуфалля
КМУ у нубйіфлд агкіліпроувалля
ждкйякз
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля кмед нозжвдпрз гм рмгм,
цм впі ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля
нмжа
кдеакз лапдйдлмгм нулкру, які буйз
лагалі могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля сіжзфлзк і ыозгзфлзк
мпмбак у кмозпрувалля абм вйапліпрщ кмеурщ бурз взйуфдлі, як ракі,
які ндодгалі впундодф лмокак ЗК
Укоаїлз.
На кмы гукку, пакд в оджуйщрарі
взлзклдлля ракмгм озжзку ра в оджуйщрарі лдмбтіглмпрі фіркмгм жакоінйдлля ланоякку гдудлроайіжауії в
псдоі нубйіфлмгм агкіліпроувалля
ждкдйщлзкз гійялкакз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, був жаномнмлмвалзи Закмлмномдкр № 2194,
якзк жаномнмлмвалм влдпрз жкілз гм
праррі 83 ЗК Укоаїлз ра гмнмвлзрз
нмвлмваедлля могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в фапрзлі омжнмоягедлля ждкдйщлзкз гійялкакз жа
кдеакз лапдйдлмгм нулкру. Цд кайм
б взоіхзрз номбйдку лаявлмї пундодфлмпрі кіе Рмжнмоягедлляк №60-о
ра нмймедллякз ЗК Укоаїлз.
Помрд, жгагалд омжхзодлля нмвлмваедлщ ОТГ в оаккат вігкозрря війщлмгм озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі лд жбійщхзрщ ндопндкрзвз гйя
нмрдлуіилзт ілвдпрмоів, в рмку фзпйі
ілмждклзт, які лаоажі взкмозпрмвуырщ ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля абм
рійщкз нйалуырщ жатмгзрз ла агоаолзи озлмк Укоаїлз ж мгйягу ла лапрунлд.

Перспективи публічного адміністрування обігу земель . . .
Пм-ндохд, рзк ед жакмлмномдкрмк номнмлуырщ мбкдедлля нймці
ждкдйщлзт гійялмк кмкулайщлмї вйаплмпрі, які взправйярзкурщпя гйя
номгаеу ла аукуімл в омжкіоі лд
бійщхд 20 га. Воатмвуыфз рми сакр,
цм лаоажі аукуімл - уд бджайщрдоларзвлзи смокар номгаеу ракзт гійялмк, нмгіблі мбкдедлля жайзхаырщпя
лд лаикоацзк ваоіалрмк гйя агоаолзт тмйгзлгів, які нйалуырщ омжнмфарз гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ в Укоаїлі [5].
Пм-гоугд, хзомка кмлкуодлуія ла
ущмку озлку лд гапрщ лмвзк гоавуяк
жаирз ла рдозрмоії рзт ОТГ, гд вед
жгіиплыырщ гіяйщліпрщ пдодглі ра вдйзкі агоаоліи кмкналії. Агед в оаккат пвмєї гіяйщлмпрі вмлз гйзбмкм
пнівноауыырщ ж нодгправлзкакз ОТГ
ра могалакз гдоеавлмї вйагз. А рмку
нмява лмвмгм гоавуя, мфдвзглм, нозжвдгд гм првмодлля бао’єоів жі прмомлз
кмлкуодлрів.
Пм-родрє, лмвзк гоавуяк пйіг
жабурз ном ждкдйщлі гійялкз, які
лаоажі модлгуырщпя абм ндодгалі у
кмозпрувалля. Агед, як фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз (гмгмвмоакз
модлгз ждкйі), рак і жаномнмлмвалзк
жакмлмномдкрмк жакоінйдлд ндодваелд ноавм модлгаоів ла нозгбалля
ждкдйщлзт гійялмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля у взнагку їт
номгаеу, лавірщ в оаккат аукуімлу
[1, 5, 6].
Коік рмгм, лзжка айщрдоларзвлзт
жакмлмномдкрів номнмлує лак мбкдедлзи озлмк ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Такд мбкдедлля номявйяєрщпя у жабмомлі
ыозгзфлзк мпмбак ж ілмждклзкз
жаплмвлзкакз
нозгбаварз
ждкйі
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля
бугщ-якмї вйаплмпрі гм 2024 омку
[15, 16]. Такме, номнмлуырщ і мбкдедлля нмв’яжалі ж кмейзвіпры нозгбарз ждкйы пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля взкйыфлм гомкагялакз
Укоаїлз гм 2023 омку, цм, жлмву е
ракз, нмжбавйяє ілмждкуів абм ыозгзфлзт мпіб ж ілмждклзкз жаплмвлзкакз карз у вйаплмпрі вігнмвіглі
ждкдйщлі гійялкз [12].

Тмку, воатмвуыфі жаномнмлмвалі
жакмлмномдкрз, ла кмы гукку, єгзлзк ндопндкрзвлзк хйятмк жаилярря фапркз агоаолмгм озлку в Укоаїлі,
ніпйя жлярря кмоармоіы ла номгае
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля в Укоаїлі, є нозгбалля
кмонмоарзвлзт ноав вед іплуыфзт
агоаолзт кмкналіи, які каырщ ноава
модлгз, дксірдвжзпу ла ждкдйщлі
гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля абм вед нозгбайз ракі
гійялкз, які лд жлатмгярщпя ніг
кмоармоієк. Сакд ракзи хйят є лаиндопндкрзвліхзк гйя каибурліт
нодгправлзків агоаолмгм озлку ж
мгйягу ла лапрунлд.
Пм-ндохд, нозгбалля кмонмоарзвлзт ноав вед гавлм сулкуімлуыфмї агоаолмї кмкналії вкйыфає в пдбд
нозгбалля уійіплмгм каилмвмгм кмкнйдкпу ж лаявлзкз ждкйякз, які гмрмві гм взкмозпралля, лдмбтіглмы
лдоутмкіпры (пкйагз, сдокз, дйдвармоз, ждолмпухзйщлі кмкнйдкпз ра
іл.), пійщпщкмгмпнмгаопщкмы рдтлікмы, лайагмгедлзкз жв’яжкакз ж
модлгмгавуякз ждкдйщлзт гійялмк,
нодгправлзкакз ОТГ ра кіпудвзт
могалів гдоеавлмї вйагз.
Пм-гоугд, як вед буйм жажлафдлм,
модлгаоі ждкдйщлзт гійялмк пщмгмглі
і в нмгайщхмку карзкурщ ндодваелд
ноавм ла нозгбалля ждкдйщлзт гійялмк у вйапліпрщ. І нозгбалля нігнозєкпрва, якд кає в модлгі вдйзку кійщкіпрщ ждкйі ла лапрунлі 4 – 10 омків гає кмейзвіпрщ жакоінзрзпя ла
ущмку озлку, ніпйя фмгм жгіиплыварз
нмдранлд нозгбалля ждкдйщлзт гійялмк, які ндодбуваырщ в модлгі,
нмфзлаыфз ж гійялмк, які жлатмгярщпя в єгзлмку капзві бдж кмейзвзт
«хаткармк». Агед, агоаолі кмкналії
лауійдлі ла нозгбалля пійщпщкмгмпнмгаопщкмї ждкйі лд номпрм гйя її
взкмозпралля, а гйя нмгайщхмгм
ілвдпрувалля в лдї. Нанозкйаг, в
Укоаїлі ндохмфдогмвмы кдрмы гйя
багарщмт агоаолзт кмкналіи є бугівлзурвм кдйімоарзвлзт пзпрдк ла
нозгбалзт ждкдйщлзт гійялкат гйя
їт жомхдлля. Цд жукмвйдлм проіккзк
нмлзедлляк оівля вмймгмпрі в
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удлроайщліи фапрзлі Укоаїлз, гд омжрахмвалі мплмвлі нмруелмпрі лаибійщхзт агомтмйгзлгів Укоаїлз, цм в
нмгайщхмку кмед жлівдйыварз лавірщ взпмкзи оівдлщ бмлірдру ґоулрів,
лапйігкмк фмгм пралд жлзедлля уомеаилмпрі.
Такзк фзлмк, жа лаявлзт мбправзл ра ндопндкрзв, які вігмбоаедлі у
жгагалзт жакмлмномдкрат, єгзлмы
нозвабйзвмы кмейзвіпры гйя взтмгу
ла вірфзжлялзи агоаолзи озлмк є
нозгбалля вед сулкуімлуыфзт агоаолзт кмкналіи, які каырщ ноава кмозпрувалля абм вйаплмпрі ла вігнмвіглі ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Така, жгаваймпя б, бджайщрдоларзвла пзруауія
пкйайапя у жв’яжку ж лаявлмы модлглмы кважі-кмгдййы озлку ждкдйщ
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля
в Укоаїлі, яка бійщхд 20 омків ндодбувайа у віглмпліи прабійщлмпрі. І
гдякі мноаущмвалі жакмлмномдкрз,
мпмбйзвм їт айщрдоларзвлі ваоіалрз
номнмлуырщ ндодтіглзи ндоімг гм
2023 – 2024 омків, якзи номявйяєрщпя в првмодллі мбкдедлщ в фапрзлі
кмейзвзт пуб’єкрів ноава вйаплмпрі
ла пійщпщкмгмпнмгаопщку ждкйы. Такі
жкілз в жакмлмгавпрві, мфдвзглм, лд
влдпурщ оіжкзт жкіл в кмгдйщ озлку,
цм кає, як пвмї ндодвагз, рак і лдгмйікз [12, 15, 16].
Помрд, ж вігкозрряк озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля є и ілха кмейзвіпрщ взтмгу ла
вірфзжлялзи агоаолзи озлмк, взкмозпрмвуыфз ноз ущмку ілху біжлдп
кмгдйщ уноавйілля ждкйды, ліе номпрм взомцувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії.
Так, у взнагку вігкозрря озлку
бдж кмейзвзт мбкдедлщ, ыозгзфлі
мпмбз, в рмку фзпйі ж ілмждклзкз
жаплмвлзкакз кмеурщ нозгбарз єгзлзк капзвмк ндвлзи мбпяг пійщпщкмгмпнмгаопщкмї ждкйі гйя нмгайщхмї
ндодгафі її в модлгу пупіглік агоаолзк кмкналіяк. Звіплм е, мплмвлзи
нозбурмк віг ракмї кмгдйі лагтмгзрзкд у взгйягі модлглмї нйарз віг
агоаолмї кмкналії – модлгаоя. Поз
ущмку, в галмку взнагку, модлгла
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нйара, икмвіолм, бугд гдцм взца гйя
агоаолмї кмкналії, ліе якцм мпралля
б модлгувайа раку гійялку у гомкагялзла. І ракд уілмурвмодлля жукмвйдлм оягмк нозфзл.
Нмва біжлдп кмгдйщ ндодгбафає
ндодгафу в модлгу гдкійщкмт, а рм и
бійщхд гдпярка ждкдйщлзт гійялмк,
які омжкіцдлі єгзлзк капзвмк. Тмбрм, агоаола кмкналія мгоажу модлгує
гдкійщка гійялмк в мглмку кіпуі и в
мглмгм вйаплзка. Така пзруауія є
жлафлм взгігліхмы у нмоівляллі ж
«нігкмоармолзкз» нозварлзкз ждкйякз, агед, кмйз агоаола кмкналія
модлгує гдпярщ гійялмк у гдпярз вйаплзків, і лд впі ж лзт нігрозкуырщ
вігнмвіглу агоаолу кмкналіы. Збійщхзрз абм жкдлхзрз омжкіо модлглмї
нйарз абм жгіиплзрз гмгаркмві взнйарз ла кмозпрщ мглмгм вйаплзка лд
взигд, цм нігрвдогеуєрщпя ла ноакрзуі.
Бійщхд рмгм, гйя кмелмгм нігнозєкпрва у уіи псдоі єгзлзи капзв
ждкдйщлзт гійялмк в тмомхмку кіпуі
є йапзк хкармфкмк і віл пкмоіхд
ндоднйарзрщ жа раку модлгу вйаплзку
єгзлмгм капзву, ліе бугд взхукуварз гдпярщ лмвзт вйаплзків нозварлмї
ждкйі, які бугурщ «омжкзгалі» нм
впщмку капзву. Коік ущмгм, рака кмкналія лд нозв’яжала гм омжрахувалля
пвмїт мплмвлзт взомблзфзт нмруелмпрди абм мплмвлмгм кйапрдоу ждкдйщ.
Дмпрарлщм йзхд лаявлмпрі агоаолмї
кмкналії нмояг, яка жауікавйдла в
омжхзодллі ждкдйщлмгм балку. А
бугщ-яка агоаола кмкналія жавегз
жауікавйдла в омжхзодллі пвмгм ждкдйщлмгм балку.
В галмку взнагку, рака кмгдйщ
біжлдпу ндодгбафає пнівноауы у пзпрдкі B2B, гд ж мглієї прмомлз є агоаола кмкналія, а ж ілхмї уноавйяыфа
кмкналія, яка лагає ждкдйщлі гійялкз в модлгу агоаоліи кмкналії. Така
пзпрдка пнівноауі взкйыфає багарм
лдгарзвлзт сакрмоів, які взлзкаырщ
у омбмрі ж наимвзкакз. Звіплм е,
номпріхд ноауыварз ж мглієы йыгзлмы абм кмкналієы, ліе ж гдпяркмк.
Коік ущмгм, уноавйяыфа кмкналія,
яка лагаварзкд в модлгу гійялкз

Перспективи публічного адміністрування обігу земель . . .
пакмпріилм мноаущмвуварзкд сілалпмві апндкрз ра нзралля мнмгаркувалля пвмєї гіяйщлмпрі, а агоаола
кмкналія жмпдодгзрщпя ла взомцуваллі пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії.
Такме, лаявлі ндопндкрзвз хвзгкмї пакммкунлмпрі ракмї кмгдйі. Рмжкіо пщмгмгліхлщмї модлглмї нйарз жа
ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля кмодйыєрщпя віг
70,00 гм 250,00 гмйаоів США жа гдкрао у оік в жайделмпрі віг мбйапрі, гд
жлатмгзрщпя ждкдйщла гійялка. Поз
ущмку, дкпндорз номглмжуырщ, цм
ніпйя вігкозрря озлку пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ, уіла ла мпраллі кмед пкйагарз гм 2 000,00 гмйаоів
США жа гдкрао. Айд ваорм жажлафзрз,
цм лаоажі ждкдйщлі гійялкз, які лд
нігнагаырщ ніг кмоармоіи кмхруырщ

ла озлку лд бійщхд 1 200,00 гмйаоів
США жа гдкрао. А «нігкмоармолі»
ждкйі, які сакрзфлм номгаырщпя, в
рмку фзпйі, айд лд взкйыфлм хйятмк
укйагалля гмгмвмоу дксірдвжзпу кмела нозгбарз жа 800,00 – 1 200,00
гмйаоів США.
Тмку, кмела пномглмжуварз, цм
рака кмгдйщ біжлдпу кає лднмгалі ндопндкрзвз гйя її вномвагедлля ніпйя
вігкозрря озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля. Коік ущмгм, лзжка жакмлмномдкрів, які лаоажі
жаодєпромвалі у Вдотмвліи Рагі Укоаїлз кмеурщ, як пнозярз омжвзрку
нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкйякз
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля
ніпйя вігкозрря війщлмгм озлку, рак і
жвужзрз кмейзвмпрі нубйіфлмгм агкіліпроувалля у уіи псдоі.
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Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз ж нозвмгу мбігу
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: номдкр Закмлу Укоаїлз №2178-3 віг
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11. Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз (цмгм вгмпкмлайдлля нозомгммтмомллмгм одезку взкмозпралля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля у номудпі жаномвагедлля мбігу ждкдйщ): номдкр Закмлу Укоаїлз
№ 2178-5
віг
09.10.2019 о.
URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67047.
12. Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: номдкр Закмлу Укоаїлз №2178-6 віг
09.10.2019 о. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67050.
13. Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм ноава вйаплмпрі ла ждкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля ра нмоягку їт мбігу: номдкр Закмлу Укоаїлз №2178-7 віг 10.10.2019 о. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67055.
14. Пом влдпдлля жкіл гм Здкдйщлмгм кмгдкпу Укоаїлз цмгм укмв жаномвагедлля мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: номдкр Закмлу Укоаїлз
№ 2178-8
віг
10.10.2019 о.
URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=67056.
15. Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: номдкр Закмлу Укоаїлз №2178-9 віг
10.10.2019 о. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67058.
16. «Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм мбігу ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля: номдкр Закмлу Укоаїлз №2178-10 віг
10.10.2019 о. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67059.

Лівак А. П. Пдопндкрзвз нубйіфлмгм агкіліпроувалля мбігу ждкдйь пійьпькмгмпнмгаопькмгм нозжлафдлля ра имгм внйзв ла агоаолзи озлмк Укоаїлз
Опраллік фапмк нодгправлзкакз Осіпу Поджзгдлра ра гдякзкз лаомглзкз гднураракз Укоаїлз іліуіимвалм омбмру цмгм омжомбкз вдйзкмї кійщкмпрі жакмлмномдкрів,
які кайз б нігхрмвтлурз Укоаїлз гм вігкозрря озлку ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля в Укоаїлі. Бійщхд рмгм, ракзкз жакмлмномдкракз номнмлуырщпя гмвмйі
пдоимжлі жкілз в мплмвлі нмймедлля жакмлмгавпрва цмгм нубйіфлмгм уноавйілля ждкдйщлзкз одпуопакз, які каырщ ніггмруварз гдоеавлзи анаоар гм одгуйывалля війщлмгм озлку пійщпщкмгмпнмгаопщкзт ждкдйщ. В уіи праррі номалайіжмвалм нмймедлля
лаявлзт жакмлмномдкрів в фапрзлі жкіл цмгм нубйіфлмгм агкіліпроувалля ждкдйщлзкз
одпуопакз Укоаїлз. Коік ущмгм, жомбйдлм ндвлі взплмвкз цмгм кмейзвмгм внйзву
лаявлзт жакмлмномдкрів ла агоаолзи озлмк ра ла нмрдлуіилзт имгм уфаплзків.
Кйюфмві пймва: ждкдйщлі гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля, війщлзи
озлмк, жакмлмномдкрз, гдудлроайіжауія, агоаолзи озлмк.
Лзвак А. П. Пдопндкрзвы нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя мбмомра ждкдйь
пдйьпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя з дгм вйзялзд ла агоаолыи оылмк Укоазлы
В нмпйдглдд водкя нодгправзрдйякз Осзпа Поджзгдлра з лдкмрмошкз лаомглшкз гднураракз Укоазлш злзуззомвалм оабмру нм оажоабмркд бмйщхмгм кмйзфдпрва
жакмлмномдкрмв, кмрмошд гмйелш нмгрмйклурщ Укоазлу к мркошрзы ошлка ждкдйщ
пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя в Укоазлд. Бмйдд рмгм, ракзкз жакмлмномдкракз
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Перспективи публічного адміністрування обігу земель . . .
нодгйагаырпя гмпрармфлм пдощджлшд зжкдлдлзя в мплмвлшд нмймедлзя жакмлмгардйщпрва м нубйзфлмгм уноавйдлзя ждкдйщлшкз одпуопакз, кмрмошд гмйелш нмггмрмвзрщ
гмпугаопрвдллши аннаоар к одгуйзомвалзы пвмбмглмгм ошлка пдйщпкмтмжяипрвдллшт
ждкдйщ. В ърми прарщд номалайзжзомвалш нмймедлзя зкдыцзтпя жакмлмномдкрмв в
фапрз зжкдлдлзи мрлмпзрдйщлм нубйзфлмгм агкзлзпрозомвалзя ждкдйщлшкз одпуопакз Укоазлш. Комкд ърмгм, пгдйалш мнодгдйдллшд вшвмгш мрлмпзрдйщлм вмжкмелмгм вйзялзя зкдыцзтпя жакмлмномдкрмв ла агоаолши ошлмк з ла нмрдлузайщлшт
уфапрлзкмв.
Кйюфдвыд пймва: ждкдйщлшд уфапркз пдйщпкмтмжяипрвдллмгм лажлафдлзя, пвмбмглши ошлмк, жакмлмномдкрш, гдудлроайзжаузя, агоаолши ошлмк.
Livak A. Prospects of public administration of agricultural land circulation and its
impact on the agrarian market of Ukraine
Recently, representatives of the Office of the President and some people's deputies of
Ukraine have initiated work to develop a large number of bills that would push Ukraine
to open the agricultural land market in Ukraine. Moreover, such bills propose rather
serious changes to the basic provisions of the legislation on public land management,
which should prepare the state apparatus to regulate the free market of agricultural land.
This article analyzes the provisions of the existing draft laws regarding changes in public
administration of land resources in Ukraine.
The author concludes that with the opening of the agricultural land market there is
another possibility of entering the domestic agrarian market, while using a different
business model of land management than simply growing agricultural products.
Also substantiates the opinion that the only promising way of occupying a share of
the agricultural market in Ukraine, after lifting the moratorium on the sale of agricultural
land in Ukraine, is the acquisition of corporate rights of existing agricultural companies
that have the right to lease, emphasize on agricultural land or already agricultural land
not under the moratorium. In addition, some conclusions have been drawn regarding the
possible impact of existing bills on the agricultural market and its potential participants –
a number of bills currently registered with the Verkhovna Rada of Ukraine can both
promote the development of public administration of agricultural land upon the opening
of the free market or narrow down the possibilities of public administration in this area.
The new business model provides for the lease of several or even more than a dozen
plots of land, which are located in a single array. That is, an agricultural company rents
several plots in one place and one owner at once. This situation is much more
advantageous than "under moratorium" private land, because when an agricultural
company leases ten parcels to ten owners, not all of them support the respective
agricultural company. Increasing or decreasing the rent or making additional payments to
one owner will not work, which is proven in practice. It can be predicted that such a
business model has good prospects for its implementation after the opening of the
agricultural land market. In addition, a number of bills that are currently registered with
the Verkhovna Rada of Ukraine can both facilitate the development of public
administration of agricultural land upon the opening of the free market and narrow down
the possibilities of public administration in this area.
Key words: agricultural land, free market, bills, decentralization, agrarian market.
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Питання міжнародно-правового
cтатусу Міжнародного кримінального
суду
Есдкрзвла гіяйщліпрщ кіелаомглмгм пніврмваозпрва у псдоі номрзгії
кіелаомглмї жймфзллмпрі нмродбує
ґоулрмвлмгм гмпйігедлля ілпрзрууіилм-ноавмвмї пзпрдкз кіелаомглмгм
козкілайщлмгм ноавмпуггя, ваейзвзк
дйдкдлрмк якмї взпрунає Міелаомглзи козкілайщлзи пуг (гайі ракме –
Суг фз МКС), якзи лабоав фзллмпрі
ж 1 йзнля 2002 омку ніпйя имгм оарзсікауії бійщх ліе хіпргдпярщка
гдоеавакз.
Заплувалля
ра
гіяйщліпрщ
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
як лджайделмгм ра гіыфмгм ла
нмпріиліи мплмві кіелаомглмгм пугмвмгм могалу прайм пуррєвзк нмхрмвтмк гйя омжвзрку кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, мпрармфлмгм смокувалля пзпрдкз кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноавмпуггя, яка нмкйзкала жабджндфуварз кіелаомглзи ноавмнмоягмк ра жгіиплыварз дсдкрзвлу
бмомрщбу іж кіелаомглмы жймфзлліпры.
Як вігмкм, жаплувалля Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу вігбуймпя
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вігнмвіглм
гм
багармпрмомллщмгм
кіелаомглмгм гмгмвмоу - Рзкпщкмгм
праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм
пугу (алгй. Rome Statute of the
International Criminal Court), якзи
буйм нозилярм 17 йзнля 1998 омку ла
Дзнймкарзфліи кмлсдодлуії нмвлмваелзт
нодгправлзків
гдоеавуфаплзущ ніг дгігмы Оогаліжауії
Об’єглалзт Науіи. Ддоеавз-уфаплзкз
ущмгм Сраруру нмгмгзйзпщ ла жаплувалля Сугу ж кдрмы ―номрзгії лаиряефзк жймфзлак, які жагомеуырщ
кзоу, бджндуі і бйагмнмйуффы‖ ра ж
кдрмы првмодлля лдмбтіглзт гаоалріи
гйя ―жгіиплдлля кіелаомглмгм ноавмпуггя‖. На улівдопайщлзи таоакрдо
Рзкпщкмгм праруру МКС вкажуырщ
прарзпрзфлі галі – пралмк ла емврдлщ
2019 омку имгм нігнзпалм 155 ра оарзсікмвалм 122 гдоеавакз. Укоаїла
нігнзпайа Срарур у 2000 омуі, айд гм
ущмгм фапу имгм лд оарзсікувайа, тмфа
ущмгм взкагає Угмга ном апмуіауіы ж
Євомндипщкзк Смыжмк. І гйя кмейзвмпрі ракмї оарзсікауії, як вігмкм,
првмодлі впі лдмбтіглі укмвз, які нм-

Питання міжнародно-правового статусу Міжнародного кримінального суду
йягаырщ у рмку, цм буйз влдпдлі
вігнмвіглі жкілз гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз ра які лабуйз фзллмпрі ж 30
фдовля 2019 омку. Помрд, лаха гдоеава нозиляйа оіхдлля пкмозпрарзпщ
мпмбйзвзк кіелаомглм-ноавмвзк кдталіжкмк нмфарку номвагедлля у Сугі
цмгм гдоеавз, яка лд є уфаплзкмк
Рзкпщкмгм праруру (нулкр 3 праррі 12
Сраруру), а пакд – Вдотмвла Рага
Укоаїлз нозиляйа ра ланоавзйа гм
Сугу гві Заявз ном взжлалля ыозпгзкуії МКС цмгм кмлкодрлзт пзруауіи. Пдоха рака Заява Укоаїлз ном
взжлалля ыозпгзкуії Міелаомглмгм
козкілайщлмгм пугу прмпувайапя цмгм
кмейзвмгм вфзлдлля жймфзлів номрз
йыгялмпрі ніг фап кзолзт акуіи
номрдпрів у ндоімг ж 21 йзпрмнага
2013 омку нм 22 йырмгм 2014 омку.
Доуга Заява Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
нмйягайа у взжлаллі ыозпгзкуії
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
цмгм кмейзвмгм вфзлдлля жймфзлів
номрз йыгялмпрі ра вмєллзт жймфзлів
ла впіи рдозрмоії Укоаїлз ж 20 йырмгм
2014 омку нм рдндоіхліи фап.
Хаоакрдолмы мпмбйзвіпры урвмодлля Міелаомглмгм козкілайщлмгм
пугу прайм рд, цм жаплувалля Сугу
гдоеавакз-уфаплзуякз вігбуймпя жа
іліуіарзвмы ра жа акрзвлмї уфапрі
ООН. Змкодка, ж пакмгм нмфарку акрзвлм іліуіывайа жаплувалля нмпріилм
гіыфмгм кіелаомглмгм пугу Гдлдоайщла апакбйдя ООН; пакд вігнмвіглм гм
оягу
її
оджмйыуіи
Кмкіпієы
кіелаомглмгм ноава ООН буйм омжомбйдлм номдкр кіелаомглмгм гмгмвмоу у смокі Сраруру ущмгм Сугу.
Сакд Гдлдоайщла апакбйдя ООН
пкйзкайа Дзнймкарзфлу кмлсдодлуіы
в Рзкі у 1998 омуі ж кдрмы урвмодлля
Сугу. Ваейзвзк нмймедлляк Рзкпщкмгм Сраруру є рд, цм Суг нмв'яжалзи
ж пзпрдкмы Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи, рмбрм взжлафдлм, цм віл є ваейзвзк дйдкдлрмк вігнмвіглмї пзпрдкз
ООН. Хмфа ракме і жажлафаєрщпя, цм
Суг, явйяыфзпщ лджайделзк пугмвзк
могалмк, бугує вжаєкмвіглмпзлз ж
ООН ла гмгмвіолзт жапагат ра жа акрзвлмї уфапрі Апакбйдї гдоеавуфаплзущ ра Гмймвз Сугу. Златмг-

едлля Сугу в пзпрдкі ООН мбукмвйдлм ракме і рзк, цм мглієы ж нігправ
жгіиплдлля лзк ыозпгзкуії віглмплм
жймфзлів, взжлафдлзт у праррі 5
Рзкпщкмгм праруру, є оіхдлля Рагз
Бджндкз ООН, яка гіє вігнмвіглм гм
нмймедлщ гйавз VII Сраруру ООН
(нулкр ―в‖ праррі 13 Рзкпщкмгм праруру) [1].
Маыфз ыозпгзкуіы віглмплм пакзт пдоимжлзт жймфзлів, цм взкйзкаырщ пруобмваліпрщ упієї кіелаомглмї
пнійщлмрз, а пакд – жймфзлу гдлмузгу,
жймфзлів номрз йыгялмпрі, вмєллзт
жймфзлів ра жймфзлу агодпії, Міелаомглзи козкілайщлзи пуг кмед жгіиплыварз пвмї сулкуії і нмвлмваедлля
ла рдозрмоії бугщ-якмї гдоеавзуфаплзуі, а ракме, вігнмвіглм гм пндуіайщлмї угмгз, ла рдозрмоії бугщ-якмї
ілхмї гдоеавз, яка лд є уфаплзуды
Рзкпщкмгм праруру. Алайіж нмймедлщ
праррі 13 Рзкпщкмгм праруру жапвігфує,
цм уя прарря лд рійщкз взжлафає мбправзлз, жа якзт Міелаомглзи козкілайщлзи пуг омжнмфзлає гіяйщліпрщ
нм жгіиплдллы ноавмпуггя, айд і взмкодкйыє пзруауіы, ноз якіи кмейзвд
жапрмпувалля ыозпгзкуії Сугу як
віглмплм гдоеав-уфаплзущ, рак і віглмплм гдоеав, які цд лд прайз уфаплзкакз Сраруру. Поз ущмку, коік
ндодгафі Міелаомглмку козкілайщлмку пугу вігнмвіглмї пзруауії Рагмы
Бджндкз ООН, у Сугу вігпурля улівдопайщла ыозпгзкуія віглмплм кіелаомглзт жймфзлів, цм лд мжлафає, ла
лахд ндодкмлалля, мрозкалля жа ндвлзт укмв ракмї ыозпгзкуії в каибурлщмку.
З уоатувалляк лавдгдлмгм, нзралля кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
каырщ ваейзвд жлафдлля гйя нмгайщхмгм омжвзрку гмкрозлз кіелаомглмгм ноава, мпкійщкз Суг кає мпмбйзвмпрі як ж рмфкз жмоу кдталіжку имгм
жаплувалля ра прарупу лджайделмї ра
гіыфмї ла нмпріиліи мплмві кіелаомглмї пугмвмї упралмвз, яка ла мплмві
нозлузну кмкнйікдлраолмпрі гмнмвлыє лауімлайщлі могалз козкілайщлмї
ыпрзуії, рак і имгм кіелаомглмноавмвмї ноавмпуб’єкрлмпрі.
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Пзралля
кіелаомглм-ноавмвмї
ноавмпуб’єкрлмпрі лабуйз ноакрзфлмгм
жлафдлля ж нмфарку гіяйщлмпрі Сугу,
мпкійщкз, як жажлафаймпя взцд, ж 1
йзнля 2002 омку лабув фзллмпрі Рзкпщкзи прарур Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу ра буйм омжнмфарм номудпуайщлу гіяйщліпрщ нозлузнмвм лмвмї
кіелаомглмї пугмвмї упралмвз, алаймгів якмї у пвірі лд іплувайм.
Опмбйзвмпрі Міелаомглмгм козкілайщлмгм
пугу
як
пуб’єкра
кіелаомглмгм ноава (як і ілхзт
пуб’єкрів кіелаомглмгм ноава) взжлафаєрщпя лмокакз кіелаомглмгм ноава,
цм впралмвйыырщ имгм урвмодлля,
ыозгзфлу нозомгу ра мбпяг имгм ноавмпуб’єкрлмпрі. Пзралля кіелаомглмї
ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу взжлафдлм у
жаплмвлзущкмку акрі цмгм имгм урвмодлля - Рзкпщкмку прарурі Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, а ракме,
жмкодка, кмеурщ гмгаркмвм бурз
взоіхдлі у вігнмвіглзт кіелаомглзт
угмгат ж ООН ра пндуіайщлзт угмгат ж
бугщ-якмы гдоеавмы, яка лд є
уфаплзуды Рзкпщкмгм праруру ра ла
рдозрмоії якмї ніпйя укйагдлля ракмї
пндуіайщлмї
угмгз
МКС
кмед
жгіиплыварз пвмы гіяйщліпрщ.
У Рзкпщкмку прарурі Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу номгмймхуєрщпя, цм ―Суг вмймгіє кіелаомглмы ноавмпуб’єкрліпры. Віл ракме
вмймгіє ракмы ноавмжгарліпры, кмроа
кмед бурз лдмбтіглмы гйя жгіиплдлля имгм сулкуіи‖ (нулкр 1 праррі 4
Сраруру) [1]. Такме взжлафдлля
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу
взжлафдлм у кіелаомглмку гмгмвмоі,
якзи є фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз, а пакд в Угмгі
ном нозвійдї ра ікулірдрз Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу віг 10 вдодпля 2002 омку, гм якмї Укоаїла
нозєглайапщ вігнмвіглм гм Закмлу
Укоаїлз № 254-V віг 18 емврля 2006
омку, ра яка лабоайа фзллмпрі гйя
Укоаїлз 19 йзпрмнага 2006 омку. У
праррі 2 ―Поавмпуб’єкрліпрщ і ноавмвзи праруп Сугу‖ уієї Угмгз жажлафаєрщпя, цм ―Суг кає кіелаомглу
ноавмпуб’єкрліпрщ і раку ноавмжгарліпрщ, яка кмед бурз лдмбтіглмы
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гйя жгіиплдлля имгм сулкуіи ра гмпяглдлля имгм уійди‖ [2].
Опкійщкз як у Рзкпщкмку прарурі
МКС, рак і в 1Угмгі ном нозвійдї ра
ікулірдрз Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, лд взжлафдлм смокз
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі Сугу,
взлзкаырщ нзралля цмгм ракмї смокз, цм, в пвмы фдогу, првмоыє ндодгукмвз гйя лаукмвмї гзпкупії ж мкодкзт нзралщ ноавмвмгм прарупу МКС.
Змкодка, омжгйягаыфз нзралля ноавмпуб’єкрлмпрі МКС взлзкає нзралля, фз явйяєрщпя рака имгм ноавмпуб’єкрліпрщ, яка жакоінйдла в Рзкпщкмку
прарурі,
ноавмпуб’єкрліпры
кіелаомглмї могаліжауії абм е уд
ндвла лмва гйя кіелаомглмгм ноава
смока ноавмпуб’єкрлмпрі.
Алайіж лаукмвмї йірдоаруоз жапвігфує, цм в рдмоії кіелаомглмгм
ноава пдодг гмпйіглзків лд іплує
єглмпрі у ущмку нзраллі. Змкодка,
мглі гмпйіглзкз вваеаырщ, цм
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг є
кіелаомглмы могаліжауієы [3].
Ілхі вфдлі-кіелаомглзкз жандодфуырщ нозлайделіпрщ МКС гм
кіелаомглзт могаліжауіи. Обґоулрмвуыфз пвмы нмжзуіы, вмлз вкажуырщ
ла мпмбйзвмпрі нмбугмвз ілпрзрууіилмї кмгдйі Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, жмкодка, жвдораырщ
увагу ла мпмбйзвмпрі ноавмвмгм прарупу
Апакбйдї
гдоеав-уфаплзущ
Рзкпщкмгм праруру [4]. Ндмбтіглм
вігкірзрз ракме і мпмбйзву нмжзуіы
мкодкзт вфдлзт, які вваеаырщ, цм
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг є
кіелаомглмы могаліжауієы жі жкіхалмы нозомгмы [5].
Вваеаєкм, цм кмедл ж жажлафдлзт лаукмвзт нмгйягів жапйугмвує ла
увагу. Айд, ноз ущмку, пйіг лагмймпзрз ла рмку, цм кіелаомгла ноавмпубєкліпрщ – уд вйапрзвіпрщ пубєкра
кіелаомглмгм ноава, яка взжлала і
взжлафдла лмокакз кіелаомглмгм
ноава, цм пкйагаєрщпя ж ракзт її дйдкдлрів,
як
кіелаомгла
ноавмжгарліпрщ, кіелаомгла гієжгарліпрщ ра
кіелаомгла гдйікрмжгарліпрщ.
Поавмпуб’єкрліпрщ
кіелаомглмї
могаліжауії кає гмгмвіолу мплмву ра

Питання міжнародно-правового статусу Міжнародного кримінального суду
мбкдедла гмгмвіолзкз оаккакз. У
Помдкрі прарди ном вігнмвігайщліпрщ
кіелаомглзт могаліжауіи, омжомбйдлзт кмкіпієы кіелаомглмгм ноава, ніг
кіелаомглмы могаліжауієы омжукіырщ
могаліжауіы, првмодлу ла мплмві
кіелаомглмгм гмгмвмоу, уфаплзкакз
якмгм є гдоеавз [6]. Поз ущмку,
кіелаомглі могаліжауії кмеурщ карз
ндвлі вігкіллмпрі ра мпмбйзвмпрі. У
Кмлпуйщрарзвлмку взплмвку Міелаомглмгм Сугу ООН віг 11 квірля
1949 омку ―Пом вігхкмгувалля жбзрку, нмлдпдлмгм ла пйуебі ООН‖ ж ущмгм нозвмгу жажлафаймпя, цм ―пуб’єкрз
ноава рієї фз ілхмї ноавмвмї пзпрдкз
лд є мбмв’яжкмвм ігдлрзфлзкз, мпкійщкз игдрщпя ном їтлы нозомгу абм мбпяг їтліт ноав‖ [7]. Звзфаилм, цм у
взнагкат,
кмйз
кмкндрдлуія
кіелаомглмї могаліжауії взжлафдла
лдмглмжлафлм, взлзкаырщ пкйаглмпрі
ноз впралмвйдллі її ыозпгзкуіилзт
кде. Дйя взоіхдлля уієї номбйдкз в
лаукмвзт кмйат іплуырщ нмгйягз цмгм
взоіхдлля ракмї номбйдкз. Змкодка, в
ракзт взнагкат мб’єк кмкндрдлуії
номнмлуєрщпя взжлафарз абм хйятмк
рйукафдлля мкодкзт нмймедлщ жаплмвлзущкзт гмкукдлрів (праруру)
кіелаомглмї могаліжауії (уд рак жвала
гагала кмкндрдлуія), абм взтмгяфз іж
жагайщлзт уійди, жасікпмвалзт в її
прарурі (рак жвала ікалдлрла кмкндрдлуія). Позбіфлзкз кмлуднуіи ікалдлрлмї кмкндрдлуії (ланозкйаг, лмовджщкзи ыозпр Ф. Сдидопрдг) ра гагалмї кмкндрдлуії (ланозкйаг, ыозпр іж
Вдйзкмбозралії Д. Бмудр) взтмгярщ ж
рмгм, цм бугщ-яка кіелаомгла могаліжауія кмед вфзлярз бугщ-які гії,
які лдмбтіглі гйя гмпяглдлля її уійди,
лджайделм віг кмлкодрлзт нмймедлщ
упралмвфмгм
акру
абм
ілхзт
кіелаомглзт гмкмвйдлмпрди, абм в
пзйу ікалдлрлзт, влуроіхлщм таоакрдолзт кіелаомгліи могаліжауії вйапрзвмпрди, абм ла мплмві гагалмї кмкндрдлуії, кмроа кмед бурз омжуклм
мрозкала взтмгяфз іж уійди ра жавгалщ
могаліжауії. Зомжукійм, цм хйятмк
жаномвагедлля
ракзт
кмлуднуіи
кіелаомгла
могаліжауія
мрозкує
лдмбтіглу глуфкіпрщ в взоіхдллі пра-

рурлзт уійди ра сулкуіи, лд вгаыфзпщ
гм номудгуоз влдпдлля жкіл ра гмнмвлдлщ гм прарурлзт гмкукдлрів.
Помрд ракд рйукафдлля нмвзллм
вігнмвігарз гмгмвіоліи нозомгі пуфаплзт кіелаомглзт могаліжауіи. Опкійщкз кіелаомглд козкілайщлд ноавм
вігоіжляєрщпя фіркмы кмлкодрліпры, лд
пукіплмы ж омжхзодлзк рйукафдлляк
ноава, омжхзодлля ыозпгзкуіилзт
нмвлмваедлщ кіелаомглмї пугмвмї
ілпрзрууії нмродбує, ла лахд ндодкмлалля, влдпдлля жкіл ра гмнмвлдлщ гм
вігнмвіглзт жаплмвлзущкзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів.
Алайіж
вігнмвіглзт
лмок
кіелаомглмгм ноава жапвігфує, цм
Міелаомглзи козкілайщлзи пуг кає
багарм
мжлак,
які
нозракаллі
кіелаомглзк могаліжауіяк. Так, жажлафаыфз
ном
нозлайделіпрщ
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу гм
кіелаомглзт могаліжауіи, кз вбафаєкм
лаявліпрщ у лщмгм мжлак, які нозракаллі галзк нмтіглзк пуб’єкрак
кіелаомглмгм ноава. Змкодка, имгм
урвмодлля ра гіяйщліпрщ жгіиплдлм
вігнмвіглм гм лмок кіелаомглмгм
ноава – в пзйу кіегдоеавлмї угмгз
(жаплмвлзущкмгм акру) – Рзкпщкмгм
праруру. Суг є могалмк гдоеавуфаплзущ ущмгм Сраруру ра нмкйзкалзи гмнмвлыварз іплуыфі лауімлайщлі
пугмвм-ноавмві пзпрдкз. Дйя Сугу є
таоакрдолзк лаявліпрщ влуроіхлщмгм
ноава. Такме МКС жгіиплыє прарурлу
гіяйщліпрщ ла нмпріиліи мплмві ра
нозикає уфапрщ у кіелаомглзт віглмпзлат віг вйаплмгм ікдлі. Поз ущмку,
як і ілхі нмтіглі пуб’єкрз кіелаомглмгм ноава, віл жгіиплыє пвмї нмвлмваедлля вігнмвіглм гм кде пвмєї кмкндрдлуії, взжлафдлмї прарурлзкз гмкукдлракз. Опкійщкз Міелаомглзи
козкілайщлзи пуг був жаплмвалзи
гдоеавакз-уфаплзуякз, имгм ыозпгзкуіила кмкндрдлуія мбкдеуєрщпя
оягмк фзллзків, псмокуйщмвалзт
гдоеавакз-жаплмвлзуякз галмгм пугмвмгм могалу в нмймедллят Рзкпщкмгм праруру [1].
Помрд, жапйугмвуырщ ла увагу і
вігкіллі віг кіелаомглзт могаліжауіи
озпз Міелаомглмгм козкілайщлмгм
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пугу. Змкодка, мпмбйзвмпрі ноавмвмгм
прарупу Апакбйдї гдоеав-уфаплзущ
Рзкпщкмгм праруру жапвігфуырщ, цм
жажлафдла Апакбйдя лд є дйдкдлрмк
влуроіхлщмї проукруоз Сугу, тмфа і
взкмлує ваейзві сулкуії жакмлмгавфмгм могалу, а ракме могалу лагйягу жа агкіліпроарзвлмы гіяйщліпры
МКС, лд вроуфаыфзпщ в жгіиплдлля
Сугмк ноавмпуггя. Сакд гм нмвлмваедлщ уієї Апакбйдї віглдпдлм нозилярря
одкмкдлгауіи
Піггмрмвфіи
кмкіпії, в рмку фзпйі жкілз ра гмнмвлдлля гм Ейдкдлрів жймфзлів ра
Поавзй номудгуоз ра гмкажувалля.
Такі нмвлмваедлля кає ракме Огйягмва Кмлсдодлуія. Дала мбправзла
вкажує ла вігкіллмпрі могаліжауіилмї
проукруоз Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу у нмоівляллі ж могаліжауіилмы
проукруомы
ілхзт
кіелаомглзт могаліжауіи, гд могалз,
які жабджндфуырщ нодгправлзурвм впіт
гдоеав-уфаплзущ, ноавмкмфлі омжгйягарз бугщ-які нзралля гіяйщлмпрі галзт могаліжауіи.
Оред, Міелаомглзи козкілайщлзи пуг лагійдлзи гвмїпрмы ноавмвмы нозомгмы, яка нмйягає в пзлдогії
дйдкдлрів роагзуіилмї кіелаомглмї
могаліжауії ра лджайделмї кіелаомглмї пугмвмї ілпрзрууії. Поавмвзи праруп кіелаомглмї могаліжауії жабджндфує Сугу вігнмвіглу лджайделіпрщ, а
праруп лджайделмгм кіелаомглмгм
пугу гмжвмйяє жгіиплыварз ноавмпуггя, кдоуыфзпщ лмокакз ра мплмвлзкз
нозлузнакз як кіелаомглмгм ноава,
рак і лауімлайщлмгм козкілайщлмгм
ноава
бійщхмпрі
коаїл-уфаплзущ.
Вваеаєкм, цм рака ілпрзрууіила кмгдйщ жабджндфує лджайделіпрщ ра
дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі МКС ноз
жгіиплдллі ноавмпуггя, гаоалрувалля

гмрозкалля жакмллзт номудпуайщлзт
ноав упіт уфаплзків пугмвмгм номудпу.
Помрд, у нмгайщхмку, ж кдрмы
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ра якмпрі
гіяйщлмпрі Сугу у нзраллят номрзгії
кіелаомглмї жймфзллмпрі іплує лдмбтігліпрщ лагійдлля имгм улівдопайщлмы ыозпгзкуієы. Оплмвлзкз взкмгакз гйя ущмгм каырщ прарз взжлалля
ноавмпуб’єкрлмпрі МКС erga omnes
впіка гдоеавакз-уфаплзуякз, влдпдлля гм Рзкпщкмгм Сраруру вігнмвіглзт
жкіл ра гмнмвлдлщ, які ндодгбафарзкурщ
улівдопайщлу
ыозпгзкуіы
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
віглмплм кіелаомглзт жймфзлів в
якмпрі лмокз кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава.
Міелаомгла
ноавмпуб’єкрліпрщ
МКС гмжвмйяє у взнагку гдйдгувалля имку вігнмвіглзт нмвлмваедлщ
гдоеавакз-уфаплзуякз
Рзкпщкмгм
праруру ра взкмлалля оягу ілхзт
укмв пакмпріилм жгіиплыварз вкажалу
ыозпгзкуіы в нмвлмку мб’єкі.
Поавмпуб’єкрліпрщ Міелаомглмгм
козкілайщлмгм пугу є лапйігкмк
взжлалля имгм пубєкрмк кіелаомглмгм
ноава
в
багармпрмомллщмку
кіелаомглмку гмгмвмоі - Рзкпщкмку
прарурі Міелаомглмгм козкілайщлмгм
пугу ра ілхзт кіелаомглм-ноавмвзт
акрат.
З мгйягу ла лдмбтігліпрщ угмпкмлайдлля кіелаомглм-ноавмвмї мплмвз
гіяйщлмпрі кіелаомглзт могаліжауіи
нзралля
ноавмпуб’єкрлмпрі
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
жайзхаырщпя акруайщлзкз в кмлрдкпрі имгм ноакрзфлмї гіяйщлмпрі ра
нмродбуырщ нмгайщхмгм лаукмвмгм
гмпйігедлля.
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Бажмв О. В. Пзралля кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Міелаомглмгм козкілайьлмгм пугу
Срарря нозпвяфдла мкодкзк нзралляк кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу. Помалайіжмвалм гмкрозлу взжлафдлля Міелаомглмгм
козкілайщлмгм пугу як пуб’єкра кіелаомглмгм ноава. Дмпйігедлм мплмвлі лаукмві
нмгйягз цмгм кіелаомглм-ноавмвмгм прарупу Сугу. Позгійдлм увагу нзралляк вжаєкмгії Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу ра лауімлайщлзт пугмвм-ноавмвзт пзпрдк,
жмкодка Укоаїлз.
Кйюфмві пймва: кіелаомглд ноавмпуггя, пуб’єкр кіелаомглмгм ноава, кіелаомглзи козкілайщлзи пуг, кіелаомглм-ноавмвзи праруп.
Бажмв А. В. Вмномпы кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга
Срарщя нмпвяцдла мргдйщлшк вмномпак кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга. Помалайзжзомвалш гмкрозла мнодгдйдлзя Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга как пубчдкра кдегулаомглмгм ноава. Иппйдгмвалш мплмвлшд лауфлшд вжгйягш мрлмпзрдйщлм кдегулаомглм-ноавмвмгм прарупа Суга. Угдйдлм
влзкалзд вмномпак вжазкмгдипрвзя Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга з лаузмлайщлшт пугдблм-ноавмвшт пзпрдк, в фапрлмпрз Укоазлш.
Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглмд ноавмпугзд, пубчдкр кдегулаомглмгм ноава,
кдегулаомглши угмймвлши пуг, кдегулаомглм-ноавмвми праруп.

Bazov O. Issues of the international legal status of the International Criminal
Court
The article is devoted to certain issues of the international legal status of the
International Criminal Court. Analyzed the doctrine of the definition of the International
Criminal Court as subject of international law. The basic scientific views on the
international legal status of the Court are investigated. Attention is paid to the
interaction of the Court and national judicial systems, Ukraine in particular.
The International Criminal Court is endowed with a dual legal nature, which lies in
the synergy of elements of a traditional international organization and an independent
international judicial institution. The legal status of an international organization
provides the Court with the necessary independence, and the status of an independent
international court allows the administration of justice, guided by the rules and
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fundamental principles of both international law and national criminal law in most of the
participating countries. Such an institutional model ensures the independence and
effectiveness of the ICC in the administration of justice, and guarantees that the legal
process of all participants in the trial is respected.
However, in order to increase the efficiency and quality of the Court's activities in
combating international crime, there is a need to give it universal jurisdiction. The basic
requirements should be the recognition of the legal personality of the ICC erga omnes by
all States parties, the introduction of appropriate amendments to the Rome Statute,
which will provide universal jurisdiction of the International Criminal Court for
international crimes as a rule of international criminal law.
The international legal personality of the ICC allows, in the event of the delegation
of the relevant powers to the States Parties to the Rome Statute and the fulfillment of
several other conditions, to exercise the said jurisdiction in full.
The legal personality of the International Criminal Court is a consequence of its
recognition as a subject of international law in a multilateral international treaty - the
Rome Statute of the International Criminal Court and other international legal acts.
Because of the need to improve the international legal framework of the activities of
international organizations, the issues of the legal nature of the International Criminal
Court remain relevant in the context of its practical activity and require further scientific
research.
Key words: international justice, subject of international law, International Criminal
Court, international legal status.
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рішень Міжнародного Суду Ради Європи
в Україні
Пмндодглщм номвдгдлі гмпйігедлля гмжвмйяырщ првдогеуварз
ном рд, цм кдталіжк ікнйдкдлрауії
оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж ноав
йыгзлз (гайі – ЄСПЛ, Сроапбуожщкзи Суг, Міелаомглзи Суг Рагз
Євомнз) є пукунліпры ыозгзфлзт
жапмбів і пнмпмбів, цм взкмозпрмвуырщпя ра жатмгів, які везваырщпя
гдоеавмы ла взкмлалля вжярзт ла
пдбд кмлвдлуіилзт жмбмв’яжалщ іж
вігхкмгувалля жавгалмї пкаоелзкмві
кардоіайщлмї ра кмоайщлмї хкмгз,
віглмвйдлля имгм нмоухдлмгм кмлвдлуіилмгм ноава, а ракме жанмбігалля нмоухдллы кмлвдлуіилзт ноав і
пвмбмг йыгзлз у каибурлщмку [1,
п. 21].
Оглак, гмпйігедлля кдталіжку,
цм вігмбоаеає ноавмвд явзцд у гзлакіуі абм оупі, нмродбує ж’япувалля
лд рійщкз имгм нмлярря ра таоакрдолзт озп, айд і проукруоз. Тдокіл
«проукруоа» у кмлрдкпрі нодгкдра

ущмгм гмпйігедлля мжлафає влуроіхлы нмбугмву кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Сроапбуожщкмгм Сугу, яка
явйяє пмбмы єгліпрщ пріикзт дйдкдлрів, цм вжаєкмнмв’яжалі ра вжаєкмгіырщ кіе пмбмы.
Уваеаєкм, цм ж’япувалля нозжлафдлля ра мпмбйзвмпрди кмелмгм іж
дйдкдлрів гмпйігеувалмгм кдталіжку
гмжвмйяє псмокуварз уійіплд уявйдлля ном уди ноавмвзи сдлмкдл, як
пкйаглд пзпрдклд урвмодлля, жомбзрз взплмвкз ном дсдкрзвліпрщ кмелмї іж пкйагмвзт, а ракме взжлафзрз
хйятз їт угмпкмлайдлля.
Ріжлзт апндкрів гмпйігеувалмгм
нзралля рмокайзпя у пвмїт ноауят
ракі вірфзжлялі ра жаоубіелі вфдлі: С. С. Айдкпєєв, А. Б. Вдлгдомв,
О. В. Пдрозхзл, П. М. Рабілмвзф,
О. Ф. Скакул, М. Ф. Цдйуикм,
М. В. Цвік, М. Є. Чдокап, І. В. Якмвык ра ілхі ноавлзкз. Вмглмфап нзралля цмгм мпмбйзвмпрди нігпзпрдк
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кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Міелаомглмгм Сугу Рагз Євомнз лд
жлаихйз пвмгм лайделмгм взпвірйдлля у пуфапліи лаукмвіи ра лавфайщліи ыозгзфліи йірдоаруоі.
Мдрмы праррі є ж’япувалля таоакрдолзт озп, цм нозракаллі ігдмймгіфліи ра кмкулікарзвліи нігпзпрдкак як пкйагмвзт кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу
ж ноав йыгзлз в Укоаїлі.
Оглієы іж лдвіг’єклзт нігпзпрдк
гмпйігеувалмгм кдталіжку уваеаєкм
ігдмймгіфлу, проукруолзкз дйдкдлракз якмї є ноавмпвігмкіпрщ ра ноавмва куйщруоа пуб’єкрів, які жабджндфуырщ гдоеавлу нмйірзку цмгм ікнйдкдлрауії оіхдлщ Сроажбуогпщкмгм
Сугу в лауімлайщлу ноавмву пзпрдку.
Позлагіглм вігжлафзрз, цм омжукілля кардгмоії «ноавмпвігмкіпрщ»
в пуфапліи рдмоії ноава таоакрдозжуєрщпя нмйіпдкіфліпры.
Як жауваеує С. С. Айдкпєєв,
ноавмпвігмкіпрщ є пурм пуб’єкрзвлзк
явзцдк, якд пкйагаєрщпя ж уявйдлщ
йыгди ном ноавм (гіыфд, кзлуйзт
днмт, баеалд); пуб’єкрзвлмгм правйдлля гм пакмгм сдлмкдлу ноава,
имгм уіллмпрди; ноавмвмї нпзтмймгії,
лавірщ ілгзвігуайщлмї абм капмвмї
дкмуіилмї одакуії ла ноавм, фапрм
ілруїрзвлмї, нігпвігмкмї (ланозкйаг,
одакуії ла нмоухдлля лмок нзпалмгм
ноава) [2, п. 201]. Зажлафдлд гає нігправз првдогеуварз, цм гмпйігеувалд явзцд ноавмвмї гіиплмпрі вкйыфає
ракі дйдкдлрлі пкйагмві як: уявйдлля,
правйдлля ра дкмуії нм віглмхдллы
гм ноава.
М. Є. Чдокап гмтмгзрщ взплмвків
ном рд, цм ноавмпвігмкіпрщ є оіжлмвзгмк пупнійщлмї пвігмкмпрі, якзи
вігмбоаеає в ноавмвзт фуррєвмоауімлайщлзт смокат іплуыфу ноавмву гіипліпрщ, ноавмві явзца, цм
іплувайз в кзлуймку, і баеалі ноавмві явзца, жгіиплыє лмокарзвлмодгуйыыфу гіы ла пмуіайщлу гіяйщліпрщ йыгди [3, п. 30]. Такзк фзлмк,
вфдлзк нігкодпйыєрщпя її лмокарзвла нозомга ра лагмймхуєрщпя ла взгмвіи гзсдодлуіауії.
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З нмгйягу А. Б. Вдлгдомва, ноавмпвігмкіпрщ кмела взжлафзрз як
мб’єкрзвлм іплуыфзи лабіо вжаєкмнмв’яжалзт ігди, дкмуіи, цм взоаеаырщ віглмхдлля пупнійщпрва, гоун,
ілгзвігів гм ноава – ущмгм уійіплмгм
пмуіайщлмгм ілпрзруру, имгм пзпрдкз
и проукруоз, гм мкодкзт жакмлів,
ілхзт таоакрдозпрзк ноавмвмї пзпрдкз. Цд, ла гукку ноавлзка, цд и
калай внйзву ноава фдодж кмрзвауіы,
дкмуії, пвігмкіпрщ ла нмвдгілку йыгди, ла смокувалля пупнійщлзт віглмпзл [4, п. 294]. Іж жажлафдлмгм взнйзває, цм в рдмоії ноава взмкодкйыєрщпя ілгзвігуайщла, гоунмва ра
пупнійщла ноавмпвігмкіпрщ, цм в пукунлмпрі омжгйягаєрщпя як її пмуіайщла проукруоа.
Ддякзкз ноавлзкакз лагмймхуєрщпя і ла рмку, цм ноавмву пвігмкіпрщ пйіг омжгйягарз як уійіплд
урвмодлля нпзтмймгіфлзт (нмфурря,
уявйдлля, лапромї), ілрдйдкруайщлзт
(жлалля, ігдї, кмлуднуії) ра ігдмймгіфлзт (ілрдодпз, уійі) фзллзків, цм
жлатмгярщпя у вжаєкмгії і вжаєкмжукмвйыырщ мгзл мглмгм [5, п. 58]. А
мред, в проукруоі ноавмпвігмкмпрі
взмкодкйыырщпя ракі дйдкдлрз як
ноавмва нпзтмймгія ра ноавмва ігдмймгія. Щмноавга в ыозгзфліи йірдоаруоі лагмймхуєрщпя і ла нмвдгілкмвіи пкйагмвіи – вмйщмвзи бік ноавмпвігмкмпрі, цм явйяє пмбмы номудп
ндодвдгдлля
нознзпів
ноавмвзт
лмок у одайщлу ноавмву нмвдгілку
[6, п. 362].
Алайіж взцдлавдгдлзт пугедлщ
гає нігправз гйя ракзт взплмвків, цм
каырщ кдрмгмймгіфлд жлафдлля: а)
ноавмпвігмкіпрщ є смокмы ра оіжлмвзгмк пупнійщлмї пвігмкмпрі; б) вмла
є лдвіг’єклмы вйапрзвіпры ноавмгієжгарлзт пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл; в) мб’єкрмк ніжлалля ноавмпвігмкмпрі взпрунає фзллд ноавм,
ноавм в кзлуймку абм баеалд ноавм;
г) взоаеаєрщпя у смокі жлалщ, уявйдлщ, нмгйягів, правйдлля, дкмуіи,
нмфуррів, ігди, рдмоіи цмгм ноава ра
гіяйщлмпрі, цм ж лзк нмв’яжала; г) є
фзллзкмк гйя омжвзрку ноавмомжукілля ра смокувалля ноавмвмї куйщ-
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руоз; г) її взпмкзи оівдлщ є укмвмы
гаоалрувалля ноав і пвмбмг йыгзлз,
їт гмрозкалля ра лднмоухлмпрі.
Уоатмвуыфз жажлафдлі нігтмгз
гм омжукілля гмпйігеувалмї кардгмоії, ніг «ноавмпвігмкіпры» в апндкрі
лахмгм гмпйігедлля номнмлуєкм
омжукірз пукунліпрщ ігди, дкмуіи,
нмфуррів, влуроіхліт упралмвмк ра
ндодкмлалщ, в якзт вігмбоаеаєрщпя
правйдлля пупнійщпрва ра її ілгзвігів
гм лмок Кмлвдлуії ном жатзпр ноав
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг,
а ракме ноакрзкз її жапрмпувалля ра
рйукафдлля Євомндипщкзк Сугмк ж
ноав йыгзлз.
Поавмпвігмкмпрі, як дйдкдлру
ігдмймгіфлмї нігпзпрдкз кдталіжку
ікнйдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ, нозракаллі ракі пуррєві озпз: а) її лмпіякз
є гомкагялз, а ракме пйуебмві ра
нмпагмві мпмбз, які є пуб’єкракз ікнйдкдлрауії
оіхдлщ
ЄСПЛ;
б)
мб’єкрмк ніжлалля ноавмпвігмкмпрі є
лмокз Кмлвдлуії ра ноавмві нмжзуії
ЄСПЛ, цм є вігнмвіглм прарзфлмы
ра гзлакіфлмы пкйагмвзкз єгзлмгм
уіймгм; в) вмла є пукунліпры жлалщ,
нмгйягів ра упралмвмк цмгм лмок
Кмлвдлуії ра ноакрзкз їт жапрмпувалля и ілрдонодрауії ЄСПЛ; г)
мбукмвйыєрщпя нмйірзкмы гдоеавз
цмгм взкмлалля кмлвдлуіилзт жмбмв’яжалщ; г) кмед бурз номсдпіилмы, бугдллмы, ілгзвігуайщлмы ра
кмйдкрзвлмы.
Уваеаєкм, цм в оаккат таоакрдозпрзкз кдталіжку ікнйдкдлрауії
оіхдлщ
ЄСПЛ,
ноавмпвігмкіпрщ
вкйыфає: 1) жлалля лмок Кмлвдлуії
ра ноавмвзт нмжзуіи ЄСПЛ нм оіжлзк кардгмоіяк пноав (ілрдйдкруайщла пкйагмва); 2) ндодкмлаліпрщ у лдмбтіглмпрі ра пмуіайщліи кмозплмпрі
уоатувалля ноавмвзт нмжзуіи ЄСПЛ
ноз нозиляррі ыозгзфлм-жлафуцзт
оіхдлщ (вмйщмва пкйагмва); 3) укілля кмозпруварзпя ноавмвзк ілпроукдлраоієк ЄСПЛ (аврмлмклзкз нмляррякз, аогукдлрауієы, нозлузнакз, кдрмгмймгієы) у ноакрзфліи гіяйщлмпрі (нмвдгілкмва пкйагмва).
Рмжукілля ноавмвмї куйщруоз в
жагайщліи рдмоії ноава ракме кає

гдкійщка нігтмгів, пдодг якзт кмела
взмкодкзрз гва, а пакд:
1) ноавмва куйщруоа - уд оіжлмвзг жагайщлмї куйщруоз, якзи пралмвзрщ пзпрдку уіллмпрди, цм пралмвзрщ пзпрдку ноавмвзт уіллмпрди…
(смок, лмок, нознзпів ра ілпрзрурів), омжукілщ і лапралмв, які вігмбоаеаырщ у ноавмвіи смокі прал
пвмбмгз і пмуіайщлзт уіллмпрди йыгпрва, пупнійщпрва, мпмбз [7, c. 648];
2) ноавмва куйщруоа – уд якіплзи прал ноавмвмгм езрря пупнійщпрва, якзи таоакрдозжуєрщпя гмпяглурзк оівлдк омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз – пралмк ра оівлдк ноавмпвігмкмпрі, ыозгзфлмї лаукз, пзпрдкз жакмлмгавпрва, ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз, жакмллмпрі і ноавмнмоягку, ноавмвмї мпвірз, а ракме прундлдк гаоалрмвалмпрі мплмвлзт ноав і пвмбмг
йыгзлз [8, c. 550].
Алайіж ндохмгм іж жажлафдлзт нігтмгів гмжвмйяє взмкодкзрз в кдеат
кдталіжку
ікнйдкдлрауії
оіхдлщ
ЄСПЛ ракі уіллмпрі: а) йыгзлу, її
ноава і пвмбмгз як лаивзцу пмуіайщлу уілліпрщ ра жапіб пакммбкдедлля
гдоеавлмї вйагз; б) вдотмвдлпрвм
ноава як бажмвзи ра лаибійщх жлафуцзи нозлузн могаліжауії упщмгм
пмуіайщлмгм могаліжку, в рмку фзпйі і
гдоеавлмгм; в) узвійіжауіилд (у кдеат Євомндипщкмгм кмлрзлдлру)
лагбалля у смокі Кмлвдлуії ра ноакрзкз її рйукафдлля і жапрмпувалля; г)
вдотмвдлпрвм Кмлпрзрууії в кдеат
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, ла мплмві якмї пкйагаєрщпя кмлпрзрууіилзи ноавмнмоягмк як одайщлзи номяв врійдлля в езрря ноімозрдру ноав
і пвмбмг йыгзлз; г) кмейзвіпрщ жатзпру ноав йыгзлз віг пвавіййя
гдоеавз.
Оглак, ндодкмлалі, цм пакд гоугзи іплуыфзи нігтіг ноавлзків гм
омжукілля кардгмоії «ноавмва куйщруоа» є лаибійщх нозилярлзк в оаккат лахмгм гмпйігедлля, жваеаыфз
ла рд, цм ж’япувалля якмпрі ноавмвмгм езрря, а мред і оівля ноавмвмї
куйщруоз пупнійщпрва, лд кмейзвзи
бдж взжлафдлля пралу внйзву ноакрзкз ЄСПЛ ла кмелу іж жажлафдлзт
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таоакрдозпрзк, пдодг якзт: жакмлмгавпрвм і ноакрзка имгм жапрмпувалля, ноавмва мпвіра і лаука, прунілщ
гаоалрмвалмпрі ноав йыгзлз.
Як пйухлм ж ущмгм нозвмгу жауваеує М. Ф. Цдйуикм, кмкндрдлрла
ноавмва куйщруоа ноз жгіиплдллі
гдоеавлмї вйагз в Укоаїлі уд якіплзи прал ноавмвмгм езрря пупнійщпрва, цм кає взоаедлля у взпмкмку
оівлі ноавмпвігмкмпрі і ноавмвмї гіяйщлмпрі [9, п. 4].
Ндвіг’єклмы пкйагмвмы кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ є
ракме і кмкулікарзвла нігпзпрдка,
яка явйяє пмбмы жв’яжкз, цм іплуырщ
кіе оіжлзкз дйдкдлракз гмпйігеувалмгм кдталіжку.
З нмжзуії П. М. Рабілмвзфа, жа
жкіпрмк (рзнмк) жв’яжку іплуырщ: а)
гдлдрзфлі жакмлмкіолмпрі взлзклдлля гдоеавлм-ноавмвзт явзц; б)
проукруолі жакмлмкіолмпрі смокувалля,
могаліжауії
гдоеавлмноавмвзт явзц (ланозкйаг, жв'яжмк
кіе дйдкдлракз ыозгзфлмї лмокз);
в) сулкуімлайщлі жакмлмкіолмпрі
вжаєкмжв’яжку, вжаєкмвнйзву гдоеавлм-ноавмвзт
явзц
(ланозкйаг
жав’яжмк кіе кардоіайщлзкз і номудпуайщлзкз ыозгзфлзкз лмокакз,
жакмлмкіолмпрі жкілз, омжвзрку гдоеавлм-ноавмвзт явзц) [10, c. 177].
Іж жажлафдлмгм кмела жомбзрз
взплмвмк ном рд, цм проукруолі
жв’яжкз таоакрдозжуырщ могаліжауіилзи апндкр кдталіжку ікнйдкдлрауії
оіхдлщ ЄСПЛ, а сулкуімлайщлі –
гзлакіфлзи имгм апндкр.
Сроукруолі жв’яжкз в кдеат гмпйігеувалмгм кдталіжку взлзкаырщ
кіе: а) дйдкдлракз лмок жакмлмгавпрва (гінмрджакз, гзпнмжзуіякз, палкуіякз); б) пкйагмвзкз фапрзлакз
оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж ноав
йыгзлз (кмрзвувайщлмы ра оджуйярзвлмы фапрзлакз); в) пкйагмвзкз
ноавмвіглмпзл (пуб’єкракз, мб’єкрмк,
жкіпрмк); г) дйдкдлракз ыозгзфлмї
ноакрзкз (гіяйщліпры, її оджуйщрармк
ра пмуіайщлм-ноавмвзк гмпвігмк); г)
пкйагмвзкз ноавмвмї пвігмкмпрі; є)
таоакрдозпрзкакз ноавмвмї куйщруоз.
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Вігнмвіглм сулкуімлайщлі (гзлакіфлі) жв’яжкз взлзкаырщ кіе: а)
пуб’єкракз ікнйдкдлрауії оіхдлщ
ЄСПЛ; б) ыозгзфлзкз сакракз ра
ноавмвіглмпзлакз; в) кдрмгакз гіяйщлмпрі унмвлмваедлзт пуб’єкрів; г)
ноавмпвігмкіпры ра ноавмвмы куйщруомы; г) пуб’єкракз (могалакз, їт
пйуебмвзкз і нмпагмвзкз мпмбакз)
ра лмокакз ноава, які взжлафаырщ
нмвлмваедлля ракзт пуб’єкрів; є)
ноавмвзкз нмжзуіякз ЄСПЛ ра ноавмвзкз акракз лауімлайщлзт могалів
гдоеавлмї вйагз.
Ражмк ж рзк жажлафдлі жв’яжкз
кмела гзсдодлуіыварз ла: 1) вдорзкайщлі, цм пкйагаырщпя жа нозлузнмк «жвдоту влзж і жлзжу вгмоу»
(жв’яжкз кіе нознзпакз лмокарзвлмноавмвзт акрів оіжлзт оівлів ноавмвмгм одгуйывалля, кіе ноавмвзкз
акракз пугів оіжлзт ілпралуії, кіе
пуб’єкракз, цм ндодбуваырщ у нігнмоягкуваллі); 2) гмозжмлрайщлі, які
пкйагаырщпя ла мплмві нозлузну
«оівлмпрі» (жв’яжкз кіе оівлзкз жа
ноавмвзк прарупмк пуб’єкракз, кіе
лмокакз
мглмгм
лмокарзвлмноавмвмгм акру, кіе кдрмгакз гіяйщлмпрі, ноавмвзкз нмжзуіякз Вдотмвлмгм Сугу абм Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ж нозвмгку ноакрзкз
ЄСПЛ рмцм).
Ужагайщлдлля упщмгм взцджажлафдлмгм гає кмейзвіпрщ жомбзрз взплмвмк ном рд, цм ігдмймгіфла ра кмкулікарзвла нігпзпрдкз, нмояг ж
ілхзкз (лмокарзвлмы, ілпрзрууіилмы,
сулкуімлайщлмы)
є
лдвіг’єклзкз пкйагмвзкз влуроіхлщмї
бугмвз кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ в лауімлайщлу ноавмву
пзпрдку Укоаїлз, кмела ж якзт кає
пвмє нозжлафдлля ра мпмбйзвмпрі.
Позжлафдлляк ігдмймгіфлмї нігпзпрдкз гмпйігеувалмгм кдталіжку
вбафаєкм у лдмбтіглмпрі взжлафдлля
ілрдйдкруайщлмї, вмйщмвмї ра гіяйщліплмї
пкйагмвмї
ноавмпвігмкмпрі
пуб’єкрів, які вігнмвігайщлі жа вномвагедлля пралгаорів Рагз Євомнз у
псдоі ноав йыгзлз ла лауімлайщлмку оівлі, цм у нігпукку нозжвмгзрщ
гм нмкоацдлля якмпрі ноавмвмгм
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езрря ра урвдогедлля кмлвдлуіилзт
уіллмпрди. В пвмы фдогу кмкулікарзвла нігпзпрдка гмжвмйяє ж’япуварз
ра жгіиплзрз таоакрдозпрзку проукруолзт ра сулкуімлайщлзт жв’яжків,

які взлзкаырщ кіе оіжлзкз дйдкдлракз кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Сроапбуожщкмгм Сугу в Укоаїлі.
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В праррі ж’япмвалм таоакрдолі озпз, цм нозракаллі ігдмймгіфліи ра кмкулікарзвліи нігпзпрдкак як пкйагмвзт кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж
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ігдмймгіфлмї нігпзпрдкз є взжлафдлля ілрдйдкруайщлмї, вмйщмвмї ра гіяйщліплмї пкйагмвмї ноавмпвігмкмпрі пуб’єкрів, які вігнмвігайщлі жа вномвагедлля пралгаорів Рагз
Євомнз у псдоі ноав йыгзлз ла лауімлайщлмку оівлі. Кмкулікарзвла нігпзпрдка
гмжвмйяє ж’япуварз ра жгіиплзрз таоакрдозпрзку проукруолзт ра сулкуімлайщлзт
жв’яжків, які взлзкаырщ кіе оіжлзкз дйдкдлракз гмпйігеувалмгм кдталіжку.
Кйюфмві пймва: кдталіжк ікнйдкдлрауії, нігпзпрдкз кдталіжку, ігдмймгіфла нігпзпрдка, кмкулікарзвла нігпзпрдка, ноавмпвігмкіпрщ, ноавмва куйщруоа, проукруолі
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Завгмомглзи В. А. Игдмймгзфдпкая з кмккулзкарзвлая нмгпзпрдкы кдталзжка зкнйдкдлраузз одхдлзи Мдегулаомглмгм Суга Смвдра Евомны в Укоазлд
В прарщд мнодгдйдлш таоакрдолшд фдорш, нозпуцзд згдмймгзфдпкми з кмккулзкарзвлми нмгпзпрдкак как пмправйяыцзт кдталзжка зкнйдкдлраузз одхдлзи Евомндипкмгм Суга нм ноавак фдймвдка в Укоазлд. Пм оджуйщрарак зппйдгмвалзя упралмвйдлм, фрм лажлафдлздк згдмймгзфдпкми нмгпзпрдкш явйядрпя мнодгдйдлзд злрдййдкруайщлми, вмйдвми з гдярдйщлмпрлми пмправйяыцди ноавмпмжлалзя пубчдкрмв, мрвдрпрвдллшт жа влдгодлзд пралгаормв Смвдра Евомнш в мбйапрз ноав фдймвдка ла лаузмлайщлмк уомвлд. Кмккулзкарзвлая нмгпзпрдка нмжвмйядр вшяплзрщ з мпуцдпрвзрщ
таоакрдозпрзку проукруолшт з сулкузмлайщлшт пвяжди, вмжлзкаыцзт кдегу оажйзфлшкз ъйдкдлракз зппйдгудкмгм кдталзжка.
Кйюфдвыд пймва: кдталзжк зкнйдкдлраузз, нмгпзпрдкш кдталзжка, згдмймгзфдпкая нмгпзпрдка, кмккулзкарзвлая нмгпзпрдка, ноавмпмжлалзд, ноавмвая куйщруоа,
проукруолшд пвяжз, сулкузмлайщлшд пвяжз

Zavgorodniy V. Ideological and communicative subsystems as components of
the implementation mechanism of European Court of Human Rights judgments in
Ukraine
This article identifies the characteristic features of the ideological and communicative
subsystems as part of the implementation mechanism of the European Court of Human
Rights judgments in Ukraine.
The author has established that the legal consciousness, as an element of the
ideological subsystem of the mechanism of implementation of the judgments of the
Strasbourg Court, is characterized by the following features: a) its bearers are citizens, as
well as officials, who are the subjects of implementation of the decisions of the European
Court of Human Rights; b) the object of knowledge of justice is the norms of the
Convention and the legal positions of the Strasbourg Court, which are the static and
dynamic components of the whole; c) legal consciousness is the totality of knowledge,
views and attitudes regarding the norms of the Convention and the practice of their
application and interpretation by the Strasbourg Court; d) is conditioned by the policy of
the state on fulfillment of the conventional obligations; e) legal consciousness can be
professional, everyday, individual and collective.
Legal consciousness includes: 1) knowledge of the Convention's norms and the legal
position of the European Court of Human Rights in different categories of cases
(intellectual component); 2) belief in the necessity and social usefulness of taking into
account the legal positions of the Strasbourg Court when making legally significant
decisions (volitional component); 3) ability to use European Court legal tools
(autonomous concepts, argumentation, principles, methodology) in practice (behavioral
component).
An important component of the implementation mechanism of the European Court
of Human Rights judgments rulings is the communication subsystem, which is the link
between the various elements of the mechanism under study.
Structural links characterize the organizational aspect of the implementation
mechanism of the Strasbourg Court judgments, and functional aspects the dynamic
aspect. Structural links within the mechanism under study arise between: a) elements of
legal norms (hypotheses, dispositions, sanctions); b) the constituent parts of the
judgments of the European Court of Human Rights (motivating and effective); c)
components of the legal relationship (subjects, object, content); d) elements of legal
practice (activity, its result and social and legal experience); e) components of legal
consciousness; g) characteristics of the legal culture.
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Functional (dynamic) relationships arise between: a) the subjects of implementation
of the Strasbourg Court decisions; b) legal facts and legal relationships; c) the methods of
activity of the authorized entities; d) legal consciousness and legal culture; e) entities
(bodies, their officials) and rules of law that determine the powers of such entities; f) the
legal positions of the Strasbourg Court and the legal acts of the national public
authorities.
Key words: mechanism of implementation, mechanism subsystems, ideological
subsystem, communicative subsystem, legal consciousness, legal culture, structural
connections, functional connections
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Юридична природа інституту
постійного членства в Раді Безпеки
ООН
Ілпрзрур фйдлпрва є мглзк ж
кйыфмвзт дйдкдлрів ноава кіелаомглзт могаліжауіи. Віл взжлафає мплмвлі
жапагз кіелаомглм-ноавмвмгм пнівомбірлзурва гдоеав в пкйагі кіелаомглзт могаліжауіи. Вмглмфап, нмпріилд
фйдлпрвм у РБ ООН лмпзрщ взляркмвзи таоакрдо і жлафлм вігоіжляєрщпя
як віг фйдлпрва в ООН, жмкодка, рак
і віг жагайщлзт нігтмгів гм омжукілля
ілпрзруру фйдлпрва у кіелаомглзт
могаліжауіят у уіймку. В ущмку кмлрдкпрі, акруайщлзк нзралляк є нмоівлялля ыозгзфлмї нозомгз нмпріилмгм
фйдлпрва в РБ ООН іж жагайщлзкз
жапагакз фйдлпрва гдоеав у кіелаомглзт могаліжауіят в уіймку.
Окодкі апндкрз уієї рдкарзкз гмпйігеувайзпя у ноауят ракзт вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт, як
Д. Х. Демилдо [1], Н. В. Кзозйык
[2], А. О. Кмозлдвзф [3], Р. Х. Срдилбдог [4] ра іл. В рми ед фап, кмкнйдкплмгм гмпйігедлля уієї рдкз лаоажі
лд кайм кіпуя.
Вігнмвіглм, кдрмы уієї праррі є
взявйдлля пніввіглмхдлля кіелаомглмгм-ноавмвзт апндкрів нмпріилмгм
фйдлпрва в РБ ООН іж жагайщлзкз
ыозгзфлзкз
жапагакз
ілпрзруру
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фйдлпрва в кіелаомглзт могаліжауіят
у пуфаплмку кіелаомглмку ноаві.
Наиндохд пйіг жажлафзрз, цм ілпрзрур нмпріилмгм фйдлпрва у взкмлавфзт могалат кіелаомглзт могаліжауіи лд взлзк іж нозилярряк Сраруру ООН ра првмодлляк РБ ООН.
Помрд пакд нмпріилд фйдлпрвм в РБ
ООН є лаибійщх вігмкзк ра мбгмвмоывалзк нодудгдлрмк ракмгм фйдлпрва в гмкрозлі кіелаомглмгм ноава.
Хмфа жлафла фапрзла узт гзпкупіи
прмпуєрщпя козрзкз ущмгм ілпрзруру
ра нмвлмваедлщ нмпріилзт фйдлів РБ
ООН, жмкодка ноава вдрм. Багарм
лаукмвуів мбґоулрмвуырщ і гмуійщліпрщ іплувалля ущмгм пндузсіфлмгм
ілпрзруру фйдлпрва у кіелаомглзт
могаліжауіят пакд цмгм ООН.
Рмжгйяг рдкарзкз прарупу нмпріилзт фйдлів РБ ООН в пуфаплмку
кіелаомглмку ноаві, бдж алайіжу ущмгм прарупу коіжщ нозжку кіелаомглмноавмвзт жапаг ілпрзруру фйдлпрва у
кіелаомглзт могаліжауіят взгаєрщпя
лдкмейзвзк. Звіплм, у ущмку взнагку родба омбзрз нмтзбку ла рд, цм
кмва игд лд номпрм ном фйдлпрвм у
кіелаомгліи могаліжауії, а ном фйдлпрвм у взцмку (взкмлавфмку) могалі
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кіелаомглмї могаліжауії, мглак лаиваейзвіхі дйдкдлрз нозомгз ракмгм
фйдлпрва бугурщ пнівправлзкз іж жагайщлзкз жапагакз фйдлпрва у кіелаомглзт могаліжауіят.
Ммела кмлпраруварз, цм ла пуфаплмку драні, нмноз жлафлу козрзку
як пакмгм явзца мпмбйзвмгм прарупу
нмпріилзт фйдлів РБ ООН, рак і
мкодкзт їт нмвлмваедлщ, ном цм кз
нмгмвмозкм у уіи омбмрі лзефд, ілпрзрур нмпріилмгм фйдлпрва в РБ
ООН номгмвеує жайзхарзпя ваейзвзк нодудгдлрмк як в оаккат ООН,
рак і у ноаві кіелаомглзт могаліжауіи
в уіймку. Ммела нмгмгзрзпя ж
Є. В. Гмгмвалзкмк, цм «кіелаомглмноавмвзи ілпрзрур нмпріилзт фйдлів
РБ є улікайщлзк явзцдк у пуфаплмку кіелаомглмку ноаві» [5, c. 136].
Сноавгі, у емгліи ілхіи кіелаомгліи могаліжауії лд кає ракмгм нмгійу пдодг фйдлів, якзи бз лагійяв
мкодкі гдоеавз мпмбйзвзк прарупмк
іж ракзкз нмвлмваедллякз. Вігнмвіглм, гмуійщлзк є номалайіжуварз мпмбйзвмпрі нмпріилмгм фйдлпрва в РБ
ООН, у кмлрдкпрі ілпрзруру фйдлпрва
у ноаві кіелаомглзт могаліжауіи.
В лаууі кіелаомглмгм ноава нмлярря «фйдлпрвм» у кіелаомглзт могаліжауіят омжгйягаырщ як «ноавмвзи
жв'яжмк могаліжауії ра її фйдла, якзи
взоаеаєрщпя у вжаєклзт ноават ра
мбмв'яжкат ра одгуйыєрщпя лмокакз
кіелаомглмгм ноава» [6, c. 165]. Шзохд взжлафдлля лавмгзв М. Б. Козймв, якзи омжгйягав фйдлпрвм у кіелаомглзт могаліжауіят як «ілпрзрур
ноава кіе- лаомглзт могаліжауіи,
якзи мб’єглує лмокз, цм одгуйыырщ
нмоягмк і укмвз впруну, взгз фйдлів,
пукунліпрщ їт ноав ра мбмв’яжків, нзралля нозжунзлдлля ра нознзлдлля
уфапрі в кіелаомглзт могаліжауіят, а
ракме вігнмвігайщліпрщ гдоеав як
фйдлів могаліжауії» [7, c. 17].
Пмгмгеуыфзпщ іж узкз взжлафдллякз, лдмбтіглм вігжлафзрз, цм
фйдлпрвм лд є улівдопайщлмы кмлпралрмы у ноакрзуі кіелаомглзт могаліжауіи. Вмлм вігоіжляєрщпя у взнагку
оіжлзт кіелаомглзт могаліжауіи ра
жгіглм ж нмймедллякз їт упралмвфзт

гмкукдлрів. Цд жукмвйыє іплувалля
оіжлзт взгів фйдлпрва у кіелаомглзт
могаліжауіят (нмвлмгм абм фапркмвмгм;
ндовіплмгм і лабурмгм ра іл.).
Якцм алайіжуварз праруп нмпріилзт фйдлів РБ ООН коіжщ нозжку
пакд узт взгів фйдлпрва, рм кмела
мглмжлафлм првдогеуварз, цм нмпріилі фйдлз Рагз вмймгіырщ нмвлзк
фйдлпрвмк. Щмгм ндовіплмгм таоакрдоу їтлщмгм фйдлпрва, рм віл є бджукмвлзк у взнагку Вдйзкмбозралії,
США ра Фоалуії. Оглак, якцм гмвмозрз ном Кзраипщку Наомглу Рдпнубйіку (лагайі – КНР) ра Рмпіипщку
Фдгдоауіы, рм у жв’яжку ж рзк, цм
вмлз мрозкайз праруп фйдлів ООН
(ра нмпріилзт фйдлів РБ ООН) як
гдоеавз-кмлрзлуармоз
Кзраипщкмї
Рдпнубйікз ра СРСР вігнмвіглм, гмнупрзкіпрщ лабурря лзкз ракмгм прарупу гмпі акрзвлм гзпкуруєрщпя.
Такме, як уед кз гмвмозйз взцд,
пйіг карз ла уважі, цм у взнагку нмпріилмгм фйдлпрва у РБ ООН игд кмва
ном фйдлпрвм у мглмку іж могалів кіелаомглзт могаліжауіи, а лд фйдлпрвм
у кіелаомгліи могаліжауії в уіймку.
Тмку, праруп нмпріилзт фйдлів, мглмфаплм, вкйыфає у пдбд упі ноава ра
мбмв’яжкз, якзкз лагійдлі жвзфаилі
фйдлз ООН і, вмглмфап, віл кає уійу
лзжку мпмбйзвмпрди, які жакоінйдлі у
Срарурі ООН.
Коік рмгм, рі нмвлмваедлля, якзкз лагійдлі нмпріилі фйдлз РБ ООН
(і мпмбйзвм – ноавм вдрм), взтмгярщ
жа кдеі їт гіяйщлмпрі в оаккат Рагз і
каырщ пуррєвзи внйзв ла гіяйщліпрщ
Оогаліжауії ра ілхзт її фйдлів в уіймку (лано., нозимк лмвзт фйдлів, влдпдлля жкіл гм Сраруру ООН ра іл.).
У жв’яжку іж узк, ілпрзрур нмпріилмгм
фйдлпрва у РБ ООН кає лзжку ыозгзфлзт мпмбйзвмпрди, які взнйзваырщ жі жкіпру пр. 23 Сраруру ООН,
жмкодка:
- нмпріилзи ра бджукмвлзи таоакрдо фйдлпрва у Рагі Бджндкз: уі фйдлз
каырщ нмпріилі кіпуя у ущмку могалі
ж кмкдлру нозилярря Сраруру ООН, і
їт фйдлпрвм в Рагі лд нмродбує нігрвдогедлщ в нмоягку ндоімгзфлмгм
ндодмбоалля;
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- жакоінйдлля взфдонлмгм ндодйіку фйдлів: у Срарурі ООН фіркм взжлафдлм, трм є нмпріилзк фйдлмк РБ
ООН, цм взкйыфає кмейзвіпрщ пнмоів цмгм нозпурлмпрі рзт фз ілхзт
гдоеав пдодг кмйа нмпріилзт фйдлів;
- вігпурліпрщ ыозгзфлзт кдталіжків гйя лабурря абм вроарз прарупу
нмпріилмгм фйдла: Срарур ООН лд
кіпрзрщ мкодкзт ыозгзфлзт номудгуо
цмгм кмейзвмпрі омжхзодлля пкйагу
нмпріилзт фйдлів ООН абм е вроарз
фз нмжбавйдлля фзллзт нмпріилзт
фйдлів ущмгм прарупу. Такзи номудп
кмед номтмгзрз взляркмвм хйятмк у
нмоягку влдпдлля жкіл гм Сраруру
ООН, цм кмед вігбурзпя йзхд жа
мглмгмймплмї жгмгз нмпріилзт фйдлів
РБ ООН, цм «гд сакрм» омбзрщ уди
номудп ноакрзфлм лдкмейзвзк;
- ыозгзфлд жакоінйдлля мпмбйзвмгм прарупу нмпріилзт фйдлів РБ
ООН, цм лагає кардоіайщлі ыозгзфлі нігправз гйя имгм взкмозпралля.
Опраллє, ла лаху гукку, є кйыфмвзк
дйдкдлрмк
кіелаомглмноавмвмгм прарупу нмпріилзт фйдлів
РБ ООН, цм вігоіжляє їт, в рмку
фзпйі, і віг ілхзт взнагків в кіелаомглм-ноавмвіи ноакрзуі, кмйз фйдлпрвм гдоеав в мкодкзт могалат кіелаомглзт могаліжауіи омжхзояє кмйм
їт ноав ра мбмв’яжків. Оглак у бійщхмпрі взнагків, нігправз гйя лагалля
мкодкзк гдоеавакз ущмгм прарупу
лмпярщ нмйірзфлзи, а лд ноавмвзи
таоакрдо.
Так, алайіж упралмвфзт акрів багарщмт ілхзт кіелаомглзт могаліжауіи, а ракме, цм лаиваейзвіхд, ноакрзкз кіелаомглзт могаліжауіи гмжвмйяє жлаирз уійу лзжку нодудгдлрів,
кмйз мкодкі гдоеавз каырщ фз кмеурщ бурз лагійдлі хзохзк кмймк
ноав ра нмвлмваедлщ, ліе ілхі фйдлз
могаліжауії. Як жауваеує Н. В. Кзозйык, «в ноакрзуі кіелаомглзт могаліжауіи фапрм каырщ кіпуд взнагкз,
кмйз в оаккат сулкуімлувалля мкодкзт могалів… праруп мкодкзт гдоеав
є взцзк, жмкодка, вмлз каырщ ноімозрдр цмгм уфапрі в омбмрі взкмлавфзт могалів кіелаомглзт могаліжауіи,
лагійдлі ноавмк вдрм рмцм» [8, c. 8].
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Сйіг нмгмгзрзпя, цм пакд в ноакрзуі кіелаомглзт могаліжауіи кмела
жлаирз оіжлі взнагкз, кмйз фйдлпрвм
мкодкзт гдоеав в лзт лмпзрщ мпмбйзвзи таоакрдо. Взвфдлля ракзт взнагків гмжвмйяє нігрвдогзрз рджу
Є. В. Гмгмвалзка ном рд, цм ілпрзрур
нмпріилмгм фйдлпрва в Рагі Бджндкз
ООН лмпзрщ нм-пноавелщмку улікайщлзи таоакрдо. Дйя ущмгм, взгаєрщпя
жа гмуійщлд, номвдпрз алайіж ракзт
взнагків.
Наиндохд, лдмбтіглм жажлафзрз,
цм ракі нодудгдлрз кмела омжгійзрз
ла гва взгз: рі, які взнйзваырщ іж
сакрзфлзт нмйірзфлзт віглмпзл, айд
лд жакоінйдлі в упралмвфзт акрат кіелаомглмї могаліжауії фз ілхзт смокайщлзт гмкукдлрат, ра рі, які каырщ
смокайщлм-ыозгзфлд
жакоінйдлля.
Якцм гмвмозрз ном ндохзи взнагмк,
рм як вігжлафає Р. Х. Срдилбдог, кмкдлруыфз нзралля оівлмпрі гдоеав в
кіелаомглзт могаліжауіят «сакрзфлм,
нмруелі гдоеавз… моугуырщ кіелаомглзкз лмокакз ра вігнмвіглзкз
оджуйщраракз в узт укмват» [9].
Пдодкмлйзвзкз аогукдлрмк гйя
пзруауіи, кмйз нмруелі гдоеавз гдсакрм мрозкуырщ бійщх хзомкзи
кіелаомглм-ноавмвзи праруп ліе ілхі фйдлз кіелаомглзт могаліжауіи,
віл лавмгзрщ нозкйагз гвмт віипщкмвм-нмйірзфлзт бймків: Оогаліжауії
Півліфлмарйалрзфлмгм гмгмвмоу (гайі
– НАТО) ра Оогаліжауії Ваохавпщкмгм гмгмвмоу (гайі – ОВД).
У ндохмку взнагку, тмфа в Срарурі і лд номнзпалм, іплує лдмсіуіилд
ноавзйм, цм нмпагу Гдлдоайщлмгм пдкодраоя НАТО жавегз жаикає нодгправлзк євомндипщкзт гдоеав [9], а нмпр
Вдотмвлмгм гмймвлмкмкалгувафа мб'єглалзт жбомилзт пзй НАТО в Євомні
– гмймвлмгм віипщкмвмгм кмкалгувалля Айщялпу, мбіикає фмрзоз-жіокмвзи
гдлдоай аокії США [10; 11]. У взнагку ОВД, алаймгіфлм, кйыфмві віипщкмві нмпрз – Гмймвлмкмкалгуыфмгм
Об'єглалзкз жбомилзкз пзйакз ра
лафайщлзка храбу Об'єглалзт жбомилзт пзй, номрягмк упієї іпрмоії могаліжауії у 1955-1991 оо. мбіикайз нодгправлзкз СРСР [12].
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Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм уі
нодудгдлрз ра ілхі алаймгіфлі, які
кмеурщ карз кіпуд у жв’яжку іж сакрзфлзкз мбправзлакз, лд кмела омжгйягарз як абпмйырлі. Чдодж вігпурліпрщ їтлщмгм смокайщлмгм жакоінйдлля уійкмк гмнупрзкмы є пзруауія,
кмйз в ндвлзи кмкдлр гдоеавзфйдлз кіелаомглмї могаліжауії вігіигурщ віг упрайдлмї ноакрзкз, жмкодка
у лавдгдлзт взцд взнагкат. Такі
взнагкз лдгмуійщлм омжгйягарз і як
кіелаомглзи жвзфаи, мпкійщкз вмлз
жайдеарщ віг нмйірзфлмгм кмлпдлпупу,
лд мнзоаырщпя ла бугщ-які кіелаомглм-ноавмві, і жкіла узт нмйірзфлзт
мбправзл кмед нозжвдпрз гм вігпруну
віг упрайдлмї ноакрзкз жа укмвз гмпяглдлля впд рмгм е кмлпдлпупу.
У жв’яжку іж узк кмела лавдпрз
нозкйаг ж взбмоакз пуггі Міелаомглмгм Сугу ООН у 2017 о. Калгзгаракз ла мглу іж вакалрлзт нмпаг буйз
гвмє фзллзт пуггів: нодгправлзк Вдйзкмбозралії Коіпрмсдо Гоілвуг ра
Ілгії Дайвіо Бталгаоі. Офікуваймпя,
цм нмпагу жаикд К. Гоілвуг як калгзгар, якзи нодгправйяє гдоеавунмпріилмгм фйдла РБ ООН. Оглак
Ілгія жаиляйа рвдогу нмжзуіы і ланмйягайа ла мбоаллі пвмгм нодгправлзка
гм пкйагу Міелаомглмгм пугу ООН
[13].
Зодхрмы, ніпйя розвайзт гдбарів,
в тмгі якзт, в рмку фзпйі, жвуфайа
козрзка
ноакрзкз
мбмв’яжкмвмгм
нодгправлзурва нмпріилзт гдоеавфйдлів ООН в пкйагі Рагз Бджндкз, а
Ілгія нмгомеувайа нознзлзрз пвмє
фйдлпрвм у Снівгоуелмпрі Науіи,
К. Гоілвуг вігкйзкав пвмы калгзгаруоу і Д. Бталгаоі був мбоалзи пуггды
Міелаомглмгм Сугу ООН ла лмвзи
гдв’ярзоіфлзи промк. Вігнмвіглм, ндохд жа бійщхд ліе пікгдпяр омків в
пкйагі Міелаомглмгм Сугу ООН Вдйзкмбозралія лд бугд нодгправйдлмы
[13]. На ущмку нозкйагі кз кмедкм
пнмпрдоігарз упы козткіпрщ мбґоулрувалля ноакрзкз мпмбйзвмгм фйдлпрва

мкодкзт гдоеав в кіелаомглзт могаліжауіят бдж лайделмгм смокайщлмыозгзфлмгм жакоінйдлля, як у взнагку Сраруру ООН.
У гоугмку взнагку, кз каєкм
пноаву ж пзруауієы, кмйз вігнмвіглі
вігкіллмпрі кіе оіжлзкз кардгмоіякз
фйдлів кіелаомглзт могаліжауіи жакоінйдлі у їтліт прарурлзт гмкукдлрат. Як нозкйагз ракзт пзруауіи, гмпйіглзкз лавмгярщ упралмвфі акрз Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу (гайі –
МВФ) [14, c. 59-60] ра Міелаомглмгм
могалу ж кмопщкмгм гла [15].
У взнагку Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу кмела гдоеава-уфаплзуя
жгіиплыє влдпмк, вігнмвіглм гм квмрз
влдпку, впралмвйдлмї гйя лдї: бажмвмї,
мрозкалмї ноз впруні і лабурмї жгмгмк.
Згіглм ж Рмжгіймк 5 Срарди угмгз
Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу: «Загайщла кійщкіпрщ гмймпів кмелмї гдоеавз-фйдла гмоівлыє пукі имгм бажмвзт гмймпів і имгм гмймпів ла мплмві
квмрз»1. Як бафзкм, у ущмку взнагку
праруп гдоеавз в могаліжауії взжлафаєрщпя її дкмлмкіфлзк пралмвзцдк ра
сілалпмвмы пномкмеліпры і кмед
кмозгуварзпя вігнмвіглм гм узт козрдоіїв.
Як бафзкм, у ущмку взнагку жапрмпмвуєрщпя жлафлм пкйагліха смокуйа ліе жвзфаилд жакоінйдлля жа
мкодкзк гдоеавакз мпмбйзвмгм прарупу. Помрд, якцм уваелм номалайіжуварз взцдлавдгдлі козрдоії, рм кмела гіирз взплмвку, цм лавірщ в ракмку оажі, лаибійщх нмруелі гдоеавз
(в рмку фзпйі, і нмпріилі фйдлз РБ
ООН) жкмеурщ бурз нодгправйдлі в
омбмрі Оогалу, в оажі жапрмпувалля
бугщ-якмгм ж узт козрдоіїв, жа взляркмк фдрвдормгм.
Алайіж упіт взцдлавдгдлзт нозкйагів гмжвмйяє нігрвдогзрз, цм ілпрзрур нмпріилмгм фйдлпрва в РБ
ООН лмпзрщ улікайщлзи таоакрдо
нмоівлялм іж ілхзкз птмезкз сакракз в ноакрзуі кіелаомглзт могаліжауіи. У емглмку іж номалайіжмвалзт

_________________
1
Срарщз пмгйахдлзя Мдегулаомглмгм Вайырлмгм Фмлга мр 22 зыйя 1944 гмга
[Эйдкромллши одпуоп] // Мдегулаомглши вайырлши смлг. - Цзр. 03.03.2019. Рдезк гмпруна https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/rus/index.pdf
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взцд взнагків, кмйз в оаккат сулкуімлувалля кіелаомглзт могаліжауіи,
мкодкі гдоеавз лабувайз фз кмеурщ
лабурз мпмбйзвмгм прарупу в кіелаомгліи могаліжауії в пзйу пвмгм дкмлмкіфлмгм, нмйірзфлмгм фз віипщкмвмгм внйзву, ракзи праруп лд пнівкіолзи ж рзк їт мб’єкмк, якзк вмймгіырщ
нмпріилі фйдлз Рагз Бджндкз ра лд
жакоінйдлзи ыозгзфлм.
Ваорм ракме кмлпраруварз, цм пакд ыозгзфлд жакоінйдлля мпмбйзвмгм
прарупу кмлкодрлзт гдоеав-фйдлів і є
гмймвлмы
мжлакмы
кіелаомглмноавмвмгм прарупу нмпріилзт фйдлів
РБ ООН. Цд єгзлзи взнагмк у ноаві
кіелаомглзт могаліжауіи, кмйз ндвлі
гдоеавз кмозпруырщпя нозвійдимва-

лзк пралмвзцдк лд ла мплмві нозтмвалзт нмйірзфлзт гмкмвйдлмпрди фз
гаоалріи, а пакд ла мплмві нмймедлщ
упралмвфмгм акру кіелаомглмї могаліжауії – Срарур ООН.
Дм ілхзт кйыфмвзт дйдкдлрів, які
вігоіжляырщ ілпрзрур нмпріилмгм фйдлпрва в РБ ООН як віг фйдлпрва у кіелаомглзт могаліжауіят жмкодка, рак і
віг мкодкзт взнагків мпмбйзвмгм прарупу фйдлів у могалат кіелаомглзт
могаліжауіи є: нмпріилзи ра бджукмвлзи таоакрдо ущмгм фйдлпрва; жакоінйдлля взфдонлмгм ндодйіку нмпріилзт
фйдлів РБ ООН; вігпурліпрщ ыозгзфлзт кдталіжків гйя лабурря, жкілз фз
нознзлдлля прарупу нмпріилмгм фйдла.
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Хмпрюк І. В. Юозгзфла нозомга ілпрзруру нмпріилмгм фйдлпрва в Рагі Бджндкз
ООН
В праррі алайіжуырщпя жкіпр ра кіелаомглм-ноавмві жапагз прарупу нмпріилзт
фйдлів РБ ООН. Дмпйігеуєрщпя ыозгзфла нозомга їт прарупу як нмпріилзт фйдлів
фдодж нмоівляйщлзи алайіж іж ілпрзрурмк фйдлпрва в ноаві кіелаомглзт могаліжауіи.
Взгійяырщпя мпмбйзвмпрі прарупу нмпріилзт фйдлів РБ ООН нмоівлялм іж ілхзкз
фйдлакз Рагз. Взвфаырщпя ілхі нозкйагз мпмбйзвмгм прарупу фйдлів в ноакрзуі ноава кіелаомглзт могаліжауіи, жмкодка ла нозкйагі Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу
ра Міелаомглмгм могалу ж кмопщкмгм гла. За нігпуккакз гмпйігедлля, жомбйдлм взплмвмк ном улікайщлзи праруп нмпріилзт фйдлів РБ ООН нмоівлялм іж ілхзкз птмезкз взнагкакз, у жв’яжку іж рзк мб’єкмк ноав ра мбмв’яжків якзи нмкйагаєрщпя ла
нмпріилзт фйдлів РБ ООН.
Кйюфмві пймва: ООН, Рага Бджндкз ООН, кіелаомгла могаліжауія, фйдлпрвм у
кіелаомглзт могаліжауія, МВФ, Міелаомглзи могал ж кмопщкмгм гла
Хмпрюк И. В. Юозгзфдпкая нозомга злпрзрура нмпрмяллмгм фйдлпрва в Смвдрд
Бджмнаплмпрз ООН
В прарщд алайзжзоуырпя пмгдоеалзд з кдегулаомглм-ноавмвшд мплмвш прарупа
нмпрмяллшт фйдлмв СБ ООН. Иппйдгудрпя ыозгзфдпкая нозомга зт прарупа как нмпрмяллшт фйдлмв фдодж поавлзрдйщлши алайзж п злпрзрурмк фйдлпрва в ноавд кдегулаомглшт могалзжаузи. Вшгдйяырпя мпмбдллмпрз прарупа нмпрмяллшт фйдлмв СБ
ООН нм поавлдлзы п гоугзкз фйдлакз Смвдра. Ижуфаырпя гоугзд нозкдош мпмбмгм
прарупа фйдлмв в ноакрзкд ноава кдегулаомглшт могалзжаузи, в фапрлмпрз ла нозкдод Мдегулаомглмгм вайырлмгм смлга з Мдегулаомглмгм могала нм кмопкмку глу.
Пм зрмгак зппйдгмвалзя, пгдйал вшвмг мб улзкайщлмк праруп нмпрмяллшт фйдлмв СБ
ООН нм поавлдлзы п гоугзкз нмтмезкз пйуфаякз, в пвяжз п рдк мбчдкмк ноав з
мбяжаллмпрди кмрмоши вмжйагадрпя ла нмпрмяллшт фйдлмв СБ ООН.
Кйюфдвыд пймва: ООН, Смвдр Бджмнаплмпрз ООН, кдегулаомглая могалзжаузя,
фйдлпрвм в кдегулаомглшт могалзжаузят, МВФ, Мдегулаомглши могал нм кмопкмку глу
Khostyuk I. Legal nature of the institute of the permanent membership at the un
security council
The article analyzes the content and international legal foundations of the status of
permanent members of the UN Security Council. The author outlines the relevance of the
research topic and reviews recent publications on the topic in the doctrine of
international law, formulates the subject, purpose and objectives of the research within
this scientific article.
The legal nature of their status as permanent members is examined through a
comparative analysis with the institution of membership in the law of international
organizations. It is emphasized that in the case of permanent members of the UN Security
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Council, it is not just about membership in an international organization, but about
membership in a supreme (executive) body of an international organization, but the most
important elements of the nature of such membership will be commensurate with the
general principles of membership in international organizations.
The peculiarities of the status of permanent members of the UN Security Council are
distinguished in comparison with other members of the Council. the permanent and
unconditional nature of this membership; consolidation of a comprehensive list of
permanent members of the UN Security Council; lack of legal mechanisms for acquiring,
changing or terminating the status of a permanent member.
Other examples of the special status of members in the practice of law of
international organizations are studied, in particular the example of the International
Monetary Fund and the International Seabed Authority. The study concludes that the
unique status of permanent members of the UN Security Council is comparable to other
similar cases, since in none of the analyzed cases did individual states acquire or may
acquire special status in an international organization due to their economic, political or
military influence, such status is disproportionate. to the extent that it is a permanent
member of the UN Security Council and is not legally anchored.
It is stated that precedents regarding the special status of membership of individual
states within international organizations can be divided into two types: those arising from
actual political relations, but not enshrined in the constituent documents or other formal
documents, and those with formal legal basis. Striking examples of special status driven
by political factors are the examples of two military and political blocs: the North
Atlantic Treaty Organization (NATO) and the Warsaw Pact Organization.
It is emphasized that these precedents and similar ones, which may occur in relation
to the actual circumstances, cannot be regarded as absolute. In the absence of their formal
consolidation, it is perfectly acceptable for Member States of the international
organization to depart from the established practice discussed above. Such cases are also
inappropriate to be regarded as an international custom, since they depend on political
consensus and do not rely on any international law, and changing these political
circumstances may lead to a departure from established practice, provided that all the
same consensus is reached.
Key words: UN, UN Security Council, international organization, membership in
international organizations, IМF, International Seabed Authority
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Акти Міжнародної організації праці й
трудове законодавство України:
порівняльно-правовий аналіз норм і
стандартів
Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм є рдмоієы фз лаукмвмы гзпузнйілмы в
лзжуі гайужди ыозгзфлмї лаукз
Укоаїлз, в рмку фзпйі, и роугмвмку
ноаві. Ймгм кдра – взвфдлля і пнівправйдлля оіжлзт ноавмвзт капзвів і
пзпрдк кіе пмбмы ра ж лмокакз кіелаомглмгм ноава, взявйдлля їт птмемпрди ра вігкіллмпрди, взжлафдлля
рдлгдлуіи жагайщлмпвірмвмгм омжвзрку
[1, п. 4]. Оглак ла ущмку хйяту взлзкає лзжка номбйдк і жагомж
мб’єкрзвлмгм таоакрдоу, бдж взоіхдлля якзт жупзййя вфдлзт лд гагурщ
рмгм баеалмгм оджуйщрару, ла якзи
пнмгіваырщпя жакмлмгавдущ і пупнійщпрвм.
Подгправйдла прарря є номгмведлляк нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйігедлщ, жанмфаркмвалзт аврмомк [Дзв.
28], і кає жа кдру омжхзодлля и нмгйзбйдлля уявйдлщ ном роугмвд ноавм
як пвірмву узвійіжауіилу уілліпрщ.

Пдох жа впд ваейзвм омжукірз,
цм лд іплує ігдайщлзт ноавмвзт пзпрдк. Їт дсдкрзвліпрщ взжлафаєрщпя
пвмєфапліпры ра вігнмвігліпры пралу
гдоеавз і ноава рієї фз ілхмї коаїлз
ндвлмку драну пупнійщлмгм омжвзрку.
В Укоаїлі мпраллік фапмк вігбуваєрщпя ігдайіжауія ноава жатіглмгм рзну,
лджваеаыфз лавірщ ла мфдвзглі, пуррєві, вігкіллмпрі в іпрмоії смокуваллі
узт ноавмвзт пзпрдк. Сноавгеуєрщпя
пакзи гіохзи ваоіалр кмгдоліжауії
коаїлз, гдоеавз і ноава: «пйінд кмніывалля фуезт кмгдйди одгуйывалля
пупнійщлзт віглмпзл». Оглак цд в
60-рі омкз 20 прмйірря жлалзи ноавлзк В. П. Кажзкіофук жвдорав увагу
ла мгзл, лагжвзфаилм ваейзвзи, апндкр таоакрдозпрзкз жатіглмгм ноава:
«Пмжзрзвлзк і нозлузнмвм ваейзвзк пйіг уваеарз рд, цм мплмвлі жупзййя жатіглзт уфдлзт ланоавйдлі ла
взявйдлля нозфзл лднмвлмгм жгіип-
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лдлля ноава у кдеат гдкмкоарзфлмгм
пупнійщпрва ра ла взкмлалля взкмгз
цмгм взвфдлля ноава у гії, нмхуку і
првмодлля гаоалріи одайіжауії ноав»
[2, п. 151]. Тмбрм жатіглі ноавмві кмгдйі ракме лд жавегз гмпкмлайі, а
рмку нмродбуырщ пкоунуйщмжлмгм
взвфдлля і гйзбмкмгм козрзфлмгм
алайіжу. «Пмоівляллы нмвзллі нігйягарз лд рійщкз жакмлз, айд и нігжакмллі акрз, пугмва ноакрзка, кмйдкрзвлі гмгмвмоз, жвзфаї, і цм мпмбйзвм
ваейзвм, ноакрзка жапрмпувалля жакмлмгавпрва. Оред, нмоівлялля жакмлів ла нандоі лд кдлх ваейзвм, ліе
жакмлів у гії, рмбрм «езвмгм ноава»
[3, п. 9].
Запагз взоіхдлля мжлафдлзт
номбйдк псмокуйывав С. О. Івалмв,
якзи жажлафає: «Взкмозпралля жаоубіелмгм гмпвігу лд кмед і лд нмвзллм
праварз мплмвлзк хйятмк смокувалля роугмвмгм ноава лі в ндодтіглзи гм озлку ндоімг, лі в ндоімг прабійіжауії озлкмвзт віглмпзл. Оплмвлзк хйятмк нмвзллм прарз жбдодедлля фзллзт і првмодлля лмвзт
лмок фз кмгдйди, які вігнмвігаырщ
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк укмвак, роагзуіяк, лауімлайщлзк мпмбйзвмпряк
рмцм» [4, п. 38]. А гайі С. О. Івалмв
лдбджнігправлм жапрдоігає: «Вігкмвйярзпя лдмбтіглм рійщкз віг рзт ігди,
лмок, кмгдйди, які гіиплм, а лд лафдбрм прозкуырщ гіяйщліпрщ нігнозєкпрв в укмват пралмвйдлля озлкмвзт віглмпзл» [Так ед].
Ційкмк нозомглзк є взкмозпралля нмжзрзвлмгм жаоубіелмгм гмпвігу ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл. Оглак, ла гукку В.П.
Кажзкіофука, ноавмву смоку лд кмела омжгйягарз в її фзпрмку взгйягі,
як пакмгмпрарлє явзцд, лд нмв’яжалд
ж кмлкодрлзкз пмуіайщлзкз і нмйірзфлзкз укмвакз. Япкоавзк нозкйагмк ущмгм є пномба одуднуії хвдиуаопщкмгм жакмлмгавпрва в Туодффзлі
(1926 о.). Рдуднуія ілмждклмгм ноава,
як кдталіфлд нозпрмпувалля жакмлмгавпрва, лд є рвмофзк омжвзркмк ноава, пундодфзрщ дйдкдлраолзк ноавзйак гдкмкоарзфлмгм номудпу ніггмрмвкз, мбгмвмодлля і нозилярря жакм-
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лів, іглмоує лауімлайщлі і кіпудві
мпмбйзвмпрі. В оджуйщрарі ноавм ілхмї
коаїлз жайзхаєрщпя фуемоіглзк ріймк в пмуіайщліи ркалзлі ілхмї гдоеавз [2, п. 105-106]. Хмфа кмела лавдпрз и нмжзрзвлзи нозкйаг ноавмвмї роалпнйалрауії. Змкодка, игдрщпя
ном роалпнйалрауіы лмок лікдущкмгм
і соалуужщкмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва гм КЗнП РРФСР 1922 о. [5,
п. 18].
Сакд кмлуднруайщла лдвзоіхдліпрщ номбйдк одсмокувалля роугмвмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз пнмлукайз аврмоа гм нмоівляйщлм-ноавмвмгм
алайіжу мплмвлзт лмок і пралгаорів,
які кіпрярщ мкодкі акрз Міелаомглмї
могаліжауії ноауі ра роугмвд жакмлмгавпрвм Укоаїлз. Ваейзвм ж’япуварз
фз вігнмвігає лауімлайщлд роугмвд
жакмлмгавпрвм «кіелаомглзк лмокак
і пралгаорак», ном які рак фапрм гмвмоярщ одсмокармоз і лаукмвуі.
Тдмодрзфла мплмва гмпйігедлля
– лаукмві и лавфайщлі ноауі взгарлзт
оагялпщкзт, укоаїлпщкзт і омпіипщкзт
уфдлзт, як-мр: Л. С. Тайщ, М. В. Багйаи, І. С. Вмирзлпщкзи, Л. Я. Гілубуог, В. М. Дмгагмв, Б. Н. Жаокмв,
С. А. Івалмв, І. Я. Кзпдйщмв, А. Є. Пахдопрлзк, В. У. Єпдліл ра іл. Сдодг
пуфаплзт гмпйіглзків кіелаомглмгм
ра нмоівляйщлмгм роугмвмгм ноава
лдмбтіглм вігжлафзрз В. М. Алгоіїва,
Н. Т. Взхлдвпщку, А. С. Дмвгдора,
Н. Л.
Лырмва,
К. Х.
Рдкмха,
А. А. Сійіла, Г. Г. Шыррд ра іл. Злафлзи внйзв ла смокувалля козрзфлмгм нмоівляйщлм-ноавмвмгм нігтмгу
аврмоа пноавзйз омбмрз Г. Вмйщкалі,
В. Капкдйя, Г. Кдйщждла (Нікдффзла),
Ф. Кмййдла, Р. Дмкуа, П. Г. Гурщєоа
(Фоалуія) ра ілхзт уфдлзт.
Оплмвлд жавгалля роугмвмгм ноава – бурз одгуйярмомк пупнійщлзт
віглмпзл у псдоі ноауі, унмоягкмвуварз вжаєкмвіглмпзлз йыгди, які ноауыырщ ра жаомбйяырщ пмбі ла езрря.
Вігнмвіглм гм Подакбуйз Кмгдкпу
жакмлів ном ноауы Укоаїлз (гайі –
КЗнП Укоаїлз), в одгакуії Закмлу
№ 871-ХІІ віг 20.03.91о., Кмгдкп взжлафає ноавмві жапагз і гаоалрії жгіиплдлля гомкагялакз Укоаїлз ноава
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омжнмоягеарзпя пвмїкз жгіблмпрякз
гм номгукрзвлмї і рвмофмї ноауі. Помрд одгуйывалля роугмвзт віглмпзл,
впралмвйдлля взпмкмгм оівля укмв
ноауі, впдкіола мтмомла роугмвзт
ноав ноауівлзків буйз и жайзхаырщпя
мплмвлзкз жавгаллякз роугмвмгм
жакмлмгавпрва. Ці жавгалля фіркм жакоінйдлі у пр. 1 КЗнП Укоаїлз [6].
Оглак бдж акрзвлмї омйі гдоеавз
упі уі жавгалля жайзхарщпя лд одайіжмвалзкз. На лах нмгйяг, нмжзуія
гдоеавз цмгм жатзпру ноауівлзків у
вжаєкзлат іж омбмрмгавуякз взоаеаєрщпя фдодж впралмвйдлля лмок, цм
ланоавйдлі ла жапрунлзурвм и нігрозкку ноауівлзків. Цд пвмєоіглі смокз взоаедлля пмуіайщлмгм таоакрдоу гіяйщлмпрі гдоеавз Укоаїла, гйя
якмї йыгзла є лаивзцмы пмуіайщлмы
уілліпры, а гіяйщліпрщ упіт її ілпрзрууіи ланоавйдлм ла урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз.
«Оглзк іж гмймвлзт нозлузнів ноава
є нозлузн пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі,
а нозжлафдлляк ноава пйіг вваеарз
жатзпр пйабхмгм, бійщх лджатзцдлмгм
пуб’єкра ноава» [Дзв. 7]. Пом уд е
гмвмозрщ і К. Х. Рдкмх: «Рмжвзрмк
роугмвзт віглмпзл номрягмк ХХ прмйірря нмкажав, цм омбмрмгавдущ жймвезває
нігнмоягкмвалзк
пралмк
ноауівлзка, а гдоеава жмбмв’яжала
вроуфарзпя і жатзцарз ноауівлзка як
пйабху прмомлу роугмвзт ноавмвіглмпзл» [Дзв. 8]. Тмку віолмы є нмжзуія Т. М. Завмомрфдлкм, яка првдогеує, цм мплмвлзк гаоалрмк ноав і
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла є гдкмкоарзфла, пмуіайщла і ноавмва гдоеава. Впі ілхі могаліжауіилм-ноавмві
гаоалрії жабджндфдлля ноав і пвмбмг
мпмбз нмв’яжалі і жайдеарщ віг її сулкуімлувалля [9, п. 10].
Ваорм жауваезрз, цм оагялпщкі
вфдлі жвдолуйз увагу ла уы номбйдку
цд в 70-рі омкз 20 прмйірря. Так,
М. І. Маружмв нзпав: «У жагайщлмрдмодрзфліи ноавмвіи йірдоаруоі мпраллщмгм фапу (оагялпщкіи і жаоубіеліи)
ндодкмлйзвм нмкажалм, цм в укмват
пмуіайіжку гдоеава взпрунає як мплмвла могаліжауія, цм жабджндфує ілрдодпз впіт гомкагял, яка кає кмоа-

йщлм-нмйірзфлі ра ілхі мбмв’яжкз ндодг йыгзлмы, правзрщ пвмїк жавгалляк впдбіфлзи омжвзрмк мпмбзпрмпрі»
[10, п. 28]. А рмку, якцм гдоеава
Укоаїла в омжгійі ІІ Кмлпрзрууії [11]
взжлафзйа ноава і пвмбмгз йыгзлз і
гомкагялзла, рм «…пакд гдоеава
нозикає ла пдбд мбмв’яжмк іж жабджндфдлля вкажалзт ноав, првмодллы лдмбтіглзт укмв гйя їт одайіжауії, жатзпру, мтмомлз» [10, п. 28].
Уявйяєрщпя, цм жабджндфдлля одайіжауії
і
мтмомлз
пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ра роугмвзт ноав, як
пакзт воажйзвзт в укмват озлкмвзт
віглмпзл, уд прмпуєрщпя фз лаибійщхмы кіомы. Пм-ндохд, гдоеава у
вжаєкзлат ноауі і канірайу кає взпрунарз як жапрунлзк дкмлмкіфлм
пйабхмї прмомлз – ноауівлзка. «Запрунлзк» – уд «рми, трм жатзцає кмгм-лдбугщ» [12, п. 146]. Айд жапрунлзкмк гдоеава взпрунає лд рмку, цм
ноауівлзк є уфаплзкмк пупнійщлзт
жв’яжків ндвлмгм омгу, а рмку, цм вмла вжяйа ла пдбд мбмв’яжмк взпрунарз
лд аобіромк у узт вжаєкзлат, а гаоалрмк ноав і пвмбмг йыгзлз. Пм-гоугд,
пмуіайщла гдоеава – уд гдоеава, яка
нігрозкує пйабхмгм, рмгм, трм нмродбує гмгаркмвмї гмнмкмгз ж її бмку.
Поауівлзк у бугщ-якмку взнагку
могаліжауіилм, дкмлмкіфлм, сілалпмвм
пйабхзи ліе омбмрмгавдущ, а рмку жа
ндвлзт езррєвзт мбправзл гдоеава
кає гаоалруварз имку пвмы нігрозкку. «Пігрозкуварз» мжлафає «пнозярз, гмнмкагарз кмкупщ» [12, п. 332].
Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 8 Кмлпрзрууії Укоаїлз [11] в Укоаїлі взжлаєрщпя і гіє нозлузн вдотмвдлпрва
ноава. Тмбрм, Укоаїла як фйдл кіелаомглмгм пніврмваозпрва ра уфаплзк
кіелаомглзт могаліжауіи і мб’єглалщ
взжлає нозкар кіелаомглмгм ноава
лаг лауімлайщлзк. Така нмжзуія лахмї гдоеавз мрозкайа фіркд вігмбоаедлля в ф. 1 пр. 9 Кмлпрзрууії, вігнмвіглм гм якмї фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є
фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. А пр. 8-1 КЗнП Укоаїлз [6] нігкодпйыє ноімозрдр кіела-
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омглм-ноавмвзт лмок ном ноауы ндодг лмокакз лауімлайщлмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва. Згіглм ж лмокмы
уієї праррі, якцм кіелаомглзк гмгмвмомк абм кіелаомглмы угмгмы, в
якзт бдод уфапрщ Укоаїла, впралмвйдлм ілхі ноавзйа, ліе рі, цм їт кіпрзрщ
жакмлмгавпрвм Укоаїлз ном ноауы, рм
жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаомглмгм гмгмвмоу абм кіелаомглмї угмгз.
На лах нмгйяг, ндодваела бійщхіпрщ кмлпрзрууіилзт ра кіелаомглзт лмокз каырщ жатзплу пноякмваліпрщ, а рмку вмлз каырщ прарз мплмвмы лмвмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз.
Рмжгйялдкм лзжку кіелаомглзт і
лауімлайщлзт лмок, фдодж які фіркм
взкозпрайіжмвуєрщпя рака ноавмва
смока жатзпру ноауівлзків, як жапрунлзурвм гдоеавз.
Пм-ндохд, в апндкрі гмпйігедлля
уієї номбйдкз лдмбтіглм вдпрз кмву
ном гаоалрії пвмбмгз ноауі. Вігнмвіглм гм пр. 2 Ддкйаоауії пмуіайщлмгм
номгодпу і омжвзрку, нозилярмї Гдлдоайщлмы Апакбйдєы ООН 11 гоугля
1969 о. [13], пмуіайщлзи номгодп і
омжвзрмк ґоулруырщпя ла нмважі гм
гіглмпрі і уіллмпрі йыгпщкмї мпмбзпрмпрі і жабджндфуырщ омжвзрмк ноав
йыгзлз і пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі,
цм взкагає рдокілмвмї і мпрармфлмї
йіквігауії упіт смок лдоівлмпрі, дкпнйуарауії мкодкзт мпіб. Срарря 6 Ддкйаоауії лагмймхує ла рмку, цм взкмозпралля вйаплмпрі, у рмку фзпйі и
ла жапмбз взомблзурва, лд кмед пуномвмгеуварзпя бугщ-якзкз смокакз дкпнйуарауії йыгзлз, а нмвзллм
првмоыварз укмвз, які жабджндфуырщ
гіиплу оівліпрщ йыгди.
Кмлвдлуія МОП № 29 «Пом
нозкупмву фз мбмв’яжкмву ноауы»
1930 о. [14] взжлафає уд нмлярря як
бугщ-яку омбмру фз пйуебу, цм взкагаєрщпя віг бугщ-якмї мпмбз ніг жагомжмы якмгм-лдбугщ нмкаоалля, гйя
якмї уя мпмба лд жаномнмлувайа гмбомвійщлм пвмїт нмпйуг. Пігн. «а» н. 3
пр. 8 Міелаомглмгм накру ном гомкагялпщкі і нмйірзфлі ноава [15], ндодгбафає, цм літрм лд нмвзлдл нозкухуварзпя
гм
нозкупмвмї
абм
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мбмв’яжкмвмї ноауі. Срарря 1 Кмлвдлуії МОП № 105 ном пкапувалля нозкупмвмї ноауі 1957 о. [16] жмбмв’яжує
кмелмгм фйдла Міелаомглмї могаліжауії ноауі, якзи оарзсікує уы Кмлвдлуіы, пкапуварз нозкупмву абм
мбмв’яжкмву ноауы і лд вгаварзпя гм
бугщ-якмї її смокз: а) як жапмбу нмйірзфлмгм внйзву фз взтмвалля абм як
жапмбу нмкаоалля жа лаявліпрщ фз жа
взпймвйывалля нмйірзфлзт нмгйягів,
фз ігдмймгіфлзт ндодкмлалщ, номрзйделзт упрайдліи нмйірзфліи, пмуіайщліи фз дкмлмкіфліи пзпрдкі; б) як
кдрмг кмбійіжауії і взкмозпралля омбмфмї пзйз гйя нмродб дкмлмкіфлмгм
омжвзрку; в) як жапіб нігрозкалля
роугмвмї гзпузнйілз; г) як жапіб нмкаоалля жа уфапрщ у проаикат; г) як
жатіг гзпкозкілауії жа мжлакакз оапмвмї, пмуіайщлмї і лауімлайщлмї нозлайделмпрі фз віомпнмвігалля.
Чапрзла 3 пр. 43 Кмлпрзрууії
Укоаїлз [11] жабмомляє взкмозпралля нозкупмвмї ноауі. Нд вваеаєрщпя
нозкупмвмы ноауды віипщкмва абм
айщрдоларзвла (лдвіипщкмва) пйуеба,
а ракме омбмра фз пйуеба, яка взкмлуєрщпя мпмбмы жа взомкмк фз ілхзк
оіхдлляк пугу абм вігнмвіглм гм жакмлів ном вмєллзи і ном лагжвзфаилзи прал. Такзк фзлмк, нозкупмва
ноауя в Укоаїлі кмед бурз жапрмпмвала рійщкз жа взкйыфлзт мбправзл і
рійщкз у взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк. Такі взкйыфлі мбправзлз взжлафдлі, жмкодка, ф. 2 пр. 33 КЗнП
Укоаїлз [6]. Рмбмрмгавдущ кає ноавм
ндодвдпрз ноауівлзка промкмк гм
мглмгм кіпяуя ла ілху омбмру, лд
мбукмвйдлу роугмвзк гмгмвмомк, бдж
имгм жгмгз, якцм вмла лд номрзнмкажала ноауівлзкмві жа пралмк жгмомв’я,
йзхд гйя вігвдолдлля абм йіквігауії
лапйігків прзтіилмгм йзта, днігдкіи,
дніжммріи, взомблзфзт аваоіи, а ракме
ілхзт мбправзл, які правйярщ абм кмеурщ нмправзрз ніг жагомжу езрря фз
лмокайщлі езррєві укмвз йыгди, ж
мнйармы ноауі жа взкмлалу омбмру,
айд лд лзефмы, ліе пдодгліи жаомбірмк жа нмндодглщмы омбмрмы.
Оглак ваейзвм ж’япуварз, якзк
фзлмк лмокарзвлм гдоеава Укоаїла
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жанмбігає взнагкак номрзноавлмгм
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі, коік
гдкйаоарзвлмгм жапрдодедлля цмгм
ущмгм.
Срарря 31 КЗнП Укоаїлз [6] жабмомляє взкагарз взкмлалля омбмрз,
лд мбукмвйдлмї роугмвзк гмгмвмомк.
Айд в лмокі ф. 2 пр. 33 ущмгм Кмгдкпу
уд кардгмозфлд ноавзйм ном взкйыфліпрщ нозкупмвмї ноауі «жагубзймпя»
пдодг ноавзй цмгм рзкфапмвмгм ндодвдгдлля ноауівлзка бдж имгм жгмгз,
ж іліуіарзвз омбмрмгавуя. І гмрдндо у
Кмгдкпі лд впралмвйдлм лмоку, яка б
кардгмозфлм жабмомляйа взкмозпралля нозкупмвмї ноауі (тмфа Кмлвдлуія
№ 105 оарзсікмвала Укоаїлмы цд в
2000 о.), а ракме лмок, які б ндодгбафайз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа
ракі гії. Ні пр. 265 КЗнП Укоаїлз, лі
пр. 41 Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля (гайі –
КУАП) [17], лд кіпрярщ нігправ нозряглдлля ра палкуіи агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі жа нозкухдлля гм
ноауі фз взкмозпралля нозкупмвмї
ноауі.
Срарря 25 Кмлвдлуії МОП № 29
[14] ндодгбафає, цм лджакмллд нозкухдлля гм ноауі ндодпйігуєрщпя у
козкілайщлмку нмоягку. Айд пр. 172 і
173 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз
(гайі – КК Укоаїлз) [18] лд кіпрярщ
лмок, які б мглмжлафлм і бджжандодфлм впралмвйывайз козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа взкмозпралля нозкупмвмї ноауі. Тійщкз ф. 1 пр. 173 КК
Укоаїлз впралмвйыє козкілайщлу
вігнмвігайщліпрщ жа гоубд нмоухдлля
угмгз ном ноауы хйятмк нозкупу гм
взкмлалля омбмрз, лд мбукмвйдлмї
угмгмы.
Оред, оарзсікувавхз лзжку кіелаомглзт акрів цмгм жанмбігалля
взкмозпраллы нозкупмвмї ноауі, жабмомлзвхз її ла кмлпрзрууіилмку
оівлі, гдоеава Укоаїла лд впралмвзйа
лагіилзт ноавмвзт гаоалріи номрзгії
ущмку галдблмку явзцу.
У омжоіжі гмпйігеувалмї номбйдкз, нмпрає ілха: як жакмлмгавфм взоіхзрз нзралля могаліжауії омбмрмгавудк взомблзфмгм номудпу рак,
цмб ліякмы кіомы лд нмпяглурз ла

мплмвмнмймелзи
кмлпрзрууіилзи
нозлузн роугмвмгм ноава – пвмбмгу
ноауі, и нмтіглі віг лщмгм – нозлузн
взжлафдлмпрі роугмвмї сулкуії ноауівлзка ра нозлузн прабійщлмпрі роугмвзт ноавмвіглмпзл, жакоінйдлі у
лмокат пр. 21, 23, 31 – 34 КЗнП
Укоаїлз [6].
Бджукмвлм, лмокз роугмвмгм ноава каырщ бурз лагіилмы гаоалрієы
віг номявів пвавіййя омбмрмгавуя у
номудпі взкмозпралля омбмфмї пзйз
ноауівлзків. Опмбйзвм япкоавм уд
пвавіййя взявйяєрщпя у взнагкат лджакмллзт ндодвдгдлщ абм жвійщлдлщ
ноауівлзків ж іліуіарзвз омбмрмгавуя.
Уявйяєрщпя, цм лмока ф. 6 пр. 43
Кмлпрзрууії Укоаїлз [11] мрозкайа
раку пвмы кардгмозфлу одгакуіы лдгаока: «Гомкагялак гаоалруєрщпя
жатзпр віг лджакмллмгм жвійщлдлля».
Хмфа як уди жатзпр гаоалруєрщпя
гомкагялак Укоаїлз лапноавгі, бугд
нмкажалм лзефд.
О. В. Скзолмв псмокуйывав і
омжкозв нозлузн взжлафдлмпрі роугмвмї сулкуії ноауівлзка [21, п. 179].
Віл мжлафає, цм укйагаыфз роугмвзи
гмгмвіо ноауівлзк кмед омжоатмвуварз ла бійщх-кдлх фіркд могаліжауіилм-ыозгзфлд взжлафдлля омбмрмгавудк омбмрз, яку бугд взкмлуварз
ноауівлзк, а ракме лдкмейзвіпрщ
пвавійщлмї її жкілз омбмрмгавудк.
Срабійщліпрщ роугмвзт віглмпзл – уд
пдоудвзла лмок роугмвмгм ноава, гд
взоаеаєрщпя жапрунлзурвм гдоеавз.
Сыгз кмела віглдпрз лмокз, цм ндодгбафаырщ взжлафдліпрщ роугмвмї
сулкуії ноауівлзка, мбкдедлля цмгм
жапрмпувалля промкмвзт роугмвзт
гмгмвмоів, нмжбавйдлля кмейзвмпрі
омбмрмгавуя пвавійщлм омжозварз
роугмві ноавмвіглмпзлз рмцм.
Помрд іплуырщ и ілхі рмфкз жмоу,
які омжукіырщ уі нозлузнз роугмвмгм
ноава лд рак кардгмозфлм. Так, ла
гукку Р. З. Лівхзуя, мплмвла ігдя
жакмлу лд в лдкмейзвмпрі жкілз роугмвмї сулкуії (уд лд вігнмвігайм б
взкмгак лаукмвм-рдтліфлмгм номгодпу), а в лдкмейзвмпрі її жкілз бдж
жгмгз прмоіл роугмвмгм гмгмвмоу [19,
п. 168]. Є. А. Єохмва вваеає, цм
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Кмлвдлуія МОП № 29 лд віглмпзрщ
рзкфапмвд ндодвдгдлля ла ілху омбмру у взнагку взомблзфмї нмродбз гйя
жакіцдлля вігпурлщмгм ноауівлзка
нмпягалляк ла нозлузн взжлафдлмпрі
роугмвмї сулкуії [Дзв. 23].
У жакмлмгавпрві бійщхмпрі коаїл
іж озлкмвмы дкмлмкікмы ыозгзфлм
жакоінйдлм нозлузн, жгіглм ж якзк
омбмрмгавуы лагалм ноавм ла вйаплзи омжпуг ндодвмгзрз ноауівлзка ла
ілху омбмру. Взжлафайщлзк кмкдлрмк рур є ілрдодпз дсдкрзвлмпрі взомблзурва, нозбуркмвмпрі нігнозєкпрва, рдтлмймгіфлмї оауімлайщлмпрі.
Ілрдодпз ноауівлзків лд воатмвуырщпя жмвпік, абм е воатмвуырщпя в
мпраллы фдогу. Поауівлзк ед кмед
омжоатмвуварз рійщкз ла кардоіайщлд
вігхкмгувалля, якцм пуг вваеарзкд,
цм гії омбмрмгавуя лд мбґоулрмвалі
ра віл жймвезвав пвмїк ноавмк. У
ущмку взнагку, роугмва сулкуія
ноауівлзка вроафає лавірщ віглмплу
прабійщліпрщ [Цзр. жа 22, п. 121, 122].
Наибійщхд номбйдк ж гмрозкалляк нозлузну пвмбмгз ноауі взлзкйм, ла лах нмгйяг, ніпйя жакмлмгавфмї
жабмомлз омбмрмгавудві ндодвмгзрз
ноауівлзків бдж їт жгмгз у оажі взомблзфмї нмродбз ла ілху омбмру
(пр. 33 КЗнП Укоаїлз [6] в одгакуії
Закмлу № 1356-XIV віг 24.12.99 о.).
На лах нмгйяг, жапрмпувалля ракзт ндодвдгдлщ, рмбрм сакрзфлмгм
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі, кмйз
вмйдвзявйдлля і вмйя ноауівлзка
цмгм взкмлалля ілхмї, лд мбукмвйдлмї роугмвзк гмгмвмомк омбмрз, лд
пнівнагаырщ, кмейзвд йзхд жа лаявлмпрі емопркзт гдоеавлзт гаоалріи,
взжлафдлзт жакмлмк. Йгдрщпя, в рмку
фзпйі, и ном кардоіайщлі палкуії жа
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі ра
сакрзфлд нмпягалля ла пвмбмгу йыгзлз, бм ноауя ніг нозкупмк, бдж
взжлалля жакмлмк ракмї кмейзвмпрі і
впралмвйдлля вігнмвіглмї кмкндлпауії
– уд оабпрвм.
Взомблзфа лдмбтігліпрщ впд е
кає бурз ндодгбафдла в пзпрдкі взкйыфлзт мбправзл, які гмжвмйяырщ
ндодвмгзрз ноауівлзка ла ілху омбмру бдж имгм жгмгз. Оглак ракд ндодвд-
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гдлля лдмбтіглм мбукмвзрз лзжкмы
пуррєвзт жапрдодедлщ. Вмлм кмейзвд
рійщкз гйя жабджндфдлля бджндодбіилмгм сулкуімлувалля нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії, жанмбігалля
имгм нмвліи жунзлуі, жлафлзк жбзркак ра нмвзллм бурз мбкдедлм в фапі.
Коік рмгм, ракд ндодвдгдлля кає номвагзрзпя взкйыфлм ж уоатувалляк
пндуіайщлмпрі ра квайісікауії ноауівлзка, а ракме ж нігвзцдлзк оівлдк
мнйарз ноауі, як кмкндлпауії жа взкухдлд взкмлалля омбмрз, лд мбукмвйдлмї роугмвзк гмгмвмомк. Тмку
лмвзи Тоугмвзи кмгдкп Укоаїлз кає
мбмв’яжкмвм кіпрзрз прарры, нозпвяфдлу рзкфапмвзк ндодвдгдлляк у
жв’яжку ж взомблзфмы нмродбмы.
Помнмлуєрщпя рака її одгакуія:
«Дйя жабджндфдлля бджндодбіилмгм сулкуімлувалля нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії, як взлярмк,
гмнупкаєрщпя ндодвдгдлля ноауівлзка ла омбмру, лд мбукмвйдлу роугмвзк гмгмвмомк, бдж имгм жгмгз жа гмрозкалля лапрунлзт укмв:
- лаявлмпрі лд ндодгбафувалзт
могаліжауіилм-взомблзфзт сакрмоів,
цм кмеурщ нмряглурз жа пмбмы гджмогаліжауіы омбмрз нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії абм їт проукруолзт нігомжгійів;
- розвайіпрщ ндодвдгдлля лд кмед
ндодвзцуварз 30 омбмфзт глів номрягмк омбмфмгм омку;
- ндодвдгдлля жгіиплыєрщпя ж
уоатувалляк пндуіайщлмпрі ра квайісікауії ноауівлзка;
- ноауівлзку гаоалруєрщпя нмгвіила мнйара жа взкмлалу омбмру.»
Запрунлзурвм ніг фап омжіовалля
роугмвмгм гмгмвмоу – лаиваейзвіхзи апндкр одайіжауії жатзплмї сулкуії роугмвмгм ноава. Г. Г. Шыррд жажлафає, цм мглзк іж лаиваейзвіхзт
ланоякків пмуіайщлмгм жатзпру роугяцзт у ФРН є ноавмвд одгуйывалля жвійщлдлщ [Цзр. жа 24, п. 73].
Оплмвлзк кіелаомглзк акрмк
цмгм омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу
ж іліуіарзвз омбмрмгавуя є Кмлвдлуії
МОП № 158 ном нознзлдлля роугмвзт віглмпзл ж іліуіарзвз нігнозєкуя
1982 о. [25].

Акти Міжнародної організації праці й трудове законодавство України: . . .
Оуілыыфз прунілщ оівля жапрунлзурва гдоеавз у лауімлайщлмку
жакмлмгавпрві Укоаїлз, вбафаєкм жа
лдмбтіглд номалайіжуварз имгм ла
нодгкдр вігнмвіглмпрі лмокак лажвалмгм кіелаомглм-ноавмвмгм акру цмгм нігправ ра нмоягку омжіовалля
роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз омбмрмгавуя.
Вігнмвіглм гм пр. 4 Кмлвдлуії
МОП № 158 1982 о., роугмві віглмпзлз ж роугівлзкакз лд нознзляырщпя, якцм рійщкз лдкає жакмллзт нігправ
гйя
ракмгм
нознзлдлля,
нмв’яжалмгм іж жгіблмпрякз фз нмвдгілкмы роугівлзка абм взкйзкалмгм
взомблзфмы нмродбмы нігнозєкпрва,
упралмвз фз пйуебз. Сраррі 40 і 41
КЗнП Укоаїлз [6] впралмвйыырщ
взкйыфлзи ндодйік нігправ омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз
омбмрмгавуя. Хмфа гйя мкодкзт кардгмоіи ноауівлзків уі нігправз кмеурщ
ндодгбафарз и ілхі жакмлз Укоаїлз
(жмкодка, Закмл Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» [35]). В уіймку уі
нігправз вігнмвігаырщ козрдоіяк,
взжлафдлзк пр. 4 Кмлвдлуії.
Оглак є мгзл лыалп, і нмйягає
віл у рмку, цм омбмрмгавдущ в Укоаїлі кає ноавм жвійщлзрз ноауівлзка
рійщкз жа лаявлмпрі взжлафдлмгм жакмлмк ыозгзфлмгм сакру фз ыозгзфлмгм пкйагу. Вігпурліпрщ тмфа б мглмгм іж дйдкдлрів ыозгзфлмгм пкйагу
пвігфзрщ ном лдноавмкіоліпрщ жвійщлдлля. Пігправмы гйя ракмгм рвдогедлля є нмймедлля ф. 1 пр. 40 КЗнП
ном рд, цм «роугмвзи гмгмвіо, укйагдлзи ла лдвзжлафдлзи промк, а ракме промкмвзи роугмвзи гмгмвіо гм
жакілфдлля промку имгм фзллмпрі кмеурщ бурз омжіовалі вйаплзкмк абм
унмвлмваедлзк лзк могалмк йзхд у
взнагкат:…». Тдокіл «йзхд у взнагкат» и упралмвйыє взфдонлд кмйм
нігправ жвійщлдлля. Коік рмгм, уы
нмжзуіы мбпрмывав і Пйдлук Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз у нмпралмві віг 6
йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом ноакрзку омжгйягу пугакз роугмвзт пнмоів»
[26] цмгм рйукафдлля мкодкзт нігправ омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ж
іліуіарзвз омбмрмгавуя.

Як уявйяєрщпя, мплмвла номбйдка
нігправ жвійщлдлля в Кмлвдлуії МОП
№ 158 1982 о. жлатмгзрщпя в нймцзлі
рйукафдлля нмлярря «мбґоулрувалля
жвійщлдлля». Срарря 4 Кмлвдлуії, яка
жлатмгзрщпя в нігомжгійі А. «Обґоулрувалля нознзлдлля роугмвзт віглмпзл», ніг мбґоулрувалляк омжукіє
лаявліпрщ нігправ жвійщлдлля, а рмфліхд, лаявліпрщ нмваелмї нозфзлз
жвійщлдлля. З лахмї рмфкз жмоу, номбйдка мбґоулрувалля жвійщлдлщ – уд
лд рійщкз номбйдка лаявлмпрі нігправ,
а и номбйдка гмвдгдлмпрі ноавмкіолмпрі гіи омбмрмгавуя. Якцм ноауівлзк – уд йыгзла, яка вігнмвіглм гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр. 3) [11] є
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры, рм
ноз омжіоваллі роугмвмгм гмгмвмоу
омбмрмгавдущ кає пдбд вдпрз ж ноауівлзкмк як ж йыгзлмы, а лд омбмфмы пзймы фз жапмбмк взомблзурва.
Тмку мбґоулрувалля жвійщлдлля – уд
мплмвлзи козрдоіи взжлафдлля имгм
ноавмкіолмпрі. Ваейзва ыозгзфла
кмлпроукуія цмгм мбґоулрмвалмпрі
жвійщлдлля іплує у Вдйзкмбозралії.
«Пігнозєкдущ нмвзлдл ракме гмвдпрз пугу, цм пак ундвлдлзи в мбґоулрмвалмпрі жвійщлдлля» [Цзр. жа 27,
п. 58].
Обґоулрмваліпрщ жвійщлдлля кмела омжгйягарз и ніг ілхзк курмк
жмоу. Йгдрщпя ном взжлалля лдноавмкіолзкз жвійщлдлщ ноауівлзків ж
іліуіарзвз омбмрмгавуя, якзи є гдоеавлзк нігнозєкпрвмк, упралмвмы,
могаліжауієы, фдодж їт пмуіайщлу лдвзноавгаліпрщ. Ддоеава, у гдякзт
взнагкат, кає едорвуварз дкмлмкіфлмы гмуійщліпры іплувалля узт могаліжауіи, жаоагз взоіхдлля бійщх гймбайщлмгм жавгалля, рмбрм жагйя одайіжауії пвмєї мплмвлмї сулкуії – пмуіайщлмї. Пігправз гйя ракмгм рвдогедлля кіпрярщпя у лзжуі лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз. Вігнмвіглм гм пр. 1 Кмлпрзрууії, Укоаїла є пмуіайщлмы гдоеавмы, а рмку ф. 4 пр. 13 Кмлпрзрууії
вкажує, цм гдоеава жабджндфує пмуіайщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз Укоаїлз. Чапрзла 1 пр. 3 Оплмвлмгм Закмлу взжлає йыгзлу лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры, а ф. 2 уієї праррі вз-
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жлафає, цм ноава і пвмбмгз йыгзлз ра
їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Тмку
лдгмнуцдлля жвійщлдлщ ноауівлзків ж
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, гд
омбмрмгавудк взпрунає гдоеава, в
мпмбі унмвлмваедлзт могалів, фдодж їт
пмуіайщлу лдвзноавгаліпрщ, є пакмпріилмы ноавмвмы нігправмы мбкдедлля жвійщлдлщ.
Дайі нодгкдрмк гзпкупії є мкодпйдлля кде гйя впралмвйдлля нігправ
омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз омбмрмгавуя. Сраррі 5 і 6
Кмлвдлуії МОП № 158 1982 о. [25]
фапркмвм водгуйщмвуырщ уд нзралля
фдодж взжлалля лджакмллзкз гдякзт
нігправ нознзлдлля роугмвзт віглмпзл. Тмбрм Кмлвдлуія мндоує козрдоіякз, а лд нігправакз гйя жвійщлдлля.
Пмпралмвка уієї номбйдкз у лаукмвіи нймцзлі уійкмк кмодйыєрщпя ж
акруайіжауієы одайщлзт номбйдк «фзпрмк ндопмлайу», які номвмгярщпя у
взнагкат жкілз вйаплзка нігнозєкпрва абм нозжлафдлля лмвмгм кдоівлзка нігнозєкпрва, упралмвз фз могаліжауії. Ваорм жауваезрз, цм в Укоаїлі
уя номбйдка ж фапмк лд рійщкз лд
взоіхуєрщпя, айд и нмгіохуєрщпя.
Так, кмлірмозлг Унмвлмваедлмгм ж
ноав йыгзлз у псдоі жатзпру роугмвзт ноав жапвігфзв капмві і пзпрдклі
нмоухдлля ноав йыгзлз ла ноауы,
пвмєфаплу ра в нмвлмку мбпяжі взнйару жаомбірлмї нйарз, лайделу мнйару
ноауі, яка жабджндфувайа б кардоіайщлзи гмпрармк ноауівлзку ра имгм
пік’ї, ілхзт роугмвзт ноав ноауівлзків, цм гаоалрмвалі Кмлпрзрууієы
Укоаїлз, жакмлакз Укоаїлз, кіелаомглзкз лмокакз ра пралгаоракз.
Так, номрягмк 2017 омку гм Окбугпкдла лагіихйм каиед 1,3 рзп. нмвігмкйдлщ ном нмоухдлля ноава йыгзлз ла ноауы, цм ла 18 % бійщхд, ліе
у 2016 омуі. У тмгі одайіжауії Угмгз
ном пнівноауы кіе Унмвлмваедлзк ж
ноав йыгзлз і Фдгдоауієы номспніймк Укоаїлз Унмвлмваедлмгм буйм
нмвігмкйдлм ном каиед 15 рзп. нмоухдлщ роугмвмгм жакмлмгавпрва,
взявйдлзт ноавмвзкз ілпндкрмоакз
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фйдлпщкзт могаліжауіи ФПУ у ндохмку нівоіффі 2017 омку, ж лзт каиед
40,4% нмоухдлщ ноав пралмвйярщ нмоухдлля у псдоі мнйарз ноауі, 30 ра
6% вігнмвіглм – цмгм нмоягку жвійщлдлля ра ндодвдгдлля [29].
Пмндодгедлля ноауівлзка прмпмвлм ндодваелмї бійщхмпрі жвійщлдлщ –
ваейзва гаоалрія жабджндфдлля имгм
ноава ла жакмлліпрщ жвійщлдлля. Згіглм жі пр. 11 Кмлвдлуії МОП № 158
1982 о. [25] ноауівлзк, ж якзк лакіфдлм нознзлзрз роугмві віглмпзлз,
кає ноавм бурз нмндодгедлзк ном уд
жа омжуклзи промк абм кає ноавм ла
гомхмву кмкндлпауіы жакіпрщ нмндодгедлля, якцм віл лд вфзлзв пдоимжлмї номвзлз, рмбрм ракмї номвзлз, у
жв’яжку ж якмы буйм б лдгмуійщлм
взкагарз віг нігнозєкуя номгмвеуварз ж лзк роугмві віглмпзлз номрягмк промку нмндодгедлля. Тмбрм,
игдрщпя ном рд, цм бугщ-якзи ноауівлзк нмвзлдл бурз жажгайдгігщ нмндодгедлзи ном жвійщлдлля, жа взкйыфдлляк взнагків уфзлдлля лзк пдоимжлзт гзпузнйілаолзт номпрунків
абм ілхзт гіялщ, які ндодхкмгеаырщ
номгмведллы роугмвзт віглмпзл
(ланозкйаг, вроара гмвіоз гм ноауівлзка, якзи бджнмпдодглщм мбпйугмвує
рмваолі абм гомхмві уіллмпрі). Тоугмвд жакмлмгавпрвм Укоаїлз ндодгбафає ракд мбмв’яжкмвд нмндодгедлля
рійщкз гйя жвійщлдлля жа н. 1 пр. 40
КЗнП Укоаїлз [6], рмбрм жвійщлдлля
в оажі жкіл в могаліжауії взомблзурва
і ноауі, в рмку фзпйі йіквігауії, одмогаліжауії, балкоурпрва абм ндодномсійывалля нігнозєкпрва, упралмвз,
могаліжауії, пкмомфдлля фзпдйщлмпрі
абм храру ноауівлзків. Так, вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 49-2 КЗнП, ном лапрунлд взвійщлдлля ноауівлзків ндопмлайщлм нмндодгеаырщ лд ніжліхд, ліе
жа гва кіпяуі. В уіймку уя лмока Кмгдкпу вігнмвігає лмокі Кмлвдлуії.
Хмфа, ла лах нмгйяг, вмла кає бурз
гмнмвлдла лмокмы ном взнйару кмкндлпауії жа лд нмндодгедлля ном жвійщлдлля абм жвійщлдлля гм ндодбігу
промку нмндодгедлля. Сугмва ноакрзка гм ндвлмї кіоз упулуйа уы номгайзлу. Згіглм ж абж. 6 н. 19 нмпралм-

Акти Міжнародної організації праці й трудове законодавство України: . . .
вз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 6 йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом
ноакрзку омжгйягу пугакз роугмвзт
пнмоів» [26], ноз лдгмгдоеаллі промку нмндодгедлля ноауівлзка ном
жвійщлдлля, якцм віл лд нігйягає нмлмвйдллы ла омбмрі ж ілхзт нігправ,
пуг жкілыє гару имгм жвійщлдлля,
жаоатувавхз промк нмндодгедлля,
номрягмк якмгм віл ноауывав. Айд
гоугд одфдлля ф. 3 пр. 235 КЗнП, ж
смокайщлмї рмфкз жмоу, гмжвмйяє
взнйафуварз кмкндлпауіы жа лд нмндодгедлля абм лдпвмєфаплд нмндодгедлля ноауівлзка ном жвійщлдлля,
рійщкз у взнагкат, кмйз лдноавзйщлд
смокуйывалля нозфзлз жвійщлдлля в
роугмвіи клзеуі ндодхкмгеайм ноаудвйахруваллы ноауівлзка. Такзк
фзлмк, кмела првдогеуварз, цм лмокз пр. 49-2 і 235 КЗнП Укоаїлз лд
нмвлмы кіомы вігнмвігаырщ взкмгак
Кмлвдлуії МОП № 158 1982 о. [25]
цмгм впралмвйдлля лмок ном нмндодгедлля ноауівлзка ном жвійщлдлля.
Впралмвйдлля нмоягку жвійщлдлля одгуйыєрщпя нігомжгіймк «В» жажлафдлмї Кмлвдлуії, якзи взжлафає
номудгуоз, жапрмпмвувалі гм і ніг фап
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл. Згіглм жі пр. 7 Кмлвдлуії МОП № 158
1982 о., роугмві віглмпзлз ж ноауівлзкмк лд нознзляырщпя ж нозфзл,
нмв’яжалзт ж имгм нмвдгілкмы абм
омбмрмы гмрз, гмкз имку лд лагагурщ
кмейзвіпрщ жатзцарзпя у жв’яжку ж
взпулурзкз номрз лщмгм жвзлувафдллякз, коік взнагків, кмйз віг нігнозєкуя лд кмела мбґоулрмвалм фдкарз лагалля ноауівлзкмві ракмї кмейзвмпрі. Чзллд роугмвд жакмлмгавпрвм Укоаїлз мбґоулрмвалм впралмвйыє
емопркзи нмоягмк омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу у взнагку нмоухдлля
ноауівлзкмк роугмвмї гзпузнйілз. У
пугмвіи ноакрзуі ракме фіркм взявйяєрщпя уя нмжзуія жакмлмгавуя. Так,
вігнмвіглм гм н. 22 нмпралмвз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 6
йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом ноакрзку омжгйягу пугакз роугмвзт пнмоів»
[26], у пноават ном нмлмвйдлля ла
омбмрі мпіб, жвійщлдлзт жа нмоухдлля
роугмвмї гзпузнйілз, пугак лдмбтіг-

лм ж’япуварз, в фмку кмлкодрлм номявзймпя нмоухдлля, цм прайм нозвмгмк гйя жвійщлдлля, фз кмгйм вмлм
бурз нігправмы гйя омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу жа нулкракз 3, 4, 7, 8
пр. 40 ра н. 1 пр. 41 КЗнП, фз гмгдоеалі омбмрмгавудк ндодгбафдлі праррякз 147-1, 148, 149 КЗнП ноавзйа і
нмоягмк жапрмпувалля гзпузнйілаолзт пряглдлщ. Уявйяєрщпя, цм ж кдрмы улзклдлля лднмомжукілщ кіе
ноауівлзкмк і омбмрмгавудк у оажі
жвійщлдлля ндохмгм жа нмоухдлля
гзпузнйілз, лмока жі жкіпрмк, алаймгіфлзк н. 22 Пмпралмвз, кає кіпрзрзпя и у лмвмку Тоугмвмку кмгдкпі
Укоаїлз.
Рмжгій ІІІ Кмлвдлуії МОП № 158
1982 о. кіпрзрщ гмгаркмві нмймедлля,
цм прмпуырщпя нознзлдлля роугмвзт
віглмпзл ж дкмлмкіфлзт, рдтлмймгіфлзт, проукруолзт абм алаймгіфлзт
нозфзл. Пдоха взкмга цмгм нмоягку
жвійщлдлля прмпуєрщпя кмлпуйщрауіи ж
нодгправлзкакз ноауівлзків, цм ндодгбафдлм пр. 13 Кмлвдлуії. Пмймедлля лмок уієї праррі нмвліпры вігмбоаедлм в ф. 3 пр. 22 Закмл Укоаїлз «Пом
номсдпіилі пнійкз, їт ноава ра гаоалрії
гіяйщлмпрі» [30]. Коік рмгм, пр. 14
Кмлвдлуії ндодгбафає мбмв’яжмк омбмрмгавуя, у оажі жвійщлдлля ноауівлзків
ж дкмлмкіфлзт абм могаліжауіилзт
нозфзл, нмвігмкзрз ном уд кмкндрдлрлзи могал гдоеавз і нзпщкмвм взкйапрз нігправз жвійщлдлля, кійщкіпрщ
і кардгмоії ноауівлзків, якзт вмлм кмед рмоклурзпя, ра промк, номрягмк
якмгм имгм лакіфдлм жгіиплзрз. Пмгіблу лмоку кіпрзйа и ф. 3 пр. 49-2
КЗнП Укоаїлз [6]: «Вмглмфап іж нмндодгедлляк ноауівлзка ном жвійщлдлля, омбмрмгавдущ гмвмгзрщ гм вігмка гдоеавлмї пйуебз жаилярмпрі
ілсмокауіы ном лапрунлд взвійщлдлля
ноауівлзка іж жажлафдлляк имгм номсдпії, пндуіайщлмпрі, квайісікауії ра
омжкіоу мнйарз ноауі». Помрд, Закмл
Укоаїлз № 77-VIII віг 28.12.2014 о.
каогзлайщлм жкілзв жкіпр уієї лмокз.
Тдндо вмла прмпуєрщпя рійщкз ілсмокувалля унмвлмваедлзт гдоеавлзт
могалів (гдоеавлмї пйуебз жаилярмпрі) у оажі капмвзт жвійщлдлщ.
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Срарря 48 Закмлу Укоаїлз віг 5
йзнля 2012 о. «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» [31] гдрайщлм одгйакдлрує
капмвд взвійщлдлля ноауівлзків ж
іліуіарзвз омбмрмгавуя.
Чапрзла 5 пр. 20 Закмлу Укоаїлз
віг 1 бдоджля 1991 о. «Пом жаиляріпрщ
лапдйдлля» [32] кіпрзйа ваейзву
лмоку-гаоалріы гйя мпіб, які взвійщляйзпщ: «Поз взвійщлдллі ноауівлзків (у рмку фзпйі ноауыыфзт ндлпімлдоів ра ілвайігів) у жв’яжку іж жкілакз в могаліжауії взомблзурва і ноауі,
у рмку фзпйі йіквігауієы, одмогаліжауієы абм ндодномсійывалляк нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, пкмомфдлля фзпдйщлмпрі абм храру ноауівлзків, нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії, лджайделм віг смок вйаплмпрі, нмвігмкйяырщ ном уд лд ніжліхд,
як жа гва кіпяуі в нзпщкмвіи смокі
гдоеавлу пйуебу жаилярмпрі, вкажуыфз нігправз і промкз взвійщлдлля,
лаикдлувалля номсдпіи, пндуіайщлмпрди, квайісікауії, омжкіо мнйарз ноауі, а в гдпярзгдллзи промк ніпйя взвійщлдлля ланоавйяырщ пнзпкз сакрзфлм взвійщлдлзт ноауівлзків, жажлафаыфз в лзт ілвайігів. У оажі лднмгалля абм нмоухдлля промків нмгалля узт галзт прягуєрщпя хроас у
омжкіоі оіфлмї жаомбірлмї нйарз жа
кмелмгм взвійщлывалмгм ноауівлзка».
Такзк фзлмк, гм вігнмвіглзт
жкіл, лмокз роугмвмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз впралмвйывайз пуррєвіхі
взкмгз гм омбмрмгавуя цмгм гмгдоеалля нмоягку жвійщлдлля ноауівлзків ж дкмлмкіфлзт кмрзвів. Нзлі омжгій IV «Снозялля жаилярмпрі лапдйдлля» Закмлу Укоаїлз віг 5 йзнля
2012 о. «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля»
лд кіпрзрщ лавірщ ларяку ла ыозгзфлі
гаоалрії пнозялля жаилярмпрі гйя
мпіб, цм взвійщляырщпя ж дкмлмкіфлзт, рдтлмймгіфлзт, проукруолзт абм
алаймгіфлзт нозфзл.
Помрд роугмвд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз, ла вігкілу віг Кмлвдлуії,
ндодгбафає ілхі гмгаркмві гаоалрії
гйя ноауівлзків, цм взвійщляырщпя.
Так, пнозялля омбмрмгавуя жаилярмпрі ноауівлзків, цм взвійщляырщпя,
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пкйагає пурліпрщ лмок роугмвмгм ноава, ндодгбафдлзт пр. 13, 42, 43 ра
пр. 49-2 КЗнП Укоаїлз [6]. Закмл
впралмвйыє кілікук гва козрдоії гйя
ндодваелмгм пнозялля жаилярмпрі
мпіб, цм взвійщляырщпя: бійщх взпмка
квайісікауія і номгукрзвліпрщ ноауі
ноауівлзка; лаявліпрщ омбмрз жа вігнмвіглмы номсдпієы фз пндуіайщліпры. Поакрзфлд жлафдлля узт козрдоіїв ваекм ндодмуілзрз. Дйя пугмвмї
ноакрзкз – уд мплмвлі моієлрзоз
взжлафдлля ноавмкіолмпрі жвійщлдлщ
ноауівлзків. Так, «квайісікауія» – уд
прунілщ і взг номсдпіилмї лавфдлмпрі,
лдмбтіглмї гйя взкмлалля омбмрз [33,
п. 181]. Помгукрзвліпрщ ноауі таоакрдозжує ноауівлзка ж рмфкз жмоу
дсдкрзвлмпрі имгм омбмрз (її оджуйщрарзвлмпрі, якмпрі ра жлафдлля гйя
омбмрмгавуя). Помсдпія як козрдоіи
вкажує ла псдоу і взг нмпріилмї, прабійщлмї роугмвмї гіяйщлмпрі. «Сндуіайщліпрщ» – жлалля і ноакрзфлі лавзфкз, лдмбтіглі гйя взкмлалля ндвлзт
роугмвзт сулкуіи у кдеат галмї
номсдпії [33, п. 468]. Такзк фзлмк,
уоатувалля ноз жвійщлдллі ноауівлзків узт козрдоіїв омбзрщ имгм номжмозк ра жомжукійзк гйя ноауівлзка, а
в оажі пнмоу – гає пугу кмейзвіпрщ
мбґоулрмвалм муілзрз гії омбмрмгавуя.
Коік рмгм, пр. 43 КЗнП Укоаїлз
ндодгбафає палкуімлувалля ндодваелмї бійщхмпрі жвійщлдлщ взбмолзк
могалмк ндовзллмї номспнійкмвмї
могаліжауії абм номспнійкмвзк нодгправлзкмк. Дйя фйдлів взбмолмгм
номспнійкмвмгм могалу нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії (у рмку фзпйі
проукруолзт нігомжгійів), имгм кдоівлзків, номспнійкмвмгм нодгправлзка
ф. 3 і 4 пр. 252 КЗнП впралмвйыырщ
гмгаркмві гаоалрії іж палкуімлувалля
їт жвійщлдлщ. Нмокз пр. 184 і 198
КЗнП ндодгбафаырщ гмгаркмві гаоалрії цмгм жвійщлдлщ вагірлзт еілмк і
еілмк, які каырщ гірди, ра ноауівлзків кмймгхд віпіклагуярз омків.
Помрд, ла еайщ, жакмлмгавпрвм Укоаїлз лд лагає ноауівлзкак, цм нігйягаырщ
жвійщлдллы
(лавірщ
ж
мб’єкрзвлзт нозфзл), фапу гйя нмху-

Акти Міжнародної організації праці й трудове законодавство України: . . .
ку омбмрз, якзи бз омбмрмгавдущ
мнйафував абм нозлаиклі взжлавав
нмваелмы раку нозфзлу вігпурлмпрі
ноауівлзка ла омбмрі.
Срарря 12 Кмлвдлуії МОП № 158
1982 о. [25] ндодгбафає жагайщлі ноавзйа цмгм взнйарз ноауівлзкак, іж
якзкз нознзляырщпя роугмві віглмпзлз, взтіглмї гмнмкмгз ра лагалля
ілхзт взгів жатзпру гмтмгу. Срарря
44 КЗнП Укоаїлз [6] впралмвйыє
жлафлу кійщкіпрщ нігправ гйя взнйарз
ноауівлзкмві взтіглмї гмнмкмгз ра
гзсдодлуіыє її омжкіоз жайделм віг
узт нігправ. Оглак лмока пр. 44
КЗнП лд нмвлмы кіомы вігнмвігає
лмокі н. «а» ф. 1 пр. 12 Кмлвдлуії, яка
впралмвйыє козрдоії гйя взжлафдлля
омжкіоу взтіглмї гмнмкмгз, яку взнйафує омбмрмгавдущ: прае омбмрз і
омжкіо жаомбірлмї нйарз. Юозгзфла
кмлпроукуія, яку ндодгбафає пр. 44
КЗнП, – «пдодгліи кіпяфлзи жаомбірмк», вігмбоаеає рійщкз гоугзи козрдоіи, ндодгбафдлзи Кмлвдлуієы.
Чапрзла 1 пр. 8 Кмлвдлуії МОП
№ 158 гаоалрує ноауівлзку, якзи
вваеає, цм имгм жвійщлзйз лдмбґоулрмвалм, ноавм мпкаоезрз уд оіхдлля,
жвдолувхзпщ гм вігнмвіглмгм ыозпгзкуіилмгм могалу, ндодгбафдлмгм
лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк. Такзкз ыозпгзкуіилзкз могалакз вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 221 КЗнП є оаимллі,
оаимллі у кіпрі, кіпщкі фз кіпщкоаимллі пугз. Згіглм ж абж. 2 н. 3 нмпралмвз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз віг 6 йзпрмнага 1992 о. № 9
«Пом ноакрзку омжгйягу пугакз роугмвзт пнмоів» [26], у бугщ-якмку оажі,
бджнмпдодглщм в оаимллзт (кіпщкзт)
пугат омжгйягаырщпя жаявз жвійщлдлзт ноауівлзків ном нмлмвйдлля ла
омбмрі лджайделм віг нігправз нознзлдлля роугмвмгм гмгмвмоу, жкілз
гарз і смокуйывалля нозфзл жвійщлдлля, мнйару жа фап взкухдлмгм
номгуйу абм взкмлалля лзефдмнйафувалмї омбмрз. Сакд рур і взлзкає
мплмвла номбйдка. Чапрзла 2 пр. 9
Кмлвдлуії ндодгбафає кмейзвіпрщ
взкмозпралля гвмт кдталіжків нмкйагалля рягаоя гмвдгдлля лдмбґоулрмвалмпрі жвійщлдлля. Пулкр «а» ф. 2

пр. 9 Кмлвдлуії, рягао гмвдгдлля лаявлмпрі жакмллмї нігправз гйя жвійщлдлля нмкйагає ла омбмрмгавуя, а н.
«b» впралмвйыє ноавзйм, вігнмвіглм
гм якмгм могалз, цм лагійяырщпя нмвлмваедллякз взлмпзрз оіхдлля ном
нозфзлу жвійщлдлля (а ракзк могалмк в Укоаїлі є пуг – нозк. В.Щ.), ж
уоатувалляк нмгалзт прмомлакз гмкажів ра вігнмвіглм гм номудгуо, ндодгбафдлзт лауімлайщлзкз жакмлмгавпрвмк і ноакрзкмы. Такі номудгуоз в Укоаїлі ндодгбафає узвійщлдномудпуайщлд жакмлмгавпрвм.
Згіглм ж ф. 1 пр. 12 Цзвійщлмгм
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз
(гайі – ЦПК Укоаїлз) [34] узвійщлд
пугмфзлпрвм жгіиплыєрщпя ла жапагат
жкагайщлмпрі прмоіл. Чапрзла 3 пр. 12
ра ф. 1 пр. 81 ЦПК Укоаїлз жмбмв’яжуырщ кмелу прмомлу пнмоу гмвмгзрз рі мбправзлз, ла які вмла нмпзйаєрщпя, як ла нігправу пвмїт взкмг
абм жандодфдлщ, коік взнагків, впралмвйдлзт узк Кмгдкпмк. Рмжгйяг
узвійщлзт пноав ном нмлмвйдлля ла
омбмрі фдодж лджакмллд жвійщлдлля гм
взнагків взкйыфдлщ лд лайдезрщ.
Оред, лі роугмвд, лі узвійщлмномудпуайщлд жакмлмгавпрвм Укоаїлз
лд нмкйагаырщ рягао гмвдгдлля мбґоулрмвалмпрі жвійщлдлля ла омбмрмгавуя, цм, бджукмвлм, лдгарзвлм
внйзває ла оівдлщ ноавмвмї жатзцдлмпрі жвійщлдлзт ноауівлзків.
Бійщхд рмгм, вігнмвіглм гм н. 4
пр. 19 ЦПК Укоаїлз в одгакуії Закмлу № 2475-VIII віг 03.07.2018 о. гйя
пноав, цм взлзкаырщ ж роугмвзт віглмпзл, ндодгбафдлм пномцдлд нмжмвлд номвагедлля. Ці кардгмоії пноав
укоаїлпщкзи жакмлмгавдущ нозоівляв
гм каймжлафлзт пноав фз пноав лджлафлмї пкйаглмпрі ра ілхзт пноав,
гйя якзт ноімозрдрлзк є хвзгкд
взоіхдлля пноавз. Чапрзла 1 пр. 274
ЦПК Укоаїлз мглмжлафлм вкажує ла
рд, цм пноавз, цм взлзкаырщ ж роугмвзт віглмпзл, омжгйягаырщпя в нмоягку пномцдлмгм нмжмвлмгм номвагедлля.
Оглак лапйігкз нмгіблмї «лмвауії» ваекм ндодмуілзрз. Так, ланозкйаг, вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 389 ЦПК
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Укоаїлз лд нігйягаырщ капауіилмку
мпкаоедллы пугмві оіхдлля у каймжлафлзт пноават, коік взнагків, жажлафдлзт у ущмку Кмгдкпі. Закмл жайзхає мпрармфлд оіхдлля ном ноавм
нмжзвафа ла капауіилд мпкаоедлля ла
омжпуг пугу. Тозвмгу взкйзкає рд, цм
роугмві пнмоз, мнзлзвхзпщ жа жакмлмк в номудпуайщлмку пдлпі в мглмку
нмоягку ж каймжлафлзкз пноавакз,
жа оіхдлляк пугу кмеурщ мнзлзрзпя
в омжоягі кардгмоіи пноав, які лд
мпкаоеуырщ у капауіилмку нмоягку.
З мгйягу ла рдлгдлуії пугмвмї ноакрзкз Вдотмвлмгм пугу цмгм пноав,
цм взлзкаырщ ж роугмвзт віглмпзл,
віомгігліпрщ ракмгм омжвзрку нмгіи
гуед взпмка.
На лах нмгйяг, вкажалі лмвауії у
ЦПК Укоаїлз прмпмвлм омжгйягу
роугмвзт пнмоів, жмкодка, прмпмвлм
пнмоів ном нмлмвйдлля ла омбмрі,
пундодфзрщ лмокі ф. 1 пр. 55 Кмлпрзрууії Укоаїлз [11], рмку цм жгіглм ж
лды, ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомкагялзла жатзцаырщпя пугмк ра лмокі
ф. 6 пр. 43 Кмлпрзрууії ном гаоалрії
гомкагялак жатзпру віг лджакмллмгм
жвійщлдлля.
Тйукафдлля пйів «жатзпр» і «жатзцаырщпя» гає нігправз гйя рвдогедлля ном акрзвлу нмжзуіы пугу в
узвійщлмку пугмфзлпрві. В укоаїлпщкіи кмві пймва «мтмомла» і «жатзпр» –
пзлмлікз. У «Нмвмку рйукафлмку
пймвлзку укоаїлпщкмї кмвз» жанзпалм, цм пймвм «мтмомлярз» родба омжукірз як «жатзцарз віг фмгмлдбугщ» [36, п. 170 ]. Затзпр – уд
«мтмомла, жапрунлзурвм, нігрозкка»
[37, п. 110]. «Сймвлзк укоаїлпщкмї
кмвз» взжлафає жатзпр як «жапрунлзурвм, мтмомлу, нігрозкку». Затзцарз
мжлафає «мбмомлярз, мтмомлярз кмгм-,
цм-лдбугщ віг ланагу, жакату, угаоу
вмомезт, лдбджндфлзт ра ілхзт гіи»
[38, п. 379, 380 ].
Тоугмві ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлі
ноава, ндодгбафдлі пр. 43 – 46 Кмлпрзрууії, є фапрзлмы ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі.
Оред, жатзпр, жатзцарз – уд жапрунлзурвм і нігрозкка кмгмпщ абм фмгмпщ,
рмбрм акрзвла гіяйщліпрщ пуб’єкра, а
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лд пнмгйягалля ла рд, трм і як лагапрщ бійщхд ндодкмлйзвзт гмкажів
ла мбґоулрувалля пвмїт взкмг, цм
ндодгбафає
фзллд
узвійщлмномудпуайщлд жакмлмгавпрвм гйя омжгйягу пноав, цм взлзкаырщ ж роугмвзт віглмпзл. Зкагайщліпрщ прмоіл –
уд лд дйдкдлр жатзпру ноава гомкагялзла, а йзхд мгзл іж нозлузнів
впралмвйдлля іпрзлз в пнмоі. Сакд
рмку ла фапі нзралля ном роугмву
ыпрзуіы ж ілхмы омййы пугу у взоіхдллі роугмвзт пнмоів, як ілгзвігуайщлзт, рак і кмйдкрзвлзт.
Нармкіпрщ пндуіайщлмї лмокз, яка
б кіпрзйа фіркд жапрдодедлля ном
жабмомлу жвійщлярз ноауівлзка жа
нмгалля пкаогз ла лдноавмкіолі гії
омбмрмгавуя, як уд ндодгбафдлм у
н. «п» пр. 5 Кмлвдлуії МОП № 158
1982 о. [25], ЦПК Укоаїлз фмкупщ лд
кіпрзрщ. Хмфа нозлузн вдотмвдлпрва
ноава жакоінйдлм у пр. 8 Кмлпрзрууії
Укоаїлз.
Оглак лмока пр. 234 КЗнП Укоаїлз [6] кіпрзрщ пуррєвіхі гаоалрії
жатзпру ноава ла ноауы, бм ндодгбафає раку ыозгзфлу кмлпроукуіы, як
нмлмвйдлля пугмк промків, номнуцдлзт ж нмваелзт нозфзл. У рми фап,
як ф. 3 пр. 8 жажлафдлмї Кмлвдлуії
впралмвйыє ноавзйм, вігнмвіглм гм
якмгм кмела вваеарз, цм ноауівлзк
вігкмвзвпя віг пвмгм ноава мпкаоезрз оіхдлля ном жвійщлдлля, якцм віл
лд пкмозправпя ж ущмгм ноава номрягмк омжуклмгм промку ніпйя нознзлдлля роугмвзт віглмпзл. Тмбрм, якцм в кіпяфлзи промк ж гля воуфдлля
кмнії лакажу ном жвійщлдлля абм ж гля
взгафі роугмвмї клзекз ноауівлзк лд
пкмозправпя пвмїк ноавмк ла мпкаоедлля, рм ноауівлзк вваеаєрщпя ракзк, цм вігкмвзвпя віг ущмгм ноава.
На лах нмгйяг, лмока пр. 234 КЗнП
номгодпзвліха ж рмфкз жмоу вдотмвдлпрва ноава, ліе вігнмвігла лмока
Кмлвдлуії. Помрд кіпяфлзи промк ла
жвдолдлля гм пугу у оажі лджакмллмгм
жвійщлдлля, ндодгбафдлзи ф. 1 пр. 233
КЗнП, лд нмвлмы кіомы вігнмвігає
козрдоіы омжуклмпрі промку ла жвдолдлля гм ыозпгзкуіилмгм могалу, цм
ндодгбафдлзи ф. 3 пр. 8 Кмлвдлуії,
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тмфа б ж мгйягу ла рд, цм ноауівлзк
нмвзлдл карз ндвлу айщрдоларзву:
ноаудвйахруварзпя в ілхмгм омбмрмгавуя, прарз ла мбйік у пйуебу жаилярмпрі, а лд у прарупі бджомбірлмгм
бмомрзпя жа пвмє ноавм ла ноауы.
З мжлафдлмы взцд номбйдкмы
кмодйыєрщпя номбйдка взнйарз кмкндлпауії абм нмлмвйдлля ла омбмрі в
оажі лджакмллмгм жвійщлдлля, ном цм
игдрщпя у пр. 10 Кмлвдлуії МОП №
158. Звдолдкм увагу ла рд, цм лмока
пр. 10 Кмлвдлуії лд кіпрзрщ емопркмгм нознзпу цмгм нмлмвйдлля ноауівлзків ла омбмрі в оажі лджакмллмгм
жвійщлдлля, ндодгбафаыфз мбмв’яжкмву айщрдоларзву – «взнйару вігнмвіглмї кмкндлпауії фз ілхмї ракмї гмнмкмгз, яку кмела вваеарз жа гмуійщлу». Тмбрм у Кмлвдлуії, ла вігкілу
віг нмймедлщ ф. 1 пр. 235 КЗнП Укоа-

їлз [6], акудлр жомбйдлм ла гомхмву
кмкндлпауіы жа нмоухдлля ноава ла
ноауы, а лд ла сакрзфлд віглмвйдлля
ущмгм ноава.
Такзк фзлмк, номвдгдлзи алайіж
жапвігфзв, цм роугмвд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз в мкодкзт нзралля номгодпзвліхд акрів МОП, кіпрзрщ бійщх
взпмкі лмокз і пралгаорз, мглак в
ілхзт нмжзуіят, мпмбйзвм в фапрзлі
лагалля ыозгзфлзт гаоалріи ноауівлзкак, цм взвійщляырщпя, кає пуррєві
лдгмйікз. З мгйягу ла ндопндкрзву
нозилярря Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз лд нознупрзкзк є нозилярря
лмок, цм жвуеуырщ жкіпр ра мбпяг
іплуыфзт ноав і пвмбмг, ндодгбафдлзт
кіелаомглзкз акракз і лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк, бм уд є ноякзк
нмоухдлляк нмймедлщ ф. 3 пр. 22
Кмлпрзрууії Укоаїлз [11].
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Щдобзла В. І. Акрз Міелаомглмї могаліжауії ноауі и роугмвд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз: нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж лмок і пралгаорів
Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм є рдмоієы фз лаукмвмы гзпузнйілмы в лзжуі гайужди
ыозгзфлмї лаукз Укоаїлз, в рмку фзпйі, и роугмвмку ноаві. Подгправйдла прарря є
номгмведлляк нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйігедлщ, жанмфаркмвалзт аврмомк, і кає жа
кдру омжхзодлля и нмгйзбйдлля уявйдлщ ном роугмвд ноавм як пвірмву узвійіжауіилу
уілліпрщ.
Кйыфмві пймва: нмоівляйщлд ноавмжлавпрвм, жапрунлзурвм и нігрозкка ноауівлзків, жанмбігалля взкмозпраллы нозкупмвмї ноауі, омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу,
лмокз і пралгаорз.

Щдобзла В. И. Акрш Мдегулаомглми могалзжаузз роуга з роугмвмд жакмлмгардйщпрвм Укоазлш: поавлзрдйщлм-ноавмвми алайзж лмок з пралгаормв
Соавлзрдйщлмд ноавмвдгдлзд явйядрпя рдмозди зйз ыозгзфдпкми гзпузнйзлми в
мнодгдйдллшт мроапйят ыозгзфдпкми лаукз Укоазлш, в рмк фзпйд, з роугмвмк ноавд.
Подгправйдллая прарщя – ърм номгмйедлзд поавлзрдйщлм-ноавмвшт зппйдгмвалзи,
лафаршт аврмомк, з зкддр удйщы оапхзодлзд з угйубйдлзд нодгправйдлзи м роугмвмк ноавд как кзомвми узвзйзжаузмллми удллмпрз.
Кйыфдвшд пймва: поавлзрдйщлмд ноавмвдгдлзд, жацзра з нмггдоека оабмрлзкмв,
нодгунодегдлзд зпнмйщжмвалзя нозлугзрдйщлмгм роуга, оапрмоедлзд роугмвмгм гмгмвмоа, лмокш з пралгаорш.

Shcherbyna V. The ILO Acts and Labour Legislation of Ukraine: legal
comparative analysis of norms and standards
Comparative jurisprudence is a theory or scientific discipline in legal science of
Ukraine, including labour law too.Presented article is a continuation of comparative and
legal research, started by the author and aimed to widening and better understanding of
labour law as a world civilization value.
The basic task of labour law is to be a regulator of social relations within labour, to
regularizerelationship of people, who work and earn for living. However, all these tasks
remain unrealized without active government role. We regard, state’s position in
protection of employees in relations with employers should express itself through
establishing of norms, aimed to intercession and support of workers. These are in certain
extent forms of expression of social character of state activity in Ukraine, where a human
is the highest social value, and the activity of all its institutions are aimed to
implementation and providing of human rights and freedoms.
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Having ratified the line of international acts, regarding proactive of using of forced
labour and having banned it at Constitutional level, Ukraine didn’t set reliable legal
guarantees of opposition towards this shameful phenomenon. Paragraph 31 of the Code of
Labour Laws of Ukraine prohibits to demand carrying out of work, not provided by law
agreement. But the part 2 of the paragraph 33 of this Code doesn’t contain yet this
absolute rule about the exclusive of forced labour among the rules, regarding temporary
relocation of the employee without his consent by the employer. The Code so far doesn’t
provide the norm, categorically forbidding using of forced labour (though the ILO
Convention № 105 is ratified by Ukraine in 2000), as well as the norm, providing legal
liability for that. Paragraph 265 of the Code of Labour Laws of Ukraine neither provides
grounds for administrative liability for demanding or using of forced labour.
The main international act, regarding breach of labour agreement by the employer is
the ILO Convention № 158Termination of Employment Convention, 1982. According to
the paragraph 4 of the ILO Convention № 158labour relations with employees can’t be
terminated if there are no legal grounds for such termination, connected with behaviour
of employee or his skills or productive needs of enterprise, institution or service.
Paragraphs 40 and 41 of the Code of Labour Laws of Ukraine provide exceptional list of
grounds of breach of labour agreement by employer. Although, some other laws can also
provide such grounds for certain categories of employees (for instance, the Law of
Ukraine ―About State Service‖). In general, these grounds comply with criteria, provided
by the paragraph 4 of the ILO Convention. However, there is one nuance – an employer
has a right to fire an employee only in case of availability of legal judicial fact or legal
definition. Absence of one element of legal definition proves dismissal to be illegal. Basis
for this claim is a provision of part 1 of the paragraph 40: ―labour agreement, concluded
indefinitely and temporary employment agreement can be breached by employer before its
expiration only in such cases: …‖. Definition ―only in cases‖ determines exhaustive circle
of grounds for dismissal. This position is also supported by the Full Supreme Court of
Ukraine in Decision of Novemeber 6th, 1992 № 9 ―About practice of the courts in labour
disputes‖, regarding interpreting of separate grounds of breach of labour contracts by
employers.
Analysis has proved, that labour legislation of Ukraine in separate issues is more
progressive, than the ILO acts, contains higher norms and standards, although, has
serious flaws in part of providing guarantees for dismissed employees.
Key words: comparative jurisprudence, to intercession and support of workers,
regarding proactive of using of forced labour, breach of labour agreement by the
employer, norms and standards.
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Суб’єкти державного контролю у сфері
охорони здоров’я: адміністративноправовий вимір
Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ
ваейзвіпрщ алайіжу кдталіжку агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
жабджндфдлля
гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я у кмлрдкпрі рдкз гмпйігедлля, нмв’яжалмї ж номбйдкарзкмы
гдоеавлмгм кмлромйы у уіи гайужі.
Цд пвмгм омгу пдоудвзланомбйдкарзкз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля в кдгзфліи псдоі. Поз алайіжі взцдвкажалмгм кдталіжку аврмо
вваеає жа гмуійщлд жунзлзрзпщ ла
алайіжі пуб’єкрів гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Акруайщліпрщ гмпйігедлля нзралщ, нмв’яжалзт іж пуб’єкракз гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я нмв’яжала іж лзжкмы мбправзл,
кйыфмвзкз іж якзт є лапрунлі:
- нм-ндохд, уд вйаглі гдоеавлі
ілпрзрууії, які лдоігкм нмояг іж жгіиплдлляк кмлромйы нозикаырщ уфапрщ
у смокуваллі гдоеавлмї нмйірзкз у
уаозлі мтмомлз жгмомв’я;
- нм-гоугд, оіжлмкалірліпрщ ракмгм омгу пуб’єкрів, агед уд кмеурщ
бурз пуб’єкрз, які жлатмгярщпя впдод-

гзлі кдгзфлмї псдоз, а кмеурщ бурз
рі, які гм лдї смокайщлм лд втмгярщ;
- нм-родрє,
агкіліпроарзвлмноавмвзи праруп галзт пуб’єкрів кмед таоакрдозжуварзпщ пакзкз вігкіллзкз кмейзвмпрякз їт внйзву ла
пупнійщлі віглмпзлз, цм взлзкаырщ
ніг фап жгіиплдлля кмлромйы;
- нм-фдрвдорд,
одсмокувалля
пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, якд мпраллік омкакз акрзвлм жгіиплыєрщпя в
Укоаїлі, мбґоулрмвалм правзрщ нзралля ном агдкварлд жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы і жа ракзт укмв;
- нм н’ярд, у жв’яжку іж првмодлляк лмвзт могаліжауіилм-ноавмвзт ра
сілалпмвзт ілпрзрууіи (гм нозкйагу,
Науімлайщла пйуеба жгмомв’я Укоаїлз), які вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм
жакмлмгавпрва каырщ ндвлі вйаглі
кмлромйщлі нмвлмваедлля, ваейзвм
унмоягкуварз пзпрдку гдоеавлмгм
кмлромйы ракзк фзлмк, цмб лд буйм
губйывалля сулкуіи ж мглмгм бмку і
вігпурлмпрі гдоеавлм-вйаглмї ілпрзрууії, кмроа б мнікувайапщ ндвлзк
пдгкдлрмк кдгзфлмї гайужі, ж ілхмгм.
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Мз вед жажлафайз оаліхд, цм гм
мпмбйзвмпрди мтмомлз жгмомв’я як
мб’єкра
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї
одгйакдлрауії ра як мб’єкра гдоеавлмгм кмлромйы кмеурщ бурз віглдпдлі:
- взпмка пмуіайщла жлафуціпрщ;
- гмрзфліпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз
гм впіт фйдлів пупнійщпрва у рми фз
ілхзи ндоімг їтлщмгм езрря;
- кмкнйдкпліпрщ;
- лаявліпрщ гдоеавлзт, кмкулайщлзт, нозварлзт ра вігмкфзт жакйагів мтмомлз жгмомв’я;
- нмпрунмвд ндодкіцдлля акудлрів ж впдмпяелмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ла бджмнйарлзт жапагат гм фіркмгм
ндодйіку нмпйуг, які гаоалрмвалм лагаырщпя мпмбі ла бджмнйарліи мплмві;
- паліраолм-днігдкіфлзи ланояк,
кмлромйщ жа мбігмк лаокмрзків, йікаопщкі жапмбз ра кмлромйщ жа їт взомблзурвмк, якіпры, кйіліфлзкз взномбуваллякз рмцм, - гайдкм лд нмвлзи
ндодйік нмрдлуіилм кмейзвзт взгів
кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я
гомкагял;
- влуроіхліи ра жмвліхліи апндкрз пноякмвалмпрі кмлромйы в псдоі
кдгзфлмї гіяйщлмпрі, які каырщ оіжлі
номявз ра акудлруауіы [1, п. 128].
Вваеаєкм жа гмуійщлд акудлруварз увагу ла рмку, цм жагаймк омжгйяг
номбйдкарзкз пуб’єкрів гдоеавлмгм
кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я
лдмбтіглм жгіиплыварз іж «нозв’яжкмы» гм взжлафдлзт мб'єкрів галмгм
кмлромйы: паліраолм-днігдкіфлд бйагмнмйуффя лапдйдлля, мбіг йікаопщкзт
жапмбів, мбіг лаокмрзків. Наоажі е ваейзвм омжнмфарз іж жагайщлзт могаліжауіилм-ноавмвзт озп, нозракаллзт
алайіжу пуб’єкрів жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у кдгзфліи псдоі.
Пдохд – уд їт кйапзсікауія.
Взгаєрщпя жа гмуійщлд взкмозпрарз
лаявлі у лаукмвіи ра ноакрзфлм моієлрмваліи йірдоаруоі нігтмгів цмгм
кйапзсікауії пуб’єкрів гдоеавлмгм
(нубйіфлмгм) уноавйілля у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
С. Г. Срдудлкм пйухлм жажлафає,
цм мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтм-
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омлз жгмомв’я жукмвйыырщ ваейзвіпрщ і номгукаліпрщ могалів ра могаліжауіи, які віг ікдлі гдоеавз жгіиплыырщ уноавйілля гайужжы. Пмкажлзкз жгмомв’я лауії лд жавегз ноякм
жайдеарщ віг дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі
могалів уноавйілля у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, номрд мпраллі жлафлмы кіомы жгарлі внйзварз ла прал пноав у
жажлафдліи псдоі. Аврмомк лавмгзрщпя кйапзсікауія пуб’єкрів агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я, вігнмвіглм гм
якмї вмлз нмгійяырщпя ла:
1. Взкмлавфм-омжнмоягфі пуб’єкрз
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я:
а) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт
взжлафдлм в Кмлпрзрууії Укоаїлз
(Вдотмвла Рага Укоаїлз, Поджзгдлр
Укоаїлз, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз);
б) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт
взжлафдлм в ілхзт лмокарзвлмноавмвзт акрат (Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз ра ілхі нубйіфлм-ноавмві ілпрзрууії).
2. Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі пуб’єкрз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я [2,
п. 442–443].
На лахд ндодкмлалля, ракмгм омгу бафдлля жапйугмвує ла увагу ра
нігрозкку. Вмлм, жа ндвлзт укмв кмед бурз взкмозпралм як ндохммплмва цмгм нмбугмвз кйапзсікауії
пуб’єкрів гдоеавлмгм кмлромйы у
псдоі, цм омжгйягаєрщпя. Агед, жа
ндвлзкз взкйыфдллякз, рі вйаглі
ілпрзрууії, які жгіиплыырщ уноавйілля (одгуйывалля) у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, лагійдлі фзллзк жакмлмгавпрвмк і ндвлзкз вйаглзкз нмвлмваедллякз прмпмвлм кмлромйщлмї гіяйщлмпрі. В ілхмку взнагку пак номудп уноавйілля (одгуйывалля) лд був
бз сакрзфлм дсдкрзвлзк, агед бдж
кмлромйщлзт нмвлмваедлщ пуб’єкру
вйаглзт нмвлмваедлщ у псдоі мтмомлз жгмомв’я буйм б ваекм (і фз кмейзвм ужагайі) лайделзк фзлмк жабджндфуварз одайіжауіы гдоеавлмї нмйірзкз у вкажаліи уаозлі. Вмглмфап, кз
каєкм упвігмкйыварз, цм ракмгм омгу кмодйяуія лд є абпмйырлмы. Іл-
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хзкз пймвакз, у гдоеаві лаявлзкз є
ілпрзрууії, кмроі каырщ кмлромйщлі
нмвлмваедлля прмпмвлм мб’єкрів жгмомвммтмомллмї гіяйщлмпрі, номрд вмлз
лд є рзкз, які жгіиплыырщ кйапзфлд
нмрмфлд уноавйілля фз одгуйывалля
у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Щд мгла ваейзва мбправзла:
уоатувалля лзліхліт одайіи пмуіайщлм-нмйірзфлмгм взкіоу езрря пупнійщпрва ра могаліжауії пупнійщпрва. Як
жажлафає дкп-оаглзк кіліпроа мтмомлз
жгмомв’я Укоаїлз Д. Раїкмв, «ндовзллзи оівдлщ кдгмбпйугмвувалля
кає жбдодгрзпщ, аврмлмкіжауія йікаодлщ – ракме. Врмозллзи оівдлщ жа
вігпурлмпрі проатмвмї кдгзузлз кає
сілалпуварзпщ НСЗУ. Айд лд кмела
омбзрз рак, цмб хвзгка гмнмкмга
вігкмвйяйапщ нозїегеарз. І лд кмед
бурз ракмгм, цм лдвігкйагла гмнмкмга жабзоає твмомгм, номрд вджрз имгм
лікугз, рмку цм у фдогмвіи йікаолі
лдкає кіпущ» [3, п. 7]. Цд одайії
2019 омку. Поз номвдгдллі кдгзфлмї
одсмокз. Яка пноякмвала ла кмозпрщ
йыгзлз.
Яка
нмфаркмвмгм
лд
ндодгбафайа одайщлмпрі рзт сакрів,
ном які игдрщпя у взцдузрмваліи
нубйікауії.
Загаймк, ваорм акудлруварз увагу
ла лзжуі мбправзл, які взжлафаырщ
пноякмваліпрщ пакмгм номудпу нубйіфлмгм агкіліпроувалля псдомы мтмомлз жгмомв’я гомкагял ж рмфкз жмоу
пуб’єкрів жгіиплдлля уієї гіяйщлмпрі.
Йгдрщпя ном ракд:
- вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз лаха гдоеава є уліраолмы,
віграк вкажалд кає вігмбоаеарзпщ і у
пзпрдкі
уноавйілля
пмуіайщлмкуйщруолзк пдкрмомк жагаймк і псдомы мтмомлз жгмомв’я жмкодка;
- воатмвуыфз агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзи нмгій Укоаїлз (гдоеава – мбйапрі – оаимлз – кіпра –
пдйа), нмвзллм бурз жабджндфдлм
уноавйілля гайужжы ла впіт йалкат;
- гдудлроайіжауія, яка мпраллі
омкз впд акрзвліхд жаномвагеуєрщпя
в Укоаїлі, жукмвйыє ндодгйяг роагзуіилзт нмгйягів ла уноавйілля жакйагакз мтмомлз жгмомв’я, їт сілалпувалля ра нігнмоягкмваліпрщ;

- пзпрдка прозкувалщ і номрзваг
як кйапзфла ндохммплмва, нмкйагдла
в мплмву гдкмкоарзфлмї кмгдйі вйагз, нмвзлла карз вігрвмодлля і у
пзпрдкі нубйіфлмгм агкіліпроувалля
псдомы мтмомлз жгмомв’я гомкагял;
- мб’єкрзвла нмродба в мрозкаллі
кдгзфлмї гмнмкмгз гйя ндодпіфлзт
гомкагял ра пмуіайщла вігнмвігайщліпрщ жа могаліжауіы її лагалля [4,
п. 98-99].
Срарря 13 Оплмв жакмлмгавпрва
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я, яка
лмпзрщ лажву «Фмокувалля гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я» жапвігфує, цм мплмву гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я смокує Вдотмвла Рага Укоаїлз хйятмк жакоінйдлля
кмлпрзрууіилзт і жакмлмгавфзт жапаг
мтмомлз жгмомв'я, взжлафдлля її кдрз,
гмймвлзт жавгалщ, ланояків, нозлузнів і ноімозрдрів, впралмвйдлля лмокарзвів і мбпягів быгедрлмгм сілалпувалля, првмодлля пзпрдкз вігнмвіглзт кодгзрлм-сілалпмвзт, нмгаркмвзт, кзрлзт ра ілхзт одгуйярмоів,
жарвдогедлля
жагайщлмгдоеавлзт
номгоак мтмомлз жгмомв'я. Скйагмвмы фапрзлмы гдоеавлмї нмйірзкз
мтмомлз жгмомв'я в Укоаїлі є нмйірзка мтмомлз жгмомв'я в Аврмлмкліи
Рдпнубйіуі Козк, кіпудві і одгімлайщлі кмкнйдкплі ра уійщмві номгоакз,
цм смокуырщпя Вдотмвлмы Рагмы
Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра
вігмбоаеаырщ пндузсіфлі нмродбз
мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля, якд
номезває ла вігнмвіглзт рдозрмоіят
[5]. Аврмо ндодкмлалзи, цм нзралля
пуб’єкрів жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у уіи псдоі, агкіліпроарзвлмноавмвзт жапаг одайіжауії галмгм кмлромйы є пкйагмвзкз гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв’я. Ваейзвіпрщ їт
ваекм ндодмуілзрз.
Б. О. Лмгвзлдлкм у оаккат пвмєї
кмлмгоасії жажлафає, цм гмуійщлм
жаномнмлуварз раку кйапзсікауіы
пуб’єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля
псдомы мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі:
1. Суб’єкрз, які взжлафаырщ ра
омжомбйяырщ проардгіы гіяйщлмпрі ж
нубйіфлмгм агкіліпроувалля псдомы
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мтмомлз жгмомв’я (Вдотмвла Рага
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Кабілдр
Міліпроів Укоаїлз).
2. Суб’єкрз, які бджнмпдодглщм
врійыырщ у езрря ра жабджндфуырщ
нубйіфлд агкіліпроувалля псдомы
мтмомлз жгмомв’я (Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз).
3. Суб’єкрз, які пнозяырщ нубйіфлмку агкіліпроуваллы псдомы мтмомлз жгмомв’я (ланозкйаг, Науімлайщла оага ж нзралщ номрзгії рубдокуйщмжу ра ВІЛ-ілсдкуії/СНІДу; Міевігмкфа кммогзлауіила оага ноз
МОЗ Укоаїлз ж нзралщ кіегайуждвмї
вжаєкмгії жакйагів мтмомлз жгмомв’я;
Гомкагпщка оага ноз МОЗ Укоаїлз
рмцм) [4, п. 101]. Мз нмгмгеуєкмпя,
цм і ракмгм нмпралмвка нзралля кає
ноавм ла іплувалля ра таоакрдозжуєрщпя лаукмвмы лмвзжлмы ра ноакрзфлмы жлафзкіпры як гйя пакмї пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, рак і гйя могаліжауіилм-ноавмвзт жкіл у уіи уаозлі.
Дм ндвлмї кіоз мбґоулрмвалмы є
номнмжзуія гдйдгувалля фапрзлз нубйіфлм-ноавмвзт сулкуіи у псдоі кмлромйы жа кдгзфлмы гіяйщліпры могаліжауіяк нозварлмгм пдкрмоу ра гомкагпщкзк ілпрзрууіяк. Коік рмгм, лд гм
кілуя жародбувалзк в одайіят Укоаїлз
є номудгуоа гдйдгувалля гдоеавлмы
лзжкз пвмїт кмлромйщлзт нмвлмваедлщ могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщкзк могаліжауіяк фз
нозварлзк проукруоак. Цд нзралля є
лд гм кілуя мноаущмвалзк як у лаукмвмку, рак і у ноакрзфлмку пдлпі, номрд
вмлм є ндопндкрзвлзк ра кмозплзк.
Як пйухлм вкажує Є. Куйщгілпщкзи,
уфаплзкакз номудпу уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я кмеурщ бурз оіжлі
гдоеавлі могалз, пдодг якзт фіркм
взжлафдла омйщ вігвмгзрщпя лапакндодг жакмлмгавфмку могалу (наойакдлру), могалак взкмлавфмї вйагз (уояг
ра ілхі удлроайщлі взкмлавфі могалз)
ра могалак пугмвмї вйагз. Оглак у
гдудлроайіжмвалзи номудп уноавйілля
мтмомлмы жгмомв’я жайуфаырщпя и
ілхі гдоеавлі фз лдгдоеавлі упралмвз
ра агдлуії. У гдякзт коаїлат гдоеава
ндодгає фапрзлу пвмєї вігнмвігайщлмпрі одгімлайщлзк фз куліузнайщлзк
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могалак вйагз, в ілхзт - нмвлмваедлля цмгм пакмодгуйывалля гдйдгуырщпя оіжлзк могаліжауіяк нозварлмгм
пдкрмоу (ланозкйаг, йіудлжувалля кдгзфлзк апмуіауіяк, проатувалля апмуіауіяк смлгів кдгзфлмгм проатувалля рмцм). У оягі коаїл іплуырщ
лджайделі віг уоягу лауімлайщлі могалз, кіоа ра псдоа вігнмвігайщлмпрі
якзт жайдеарщ віг багарщмт сакрмоів,
у рмку фзпйі віг рзну гіяйщлмпрі, цм
нігйягає одгуйываллы, віг рмгм, якзи
кмлкодрлм пдгкдлр пзпрдкз мтмомлз
жгмомв’я (йікаолі, йікаоі рмцм) нігйягає одгуйываллы, віг вжаєкмгії оіжлзт
дйдкдлрів ущмгм пдгкдлру, віг ілпрзрууімлайщлмї проукруоз пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я в уіймку, віг лауімлайщлзт куйщруолзт роагзуіи рмцм [6,
п. 151]. Такмгм омгу іліуіарзвз лдмбтіглм боарз ла мжбомєлля і лахіи
гдоеаві. Дм ндвлмї кіоз уд пнозярзкд
одайіжауії ігдї бійщхмї дсдкрзвлмпрі ра
ндвлмї пакммогаліжауії, пакмодгуйываллы галзт номудпів.
Мз нмгійяєкм нмжзуіы В. А. Ругмгм, якзи првдогеує ном рд, цм пзйщлмы прмомлмы уфаплзків, які нігйягаырщ пакмодгуйываллы є пндуіайщлі жлалля, а пйабкмы - вігнмвігайщліпрщ ндодг гомкагпщкіпры.
- пзйщлмы прмомлмы кіпудвзт
(куліузнайщлзт) могалів вйагз є
вігнмвігайщліпрщ ндодг взбмоуякз, а
пйабкмы - лзжщка жгарліпрщ гм кммогзлауії жупзйщ у жлафлзт капхрабат;
- пзйа наойакдлру нмйягає в имгм взпмкіи нмйірзфліи важі в гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві, а пйабкіпрщ - у
лджгарлмпрі жабджндфуварз гмвгмрозвайзи кмлромйщ;
- пзйщла прмомла пугів - жабджндфдлля взкмлалля жакмлу, а пйабка нйалувалля;
- пзйщла прмомла удлроайщлзт
гднаоракдлрів, кіліпрдопрв - жгарліпрщ
кммогзлуварз пвмы гіяйщліпрщ ж уоягмк, пйабка - лдгмпрарліи лдироайірдр
і жайделіпрщ віг уоягу;
- пзйщла прмомла пндуіайіжмвалзт могалів (агдлуіи) - номсдпімлайіжк і жгарліпрщ мб’єглуварз оіжлі
сулкуії, пйабка - лдгмпрарліи лдироайірдр і жайделіпрщ віг уоягу [7].

Суб’єкти державного контролю у сфері охорони здоров’я: . . .
Помрд лд впі номнмжзуії сатівуів
жапйугмвуырщ ла нмгмгедлля ра нігрозкку. Позкіомк, Цдлро гомкагпщкмгм жгмомв’я омжгйягає впі могалз гдоеавлмгм кмлромйы як пкйагмву пзпрдкз гомкагпщкмгм жгмомв’я ра вваеає
їт кйыфмвзкз наорлдоакз в гмпяглдллі нмправйдлмї кдрз – жбдодедлля жгмомв’я лапдйдлля лахмї коаїлз.
Цщмгм кмела гмпягрз, одайіжувавхз
впі мндоарзвлі сулкуії Впдпвірлщмї
могаліжауії мтмомлз жгмомв’я ж гомкагпщкмгм жгмомв’я, мглієы ж якзт є
жабджндфдлля кмлромйы лдбджндфлзт
сакрмоів, а ракме взгів гіяйщлмпрі,
цм жгіиплыырщ абм жа ндвлзт укмв
кмеурщ
жгіиплыварз
хкігйзвзи
внйзв ла жгмомв'я йыгзлз», - лагмймпзв у пвмєку взпруні ндохзи жапрунлзк гдлдоайщлмгм гзодкрмоа Цдлроу
гомкагпщкмгм жгмомв’я МОЗ Укоаїлз
В. Ляхкм [8]. З ракмгм нмгу нмпралмвкмы нзралля пкйаглм нмгмгзрзпщ.
Аноімоі ваекм нмгмгзрзпщ, цм кз
жкмедкм одайіжуварз впі мндоарзвлі
сулкуії Впдпвірлщмї могаліжауії мтмомлз жгмомв’я ж гомкагпщкмгм жгмомв’я. Цд оагхд гдкйаоауія, аліе одайщла пноава.
Такзк фзлмк, ла ндодкмлалля аврмоа, пуб’єкрз гдоеавлмгм кмлромйы
у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра їт агкіліпроарзвлм-ноавмвзи взкіо буйз і
жайзхаырщпя ваейзвзкз фзллзкакз

нубйіфлм-ноавмвмгм
одгуйывалля
кдгзфлмї гіяйщлмпрі жагаймк. За укмвз нмпрунмвмї одайіжауії в Укоаїлі
кдгзфлмї одсмокз впд бійщхд акруайіжуварзкдрщпя нзралля лайделмгм
кмлромйы жа її оджуйщраракз. В мплмві ракмгм омгу гіяйщлмпрі кає бурз
ноімозрдр ноав, пвмбмг ра жакмллзт
ілрдодпів науієлрів – мрозкувафів
нмпйуг. Як пноавдгйзвм жажлафає
С. Г. Срдудлкм, «жагаймк ед, жгіиплыыфз нмхук хйятів угмпкмлайдлля
могаліжауіилм-ноавмвмгм жабджндфдлля кдгзфлмї гіяйщлмпрі, кз нмвзллі
упвігмкзрз цд мглу мбправзлу.
Бійщх ваейзвм одгуйыварз лд рі пупнійщлі віглмпзлз, які вед псмокувайзпщ (тмфа жандодфуварз лдмбтігліпрщ
ущмгм лд бугдкм). Бійщх ваейзвм
акудлруварз увагу ла рмку, цм цд лд
є псмокмвалзк, прмпмвлм фмгм є кмейзвіпрщ пноякуварз оут і омжвзрмк
пупнійщлзт віглмпзл у взгіглмку ра
кмозплмку гйя пупнійщпрва ра гдоеавз ланоякі. Ммва игд ном нозлузн
взндодгеаыфмї одгйакдлрауії. Цд
бійщх номгодпзвлм, бійщх ноавзйщлм.
Тзк бійщхд у псдоі мтмомлз жгмомв’я
гомкагял» [9, п. 173]. Бдж впякмгм
пукліву, ракмгм омгу пнозилярря кає
бурз і прмпмвлм гдоеавлмгм кмлромйы
у псдоі мтмомлз жгмомв’я, имгм
пуб’єкрлмгм пкйагу.
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Mironov A. Subjects of state control in the field of health care: administrative
and legal dimension
The article deals with the problems of state control over the organization of public
health care. The relevance of research into issues related to public health control entities
is related to several circumstances, the key ones are:
- first, these are governmental institutions that often, along with control, are
involved in shaping public policy in the field of health care;
- secondly, the diversity of such entities, as they may be entities that are within the
medical field, and may be those that are not formally included;
- thirdly, the administrative and legal status of these entities may be characterized by
the most distinctive potential for their influence on the social relations that arise during
the exercise of control;
- fourth, the reform of the health care system, which has been actively implemented
in Ukraine in recent years, reasonably raises the question of adequate state control and
under such conditions;
- fifth, in connection with the creation of new legal and financial institutions (for
example, the National Health Service of Ukraine), which in accordance with the
requirements of the current legislation have certain powers of control, it is important to
streamline the system of state control in this way. to avoid duplication of functions on
the one hand and the absence of a governmental institution that would take care of a
segment of the medical industry on the other.
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Суб’єкти державного контролю у сфері охорони здоров’я: . . .
The author classifies the subjects of administrative and legal regulation in the field of
health care according to which they are divided into:
1. Executive and administrative subjects of administrative and legal regulation in the
field of health care.
2. Advisory subjects of administrative and legal regulation in the field of health care.
Attention is paid to the general features of the subjects of this control. The problems
of realization of state control in the conditions of implementation of medical reform in
Ukraine are emphasized.
Public health control entities and their administrative and legal dimension have
been and continue to be important determinants of public health regulation of health care
in general. With the gradual implementation of medical reform in Ukraine, the issue of
proper monitoring of its results will become increasingly relevant. Such activities should
be based on the priority of the rights, freedoms and legitimate interests of the recipient
patients.
Key words: health care organization, control, state control, medical reform,
administrative law.
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Протидія злочинності в Польській
Республіці: роль поліцейських органів
Пмйіуія вігігоає мплмвлу омйщ у
номрзгії жймфзллмпрі у бійщхмпрі
гдоеав. Ілрдодп взкйзкає гмпвіг ракмї номрзгії в Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі,
взтмгяфз ж гдкійщкмт апндкрів. Пмндохд, акруайщлзк гйя Укоаїлз жайзхаєрщпя нзралля жлзедлля жймфзллмпрі, жмкодка ла ноімозрдрлзт
ланоякат (номрзгії жймфзлак номрз
мпмбз, а ракме кмоунуії). Йгдрщпя
ноз ущмку ном могаліжауіилі жупзййя
в оупйі одсмокувалля ноавммтмомллмї гіяйщлмпрі. Пм-гоугд, мкодкзи
ілрдодп взкйзкає могаліжауія і гіяйщліпрщ у Пмйщці пндуіайіжмвалзт алрзкмоунуіилзт могалів, їт дсдкрзвліпрщ
у кмлрдкпрі кмейзвмпрі взкмозпралля вігнмвіглмгм гмпвігу в Укоаїлі, в
рмку фзпйі її вігнмвіглзкз проукруоакз (Науімлайщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом Укоаїлз ра Сндуіайіжмвалмї алрзкмоунуіилмї номкуоаруоз).
Окодкі апндкрз номрзгії жймфзллмпрі в Пмйщці гмпйігеувайзпя в
ноауят Т. Сдоваркм [1], Н. Макмвдущкмї [2], Т. Міцдлкм [3], Н. Пігбдоделзк [4] ра ілхзт, цм мглак лд нозкдлхує акруайщлмпрі галмгм гмпйігедл-
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ля в апндкрі дкніозфлмгм ланмвлдлля
ра имгм кмлуднруайщлмгм жагуку.
Віграк, кдрмы уієї праррі є алайіж
номрзгії жймфзллмпрі нмйіудипщкзкз
проукруоакз Пмйщці, жмкодка, у ланоякі бмомрщбз ж кмоунуієы.
Оглзк іж ндохзт нмкажлзків, які
кає ваейзвд жлафдлля гйя муілкз
дсдкрзвлмпрі Пмйіуії, є кійщкіпрщ
убзвпрв ла гуху лапдйдлля. У Дмнмвігі «Гймбайщлд гмпйігедлля убзвпрв
– 2011», якзи був ніггмрмвйдлзи
Уноавйілляк ООН ж нзралщ лаокмрзків і жймфзлів (UNODC), лавмгярщпя галі цмгм кійщкмпрі убзвпрв у
коаїлат пвіру. У Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі буйм вфзлдлм в 2011 о. 1,3 убзвпрв
ла 100 рзпяф лапдйдлля, цм гає нмкажлзк лзефзи, ліе у Сймваущкіи Рдпнубйіуі (1,5, галі жа 2009 о.) ра Угмоцзлі (1,4), номрд взцзи ліе у Чдпщкіи Рдпнубйіуі – впщмгм 0,9. Нармкіпрщ уд лд є нмоівлялм ж жатіглзкз
гдоеавакз: в Авпроії - 0,5, в Нікдффзлі – 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

Протидія злочинності в Польській Республіці: роль поліцейських органів
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 ущмку віглмхдллі в 2012 о. у Чдпщкіи
Рдпнубйіуі - 1,0 (105) [6].
У цмоіфліи гмнмвігі ном гіяйщліпрщ Пмйіуії жа 2014 о. "2014 оік
бійщх бджндфлзи" укажуырщпя гмпяглдлля нмйіуії в жабджндфдллі бійщх
бджндфлмгм пдодгмвзца гйя гомкагял, нмоівлялм ж нмндодглікз омкакз [7]. Помрягмк 2014 омку жагайщла
кійщкіпрщ жаодєпромвалзт жймфзлів у
Пмйщці пкйайа 915 083, цм пралмвзйм бйзжщкм ла 14% вігпмрків кдлхд,
ліе омкмк оаліхд. У 2013 омуі буйм
жаодєпромвалм 1 063 906 жймфзлів.
Злзедлля жагайщлзт нмкажлзків
жймфзллмпрі номявйяєрщпя і жа нмндодглє гдпярзйірря, гмймвла жапйуга в
фмку ндодгмвпік Пмйіуії. Помрягмк
2004 - 2014 омків мпмбйзвм нмкірлзк
взпрунає жлзедлля фзпйа жймфзлів у
нмоівляллі ж кмелзк глдк у пдодглщмку в 2004 омуі. В пдодглщмку одєпроуваймпя 4 003 жймфзлів в 2004 о.,
а в мгзл гдлщ 2014 омку уди нмкажлзк 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 мпмбйзвм 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%); нмхкмгедлля каила (жлзедлля ж 57955 в
2013 омуі гм 47361 у 2014 омуі, рмбрм 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 аврмкмбійів (жлзедлля ж 15465 в 2013 омуі
гм 14124 у 2014 омуі, рмбрм ла 9%).
Помрягмк 2014 о. вігбуймпя жлзедлля кійщкмпрі жймфзлів номрз езрря і жгмомв'я. Так, жмкодка кійщкіпрщ
вбзвпрв жлзжзйапя ла 7 % - ж 574 в
2013 омуі гм 532 у 2014 омуі. Пмпзйдлля бмомрщбз ж лаокмжймфзлліпры
в 2014 омуі нозжвдйм гм жбійщхдлля
кійщкмпрі взйуфдлзт лаокмрзків: нмйіуія взйуфзйа нмлаг 3,7 рмл лаокмрзків, в рми фап як омкмк оаліхд –
бйзжщкм 1,9 рмл.
Пмкоацзвпя прал бджндкз гмомелщмгм оуту. Кійщкіпрщ нмоухдлщ
ноавзй гмомелщмгм оуту в 2014 омуі
пкмомрзйапя ла 53 819, жкдлхзвхзпщ
ла 38% в нмоівляллі ж 2013 о . Загайщла кійщкіпрщ нмоухдлщ ноавзй гмомелщмгм 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 фмймвік, цм мжлафає, цм ла нмйщпщкзт
гмомгат жагзлуйм ла бйзжщкм 120 мпіб
кдлхд, ліе у 2013 омуі. Такме жкдлхзйапя кійщкіпрщ йыгди, нмпроаегайзт у 2014 омуі – 42 177 фмймвік,
рмбрм ла 1,294 мпіб кдлхд, ліе в 2013
омуі.
Рмжкозрря жймфзлів у 2014 о. жайзхзймпя ла оівлі 2013 о. і пкйагайм
66,7%, рмбрм у 2/3 жймфзлів мпмбак
нодг’явйяырщ козкілайщлд мбвзлувафдлля. Дйя нмоівлялля – у 2004 о.
омжкозвайзпя йзхд 56,2% жймфзлів,
рмбрм номрягмк 10 омків омбмрз нмйіуії жбійщхдлля фапркз омжкозрря жймфзлів 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 гіяйщліпрщ. Пігомжгійз ущмгм уноавйілля
уед в 2014 о. жааодхрувайз 1622 фмймвік, нігмжоывалзт в нозфдрлмпрі гм
могаліжмвалмї жймфзллмпрі, в рмку
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фзпйі 154 кдоівлзків. 508 фмймвік
буйз жвзлувафдлі в праррды 299 Козкілайщлмгм кмгдкпу («вігкзвалля
гомхди»). Рджуйщраракз омбмрз нігомжгійів ущмгм уноавйілля прайм кмлсіпкмвалд каилм ваоріпры каиед 0,4
кйог. жймрзт, а ракме взйуфдлі нмлаг
2 рмлз лаокмрзків, цм взпрунає каиед розкоарлзк жомпралляк нмоівлялм ж нмндодглік омкмк.
У 2015 о. буйм жаодєпромвалм жагаймк 833 281 козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ. У 2015-2016 омкат прарзпрзка жймфзллмпрі, яка вдгдрщпя Пмйіуієы Пмйщці, номгмвеувайа жагайщлд нмйінхдлля. Нанозкйаг, кійщкіпрщ 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 гмомелщмроалпнморлзт
нозгмг,
влапйігмк
якзт праймпя 3 017 пкдордйщлзт взнагків ра 40 672 роавк. За узк нмкажлзкмк Пмйщца жайзхаєрщпя мглзк
ж лаибійщх лдбджндфлзт кіпущ гйя
номїжгу в Євомні. Сдодг вігнмвіглзт
фзллзків лажзваырщпя жлафлд жомпралля кійщкмпрі аврмкмбійів ла гмомжі; вужщкі гмомгз; пйабка мпвірйдліпрщ
гмоіг; нмрмфлзи одкмлр гмоіг; взкмозпралля гмоіг ніхмтмгакз ра вдймпзндгзпракз [8].
Напйігкз гіяйщлмпрі нмйіуії нозжвдйз гм жомпралля гомкагпщкмї нігрозккз. Дмпйігедлля гомкагпщкмї
гуккз нмкажує, цм 70% одпнмлгдлрів
вваеаырщ Пмйщцу як коаїлу, яка
бджндфла гйя номезвалля. Коік рмгм, 90% нігрвдогзйз, цм бджндфлзк є
їтлє кіпуд номезвалля. Цд лаивзцзи нмкажлзк жа мпраллі гва гдпярзйірря. Загаймк 72,4% нмйяків нмжзрзвлм муілыє омбмру нмйіуії у
вйаплмку оаимлі. Євомпрар мнубйікував гмпйігедлля в 2014 о., гд вкажуєрщпя, цм рійщкз у 6,4% нмйяків є
проат ндодг лапзйщпрвмк, жймфзлліпры і валгайіжкмк, цм правзрщ Пмйщцу оажмк ж Лзрвмы, ла гоугд кіпуд
пдодг лаибійщх бджндфлзт гдоеав у
ЄС. Цщмку пнозяйм и одпуоплд жабджндфдлля. Быгедр Пмйіуії Пмйщці
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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 могаліжауія пндуіайіжмвалмгм алрзкмоунуіилмгм могалу в Пмйщці Цдлроайщлмгм
алрзкмоунуіилмгм
быом (гайі - ЦАБ). Сраруп ЦАБ взжлафаєрщпя жакмлмк "Пом Цдлроайщлд алрзкмоунуіилд быом" (гайі Закмл), якзи був птвайдлзи 9 фдовля 2006 о. [10]. Згіглм праррі 1 ущмгм
жакмлу ЦАБ - уд пндуіайщла пйуеба
нм бмомрщбі ж кмоунуієы у пупнійщлмку ра дкмлмкіфлмку езррі, жмкодка, в могалат гдоеавлмї ра кіпудвмї
вйагз, а ракме гйя бмомрщбз ж гіяйщліпры номрз дкмлмкіфлзт ілрдодпів
гдоеавз. Сраррі Закмлу хзомкм
мкодпйыырщ мбпяг кмоунуії, якзи
лайдезрщ гм ыозпгзкуії уієї пндупйуебз.
Завгалля ЦАБ жгіглм праррі 2-1
мтмнйыырщ:
1) взявйдлля, нмндодгедлля ра
омжкозрря жймфзлів номрз, жмкодка:
а) гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля; б) жгіиплдлля ноавмпуггя; в)
сілалпувалля нмйірзфлзт наоріи; г)
нмгаркмвзт жмбмв'яжалщ; г) нозлузнів
пнморзвлзт жкагалщ; д) рмогівйі йікакз, таофмвзкз номгукракз, кдгзфлзт
нозйагів, а ракме козкілайщлд ндодпйігувалля взллзт;
2) взявйдлля ра номрзгія взнагків лдгмрозкалля жакмлу віг 21 пдонля 1997 ном мбкдедлля жгіиплдлля
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі мпмбакз, які
взкмлуырщ гдоеавлі сулкуії;
3) гмкукдлрувалля нігправ взкмлалля Закмлу віг 21 фдовля 1990
омку ном нмвдолдлля гмтмгів, мрозкалзт лдпноавдгйзвм жа оатулмк пкаоблзуі абм ілхзт гдоеавлзт ыозгзфлзт мпіб;
4) омжкозрря лдгмрозкалля ндвлзт 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 рмфлмпрі гдкйаоауії абм жаявз ном біжлдп
мпіб, які взкмлуырщ гдоеавлі сулкуії;
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 Сдлару.
Кдоівлзк ЦАБ нігнмоягкмвалзи
нодк'єо-кіліпроу ра нігйягає кмлромйы ж бмку Сдику (лзефмї найарз
Паойакдлру), нозжлафаєрщпя ла фмрзоз омкз і жвійщляєрщпя нодк'єокіліпромк ніпйя кмлпуйщрауіи ж Поджзгдлрмк Пмйщпщкмї Рдпнубйікз,
вігнмвіглзк кмкірдрмк Сдлару ра
кмкіпії Сдику. Подк'єо-кіліпро абм
нозжлафдлзи лзк фйдл Рагз Міліпроів кммогзлує гіяйщліпрщ ЦАБ ж
Агдлрпрвмк влуроіхлщмї бджндкз,
Агдлрпрвмк віипщкмвмї кмлроомжвігкз Сйуебз бджндкз ра Сйуебмы
віипщкмвмї омжвігкз. Сроукруоа ЦАБ
вкйыфає уноавйілля (нігомжгійз)
удлроайщлмгм анаоару і 11 одгімлайщлзт уноавйілщ.
ЦАБ є лаикмймгхмы пндуіайщлмы пйуебмы в Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі,в якіи ноауыє 880 пнівомбірлзків і
узвійщлзт пйуебмвуів, які є сатівуякз взпмкмгм кйапу у псдоат, нмв'яжалзт іж жавдохдлляк жавгалщ
пйуебз: в гайужі мндоарзвлмї омбмрз,
омжпйігувалля, взявйдлля, алайіжу ра
кмлромйы гіяйщлмпрі, ноякзт жатзплзт жатмгів, бджндкз рдйдкмкулікауіилзт кдоде, жатзпру кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ра ндопмлайщлзт галзт, ыозгзфлмї пйуебз, ймгіпрзкз ра
сілалпів, аугзру ра влуроіхлщмї бджндкз, кіелаомглмгм пнівомбірлзурва
і лавфалля ндопмлайу. Бійщхд мглієї
родрзлз мпіб, жаилярзт в ЦАБ пралмвйярщ еілкз (232 ж 766 мсіудоів і
83 ж 114 гдоеавлзт пйуебмвуів є
еілкакз). Ражмк іж рзк, ЦАБ у 20132014 омкат жірклувпя ж гдсіузрмк
одпуоплмгм жабджндфдлля ра лзжкмы
ілхзт номбйдк могаліжауіилмгм таоакрдоу, цм нозжвдйм жагаймк гм
лджлафлмї кійщкмпрі пноав, жа якзкз
уя пндупйуеба жавдохзйа омжпйігу-

валля (у 2014 о. йзхд 420). Поз
ущмку акудлруєрщпя увага ла ланоякат номрзгії кмоунуії жа мкодкзкз
пдкрмоакз, цм номявйяєрщпя в фапруі
омжпйігувалзт пноав: гайужі кзрлмгм
агкіліпроувалля, мтмомлз жгмомв'я
ра саокаудврзкз - нм 9%; удлроайщлзи уояг - 9%; ноавммтмомлла і пугмва пзпрдкз - 5%; номгоакз ЄС 5%; аокія - 4%; пнмор - 4%; кіпудвд
нубйіфлд уноавйілля - 4% [11]. Сралмк 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 гіяйщлмпрі пндуіайіжмвалмгм алрзкмоунуіилмгм вігмкпрва в Пмйщпщкіи Рдпнубйіуі впд цд гайдкі віг ігдайщлзт. Згіглм ж біжлдп-мнзрувалляк у 2013 о.
"Євомбаомкдромк" ж нозвмгу оівля
кмоунуії, 16% біжлдпкдлів, які кайз
кмлракр ж гдоеавлмы агкіліпроауієы
жаявзйз, цм гдоеавлі пйуебмвуі мфікувайз абм номпзйз гарз табао номрягмк нмндодгліт 12 кіпяуів (у ЄС
пдодгліи нмкажлзк - 5%). 65% нмйщпщкзт одпнмлгдлрів вваеайз, цм кмоунуія хзомкм нмхзодла в гдоеавлзт жакунівйят (в ЄС пдодгліи нмкажлзк - 56%) [13].
Сйіг нігкодпйзрз, кмоунуія лд
буйа взоіхайщлзк нзралляк у нмйщпщкіи гомкагпщкіи гукуі гм 2013 омку, тмфа її одгуйяолм взпвірйывайз у
жапмбат капмвмї ілсмокауії у жв'яжку
ж табаолзурвмк, жймвезвалляк вйагмы, савмозрзжкмк фз ілхмы кмоунуіилмы нмвдгілкмы. У 2013 омуі
хатоаипрвм в багармкійщимллзт у
євом омжкіоат ла кмлкуопат ла ІТнмпйугз гйя гдоеавлмгм уноавйілля
кайм жлафлзи оджмлалп. Доугзи взнагмк був нмв'яжалзи ж гдоеавлзкз
жакунівйякз гйя номдкрів бугівлзурва аврмкагіпроайди (EurActiv 2012).
В мбмт взнагкат, в оджуйщрарі табаолзурва взпмкмнмправйдлзт фзлмвлзків мглзк іж лапйігків буйм нозжунзлдлля пубпзгіи у ЄС - у ндохмку
взнагку Євомндипщка кмкіпія жакмомжзйа нмлаг 700 кйл. євом, у гоугмку - нмлаг 1 кійщяог євом. Злаф-
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лзи оджмлалп взкйзкав ракме кмоунуіилзи пкалгай у Пмйщпщкіи апмуіауії сурбмйу. У ндоімг ж 2004 нм
2011 оік кійщка пмрдлщ салів сурбмйу, фзлмвлзків ра гоавуів буйз жарозкалі 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 Кмлпрзрууіилмгм розбулайу Пмйщпщкмї Рдпнубйікз, якзи 23 фдовля 2009 о. нозиляв вігнмвіглд оіхдлля [16]. Гоуна
гднурарів Сдику нмгайз жвдолдлля,
якзк пномбувайз аогукдлруварз
Кмлпрзрууіилзи розбулай взжларз
вкажалзи жакмл лдкмлпрзрууіилзк
нмвліпры. Сдодг мплмвлзт аогукдлрів, які лажзвайзпя лзкз, пйіг лажварз нмпягалля ла лдгмрмокаліпрщ нозварлмгм езрря, нмоухдлля нозлузнів жатзпру галзт ра номнмоуіилмпрі.
Оогал кмлпрзрууіилмгм кмлромйы
взявзв, цм лзжка нмймедлщ Закмлу
пноавгі є ракзкз, цм кмлсйікруырщ
ж Кмлпрзрууієы Пмйщпщкмї Рдпнубйікз. Дм ракзт нмймедлщ, жмкодка,
лайдеайз:
цмгм кдталіжків, які гмжвмйяйз
номвмгзрз мбхукз нмкдхкалщ лавірщ
бдж "нозв'яжувалля" гм бугщ-якмгм
кмлкодрлмгм козкілайщлмгм номвагедлля;
цмгм кдталіжку кмлромйы жа
жбзоалля і мбомбкмы ндопмлайщлзт
галзт ж бмку ЦАБ;
цмгм лдгмпрарлщмгм жагайщлмгм
кмлромйы жа гіяйщліпры ЦАБ, цм
укмейзвйыє нмоухдлля ноав і пвмбмг йыгзлз;
цмгм лагрм хзомкмгм нмлярря
кмоунуії, якд мтмнйыє ракме гіймву
ноакрзку нозварлзт мпіб, які лд взкмозпрмвуырщ 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
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мпмбз лд йзхд лдмбтіглі, а и "нмрдлуіилм кмозплі" ндопмлайщлі галі, в
рмку фзпйі кмлсігдлуіилу ілсмокауіы, які лд буйз нмв'яжалі ж нмрмфлзкз омжпйігуваллякз.
Взжлавхз бійщху фапрзлу взцдлавдгдлзт нмймедлщ Закмлу ракзкз,
цм лд ужгмгеуырщпя ж Кмлпрзрууієы,
рзк лд кдлхд, Кмлпрзрууіилзи Тозбулай нігрозкав имгм жагайщлу ігды
цмгм номрзгії кмоунуії, жакйзкавхз
гм жкіл гм лщмгм. Пмймедлля Закмлу,
взжлалі лдкмлпрзрууіилзкз, вроафайз фзлліпрщ фдодж 12 кіпяуів ніпйя
взлдпдлля оіхдлля Кмлпрзрууіилзк
розбулаймк.
Навдгдлд гмжвмйяє нозирз ракзт
взплмвків.
1. Срвмодлля пнійщлмгм ноавмвмгм номпрмоу в оаккат ЄС, і жмкодка
"вігкозрря кмогмлів", лд є сакрмомк
жомпралля жймфзллмпрі, цм таоакрдолд і гйя Пмйщці, і гйя ілхзт гдоеав одгімлу. Навнакз, ндодрзл кмогмлу ндодправ ла євомндипщкмку
кмлрзлдлрі вігігоаварз омйщ жапмбу
улзклдлля вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля. З ілхмгм бмку, нозтіг
коацзт могаліжауіилзт жоажків і кдрмгзк, воатувалля гдоеавмы "коацзт ноакрзк" нмйіудипщкмї гіяйщлмпрі, нозжвдйм гм оіжкмгм жомпралля
дсдкрзвлмпрі нмйіуії ра ілхзт ноавммтмомллзт могалів. Влапйігмк ракзт жупзйщ гмвіоа пупнійщпрва гм
нмйіуії прайа жомпрарз, цм нмжлафзймпя ла дсдкрзвлмпрі номрзпрмялля
жймфзллмпрі.
2. Дмпвіг Пмйщпщкмї Рдпнубйікз
жапвігфує, цм дсдкрзвліпрщ пндуіайіжмвалзт алрзкмоунуіилзт могалів
жайдезрщ віг взоіхдлля ракзт номбйдклзт 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 вжаєкмгії ж ілхзкз ноавммтмомллзкз
могалакз.
3. Заплувалля і жакмлмгавфд жабджндфдлля гіяйщлмпрі ЦАБ у Пмйщці
жвдорає увагу ла озжзкз кмлпрзрууіилмпрі, нмв'яжалі жі жкіпрмк вігнмві-

Протидія злочинності в Польській Республіці: роль поліцейських органів
глмгм жакмлу, які нмйягаырщ у нмхуку байалпу кіе ноавакз йыгзлз, ж
мглмгм бмку, і кмейзвзкз їт мбкдедллякз у жгіиплдллі, взтмгяфз іж
пупнійщлмї нмродбз у номрзгії кмоун-

уії, ж ілхмгм бмку. Такзи байалп є
кмейзвзк і жайдезрщ віг дсдкрзвлмпрі 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 гіяйщлмпрі 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 нмйзудипкзт могалмв
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы омйз нмйзудипкзт проукруо Пмйщхз в номрзвмгдипрвзз нодпрунлмпрз. Рапкошрш мплмвлшд нмкажардйз нодпрунлмпрз, кмрмоая
зкддр рдлгдлузы к плзедлзы. Опмбмд влзкалзд угдйдлм жакмлмгардйщлмку мбдпндфдлзы 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
Key words: Poland, police, crime, corruption.
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Актуальність створення військових
судів в Україні: огляд результатів
дослідження
На пуфаплмку драні пупнійщлмгм
омжвзрку лаха гдоеава лд жкмгйа
првмозрз укмвз гйя дсдкрзвлмгм
пугмвмгм жатзпру ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів, агед віипщкмві пугз гмпі рак і лд
првмодлі, а рдозрмоіайщлі пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, гм кмкндрдлуії
якзт лайдезрщ ракзи жатзпр, лд жабджндфуырщ имгм у нмвлмку мбпяжі ра
у лайделзи пнмпіб. Пдопндкрзвлзкз
ланояккакз в кдталіжкі угмпкмлайдлля омбмрз віипщкмвзт пугів в
Укоаїлі є їт првмодлля ла євомндипщкзи йаг, цм в оджуйщрарі нозжвдгд гм
нігвзцдлля якмпрі ноавмпуггя; жкдлхдлля лавалраедлля ла пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, які ла пщмгмглі,
влапйігмк «кагомвмгм гмймгу», каырщ
у номвагедллі лагжвзфаилм вдйзку
кійщкіпрщ пноав, ра гапрщ жкмгу бійщх
кмкндрдлрлм омжгйягарз віипщкмві
пнмоз, лабйзедлі номсдпіилм ра рдозрмоіайщлм гм ракзт ноавмвіглмпзл
пугакз і пуггякз.
На пщмгмглі в лахіи гдоеаві
каиед лдкає пндуіайщлзт ноаущ, які б
взпвірйывайз номбйдкарзку урвмодлля ра гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів.
Так, могаліжауіилм-ноавмві жапагз
гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів гмпйі-

геувайз,
жмкодка,
ракі
вфдлі:
О. М. Лмцзтіл,
С. В. Овдофук,
Я. Я. Рмкалмвпщкзи, М. М. Сдлщкм,
О. С. Ткафук, В. В. Тмнфіи, В. П. Шдвфдлкм, В. І. Шзхкіл ра ілхі.
Мдрмы праррі є алайіж лдмбтіглмпрі првмодлля віипщкмвзт пугів в
Укоаїлі у омжоіжі оджуйщрарів аврмопщкмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля.
Накз буйм номвдгдлм дкніозфлд
гмпйігедлля ж нзралщ лдмбтіглмпрі
віглмвйдлля омбмрз віипщкмвзт пугів
в Укоаїлі у номудпі якмгм взкмозпралм мнзрувалля, алкдрувалля 150 пуггів андйяуіилзт агкіліпроарзвлзт ра
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії.
Так, 88 % мнзралзт у тмгі вкажалмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля пуггів
є нозтзйщлзкакз урвмодлля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі, лд нмгійяырщ
ракмї гуккз 7 % мнзралзт ра 5 % –
лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля.
Взкмга гм пуггі віипщкмвмгм пугу
бурз мсіудомк кає ла кдрі омжгйяг
пноавз кмкндрдлрлзк пугмк, мбіжлалзк лд рійщкз у гайужі ыозпноугдлуії, а и у віипщкмвіи пноаві, а ракме
жабджндфзрз кмбійіжауіилу гмрмвліпрщ
віипщкмвзт смокувалщ, цм нмвзллм
жапйугмвуварз рійщкз ла птвайдлля.
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Поз ущмку, гія віипщкмвзт Срарурів,
як і жакмлмгавпрва ном нмоягмк номтмгедлля віипщкмвмї пйуебз, ла віипщкмвзт пуггів лд нмхзоывайзпщ, рак
як їт праруп ра нмоягмк жгіиплдлля
лзкз нмвлмваедлщ взжлафавпя жакмлмк, якзи є жагайщлзк гйя впіт пуггів Укоаїлз. На рмку, цм віипщкмвзи
пуггя нмвзлдл бурз мсіудомк, акудлрувайм увагу 91 % мнзралзт пуггів,
4 % – лд вваеайз раку взкмгу гйя
віипщкмвзт пуггів лдмбтіглмы, одхра
5 % – лд жкмгйз лагарз вігнмвігщ ла
уд жанзралля.
Мз првдогеуєкм, цм віипщкмві
пугз – уд пугз жагайщлмї ыозпгзкуії,
а лд «пндуіайіжмвалі», рак як вмлз
пралмвйярщ мкодку йалку пугів жагайщлмї ыозпгзкуії, ж уоатувалляк мпмбйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйуебмвуя, а ракме – вігкіллмпрди у рдозрмоіайщлмку нозлузні їт нмбугмвз
(рдозрмоія віипщкмвмгм гаоліжмлу кмед кіпрзрз кійщка лапдйдлзт нулкрів,
агкіліпроарзвлзт оаимлів рмцм) і
мпмбйзвмпрди кагомвмгм ланмвлдлля
нмпаг пуггів (віипщкмвмпйуебмвуі
мсіудопщкмгм пкйагу). Тмбрм, віипщкмві пугз в Укоаїлі каырщ урвмоыварз пндузсіфлу йалку пугів, цм лайдеарщ гм пзпрдкз пугів жагайщлмї
ыозпгзкуії жі пндуіайщлзк пуб’єкрмк.
Коік рмгм, жваеаыфз ла мжлафдлі взцд кмрзвз, їт лд кмела лажзварз
«лагжвзфаилзкз» фз «мпмбйзвзкз».
На гукку 75 % мнзралзт одпнмлгдлрів пуггів, віипщкмві пугз в Укоаїлз
урвмоыырщ пндузсіфлу йалку пугів,
цм лайдеарщ гм пзпрдкз пугів жагайщлмї ыозпгзкуії жі пндуіайщлзк
пуб’єкрмк, 12 % – взпймвзйз номрзйделу гукку і 13 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла вкажалд жанзралля.
Рмжгйяг пугмвзт пноав віипщкмвзкз пугакз кає пвмї мпмбйзвмпрі,
агед пуб’єкракз ноавмвіглмпзл у
пноават, віглдпдлзт гм їт ыозпгзкуії,
є віипщкмвмпйуебмвуі Збомилзт Сзй
Укоаїлз ра ілхзт, урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу, віипщкмвзт смокувалщ, гіяйщліпрщ якзт улмокмвала
жакмлмгавпрвмк ра нігжакмллзкз акракз ж нзралщ номтмгедлля віипщкмвмї пйуебз. Пом рд, цм омжгйяг пуг-
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гды пноав ном віипщкмві жймфзлз нмродбує пндуіайщлзт жлалщ, жажлафзйм
95 % мнзралзт пуггів, 2 % – взпймвзйз номрзйделу гукку ра 3 % – лд
жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля.
Сзпрдка віипщкмвзт пугів првмодла жа рдозрмоіайщлзк нозлузнмк, ж
уоатувалляк гзпймкауії віипщкмвзт
смокувалщ, є гаоалрієы ноакрзфлмї
одайіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава віипщкмвмпйуебмвуів ла пугмвзи жатзпр.
Віипщкмві пугз в омжуклі промкз ра
гмпзрщ хвзгкм омжгйягаырщ пноавз,
віглдпдлі гм їтлщмї ыозпгзкуії, агед
лднознупрзкм, цмб віипщкмвмпйуебмвдущ, кмрози нозрягаєрщпя гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, розвайзи
фап мфікував пугмвмгм омжгйягу, ндодбуваыфз у омжрахуваллі нігомжгійу
віипщкмвмгм смокувалля, мпмбмвзи
пкйаг якмгм взкмлує бмимві жавгалля
жа нозжлафдлляк.
Ндмбтіглм жвдолурз увагу ла
нодгкдрлу ыозпгзкуіы (ла гукку
В. М. Бдвждлка, – уд кмкндрдлуія
пугмвмгм фз ілхмгм ыозпгзкуіилмгм
могалу, лагійдлмгм нмвлмваедллякз
цмгм
омжкдеувалля
ыозгзфлзт
пноав [1, п. 180]), якмы гм кмкдлру
йіквігауії буйз лагійдлі віипщкмві
пугз. Цд – козкілайщлі пноавз ном
віипщкмві жймфзлз; козкілайщлі пноавз ном упі жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз; козкілайщлі пноавз
ном жймфзлз, вфзлдлі ноауівлзкакз
Збомилзт Сзй Укоаїлз, нмв’яжалі ж
взкмлалляк
лзкз
пйуебмвзт
мбмв’яжків; козкілайщлі пноавз ном
жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвзкз в гоуні
ж узвійщлзкз мпмбакз. Віипщкмвзкз
пугакз ракме взоіхувайзпя мкодкі
кардгмоії узвійщлзт пноав ра агкіліпроарзвлі пноавз, нмв’яжалі ж нозилярряк ла віипщкмву пйуебу, її номтмгедлляк ра жвійщлдлляк ж віипщкмвмї
пйуебз.
З рзк, цм в мплмві омжукілля
нозлузну нодгкдрлмї ыозпгзкуії
віипщкмвзт пугів нмвзлдл ндодбуварз
віипщкмвмпйуебмвдущ – як мпмбйзвзи
пуб’єкр ноавмвмгм одгуйывалля, нмгмгзймпя 82 % мнзралзт пуггів, 6 % –
рак лд вваеаырщ, а 12 % – лд жкмгйз
вігнмвіпрз ла уд жанзралля.

Актуальність створення військових судів в Україні: огляд результатів . . .
Позлузн рдозрмоіайщлмпрі у нмбугмві пзпрдкз віипщкмвзт пугів в
Укоаїлі вваеаырщ взноавгалзк 70 %
мнзралзт у тмгі номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля пуггів, йзхд 10 %
– лд нмгмгеуырщпя іж лавдгдлзк ра
20 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд
жанзралля.
Тозвайзи фап, ноакрзфлм ж нмфарку мрозкалля лахмы гдоеавмы
лджайделмпрі, рмфзйзпя гзпкупії, фз
нмроіблі лак в Укоаїлі віипщкмві
пугз, рак як ла лзт буйм лджлафлд
лавалраедлля, а їт іплувалля взжлаваймпя лдгмодфлзк ра лдгдкмкоарзфлзк. Аокія ж кмелзк омкмк впд
бійщхд омжвайывайапщ, пкмомфувайзпя віипщкмві фапрзлз, номгаваймпя
мжбомєлля. Напдйдллы уд впд гдкмлпроувайз ніг взгйягмк ндодтмгу гм
пралгаорів НАТО ра пвірмвзт пралгаорів жбомилзт пзй. Коік рмгм, номрзвлзкз іплувалля віипщкмвзт пугів
жакзгайз цмгм їт лдгдкмкоарзфлмпрі
ра жайделмпрі віг віипщкмвмгм кдоівлзурва. Пом рд, цм пзруауія, цм лзлі пкйайапя в Укоаїлі, ра гомкагялпщкд пупнійщпрвм взкагаырщ урвмодлля віипщкмвзт пугів, жажлафзв
8 % мнзралзт пуггів, рмгі як 10 % –
лд вбафаырщ у ущмку лдмбтіглмпрі,
9 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд
жанзралля.
На гукку 87 % мнзралзт у тмгі
номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля пуггів, оіхдлля рмгіхлщмї вйагз
ном йіквігауіы віипщкмвзт пугів є
нмпніхлзк, ндодгфаплзк і нмкзйкмвзк, лдмбґоулрмвалзк; 7 % мнзралзт
вваеаырщ имгм ноавзйщлзк ра 6 % –
лд кмеурщ вігнмвіпрз ла ракд нзралля.
Укмвакз лджайделмпрі віипщкмвзт пуггів є:
а) гаоалрія жбдодедлля нмпагз
(бджпромкмвд нозжлафдлля ра вігпурліпрщ внйзву ілхзт могалів);
б) сілалпмві гаоалрії (мрозкалля
гіглмї жаомбірлмї нйарз);
в) ілпрзрууіила лджайделіпрщ,
рмбрм лджайделіпрщ віг агкіліпроарзвлзт нзралщ, цм бджнмпдодглщм прмпуырщпя жгіиплдлля сулкуіи пуггі.
Жмгла жмвліхля пзйа лд кає ноава

вроуфарзпя у пноавз, цм ноякм і бджнмпдодглщм нмв’яжалі ж взкмлалляк
сулкуіи ноавмпуггя [2]. Нджваеаыфз
ла взкухдлу нмродбу в іплуваллі
ндвлзт ілпрзрууіилзт віглмпзл кіе
пугмвмы ра взкмлавфмы вйагмы, ракі
віглмпзлз лд нмвзллі внйзварз ла
пвмбмгу пуггі у взоіхдллі мкодкзт
пнмоів і у гмрозкаллі жакмлмгавпрва
ра кмлпрзрууіилзт уіллмпрди. З рзк,
цм віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкмвмку пугі номявйяйзпя йзхд взляркмвм ноз взоіхдллі могаліжауіилзт
нзралщ гіяйщлмпрі пугу, як віипщкмвмї
упралмвз, нмгмгзйзпя 82 % мнзралзт
пуггів, 6 % – нозрозкуырщпя номрзйделмї гуккз, а 12 % – лд жкмгйз
вігнмвіпрз ла вкажалд жанзралля. А
ла рд, цм мпмбйзвіпры уноавйілпщкзт
віглмпзл у віипщкмвзт пугат є нмймедлля, цм їт пуггі лд нігнмоягкмвалі
віипщкмвмку кдоівлзурву ЗС Укоаїлз, а ракме гмймві пугу фз имгм жапрунлзку – як лафайщлзкак жа нмпагмы ра віипщкмвзкз жваллякз, ноз
ущмку, як віипщкмвмпйуебмвуі, пуггі
віипщкмвмгм пугу нмвзллі гмрозкуварзпя взкмг віипщкмвмї гзпузнйілз,
првдоглм вкажайз 83 % мнзралзт пуггів, 7 % – жандодфзйз вкажалд, а 10 %
мнзралзт – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла
уд жанзралля.
Накз жаномнмлмвала рощмтілпралуіила нмбугмва віипщкмвзт пугів:
мкоуелі віипщкмві пугз (ндоха ілпралуія), андйяуіилі віипщкмві пугз одгімлів (андйяуіила ілпралуія) ра Віипщкмва пугмва найара у Капауіилмку
козкілайщлмку пугі у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу жабджндфзрщ пноавдгйзвзи
пугмвзи омжгйяг віипщкмвзт пноав
кмелмы іж пугмвзт ілпралуіи ра мпрармфліпрщ пугмвмгм оіхдлля ла мплмві
пубмогзлауіилзт,
кммогзлауіилзт,
одмогзлауіилзт їт вжаєкмвіглмпзл.
На лдмбтіглмпрі нозлузну ілпралуіилмпрі у нмбугмві віипщкмвзт пугів
(мкоуелі віипщкмві пугз (ндоха ілпралуія), віипщкмві пугз одгімлів
(андйяуіила ілпралуія) ра Віипщкмва
найара у Капауіилмку козкілайщлмку
пугі у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу (капауіила ілпралуія) вкажайз 78 % мнзрувалзт пуггів, рмгі як 10 % – вваеа-
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ырщ раку нмбугмву лдгмодфлмы, ноз
ущмку 12 % мнзралзт – лд жкмгйз
вігнмвіпрз ла уд жанзралля.
Оплмвлмы нозфзлмы номвдгдлля
взїжлзт пугмвзт жапігалщ віипщкмвзк
пугмк є лдмбтігліпрщ мпмбзпрмї нозпурлмпрі прмоіл пугмвмгм омжгйягу
(прмоіл агкіліпроарзвлмгм фз козкілайщлмгм номвагедлля), які є віипщкмвмпйуебмвуякз ра лдпурщ віипщкмву пйуебу гйя жабджндфдлля ноавзйщлмгм і пвмєфаплмгм взоіхдлля
пноав, жатзпру нмоухдлзт ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів, а ракме жкіулдлля жакмллмпрі і нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ
у псдоі віипщкмвмї пйуебз ра мбмомлз
гдоеавз. У ракзи пнмпіб, взїжлі пугмві жапігалля є жапмбмк жабджндфдлля
ноавзйщлмгм і пвмєфаплмгм омжгйягу
пноав пугмк, жатзпру нмоухдлзт
ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів пугмк, а ракме
нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ у віипщкмвіи псдоі. Так, гмодфлзкз взїжлі
пугмві жапігалля віипщкмвмгм пугу
вваеаырщ 81 % мнзралзт пуггів, 9 %
– лд нмгмгзйзпя іж вкажалзк, а 10 %
мнзралзт лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд
жанзралля.
Вжаєкмгія віипщкмвзт пугів ж кмкалгувалляк віипщкмвзт смокувалщ
ж нзралщ вігноавйдлля пугмфзлпрва
првмоыє пнозярйзві укмвз гйя взоіхдлля жагаф пугмфзлпрва і нмндодгедлля віипщкмвзт жймфзлів і ноавмнмоухдлщ в укмва лдпдлля віипщкмвмї
пйуебз, а ракме гає жкмгу кмкалгзоак віипщкмвзт смокувалщ мрозкарз
багае лдмбтіглзт ноавмвзт жлалщ ж
кдрмы нмндодгедлля нмоухдлщ віипщкмвмї гзпузнйілз, жанмбігалля агкіліпроарзвлзк номпрункак ра жймфзлак. На гукку 78 % мнзралзт пуггів, віипщкмвзи пуг кає вжаєкмгіярз
іж кмкалгзоакз віипщкмвзт смокувалщ, 12 % мнзралзт – вваеаырщ лавнакз і 10 % мнзралзт лд жкмгйз
вігнмвіпрз ла уд жанзралля.
Гмймвлзк жавгалляк ла пуфаплмку драні омжвзрку лахмї гдоеавз є
роалпсмокауія пзпрдкз уноавйілля
Збомилзкз Сзйакз Укоаїлз ра ілхзкз пкйагмвзкз пзй мбмомлз віг-
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нмвіглм гм пралгаорів НАТО, ніглдпдлля жлафуцмпрі віипщкмвмї номсдпії,
нігкодпйдлля її лагжвзфаилмї ваейзвмпрі ра лдмбтіглмпрі у пуфаплзт укмват. Оглзк іж ваейзвзт пкйагмвзт
ущмгм є лагіилзи жатзпр ноав, пвмбмг
ра ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів
віипщкмвзк пугмк. Такзи жатзпр жгіиплыєрщпя взляркмвм пугмвмы вйагмы
в Укоаїлі хйятмк вігноавйдлля пугмфзлпрва, лайделзи оівдлщ, жгіиплдлля якмгм є ілгзкармомк гдкмкоарзфлмпрі пупнійщпрва ра ноавмвмї
гдоеавз. Кмлпрармвалм, цм ла пуфаплмку драні пупнійщлмгм омжвзрку лаха гдоеава лд жкмгйа првмозрз укмвз гйя дсдкрзвлмгм пугмвмгм жатзпру
ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів
віипщкмвмпйуебмвуів, агед віипщкмві
пугз гмпі рак і лд првмодлі, а рдозрмоіайщлі пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, гм
кмкндрдлуії якзт лайдезрщ ракзи
жатзпр, лд жабджндфуырщ имгм у нмвлмку мбпяжі ра у лайделзи пнмпіб, у
жв’яжку ж ндвлзкз мб’єкрзвлзкз і
пуб’єкрзвлзкз мбправзлакз. У ракзи
пнмпіб, єгзлзк жакмлмгавфзк хйятмк
взоіхдлля уієї номбйдкз є првмодлля
пзпрдкз віипщкмвзт пугів у проукруоі
пугмупромы Укоаїлз. Пом рд, цм віипщкмві пугз є гаоалрієы жабджндфдлля
віипщкмвмпйуебмвуяк кмлпрзрууіилмгм ноава ла квайісікмвалзи пугмвзи жатзпр їтліт ноав і пвмбмг, првдоглм вкажайз 83 % мнзралзт пуггів, 12
% – жажлафзйз, цм лд нмгмгеуырщпя
іж лавдгдлзк, а 5 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля. Взжлафаыфз
омйщ віипщкмвмгм пугу у жатзпрі ноав,
пвмбмг ра гаоалріи віипщкмвмпйуебмвуів, 69 % мнзралзт пуггів вкажайз
ла лщмгм, як ла кдталіжк їт дсдкрзвлмгм жатзпру; 24 % жажлафзйз, цм
жатзпр ноав, пвмбмг ра гаоалріи віипщкмвмпйуебмвуів жгіиплыєрщпя жакмлмк, а 7 % – лд жкмгйз вігнмвіпрз
ла уд жанзралля.
Ндмбтігліпрщ жгіиплдлля віипщкмвмгм пугмфзлпрва пакд віипщкмвзкз
пугакз жукмвйдла укмвакз пуфаплмпрі, лаявліпры жбомилмгм кмлсйікру ра
пндузсікмы віипщкмвмї пйуебз в
Збомилзт Сзйат, козрзфлзк пралмк
пноав ж оівлдк жймфзллмпрі у віипщ-
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кмвзт смокуваллят, якзи пралмвзрщ
жагомжу лд рійщкз їт бмєжгарлмпрі, а и
мбмомлмжгарлмпрі гдоеавз жагаймк ра,
в укмват омпіипщкмї агодпії, жагомеує
лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз.
На жанзралля ном комкз, лдмбтіглі гйя урвмодлля віипщкмвзт пугів
в Укоаїлі 10 % мнзралзт пуггів вкажайз ла лдмбтігліпрщ влдпдлля жкіл
гм фзллмгм жакмлмгавпрва; 2 % – жажлафзйз, цм ваорм нозилярз лмвзи
жакмл, якзи бз водгуйывав гіяйщліпрщ
віипщкмвзт пугів ра 2 % мнзрувалзт
нмпйайзпщ ваейзвіпрщ нмйірзфлмї
вмйі ноджзгдлра Укоаїлз гйя нмжзрзвлмгм взоіхдлля нзралля урвмодлля
віипщкмвзт пугів; одхра е мнзрувалзт лд взпймвзйз вйаплмї нмжзуії нм
вкажалмку нзраллы. На жанзралля
ном ваоіалрз урвмодлля віипщкмвзт
пугів в Укоаїлі 82 % мнзралзт пуггів
бафарщ имгм взоіхдлля хйятмк урвмодлля віипщкмвзт пугів ра віглдпдлля
їт гм пзпрдкз пугів жагайщлмї ыозпгзкуії іж пндуіайщлзк пуб’єкрмк ноавмвмгм одгуйывалля – віипщкмвмпйуебмвудк; 10 % – жайзхдлля віипщкмвзт ноавмнмоухдлщ ла омжгйягі у
пугат жагайщлмї ыозпгзкуії; 8 % –
првмодлля пзпрдкз пндуіайіжмвалзт
віипщкмвзт пугів.
Угмпкмлайдлля омбмрз віипщкмвзт пугів в Укоаїлі хйятмк їт првмодлля ла євомндипщкзи йаг, у кілудвмку оджуйщрарі нозжвдгд гм нігвзцдлля якмпрі ноавмпуггя, жкдлхдлля
лавалраедлля ла рдозрмоіайщлі пугз
жагайщлмї ыозпгзкуії, які ла пщмгмглі,
влапйігмк «кагомвмгм гмймгу», каырщ
ла омжгйягі лагжвзфаилм вдйзку кійщкіпрщ пноав, ра гапрщ жкмгу бійщх
кмкндрдлрлм омжгйягарз віипщкмві

пнмоз, лабйзедлзкз номсдпіилм ра
рдозрмоіайщлм гм узт ноавмвіглмпзл
пугакз і пуггякз. На жанзралля ном
рд, які нмгайщхі гії у одсмокуваллі
пугмвмї пзпрдкз жкмеурщ жабджндфзрз
жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів ніг фап жгіиплдлля
віипщкмвмгм ноавмпуггя віипщкмвзкз
пугакз Укоаїлз 7 % мнзралзт пуггів
вкажайз, цм пйіг мбоарз ла нмпагз
віипщкмвзт пуггів взпмкмквайісікмвалзт мсіудоів ЗС Укоаїлз; 4 %
првмозрз віипщкмвзи пуг; 4 % пномпрзрз номудгуоу жвдолдлля гм пугу;
2 % лагарз пйігфм-мндоарзвлі нмвлмваедлля ноауівлзкак ВСП ЗС Укоаїлз; 1 % првмозрз віипщкмву агвмкаруоу; одхра мнзрувалзт лд взпймвзйз вйаплмї нмжзуії нм вкажалмку нзраллы.
Пом рд, цм Укоаїла кає взкмозпрарз кіелаомглзи гмпвіг смокувалля віипщкмвзт пугів в ілхзт коаїлат
вкажайз 89 % мнзралзт пуггів, 7 %
жажлафзйз номрзйделд, а 4 % лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля.
Такзк фзлмк, лдмбтігліпрщ жгіиплдлля віипщкмвмгм пугмфзлпрва пакд віипщкмвзкз пугакз жукмвйдла
укмвакз пщмгмгдлля, имгм емопрмкзкз вмєллзкз одайіякз ра пндузсікмы віипщкмвмї пйуебз в Збомилзт Сзйат Укоаїлз ра ілхзт урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу віипщкмвзт смокуваллят, козрзфлзк оівлдк
аокіипщкмї жймфзллмпрі, якзи пралмвзрщ жагомжу лд рійщкз бмєжгарлмпрі
віипщк, а и мбмомлмжгарлмпрі гдоеавз жагаймк ра, в укмват жбомилмї
агодпії, жагомеує лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз.
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Бмбомва Ю. О. Акруайщліпрщ првмодлля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі: мгйяг оджуйщрарів гмпйігедлля
На нігправі номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля ж нзралщ лдмбтіглмпрі віглмвйдлля омбмрз віипщкмвзт пугів в Укоаїлі взжлафдлм кйыфмві номбйдк жатзпру ноав,
пвмбмг ра ілрдодпів віипщкмвмпйуебмвуів, ноав ра ілрдодпів віипщкмвзт фапрзл, упралмв і могаліжауіи Збомилзт Сзй Укоаїлз ра ілхзт, урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу,
віипщкмвзт смокувалщ кмкндрдлрлзк пугмк. З’япмвалм гукку пуггів цмгм кіпуя віипщкмвзт пугів в пзпрдкі пугмупромы лахмї гдоеавз; проукруоз віипщкмвзт пугів; вжаєкмвіглмпзл кіе пугакз ра пуггякз ндохмї, андйяуіилмї ра капауіилмї ілпралуіи;
могаліжауія жгіиплдлля віипщкмвзкз пугакз пугмфзлпрва ра вжаєкмвіглмпзлз ж кмкалгувалляк віипщкмвзт смокувалщ рмцм. Вкажалм ла лдмбтігліпрщ пзпрдкарзжуварз
оаліхд лабурзи гмпвіг, як вірфзжлялзи, рак і жаоубіелзи, а ракме жгмбуркз гіяйщлмпрі нмпніхлм йіквігмвалзт віипщкмвзт пугів в Укоаїлі и взкмозпрарз їт кмейзвмпрі
гйя ноавмвмгм жатзпру мпіб, кмроі номтмгярщ віипщкмву пйуебу.
Кйыфмві пймва: віипщкмвзи пуг, пуггя, віипщкмвд пугмфзлпрвм, віипщкмвмпйуебмвдущ, дкніозфлд гмпйігедлля, оджуйщрарз.

Бмбомв Ю. А. Акруайщлмпрщ пмжгалзя вмдллшт пугмв в Укоазлд: мбжмо оджуйщрармв зппйдгмвалзя
На мплмвалзз номвдгдллмгм ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя нм вмномпак лдмбтмгзкмпрз вмжмблмвйдлзя оабмрш вмдллшт пугмв в Укоазлд мнодгдйдлш кйыфдвшд
номбйдкш жацзрш ноав, пвмбмг з злрдодпмв вмдллмпйуеацзт, ноав з злрдодпмв вмзлпкзт фапрди, уфодегдлзи з могалзжаузи Вммоуедллшт Сзй Укоазлш з гоугзт, мбоажмваллшт в пммрвдрпрвзз п жакмлмк, вмзлпкзт смокзомвалзи кмкндрдлрлшк пугмк.
Вшяплдлм клдлзд пугди м кдпрд вмдллшт пугмв в пзпрдкд пугмупромипрва лахдгм
гмпугаопрва; проукруош вмдллшт пугмв; вжазкммрлмхдлзи кдегу пугакз з пугщякз
ндовми, андййяузмллми з каппаузмллми злпралузи; могалзжаузя мпуцдпрвйдлзя вмдллшкз пугмномзжвмгпрва з вжазкммрлмхдлзя п кмкалгмвалздк вмзлпкзт смокзомвалзи з рмку нмгмблмд. Укажалм ла лдмбтмгзкмпрщ пзпрдкарзжзомварщ оалдд нозмбодрдллши мншр, как мрдфдпрвдллши, рак з жаоубделши, а ракед гмпрзедлзя гдярдйщлмпрз нмпндхлм йзквзгзомваллшт вмдллшт пугмв в Укоазлд з зпнмйщжмварщ зт вмжкмелмпрз гйя ноавмвми жацзрш йзу, номтмгяцзт вмдллуы пйуебу.
Кйыфдвшд пймва: вмдллши пуг, пугщя, вмдллмд пугмномзжвмгпрвм, вмдллмпйуеацзи, ъкнзозфдпкмд зппйдгмвалзд, оджуйщрарш.

Bobrov Yu. The relevance of the creation of military courts in Ukraine: a review
of the results of the study
On the basis of the empirical research on the necessity of resuming the work of
military courts in Ukraine, the key problems of protection of the rights, freedoms and
interests of military personnel, rights and interests of military units, institutions and
organizations of the Armed Forces of Ukraine and other military entities formed in
accordance with the law were determined.
Prospective directions in the mechanism of improving the work of military courts in
Ukraine are their creation in the European order, which as a result will improve the
quality of justice; reducing the burden on the courts of general jurisdiction, which today,
due to the ―staff hunger‖, have an extremely large number of cases, and will allow more
competent litigation of military and territorial disputes with courts and judges.
The opinion of judges about the place of military courts in the system of judicial
system of our state has been clarified; structures of military courts; relations between
courts and judges of the first, appellate and cassation instances; the organization of
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military proceedings and relations with the command of military formations and the like.
It is pointed out the need to systematize the previously acquired experience, both
domestic and foreign, as well as to achieve the activity of hastily liquidated military
courts in Ukraine and to use their opportunities for legal protection of persons under
military service. It is emphasized that the necessity of conducting military proceedings by
the military courts is conditioned by the conditions of the present, its cruel military
realities and the specifics of military service in the Armed Forces of Ukraine and other
military units formed in accordance with the law, a critical level of military crime, which
is not only a threat to the military, the state's defense capability in general and, in the
face of armed aggression, threatens Ukraine's national security.
The problem of further improvement of the administrative and legal regulation of the
activity of military courts in Ukraine should be solved by introducing the necessary
amendments to the current legislation on the judiciary, taking into account the
requirements of the present day, caused by the annexation of part of the sovereign
territory of Ukraine - the Autonomous Republic of Crimea and armed conflict in the east
of the country Donetsk and Lugansk regions, as well as internal and external priorities of
state development.
Key words: military court, judge, military court proceedings, serviceman, empirical
research, results.
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Влияние римского права на правовую
культуру в Польше
Рзкпкмд, а ракед вшрдкаыцдд зж
лдгo калмлзфдпкмд ноавм, – пм водкдл
Содглдвдкмвщя, нодгправйяйм пмбми
гвд гмкзлзоуыцзд ноавмвшд пзпрдкш в двомндипкми лаукд ыозпноугдлузз. Оплмвми озкпкмгм ноава
явйяйзпщ Кмгзсзкаузз Юпрзлзала в
лмвми, нозпнмпмбйдллми к акруайщлшк нмродблмпряк ноакрзкз з упймвзяк сдмгайзжка, роакрмвкд. Ражоабмрка ракми роакрмвкз бшйа жагалздк
гйя ыозгзфдпкми лаукз, а ндовшкз
уфдлшкз, бйагмгаоя кмрмошк номзжмхйм вмжомегдлзд злрдодпа к озкпкмку ноаву, бшйз ыозпрш улзвдопз-

рдра в Бмймлщд, пмжгавхзд рак лажшвадкуы хкмйу гймппармомв. Ит гдярдйщлмпрщ мплмвшвайапщ ла пмжгалзз
кмккдлраоздв гйя Кмгзсзкаузз
Юпрзлзала, а в мпмбдллмпрз гйя мркошршт в XI вдкд Дзгдпр, гймпп
(нозкдфалзи), кмрмошд пфзрайзпщ
мбяжардйщлшкз ыозгзфдпкзкз ноавзйакз. Дмпрзедлзя гймппармомв
бшйз пмбоалш в ндовми нмймвзлд
XIII вдка Аккуопздк (1182–1259) в
кафдпрвд рак лажшвадкшт Glossa
Accursiana1, a нозлярши зк кдрмг
зжймедлзя мнодгдйярпя как mos
italicus docendi.

_________________
1
P. Koschaker, Europa und das römische Recht, Mönchen und Berlin 1966, п. 86;
F. Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, Göttingen 1967, п. 63; H. Kupiszewski, Prawo
rzymskie a wspуłczesność, II зжгалзд, номпкмродйз з пкоднзйз ввдгдлзд T. Giaro,
F. Longchamps de Bиrier, Krakуw 2013, п. 54 з пйдг. Гймппак Аккуопзя нозгаваймпщ бмйщхдд
жлафдлзд, лдедйз пакми Кмгзсзкаузз Юпрзлзала, а мбяжардйщлшкз пфзрайзпщ йзхщ рд фапрз
ыпрзлзалмвпкмгм рдкпра, кмрмошд гмегайзпщ кмккдлраоздв, м фдк гмвмозйа наодкзя: quidquid
non agnoscit glossa non agnoscit curia (фрм гймппа лд нозжладр, пуг лд нозжладр).
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Гймппармош пфзрайз озкпкмд
ноавм «езвшк» ноавмк, вмпкодхдллшк, бйагмгаоя сакру вмжомегдлзя
згдз Рзкпкми зкндозз в Гдокалпкми зкндозз, а лдкдукзт зкндоармомв – ноякшкз лапйдглзкакз
озкпкзт зкндоармомв. Гймппармош,
кмрмошт ноавзрдйз Свяцдллми Рзкпкми зкндозз мгаозвайз нозвзйдгзякз, оапномпроаляйз рджзп м рмк,
фрм озкпкмд ноавм гмйелм мбйагарщ
гдипрвуыцди пзйми ла впдт рдоозрмозят, ла кмрмошд оапномпроаляйапщ вйапрщ лдкдукзт зкндоармомв, а
нозкдлдлзд озкпкмгм ноава явйядрпя номявйдлздк нозлагйделмпрз к
Икндозз2. Эра рдмозя бшйа ваелшк
сакрмомк в нмйзрзкд зкндоармопкмгм улзвдопайзжка.
Ирайщялпкзд гймппармош урвдоегайз м рмк, фрм Кмгзсзкаузя
Юпрзлзала нозляйа лмвуы смоку. К
ноделзк Нмвдййак, оажгдйдллшк ла
гдпярщ гоунн, бшйз гмбавйдлш гвд
лмвшд гоуннш (decima et undecima
collatio), пмгдоеацзд фапрлмд пмбоалзд сдмгайщлмгм ноава Лмкбаогзз
(кмлуа XI вдка), зкдлудкмд Libri
Feudorum, a ракед жакмлш лдкдукзт
зкндоармомв, Фозгозта I з Фозгозта II, кмрмошд нм мбшфаы нозпшйайз
пвмз жакмлш улзвдопзрдру в Бмймлщд.
Оргдйщлшд
мрошвкз
зкндоармопкзт жакмлмв, комкд впдгм номфдгм,
вкйыфайзпщ в пак рдкпр Кмгзсзкаузз
Юпрзлзала,
в
рак
лажшвадкши Authenticae Fridericianae
[16, c. 53].

Рабмрш гймппармомв, в мпмбдллмпрз Glossa Accursiana, кмрмоми
нмйщжмвайзпщ
в пугат,
укоднзйз
пвяжщ лаукз п ноакрзкми з пгдйайз
вмжкмелшк нмявйдлзд в XIV прмйдрзз лмвмгм ланоавйдлзя, лажшвадкмгм хкмйми нмпргймппармомв (кмккдлрармомв). В пвяжз п ъкмлмкзфдпкзк оажвзрздк вмжлзкйа лдмбтмгзкмпрщ влдгодлзя бмйдд улзвдопайщлмгм з оажвзрмгм ноава, кмрмомд
пммрвдрпрвмвайм бш ъкмлмкзфдпкзк
вжазкммрлмхдлзяк.
Ижвдпрлмд
в
Ирайзз йалгмбаогпкмд ноавм, зкдйм
агоаолши таоакрдо з лд мрвдфайм
родбмвалзяк лмвшт, гмканзрайзпрзфдпкзт смок ъкмлмкзкз. Олм бшйм
ланоавйдлм, гйавлшк мбоажмк, ла
мбдпндфдлзд
ждкйдвйагдйщфдпкзт
ноав з сдмгайщлшт вжазкммрлмхдлзи, в рм ед водкя, озкпкмд ноавм
бшйм бмйдд нозпнмпмбйдлм к рмваолм-гдлделмку
мбмомру,
кмрмоши
нмпрдндллм оажвзвайпя вм впди Ирайзз, мпмбдллм нмпйд кодпрмвшт нмтмгмв.
Рзкпкмд ноавм нодгмправйяйм гмрмвшд злпроукдлрш гйя одгуйяузз
лмвшт ноавммрлмхдлзи, мпмбдллм в
мбйапрз мбйзгаузмллмгм з вдцлмгм
ноава. Рзкпкмд ноавм в лаукд з ноакрзкд кмккдлрармомв нозпнмпабйзваймпщ к пмводкдллшк нмродблмпряк, а
нмвмомр
в ланоавйдлзз
ноакрзкз
нозвдй к рмку, фрм озкпкмд ноавм в
злрдонодраузз ърми хкмйш прайм бмйдд гзбкзк з бмйдд ноздкйдкшк в
одайщлми ноакрзкд3.

_________________
2
Соавлзрщ, ланозкдо, P. Koschaker, op. cit., п. 70 наодкзя; F. Wieacker, op. cit., п. 50
наодкзя. Гймппармош жафапруы бшйз пвяжалш п лдкдукзкз ноавзрдйякз (Гдлозтмк V, жардк
Фозгозтмк I з Гдлозтмк VI). Олз вдозйз, фрм, бйагмгаоя вйзялзы ла зкндоармомв, нмйуфар
вмжкмелмпрщ ввдгдлзя озкпкмгм ноава, как «зкндоармопкмгм», в ноакрзку лдкдукзт з
зрайщялпкзт проал. Пдодкйагшвайз ракед ла подглдвдкмвмгм зкндоармоа ыпрзлзалмвпкзд
нмлярзя мб зкндоармопкми вйапрз. Икндоармо пралмвзйпя в зт нмлзкалзз вйапрдйзлмк кзоа,
ноавзрдйдк Ирайзз з Цдоквз. Ндкдукзд ноавзрдйз мрнйафзвайз злмгга номсдппмоак ноава
оажлшкз нозвзйдгзякз з нмкомвзрдйщпрвмк.
3
P. Koschaker, op. cit., п. 88 з пйдг.; F. Wieacker, op. cit., п. 81 з пйдг. Соавлзрщ
S. Grzybowski, Dzieje prawa. Opowieści, refleksje, rozważania, Wrocław 1981, п. 84. В номзжвдгдлзят
кмккдлрармомв озкпкмд ноавм номнзршваймпщ лмвшк пмгдоеалздк, нмфдонлуршк зж мбшфлмгм
ноава гмомгмв, зж сдмгайщлмгм ноава, кмлаохдгм жакмлмгардйщпрва з калмлзфдпкмгм ноава.
Кмккдлрармош нозгайз ыозгзфдпкми лаукд вшпмкзи оалг; мтмрлм нмгфдокзвайз, фрм мла явйядрпя увдлфалздк фдймвдфдпкзт жлалзи м кзод. Свяжшвайз дд п родбмвалзякз нмйзрзфдпкми
ноакрзкз з нмродблмпрякз рмваолм-гдлделми ъкмлмкзкз, упндхлм нодмгмйдвайз ыозгзфдпкзи смокайзжк, гавайз лауфлшд ноавзйа рмйкмвалзя ноавмвшт лмок, зкдйз бмйщхзд жапйугз
в оажоабмркд ояга кмййзжзмллшт лмок, кмрмошд вшяпляйз з оажодхайз лдмнодгдйдллмд 107
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Ддярдйщлмпрщ кмккдлрармомв мплмвшвайапщ ла пмжгалзз мбхзолшт
нмяплдлзи к жакмлмгардйщпрву Юпрзлзала, мглакм, гйавлшк нодгкдрмк
злрдодпа бшй лд мозгзлайщлши
рдкпр, а нмяпляыцая дгм гймппа. Кмккдлрармош гмвдйз гм пмвдохдлпрва
лафарши уфдлшкз нодгшгуцди хкмйш ъкждгдрзфдпкзи кдрмг зппйдгмвалзя рдкпра4. Свяжаллая п лзк кажузпрзка з жанураллмпрщ зжймедлзя,
нозвмгзйз к рмку, фрм мглмку жагмймвку нмпвяцайзпщ удйшд кдпяуш.
Ижуфдлзд ноава рялуймпщ клмгзд
гмгш з, в кмлуд кмлумв, гавайм йзхщ
мрошвмфлмд жлалзд лдкмрмошт вмномпмв. Козрзка ракмгм пмпрмялзя
вдцди пнмпмбпрвмвайа мбцдку нагдлзы зрайщялпкзт улзвдопзрдрмв в
XVI вдкд. С лди вшпрунзйз вшгаыцздпя гукалзпрш (Пдроаока, Сайырарз, Лдмлаогм Боулз, Лмодлум
Ваййа), мбвзляя пмводкдллшт ыозпрмв в рмк, фрм млз фоджкдолм мплмвшваырпя ла Кмгзсзкаузз Юпрзлзала, зпкаеая каорзлу кйаппзфдпкмгм
ноава, мнзоаяпщ ла ланзпаллшд ваоваопкзк яжшкмк роакрарш Баормйупа
(кмрмоши пфзрайпя у кмккдлрармомв
коунлдихзк ыозгзфдпкзк аврмозрдрмк: nemo bonus est iurista nisi sit
Bartolista), п мглмводкдллшк лджлалздк зпрмозз з сзймймгзз.
Поакрзфдпкзд вшвмгш зж ързт
мбвзлдлзи пгдйайз лазбмйдд вшгаыцздпя ноднмгавардйз озкпкмгм ноава
в улзвдопзрдрат Ирайзз з Фоалузз.
Помсдппмо в Туозлд з Пагуз Гвзгм
Палфзомййз (1523–1599), номпйшй в
кафдпрвд пмжгардйя номдкра одсмокш

ноднмгавалзя в улзвдопзрдрат, удйщы кмрмоми бшйм мбйдгфдлзд пругдлрак упвмдлзя кардозайа, а вкдпрд
п рдк, нозмбодрдлзд мплмвлшт жлалзи
зж впдт мбйапрди ноава, нозлзкая вм
влзкалзд гмпрзедлзя гукалзжка в
мбйапрз зпрмозз з кйаппзфдпкми сзймймгзз. Эрмр кдрмг зжймедлзя нозвзй вм Фоалузз кзйалпкзи агвмкар
Алгода Айщузар, кмрмоши вмжгйавзй
касдгоу в Буоед з номпйавзй дё,
бйагмгаоя пвмзк йдкузяк в 1529–
1536 гмгш.
Спшйаяпщ ла оажлшд зппйдгмвалзя
ракзт зпрмфлзкмв ноава как: мбшфлмд
ноавм, калмлзфдпкмд ноавм з жакмлмгардйщпрвм лдкдукзт зкндоармомв,
кмккдлрармош пмжгайз лауку вмжомегдллмгм озкпкмгм ноава, кмрмомд в зт
злрдонодраузз лафайм номлзкарщ в
кафдпрвд впдмбцдгм ноава – ius
commune, з мбчдгзляыцдгм сакрмоа
вм клмгзд ноавмвшд пзпрдкш Евомнш.
Кмгзсзкаузя Юпрзлзала в рми смокд, кмрмоуы зк нозгайз гймппармош,
в XVI вдкд нмйуфзйа лажвалзд Corpus
Iuris Civilis [16, п. 89]. Ола прайа нодгкдрмк одуднузз в Cвяцдллми Рзкпкми Икндозз (п 1512 гмга – Свяцдллая Рзкпкая зкндозя гдокалпкми
лаузз; йар. Sacrum Imperium Romanum
Nationis Germanicae).
Сзруаузя в Пмйщхд бшйа злми:
озкпкмд ноавм прайкзваймпщ п лднозяжлщы зйз гаед п воаегдблмпрщы, з ла ърм бшйз пвмз нозфзлш.
Злалзд озкпкмгм ноава, нозлдпёллмд
нмпйд нозлярзя тозпрзалпрва в йарзлпкмк мбоягд, нозбшваыцзкз
в проалу гутмвлшкз йзуакз, лд вш-

_____________________________________________
ноакрзкз з нмродблмпрякз рмваолм-гдлделми ъкмлмкзкз, упндхлм нодмгмйдвайз ыозгзфдпкзи смокайзжк, гавайз лауфлшд ноавзйа рмйкмвалзя ноавмвшт лмок, зкдйз бмйщхзд жапйугз в оажоабмркд ояга кмййзжзмллшт лмок, кмрмошд вшяпляйз з оажодхайз лдмнодгдйдллмд зйз кмлсйзкрлмд ноавмвмд пмпрмялзд, мбмгацайз лапйдгпрвдллмд з рмогмвмд ноавм.
4
Ск. лано. K. Bukowska, Z historii nauki prawa rzymskiego we Włoszech i we Francji
(mos italicus i mos gallicus). „Czasopismo Prawno-Historyczne‖, р. 12, 1960, рдро. 2, п. 180: в
пакмк лафайд пйдгмвайм бш нодгправзрщ мнодгдйдлзд рдкш з вшяплзрщ зпнмйщжмваллуы
рдокзлмймгзы (praemitto), гайдд номалайзжзомварщ мргдйщлшд нодгймедлзя (scindo),
мнодгдйзрщ пуцдпрвдллши пкшпй рдкпра (summo) з нозвдпрз кажузпрзку (causamque
figuro). Лзхщ нмпйд ързт нодгваозрдйщлшт гдипрвзи номзптмгзйм номфрдлзд пакмгм рдкпра
(perlego)
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хйм жа ужкзи коуг мбоажмваллшт
йыгди. Чапрзфлм, ърм бшйм пвяжалм п
рдк, фрм в Пмйщхд бшйм хзомкм оажвзрм мбшфлмд ноавм, пзйщлм укмодлзвхддпя в пмжлалзз мбцдпрва [25,
27, 32]. Нд бшйм ракед вмжкмелмпрз
з гйя ввдгдлзя, в мпмбдллмпрз в
ждкпкмд ноавм, омкалпкзт ъйдкдлрмв
в номудппд мбцдгмпугаопрвдллми
кмгзсзкаузз5.
В
гдипрвзрдйщлмпрз,
йзхщ
в ндозмг ноавйдлзя кмомйя Кажзкзоа Вдйзкмгм (1333–1370) [29, c. 375]
– в Пмйщхд нмявзйапщ оажоабмраллая
гймппармоакз кмлуднузя, тмомхм
зжвдпрлая нмйщпкзк ыозпрак, мбуфавхзкпя в зрайщялпкзт улзвдопзрд-

рат, фрм озкпкмд ноавм явйядрпя зкндоармопкзк ноавмк: гдипрвудр вджгд,
куга гмпрзгадр вйапрщ зкндоармоа.
Сйдгмвардйщлм, гдипрвзд ла галлми
рдоозрмозз нозлузнмв озкпкмгм
ноава явйядрпя мглмводкдллм гмкажардйщпрвмк, фрм ъра проала нмгфзлядрпя зкндоармоу [30, п. 152; 31, п. 23].
Млмгмвдкмвми кмлсйзкр кдегу
нмйщпкзк гмпугаопрвмк з зкндозди,
пвяжаллши п дё нмпрмяллшкз нодрдлжзякз ла вшпхуы нмйзрзфдпкуы
вйапрщ лаг Пмйщхди, нмвйзяй ла
лдгарзвлмд мрлмхдлзд нмйякмв к
озкпкмку ноаву6. Такая пзруаузя
пмтоаляйапщ ракед з в ндозмг гвмоялпкми гдкмкоарзз. И тмря кмл-

___________________
5
Зарм бмйщхмд вйзялзд пшгоайм озкпкмд ноавм ла ноавм, нозкдлядкмд в нмйщпкзт гмомгат, мплмваллшт з сулкузмлзоуыцзт ла лдкдукмк ноавд. Вжгйяг м нозжлалзз пубпзгзаолми
пзйш озкпкмгм ноава лазбмйдд мрфдрйзвм псмокуйзомвай жлармк гмомгпкмгм ноава XVI вдка,
нзпаощ вшпхдгм пуга лдкдукмгм ноава в Коакмвд Ваосмймкди Гомзукзи (Bartłomiej Groicki). В
пвмдк лазбмйдд оаллдк, а вкдпрд п рдк з лазваелдихдк номзжвдгдлзз Паоагоасш каггдбуогпкмгм ноава, ърмр аврмо мрфдрйзвм нмгфдокзвай: «з нмка каггдбуогпкмд ноавм мпрадрпя, ързк
ноавмк пйдгудр пугзрщ, а кмгга дгм уед лд пралдр, пйдгудр зпнмйщжмварщ наоагоасш зж зкндоармопкмгм ноава, дпйз бш к какмку-рм вмномпу мрлмпзймпщ, рм рак пугзрщ» (Artykuły prawa
majdeburskiego, Warszawa 1954, п. 67). Эрм ед нмврмояй в Пмоягкд пугмв з гмомгпкзт гдй:
«…пакпмлпкая ждкйя з нмйякз мпвмбмегдлш мр номпрмгм зкндоармопкмгм ноава, нмрмку фрм у лзт
дпрщ пвмз ноава, управш з нозвзйдгзз, пакпмлуш - мр зкндоармоа Кмлпралрзла з Каойа, нмйякз мр Кажзкзоа Вдйзкмгм, мр Вйагзпйава Ягдйймла з мр гоугзт нмйщпкзт кмомйди з кляжди ла вдка
нодгмправйдллшд. A впд-ракз, кмгга ла фрм-рм лд зкдыр ноава, мнзпаллмгм в клзгат Маггдбуогпкмгм ноава, гйя одхдлзя гдйа, м кмрмомк згдр пнмо з ггд лд тварадр нозвзйдгзи, рмгга мбоацаыр-пя к зкндоармопкмку ноаву» (Porządek sądуw i spraw miejskich prawa majdeburskiego w
Koronie Polskiej, Warszawa 1953, п. 24). В оджуйщрард алгйзипкзи ыозпр XVII вдка Аоруо Дак,
аврмо номзжвдгдлзя De usu et authoritate iuris civilis Romanorum in dominiis principium
christianorum libri duo, мбпуегая жлафдлзд озкпкмгм ноава в мргдйщлшт двомндипкзт проалат, в
мрлмхдлзз Пмйщхз п мпмбшк акудлрмк нмгфдоклуй, а гаед мудлзй омйщ пакпмлпкмгм ноава, как
пзпрдкш, кмрмоая гмнупкайа гмнмйлзрдйщ-лмд нозкдлдлзд озкпкмгм ноава (J. Sondel, O
początkach recepcji prawa rzymskiego w polskim prawie miejskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego‖, Prace prawnicze, рдро. 97, 1982, п. 40; пк. нмгомблдe мб ърмк аврмод: Artur Duck –
niedoceniany poprzednik Savigny’ego i jego poglądy na rolę prawa rzymskiego w Polsce, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego‖, Prace prawnicze, рдро. 97, 1982, п. 69 з пйдг. На рдку пубпзгзаолмгм жлафдлзя озкпкмгм ноава в нмйщпкмк гмомг-пкмк ноавд, а ракед м ноакрзфдпкмк
нозкд-лдлзз ърмгм ноава в вшпхзт пугат з в апдппмопкмк пугд, пк. ракед: K. Bukowska, O
recepcji prawa rzymskiego w prawie miejskim w dawnej Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne‖,
р. 20, 1968, рдро. 1, п. 257-258, а ракед рмгм ед аврмоа: Orzecznictwo krakowskich sądуw wyższych
w sprawach o nieruchomości miejskie (XVI–XVIII w.), Warszawa 1967, п. 13 з пйдг.
6
Эрм явйдлзд лд мгоалзфзваймпщ Пмйщхди: в 1219 гмгу кмомйщ Фоалузз Фзйзнн Авгупр, продкяпщ нмгфдоклурщ лджавзпзкмпрщ пвмдгм гмпугаопрва мр зкндоармопкми вйапрз, зпномпзй у нанш Гмлмозя III гдкодр Super specula, жанодцаыцзи зжуфдлзд озкпкмгм ноава вм
соалуужпкзт улзвдопзрдрат, мпмбдллм в Паозед, фрм, нм клдлзы A. Вдруйалз гмкажшвадр
нмйзрзфдпкзи нмгтмг к лаукд (U progu działalności…, п. 23; Początki najstarszych wszechnic…,
п. 152).
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уднузя м нмйзрзфдпкми вйапрз лаг
рдоозрмозякз,
езрдйз
кмрмошт
нмйщжуырпя озкпкзк ноавмк, бшйа
впд дцд езвми у гвмоялпкми мбцдпрвдллмпрз, мла впд ед уроарзйа
пвмы акруайщлмпрщ7. Вкдпрд п рдк,
лафзлая п XV вдка, ла ндовши нйал
вшгвзгадрпя гоугми сакрмо, нмвйзявхзи ла лднмнуйяолмпрщ Кмгзсзкаузз Юпрзлзала в Пмйщхд. В пмгдоеацзтпя в лди нозлузнат, номвмжгйахаыцзт вшпхуы нмжзузы
кмлаота: Princeps legibus solutus
(Ulp. D. 1, 3, 31) з Quod principi
placuit habet legis vigorem (Ulp. D. 1,
4, 1 pr.) нмйщпкмд гвмоялпрвм взгдйм
нурщ к кмлудлроаузз нодомгарзв
кмлаохди
вйапрз,
оджуйщрармк
фдгм бшйм бш мгоалзфдлзд гвмоялпкзт нозвзйдгзи з пмкоацдлзд омйз
гвмоялпкмгм пмпймвзя в нмйзрзфдпкми езжлз гмпугаопрва. Эрзк пйдгудр мбчяплярщ пмномрзвйдлзд хзомкзт коугмв гвмоялпрва в мрлмхдлзз ввдгдлзя лмваузи в ждкпкмк
ноавд, а ракед номрзв дгм кмгзсзкаузз8.
Сродкйдлзд к улзсзкаузз з кмгзсзкаузз ноава вшпрунайм в гвмоялпкмк йагдод Пмйщхз, как мглм зж
родбмвалзи прмомллзкмв згдз ъкждкуузз ноава. Пмърмку лдкмрмошд
нмйзрзфдпкзд гдярдйз рмгм водкдлз

нозжлавайз озкпкмд ноавм. Ял
Опромоуг нмгфдокзвая, фрм клмедпрвм ноав в гмпугаопрвд номрзвмодфзр нозлузнак оажука, родбмвай
ввдгдлзя в Пмйщхд мбцдгм ноава
ноз вшнмйлдлзз озкпкмгм ноава,
нозкдлядкмгм нмвпдкдпрлм в двомндипкзт гмпугаопрват, ноз ърмк ппшйаяпщ ла нозкдош гоугзт лаомгмв, у
кмрмошт ърм ноавм лахйм пвмё нозкдлдлзд9.
Пмтмезд вжгйягш номвмжгйахай
Алгеди Фошф Ммгедвпкзи, кмрмоши мбчдгзлзй в пвмди клзгд «De
Republica emendanda» нодгймедлзя
oб уйуфхдлзз Рдфз Пмпнмйзрми
нурдк улзсзкаузз ноава, п мбмплмвалздк лдмбтмгзкмпрз дгм пмбйыгдлзя вм зкя бйага гмпугаопрва. Загалзд оажоабмркз кмгзсзкаузз аврмо
гмвдозй пндузайзпрак – ыозпрак з
гукалзпрак, кмрмошд в пвмзт номзжвдгдлзят гмйелш бшйз мплмвшварщпя ла йуфхзт мбоажуат, какзд гм пзт
нмо оажоабмрайа жакмлмгардйщлая
рдтлзка. Тмйщкм ракзк мбоажмк, нм
дгм клдлзы, бугдр вшнмйлдлм родбмвалзд яплмпрз з коаркмпрз ноава, а
лазбмйдд угафлшк мбоажумк гйя
ърми удйз явйядрпя озкпкмд ноавм.
Пмърмку, ърм ноавм пйдгудр зжуфарщ,
а дгм ноавзйа нозвзварщ з нозкдлярщ ла ноакрзкд10.

_________________
7
И тмрщ мбчдгзлдлзд гмпугаопрва нозвдйм к рмку, фрм мкмлфардйщлм нодкоарзйзпщ
нозряжалзя Икндозз ла гмпнмгпрвм лаг Пмйщхди, мглакм дцд в XVI вдкд мнапдлзя гвмоялпрва влухайз как гдипрвзя зкндоармоа Каойа V, лд нозжлаыцдгм пдкуйяозжаузз Тдврмлпкмгм
могдла, номзжвдгдллми в 1525 гмгу нмпйдглзк дгм кагзпромк гдоумгмк Айщбодтрмк Гмгдлумййдолмк, з нмггалпрва зк вйапрз нмйщпкзт кмомйди, рак з гдкмлпроаузз зкндоармомк нозряжалзи ла ыозпгзкузмллшд ноава в мрлмхдлзз ждкдйщ, нозлагйдеавхзт гм Тмоулщпкмгм роакрара п 1466 г. Тдврмлпкмку могдлу (A. Vetulani, Opory wobec prawa rzymskiego…, п. 384; рмр ед
аврмо, Z badań…, п. 127.).
8
A. Vetulani, Opory wobec prawa rzymskiego…, п. 384–385; по. T. Czacki, Czy prawo
rzymskie było zasadą praw litewskich i polskich? I czy z pуłnocnymi narodami mieliśmy wiele
wspуlnych praw i zwyczajуw? Rozprawa czytana w Krzemieńcu na otwarcie roku szkolnego 1808,
Wilno 1809, п. 29.
9
W. Voisи, Doktryna polityczno-prawna Jana Ostroroga., „Państwo i Prawo‖, 1954, № 6,
п. 1047; по. A. Vetulani, z badań…, п. 123–124.
10
Ммгедвпкзи вшоаеай убдегдлзд м нмйщжд нозлузнмв озкпкмгм ноава как мбцзт
злрдонодраузмллшт ноавзй (Dzieła wszystkie, р 1: O poprawie Rzeczypospolitej, Warszawa 1953,
п. 294-295). Ск. ракед: T. Fijałkowski, Andrzej Frycz Modrzewski wobec tradycji prawa
rzymskiego, [в:] Andrzej Frycz Modrzewski i problemy kultury polskiego Odrodzenia, red.
T. Bieńkowski, Wrocław 1974, п. 184 з пйдг. Со. W. Vois, Frycza Modrzewskiego nauka o państwie
i prawie. Polska Akademia Nauk. Studia nad historią państwa i prawa, seria II, р. II. Warszawa
1956, п. 85; J. Sondel, O roli prawa rzymskiego…, п. 59–60.
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Пзк злрдлпзвлмпрз кмгзсзкаузмллшт оабмр нозхдйпя ла ндовуы
нмймвзлу XVI вдка, кмгга нмг лаезкмк кмомйя Сзгзжкулга І (Сраомгм)
пдикш пмгйапзйзпщ пмжварщ кмгзсзкаузмллуы кмкзппзы. Пдовая кмкзппзя бшйа пмжвала ла пдикд в Пёрокмвд, в 1519 гмгу. Её вмжгйавзй в кафдпрвд кмомйдвпкмгм пундозлрдлгалра
Алгеди Тълфшлпкзи гйя одайзжаузз
гдйа, лафармгм пдикмвми кмлпрзруузди п 1511 гмга De processu iudiciario in
unam formulam redigendo. Оглакм,
лаоягу п кмгзсзкаузди мбшфлмгм
ноава, гмйелм бшйм ракед бшрщ
уйуфхдллшк з гдипрвуыцдд ноавм
нмжзрзвлмд. O гдярдйщлмпрз кмкзппзз
зжвдпрлм лдклмгм, лм пм впди увдодллмпрщы кмелм урвдоегарщ, фрм дё
фйдлакз бшйа лафара оабмра, кмрмоая
в нмпйдгуыцзд гмгш пнмпмбпрвмвайа
нодгправйдлзы пдику лдпкмйщкзт
номдкрмв11.
Так, в 1523 гмгу бшй урвдоегдл
номдкр Свмга пугдблмгм ноава
Formula processus iudiciarii, мглакм,
уед пйдгуыцзи номдкр, мнубйзкмваллши в 1532 гмгу, – Correctura
iurium (зкдлудкши нм сакзйзз мглмгм зж фйдлмв кмкзппзз Кмоодкруоми Тахзукмгм), лд нмйуфзй мгмбодлзя пдика. Бмйщхзлпрвм гвмоялпрва, прмомллзкмв ъкждкуузз ноав,
лд мезгайа кмгзсзкаузз, а дё гйавлшк родбмвалздк бшйм уйуфхдлзд
ноав, нмлзкадкмд как гаоалрзя
ноделзт ноав. В кмкдлр, кмгга мка-

жаймпщ, фрм у «Кмоодкруош ноав»
зкддрпя кайм мбцдгм п номгоаккми
уйуфхдлзя ноав, гвмоялпрвм мрвдогйм дё нмйлмпрщы, лд вгаваяпщ в
мудлку нм пуцдпрву, з лд взгя лдмбтмгзкмпрз в гзпкуппзз м дё уйуфхдлзз зйз м
удйдпммбоажлмпрз номгмйедлзя оабмр12.
Помваймк жакмлфзйапщ з гдярдйщлмпрщ нмпйдгуыцди кмгзсзкаузмллми кмкзппзз, пмжгаллми в 1588
гмгу. Нднозяжлщ гвмоялпрва пйдгудр
мбчяплярщ дгм мнапдлздк рмгм, фрм
нозжлалзд мбчявйдллмгм пвмга в кафдпрвд дгзлпрвдллми мплмвш гйя пугдблшт нмпралмвйдлзи, нозвдйм бш к
нодгмправйдлзы гмйелмпрди пугди в
гвмоялпкзт пугат йзуак, зкдыцзк
ыозгзфдпкмд мбоажмвалзд, р.д. номсдппзмлайщлшк пугщяк, жавзпзкшк
мр кмомйя, з укоднйяыцзк дгм
вйапрщ13.
Ндкаймваелшк лавдоляка бшй
з сакрмо horror novitatis – лднозяжлщ
гвмоялпрва км впдку, фрм фуегм, а
злмгга ракед пймелмпрз п нмлзкалздк жанураллшт лмок озкпкмгм
ноава14.
Сзруаузз
лдгарзвлмгм
вмпнозярзя пнмпмбпрвмвайа з мгоалзфдллая вмжкмелмпрщ нмжлалзя
Кмгзсзкаузз Юпрзлзала в подгд
дгзлпрвдллмгм в рм водкя улзвдопзрдра в Пмйщхд – Коакмвпкмгм.
Как зжвдпрлм, дгм мплмвардйщ, кмомйщ Кажзкзо Вдйзкзи, мпмжлавай
жлафдлзд
озкпкмгм
ноава
гйя
номудппа улзсзкаузз пугмномзж-

________________________________________
i prawie. Polska Akademia Nauk. Studia nad historią państwa i prawa, seria II, р. II. Warszawa
1956, п. 85; J. Sondel, O roli prawa rzymskiego…, п. 59–60.
11
W. Uruszczak, Prуba kodyfikacji prawa polskiego w pierwszej połowie XVI wieku.
Korektura praw z 1532 r., Warszawa 1979, п. 100 з пйдг.
12
О ндодфзпйдллшт кмгзсзкаузмллшт нмншркат пк., лано., S. Estreicher, Kultura
prawnicza w Polsce XVI wieku, [в:] Kultura staropolska, Krakуw 1932, п. 67 з пйдг.
13
A. Vetulani, Opory wobec prawa rzymskiego…, п. 385; рмр ед аврмо: Z badań…, п. 126–
128.
14
Сйдгудр нозвдпрз ваелмд вшпкажшвалзд Кзохраила Цдоажзлупа, езвхдгм в XVI
вдкд нмйщпкмгм ыозпра, жлармка гмомгпкмгм ноава, в номзжвдгдлзз O prawie i fołdrowaniu (O
ноавд з зпкат): «Нд йыбяр лахз озкпкмд ноавм, дгм лагм гмйгм зжуфарщ, бйуегарщ как в йдпу,
а у лап каегши тмфдр пугзрщ рак, как дку гдг з ноагдг пкажайз» (узр. нм T. Чаукмку, O
litewskich i polskich prawach. O ich duchu, źrуdłach, związku i o rzeczach zawartych w świeżym
statucie dla Litwy w 1529 roku wydanym, Кrakуw 1861, р. I, п. 27).
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вмгпрва в гмпугаопрвд15. С удйщы
нмггмрмвкз ыозпрмв гйя омбмрш в
калудйяозз з гйя гзнймкарзфдпкми
пйуебш, мл уфодгзй, лаоягу п родкя
касдгоакз калмлзфдпкмгм ноава,
нярщ касдго озкпкмгм ноава 16. Оглакм, вдомярлм, ноз езжлз кмомйя
зт гдярдйщлмпрщ лд бшйа акрзвзжзомвала. Такед, нмпйд мблмвйдлзя
Вйагзпйавмк Ягдйймлмк Коакмвпкмгм Studium Generale в 1400 гмгу, ла
номряедлзз впдгм XV вдка лд
уфодегайапщ лз мгла касдгоа озкпкмгм ноава, пуцдпрвмвайз йзхщ
калмлзфдпкзд касдгош17.
Сзпрдкарзфдпкзд йдкузз нм озкпкмку ноаву бшйз лафарш йзхщ в
1518
гмгу,
a
лднмподгпрвдллм
пмжгалзд пакмпрмярдйщлми касдгош
нозхймпщ йзхщ ла 1533 гмг. Оглакм,
в XVI вдкд к озкпкмку ноаву в
Пмйщхд мрлмпзйзпщ как к впнмкмгардйщлми гзпузнйзлд калмлзфдпкмгм
ноава, з млм лд згоайм в коакмвпкми
лаукд жлафзкми омйз.18 Пмнуйяолмпрз зжуфдлзя озкпкмгм ноава ракед
лд пнмпмбпрвмвай з пймелши, родбу-

ыцзи жлафзрдйщлмгм водкдлз, ъкждгдрзфдпкзи кдрмг зжймедлзя. В ърми
пзруаузз, нмйякак нмйуфзрщ ыозгзфдпкмд мбоажмвалзд ла двомндипкмк
уомвлд бшйм вмжкмелшк йзхщ в жагоалзфлшт улзвдопзрдрат. Лзхщ в
1594 гмгу Ял Закмипкзи, калуйдо з
вдйзкзи кмомллши гдркал, гдйавхзи
лдмглмкоарлшд нмншркз вмжвоарзрщ
вдйзкмйднзд Коакмвпкми акагдкзз,
мпуцдпрвзй лакдодлзя мплмварщ пмбпрвдллуы вшпхуы хкмйу. Эрм гмйела бшйа бшрщ хкмйа, нмггмравйзваыцая гвмоялпкзт пшлмвди к бугуцзк мбцдпрвдллшк мбяжаллмпряк.
Дйя ъссдкрзвлмпрз ракми нмггмрмвкз, одхаыцзк нм клдлзы Я. Закмипкмгм, бшй нмгбмо зжуфадкшт
нодгкдрмв, подгз кмрмошт вдгуцдд
кдпрм жаляйз бш ыозгзфдпкзд гзпузнйзлш. Пмжзузы мрлмпзрдйщлм озкпкмгм ноава в номгоаккд мбуфдлзя
ноаву, мнодгдйяй уфодгзрдйщлши акр
1600 гмга. А одайзжаузы мбуфдлзя
ноава гмйелш бшйз мбдпндфзрщ гвд зж
пдкз касдго вшпхдгм куопа: впдмбцдгм з нмйщпкмгм ноава. В номсдппмо-

_________________
15
A. Вдруйалз гмнупкадр, фрм, дпйз бш нйалш кмомйя з дгм пмвдрлзкмв мпуцдпрвзйзпщ, з, дпйз бш гмйелмпрз пугди, нмкмцлзкмв пугди з лмраозупмв ждкпкзт з гмомгпкзт пугмв
жаляйз коакмвпкзд хкмйяош, мбуфдллшд ыпрзлзалмвпкмку ноаву, бшйз бш пмйзглшд халпш
номлзклмвдлзя озкпкмгм ноава в нозлузнш нмйщпкмгм ноава, а жлафзр «омкалзжаузз» фапрлми
езжлз в подглдвдкмвми Пмйщхд, нмрмку фрм зкдллм ракзк нурдк озкпкмд ноавм номлзкйм в
пмжлалзд лдкдукмгм мбцдпрва (Z badań…, п. 123).
16
Эрм фзпйм мбмплмвшвай пмжгаллши в подглдвдкмвми лаукд оажгдй ыпрзлзалмвпкмгм
жакмлмгардйщпрва ла нярщ фапрди. В Дзгдпрат бшйз вшгдйдлш: Digestum vetus (кл. I –XXIV з
гвд нмжзузз зж клзгз XXV), Digestum novum (кл. XXIX–L) з удлроайщлая фапрщ, зкдлудкая
Infortiatum; гва мправхзтпя оажгдйа явйяйз пмбми: Кмгдкп (9 ндовшт клзг) з рак лажшвадкши
Volumen, в пмправ кмрмомгм втмгзйз роз мпрайщлшт клзгз Кмгдкпа, Илпрзрурш, Authenticum
(фапрщ пмбоалзя Нмвдйй) з Libri Feudorum (йалгмбаогпкмд сдмгайщлмд ноавм). На вшхдукажаллмк оажгдйд мплмвшвайапщ пзпрдка зжймедлзя ноава в пмводкдллшт улзвдопзрдрат з вшпхзт хкмйат, в мпмбдллмпрз в Бмймлщд з Пагуд, кмрмошд прайз мбоажумк гйя могалзжаузз
коакмвпкмгм Studium Generale (A. Vetulani, U progu działalności …, п. 28 з пйдг.; рмр ед аврмо,
Początki najstarszych wszechnic…, п. 151).
17
W. Bartel, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego przed reformą
kołłątajowską, „Krakowskie Studia Prawnicze‖, р. 3, 1970, п. 162; пк. ракед: Historia nauki polskiej,
р. 1, Wrocław 1970, п. 232. Оглакм пйдгудр мбоарзрщ влзкалзд ла рм, фрм роакрмвка ноава Юпрзлзала в кафдпрвд впнмкмгардйщлми лаукз нм мрлмхдлзы к калмлзфдпкмку ноаву, лд бшйм
лакдодлздк мплмвардйя Улзвдопзрдра. Ижуфдлзд озкпкмгм ноава гмйелм бшйм прарщ пакмпрмярдйщлми гзпузнйзлми.
18
Опмбдллм пмеайдй мб ърмк мгзл зж коакмвпкзт номсдппмомв озкпкмгм ноава, зпналду Пдро Рузж гд Ммомп (зкдлудкши Рмижздк), вмпнзраллзк Бмймлщз, уфдлзк Айщузара.
Пмйдкзжзоуя п клдлздк, нозжлаыцзк озкпкмд ноавм зкндоармопкзк
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пкмк пмправд Я. Закмипкзи нодгнмйагай увзгдрщ ла ндовшт кдпрат номсдппмомв ноава, а подгз зжуфадкшт нодгкдрмв мглм зж гйавлшт кдпр гмйелм
бшйм жалярщ озкпкмд, калмлзфдпкмд з
нмйщпкмд ноавм. Помсдппмо озкпкмгм
ноава гмйедл плафайа ноднмгарщ Илпрзруузз Юпрзлзала, Палгдкрш з
Кмгдкп; ърз нмпйдглзд – в пмкоацдллмк взгд (breviter). Оплмвми гмйелш
бшйз бшрщ Илпрзруузз, зжйагадкшд,
лавдоляка, удйзкмк зж Дзгдпрмв з
Кмгдкпа вшбзоайзпщ мргдйщлшд нмжзузз. Пмпйд фдгм, ърмр ед номсдппмо
гмйедл бшй ноднмгаварщ сдмгайщлмд
ноавм, в рмк фзпйд пакпмлпкмд з каггдбуогпкмд жакмлмгардйщпрвм.
Врмоми номсдппмо – нмйщпкмгм
ноава, гмйедл бшй мбчяплярщ злпрзрурш калмлзфдпкмгм ноава, в рмк
фзпйд нмйлмд жакмлмгардйщпрвм, пмгдоеацддпя в кмомллшт управат з
пдикмвшт кмлпрзруузят, a ракед
нодгправйярщ пугдблши номудпп з
калудйяопкзд смокуйш. В рд гмгш,
зжуфдлзд озкпкмгм ноава пфзраймпщ
мплмвми мбцзт ыозгзфдпкзт жлалзи
з мплмвшваймпщ ла кмгзсзкаузз
Юпрзлзала. O номгоакклмк пмгдоеалзз кмгур ракед пвзгдрдйщпрвмварщ ъкжакдлаузмллшд родбмвалзя,
мнодгдйдллшд в уфодгзрдйщлмк акрд.
Экжакдлудкши гмйедл бшй нмкажарщ
жлалзя м гмпрзедлзят озкйял з годкмв, з мпмбдллм м сулкузмлзомвалзз пугмв, пдлара, пмбоалзи з мбцдпрвдллшт пмбоалзи [35, п. 79]
Рзкпкмд ноавм мкажайм вйзялзд
ла бмйдд нмжглдд жакмлмгардйщпрвм.

Подгкдрмк мпмбмгм злрдодпа зппйдгмвардйди бшйм дгм вмжгдипрвзд ла
гоаегалпкмд ноавм мргдйщлшт гмпугаопрв. Такед, в лдбмйщхми прдндлз
жалзкайзпщ нмзпкмк омкалпкзт ъйдкдлрмв в угмймвлмк ноавд. Мдегу
рдк, клмгмфзпйдллшд рдмодрзфдпкзд
кмлпроукузз, псмокзомваллшд йзбм,
нм коаилди кдод, укмодлзвхздпя в
кйаппзфдпкми ыозпноугдлузз, номлзкйз в ндлайзпрзку бмйдд нмжглзт
вдкмв. Подгкдрмк оаппуегдлзя прайз,
в рмк фзпйд, вмномпш нодглакдодллми
з лднодглакдодллми взлш, мбпрмярдйщпрва, зпкйыфаыцзд взлу йзбм
мрвдрпрвдллмпрщ, прагзайщлшд смокш
нодпрунйдлзя.
Тдмодрзфдпкзд одхдлзя, нмявзвхздпя вм клмгмк бйагмгаоя оабмрд
кйаппзфдпкми ыозпноугдлузз в угмймвлмк озкпкмк ноавд, ндодезвайз
пвми пмбпрвдллши жвджглши фап19.
Икдллм в мрлмхдлзз угмймвлмгм ноава кмелм лаирз мрфдрйзвши нозкдо
ноякмгм нозкдлдлзя озкпкмгм ноава.
Нанозкдо, в подглдвдкмвми Пмйщхд,
Кажзкзо Вдйзкзи, мплмвшвая улзвдопзрдр в Коакмвд, мргавай пдбд мрфдр в
улзвдопайщлмк таоакрдод озкпкмгм
ноава, как пзпрдкш, нозжлавадкми вм
впдк тозпрзалпкмк кзод. Пмърмку, мл
мргавай дку ндовдлпрвм лаг пвмзкз
пмбпрвдллшкз управакз ноз оаппкмродлзз впдвмжкмелшт мбвзлдлзи в
ряедйшт нодпрунйдлзят, пмвдохдллшт номрзв пвдрпкзт ндопмл. Ит
гмйелш бшйз пугзрщ кмомйдвпкзк
пугмк нм озкпкмку ноаву, лм п зпнмйщжмвалздк мбшфлмгм ноава как

___________________________________
Пмйдкзжзоуя п клдлздк, нозжлаыцзк озкпкмд ноавм зкндоармопкзк ноавмк, нозкдлдлзд
кмрмомгм мгоалзфзвайм бш пувдодллмпрщ нмйщпкмгм гмпугаопрва, убдегай нмйякмв, фрмбш нм
нозкдоу гоугзт лаузи нозгавайз ърмку ноаву впнмкмгардйщлуы пзйу зж-жа дгм аврмозрдра. В
кмлуд кмлумв, оажмфаомваллши мрпурпрвздк злрдодпа нодгправйдллми зк гзпузнйзлми з, лд
пкошвая гмпагш мр сакра, фрм «ыозпр (озкпкзи) жлафзр в Пмйщхд прмйщкм ед, пкмйщкм кдтмвцзк у ъсзмнмв» з фрм «йыбми апромймг нмйщжудрпя бмйщхзк уваедлздк» (Petri Royzii
Maurei Alcagnicensis Carmina, Krakуw 1900, фапрщ II, п. 258), удтай зж Коакмва в нмймвзлд XVI
вдка.
19
L. Garofalo, Concetti e vitalitа del diritto penale romano, [в:] Iuris Vincula. Studi in onore
di Mario Talamanca, IV, Napoli 2001, п. 75 з пйдг.
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нмйщпкмгм, рак з кдпрлмгм ноава мбвзлядкмгм20.
Доугзк,
бмйдд
клмгмжлафзрдйщлшк нозкдомк зпнмйщжмвалзя
озкпкмгм ноава в угмймвлшт гдйат
пугакз Пмйщхз гм 1795 гмга, кмгур
бшрщ номудппш, номзжвмгзкшд м
crimen laesae maiestatis, a в мпмбдллмпрз нмпйдглзи зж лзт, капаыцзипя
нмтзцдлзя кмомйя Сралзпйава Авгупра баопкзкз кмлсдгдоаракз. В ърмк
пйуфад мкажаймпщ, фрм в мрдфдпрвдллшт
жакмлмнмймедлзят лд тварадр пммрвдрпрвуыцзт лмок гйя оаппкмродлзя
з одхдлзя ракзт нодпрунйдлзи. В
пвяжз п ързк бшйм одхдлм мбоарзрщпя
к пзпрдкд, кмрмоая ввзгу мпмбмгм аврмозрдра, нозкдляйапщ в пугдблми
ноакрзкд, лаоавлд п кдпрлшк управлшк ноавмк.
В Пмйщхд лд бшйм роагзузз
убзварщ кмомйя, нмърмку лд бшйм
нмродблмпрз ввдгдлзя пммрвдрпрвуыцзт жакмлмнмймедлзи. Нафзлая п
XVI вдка, зпрмозя мркдрзйа йзхщ
роз пйуфая ноякшт нмкухдлзи ла
мпмбу кмомйя. Эрм – вшпродй
в Сзгзжкулга I зж мглдпродйщлмгм
моуезя в 1523 гмгу, нмкухдлзд Мзтайа Пдкаопкмгм з нмтзцдлзд Сралзпйава Авгупра уфапрлзкакз баопкми кмлсдгдоаузз. Наклмгм кдлщхдд жлафдлзд зкдйз ракзд гдйа, как
нмкухдлзд Вдозгз-Даодвпкмгм в 1679
гмгу ла Яла III Смбдпкмгм, жакйыфавхддпя в нмлмхдлзз кмомйя з
улзфрмедлзя дгм нмородра. В галлмк
пйуфад бшй вшлдпдл мбвзлзрдйщлши
нозгмвмо.
Бшйм ракед лдпкмйщкм гоугзт
пйуфадв мбвзлдлзя в нодпрунйдлзят
ракмгм омга21,
лм в пуцлмпрз,
в кафдпрвд мплмвалзя гйя нодпйдгмвалзя йзу, пмвдохзвхзт ракмгм омга
нодпрунйдлзя,
кмгйа
нмпйуезрщ
йзхщ кмлпрзруузя 1510 гмга. Огла-

км, мла мнодгдйяйа йзхщ нодгкдр
ыозгзфдпкми жацзрш, бдж укажалзя
гаед лакажалзя, кмрмомд гмйедл бшй
нмлдпрз нодпрунлзк. В ърми пзруаузз, пмгйаплм нозкдлядкми в ру ънмту ноакрзкд, в мрлмхдлзз лдмбтмгзкмпрз нозкдлдлзя палкузи, мбоацайзпщ к озкпкмку ноаву. Олм нодгнзпшвайм лакажшварщ ракзд нодпрунйдлзд, как мпкмобйдлзд кмомйдвпкмгм
гмпрмзлпрва, мнодгдйядкмд зжлафайщлм как crimen maiestatis, а нмжглдд
ракед crimen imminutae (violatae)
maiestatis з лакмлду – crimen laesae
maiestatis.
В пакмк гавлдк озкпкмк ноавд
нодпрунйдлзя, кмрмошд нмжглдд нмгнагайз нмг ъру кардгмозы, мрмегдпрвйяйзпщ п гмпугаопрвдллми зжкдлми –
perduellio, п угомжми нозкдлдлзя
пкдорлми кажлз. В ндозмг нмжглди
одпнубйзкз ърм нмймедлзд бшйм нмйлмпрщы нмгймцдлм нмлярздк crimen
maiestatis, кмрмомд псмокзомваймпщ ла
мплмвалзз лдпкмйщкзт управмв (в рмк
фзпйд lex Iulia maiestatis, урвдоегдллмгм пкмоди впдгм в 47 г. гм л. ъ.).
Опмбмд жлафдлзд нодпрунйдлзя
ракмгм омга нмйуфаыр в ндозмг
нозлузнара, кмгга ла ндовши нйал в
кафдпрвд нодгкдра пндузайщлми жацзрш мр нмкухдлзи бшйа вшгвзлура
мпмба ноавзрдйя. Оплмвлмд ыозгзфдпкмд одгуйзомвалзд в ърми мбйапрз
бшйм мроаедлм в Кмгдкпд Юпрзлзала, в 9 клзгд, 8 нмжзузз: Ad legem
Iuliam maiestatis. Смгдоеацздпя рак
лмокш, в подглзд вдка оапномпроалзйзпщ нм впди Евомнд, рм йз
в оджуйщрард лднмподгпрвдллми одуднузз, рм йз п нмкмцщы зт зпнмйщжмвалзя гйя жанмйлдлзя номбдйа в
кдпрлмк жакмлмгардйщпрвд.
Эрм номзптмгзйм ракед з в
Пмйщхд, ггд нмпралмвйдлзякз Кмгдкпа Юпрзлзала вмпнмйщжмвайзпщ

_________________
20
Ск. нмгомблдд: J. Sondel, Prawo rzymskie w dokumentach Akademii Krakowskiej, [в:]
Dawne prawo i myśl prawnicza. Prace historyczno-prawne poświęcone pamięci Wojciecha Marii Bartla,
одг. J. Malec, W. Uruszczak, Krakуw 1995, п. 174-176.
21
A. Lityński, Przestępstwa polityczne w polskim prawie karnym XVI-XVIII wieku, Katowice
1976, п. 40 з пйдг.
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плафайа в гдйд Пдкаопкмгм, кмрмоши
15 лмябоя 1620 гмга пмвдохзй
лдугавхддпя нмкухдлзд ла езжлщ
кмомйя Сзгзжкулга III. Ппзтзфдпкз
бмйщлми Пдкаопкзи ланай ла кмомйя,
кмгга рмр ланоавйяйпя ла кдппу
в Кмййдгзар пв. Ималла, з гваегш
угаозй дгм йдгмоубмк, нозфзляя йдгкзд оалш22. Пм нозгмвмоу пуга мл
бшй нозжлал взлмвлшк в нодпрунйдлзз мпкмобйдлзя кмомйдвпкмгм гмпрмзлпрва з нозгмвмодл к квайзсзузомваллми пкдорлми кажлз п кмлсзпкаузди зкуцдпрва з злсакзз
(йар. – infamia, йзхдлзд гоаегалпкзт
ноав).
Накажалзд в смокд злсакзз з
жанодр ла лапйдгмвалзд бшйм вшлдпдлм ракед в мрлмхдлзз нмрмкпрва Пдкаопкмгм (кмрмомгм, кпрарз, у мбвзлядкмгм лд бшйм), ракед нодгнзпшваймпщ поавлярщ п ждкйди дгм упагщбу в
Бдлщкмвзуат з нмправзрщ ла ърмк кдпрд какдллуы нзоакзгу в накярщ
м дгм нмжмолмк нмпрункд23. Смгйаплм
одхдлзы вдйзкмгм кмомллмгм каохайа, кмрмоши кмг мнодгдйзрщ смоку
пкдорлми кажлз, Пдкаопкзи бшй оажмовал фдршощкя кмлякз; гм ърмгм, нм
нурз ла кдпрм кажлз, рдйм нозгмвмодллмгм рдожайз оапкайдллшкз цзнуакз, а жардк мбмегйз з мроубзйз
ноавуы оуку (кмрмоми мл пмвдохзй
нмкухдлзд). Пмпйд пмвдохдлзя лакажалзя рдйм Пдкаопкмгм бшйм пмеедлм,
а ноат бшй вшбомхдл в Взпйу24.

Снупря бмйдд 150 йдр номтмгзй
номудпп баопкзт кмлсдгдоармв, мбвзлядкшт в нмтзцдлзз кмомйя Сралзпйава Авгупра гйя рмгм, фрмбш нмправзрщ дгм вм гйавд кмлсдгдоаузз гйя
дгм нмйзрзфдпкмгм укоднйдлзя. Ствафдллшт 2 пдлрябоя 1773 гмга взлмвлзкмв ърмгм гдялзя, пнупря нмфрз роз
кдпяуа оаппйдгмвалзи, нозгмвмозйз
к пкдорлми кажлз нурдк мбджгйавйзвалзя, фдрвдормвалзя мпралкмв, зт
пмеедлзя з оажвдзвалзя ноата, а рак
ед, к йзхдлзы гвмоялпрва, кмлсзпкаузз зкуцдпрва, жанодру зпнмйщжмвалзя
сакзйзз
нмрмкпрвмк
з йзхдлзы дгм нодомгарзв гвмоялпкмгм пмпймвзя.
Двмд
мбвзлядкшт,
кмрмошд
в нмкухдлзз лд нозлзкайз уфапрзя,
лм лд пммбцзйз м жагмвмод, нмйуфзйз лакажалзд в взгд нмезжлдллмгм
жакйыфдлзя, п нозлугзрдйщлшкз
оабмракз в Какдлдукми коднмпрз. 27
мбвзлядкшт, в рмк фзпйд Кажзкзо
Пуйапкз, бшйз нозгмвмодлш жамфлм.
В вшлдпдлзз ърмгм нозгмвмоа мрфдрйзвм взгдл сакр зпнмйщжмвалзя
озкпкмгм ноава lex Quisquis зкндоармомв Аокагзя з Гмлмозя п 397 г.
(C. 9, 8, 5), фрм ракед явйяймпщ мплмвми гйя нодпйдгмвалзя впдвмжкмелшт нмпрункмв, гаед мргайдллм
пвяжаллшт п нмкухдлздк ла уаопрвуыцуы мпмбу, з нодгвзгдйм гйя
взлмвлзка пкдорлуы кажлщ, кмлсзпкаузы
зкуцдпрва,
злсакзы,

_________________
22
Ммрзвмк нмкухдлзя, нм клдлзы Р. Пяпъукмгм, бшйа мбзга Пдкаопкмгм ла кмомйя,
кмрмоши зж-жа гухдвлми бмйджлз упралмвзй лаг лзк нмндфзрдйщпрвм (Kronika Pawła
Piaseckiego biskupa przemyślskiego. Polski przekład wedle dawnego rękopismu, poprzedzony studyjum
krytycznem nad życiem i pismami autora, Krakуw 1870, п. 289).
23
Позгмвмо зжвдпрдл зж жанзпди в акрат номудппа м нмтзцдлзз кмомйя Сралзпйава
Авгупра: Kontynuacja Indukty od UU. Instygatorуw Koronnych wraz z ostateczną przeciw wszystkim
Pozwanym i Przekonanym o ten Kryminał Konkluzją, przez Ur. Jana Nepomucena Słomińskiego
Metrykanta Kancelarii Większej Koronnej czyniona, [в:] Processus iudiciarius in causa respectu
horrendi criminis regicidii in Sacra Persona Serenissimi Stanislai Augusti Regis Poloniae die 3
Novembris 1771 Anno Varsaviae commissi, ex instantia generosorum instigatorum Regni et
M. D. Lihuaniae illorumque delatorum contra eiusdem criminis principales, comprincipales ac complices
citatos, in iudiciis comitialibus Regni, Varsaviae gestus et formatus, Anno Domini 1773, Varsaviae
1774, п. 65-66.
24
Oнзпалзд кажлз в клзгд Р. Пяпъукмгм, op. cit., п. 290.
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damnatio memoriae, a ракед йзхдлзд
дгм нмрмкпрва нмфдрлшт з лапйдгпрвдллшт ноав.
Вномфдк, озкпкмд ноавм лахйм
пвмд номявйдлзд лд рмйщкм в нозгмвмод, лм з дцд в бмйщхди прдндлз вм
клмгзт вшпкажшвалзят мбвзлзрдйди
з жацзрлзкмв. Поавга, как з пуг, млз
зпнмйщжмвайз, мнодгдйдлзд «впдмбцдд ноавм», кмрмомд пмгйаплм клдлзя
вшгаыцдгмпя зпрмозка ноава Рмкуайщга Мзтаиймвзфа Губд, лд бшйм
фзпрм озкпкзк ноавмк, лм «ъра
акайщгака оажлшт ноав, нмявйяыцзтпя в Содглзд вдка зж пйднка
озкпкмгм, калмлзфдпкмгм, сдмгайщлшт з нмкдпрлшт ноав оажлшт проал,
зж кмрмомгм рдмозя з ноакрзка, в
мрпурпрвзз лаузмлайщлмгм жакмлмгардйщпрва, хзомкм фдонайа злсмокаузы» [13, п. 383]. Тм, фрм в бмйщхзлпрвд вшпкажшвалзи уфапрлзкмв номудппа одфщ хйа м озкпкмк ноавд,
пвзгдрдйщпрвудр з рмр сакр, фрм, гмвмоя м «нмвпдкдпрлмк ноавд», млз
узрзоуыр озкпкзд зпрмфлзкз – в
мплмвлмк Кмгдкп Юпрзлзала з Дзгдпрш.
В мглми зж пугдблшт смокуйзомвмк нмявйядрпя клмгмжлафзрдйщлмд мнодгдйдлзд «нмвпдкдпрлмд озкпкмд ноавм». И зкдллм мбпрмярдйщпрвм рмгм, фрм ла нмвпдкдпрлмд ноавм
ппшйаырпя как прмомлш, рак з пуг,
гдйаыцзи дгм мплмвми нозгмвмоа,
укажшвадр ла рм, фрм гмнупрзкмпрщ
дгм нозкдлдлзя лз у кмгм лд вшжшвадр пмклдлзи. Чапрмд узрзомвалзд
Кмгзсзкаузз Юпрзлзала гмкажшвадр рмр сакр, фрм к лди мрлмпзйзпщ
как к зпрмфлзку пубпзгзаолмгм таоакрдоа, номрзв фдгм лзкрм зж уфапрлзкмв номудппа лд номрдпрмвай 25.
Позлярмд в Гдокалзз озкпкмд
ноавм, лажшвадкмд мбцзк ноавмк
(gemeines Recht), бшйм упмвдохдлпрвмвалм з нозпнмпмбйдлм жакмлмгардйякз-налгдкрзпракз
к
лмвшк
упймвзяк, нозфдк лд рмйщкм вм вод-

кдла пмводкдллми сдмгайщлми ънмтз, лм ракед з в XVIII – XIX вдкат.
К пакшк вшгаыцзкпя налгдкрзпрак
кмелм мрлдпрз Гдмога Фозгозта
Путру (Georg Friedrich Puchta) з
Бдолтаога Взлгхдига (Bernhard
Windscheid). Палгдкрзпрш оажоабмрайз пакши мбхзолши зж впродфаыцзтпя в рмггахлди узвзйзпрзкд
караймг абпроакрлшт ыозгзфдпкзт
нмлярзи, кмрмошд, пмгйаплм зт клдлзы, зкдйз в лдкмрмоми прдндлз
пакмпрмярдйщлмд пуцдпрвмвалзд, а в
номудппд пммрвдрпрвуыцди ймгзфдпкми мндоаузз гмйелш бшйз пйуезрщ одхдлздк вм впдт мргдйщлшт
пйуфаят.
Кйаппзкз хкмйш налгдкрмв мргдйзйз озкпкмд ноавм мр дгм зпрмозфдпкзт зпрмфлзкмв, пмжгавая ла мплмвалзз зпрмфлзкмв озкпкмгм ноава
жакошруы пзпрдку ноавмпугзя, нозгмглуы к нозкдлдлзы в пмводкдллшт
упймвзят. Такзк мбоажмк, ыозгзфдпкзд лмокш бшйз мрмовалш мр кдраыозгзфдпкзт лмокарзвлшт пзпрдк,
мбцдпрвдллм-ъкмлмкзфдпкми
мбупймвйдллмпрз, а ракед мр нмйзрзфдпкмгм зйз куйщруолмгм мкоуедлзя.
Палгдкрзпрш мнодгдйзйз пвмзк жагалздк нозпнмпмбйдлзд озкпкмгм
ноава к нмродблмпряк пмводкдллмпрз
з к йзбдоайщлшк згдяк, млз ракед
нмйщжмвайзпщ гмкрозлми дпрдпрвдллмгм ноава лдпкмроя ла рм, фрм в
нозлузнд нодгправйяйз рдфдлзд жакмлмгардйщлмгм нмжзрзвзжка.
Сйдгмвардйщлм, бйагмгаоя лдкдукми ноавмвми лаукд, нмг нмлярздк
"налгдкрлмд ноавм", а рмфлдд – "озкпкмд налгдкрлмд ноавм", нмлзкадрпя
озкпкмд ноавм в акруайзжзомваллми
з кмгдолзжзомваллми смокд [36].
Обоацаяпщ к лаоабмркак озкпкмгм
ноава, бшйм упмвдохдлпрвмвалм клмгм нмлярзи з ыозгзфдпкзт злпрзрурмв. Содгз лзт кмелм лажварщ ракзд,
как пвмбмга пмгйахдлзи, пвмбмглши
лаёк упйуг (зж кмрмомгм нмрмк вмж-

_________________
25
Ск. нмгомблдд: M. Dyjakowska, Crimen laesae maiestatis. Studium nad wpływami prawa
rzymskiego w dawnej Polsce, Lublin 2010, п. 194 з пйдг.
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лзк роугмвми гмгмвмо), лапйдгмвалзд.
Бшйз пмжгалш ракед лмвшд рдокзлш,
пндузсзфдпкзд гйя канзрайзпрзфдпкми ъкмлмкзкз, кмрмошд капаырпя
тмжяипрвдллшт мбцдпрв, мбмомра
удллшт букаг, кодгзрлшт мндоаузи.
Эрм ланоавйдлзд ракед лажшвадрпя
usus modernus pandectarum – "акруайщлмд озкпкмд ноавм". Иж налгдкрзпрзкз номзптмгзр оажгдйдлзд гоаегалпкмгм ноава ла мбцуы фапрщ, вдцлмд ноавм, гмгмвмолмд ноавм, пдкдилмд ноавм з ноавм лапйдгмвалзя.
Сйдгудр ракед мркдрзрщ, фрм нймгмк
налгдкрзпрзкз бшй лдкдукзи гоаегалпкзи
кмгдкп,
Bьrgerliches
Gesetzbuch 1896 гмга26.
Суцдпрвдллмд пмномрзвйдлзд нм
мрлмхдлзы к озкпкмку ноаву вмжлзкйм в XVIII вдкд. В оджуйщрард
упзйдллми жазлрдодпмваллмпрз дпрдпрвдллшк жакмлмк з ноавмк лаомгмв,
а ракед гмпугаопрвдллшкз ноавакз,
бшйа лаоухдла, лдмпнмозкая в Содглзд вдка з в ънмту Рдлдппалпа, нмжзузя озкпкмгм ноава, как вйзяыцдгм
сакрмоа ла смокзомвалзд жакмлмгардйщпрва в оягд двомндипкзт гмпугаопрв з в мбцддвомндипкми ыозгзфдпкми куйщруод. Орпурпрвзд нозжлалзя гйя озкпкмгм ноава бшйм вшжвалм мрфапрз нмпруйаракз нмйлмгм оажошва п сдмгайзжкмк, а клмгм нозлузнмв сдмгайщлмгм ноава латмгзйм
пвми зпрмфлзк зкдллм в озкпкмк
ноавд.

Такзк мбоажмк, пйдгудр укажарщ,
фрм прмйклмвдлзд озкпкмгм ноава п
одайзякз сдмгайщлшт мрлмхдлзи в
Пмйщхд з в оягд гоугзт двомндипкзт гмпугаопрв фапрм гдрдокзлзомвайм дгм козрзку как ноава, – гайдкмгм мр пмвдохдлпрва, а в лдкмрмошт
пйуфаят гаед акмоайщлмгм, тмря бш в
пзйу пмтоалдлзя гдпнмрзжка зкндоармомв зйз нмггдоекз оабпрва 27. В
озкпкмк ноавд лд бшйа ракед гмпрармфлм нмггдоеала кмлуднузя пубчдкрлшт ноав, нодгправйяыцая мплмвалзд впди пзпрдкш дпрдпрвдллмгм
ноава28. В кмлдфлмк пфдрд, в ыозгзфдпкми пзпрдкд Imperium Romanum
бшй взгдл кмпкмнмйзрзфдпкзи сакрмо, пгдоезваыцзи упзйзя, нозвмгяцзд к оажоабмркд лаузмлайщлшт
ноав, м фдк уед унмкзлаймпщ, зкдллм в XVIII вдкд.
Сйдгудр ракед мркдрзрщ з рмр
сакр, фрм продкйдлзд к кмгзсзкаузз з улзсзкаузз ноава нмггдоезваймпщ улзвдопзрдракз лдкмрмошт
двомндипкзт гмпугаопрв, в кмрмошт
ншрайзпщ оажоабмрарщ рдмодрзфдпкмд
мплмвалзд нозкдлдлзя мрдфдпрвдллмгм ноава в взгд лмвми мроапйз –
лаузмлайщлмгм ноава. Такая гдярдйщлмпрщ нмпрдндллм пнмпмбпрвмвайа мпйабйдлзы нмжзузз озкпкмгм
ноава в вшпхзт уфдблшт жавдгдлзят29.
Вкдпрд п рдк, озкпкмд ноавм,
лакмлду, пмправйяйм мплмву ыозгз-

_________________
26
Ск. бмйщхд: P. Koschaker, op. cit., c. 291 з пйдг.
27
Ск. бмйщхд: W. Wołodkiewicz, Le droit romain et l’Encyclopedie, „Antiqua‖ р. 38, Napoli
1986, п. XI i n.
28
K. Sуjka–Zielińska, Rola prawa rzymskiego w pracach kodyfikacyjnych wieku Oświecenia,
„Czasopismo Prano-Historyczne‖, р. 27, 1975, рдро. 1, п. 110. Аврмо мркдфадр, фрм мрлмхдлзд
сзймпмсмв дпрдпрвдллмгм жакмла к озкпкмку ноаву жавзпдйм мр рдоозрмозз зт гдярдйщлмпрз.
Опмбдллмд лдедйалзд к зпнмйщжмвалзы озкпкмгм ноава бшйм номявйдлм ла рдоозрмозз Рдита,
ггд ноз нмкмцз дпрдпрвдллмгм жакмла млм нодмгмйдваймпщ, как мбяжардйщлмд ratione imperii, з
лд нмгйдеайм лзкакми козрзкд. В рм ед водкя, вм Фоалузз, лд бшйм упймвзи к пмжгалзы
ракми мннмжзузз, нмърмку озкпкмд ноавм мудлзваймпщ п рмфкз жодлзя сакрзфдпкми (сулкузмлайщлми) нозгмглмпрз, а ракед дгм пммрвдрпрвзя дпрдпрвдллшк жакмлак, лд оукмвмгпрвуяпщ
ноз ърмк нмйзрзфдпкзкз аогукдлракз.
29
K. Luig, Institutionenlehrb?cher des nationalen Rechts im 17. und 18. Jahrhundert, Ius
Commune 1970, Bd. 3, п. 68–71.
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фдпкмгм кшхйдлзя, вшоажзрдйщлуы
как в мбоажмвалзз, рак з в ноавмвми
йзрдоаруод. Олм бшйм мплмвалздк
гйя мнодгдйдлзя нмлярзи, кйаппзсзкаузз уфодегдлзи (лано. оажгдй

зкуцдпрва з мбяжардйщпрв, кардгмозз
взлш), а ракед гйя пзпрдкарзкз нмймедлзи, мплмваллми ла Илпрзруузят Гая (personae – res – actiones) зйз
нмжед – налгдкрлми.
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Діякмвпщка М. Внйзв озкпщкмгм ноава ла ноавмву куйщруоу в Пмйщці
Мдра уієї праррі нмйягає в гмпйігедллі внйзву озкпщкмгм ноава ла євомндипщку
ноавмву куйщруоу ж ХІ нм ХІХ прмйірря. Цди внйзв прав кмейзвзк, пдодг ілхмгм,
жавгякз номудпу мрозкалля озкпщкзк ноавмк, капхрабів, які лд буйз мглакмвзкз
в оіжлзт гдоеават. Наибійщх нмхзодлзк вмлм взявзймпщ в Нікдффзлі кіе XV і
XIX прмйіррякз. Вігомгедлд озкпщкд ноавм, лаукмвм омжомбйдлд рйукафакз і кмкдлрармоакз, увіихйм як жагайщлд ноавм – ius commune – гм багарщмт ноавмвзт пзпрдк гдоеав Євомнз. У праррі нігкодпйыєрщпя, жмкодка, правйдлля гм озкпщкмгм
ноава в Пмйщці гмбз Piastow нмйщпщкзт нзпщкдллзків XVI ра XVII прмйірщ. Дмпйігеувайапщ омйщ озкпщкмгм ноава в укмват номвдгдлля кмгзсікауії ноава в XVI
прмйіррі, а ракме ноз взкйагаллі озкпщкмгм ноава в Коаківпщкмку улівдопзрдрі ра в
Закмипщкіи акагдкії. Дмвдгдлм, цм рми ед фап озкпщкд ноавм внйзвайм ла смоку
гдякзт нмйщпщкзт ноавмвзт ілпрзрурів, і ілмгі кмела лавірщ гмвмозрз ном ноякд
жапрмпувалля озкпщкмгм ноава в пугмвіи ноакрзуі. Аврмока гмвмгзрщ, цм внйзв
озкпщкмгм ноава ла козкілайщлд ноавм був нмкірлзк в сдмгайщлмї Пмйщці, як і в
ілхзт євомндипщкзт гдоеават. Чдодж номгайзлз в жакмлі цмгм ракмгм жймфзлу, як
мбоажа кмомйівпщкмї вдйзфлмпрі (crimen laesae maiestatis), нмйщпщкі сатівуі одуднрувайз нмймедлля озкпщкмгм ноава гйя взоіхдлля пноавз в пугі. Пігрозкала гмкрозлайщла нмжзуія, взпймвйдла в нмйщпщкіи йірдоаруоі, цмгм гмнмкіелмгм таоакрдоу
жапрмпувалля озкпщкмгм ноава – абм, пкмоіхд, ius commune – в пугмвзт номудпат
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ном каиєпрар. Рзкпщкд ноавм омжгйягаймпя, пдодг ілхмгм, в якмпрі козрдоіы муілкз
гмкажів, смок пкмєлля жймфзлу, мбправзл, цм взкйыфаырщ номрзноавліпрщ абм но мвзлу. Рзкпщкд ноавм ракме омжгйягаймпя як козрдоіи рйукафдлля нм віглмхдллы
гм лауімлайщлмгм ноава. У жакйыфліи фапрзлі праррі омжгйягаєрщпя кіпуд озкпщкмгм
ноава в нмйірзфліи і куйщруоліи роалпсмокауії Євомнз XVII і XVIII прмйірщ. Буйм
ракме номалайіжмвалм внйзв озкпщкмгм ноава ла номдкрз кмгзсікауії нмйщпщкмгм
ноава у гоугіи нмймвзлі XVIII прмйірря. Цди внйзв був мпмбйзвм нмкірлзк в но мудпі мсмокйдлля кардоіайщлмгм і гмгмвіолмгм ноава, а ракме в мбйапрі мпмбзпрмгм
ноава, номудпуайщлмгм і козкілайщлмгм ноава.
Кйыфмві пймва: Рзкпщкд ноавм, євомндипщка ноавмва куйщруоа, mox Italicus
docendi, mox Gallicus docendi, ыозгзфла мпвіра, одуднуія озкпщкмгм ноава.

Дзякмвпка М. Вйзялзд озкпкмгм ноава ла ноавмвуы куйщруоу в Пмйщхд
Цдйщы ърми прарщз прайм зппйдгмвалзд вйзялзя озкпкмгм ноава ла двомндипкуы ноавмвуы куйщруоу п ХІ нм ХІХ вдка. Эрм вйзялзд прайм вмжкмелшк, подгз
номфдгм, бйагмгаоя номудппу оапномпроалдлзя озкпкмгм ноава, капхрабш кмрмомгм
лд бшйз мгзлакмвшкз в оажлшт гмпугаопрват; лазбмйдд оапномпроалдллшк млм
бшйм в Гдокалзз, кдегу XV з XIX вдкакз. В жакйыфзрдйщлми фапрз прарщз оаппкарозвадрпя кдпрм озкпкмгм ноава в нмйзрзфдпкми з куйщруолми роалпсмокаузз
Евомнш XVII з XVIII вдкмв, в рмк фзпйд з дгм вйзялзд ла номдкрш кмгзсзкаузз
нмйщпкмгм ноава вм врмоми нмймвзлд XVIII вдка. Эрм вйзялзд бшйм мпмбдллм жакдрлм в номудппд пралмвйдлзя кардозайщлмгм з гмгмвмолмгм ноава, а ракед в мбйапрз йзфлмгм ноава, номудппуайщлмгм з угмймвлмгм ноава.
Кйыфдвшд пймва: Рзкпкмд ноавм, двомндипкая ноавмвая куйщруоа, mox Italicus
docendi, mox Gallicus docendi, ыозгзфдпкмд мбоажмвалзд, одуднузя озкпкмгм
ноава

Diakowska M. The impact of roman law on legal culture in Poland
The aim of this paper is to show the influence of Roman law on European legal culture from the 11th to the 19th century. This influence was possible, among others, because the process of reception of Roman law, the scope of which was not the same in
different countries; the most widespread phenomenon occurred in Germany in the period from the fifteenth to the nineteenth century. The revived Roman law, scientifically
developed by the glossators and commentators, permeated as a common law - ius commune - into many of the particular legal systems of Europe. The paper highlights,
among others, on the attitude to Roman law in Piast Poland, and then on the views of
Polish writers of the sixteenth and seventeenth centuries on Roman law. The role of
Roman law in the work on the codification of law in the 16th century was discussed, as
well as the teaching of Roman law at the Cracow and Zamość Academies. At the same
time, Roman law influenced the shape of some Polish law institutions, and one can
sometimes even speak of direct application of Roman law in court practice. The author
attempted to show that in pre-partition Poland, the influence of Roman law on criminal
law was visible - as in other European countries. Because of the gaps in the law, the
basis of decisions in trials for insulting royal majesty (crimen laesae maiestatis) was
sought in Roman law. One may even admit to the view expressed in Polish literature
about the subsidiary application of Roman law - or rather, ius commune - in the trials of
maiestas. Roman law was treated, among others, as the criterion for assessing evidence,
forms of committing crime, circumstances excluding unlawfulness or guilt. Roman law
was also treated as a criterion for interpretation in relation to national law. In the final
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part of the paper the place of Roman law in the political and cultural changes of Europe
in the seventeenth and eighteenth centuries is discussed. The influence of Roman law
on codification projects of Polish law in the second half of the 18th century was also
analyzed. This influence was visible especially in the proposed substantive law and law
of obligations, as well as in the field of personal law, in procedural and criminal law.
Key words: Roman law, European legal culture, mox Italicus docendi, mox Gallicus
docendi, legal education, reception of Roman law.
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історичні віхи, постаті
2019 оік – уд оік вігжлафдлля 70
– оіффя гмймвлмї лаукмвм-гмпйіглмї
упралмвз НАН Укоаїлз в гайужі гдоеавз і ноава – Ілпрзруру гдоеавз і
ноава ік. В.М. Кмодущкмгм. За 70 омків Ілпрзрур ра имгм кмйдкрзв номихйз вдйзкзи ра пйавлзи хйят рвмодлля, ндодкмг, рзраліфлмї омбмрз
багарщмт лаукмвуів, ікдла якзт жмймрзкз йірдоакз внзпалі в іпрмоіы ноавмвмї лаукз Укоаїлз.
У 1945 омуі ніпйя Доугмї Свірмвмї віилз пвір жіхрмвтлувпя ж номбйдкмы ніпйявмєллмї вігбугмвз і ніпйявмєллмї кмгдоліжауії пвмєї проукруоз. 25 емврля 1945 о. буйа првмодла Оогаліжауія Об’єглалзт Науіи,
яка явйяйа пмбмы гймбайщлу кіелаомглу могаліжауіы. Оплмвмы її првмодлля буйа Хаорія Об’єглалзт Науіи.
Ддкйаоарзвлмы кдрмы гіяйщлмпрі
могаліжауії буйм, і ла пщмгмгліхліи
гдлщ жайзхаєрщпя, жкіулдлля кзоу і
кіелаомглмї бджндкз ра омжвзрмк
пнівомбірлзурва кіе гдоеавакз пвіру. Укоаїла прайа мглієы ж гдоеав –
жаплмвлзущ ООН, нмвлмноавлзк
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пуб’єкрмк кіелаомглмгм ноава. З мглмгм бмку, уд нозлдпйм ндвлд взжлалля і внйзв ноава, а ж ілхмгм бмку, нмпзйзйм омйщ Рагялпщкмгм Смыжу в ООН. Укоаїлпщкзи нодгправлзк
в ООН жмбмв’яжувавпя гмрозкуварзпщ рієї пакмї нмжзуії, цм і нодгправлзк СРСР. З кмкдлру втмгедлля
Укоаїлз в ООН взлзкйа лдмбтігліпрщ кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля пзруауії, яка взлзкйа в лмвірлщмку рмгмфаплмку пвірі [1, п. 7-8.].
У 1949 омуі жа нігрозккз жапрунлзка Гмймвз оагз Міліпроів ра Міліпроа жакмогмллзт пноав УРСР
Д. З. Малуїйщпщкмгм буйм првмодлм
Сдкрмо гдоеавз і ноава АН УРСР,
мплмвлмы кдрмы якмгм буйм взжлафдлм, лапакндодг, рдмодрзфлд мбґоулрувалля кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі
УРСР і лагалля гмнмкмгз МЗС
УРСР в имгм гіяйщлмпрі. Завігувафдк
пдкрмоу буйм нозжлафдлм Вмймгзкзоа Мзтаиймвзфа Кмодущкмгм, якзи у
нмвмєллзи фап і каиед гм кілуя езрря був мглзк ж лаиакрзвліхзт уфаплзків у омбмрі лмвмї кіелаомглмї
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могаліжауії ООН
віг Укоаїлпщкмї
Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдпнубйікз. Так, жа іліуіарзвмы рмгм е акагдкіка Д. З. Малуїйщпщкмгм В. М. Кмодущкзи втмгзв гм пкйагу гдйдгауії
УРСР ла I, II, ІІІ і IV пдпіят Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН (вігнмвіглм, в
1946, 1947, 1948 ра 1949 омкат).
Д. З. Малуїйщпкзи взпмкм уілував
В. М. Кмодущкмгм як райалмвзрмгм
вфдлмгм і взпмкмквайісікмвалмгм пндуіайіпра у псдоі кіелаомглмгм ноава.
У 1946 омуі вфдлзи був оаглзкмк
Подгправлзка СРСР у Рагі Бджндкз
ООН. У ндоімг ж 1947 нм 1949 омкз
віл був фйдлмк і ндохзк жапрунлзкмк гмймвз Кмкіпії ж ноав йыгзлз, ла
яку в рми фап буйм нмкйагдлм жавгалля омжомбзрз номдкр Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз, нозилярмї
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы ООН у 1948
омуі.
Взжлалля кіелаомглмы ыозгзфлмы гомкагпщкіпры райалру В. М. Кмодущкмгм вігмбоажзймпя в мбоаллі
имгм фйдлмк Кмкірдру ООН 31 піфля
1947 омку. Такзк фзлмк, Вмймгзкзо
Мзтаиймвзф увіихмв в іпрмоіы як
ндохзи фйдл Кмкіпії ООН пдодг вірфзжлялзт
ыозпрів-кіелаомглзків.
Пдоха пдпія Кмкіпії номихйа ж 12
квірля нм 9 фдовля 1949 омку; ла ліи
В. М. Кмодущкзи мбіикав нмпагу
ндохмгм віуд-гмймвз.. Наибійщхзк
гмпяглдлляк у као'єоі вфдлмгм є имгм
мбоалля в 1960 омуі ла XV пдпії Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН і жапігаллі
Рагз Бджндкз ООН фйдлмк Міелаомглмгм Сугу ООН в Гаажі промкмк
ла 9 омків ж 1961 нм 1970 оік. Коік
рмгм, у ндоімг ж 1968 нм 1979 омкз віл
ноауывав віуд-ноджзгдлрмк Міелаомглмгм Сугу.
Помсдпімлайіжк В. М. Кмодущкмгм був гуед лдмбтіглзи кмймгіи одпнубйіуі УРСР, гмймп якмї ж нзралщ
кіелаомглмї ноавмпуб’єкрлмпрі, жвуфав ж вупр аврмозрдрлмгм вфдлмгм.
Сдодг сатівуів пвірмвмгм оівля сігуоа В. М. Кмодущкмгм в кіелаомглмноавмвіи лаууі гмнмкагайа УРСР
бурз гмпрмилм нодгправйдлмы ла оіжлзт кіелаомглзт смоукат і в кіелаомглзт могаліжауіят. В 1953 омуі,

як оаглзк гдйдгауії УРСР, віл боав
уфапрщ у Ждлдвпщкіи кіелаомгліи
кмлсдодлуії ж взомбйдлля гмгаркмвмї
Кмлвдлуії ном пкапувалля оабпрва і
оабмрмогівйі. В 1957 омуі В. М. Кмодущкзи боав уфапрщ у омбмрі кмлсдодлуії ЮНЕСКО ж нзралщ кзолмгм
пнівіплувалля в Мылтдлі, а в 1958 ра
1960 омкат омкат мфмйывав гдйдгауіы
УРСР ла кмлсдодлуіят ООН ж кмопщкмгм ноава. В. М. Кмодущкзи ракме
був уфаплзкмк 48-ї пдпії Апмуіауії
кіелаомглмгм ноава в Нщы-Ймоку
(1958о.) і XIV пдпії Апакбйдї Впдпвірлщмї сдгдоауії апмуіауії пнозялля
ООН (1959 о.) як нодгправлзк оагялпщкзт гомкагпщкзт могаліжауіи. З
1957 омку вфдлзи був фйдлмк оагялпщкмї гоунз Пмпріилмї найарз родрдипщкмгм пугу в Гаажі [2].
У 1980 омуі В. М. Кмодущкмку
взнмвлзймпя 90 омків. За вдйзкі жапйугз у омжвзрку ыозгзфлмї лаукз ра
акрзвлу гомкагпщкм-нмйірзфлу гіяйщліпрщ имку буйм нозпвмєлм лаивзцд
кзолд жвалля – жвалля Гдомя Смуіайіпрзфлмї Поауі. Цд був бджнодудгдлрлзи взнагмк в іпрмоії оагялпщкмї
ыозгзфлмї лаукз. Пмноз нмтзйзи
вік, В. М. Кмодущкзи гм мпралліт глів
жбдоігав ноауджгарліпрщ. Нд прайм
вдйзкмгм вфдлмгм 25 йырмгм 1984
омку.
Сралмвйдлля Сдкрмоу гдоеавз і
ноава АН УРСР ла рми фап вігбуваймпщ в укмват емопркмї прайілпщкмї
кмкалглм-агкіліпроарзвлмї пзпрдкз і
кйапмвмгм нігтмгу гм гмпйігедлля
гдоеавлм-ноавмвзт явзц. Айд ж пакмгм нмфарку прає жомжукійм, цм псдоа лаукмвзт гмпйігедлщ Сдкрмоу лд
мбкдеуєрщпя рійщкз нзраллякз кіелаомглм-ноавмвмї гіяйщлмпрі Укоаїлпщкмї РСР, вмла мтмнйыє оіжлі гайужі
ноава.
Хоуцмвпщка вігйзга нмжзрзвлм
внйзлуйа ла прал і таоакрдо лаукмвмї
гіяйщлмпрі Сдкрмоу. Сакд жа фапів
ндодбувалля М.С. Хоуцмва на нмпагі
Пдохмгм пдкодраоя ЦК КПРС жомпрає кійщкіпрщ лаукмвуів Сдкрмоу, кає
кіпуд омжхзодлля рдкарзкз, жмкодка,
жа оатулмк гмпйігедлля номбйдк іпрмоії ра рдмоії гдоеавз і ноава. В рі
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фапз жбійщхзйапщ кійщкіпрщ лаукмвзт
рдк у псдоі гдоеавлмгм і агкіліпроарзвлмгм ноава, узвійщлмгм, роугмвмгм
і кмйгмпнлмгм ноава, козкілайщлмгм
ноава, козкілайщлмгм номудпу і ноавмвмї мтмомлз нозомглмгм ноава.
Сакд жа фапів тоуцмвпщкмї вігйзгз ж 1950 нм 1968 омкз лаукмвуякз
Сдкрмоу буйм ніггмрмвйдлм і взгалм
92 кмлмгоасії, 73 бомхуоз і нмлаг
340 лаукмвзт прарди. Воатмвуыфз
взцджгагалі нмкажлзкз, Сдкрмо прав
нодрдлгуварз ла лаикдлувалля лаукмвмгм Ілпрзруру в пкйагі Акагдкії
лаук УРСР. Цд нзралля буйм ж омжукілляк пнозилярм Поджзгієы АН
УРСР і мпмбзпрм Поджзгдлрмк Акагдкії, акагдкікмк Бмозпмк Євгдлмвзфдк Пармлмк. Оглак жаявйдлд нзралля мгоажу взоіхдлм лд буйм, мпкійщкз Укоаїла в рми фап жлатмгзйапщ у
пкйагі СРСР і Акагдкія лаук СРСР
лд буйа жауікавйдла в првмодллі пакмпріилмї лаукмвмї проукруоз в пмыжліи одпнубйіуі. Помрд ніпйя розваймї
быомкоарзфлмї бмомрщбз буйм мрозкалм жгмгу ла ндодрвмодлля Сдкрмоу
в Ілпрзрур гдоеавз і ноава. Цд праймпя жавгякз ланмйдгйзвзк жупзййяк
Б.Є. Пармла.
12 фдовля 1969 омку Рага Міліпроів УРСР утвайзйа нмпралмву лмкдо 360
―Пом првмодлля Ілпрзруру
гдоеавз і ноава Акагдкії лаук
УРСР‖. На взкмлалля уієї нмпралмвз
Поджзгія АН УРСР 24 фдовля рмгм е
омку утвайзйа нмпралмву жа лмкдомк
202 ―Пом првмодлля Ілпрзруру гдоеавз і ноава Акагдкії лаук УРСР‖.
Нмвмпрвмодлзи Ілпрзрур буйм вкйыфдлм гм пкйагу Віггійу дкмлмкікз,
іпрмоії, сіймпмсії ра ноава АН УРСР.
Взкмлуыфзк мбмв’яжкз гзодкрмоа
Ілпрзруру
буйм
нозжлафдлм
В. М. Кмодущкмгм, а жапрунлзкмк
гзодкрмоа ж лаукмвмї омбмрз –
Б. М. Бабія.
Цієы нмпралмвмы взжлафайзпя и
мплмвлі ланоякз лаукмвзт гмпйігедлщ Ілпрзруру: а) гмпйігедлля акруайщлзт номбйдк оагялпщкмгм гдоеавлмгм бугівлзурва і омжвзрку
Укоаїлпщкмї РСР як пкйагмвмї єгзлмї
багармлауімлайщлмї
пмуіайіпрзфлмї
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гдоеавз СРСР; б) омжомбка йдлілпщкмї рдмодрзфлмї пнагцзлз ж нзралщ
урвмодлля Укоаїлпщкмї оагялпщкмї
гдоеавз; в) гмпйігедлля номбйдк,
нмв’яжалзт ж угмпкмлайдлляк жакмлмгавпрва Укоаїлпщкмї РСР; г) гмпйігедлля номбйдк уноавйілля лаомглзк гмпнмгаопрвмк Укоаїлпщкмї РСР,
ра ноавмвмгм одгуйывалля гмпнмгаопщкзт віглмпзл в Укоаїлпщкіи РСР;
г) взвфдлля лаиваейзвіхзт нзралщ
жкіулдлля пмуіайіпрзфлмї жакмллмпрі
ра жанмбігалля і взкмоілдлля жймфзллмпрі і омжомбка жатмгів, цмгм нмпзйдлля бмомрщбз ж нмоухдллякз гомкагпщкмгм нмоягку в УРСР; є) козрзка буоеуажлм-лауімлайіпрзфлзт ра
одвіжімліпрпщкзт нмгйягів ж нзралщ
омжвзрку укоаїлпщкмї пмуіайіпрзфлмї
гдоеавлмпрі ра іл.
У 1974 омуі акагдкік Б. М. Бабіи
прав
гзодкрмомк
Ілпрзруру,
а
В. М. Кмодущкзи – нмфдплзк гзодкрмомк. У йзпрмнагі 1979 омку Ілпрзрур жкілзв кіпуд пвмгм омжрахувалля,
гд жлатмгзрщпя і гмрдндо ла вуйзуі
Гдомїв Рдвмйыуії, 4 (рдндо Тощмтпвярзрдйщпщка).
Вдйзкзи вкйаг у пралмвйдлля Ілпрзруру як пуфаплмгм удлроу лаукз
жомбзв як могаліжармо і вфдлзи
Б. М. Бабіи. Піпйя жавдохдлля віипщкмвмї пйуебз у 1947 омуі віл омжнмфав взкйагаущку гіяйщліпрщ, жгмгмк
ноауывав жапрунлзкмк гдкала ыозгзфлмгм сакуйщрдру Кзївпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру ік. Т. Г. Шдвфдлкм (лзлі – Кзївпщкзи лауімлайщлзи
улівдопзрдр ікдлі Таоапа Шдвфдлкм).
Звігпз в піфлі 1949 омку віл ндодихмв ла омбмру в Акагдкіы лаук, гд
лдвгмвжі був нозжлафдлзи вфдлзк
пдкодраодк, а ніпйя ввдгдлля гм храрлмгм омжнзпу вігнмвіглмї нмпагз –
жапрунлзкмк
гзодкрмоа
Сдкрмоу
гдоеавз і ноава АН УРСР. Багарзи
гмпвіг одгакрмопщкмї ноауі і ноакрзфлмї ыозгзфлмї гіяйщлмпрі пнозяв пралмвйдллы ноавмжлавуя як лаукмвуя.
Кмйдгак ракме ікнмлувайа имгм взпмка могаліжмваліпрщ і гзпузнйілмваліпрщ, кмодкрліпрщ в кіейыгпщкзт
прмпулкат, ланмйдгйзвіпрщ у гмпяглдллі нмправйдлмї кдрз. Ці озпз лд-
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бджнігправлм вваеайзпя нмжзрзвлзкз
лапйігкакз багармоіфлмгм ндодбувалля ла віипщкмвіи пйуебі. У 1950 омуі
Б. М. Бабіи прав калгзгармк ыозгзфлзт лаук, у 1964 омуі жатзпрзв гмкрмопщку гзпдорауіы, у 1966 омуі имку
нозпвмєлм жвалля номсдпмоа, а у
1967 омуі имгм мбзоаырщ фйдлмккмодпнмлгдлрмк АН УРСР. Нд жайзхзйзпщ лднмкіфдлзкз имгм жгіблмпрі гм лаукмвм-могаліжауіилмї омбмрз.
На
гмгармк
гм
ілпрзрурпщкзт
мбмв’яжків у 1968 омуі вфдлмгм буйм
мбоалм акагдкікмк-пдкодраодк Віггійдлля дкмлмкікз, іпрмоії, сіймпмсії і
ноава (ж 1976 омку – Віггійдлля
іпрмоії, сіймпмсії і ноава), і фйдлмк
Поджзгії АН УРСР. У 1972 омуі
Бмозпа Мупіимвзфа буйм мбоалм акагдкікмк АН УРСР, а в 1974, як уед
жажлафаймпя оаліхд, віл прав гзодкрмомк Ілпрзруру.
Піг кдоівлзурвмк Б. М. Бабія Ілпрзрур прав мглієы ж лаиаврмозрдрліхзт лаукмвзт ыозгзфлзт могаліжауіи лд йзхд в УРСР, а і у впщмку
Рагялпщкмку Смыжі. Вагмкіпрщ узт
гмпяглдлщ є лджандодфлмы лавірщ нмноз вдпщ пщмгмгліхліи іплуыфзи пкднрзузжк прмпмвлм оагялпщкмї ыозгзфлмї лаукз. Об’єкрзвлі гмпйіглзкз
омжвзрку вірфзжлялмї ыозпноугдлуії
жвзфаилм вігжлафаырщ, цм в 70-80
омкз, у ндоімг рак жвалмгм жапрмы,
укоаїлпщка ыозгзфла лаука буйа ріплм
нозкоінйдла
гм
кмкалглмагкіліпроарзвлмї пзпрдкз, лагкіолм
нмйірзжмвала и ігдмймгіжмвала, а ноауі номвіглзт ноавмжлавуів вігнмвіглм
проаегайз ла мнзпмвіпрщ, гдкйаоарзвліпрщ, узрарлзурвм, абпмйырзжауіы
іплуыфзт гдоеавлм-ноавмвзт ілпрзрурів рмцм. Айд и жа узт укмв в кіулзт йдцарат ігдмймгіфлзт гмгк лаукмвуі Ілпрзруру омжхзоывайз ланоякз і
мбоії ноавмжлавфзт гмпйігедлщ, вігпрмывайз ігды жкіулдлля ноавмвмї мплмвз гдоеавлмгм і гомкагпщкмгм езрря, омжвзвайз алайірзфлу ыозпноугдлуіы, правзйз нзралля ном лдмбтігліпрщ омжвзрку одгуйярзвлзт, уілліплзт апндкрів ноава, омбзйз пвіи влдпмк у смокувалля акруайщлзт лзлі
кмлуднуіи хзомкмгм омжукілля ноава,

ноавмкіолмї нмвдгілкз і нмжзрзвлмї
вігнмвігайщлмпрі рмцм.
Поз ущмку Б. М. Бабіи мпмбзпрм
нікйувавпя ном омжхзодлля пндкроу
гмпйігедлщ, віл був номрз рак жвалмї
гоіблмї рдкарзкз, цмб лаукмвуі Ілпрзруру ноауывайз лаг вагмкзкз
пупнійщлзкз номбйдкакз, віггукувайзпя ла жанзрз ыозгзфлмї ноакрзкз.
В капхрабат впщмгм СРСР Ілпрзрур
буйм взжлалм номвіглмы кммогзлуыфмы упралмвмы в мноауываллі лаукмвзт номбйдк угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва пмыжлзт одпнубйік.
Дуед ваейзвзк є рд, цм жа фапз
кдоівлзурва Б. М. Бабія в Ілпрзрурі
налувайа гіймва аркмпсдоа, яка лавірщ буйа нодгкдрмк жажгомців ж ілхзт ыозгзфлзт упралмв. Дзодкрмо
лд йыбзв нігйабужлзків ра ілрозгалів, був лагжвзфаилм кмодкрлзк у
сілалпмвзт прмпулкат, у пвмїт гіят
мнзоавпя ла гомкагпщкі могаліжауії і в
пкйаглзт взнагкат лакагавпя гмпягрз
жагайщлмнозилярлмгм кмйдгіайщлмгм
оіхдлля [3].
12 емврля 1988 омку омжнмфавпя
лмвзи дран в іпрмоії Ілпрзруру – Поджзгія АН УРСР жарвдогзйа ла нмпагі
гзодкрмоа Ю. С. Шдкхуфдлка. Пмфзлаыфз ж ущмгм фапу, буйа омжомбйдла пзпрдка жатмгів цмгм ндодбугмвз лаукмвмї гіяйщлмпрі Ілпрзруру ла
мплмві ндодмпкзпйдлля ігдмймгіфлзт
прдодмрзнів і гмгк у гайужі гдоеавз і
ноава, цм гіпрайзпя у пнагмк віг
фапів кмкалглм-агкіліпроарзвлмї пзпрдкз. Вігнмвіглм гм ущмгм нм-лмвмку
буйз псмокмвалі ноімозрдрлі ланоякз лаукмвзт гмпйігедлщ ра одсмокмвала проукруоа Ілпрзруру. З кдрмы
нмйінхдлля кммогзлауії лаукмвзт
гмпйігедлщ кіе віггійакз в 1990 омуі
ж номвіглзт вфдлзт Ілпрзруру ла
гомкагпщкзт жапагат буйм првмодлм
гві Наукмві оагз: ―Помбйдкз ноавмвмї гдоеавз, жатзпру і жабджндфдлля
ноав мпмбз‖ і ―Помбйдкз пуфаплмї
нмйірзфлмї пзпрдкз, гмпнмгаопщкмгм
кдталіжку і уноавйілля‖ [4, п. 23].
Якіплм лмвзи дран у гіяйщлмпрі
Ілпрзруру омжнмфавпя ж утвайдлля
Ддкйаоауії ном гдоеавлзи пувдодлірдр Укоаїлз, ра номгмймхдлля Акра
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лджайделмпрі Укоаїлз. З омжнагмк
СРСР вігбуйзпя іпрмрлі жкілз у нігтмгат і гмпйігедллят гдоеавлмноавмвмї рдкарзкз. Тдндо вігнмвіглі
гдоеавлм-ноавмві явзца нмфайз омжгйягарзпщ лд фдодж нозжку жагайщлмпмыжлмї нмйірзкм-ноавмвмї пзпрдкз, а
як явзца пувдодллмї, лі віг кмгм нмйірзфлм лджайделмї гдоеавз, рмбрм в
оаккат вйаплмї лауімлайщлмї нмйірзкм-ноавмвмї пзпрдкз. З уоатувалляк
ущмгм лаукмві гмпйігедлля Ілпрзруру
гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм
АН (а ж 1995 омку – НАН) Укоаїлз
буйз пкмодгмвалі ла првмодлля ыозгзфлмї лаукмвмї бажз гйя омжвзрку
укоаїлпщкмї пувдодллмї гдоеавлмпрі і
ноавмвмї пзпрдкз, жгіиплдлля кмлпрзрууіилмї, пугмвм-ноавмвмї, дкмлмкіфлмї ра ілхзт одсмок [5].
За омкз пвмєї гіяйщлмпрі Ілпрзрур
жомбзв іпрмрлзи влдпмк у омжвзрмк
укоаїлпщкмї ыозгзфлмї лаукз і ноакрзкз гдоеавлм-ноавмвмгм бугівлзурва. Ймгм лаукмвуякз буйм мнубйікмвалм бйзжщкм 500 кмлмгоасіи ж акруайщлзт номбйдк гдоеавмрвмодлля і
ноавмрвмодлля ра нмлаг 10 рзпяф
лаукмвзт еуолайщлзт прарди.
На мпмбйзву увагу жапйугмвуырщ
лаукмві проукруолі нігомжгійз Ілпрзруру гдоеавз і ноава [6]. У 50-т омкат влапйігмк одмогаліжауії Сдкрмоу
ра првмодлля Ілпрзруру був жаплмвалзи віггій Тдмоії ра іпрмоії гдоеавз
і ноава, гмймвлзк жавгалляк якмгм
прає омжомбка кдрмгмймгіфлзт номбйдк ноавмвмї лаукз, вгмпкмлайдлля
одпнубйікалпщкмгм
жакмлмгавпрва,
жанмвлдлля номгайзл у ноаві рмцм.
В уі фапз буйз жанмфаркмвалі лаукмві роагзуії , які ж фапмк буйз роалпсмокмвалі в мкодкі лаукмві ланоякз, цм жлаихйз пвіи омжвзрмк у нмгайщхзт рдмодрзфлзт гмпйігедллят
віггійу. Іпрмоія віггійу нмв’яжала ж
ікдлакз: акагдкіка НАН Укоаїлз
Б. М. Бабія,
фйдла-кмодпнмлгдлра
НАН
Укоаїлз
В. Ф.
Сіодлка,
В. К. Забігаийа,
М. І.
Кмжыбоз,
В. Д. Здліла, В. В. Гмймвфдлка ра іл.
Сщмгмглі віггіймк кдоує гмкрмо
ыозгзфлзт лаук, номсдпмо, акагдкік
НАПоН Укоаїлз Н. М. Оліцдлкм.
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У 1983 омуі ж кдрмы лаукмвмгм ра
могаліжауіилмгм жабджндфдлля взгалля
―Іпрмоії гдоеавз і ноава Укоаїлпщкмї
РСР‖ ра ілхзт гмпйігедлщ іпрмозкмыозгзфлмгм таоакрдоу буйм првмодлм
віггій Іпрмозкм-ноавмвзт гмпйігедлщ.
Ймгм мфійщлзкакз буйз Б. М. Бабіи (ж
1983 о.), О. М. Мзомлдлкм (ж 1988 о.),
ра І. Б. Упдлкм (ж 1996 о. нм пщмгмглі).
Поауыыфз
жавігувафдк
Віггійу
І. Б. Упдлкм жабджндфзв уфапрщ пнівомбірлзків віггійу в одайіжауії вдйзкзт
лаукмвзт номдкрів. Віггій і пщмгмглі
жаикаєрщпя нйіглмы лаукмвмы ра лаукмвм-взгавлзфмы гіяйщліпры, номвдгдлляк іпрмозкм-ноавмвзт смоуків
гдоеавлмгм жлафдлля.
У 1967 омуі буйм првмодлм віггій
Кмлпрзрууіилмгм ноава ра кіпудвмгм
пакмвоягувалля. Пдохзк жавігувафдк якмгм був вігмкзи вфдлзи і гмпйіглзк В. М. Тдойдущкзи. Помрд
пуфаплу лажву віл мрозкує йзхд у
1988 омуі ніпйя розваймгм номудпу
роалпсмокауії проукруолмгм нігомжгійу. Офмйзв віггій Г. О. Муоахзл,
жапрунлзк гзодкрмоа, якзи ж урвмодлляк НАПоН Укоаїлз був мбоалзи її фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк. З
1988 омку віггій одсмокмвалм у
Віггій Кмлпрзрууіилмгм ноава ра
кіпудвмгм пакмвоягувалля. Снівомбірлзкакз віггійу ґоулрмвлм гмпйігеуырщпя кмлпрзрууіилі номбйдкз
лауімлайщлмгм
гдоеавмрвмодлля,
номбйдкз пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку, имгм іпрмоії і ноакрзкз. З
2006 о. имгм мфмйыє акагдкік НАН
Укоаїлз Ю. С. Шдкхуфдлкм. Сщмгмглі у Віггійі ноауыырщ вігмкі вфдлікмлпрзрууімлайіпрз: акагдкік Шдкхуфдлкм Ю. С. ра Скознлык О. В.,
фйдл-кмодпнмлгдлр Муоахзл Г. О.,
гмкрмоз ыозгзфлзт лаук Алрмлмв
В. О., Баралмв О. В., Юцзк О. І. ра
ілхі вфдлі, жлалі в Укоаїлі пвмїкз
гмпйігедллякз.
У 1973 омуі був првмодлзи віггій
Помбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра
агкіліпроарзвлмгм ноава, якзи мфмйзв кдро лаукз гдоеавлмгм уноавйілля,
фйдл-кмодпнмлгдлр
НАН
Укоаїлз В. В. Цвєркмв. Окодкм лдмбтіглм вігжлафзрз гіяйщліпрщ акагдкіка
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НАПоН Укоаїлз В. Б. Авдо’ялмва, ла
нмпагі жавігуыфмгм віггіймк, якзи
пнозяв омжвзрку уієї проукруолмї
мгзлзуі і жайуфав пнівомбірлзків гйя
омбмрз лаг сулгакдлрайщлзкз номбйдкакз лаукмвмї агкіліпроарзвіпрзкз. Опраллік фапмк вагмкд кіпуд у
омжомбуі номбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава
нмпійз угмпкмлайдлля уноавйілпщкзт
віглмпзл у псдоі взкмлавфмї вйагз.
На пщмгмгліхліи гдлщ віггій мфмйыє
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо,
фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН Укоаїлз
О. Ф. Алгоіикм.
У 1982 омуі буйм првмодлм віггій
Цзвійщлмгм, роугмвмгм ра нігнозєклзущкмгм ноава. Ймгм іпрмоія нмфайапя ж 1963 омку, кмйз у Сдкрмоі нмфайа ноауыварз Я. М. Шдвфдлкм, яка
жгмгмк прайа номвіглзк вфдлзкузвійіпрмк гдоеавз, акагдкікмк НАПоН Укоаїлз. Вмла жмпдодгзйапщ ла
номбйдкат каилмвмї вігнмвігайщлмпрі
в узвійщлмку ноаві ра ноавмвмку
прарупі лднмвлмйірліт. Нажву віггій в
пщмгмгліхлщмку взгйягі мрозкав у
1989 омуі. Сщмгмглі віггій акрзвлм
жаикаєрщпя лаукмвмы і лаукмвмноакрзфлмы гіяйщліпры.
У 1982 омуі в Ілпрзрурі омжнмфав
пвмы гіяйщліпрщ віггій Помбйдк агоаолмгм, ждкдйщлмгм, дкмймгіфлмгм ра
кмпкіфлмгм ноава ніг кдоівлзурвмк
акагдкіка Ю.С. Шдкхуфдлка. Айд
сакрзфлм іпрмозфлзи вігйік лаукмвзт
гмпйігедлщ жа рдкарзкмы ущмгм віггійу кмела вдпрз цд ж нмфарку гіяйщлмпрі Сдкрмоу АН УРСР. Занмфаркувайа уі гмпйігедлля Ц. В. Бзфкмва.
Рмбмра віггійу є лагжвзфаилм ваейзвмы гйя пщмгмгліхлщмї Укоаїлз,
мпкійщкз лаха гдоеава є агоаолмы
коаїлмы і рмку ноавмвд одгуйывалля
агоаолзт віглмпзл у ліи є вкоаи ваейзвзк апндкрмк. Тозвайзи фап Віггій
мфмйывав фйдл-кмодпнмлгдлр НАН
Укоаїлз В. І. Сдкфзк. Сщмгмглі Віггіймк кдоує гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, акагдкік НАПоН Укоаїлз
Н. Р. Майзхдва.
У 1965 омуі буйм првмодлм віггій
Помбйдк козкілайщлмгм ноава, козкілмймгії ра пугмупромы. Офмйывав

віггій гмкрмо ыозгзфлзт лаук
І. П. Лалмлдлкм. Хмріймпя б вігкірзрз, цм лагжвзфаилм акрзвла сажа
гіяйщлмпрі віггійу нмфзлаєрщпя ж 1991
омку, ж фапу лабурря Укоаїлмы лджайделмпрі. Сщмгмглі віггій мфмйыє
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо,
акагдкік НАПоН Укоаїлз О. М. Кмпрдлкм.
У 1969 омуі мглмфаплм ж ндодрвмодлляк Сдкрмоу гдоеавз і ноава АН
Укоаїлз в Ілпрзрур і буйм првмодлм
Віггій кіелаомглмгм ноава ра нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва, якзи мфмйывав В. М. Кмодущкзи. Помбйдкз
кіелаомглмгм ноава і нмоівляйщлмгм
ноавмжлавпрва буйз мглзк іж номвіглзт лаукмвзт ланояків имгм гмпйігедлщ. Піпйя жгмбурря Укоаїлмы лджайделмпрі у 1991 омуі пуррєвм жкілзйзпя і мплмвлі жавгалля вірфзжлялмї лаукз кіелаомглмгм ноава. Сщмгмглі віггій мфмйыє гмкрмо ыозгзфлзт
лаук,
номсдпмо,
фйдлкмодпнмлгдлр
НАПоН
Укоаїлз
В. Н. Ддлзпмв.
У 2002 омуі буйм првмодлм Віггій
ноавмвзт номбйдк нмйірмймгії. Цди
віггій є ндохзк в Укоаїлі и улікайщлзк жа номбйдкарзкмы гмпйіглзущкзк удлромк, ла бажі якмгм првмодлм
хкмйу ноавмвмї нмйірмймгії. Ймгм
мфмйыє гмкрмо нмйірзфлзт лаук,
номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр НАПоН
Укоаїлз І. О. Кодпіла. Сщмгмглі у
Віггійі ноауыє н’ярщ гмкрмоів ыозгзфлзт ра нмйірзфлзт лаук.
У проукруоі Ілпрзруру ноауыє
пік лаукмвзт удлроів, гіырщ апніоалруоа ра гмкрмоалруоа, роз пндуіайіжмвалі вфдлі оагз іж жатзпру гзпдорауіи,
Рага кмймгзт вфдлзт і Рага ж лаукмвм-ноавмвзт дкпндорзж [7].
Іпрмозфлі вітз Ілпрзруру гдоеавз
і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН
Укоаїлз лдомжозвлм нмв’яжалі ж ноауды имгм пнівомбірлзків, вмїлів і ндодкмеуів у Доугіи Свірмвіи віилі.
Уфаплзкакз бмимвзт гіи буйз Бмозп
Мупіимвзф Бабіи, Вмймгзкзо Дкзромвзф Бабкіл, Вагзк Євгдлмвзф
Боаелзкмв, Гайіи Ютзкмвзф Буваийзк, Ойдкпалго Фдгмомвзф Взпмущкзи, Мзкмйа Івалмвзф Далфдлкм,
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Вмймгзкзо Пдромвзф Здліл, Гозгмоіи
Кмлмлмвзф Кухндр, Тзкмсіи Мзкзрмвзф Ліплзфдлкм, Фдгіо Алгоіимвзф
Лмнухалпщкзи, Мзкмйа Каонмвзф
Мзтаиймвпщкзи, Євгдл Ойдкпалгомвзф Ммлапрзопщкзи, Вікрмо Вапзйщмвзф Мозга, Гайзла Ойдкпалгоівла
Опкмка, Лігія Луківла Пмраозкіла,
Вірайіи Івалмвзф Сдкфзк, Затаоіи
Кзозймвзф Сзкмомр, Вайдлрзл Мзтаиймвзф Тдойдущкзи, Вікрмо Вапзйщмвзф Цвєркмв, Гйіб Івалмвзф Чалгуйі [8].
Піг фап віилз ла роугмвмку сомлрі ноауывайз: Вмймгзкзо Мзтаиймвзф Кмодущкзи, Євгдлія Фдгмоівла
Мдйщлзк, Івал Мзромсалмвзф Рмжлармвпщкзи, Юоіи Івалмвзф Рзкаодлкм, Алармйіи Павймвзф Таоалмв,
Ніла Мзкмйаївла Уйщялмва. В Ілпрзрурі цд пщмгмглі ноауыырщ ракме і
гірз віилз, її мфдвзгуі: В. І. Акуйдл-

км, Ю. І. Нзнмокм, В. Ф. Сіодлкм,
Ю. С. Шдкхуфдлкм.
Сщмгмглі Ілпрзрур як лаукмва
упралмва ріплм пнівноауыє ж Науімлайщлмы акагдкієы ноавмвзт лаук
Укоаїлз, Ілпрзрурмк жакмлмгавпрва
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, ілхзкз
ыозгзфлзкз
лаукмвм-гмпйіглзкз
упралмвакз ра взцзкз лавфайщлзкз
жакйагакз Укоаїлз, а ракме ж багарщка євомндипщкзкз ілпрзрууіякз, ілхзкз кіелаомглзкз могаліжауіякз і
жаоубіелзкз лаукмвзкз удлроакз.
За 70 омків, цм кзлуйз, Ілпрзрур
прав сйагкалмк акагдкіфлмї ыозгзфлмї лаукз гдоеавз. Віл ж вндвлдліпры
комкує в каибурлє, жабджндфуыфз
кмлпрзрууіилм-ноавмву мплмву нмбугмвз гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї, пмуіайщлмї гдоеавз ра гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва в Укоаїлі [9].
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лауфлшт хкмй злпрзрура, зт оажвзрзд.
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Skrypniuk O. Institute of state and law V. M. Koretsky National Academy of
Sciences of Ukraine – historical landmarks, figures
The main stages of formation and development of the V. M. Koretsky Institute of
State and Law to a modern advanced scientific institution are analyzed in the article.
Particular attention is paid to the role in this process of the founder of the institute,
academician V. M. Koretsky, his scientific and practical international legal activity. An
outstanding figure after V.M. Koretsky as director was academician B. M. Babiy.
Modern scientific development of the institution, definition of its strategy, activity in
the period of independence of Ukraine is connected with the name of the famous
scientist, the organizer of legal academic science Y.S.Shemshuchenko. The basic
scientific schools are analyzed: historical and legal researches; state and law theories;
constitutional law and local self-government; international law and comparative law;
problems of public administration and administrative law; problems of civil, labor and
business law; problems of agrarian, land, environmental, space law; problems of criminal
law, criminology and justice; legal problems of political science. The origins of
formation of modern scientific schools of the institute, their development are traced.
Today, the Institute as a scientific institution cooperates closely with the National
Academy of Legal Sciences of Ukraine, the Institute of Law of the Verkhovna Rada of
Ukraine, other legal research institutions and higher educational establishments of
Ukraine, as well as with many European institutions, other international organizations
and foreign institutions. In the past 70 years, the Institute has become the flagship of
the state's academic legal science. It is confidently stepping into the future, providing
the constitutional and legal basis for building a democratic, rule of law, welfare state
and civil society in Ukraine.
During the years of its activity, the Institute has made a significant contribution to
the development of Ukrainian legal science and practice of state-legal construction. The
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scientists have published about 500 monographs on topical problems of state-building
and law-making and more than 10,000 scientific journal articles.
There are seven research centers within the Institute, postgraduate and doctoral
studies, three specialized scholars of the dissertation defense council, the Young Scientists Council and the Scientific and Legal Expertise Council.
Key words: institute, legal science, state and law, stages of development, heads of
institute, scientific schools, scientific directions, departments, scientists, research.
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Чи є Сократ науковцем і освітянином за
публічним правом України?
Поавзйьлі гії взтмгярь йзхд іж ноавзйьлзт жлаль.
Смкоар
Цы нубйікауіы номнмлуєрщпя омжгйягарз у кмлрдкпрі номгмведлля
лаукмвзт гзпкупіи, цм буйз жаномнмлмвалі одгакуієы еуолайу «Пубйіфлд
ноавм», жа рдкмы «Суфаплі номбйдкз
ілсмокауіилмгм ноава», а ракме жа
рдкмы «Суфапла рдмоія ноава: нмєглалля акагдкіфлмпрі ра кодарзвлмпрі»
[1].
У нмоягку нмпралмвкз номбйдкз
у жагайщлмку взгйягі жвдораєрщпя
увага ла рд, цм в Укоаїлі, як і жа кмогмлмк, ндоімгзфлм взлзкаырщ гзпкупії прмпмвлм одсмок фз кмгдоліжауії
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз. У лмвірліи
іпрмоії Укоаїлз взлзкйм пакоакдлрайщлм нзралля: якцм в коаїлі прійщкз
омжуклзт, мпвіфдлзт йыгди, рм фмку
вмла ж коаїлз, яка упнагкувайа ла
нмфармк номгмймхдлля пувдодлірдру у
1991 омуі, гмпзрщ омжвзлурд рдтлмймгіфлм номкзпймвд взомблзурвм, мнупрзйапя гм лаибігліхзт коаїл лд рійщкз в Євомні, айд і пвірі? За пурліпры
Укоаїла жа лаукмвзк і рдтліфлзк нм-

рдлуіаймк буйа гмвдгдла іж коаїл, рак
жвалмгм «ндохмгм пвіру» гм пралу
коаїл «гоугмгм», а віг лщмгм – гм
«родрщмгм» пвіру.
У ндохі омкз лджайделмпрі сакрзфлм омжхзозйзпя іллмвауіилі кмейзвмпрі дкмлмкіфлмгм жомпралля,
жмкодка, жбійщхзйапя кійщкіпрщ взцзт жакйагів мпвірз ра лаукмвзт
упралмв (у нмоівляллі ж кмймліайщлзк фапмк її у кзлуймку). На ндохзи нмгйяг кмлпрзрууіилм і ла оівлі
пндуіайщлмгм,
лаукмвм-мпвірлщмгм
жакмлмгавпрва првмодлі буйз нубйіфлм-ноавмві укмвз, цмб Укоаїла вндвлдлм розкайапя у фзпйа лаибійщх
омжвзлдлзт коаїл «ндохмгм пвіру».
Оглак праймпя впд лавнакз: взлзкайз
оіжлі пупнійщлі козжз, цм оутаырщ
Укоаїлу лд гм номувіралля, і лавірщ
лд гм «коаїл гоугмгм пвіру», а вед гм
вігпрайзт, у фзпйі коаїл «родрщмгм
пвіру».
Мдра уієї праррі – взпвірйдлля
мкодкзт оджуйщрарів багармоіфлзт
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гмпйігедлщ ілпрзрууіилзт пкйагмвзт
лаукмвм-мпвірлщмгм ноава як ніггайужі пндуіайщлмї фапрзлз ілсмокауіилмгм ноава, цм бажуєрщпя ла нмймедллят имгм жагайщлмї ра мпмбйзвмї фапрзл. Акудлруєрщпя увага ла мкодкзт
нзраллят омжукілля жавгалщ гдоеавлмї нмйірзкз, а віг ущмгм нубйіфлмноавмвмгм агкіліпроувалля ра одгуйывалля лаукмвм-мпвірлщмї псдоз
Укоаїлз.
Обоажлм взкйагдлля оджуйщрарів
гмпйігедлля номбйдкарзкз буйм нубйіузпрзфлм взжлафдлм у кйыфмвмку
нзраллі: фз кмела вваеарз Смкоара
лаукмвудк і мпвірялзлмк жа пуфаплзк
нубйіфлзк ноавмк Укоаїлз? Жзрря і
пкдорі Смкоара у праомгавліи Годуії,
у нмоівляллі іж пуфапліпры, гдкмлпроує, цм віл лдпд жа пмбмы, фдодж
рзпяфмйірря, віфлзи, узвійіжауіилзи
рягао номбйдк йыгпрва: віглмхдлля
пупнійщпрв, гдоеав гм мпвірз, лаукз,
лаукмвуів ра мпвірял як бажзпу іплувалля коаїл, лауіи.
Тдмодрзкм-кдрмгмймгіфла пкйагмва гмпйігедлля буйа псмокмвала ла
лаукмвзт ноауят ракзт вфдлзтноавмжлавуів як: О. М. Балгуока,
Ю. В. Бауйіл, М. І. Ілхзл, О. Л. Кмнзйдлкм О. М. Кмпрдлкм, О. В. Пдрозхзл, П. М. Рабілмвзф. А. О. Сдйівалмв, О. В. Скознлык, С. Г. Срдудлкм, Ю. С. Шдкхуфдлкм ра ілхзт.
Кмлуднруайщлі нмймедлля гмпйігедлля буйз взжлафдлі ла мплмві
ноаущ
ракзт
лаукмвуів
як:
О. Ф. Алгоіикм,
І. В. Аоіпрмва
М. О. Баикуоармв,
Ю. Г. Баоабах,
А. І. Бдойаф, Ю. М. Бзпага, Ю. П. Бзряк, О. С. Дугдлдущ, А. М. Кмймгіи,
В. В. Кмпрзущкзи,
Я. В. Лажуо,
В. В. Лдкак,
О. М. Лзрвзлмв,
Д. М. Лук’ялдущ,
В. П. Мікуйіл,
В. Я. Напрык, В. І. Ойдсіо, О. П. Оойык, С. В. Пєркмв, Д. В. Позикафдлкм,
М. В. Сігак,
В. Я. Тауіи,
М. І. Хавомлык,
М. Я. Швдущ,
А. Є. Шдвфдлкм, Н. М. Яокзх ра
ілхзт.
Окодкі рдмодрзфлм-ноавмві нмймедлля рдкз гмпйігедлля буйз взжлафдлі ла мплмві ноаущ ракзт лаукмвуів як: М. В. Загіоляк, В. В. Лмк-
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рімлмва, В. А. Лінкал, О. І. Макпак,
А. А. Мзрлзк,
І. І. Мзромсалмв,
О. В. Пйдпкул, Т. Б. Пмяпмк, Д. І. Сзомра, В. Ф. Сіодлкм, В. Л. Скознлзк,
Т. М. Сймбмгялзк, Ю. В. Шдйяедлкм
ра ілхзт.
Взкйаг мплмвлзт оджуйщрарів гмпйігедлля номнмлуєрщпя омжнмфарз ж
рмгм, цм іпрмоія Укоаїлз ра ілхзт
коаїлат пвігфзрщ, цм кмоілщ жйа віглмхдлщ пупнійщпрва, гдоеавз гм лаукмвуів і мпвірял нозтмвуєрщпя у вігнмвігі ла нзралля: фмку ндвлзи фап у
пупнійщпрві нмфзлаырщ гмкілуварз
агодпзвлм акрзвлі лдомжуклі, лдгайдкмгйяглі, і лавірщ лдвігйапз? А жвігпз
– фмку вмлз лд мпвіфдлі, лавірщ і рмгі,
кмйз каырщ гмкукдлрз ном взцу
мпвіру? Опмба кмед карз багарм гмкукдлрів ном оіжлі взгз, смокз, оівлі, прундлі мпвірз, кмед багарм і ряекм ноауыварз, айд ноз ущмку лд жавегз кмед вваеарзпя мпвіфдлмы фз
тмфа б – номпвіфдлмы.
У пуфаплмку бугщ-якмку взпмкм
ілрдйдкруайщлмку пупнійщпрві мпвіфдлзк вваеаырщ йзхд рмгм, трм кмед
гмпягрз упніту у езррі, баеалмгм гйя
пдбд оівля бйагмнмйуффя, гмбомбуру і
вед нмрік првмоыє бйагмнмйуффя,
гмбомбур гйя пвмєї омгзлз, пупнійщпрва, коаїлз пвмгм нмтмгедлля, гдоеавз. А лаибійщх мпвіфдлзкз взжлаырщпя рі, трм ніпйя првмодлля гмбомбуру, бйагмнмйуффя пвмєї коаїлз, цд
првмоыє і бйагм гйя впщмгм йыгпрва,
фз нозлаиклі гйя бійщхмї имгм фапрзлз.
Ндоігкм взявйяєрщпя, цм пмуіайщлм упніхла йыгзла, лаукмвдущ фз
мпвірялзл, лд жавегз кає впі, взжлафдлі у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат
могалів нубйіфлмї вйагз оівлі, прундлі
рмцм смокайщлм взжлафдлмгм лауфалля. Цд лахрмвтує ла гукку ном
іплувалля ілхмї наоагзгкз пурлмпрі
мпвіфдлмпрі, рак жвалмї, нозомглмї
жгарлмпрі гм мпвігфдлля фз номпвіфдлля, лауфалля. Ймгм цд взжлафаєрщпя у мкодкзт одйігіят як Бмедпрвдллмгм номвзгілля. В лаууі ракзт
лажзваырщ рвмоуякз, гдліякз.
Оред взлзкає нзралля: фз ваорм
могалак гдоеавлмї вйагз лагрм гдра-
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йщлм лмокарзвлм уодгуйщмвуварз
жгмбурря йыгщкз впіт взгів, смок,
оівлів, прундлів лауфалля фдодж мпвіру? Звігпз лапрунлд нзралля: яка кає
бугз гдоеавла лаукмвм-мпвірля нмйірзка? Тоагзуіилзк жбуглзкмк узт
нзралщ, як ноавзйм, є лапйігмк віглмхдлля кмелмвйагуів гм лаукмвммпвірлщмї псдоз коаїлз. З ущмгм взлзкає жлмву нзралля: фмку у нмйірзків, кмелмвйагуів гм лаукз і мпвірз
псмокмвалм уявйдлля ном лауку і
мпвіру як фмгмпщ ракмгм, цм є жароарлзк рягаодк гйя гдоеавлмгм быгедру? Лмгіфлд і лапрунлд нзралля: фмку
віг лаукмвуів ра мпвірял могалз гдоеавлмї вйагз взкагаырщ бійщхзт і
коацзт оджуйщрарів їт омбмрз, як віг
омжуклзт, номрд фмкупщ вваеаырщ,
цм нйарзрз лаукмвуяк ра мпвірялак
пйіг як… лу, жа «жайзхкмвзк нозлузнмк»? Пдодйік нзралщ кмела номгмвеуварз гмвгм. Айд сакр жайзхаєрщпя сакрмк, ж мжлакакз жакмлмкіолмпрі: пнмвійщлдлля омжвзрку лаукз
жлатмгзрщ вігмбоаедлля у мпвірі; а
віг лзт – пнмвжалля гм праглауії у
взомбйдллі капмвзт кардоіайщлзт
бйаг пупнійщпрва; жбіглілля коаїлз,
цм дкпроанмйыєрщпя лдгарзвлм і ла
бджндку гдоеавз жа впіка її пдгкдлракз, лабуваыфз мжлак жагомж Науімлайщліи бджндуі.
За оджуйщраракз гмпйігедлля буйм взжлафдлм, цм лаукмвм-мпвірлы
псдоу пйіг укмвлм омжгйягарз у єглмпрі гвмт укмвлм аврмлмклзт пкйагмвзт, цм в ноакрзуі і, вігнмвіглм
рдмоії каырщ лажвз: лаука ра мпвіра,
як вжаєкмнмв’яжалі мб’єкрз ілсмокауіилмї гіяйщлмпрі. Хмфа жа пвмєы пурліпры лаука є номявмк мпвірз, ндодваелм ла жгмбуріи оаліхд ілсмокауії,
у омжукіллі її смокайіжауії рдмоієы
гйя ноакрзкз як жлалля. Діайдкрзка
жлалщ жлатмгзрщ номяв у рмку, цм
оаліхд лд вігмкі гйя хзомкмгм жагайу пупнійщпрва галі, фдодж мкодкзт
ілгзвігів, їт мпмбйзву нозомглу омжукмву (ілрдйдкруайщлу) жгарліпрщ
алайірзфлмгм фз двозпрзфлмї кзпйдлля праырщ жагайщлм вігмкзкз і ракзк
фзлмк омжгйягаырщпя жбуглзкакз
нмкоацдлля гмбомбур лд рійщкз

мкодкзт йыгди, а и їт пнійщлмр, пупнійщпрва, лауії, коаїлз, гдоеавз. І
йзхд ніпйя рмгм жлалля, ж фапмк, лабуваырщ жагайщлм гмпрунлзт бйаг гйя
впщмгм йыгпрва, взжлафаыфз имгм
номгодп, у узвійіжауіилмку омжвзрку.
Укмвла вігкілліпрщ лаукз і мпвірз, як пкйагмвзт дкмлмкікз пупнійщпрва взжлафаєрщпя рзк, цм лмві жлалля
в мпвіру ндодтмгярщ пакд віг лаукз,
цм пдйдкрує рд, цм лажзваєрщпя як
роагзуіилд жлалля, мрозкалд у номудпі номб і нмкзймк іж ноакрзкз.
Помгодп лаукз взжлафаєрщпя рзк,
лапкійщкз рдмодрзфлі жлалля номб
«мфзцуырщпя» віг нмкзймк, їт нмврмодлля у лапрунліи ноакрзуі. Наука
смокайіжує лмві жлалля і првмоыє
укмвз гйя капмвмгм їт ндодгавалля
віг нмкмйілля гм нмкмйілля йыгди,
мпвігфуыфз пнмфарку мкодкзт сатівуів (нмпвяфдлзт), првмоыыфз ракзк
фзлмк бажзп гйя лапрунлмгм капмвмгм, пупнійщлмгм ілрдйдкруайщлмгм омпру. Айд пнмфарку впд игд віг омжвзрку
мкодкмї йыгзлз як рвмоуя гм ілхзт
йыгди – вігрвмоывафів жлалщ, гйя
жагмвмйдлля вед їт пупнійщлмкмозплзт нмродб, ілрдодпів у гмбомбурі. Кмомркм уд жлатмгзрщ смокайіжауіы у лаомгліи кугомпрі: біглзкз є
рі, трм лдомжуклі. Нд омжуклі – рм є
номяв мпмбзпріплмї лдмпвіфдлмпрі, абм
лдгмпвігфдлмпрі йыгзлз, цм клмезрщпя у пупнійщпрві, прає имгм гмкілалрмы, абм/ра лд оігкм – номявмк
лдвігйапрва у взгйягі ігдмрмкоарії у
гдоеаві.
Воатмвуыфз взжлафдлі мбкдедлля гйя взкйагдлля кардоіайів гмпйігедлля, номнмлуєрщпя ндодирз віг
сіймпмспщкзт, кдрмгмймгіфлзт омжгуків ном лауку і мпвіру гм пнійщлзт
гйя лзт ноакрзфлзт, кмлкодрлзт
мжлак взкіоу, як мб’єкрів (нодгкдрів)
пупнійщлзт віглмпзлат. Наукмві омжвігкз ноакрзкз, жмкодка іпрмоії омжвзрку лаукз і мпвірз пвігфзрщ, цм ла
ндвлмку іпрмозфлмку драні іплувалля
йыгди, у оіжлзт коаїлат-узвійіжауіят,
лаука і мпвіра взгійяырщпя в укмвлм
мкодкзи номяв пупнійщлм-кмозплмгм
номкзпйу мкодкзт ілгзвігів, їт пнійщлмр. Поз ущмку мпвіфдліпрщ омжукі-
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єрщпя лд рійщкз як лаявліпрщ у ілгзвіга якмгмпщ нандомвмгм гмкукдлру
віг ндвлмї быомкоарзфлмї проукруоз
цм взгає ракі гмкукдлрз, яка унмвлмваедла ла уд якмыпщ взцмы жа
оівлдк
могаліжауієы
гдоеавлмгм
уноавйілля. Такзи гмкукдлр є пвігфдлляк йзхд рмгм, цм рми, трм имгм
кає номихмв жа ндвлзк пралгаормк
(ндодваелм быомкоарзфлм взжлафдлзк), у ндвлмку номпрмоі і фапі ра
кмйу мпіб, куоп лавфалля (лауфалля),
жа ндвлмы номгоакмы кмкнйдкпу оаліхд смокайіжмвалзт лаукмы жлалщ.
З гайдкмгм кзлуймгм, у пупнійщпрві
жбдодгйзпя роагзуії взжлафарз мпвіфдліпрщ йыгзлз жа нозлайделіпры її
гм ндвлмї хкмйз лауфалля бдж гмкукдлрайщлмгм жапвігфдлля. Якіпрщ ракмгм лауфалля взжлафаєрщпя жа нозлузнмк номяву, цм смокайіжмвалзи у
лаомгліи кугомпрі: нрата ніжлаырщ жа
ніо’як, а йыгзлу жа кмвмы. Іплує йдгдлга, цм уди нозлузн, як асмозжк,
аврмозжуырщ жа пймвакз Смкоара:
«жагмвмоз, цмб я рдбд нмбафзв».
У кмлрдкпрі рдкз номнмлуєрщпя
жвдолурз увагу, цм багарм трм іж вігмкзт у іпрмоії праомгавлщмї Годуії
гдоеавлзт гіяфів взжлафайзпя як
уфлі Смкоара (якмгм бійщхіпрщ лаукмвуів ра мпвірял жлаырщ і лзлі). Поз
ущмку быомкоарзфлі нзралля лауфалля (мпвіфдлмпрі) уфлів Смкоара
(як и ілхзт жаплмвлзків сіймпмспщкзт, лаукмвзт хкій) взжлафайзпя бдж
лагалля лзк якзтмпщ нзпщкмвзт гмкукдлрів. Та и лд жбдодгймпя у аотіват пвігфдлщ, цм Смкоар кав якіпщ
нзпщкмві гмвігкз, цм віл був уфлдк
кмгмпщ ілхмгм. В іпрмоії лаукз ракме
лд жбдодгймпя нзпщкмвзт вігмкмпрди
ном рд, цм пвмгм фапу Ддйщсіипщка
нісія взжлайа Смкоара лаикугоіхзк
пдодг асілял жа ракзк козрдоієк як
кійщкіпрщ нубйікауіи (фмгм у Смкоара
лд буйм взявйдлм лі рмгі, лі ніпйя
имгм пкдорі). Айд ном Смкоара жбдодгйзпя нзпщкмві гедодйа имгм уфлів,
пдодг лзт і Пйармл. Опралліи у гдякзт пвмїт рвмоат омбзв йзхд нознзп цмгм мкодкзт кугомпрди Смкоара у смокі, ла жоажмк: «рак пкажав
Смкоар» [2].

134

З рмфкз жмоу пуфаплмї быомкоарії,
жмкодка в Укоаїлі, кмела кмлпраруварз, цм Смкоар, вігнмвіглм гм лмокарзвлм-ноавмвзт акрів могалів гдоеавлмї вйагз, лікмйз лд мрозкав бз
лаукмвмгм прундлы і вфдлмгм жвалля
як лаукмвдущ фз мпвірялзл.
На ндвлмку іпрмозфлмку драні
омжвзрку лаукз і мпвірз в мкодкзт
коаїлат ж’явзйапя нмродба смокайщлмгм взжлафдлля оівля мпвіфдлмпрі
мпмбзпрмпрі, жа ндвлзкз смокайіжмвалзкз козрдоіякз. Ну цмпщ ла жоажмк рмгм, як гмвмоярщ у лаомгі: «жупроіфаырщ нм мгдеі». Нзлі пдодг ракзт козрдоіїв є рі, цм жлаихйз взоаж
у нмляррі «лаукмкдроія». З фзллзка
номсдпіилмї ігдлрзсікауії пдодг гмпйіглзків, мпвірял вмла ндодрвмозйапя
(ж «йдгкмї оукз» быомкоарів) у мплмвлзи лмокарзвлм-ноавмвзи козрдоіи
муілкз «лаукмвмпрі», цм взжлафає
кмейзвмпрі и као’єолмгм жомпралля, у
рмку фзпйі мрозкалля гмгаркмвзт
сілалпмвзт нодсдодлуіи віг пупнійщпрва, жмкодка і в пзпрдкі нігрозккз
гдоеавмы нодгправлзків гайужі «взомблзурва лмвзт жлалщ» у лаукмвммпвірліи псдоі, а ракме мрозкалля
оіжлмкалірлзт гоалрів рмцм.
Як пвігфзрщ езрря, іпрмоія пвірмвмї лаукз, мпвірз, жагайщлм вігмкзк є
рд, цм рми трм кає якзипщ гмкукдлр
ном ндвлзи пралгаор жлалщ (ндодваелм роагзуіилзт, оаліхд смокайіжмвалзт лаукмы) лд жавегз жгарлзи рвмозрз лмві жлалля, а мбкдеуєрщпя нмрдлуіилмы (нозомглмы) жгарліпры
йзхд вігрвмоыварз оаліхд првмодлзт
ілхзкз жлалщ (і лд жавегз ж кмозпры
гйя пдбд ра ілхзт), і лд бійщхд, жмкодка і гйя мпвірз ілхзт, рзт трм кає
баеалля і жгарліпрщ лавфарзпя у лщмгм. З рмфкз жмоу пуфаплмгм омжукілля
лаукмкдроії, быомкоарзфлзи нігтіг
гм муілкз вфдлзт, мпвірял, жа ракзк
козрдоієк як кійщкіпрщ нубйікауіи, лд
жавегз є пвігфдлляк мпвіфдлмпрі, а
рзк нафд кмозплмпрі гйя пупнійщпрва,
гдоеавз рмгм фз ілхмгм ілгзвіга.
Поз ущмку гмлзрва жа кійщкіпры нубйікауіи, у рмку фзпйі у ілмждклзт
лаукмвзт, сатмвзт взгаллят, взкйзкайа ракд лдгарзвлд гйя пупнійщпрва
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явзцд, цм лабуйм укмвлмї лажвз
«лаукмвм-нубйікауіилзи пнак», жмкодка і у гймбайщлмку лаукмвммпвірлщмку номпрмоі. Сдодг мкодкзт
нігнозєкйзвзт мпіб у оіжлзт коаїлат
взлзкйа і смока нозварлмгм «біжлдпу»: првмодлля «лаукмкдрозфлзт баж»
ла кмкдоуіиліи мплмві. Вмлз, як ноавзйм, кдрмгзфлм смокувайзпя ла
оівлят рдтлмймгіи нубйікауіи, їт сікпауії, нмхзодлля, нмхуку, жбдоігалля,
ндодваелм ла нандоі. Подгрдфды лаукмкдроії буйа бібйімрдкмкдроія (бібйімкдроія). Ндоігкм уі рдокілз і лзлі
жапрмпмвуырщпя у везрку, як пзлмлікз. Цд гмжвмйяйм жа ндвлзкз козрдоіякз лмокарзвлм кйапзсікуварз
нубйікауії у бібйімрдкат, гйя нмхуку
їт пдодг смок лмкдлкйаруоз в аотіват ла пндуіайщлзт каоркат, пзпрдкарзжмвалзт у каормрдкат, в жанзпат у
нандомвзт еуолайат мбйіку рмцм.
Сдодг лаибійщх нмхзодлзт у пвірі
прайз ракі кйапзфлі бібйімрдфлі кйапзсікармоз як ББК, УДК, ISBN,
ISSN, DOI і р.н. Мдрмгзка їт, у пзйу
роагзуіи акрзвлм жапрмпмвуєрщпя и у
кмкн’ырдолзт ілсмокауіилзт рдтлмймгіят. З фапмк, у кіоу жбійщхдлля
кійщкмпрі оіжлмкалірлзт нубйікауіи,
нозпвмєлля
їк
кйапзсікауіилзт
мжлак, гйя ндвлзт упралмв лабуйм
кмкдоуімлайіжауія. Цд нмгаваймпя як
мжлака фмгмпщ «дйіраолмгм», «лагваейзвмгм» у пдодгмвзці лаукмвммпвірлщмї гіяйщлмпрі.
Оглак, лаправ фап взжлалля впщмгм рмгм як аотаїфлмгм (у омжукіллі
ракмгм, цм вроарзйм ваейзвд нозкйаглд жлафдлля гйя гмпйіглзків,
мпвірял), абм ракмгм, цм кає вужщкмномсдпіилд нозжлафдлля, жмкодка гйя
роагзуіилзт птмвзц нандомвзт гмкукдлрі (роагзуіилмгм омжукілля
жлафдлщ аотівів, бібйімрдк, куждїв).
Цди фап лаправ ж нмявмы ракмгм драну
омжвзрку
ілсмокарзкз
як
кмкн’ырдолзт аврмкарзжмвалзт ілсмокауіилзт пзпрдк, у їт пкйагі аврмкарзжмвалзт
ілсмокауіилмнмхукмвзт пзпрдк і нмлаг упд – гймбайщлзт дйдкромллм-мбфзпйывайщлзт
кдоде рдйдкмкулікауії, у рмку фзпйі
ракзт як Ілрдолдр. В мпраллщмку ка-

пмвмгм (жагайщлмгмпрунлмгм) жапрмпувалля аврмкарзжмвалі ілсмокауіилмнмхукмві пзпрдкз, ланозкйаг, як
«Гугй», лзлі гмжвмйяырщ вед гмпйіглзкак ра мпвірялак, а ракме впік ілхзк, жлатмгзрз ра жапрмпмвуварз у
пвмїи номсдпіиліи омбмрі, рак жвалі
«дйдкромллі лаукмві нубйікауії» і
лджайделм віг кмогмлів гдоеав. Ілрдолдр псмокував ракд пмуіайщлмрдтліфлд явзцд, цм лабуйм укмвлмї
лажвз «дйдкромллі пмуіайщлі кдодеі
рдйдкмкулікауії» (абм пкмомфдлм –
«пмуіайщлі кдодеі»), гйя нозкйагу
ракі як «Фдипбук», «Твірдо», «Ілпрагоак» і р.н. Вмлз гаырщ бійщх мндоарзвлм у жагалмку бугщ-якзк ілгзвігмк капхрабі, кмйу мпіб, ілсмокауіилмку номпрмоі і фапі пнійкуварзпя
кіе пмбмы, у ндвлзт, взжлафдлзт
гоунавзт ілрдодпат. Вдпщ ілпроукдлраоіи Ілрдолдр пнмфарку акрзвлм жапрмпмвувавпя в лаукмвм-мпвірліи псдоі, лджайделм віг кіпуя жлатмгедлля
йыгзлз. Поз ущмку є мгла йзхд
укмва – гмпрун гм гймбайщлмї кдодеі
рдйдкмкулікауії.
Загайщлм
гмпрунлі
Ілрдолдррдтлмймгії (ІТ) жа пвмєы пурліпры
нігіовайз кмлмнмйіжк мкодкзт, ндодваелм нозварлзт, лаукмвмкдрозфлзт
проукруо, їт баж, у рмку фзпйі роалплауімлайщлзт взгавлзфзт кмонмоауіи. ІТ прайз кмлкуоуварз ж лзкз жа
гдхдвзжлмы ра хвзгкіпры нмхуку і
мрозкалля лаукмвмї ілсмокауії. У
багарщмт коаїлат пвіру, в ндоху фдогу
в Затіглмєвомндипщкзт, нмхзозвпя
оут пдодг вфдлзт ра мпвірял жа вігкмку віг лав’яжйзвзт нйарлзт нмпйуг
лаукмвмкдрозфлзт баж. Цди оут лабув лажвз «Рут жа вігкозрд лаукмвммпвірлє пдодгмвзцд».
Зомжукійм, воатмвуыфз длромніы
(лдвзжлафдліпрщ, лдмбіжлаліпрщ) цмгм
«роагзуіилзт» лаукмкдрозфлзт баж,
їт вйаплзкз нмфайз акрзвлм вномвагеуварзпя ла каогілдп, у «родріт коаїлат», ймбіыыфз пвмї кмкдоуіилі нозварлі ілрдодпз фдодж могалз гдоеавлмї вйагз, быомкоарзжуыфз лаукмкдроіы у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат
могалі вйагз ніг гапйакз «одсмок
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз». Нд улзкйа
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уієї жймї уфапрі и Укоаїла, ніг гапймк
«одсмока лаукмвм-мпвірлщмї псдоз»,
цм гмнмвлыєрщпя цд и гапймк «ілрдгоауія гм ЄС», жмкодка гм имгм лаукмвм-мпвірлщмгм номпрмоу. Помрд, в
Укоаїлі, в пзйу лдлайделмї лаукмвмї
омжомбкз номбйдкарзкз лаукмкдроії,
її сулкуіи, кдрз, уійди, жавгалщ, лдгмйіків у гмпвігі ілхзт коаїл, вмла
ндодрвмозйапя бійщхд в жагомжу Науімлайщліи бджндуі. Помпріхд гмвмояфз, кмелмвйагуі тмрійз як коацд, а
взихйм як жавегз… нмгалм, ндох жа
впд гйя пупнійщпрва, гдоеавз, її пувдодлірдру.
У тмгі гмпйігедлля буйм взжлафдлм ояг взплмвків, номнмжзуіи, одкмкдлгауіи. Окодкі іж лзт взлмпярщпя ла омжгйяг рзк, трм гмпйігеує
лаукмкдроіы, як кмкнйдкплмгм, кіегайуждвмгм жкіпру мб’єкр (нодгкдр) ра
як
фзллзка
нубйіфлм-ноавмвмгм
внйзву ла лаукмвм-мпвірлє пдодгмвзцд Укоаїлз, у пкйагі фзллзків Науімлайщлмї бджндкз:
1. Наукмвм-мпвірлє пдодгмвзцд,
жавгякз капмвмку нмхзодллы в
Укоаїлі
Ілрдолдр-рдтлмймгіи,
мб’єкрзвлм вед іплує у омжукіллі як
пдгкдлр гймбайщлм, вігкозрмгм ілсмокауіилмгм номпрмоу, у рмку фзпйі
имгм пдкрмоу – гймбайщлмї вігкозрмї
лаукмвм-мпвірлщмї псдоз, ж мбкдедллякз ноава ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі
ра апндкракз лауімлайщлмї бджндкз
мкодкзт коаїл.
2. Наука ра мпвіра в Укоаїлі, нмгіблм як і в ілхзт узвійіжмвалзт,
ндодгмвзт коаїлат пвіру, ла оівлі
гдоеавлмї нмйірзкз кає омжгйягарзпя
як номвіглзи пдкрмо жабджндфдлля
іллмвауіилмгм омжвзрку пупнійщпрва,
цм, як фзллзк дкмлмкікз, її гмймвлмї
взомблзфм-номкзпймвмї
пкйагмвмї,
жабджндфує і жабджндфуварзкд у ндопндкрзві нмгайщхд жомпралля кмгурлмпрі гдоеавз.
3. Сроардгіфлм в Укоаїлі кає бурз
жкілдлм кмлуднр у гдоеавліи нмйірзуі омжгйяг лаукз ра мпвірз як лднозбуркмвмї, взроарлмї гйя дкмлмкікз
коаїлз пкйагмвмї пупнійщлмгм езрря.
В ндоху фдогу пйіг вігіирз віг пмуіайщлмгм омжукілля лаукз ра мпвірз як
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акморзжармоа (прозкувафа) бджомбірря.
4. У цмоіфлзт гдоеавлзт быгедрат Укоаїлз сілалпмва нігрозкка
лаукз ра мпвірз кає взжлафарзпя
мкодкм, нмояг іж нігрозккмы іллмвауіилмпрі номкзпймвмгм взомблзурва
дкмлмкікз коаїлз. Пмкз гдоеавлд
сілалпувалля лаукз і мпвірз лд бугд
жгіиплыварзпя тмфа б ла оівлі лмокарзвів,
взжлафдлзт
у
лаукмвммпвірлщмку жакмлмгавпрві, фдкарз
жбійщхдлля гзлакікз взтмгу іж впіт
лаявлзт у коаїлі пупнійщлзт козж
каолм.
5. В могалат гдоеавлмї вйагз і в
пупнійщпрві, в жапмбат капмвмї ілсмокауії пйіг нознзлзрз оіжлмкалірлі
капхраблі кмкналії цмгм нозкдлхдлля якмпрі укоаїлпщкзт лаукмвуів
ра мпвірял, вірфзжлялзт лаукмвзт ра
мпвірліт жакйагів, нмхзодлля пупнійщлмгм калкуоправа, кмкнйдкпу кдлхмваормпрі, гуту «каогм», нйажувалля
ндодг впік ілмждклзк ра лдвгаймгм
кавнувалля гмпвігу мкодкзт коаїл,
нмврмоыыфз лд прійщкз имгм нмжзрзвз пкійщкз лдгарзв, віг якмгм вмлз
вед гавлм вігкмвзйзпя. У ущмку
кмлрдкпрі ндох жа впд лдгарзвлі
мкодкі номявз у лаукмвм-мпвірліи
псдоі лд пйіг омжгйягарз взкйыфлм
як «пзпрдклі», рзк пакзк нозлзеуыфз лаукмвзи і мпвірліи нмрдлуіай
Укоаїлз.
6. Наукмкдроіы, як ілпроукдлр
кмлромйы якмпрі гіяйщлмпрі вфдлзт ра
мпвірял у лмокарзвлм-ноавмвзт акрат
могалів вйагз пйіг омжгйягарз як
врмозллзи козрдоіи якмпрі, нозлаиклі гзсдодлуіимвалм жа гайужякз
лаукз ра мпвірз. Пдох жа впд ла оівлі
нубйіфлм-ноавмвзт лмокарзвлзт акрів вігнмвіглзт могалів вйагз кає
бурз
жкілдлм
наоагзгку
мбмв’яжкмвмпрі нубйікуварзпя вфдлзк
ра мпвірялак у ілмждклзт сатмвзт
лаукмвзт взгалля ла їт ноавм. Опмбйзву жагомжу гйя дкмлмкікз гдоеавз,
лауімлайщлмї бджндкз Укоаїлз пралмвзрщ быомкоарзфла взкмга нубйікауії
оджуйщрарів лаукмвзт гмпйігедлщ у
ілмждклзт взгаллят гйя рдтліфлзт,
кдгзфлзт, бімймгіфлзт ра ілхзт ноз-
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кйаглзт лаукат. Якіпрщ сулкуімлувалля гмпйіглзків, вфдлзт у лаукмвзт і мпвірліт жакйагат, ндох жа впд у
рзт, гд жгіиплыєрщпя ніггмрмвка сатівуів гйя номкзпймвмпрі, кає взжлафарзпя ндох жа впд вномвагедллякз їт
лаукмвзт омжомбмк у капмвд взомблзурвм, нмрік жа кійщкіпры нардлрів
ла взлатмгз, кмозплі кмгдйі. І йзхд
ніпйя ущмгм – жа нубйікауіякз бугщякмгм хрзбу.
7. Пубйікауії укоаїлпщкзт вфдлзт
у ілмждклзт лаукмвзт сатмвзт взгаллят, мпмбйзвм ла ілмждклзт кмват, каырщ омжгйягарзпя у пупнійщпрві і в могалат гдоеавлмї вйагз ракме
гзсдодлуіимвалм, жа гайужякз лаук.
Поз ущмку каырщ воатмвуварзпя апндкрз кмейзвмпрі їт лдгарзвлмгм
номяву гйя гдоеавз, ндох жа впд у
кмлрдкпрі іллмвауіилзт фзллзків,
нозпкмодлля номкзпймвмгм лаукмвм-

рдтліфлмгм жомпралля дкмлмкікз коаїлз, її гмбомбуру. Опмбйзва увага кає
жвдорарзпя ла лдгарзвлі внйзвз ла
Науімлайщлу бджндку Укоаїлз, у
мкодкзт її пдкрмоат віг жагомж взрмку
пупнійщлм жлафзкмї лаукмвмї ілсмокауії жа кмогмл. Тієї лаукмвмї ілсмокауії, цм кмед прарз козрзфлмы у
гймбайщліи кмлкуодлуії гдоеав гйя
мрозкалля оіжлмкалірлзт ндодваг лаг
Укоаїлмы, прозкувалля взтмгу її
гдоеавлмгм пувдодлірдру іж наоагзгкз лджайделмпрі (віг жлафдлля пкзпйу пймва «йдеарз») гм наоагзгкз
пакмпріилмпрі (у жлафдллі пкзпйу
пймва «прмярз»), жкілз лахмї гдоеавз іж прарупу мб’єкра ла пуб’єкра у
кіелаомглзт віглмпзлат.
Дмгаркмвм
оджуйщрарз
гмпйігедлля рдкз жлаихйз вігмбоаедлля
у ілхзт нубйікауіят [3-12].
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Цзкбайык В. С. Чз є Смкоар лаукмвудк і мпвірялзлмк жа нубйіфлзк ноавмк
Укоаїлз?
У праррі акудлруєрщпя увага ла мкодкзт нзраллят омжукілля жавгалщ пуфаплмї
гдоеавлмї нмйірзкз, а віг ущмгм нубйіфлм-ноавмвмгм агкіліпроувалля ра одгуйывалля лаукмвм-мпвірлщмї псдоз Укоаїлз. Поз ущмку жвдолурм мпмбйзву увагу ла кдрмгмймгіфлзт нмймедллят нубйіфлм-ноавмвіи муілуі якмпрі сатмвмї гіяйщлмпрі лаукмвуів ра лаукмвм-ндгагмгіфлзт пнівомбірлзків жа лаукмкдрозфлзкз нмкажлзкакз.
Дйя ламфлмпрі, у нмйдкіфлмку нмоівляллі, вжярм езррєвзи гмпвіг Смкоара, вігмкмгм
у пвірі сіймпмса праомгавлщмї Годуії.
Кйыфмві пймва: ноавм, лаукмкдроія, муілка номсдпіилмї гіяйщлмпрі лаукмвуів
ра лаукмвм-ндгагмгіфлзт пнівомбірлзків.

Цшкбайык В. С. Явйядрпя йз Смкоар уфдлшк з ндгагмгмк в пммрвдрпрвзз п
нубйзфлшк ноавмк Укоазлш?
В прарщд акудлрзоудрпя влзкалзд ла мргдйщлшт вмномпат нмлзкалзя жагаф пмводкдллми гмпугаопрвдллми нмйзрзкз, а мр ърмгм нубйзфлм-ноавмвмгм агкзлзпрозомвалзя з одгуйзомвалзя лауфлм-мбоажмвардйщлми псдош Укоазлш. Поз ърмк мбоацдлм мпмбмд влзкалзд ла кдрмгмймгзфдпкзт нмймедлзят нубйзфлм-ноавмвми
мудлкд кафдпрва номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз уфдлшт з лауфлм-ндгагмгзфдпкзт
пмроуглзкмв нм лаукмкдрозфдпкзк нмкажардйяк. Дйя лагйяглмпрз, в нмйдкзфдпкмк
поавлдлзз, вжярм езжлдллши мншр Смкоара, зжвдпрлмгм в кзод сзймпмса годвлди
Годузз.
Кйыфдвшд пймва: ноавм, лаукмкдрозя, мудлка номсдппзмлайщлми гдярдйщлмпрз
уфдлшт з лауфлм-ндгагмгзфдпкзт пмроуглзкмв.

Tsimbalyuk V. Is Socrates a scholar and educator of public law in Ukraine?
The article focuses on some issues of understanding the tasks of modern state
policy, and on this public administration and regulation of the scientific and
educational sphere of Ukraine. At the same time, special attention is paid to the
methodological provisions of the public-legal evaluation of the quality of professional
activity of scientists and scientific and pedagogical staff on scientometric indicators.
For the sake of clarity, a polemical comparison takes the life experience of Socrates, the
world-famous philosopher of ancient Greece.
The publication is proposed to be considered in the context of the continuation of
the scientific discussions proposed by the editorial board of "Public Law", on the topic
"Modern Problems of Information Law", as well as on the topic "Modern Theory of
Law: Combining Academic and Creativity".
In the course of the research, the results of which are highlighted in the article, a
number of conclusions, suggestions, recommendations are presented, including the
following:
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Чи є Сократ науковцем і освітянином за публічним правом України?
In public authorities and in society, in the mass media, various large-scale
companies should be discontinued regarding the use of quality of activity of the
majority of scientists and educators, scientific and educational institutions, the spread
of public mancurst, the inferiority complex, the spirit of "cargo", the unsuccessful
monopolization of outdated countries. repeating not so much his positive as his
negative, which those countries have long abandoned. In this context, negative
individual manifestations in the field of science and education, above all, should not be
considered solely as "systemic", thus undermining the scientific and educational
potential of the country.
Scientometrics, as a tool for quality control of scientists and educators in the
normative legal acts of the authorities, should be considered as a secondary quality
criterion, at least differentiated by branches of science and education. First of all, at the
level of public-law regulations of the relevant authorities, the paradigm of the
obligation to publish scientists and educators in foreign professional scientific
publications should be changed to their right. The quality of functioning of researchers
at scientific and educational institutions, especially in those where training of
specialists for industry is carried out, should be determined first of all by the
introduction of their scientific development into mass production, then by the number
of patents for inventions, utility models. And only after that - by publications.
Scientific publications of scientists in foreign scientific professional journals,
especially in foreign languages, should be considered differently in the society and in
public authorities, according to the branches of science. At the same time, aspects of the
possibility of their negative manifestation for the state, first of all in the context of
innovative factors, acceleration of industrial scientific and technical growth of the
economy of the country of its well-being should be taken into account. Particular
attention should be paid to the negative effects on national security, in its individual
sectors, of the threat of leakage of publicly available scientific information abroad. The
kind of scientific information that can become critical in the global competition of
states for various advantages over the country.
Key words: law, scientometry, evaluation of professional activity of scientists and
scientific-pedagogical staff.
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Юридична природа майнового паю
як об’єкта аграрних правовідносин
Маилмвзи наи є мпмбйзвзк
мб’єкрмк агоаолзт ноавмвіглмпзл ра
є таоакрдолзк гйя гвмт взгів
пуб’єкрів агоаолмгм нігнозєклзурва
– кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв ра пійщпщкмгмпнмгао-пщкзт кммндоарзвів. Пмлярря
каилмвмгм наы агоаолд жакмлмгавпрвм лд кіпрзрщ. Вігнмвіглм гм Закмлу
Укоаїлз «Пом кммндоауіы» віг 10
йзнля 2003 о. наи – уд каилмвзи
нмвмомрлзи влдпмк фйдла (апмуіимвалмгм фйдла) кммндоарзву у првмодлля ра омжвзрмк кммндоарзву,
якзи жгіиплыєрщпя хйятмк ндодгафі
кммндоарзву каила, в рмку фзпйі
гомхди, каилмвзт ноав, а ракме ждкдйщлмї гійялкз.
В агоаолмку жакмлмгавпрві пундодфйзвм взжлафдлм ноавмву нозомгу
каилмвмгм наы. З мглмгм бмку, каилмвзи наи взжлаєрщпя фзллзк жакмлмгавпрвмк як мб’єкр абпмйырлзт
ноавмвіглмпзл. Так, жгіглм пр. 9 Закмлу Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» віг
14 йырмгм 1992 о. каилмвзи наи є
вйапліпрщ фйдлів нігнозєкпрва. Чйдлз кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгао-
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пщкмгм нігнозєкпрва взжлаырщпя
ракме пніввйаплзкакз каила галмгм
нігнозєкпрва в фапрзлі каила, яку
вмлз мгдоеуырщ у оажі взтмгу іж
нігнозєкпрва, рмбрм в омжкіоі каилмвмгм наы. Вмглмфап фзллд жакмлмгавпрвм нмжбавйяє вйаплзків каилмвмгм наы мглмгм іж лаибійщх таоакрдолзт гйя ноава вйаплмпрі ноавмкмфлмпрди – ноава омжнмоягедлля
каилмвзк наєк, мпкійщкз ноавм омжнмоягедлля пвмїк каилмвзк наєк жа
вйаплзк омжпугмк фйдл нігнозєкпрва лабуває йзхд ніпйя нознзлдлля
фйдлпрва в нігнозєкпрві. Така рдлгдлуія таоакрдола і гйя Закмлу
Укоаїлз «Пом пійщпщкмгмпнмгаопщку
кммндоауіы» в одгакуії віг 20 йзпрмнага 2012 о., омжгій V якмгм кає лажву «Поавм вйаплмпрі ла наи», ноз
ущмку наи нмвдораєрщпя фйдлмві кммндоарзву в ларуоі йзхд у оажі взтмгу іж нігнозєкпрва (пр. 16).
В агоаолм-ноавмвіи лаууі Укоаїлз номбйдкз ноавмвмї нозомгз каилмвмгм наы ра ноава ла каилмвзи
наи фйдлів лдгдоеавлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв гмпйігеуырщ О. В. Гасуомва, В. Ф. Жаодлкм,

Юридична природа майнового паю як об’єкта аграрних правовідносин . . .
В. М. Єокмйдлкм,
В. І. Сдкфзк,
А. М. Срарівка, В. Ю. Уокдвзф ра
ілхі вфдлі. Сномбу взжлафзрз ноавмву нозомгу каилмвмгм наы ра ноава
ла каилмвзи наи фйдлів кмйзхліт
кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
нігнозєкпрв жомбйдлм в гзпдорауіилмку гмпйігедллі О. І. Хмомхдвпщкмї («Поавмві апндкрз наывалля
каила кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв в Укоаїлі»,
2019).
Вмглмфап,
нмоівляйщлмноавмвд гмпйігедлля ноавмвмї нозомгз каилмвзт наїв фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоа-рзвів в гмкрозлі агоаолмгм
ноава Укоаїлз лд номвмгзйзпщ.
Мдрмы галмї праррі є ж’япувалля
пнійщлзт ра вігкіллзт мжлак каилмвмгм наы як мпмбйзвмгм мб’єкра
агоаолзт ноавмвіглмпзл в кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
кммндоарзват, впралмвйдлля ноавмвмї нозомгз ноава ла каилмвзи
наи ра пндузсікз имгм лабурря і
одайіжауії жайделм віг взгу лдгдоеавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва.
Дмпйігедлля ноавмвмї нозомгз
каилмвмгм наы гає кмейзвіпрщ взжлафзрз іпрмрлі мжлакз, які гмжвмйяырщ вігкдеуварз имгм віг ілхзт нмлярщ, а пакд:
а) каилмвзи наи лд іплує як
мб’єкр кардоіайщлмгм пвіру гм кмкдлру имгм взродбувалля в ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат. Так, Закмл
Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» (ф. 3 пр.
9) ндодгбафає, цм гомкагялзл кмед
мрозкарз каилмвзи наи ларуомы,
гоіхкз абм уіллзкз нандоакз йзхд
ноз нознзлдллі фйдлпрва в нігнозєкпрві. Вігнмвіглм гм пр. 16 Закмлу
Укоаїлз «Пом пійщпщкмгмпнмгаопщку
кммндоауіы» сіжзфла фз ыозгзфла
мпмба, яка влдпйа пвіи каилмвзи наи
у кммндоарзв у смокі ждкдйщлмї гійялкз, мрозкує пвіи каилмвзи наи
взкйыфлм у смокі ждкдйщлмї гійялкз, рмбрм в ларуоі (ла кіпудвмпрі)
йзхд ніпйя взтмгу, взкйыфдлля ж

кммндоарзву фз йіквігауії кммндоарзву;
б) каилмвзи наи іплує взкйыфлм
у ваоріплмку взоажі. Так, жгіглм пр. 9
Закмлу Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд
пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм»
гм пкйагу наимвмгм смлгу каила,
якзи нігйягає омжнмгійу ла каилмві
наї, вкйыфаєрщпя йзхд ваоріпрщ каилмвзт уіллмпрди нігнозєкпрва;
в) каилмвзи наи є мпмбйзвзк
мб’єкрмк агоаолзт ноавмвіглмпзл, а
пакд, як жажлафає В. Ю. Уокдвзф,
влуроіхліт агоаолзт ноавмвіглмпзл
[1];
г) ноавм ла каилмвзи наи є нігправмы гйя лабурря ноава вйаплмпрі
ла каилм, гомхі абм уіллі нандоз у
оажі нознзлдлля фйдлпрва в кмйдкрзвлмку
пійщпщкмгмпнмгаопщкмку
нігнозєкпрві фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмку кммндоарзві.
Вмглмфап лдмбтіглм жвдолурз
увагу, цм нмоягмк смокувалля каилмвзт наїв в кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
кммндоарзват іпрмрлм вігоіжляєрщпя. Так, каилмвзи наи фйдла кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нігнозєкпрва
смокувавпя в оджуйщрарі омжнаывалля каила кмйдкрзвлмї вйаплмпрі вкажалзт нігнозєкпрв вігнмвіглм гм
нознзпів Закмлів Укоаїлз «Пом вйапліпрщ» віг 7 йырмгм 1991 о. ра «Пом
кмйдкрзвлд
пійщпщкмгмпнмгаопщкд
нігнозєкпрвм», а ракме имгм омжкіо
нігйягав урмфлдллы жгіглм іж взкмгакз Укажів Поджзгдлра Укоаїлз
«Пом жатмгз цмгм жабджндфдлля жатзпру каилмвзт ноав пдйял у номудпі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа
дкмлмкікз» віг 29 піфля 2001 о. ра
«Пом гмгаркмві жатмгз цмгм нігвзцдлля оівля жатзпру каилмвзт ноав
пійщпщкмгм лапдйдлля» віг 27 пдонля
2002 о.
Згіглм іж Закмлмк Укоаїлз «Пом
кмйдкрзвлд
пійщпщкмгмпнмгаопщкд
нігнозєкпрвм» гм наимвмгм смлгу
каила жаоатмвувайапя ваоріпрщ мплмвлзт взомблзфзт і мбмомрлзт жапмбів, првмодлзт жа оатулмк гіяйщлмпрі
нігнозєкпрва, уіллі нандоз, акуії,
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гомхі ра вігнмвігла фапрка віг уфапрі
в гіяйщлмпрі ілхзт нігнозєкпрв і
могаліжауіи. Дйя омжоатулку наимвмгм смлгу ваоріпрщ впіт акрзвів
нігнозєкпрва жкдлхувайапя ла пуку
бмогів, ла ваоріпрщ каила пмуіайщлмї
псдоз, а ракме каила, цм лд нігйягайм наываллы. Рмжкіо каилмвмгм
наы фйдла кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва жайдеав
віг омжкіоу имгм роугмвмгм влдпку
і взжлафавпя вігнмвіглм гм Мдрмгзкз взжлафдлля роугмвзт влдпків
фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв, у рмку фзпйі
одмогаліжмвалзт, жарвдогедлмї лакажмк Міліпрдопрва агоаолмї нмйірзкз
Укоаїлз віг 21 фдовля 2005 о.
№ 274.
Маилмвзи наи фйдла пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву смокуєрщпя ла мплмві имгм влдпків – наимвмгм влдпку, гмгаркмвмгм наимвмгм
влдпку, кммндоарзвлзт взнйар ра
взнйар ла наї, які лд взнйафуырщпя
фйдлмві кммндоарзву, а нозєглуырщпя гм имгм каилмвмгм наы. Вігнмвіглм гм пр. 7 Закмлу Укоаїлз «Пом
пійщпщкмгмпнмгаопщку
кммндоауіы»
нмоягмк взжлафдлля омжкіоу наимвмгм влдпку кмелмгм фйдла кммндоарзву взжлафаєрщпя номнмоуіилм гм имгм уфапрі у гмпнмгаопщкіи гіяйщлмпрі
кммндоарзву вігнмвіглм гм жанйалмвалмгм мбпягу і ваормпрі нмпйуг, цм
лагаырщпя кммндоарзвмк. Апмуіимвалі фйдлз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
мбпйугмвуыфмгм кммндоарзву жгіиплыырщ наимві влдпкз у омжкіоі, взжлафдлмку прарурмк ущмгм кммндоарзву. У пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом
кммндоауіы» ндодгбафдлм, цм наи
кмелмгм фйдла кммндоарзву смокуєрщпя жа оатулмк оажмвмгм влдпку абм
фапрмк номрягмк ндвлмгм ндоімгу.
Маилмві влдпкз муілыырщпя у гомхмвіи смокі. Рмжкіо наы фйдла кммндоарзву жайдезрщ віг сакрзфлмгм
имгм влдпку гм наимвмгм смлгу. Паї,
в рмку фзпйі одждовлмгм і пндуіайщлмгм смлгів, є ндопмлісікмвалзкз і
у пукі взжлафаырщ жагайщлу фапрку
кмелмгм фйдла кммндоарзву у каилі
кммндоарзву.
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Оред, каилмвзи наи як мпмбйзвзи мб’єкр агоаолзт ноавмвіглмпзл –
уд муілдла у гомхмвмку взоажі фапрзла лайделмгм ла ноаві вйаплмпрі
каила кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву, яка
взжлафає гмйы уфапрі фйдла нігнозєкпрва в наимвмку смлгі каила нігнозєкпрва, жайделу віг имгм роугмвмгм влдпку (гйя кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв) фз
каилмвмгм/гомхмвмгм влдпку (гйя
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзвів)
і кмед бурз в упралмвйдлмку фзллзк жакмлмгавпрвмк нмоягку взродбувала в ларуоі, гомхат абм уіллзт
нандоат у оажі нознзлдлля віглмпзл
фйдлпрва.
Поавм ла каилмвзи наи кмела
омжгйягарз
в
мб’єкрзвлмку
ра
пуб’єкрзвлмку омжукіллі. В мб’єкрзвлмку омжукіллі ноавм ла каилмвзи наи пралмвйярщ лмокз фзллмгм
жакмлмгавпрва Укоаїлз, які взжлафаырщ кдталіжк лабурря ра одайіжауії
ущмгм ноава. В пуб’єкрзвлмку омжукіллі ноавм ла каилмвзи наи вкйыфає в пдбд жгарліпрщ ндвлмгм пуб’єкра
лабурз ра одайіжуварз галд ноавм.
Поавм ла каилмвзи наи пралмвзрщ дйдкдлр пндуіайщлмї ноавмжгарлмпрі сіжзфлмї фз ыозгзфлмї мпмбз.
Взлзклдлля ноава ла каилмвзи наи
фзллд
жакмлмгавпрвм
Укоаїлз
нмв’яжує іж лаявліпры ноава фйдлпрва
мпмбз в лдгдоеавлмку пійщпщкмгмпнмгаопщкмку нігнозєкпрві. Так, лабурз ноавм ла каилмвзи наи в оджуйщрарі наывалля каила кмгйз йзхд гомкагялз – фйдлз кмйдкрзвлзт
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв
ра мпмбз, жа якзк жбдоігаєрщпя ноавм
фйдлпрва в ущмку нігнозєкпрві. Поавм ла каилмвзи наи в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку кммндоарзві лабуваырщ
сіжзфлі мпмбз (у взомблзфмку кммндоарзві) ра сіжзфлі і ыозгзфлі мпмбз (у мбпйугмвуыфмку кммндоарзві)
ніпйя нозилярря їт гм фйдлів ракзт
нігнозєкпрв ра влдпдлля лзкз наимвмгм влдпку. Поз ущмку вйаплзкмк
впщмгм каила наимвмгм смлгу жайзхаєрщпя лдгдоеавлд пійщпщкмгмпнм-
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гаопщкд нігнозєкпрвм, якд пакмпріилм жгіиплыє нмвлмваедлля вмймгілля, кмозпрувалля і омжнмоягедлля
лайделзкз имку мб’єкракз ноава
вйаплмпрі в мпмбі пвмїт прарурлзт
могалів уноавйілля.
Пігправакз лабурря ноава ла
каилмвзи наи є ыозгзфлі сакрз, ж
якзкз жакмл нмв’яжує взлзклдлля
ноава ла каилмвзи наи. Дм ыозгзфлзт сакрів, які буйз нмв’яжалі іж
мпмбйзвзкз ноавмвзкз мжлакакз
мпмбз, яка нодрдлгувайа ла лабурря
ноава ла каилмвзи наи в кмйдкрзвлмку пійщпщкмгмпнмгаопщкмку нігнозєкпрві, лайдеайз сакр фйдлпрва в
лдгдоеавлмку пійщпщкмгмпнмгаопщкмку нігнозєкпрві ра лаявліпрщ роугмвмгм влдпку в кмйдкрзвлд каилм
ракмгм пійщгмпннігнозєкпрва. Юозгзфлзкз сакракз гйя лабурря ноава
ла каилмвзи наи в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку кммндоарзві є сакр нозилярря мпмбз гм пкйагу фйдлів ракмгм нігнозєкпрва ра влдпдлля лды
наимвмгм влдпку в нмоягку, промкз
ра омжкіоат, ндодгбафдлзт прарурмк
кммндоарзву. Вмглмфап лдмбтіглм
жвдолурз увагу, цм ноавм ла каилмвзи наи кмед лабуварзпя у нмоягку
пнагкувалля. Так, в жакмлмгавпрві
жакоінйдлм кмейзвіпрщ ндодгарз
каилмвзи наи у пнагцзлу вігнмвіглм гм узвійщлмгм жакмлмгавпрва
Укоаїлз ра праруру нігнозєкпрва.
Кмйм мпіб, які кмеурщ прарз пнагкмєкуякз ноава ла каилмвзи наи, в
жакмлмгавпрві лд мбкдедлм. Упнагкувалля ноава ла каилмвзи наи в
кмйдкрзвлмку
пійщпщкмгмпнмгаопщкмку нігнозєкпрві фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмку кммндоарзві лд нмомгеує
у пнагкмєкуя ноава фйдлпрва у ракмку нігнозєкпрві, якд є мпмбзпрзк
ноавмк і нознзлярщпя у жв’яжку іж
пкдоры пнагкмгавуя. Такзк фзлмк, в
фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз ндодгбафдлм гва пнмпмбз лабурря ноава ла каилмвзи наи – ндовіплзи
пнмпіб, жа якзк ноавм ла каилмвзи
наи взлзкає вндохд, лджайделм віг
вмйі нмндодглщмгм пуб’єкра галмгм
ноава (наывалля каила кмйдкрзвлмгм пійщгмпннігнозєкпрва, нозилярря

гм фйдлів пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
кммндоарзву ра влдпдлля наимвмгм
влдпку) ра нмтіглзи пнмпіб лабурря
ноава ла каилмвзи наи, жа якзк вігбуваєрщпя ндодтіг уед іплуыфмгм
ноава ла каилмвзи наи віг мглієї
мпмбз гм ілхмї (пнагкувалля ноава
ла каилмвзи наи).
В агоаолм-ноавмвіи йірдоаруоі
жупроіфаырщпя гва нігтмгз гм омжукілля жкіпру ноава ла каилмвзи наи:
а) мрмрмелдлля ноава ла каилмвзи
наи іж ноавмк вйаплмпрі ра взжлалля
имгм мб’єкрмк абпмйырлзт ноавмвіглмпзл [2]; б) віглдпдлля ноава ла
каилмвзи
наи
гм
ноав
жмбмв’яжайщлзт [3; 4]. Поавм ла каилмвзи наи в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку
нігнозєкпрві є кмкнйдкплзк ноавмк
ра вкйыфає лапрунлі ноавмкмфлмпрі
пуб’єкра галмгм ноава: а) ноавм ла
цмоіфлд лаоатувалля фапрзлз нозбурку жайделм віг фапркз у наимвмку смлгі каила фйдла кмйдкрзвлмгм
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву; б) ноавм мрозкарз каилмвзи
наи ларуомы, гоіхкз абм уіллзкз
нандоакз у взнагку нознзлдлля
віглмпзл фйдлпрва. Хаоакрдо ноавмвзт жв’яжків, які пкйагаырщпя кіе
лдгдоеавлзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзк
нігнозєкпрвмк ра пуб’єкракз ноава
ла каилмвзи наи, гмжвмйяє взжлафзрз жкіпр ноава ла каилмвзи наи,
якзк є взкмга пуб’єкра ноава ла
каилмвзи наи цмгм цмоіфлмгм лаоатувалля фапрзлз нозбурку в жайделмпрі віг омжкіоу ущмгм наы ра цмгм
взгійдлля каилмвмгм наы в ларуоі,
гомхат ра уіллзт нандоат ноз нознзлдллі віглмпзл фйдлпрва в нмоягку, взжлафдлмку фзллзк жакмлмгавпрвмк ра ймкайщлзкз лмокарзвлмноавмвзкз акракз, а лдгдоеавлд
пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм,
в пвмы фдогу, лдпд мбмв’яжмк цмгм
жагмвмйдлля ракзт взкмг. Наявліпрщ
гвмт кмлкодрлм взжлафдлзт пуб’єкрів, мгзл ж якзт (унмвлмваедлзи
пуб’єкр) лагійдлзи ноавакз взкмгз
(цмгм лаоатувалля фапрзлз нозбурку ра взгійдлля наы в ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат), а ла ілхм-
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гм пуб’єкра (жмбмв’яжалзи пуб’єкр)
нмкйагдлм мбмв’яжмк жагмвмйдлля
взкмг унмвлмваедлмгм пуб’єкра, гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм ноавм
ла каилмвзи наи лабуваєрщпя і одайіжуєрщпя у віглмплзт ноавмвіглмпзл, а лд абпмйырлзт.
Такзк фзлмк, жа пвмїк жкіпрмк
ноавм ла каилмвзи наи є ноавмк
жмбмв’яжайщлмгм таоакрдоу, в пзйу
якмгм мгла мпмба (лдгдоеавлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм) жмбмв’яжала вфзлзрз ла кмозпрщ ілхмї
мпмбз (пуб’єкра ноава ла каилмвзи
наи) ндвлі гії, як рм цмоіфлм лаоатмвуварз фапрзлу нозбурку в жайделмпрі віг омжкіоу каилмвмгм наы ра
взгійзрз каилмвзи наи в ларуоі,
гомхат абм уіллзт нандоат ноз взтмгі мпмбз іж нігнозєкпрва, а пуб’єкр
ноава ла каилмвзи наи кає ноавм
взкагарз взкмлалля пійщгмпннігнозєкпрвмк
пвмїт
мбмв’яжків.
Змбмв’яжайщлзи таоакрдо ноава ла
каилмвзи наи нігрвдогеуєрщпя ракме рзк, цм ноз йіквігауії нігнозєкпрва наї фйдлів нігнозєкпрва взгаырщпя їк ларуомы абм гоіхкз фз
уіллзкз нандоакз ніпйя жагмвмйдлля нодрдлжіи кодгзрмоів. Тмбрм, ноавм ла каилмвзи наи, як жмбмв’яжайщлд ноавм, жгіглм лмок фзллмгм жакмлмгавпрва нігйягає одайіжауії йзхд ніпйя жагмвмйдлля взкмг,
цм взнйзваырщ іж ноава абпмйырлмгм (ноава вйаплмпрі рмцм).
Окоік жкіпру, ноавм ла каилмвзи
наи таоакрдозжуєрщпя йзхд имку
вйапрзвзк мб’єкрмк, якзк є гії лдгдоеавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нігнозєкпрва (кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва фз
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву) цмгм лаоатувалля фапрзлз нозбурку ла наи, а ракме цмгм взгійдлля в ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат каилмвмгм наы ноз нознзлдллі
фйдлпщкзт ноавмвіглмпзл.
Пігправз нознзлдлля ноава ла
каилмвзи наи кмела кйапзсікуварз
в жайделмпрі віг пвмбмгз вмйдвзявйдлля пуб’єкра ноава ла каилмвзи
наи ла роз взгз: а) нігправз, які
жайдеарщ віг вмйдвзявйдлля пуб’єкра
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ноава ла каилмвзи наи (одайіжауія
ноава ла каилмвзи наи хйятмк имгм
взродбувалля в ларуоі, гомхат абм
уіллзт нандоат); б) нігправз, які
фапркмвм жайдеарщ віг вмйдвзявйдлля пуб’єкра ноава ла каилмвзи наи
(пнагкувалля ноава ла каилмвзи
наи жа жанмвірмк); в) нігправз, які лд
жайдеарщ віг вмйдвзявйдлля пуб’єкра
ноава ла каилмвзи наи (пнагкувалля ноава ла каилмвзи жа жакмлмк,
нмгахдлля ноава ла каилмвзи наи
у взнагку лдгмпрафі каила гйя
жагмвмйдлля взкмгз пуб’єкра ущмгм
ноава ніпйя жагмвмйдлля взкмг
кодгзрмоів; лакйагдлля пряглдлля
ла каилмвзи наи, ніпйя взгійдлля
имгм в ларуоі, гомхат абм уіллзт
нандоат, жа бмогакз пуб’єкра ноава
ла каилмвзи наи).
В
агоаолмку
жакмлмгавпрві
Укоаїлз ндодгбафдлі оіжлі взкмгз
цмгм нмпвігфдлля ноава ла каилмвзи наи фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв ра
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзввів. Помрягмк 1992-2001 омків
мбмв’яжкмвмгм нмпвігфдлля ндвлзк
гмкукдлрмк ноава ла каилмвзи наи
фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв лд буйм ндодгбафдлм. Мдрмгзфлзкз одкмкдлгауіякз нм нозварзжауії каила
кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
нігнозєкпрв, які буйз птвайдлі
Міліпрдопрвмк пійщпщкмгм гмпнмгаопрва і номгмвмйщпрва Укоаїлз, Укоаїлпщкмы акагдкієы агоаолзт лаук
2 емврля 1992 о., ндодгбафаймпя,
цм ндовзллзи мбйік наїв кмед
жгіиплыварзпя у одєпроат гвмт взгів:
у наимвзт клзекат абм наимвзт нмпвігфдллят. Паимва клзека вігкозвайапя ла кмелмгм фйдла кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва, взгавайапя имку ла оукз і
буйа гмкукдлрмк, цм жапвігфував
омжкіо ра гзлакіку имгм наы. Зоажмк
наимвмї клзекз був лавдгдлзи у
гмгаркат гм галмї нмпралмвз, вмглмфап нігнозєкпрвм кмгйм нозилярз
ілху її смоку. Алайірзфлзи мбйік
каилмвзт наїв буйм одкмкдлгмвалм
вдпрз в Клзжі наїв фйдлів лдгдоеав-
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лмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва.
Вігпурліпрщ жакмлмгавфм водгуйщмвалмгм нмоягку нмпвігфдлля ноава ла каилмвзи наи ла ноакрзуі
нозжвмгзйа гм жймвезвалщ ж бмку
нмпагмвзт мпіб нігнозєкпрва ра нмоухдлля каилмвзт ноав имгм фйдлів.
Тмку Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз
«Пом жатмгз цмгм жабджндфдлля жатзпру каилмвзт ноав пдйял у номудпі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа
дкмлмкікз» віг 29 піфля 2001 о. буйм
жаномвагедлм гмкукдлрайщлд нмпвігфдлля ноава вйаплмпрі ла наї хйятмк взгафі пвігмурв ном ноавм вйаплмпрі ла наи фйдла кмйдкрзвлмгм
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва (каилмвзт пдорзсікарів). Фмока
ракмгм Свігмурва буйа жарвдогедла
нмпралмвмы
Кабілдру
Міліпроів
Укоаїлз «Пом водгуйывалля нзралщ
цмгм жабджндфдлля жатзпру каилмвзт ноав пдйял у номудпі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоу дкмлмкікз»
віг 28 йырмгм 2001 о. № 177.
Вмглмфап мпмбйзвмпрі нмпвігфдлля ноава ла каилмвзи наи фйдлів
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзвів
в фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз лд
взжлафдлі. Тмку уі нзралля віглдпдлі
гм ймкайщлмї лмокмрвмофмпрі ра водгуйщмвуырщпя в прарурат фз ілхзт
ймкайщлзт
лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат жажлафдлзт кммндоарзвів.
Як буйм жгагалм взцд, ноавм ла
каилмвзи наи є кмкнйдкплзк ноавмк, якд вкйыфає в пдбд гві ноавмкмфлмпрі – ноавм взкмгз цмоіфлмгм
лаоатувалля фапркз нозбурку в жайделмпрі віг фапркз у наимвмку смлгі ра ноавм взкмгз взгійдлля каилмвмгм наы в ларуоі, гомхат абм
уіллзт нандоат ноз взтмгі іж нігнозєкпрва.
В жакмлмгавпрві лд впралмвйдлм
пндуіайщлмгм кдталіжку одайіжауії
пуб’єкрмк ноава ла каилмвзи наи
ноавмкмфлмпрі цмоіфлмгм мрозкалля
фапркз нозбурку, яка нознагає ла
имгм каилмвзи наи. Закмл Укоаїлз
«Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» мбкдезвпя вкажівкмы ла рд, цм фйдлу нігнозєкпрва

цмоіфлм
лаоатмвуєрщпя
фапрзла
нозбурку жайделм віг фапркз у наимвмку смлгі, яку жа имгм баеалляк
кмед бурз взнйафдлм абм жаоатмвалм
у жбійщхдлля фапркз в наимвмку
смлгі (пр. 9). Взоіхдлля впіт ілхзт
нзралщ одайіжауії галмї ноавмкмфлмпрі пуб’єкра ноава ла каилмвзи наи
віглдпдлм гм ймкайщлмї ноавмрвмофмпрі.
Вігнмвіглм гм пр. 26 Закмлу
Укоаїлз «Пом кммндоауіы» взнйарз
ла наї – уд взнйарз фапрзлз гмтмгу
кммндоарзву ла наї фйдла ра апмуіимвалмгм фйдла кммндоарзву. Рмжкіо
взнйар ла наї впралмвйыєрщпя оіхдлляк жагайщлзт жбмоів фйдлів кммндоарзву ніпйя вігоатувалщ мбмв'яжкмвзт кмхрів ла смокувалля і нмнмвлдлля имгм смлгів. Взнйарз кмеурщ жгіиплыварзпя у гомхмвіи смокі, рмваоакз, уіллзкз нандоакз, а
ракме у смокі жбійщхдлля наы ра в
ілхзт смокат, ндодгбафдлзт прарурмк кммндоарзву. Загайщла пука взнйар ла наї лд кмед ндодвзцуварз
20 вігпмрків гмтмгу, взжлафдлмгм гм
омжнмгійу.
Закмлмк Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» ндодгбафдлм, цм каилмвзи наи
кмед упнагкмвуварзпщ вігнмвіглм гм
узвійщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз
ра праруру нігнозєкпрва (ф. 2 пр. 9).
У пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом кммндоауіы» ракме жажлафаєрщпя, цм
ноавм вйаплмпрі фйдлів кммндоарзву
– сіжзфлзт мпіб ла пвмы жагайщлу
фапрку упнагкмвуєрщпя. Якцм ноз
упнагкуваллі ноава ла каилмвзи наи
имгм пнагкмєкдущ є фйдлмк рмгм е
лдгдоеавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва, цм і пнагкмгавдущ,
ваоріпрщ упнагкмвалмгм каилмвмгм
наы кмед бурз гмгала гм ваормпрі
каилмвмгм наы пнагкмєкуя. У рмку
е взнагку, кмйз пнагкмєкдущ ноава
ла каилмвзи наи лд є фйдлмк лдгдоеавлмгм
пійщгмпннігнозєкпрва,
віл кає ноавм ніпйя мрозкалля пвігмурва ла пнагцзлу одайіжуварз
пвмє ноавм ла каилмвзи наи хйятмк
имгм взродбувалля в ларуоі, гомхат
абм уіллзт нандоат.
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В агоаолмку жакмлмгавпрві ндодгбафдлі мпмбйзвмпрі укйагдлля
угмг іж ноавмк ла каилмвзи наи кмйзхліт фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв. Так,
Укажакз Поджзгдлра Укоаїлз «Пом
жатмгз цмгм жабджндфдлля жатзпру
каилмвзт ноав пдйял у номудпі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа дкмлмкікз» ра «Пом гмгаркмві жатмгз
цмгм нігвзцдлля оівля жатзпру
каилмвзт ноав пійщпщкмгм лапдйдлля» буйм жаномвагедлм кдталіжкз
ндодгафі наїв в модлгу ж взнйармы
модлглмї нйарз в омжкіоі лд кдлхд
мглмгм вігпмрка ваормпрі наы, а ракме кунівйы-номгае, гаоувалля,
кілу, ндодгафу у пнагцзлу ракзт
наїв [5; 6]. З 2003 о. нм 2013 о. гіяв
Пмоягмк номгаеу ла нубйіфлзт рмогат каилмвзт наїв фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв, якзи був жарвдогедлзи лакажмк Міліпрдопрва агоаолмї нмйірзкз
Укоаїлз віг 28 піфля 2003 о. № 14.
Цди Пмоягмк взжлафав номудгуоу
номгаеу ла нубйіфлзт рмогат каилмвзт наїв фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв, у рмку фзпйі одмогаліжмвалзт, жа укмвз
лаявлмпрі гвмт і бійщхд номнмжзуіи
віг нмкунуів цмгм нозгбалля узт
каилмвзт наїв.
Піпйя нозпкмодлмї одпроукруозжауії кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв вігнмвіглм гм
Укажу Поджзгдлра Укоаїлз «Пом
лдвігкйаглі жатмгз цмгм нозпкмодлля одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа
дкмлмкікз» віг 3 гоугля 1999 о. лд
впі кмйзхлі фйдлз ракзт нігнозєкпрв одайіжуварз пвмє ноавм ла
каилмвзи наи хйятмк влдпдлля ракмгм наы гм првмодлзт ла мплмві
кмйдкрзвлзт
пійщгмпннігнозєкпрв
лмвзт пуб’єкрів агоаолмгм гмпнмгаоывалля абм взродбувалля каилмвмгм наы в ларуоі, гомхат фз уіллзт
нандоат. За ракзт укмв вігнмвіглм
гм пр. 31 Закмлу Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» у оажі одмогаліжауії нігнозєкпрва наї имгм фйдлак абм їт
пнагкмєкуяк взгаырщпя ноавмлапру-
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нлзкакз ущмгм нігнозєкпрва жа оатулмк каила, якд буйм віглдпдлд гм
пкйагу наимвмгм смлгу нігнозєкпрва ла гару имгм одмогаліжауії і ндодгалд ла байалп ноавмлапрунлзкак.
У взнагку вігпурлмпрі ноавмлапрунлзка одпроукруозжмвалмгм кмйдкрзвлмгм
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нігнозєкпрва, каилм наимвмгм смлгу
ракмгм нігнозєкпрва, омжнаимвалд ла
каилмві наї, які лд буйз взродбувалі
в ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат,
вваеаєрщпя пнійщлмы фапркмы вйапліпры кмйзхліт фйдлів кмйдкрзвлмгм
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва. Вігнмвіглм гм Рдкмкдлгауіи цмгм взкмозпралля каила, якд ндодбуває у пнійщліи фапркмвіи вйаплмпрі,
жарвдогедлзт Накажмк Міліпрдопрва
агоаолмї нмйірзкз Укоаїлз віг 9 квірля 2001 о. № 97, каилм, якд ндодбуває у пнійщліи фапркмвіи вйаплмпрі,
взкмозпрмвуєрщпя
пніввйаплзкакз
лапрунлзкз пнмпмбакз: а) фапрзла
ілвдлраолзт мб'єкрів, які жагіялі у
взомблзфмку номудпі, ндодгаєрщпя в
модлгу пуб'єкру нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі ла нігправі гмгмвмоу модлгз; б) фапрзла ілвдлраолзт мб'єкрів,
які лд взкмозпрмвуырщпя у взомблзурві в галзи фап, айд лагайі кмед
бурз взкмозпрала, ндодгаєрщпя кмозпрувафдві каила ла жбдоігалля ла
нігправі гмгмвмоу птмву; в) фапрзла
ілвдлраолзт мб'єкрів, які лд жагіялі у
взомблзфмку номудпі і лд кає ндопндкрзвз имгм взкмозпралля, жа оіхдлляк пніввйаплзків кмед бурз
гдкмлрмвала і йіквігмвала, ноз ущмку кардоіайз віг гдкмлраеу жа їт
йіквігауіилмы ваоріпры вкйыфаырщпя
гм наимвмгм смлгу абм взгаырщпя
пніввйаплзкак в оатулмк їт каилмвзт наїв.
Закмлмгавпрвмк ндодгбафдлі ракме мпмбйзвмпрі одайіжауії ноава ла
каилмвзи наи фйдла пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву. У пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом кммндоауіы»
ндодгбафдлм, цм у оажі взтмгу абм
взкйыфдлля ж кммндоарзву сіжзфла
фз ыозгзфла мпмба кає ноавм ла
мгдоеалля пвмєї жагайщлмї фапркз
ларуомы, гоіхкз абм (жа баеалляк)

Юридична природа майнового паю як об’єкта аграрних правовідносин . . .
уіллзкз нандоакз вігнмвіглм гм їт
ваормпрі ла кмкдлр взтмгу, а ждкдйщлмї гійялкз – у ларуоі. Сромк ра
ілхі укмвз мгдоеалля фйдлмк кммндоарзву пвмєї жагайщлмї фапркз
впралмвйыырщпя прарурмк кммндоарзву, ноз ущмку промк мгдоеалля
жажлафдлмї фапркз лд кмед ндодвзцуварз гвмт омків, а вігйік имгм омжнмфзлаєрщпя ж 1 піфля омку, цм лапрає ж кмкдлру взтмгу абм взкйыфдлля ж кммндоарзву. Опмбйзвмпрі
нмвдолдлля ждкдйщлмї гійялкз жі
пкйагу наимвмгм смлгу пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву гдрайіжмвалі у пр. 16 Закмлу Укоаїлз «Пом
пійщпщкмгмпнмгаопщку кммндоауіы»,
вігнмвіглм гм якмї у оажі взтмгу,
взкйыфдлля ж кммндоарзву фз йіквігауії кммндоарзву сіжзфла фз ыозгзфла мпмба, яка влдпйа пвіи каилмвзи наи у кммндоарзв у смокі ждкдйщлмї гійялкз, мрозкує пвіи каилмвзи наи взкйыфлм у смокі ждкдйщлмї гійялкз, рмбрм в ларуоі (ла кіпудвмпрі). У оажі йіквігауії кммндоарзву каилмвзи наи у смокі ждкдйщлмї гійялкз лд кмед бурз взкмозпралзи гйя взнйарз жаомбірлмї нйарз
ноауівлзкак, взкмлалля жмбмв'яжалщ
ндодг быгедрмк, балкакз ра ілхзкз
кодгзрмоакз.
Пігвмгяфз нігпукмк номвдгдлмгм
гмпйігедлля, кмела жажлафзрз лапрунлд:
а) каилмві наї є мпмбйзвзкз
мб’єкракз влуроіхліт агоаолзт ноавмвіглмпзл, які взлзкаырщ кіе кмйдкрзвлзк
пійщпщкмгмпнмгаопщкзк
нігнозєкпрвмк фз пійщпщкмгмпнмгаопщкзк кммндоарзвмк – ж мглмгм бмку, ра фйдлмк ракмгм нігнозєкпрва
(имгм пнагкмєкудк) – ж гоугмгм бмку;

б) лд жваеаыфз ла рмрмеліпрщ
рдокілмймгії, нмоягмк смокувалля
каилмвзт наїв ра одайіжауії ноава ла
каилмвзи наи в кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзват
іпрмрлм вігоіжляєрщпя;
в) каилмвзи наи як мпмбйзвзи
мб’єкр агоаолзт ноавмвіглмпзл – уд
муілдла у гомхмвмку взоажі фапрзла
лайделмгм ла ноаві вйаплмпрі каила
кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарзву, яка взжлафає
гмйы уфапрі фйдла нігнозєкпрва в
наимвмку смлгі каила нігнозєкпрва,
жайделу віг имгм роугмвмгм влдпку
(гйя кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв) фз каилмвмгм/гомхмвмгм влдпку (гйя пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзвів) і кмед
бурз в упралмвйдлмку фзллзк жакмлмгавпрвмк нмоягку взродбувала в
ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат у
оажі нознзлдлля віглмпзл фйдлпрва;
г) жа пвмїк жкіпрмк ноавм ла
каилмвзи
наи
є
ноавмк
жмбмв’яжайщлмгм таоакрдоу, в пзйу якмгм мгла мпмба (кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм фз пійщпщкмгмпнмгаопщкзи кммндоарзв) жмбмв’яжала вфзлзрз ла кмозпрщ ілхмї
мпмбз (фйдла ракмгм нігнозєкпрва фз
имгм пнагкмєкуя) ндвлі гії, як рм
цмоіфлм
лаоатмвуварз
фапрзлу
нозбурку в жайделмпрі віг омжкіоу
каилмвмгм наы ра взгійзрз каилмвзи наи в ларуоі, гомхат абм уіллзт
нандоат ноз взтмгі мпмбз іж нігнозєкпрва, а пуб’єкр ноава ла каилмвзи наи кає ноавм взкагарз взкмлалля пійщгмпннігнозєкпрвмк пвмїт
мбмв’яжків.
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Кмвайдлкм Т. О. Юозгзфла нозомга каилмвмгм наы як мб’єкра агоаолзт
ноавмвіглмпзл
В праррі ж’япмвалм пнійщлі ра вігкіллі мжлакз каилмвмгм наы як мпмбйзвмгм
мб’єкра агоаолзт ноавмвіглмпзл в кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзват; взжлафдлм ноавмву нозомгу ноава ла
каилмвзи наи ра пндузсіку имгм лабурря і одайіжауії жайделм віг взгу лдгдоеавл мгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва.
Кйыфмві пймва: агоаола одсмока; кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм; каилмвзи наи; наимвзи смлг; наывалля каила; ноавм ла каилмвзи наи; пвігмурвм ном ноавм вйаплмпрі ла каилмвзи наи; пійщпщкмгмпнмгаопщкзи кммндоарзв.

Кмвайдлкм Т. А. Юозгзфдпкая нозомга зкуцдпрвдллмгм ная как мбчдкра агоаолшт ноавммрлмхдлзи
В прарщд вшяплдлш мбцзд з мрйзфзрдйщлшд нозжлакз зкуцдпрвдллмгм ная как
мпмбмгм мбчдкра агоаолшт ноавммрлмхдлзи в кмййдкрзвлшт пдйщпкмтмжяипрвдллшт
нодгнозярзят з пдйщпкмтмжяипрвдллшт кммндоарзват; мнодгдйдлш ноавмвая нозомга ноава ла зкуцдпрвдллши наи з пндузсзка дгм нозмбодрдлзя з одайзжаузз в
жавзпзкмпрз мр взга лдгмпугаопрвдллмгм пдйщпкмтмжяипрвдллмгм нодгнозярзя.
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Kovalenko T. Legal nature of property share as an object of agrarian legal
relations
Property shares are special objects of internal agricultural legal relations that arise
between a collective agricultural enterprise or an agricultural cooperative – on the one
hand, and a member of such enterprise (its successor) – on the other hand.
Research of the legal nature of the property share gives an opportunity to determine
its essential features, which allow distinguishing it from other legal phenomena, namely:
a) the property share does not exist as an object of the material world until it is
demanded in goods, money or securities;
b) the property share exists exclusively in value form;
c) the property share is a special object of internal agrarian legal relations;
d) the right to a property share is the legal basis for acquiring goods, money or
securities in the case of termination of membership in a collective agricultural enterprise
or agricultural cooperative.
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Despite the identity of terminology, the procedures of property shares’ formation and
of realization of the right to property share in collective agricultural enterprises and in
agricultural cooperatives are significantly different.
Property share as a special object of agrarian legal relations is estimated in monetary
terms part of the property, owned by collective agricultural enterprise or agricultural
cooperative, which determines the share of the member's participation in the unit
property fund of enterprise or cooperative, depending on his labor contribution (for
collective agricultural enterprises) or property/monetary contribution (for agricultural
cooperatives), and may be demanded in accordance with established by legislation
procedure in goods, money or securities in the case of termination of membership
relations.
By its content, the right to property share is the right of the obligatory nature. By
virtue of the right to property share one person (collective agricultural enterprise or
agricultural cooperative) is obliged to act in favor of another person (member of such
enterprise or his successor) the next way: a) to calculate and grant annually the part of
the profit of enterprise or cooperative, that is depending on the size of the property share;
and b) to allocate the property share in goods, money or securities after the exit of the
member from the enterprise. The subject of the right to property share (member of
enterprise/cooperative or his successor) is able to demand from the agricultural enterprise
the implementation of its duties.
Ukrainian agrarian legislation provides different requirements for the certification of
property rights of members of collective agricultural enterprises and of agricultural
cooperatives.
The right to property share is a complex right, which includes two possibilities: a)
the right to claim the annual percentage of profit, depending on the amount of the share
of member in the unit fund of enterprise, and b) the right to claim the property share in
goods, money or securities in the case of termination of membership relations.
After the accelerated restructuring of collective agricultural enterprises, not all
former members of such enterprises have realized their rights to property share by
introducing such a share to new agricultural entities, that were created based on
collective agricultural enterprises, or by claiming the property share in goods, money or
securities. Under such conditions, in the case of reorganization of collective agricultural
enterprises shares of its members or their heirs shall be granted to the successors of this
enterprise at the expense of property that was attributed to the unit fund of the
enterprise on the date of its reorganization and transferred to the balance of the
successors.
In the case if the legal successor of the restructured collective agricultural enterprise
is absent, the property of the unitary fund of collective agricultural enterprise, split into
property shares that were not claimed in goods, money or securities, shall be considered
as a common shared property of the former members of such collective agricultural
enterprise.
Key words: agrarian reform; agricultural cooperative; collective agricultural enterprise;
property share; property sharing; the right to property share; certificate of ownership of a
property share..
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Особливості створення кафедри
церковного права в Новоросійському
імператорському університеті
З нмфаркмк ХХІ пр. в улівдопзрдрат Укоаїлз ра гдякзт ілхзт коаїл
нмфайз ж’явйярзпя касдгоз рдмймгії і
удокмвлмгм ноава. Нд в мпраллы фдогу уд буйм нмв’яжалм ж ндодмпкзпйдлляк жлафдлля номбйдкарзкз удокмвлмгм ноава гйя ноавмвмї пзпрдкз
Укоаїлз, а ракме ж ваейзвіпры вігомгедлля роагзуіи вірфзжлялмї ыозгзфлмї хкмйз, цм нмєглуырщ у пзпрдкі ыозпноугдлуії пвірпщкд і удокм-
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влд ноавм [1, c. 78]. Дйя омжукілля
ноавмвмї одайщлмпрі в лахіи гдоеаві
іпрмоія омжвзрку лаукз удокмвлмгм
ноава кає вдйзкд жлафдлля. Ймгм
мб’єкрзвлд взвфдлля жгарлд жбагарзрз, як гайуждві лаукз, рак і жагайщлу
рдмоіы ноава. Оред, жвдолдлля гм
іпрмоії пралмвйдлля ра омжвзрку «Цдокмвлмгм ноава», як гзпузнйілз і
лаукз в прілат Нмвмомпіипщкмгм ікндоармопщкмгм улівдопзрдру, вбафа-
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єрщпя лакз ваейзвмы пкйагмвмы гйя
омжукілля двмйыуії ыозгзфлмї мпвірз
в Укоаїлі.
Сзпрдклзи алайіж мпралліт гмпйігедлщ і нубйікауіи номсійщлмгм таоакрдоу гмжвмйяє нмкажарз, цм мкодкі
лаукмві омжвігкз ж іпрмоії жанмфаркувалля ра нмгайщхмгм омжвзрку взкйагалля Цдокмвлмгм ноава в Нмвмомпіипщкмку ікндоармопщкмку улівдопзрдрі
жгіиплывайз цд гмпйіглзкз ХІХ пр.,
які буйз бджнмпдодглікз пвігкакз рзт
нмгіи. Айд соагкдлраолзи таоакрдо
узт омжвігмк ра хруфлд взйуфдлля
їтліт гмпйігедлщ ж лаукмвмгм мбігу в
оагялпщкі фапз, мб’єкрзвлм упкйаглыырщ омжукілля іпрмоії пралмвйдлля
удокмвлмгм ноава, як лаукз і лавфайщлмї гзпузнйілз ла Півглі Укоаїлз.
Ілрдодп гм уієї номбйдкарзкз жлафлм
нмпзйзвпя ланозкілуі ХХ пр., влапйігмк фмгм вірфзжлялзкз гмпйіглзкакз
буйм номвдгдлм лзжку гмпйігедлщ, цм
прайз ваейзвзк, айд лд нмвлзк гмомбкмк ж уієї номбйдкарзкз. В кмлрдкпруайіжауії фмгм кмела лавдпрз лаукмві
ноауі І. А. Байщезк, Н. В. Єсодкмвмї,
Н. М. Діалмвмї, В. В. Лдвфдлка,
Г. П. Батфзвалез ра ілхзт вірфзжлялзт гмпйіглзків, які взявзйз ваейзві
сакрз ж іпрмоії ыозгзфлмї мпвірз в
Огдпі.
Мдрмы праррі є взоіхдлля жавгалля, ла мплмві алайіжу пндуіайщлмї
йірдоаруоз ра аотівлзт гмкукдлрів,
впралмвзрз ра урмфлзрз сакрз ж іпрмоії првмодлля ра гіяйщлмпрі касдгоз
удокмвлмгм ноава ноз Нмвмомпіипщкмку ікндоа-рмопщкмку улівдопзрдрі.
Ндмбтіглм лагмймпзрз ла рмку,
цм як пакмпріила лаука Цдокмвлд
ноавм в Євомні номгмвезйм пвмє іплувалля ра мсмокйдлля в фапз Сдодглщмвіффя, айд в укоаїлпщкзт ждкйят,
як і впі ыозгзфлі лаукз, вмла мсмокзйапщ лабагарм ніжліхд – ла оубдеі
XVIII-XIX пр. Наеайщ, у рі фапз
Укоаїла лд буйа лджайделмы гдоеавмы, а її рдозрмоії втмгзйз гм пкйагу
оіжлзт ікндоіи. Позбйзжлм ж 1808
омку, ла укоаїлпщкзт рдодлат ніг вйагмы Рмпіипщкмї ікндоії буйм жанмфаркмвалм одсмокувалля гутмвлзт хкій
[2, c. 74]. Міе ілхзк, жа кдру буйм

нмправйдлм жагафу номвдгдлля пзпрдкарзжауії и жбзоалля гедодй удокмвлмгм ноава. Оглак, взкйагалля и взвфдлля удокмвлзт жакмлів у уди ндоімг лмпзйз ндодваелм нозкйаглзи
таоакрдо, бдж жгіиплдлля ґоулрмвлзт
лаукмвзт ужагайщлдлщ.
Наукмвд мпкзпйдлля Цдокмвлмгм
(калмліфлмгм) ноава в Рмпіипщкмї ікндоії нмфаймпя в рми кмкдлр, кмйз рак
вйаплд смокувайзпя мплмвлі мжлакз
ноавмвмї пзпрдкз. Свмы фдогмы, уд
жкухувайм жвдорарзпя гм жаоубіелмгм
гмпвігу, хукарз мнрзкайщлі хйятз
нмєглалля псмокмвалмї роагзуії, ж
омжвзркмк ыозгзжауії пупнійщлзт
віглмпзл. Ммейзвм нознупрзрз, цм
ла акрзвіжауіы омжвзрку удокмвлмгм
ноава, як лавфайщлмї гзпузнйілз, рак і
лаукз, – у уіймку внйзлув номудп
пзпрдкарзжауії ноава Рмпіипщкмї ікндоії. І тмфа номудп жвдгдлля жакмлів
гдоеавз лд рмоклувпя пзпрдкарзжауії
удокмвлмгм ноава, віл нмкажав одайщліпрщ іплуыфмї номбйдкз [3, c. 19].
1835 оік прав ваейзвзк у взжлафдлі кіпуя удокмвлмгм (калмліфлмгм)
ноава, як лаукз в Рмпіипщкіи ікндоії.
Сакд рмгі, улівдопзрдрпщкзк прарурмк
буйм вномвагедлм взкйагалля уієї
гзпузнйілз ла ыозгзфлзт сакуйщрдрат. У рі фапз, її взкйагалля лмпзйм
ндодваелм бмгмпймвпщкзи таоакрдо,
цм іпрмрлм упкйаглывайм ілрдгоауіы
удокмвлмгм ноава гм пзпрдкз ыозгзфлзт лаук, айд пакд рмгі ж’явзйзпя і
ндохі пномбз ндодгйялурз кдрмгзку
взкйагалля галмгм куопу в лавфайщлзт жакйагат ікндоії [1, c. 74].
Згіглм праруру 1835 омку, взкйагалля удокмвлмгм ноава буйм жаномвагедлм в улівдопзрдрат, айд рійщкз
гйя пругдлрів-ыозпрів ноавмпйавлмгм
віомпнмвігалля. Пдохд пзпрдкарзфлд
взкйагдлля ущмгм куопу, бдж іпрмозфлмгм лаозпу, жгіиплзв касдгоайщлзи
номрмієоди Кзєвм-Смсіївпщкмгм пмбмоу, жапйуедлзи могзлаолзи номсдпмо улівдопзрдру Св. Вмймгзкзоа
Івал Мзтаиймвзф Сквмоумв (1795–
1863 оо.) [4, c.41-43] у ноауі «Занзпкз нм удокмвлмку жакмлмвдгдлщы»
(1848 о.) [5]. У 60-т омкат ХІХ пр.
Свяріхзи Сзлмг гмоуфзв ндодомбзрз
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уы ноауы ла нмпіблзк гйя впіт взцзт лавфайщлзт жакйагів гдоеавз [6,
c. 278]. Вмглмфап, ноавйіллы Кзївпщкмї Дутмвлмї Акагдкії буйм гмоуфдлм
омжомбзрз лавфайщлу номгоаку гйя
взкйагалля іпрмоії Поавмпйавлмї удоквз ра її жакмлмжлавпрва в пвірпщкзт
улівдопзрдрат ра взцзт лавфайщлзт
жакйагат [6, c. 278]. Оред, ж фапмк, уя
ноауя нмфайа взкмозпрмвуварзпщ і в
лавфайщлзт жакйагат Огдпз. В уіймку
е, взвфдлля удокмвлзт жакмлів, як
пакмпріилмї гзпузнйілз, буйм жаномвагедлм і в гутмвлзт акагдкіят, і в
пдкілаоіят, – жгіглм ж Взжлафдлляк
Свяріхмгм Сзлмгу віг 10 роавля
1840 о.
У номудпі нмгайщхмгм одсмокувалля мпвірлщмї пзпрдкз в Укоаїлі,
нмндфзрдйщ Кзївпщкмгм лавфайщлмгм
мкоугу вліп ла оагу улівдопзрдру Св.
Вмймгзкзоа номнмжзуіы віг 19 йзпрмнага 1844 о. ном вігкдеувалля удокмвлмгм жакмлмжлавпрва віг касдгоз
бмгмпймвпщкзт лаук, ж кдрмы взкйагалля имгм рійщкз пругдлрак ыозгзфлмгм сакуйщрдру [7, c. 119]. Цд оіхдлля аврмкарзфлм прайм пвмєоіглзк
нодудгдлрмк і гйя ілхзт лавфайщлзт
жакйагів в Наггліноялпщкіи Укоаїлі.
Мз нознупкаєкм, цм жа уієы нмгієы уваелм пйігкувайз і в Огдпі, гд
одкрмомк Хдопмлпщкмї (Огдпщкмї) гутмвлмї пдкілаоії (ж 20 фдовля 1841
омку нм 1845 оік. – Н. Є.) був райалмвзрзи бмгмпймв – Нзкмгзк (Мзкзра
Івалмвзф Кажалудв). В Огдпі віл мнзлзвпя вйаплд фдодж имгм номрзпрмялля
одсмокі гутмвлмї мпвірз в ікндоії. В
30-т омкат ХІХ пр., бугуфз аотікалгозрмк і одкрмомк Вярпщкмї гутмвлмї
пдкілаоії,
віл
жайуфавпя
мбдономкуомомк Свяріхмгм Сілмгу, гоасмк М.О. Помрапмвзк, гм ніггмрмвкз
номдкру лмвмгм управу гутмвлзт пдкілаоіи в гупі пдкуйяолмгм одсмокувалля. Оглак, нмгйягз аотікалгозра
лд жбігайзпщ ж нйалакз мбдономкуомоа, цм і нозжвдйм гм ндодвдгдлля Мзкзрз Івалмвзфа в Огдпу.
Гмпромра уієї нмйдкікз лд жлзкйа і
нмрік. Гуфлі гзпкупії нмгмвезйзпщ і в
60-т омкат ХІХ пр. Так, ла нмфарку
1860-т оо., ж іліуіарзвз М. І. Пзомгм-
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ва, в пупнійщпрві мбгмвмоывайапщ гмуійщліпрщ мбмв’яжкмвмгм взкйагалля
бмгмпймв’я у пвірпщкзт взцзт лавфайщлзт жакйагат. Віл був ндодкмлалзи
в рмку, цм вмлм лд нозлмпзрщ ліякмї
кмозпрі пругдлрак і одкмкдлгував
вігкмвзрзпщ віг взкйагалля бмгмпймв’я в улівдопзрдрат, які лд каырщ
бмгмпймвпщкмгм сакуйщрдру, як гмнмкіелмї гзпузнйілз. Такме М. І. Пзомгмв номнмлував жакілзрз уы гзпузнйілу ла удокмвлу іпрмоіы ра жакоінзрз її взкйагалля взкйыфлм ла іпрмозкм-сіймймгіфлзт сакуйщрдрат. Дйя
ыозгзфлзт сакуйщрдрів віл номнмлував йзхзрз взкйыфлм калмліфлд ноавм [8, c. 165]. Оглак, уі нмгйягз лд
пнівнагайз ж гуккмы взцмгм гутмвдлпрва Рмпіипщкмї ікндоії гоугмї нмймвзлз ХІХ пр., якд ноаглуйм жатзпрзрз
ілрдодпз і ноава Поавмпйавлмї удоквз
в ікндоії. Тме имгм оагзкайщлі номнмжзуії буйз номіглмомвалі [9, c. 280281].
Дм 1863 омку, в багарщмт улівдопзрдрат Рмпіипщкмї ікндоії гйя взкйагалля бмгмпймвпщкзт лаук іплувайа
єгзла касдгоа, айд ж нозилярряк
лмвмгм
жагайщлм-улівдопзрдрпщкмгм
Сраруру в фдовлі 1863 омку, ноз улівдопзрдрат кайз бурз жаплмвалі цд
гві касдгоз – удокмвлмї іпрмоії, цм
кайа увіирз гм пкйагу іпрмозкмсіймймгіфлмгм сакуйщрдру, ра удокмвлмгм жакмлмжлавпрва, яка ндодгбафайапщ ла ыозгзфлзт сакуйщрдрат [10,
c. 26-27]. Помрд, їт вігкозрря вігкйагаймпя цд ла кійщка омків, мпкійщкз
сілалпувалля узт касдго жа лмвзк
прарурмк ндодгбафаймпя, йзхд нмфзлаыфз ж 1867 омку.
Оред, ла фап вігкозрря Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру в 1865 омуі,
рак сакрзфлм гіяйа рійщкз мгла касдгоа – бмгмпймв’я, яка лд втмгзйа
гм емглмгм ж сакуйщрдрів, бм пака
гзпузнйіла
Бмгмпймв’я
буйа
мбмв’яжкмвмы гйя пругдлрів упіт сакуйщрдрів. Тме пругдлрз ыозгзфлмгм
сакуйщрдрз її ракме взвфайз. Рмбмра
касдго удокмвлмї іпрмоії і удокмвлмгм
жакмлмжлавпрва акрзвіжувайапя в Нмвмомпіипщкмку улівдопзрдрі ромтз
ніжліхд, жавгякз жупзййяк номсдпмо-
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пщкм-взкйагаущкмгм пкйагу узт касдго. Їтля гіяйщліпрщ прайа жлафлзк
влдпкмк у омжвзрмк бмгмпймвпщкзт
гзпузнйіл ла Півглі Укоаїлз. Впі
вмлз боайз акрзвлу уфапрщ як в улівдопзрдрпщкмку, рак і в пупнійщ-лмку
езррі кіпра. Їтлі номнмвігі ра йдкуії
жбзоайз вдйзку кійщкіпрщ пйутафів,
цм пвігфзйм ном нмнуйяоліпрщ узт
вфдлзт.
Міе 1866-1867 омкакз, ла ыозгзфлмку сакуйщрдрі Нмвм-омпіипщкмгм
улівдопзрдру буйм жаплмвалм касдгоу
удокмвлмгм ноава, яку пйіг омжгйягарз
як нмтіглу віг касдгоз Бмгмпймв’я.
Срмпмвлм її жаплувалля жбдодгймпщ лд
багарм ілсмокауії. Огдпщка гмпйіглзуя І. Байщезк жажлафзйа, цм ла ыозгзфлмку сакуйщрдрі буйм ніггмрмвалм
йзпр № 4, лагіпйалзи гм Рагз Нмвмомпіипщкмгм Улівдопзрдру віг 14 йырмгм 1866 о., в якмку гмвмозрщпя:
«Икдя в взгу, фрм Управ 1863 гмга,
ввмгя гйя ноднмгавалзя Цдокмвлмгм
Закмлмвдгдлзя мпмбуы пакмпрмярдйщлуы касдгоу, лд пмгдоезр лзкакзт
мпмбшт нмпралмвйдлзи мрлмпзрдйщлм
нмоягка дя жакдцдлзя, фрм тмря гм
Управа 1863 г. мпмбми касдгош Цдокмвлмгм Закмлмвдгдлзя ла ыозгзфдпкмк сакуйщрдрд лд нмйагаймпщ, лм рдк
лд кдлдд Цдокмвлмд Закмлмвдгдлзд
бшйм нодгкдрмк сакуйщрдрпкмгм ноднмгавалзя з пмправйяйм мгзл зж лдмбтмгзкшт гйя нозмбодрдлзя ндовми
уфдлми прдндлз нодгкдрмв Факуйщрдрпкмгм зпншралзя. Факуйщрдр зкддр
фдпрщ нодгправзрщ пвмд пммбоаедлзд
Смвдру Улзвдопзрдра, нмкмолдихд
номпя Смвдр вширз к г. Мзлзпроу
Наомглмгм Помпвдцдлзя п номпщбми м
нмправйдлзз Факуйщрдра в зжвдпрлмпрщ м лафайат, кмрмошд нм пдку вмномпу нозлзкаырпя номфзкз Улзвдопзрдракз в оукмвмгпрвм з Мзлзпрдопрвмк Наомглмгм Помпвдцдлзя нозжлаллшд жа ноавзйщлшд з удйдпммбоажлшд» [1, п. 75].
Обґоулрувалля ном гмуійщліпрщ
првмодлля касдгоз і взкмгз, номнмлмвалі гм взкйагафів удокмвлмгм
ноава буйм взкйагдлм і у йзпрі № 52
Рагз Міліпроа Наомглмї Опвірз віг
17.01.1873 о. Так жажлафаймпщ, цм:

«Орлмпзрдйщлм касдгош удокмвлмгм
жакмлмвдгдлзя: Цдокмвлмд жакмлмвдгдлзд, нм пуцдпрву пвмдку, нодегд
впдгм, дпрщ лаука ыозгзфдпкая, гйя
оажоабмркз з зжймедлзя кмрмоми
лдмбтмгзкм ракмд ед мрлмхдлзд к дя
кардозайак, какмд упвмдлм вммбцд к
оажоабмркд з зжймедлзы лаук ыозгзфдпкзт. Дйя нозвдгдлзя кардозаймв удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя к лауфлмку ыозгзфдпкмку жлафдлзы лдмбтмгзкш ыозгзфдпкзд ноздкш, ыозгзфдпкзи пнмпмб гмкажардйщпрв, ыозгзфдпкзи кдрмг зжймедлзя. Нм латмгяпщ нм пуцдпрву пвмдку в оягу лаук
ыозгзфдпкзт, удокмвлмд жакмлмвдгдлзд в рм ед водкя прмзр в пвяжз п
лаукмы бмгмпймвпкмы, з ноз оажоабмркд з зжймедлзз ды гмйелш бшрщ
нозлзкадкш в мплмвалзд гмгкарш
вдомуфдлзя з зпрзлш лоавмуфдлзя
ноавмпйавлми удоквз. Пм пдку ноднмгавардйщ удокмвлмгм ноава гмйедл
бшрщ ыозпр, нмйуфзвхзи мбцдд ыозгзфдпкмд мбоажмвалзд, лм мбйагаыцзи вкдпрд п рдк гмпрармфлшкз гйя
лаукз удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя
нмжлалзякз в бмгмпймвпкми лаукд, з
нозмбодрхзи пндузайщлшд уфдлшд
прдндлз нм ыозгзфдпкмку сакуйщрдру. Чрм кападрпя прдндлз нмжлалзя в
бмгмпймвпкми лаукд, рм ноднмгавардйы лдмбтмгзкм жларщ рд нулкрш ноавмпйавлмгм вдомуфдлзя з лоавмуфдлзя, кмрмошд пмнозкапаырпя п нодгкдракз удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя з
жларщ лапрмйщкм, фрмбш нмлзкарщ
гмгкарзфдпкмд з лоавпрвдллмд жлафдлзд ързт нулкрмв, бшрщ в пмпрмялзз
мрйзфарщ гмгкарш вдомуфдлзя з зпрзлш лоавмуфдлзя мр ыозгзфдпкзт
нмймедлзи з лд пкдхзварщ ноавм п
вдомы з лоавпрвдллмпрщы. Накмлду
упймвзя родбудкшя мр йзу, едйаыцзт жалярщ касдгоу удокмвлмгм жакмлмвдгдлзя, гмйелш бшрщ нозлмомвйдлш к родбмвалзяк, зжймедллшк в
улзвдопзрдрпкмк управд мрлмпзрдйщлм ноднмгавардйди нм впдк гоугзк
касдгоак» [11]. Навдгдлзи соагкдлр
гмкукдлру буйм нмкйагдлм гм жагайщлмї кмлуднуії првмодлля касдгоз
удокмвлмгм ноава Нмвмомпіипщкмгм
Улівдопзрдру.
Її ндохзк жавігува-
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фдк прав дкпроа могзлаолзи номсдпмо Нмвмом-піипщкмгм Ікндоармопщкмгм Улівдопзрдру Ойдкпіи Срдналмвзф
Павймв, ндодвдгдлзи ж Кажалпщкмгм
улівдопзрдру.
Пдгагмгіфла гіяйщліпрщ номсдпмоів
Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру пкйагайапщ ж фзралля йдкуіи, вдгдлля
ноакрзфлзт жалярщ ра нозимку дкжакдлів, ном цм пвігфарщ аотівлі кардоіайз ра лзжка мсіуіилзт взгалщ: «Обмжодлзд ноднмгавалзя лаук в Нмвмомппзипкмк улзвдопзрдрд», «Помрмкмйш
жапдгалзи пмвдра Нмвмомппзипкмгм
улзвдопзрдра», «Орфдрш Икндоармопкмгм Нмвмомппзипкмгм улзвдопзрдра».
В рми ед фап, кмедл ж номсдпмоів кав
пвмы лаукмвм-ндгагмгіфлу ілгзвігуайщліпрщ.
Помсдпмоз, які ноауывайз ла
касдгоі удокмвлмгм жакмлмжлавпрва в
Нмвмомпіипщкмку улівдопзрдрі, кайз
взцу гутмвлу мпвіру, айд лд впі вмлз
буйз пвяцдллмпйуезрдйякз. Нанозкйаг, М. Коаплмпдйщудв, П. Дмбомкймлпщкзи, О. Павймв, О. Айкажмв
вжагайі кайз праруп пвірпщкзт взкйагафів. Поавмк жгіиплыварз удокмвлу
пйуебу ра бурз лапрмярдйякз улівдопзрдрпщкмї удоквз лагійяйзпщ йзхд
мпмбз, які нозикайз пал пвяцдлзка
[12, c. 53]. Так, ланозкйаг, лапрмярдйякз удоквз пв. Ойдкпалгоа Ндвпщкмгм ноз Нмвмомпіипщкмку ікндоармопщкмку улівдопзрдрі буйз ракі
взкйагафі:
• ж 8.05 1865-1873 оо. могзлаолзи номсдпмо бмгмпймв’я, удокмвлмї
іпрмоії ра удокмвлмгм ноава Мзтаийм
Каонмвзф Павймвпщкзи [13, c. 22];

О. С. Павймв

154

• ж 1873-1888 оо. Ойдкпалго
Мзтаиймвзф Кугоявудв [14, c. 254],
якзи 1880 о. був жарвдогедлзи в
жваллі номсдпмоа бмгмпймв’я;
• ж йзпрмнага 1888-1903 оо.
номсдпмо бмгмпймв’я Вапзйщ Мзомлмвзф Вмиркмвпщкзи [13, c. 31];
• ж 1903-1920 оо. номсдпмо бмгмпймв’я Ойдкпалго Мзтаиймвзф Кйіріл [15].
Тмокаыфзпщ нзралля првмодлля
касдгоз удокмвлмгм ноава ноз улівдопзрдрат Рмпіипщкмї ікндоії, вфдлі і
фзлмвлзкз прзкайзпщ і ж номбйдкакз
в гайужі рдмоії ноава. Улівдопзрдрпщкзи прарур 1863 о. вігкозв лмві кмейзвмпрі гйя омжвзрку Цдокмвлмгм
ноава, як лаукз і лавфайщлмї гзпузнйілз в Рмпіипщкіи ікндоії. На ыозгзфлзт сакуйщрдрат пвірпщкзт улівдопзрдрів вігкозвайзпщ пндуіайщлі касдгоз, а взкйагалля лакагайзпщ ндодвмгзрз ж бмгмпймвпщкмї в ыозгзфлу
нймцзлу, цм взжлафзйм нмяву сулгакдлрайщлзт гмпйігедлщ ж нзралщ
рдмоії удокмвлмгм ноава. Нагайщлмы
лдмбтігліпры в уди кмкдлр прає ніггмрмвка лаукмвзт кагоів у галіи гайужі,
жгарлзт
гмпйігеуварз
удокмвлмыозгзфлі явзца лд рійщкз ж бмгмпймвпщкмї абм іпрмозфлмї, айд гмймвлзк
фзлмк ж ыозгзфлмї рмфкз жмоу. І ракі
уфдлі лджабаомк ж’явзйзпя. Згагаєкм
йзхд гдякі лаивігмкіхі ікдла номсдпмоів удокмвлмгм ноава, які ноауывайз в Ікндоармопщкмку Нмвмомпіипщкмку улівдопзрдрі, уд: О. С. Павймв,
О. М.
Кугоявудв,
О. І. Айкажмв,
О. П. Дмбомкймлпщкзи, О. І. Пмкомвпщкзи ра іл.

О. І. Айкажмв

О.П. Дмбомкймлпщкзи

Особливості створення кафедри церковного права в Новоросійському . . .
У кмелмгм жі жгагалзт лакз
номсдпмоів-бмгмпймвів
був
пвіи
ілгзвігуайщлзи прзйщ взкйагдлля
лавфайщлмгм кардоіайу. Наукмвуі ж
взпмкзк оівлдк ніггмрмвкз, вмлз
кайз
ндопмлайщлу
гомкагпщку
нмжзуіы ра акрзвлм жаикайзпщ
нубйіузпрзфлмы гіяйщліпры, нозпвяфуыфз пвмї омбмрз оіжлзк псдоак
одйігіилмї ра гомкагпщкмї гіяйщлмпрі.
Поауыыфз
лаг
номбйдкакз
одйігієжлавпрва ра калмліфлмгм ноава,
вмлз лікмйз лд упувайзпщ віг номбйдк пупнійщпрва.
Такме гмуійщлм лагагарз, цм в
ндоімг ж 1905-1917 омкз, в лаууі
«Цдокмвлд ноавм» ихйа бмомрщба
гвмт ланояків. Подгправлзкз праомгм ланояку (І. С. Бдоглзкмв,
П. А. Лахкаощмв, М. Є. Коаплмемл
ра ілхі) нозпвяфувайз пвмї омбмрз
лмвзк номбйдкак (пніввіглмхдлля
удоквз і гдоеавз, пвмбмга пмвіпрі ра
іл.). У уіймку, вмлз вігпрмывайз
роагзуіилу гйя удокмвлмгм ноава
рмфку жмоу ном лдмбтігліпрщ жбдодедлля мплмвлзт гдоеавлзт нігвайзл, у рмку фзпйі нм віглмхдллы гм
удоквз. Дмпйіглзкз лмвмгм ланояку,
ланозкйаг, – Н. А. Замждопщкзи,
Є. Н. Тдклзкмвпщкзи ра ілхі, взвфайз удокмвлд жакмлмгавпрвм жаоубіелзт коаїл ра бмомйзпя жа
віглмплу лджайделіпрщ удоквз віг
гдоеавз фдодж пкйзкалля Пмкіплмгм
пмбмоу
Рмпіипщкмї
Поавмпйавлмї
удоквз, цм лдкзлуфд нмвзллм буйм
пнозфзлзрз пдоимжлі жкілз в удокмвлмку ноаві Рмпіипщкмї ікндоії.
Айд ж впралмвйдлляк вйагз
бійщхмвзків, омжнмфавпя номудп ваоваопщкзт одсмок ж омжбугмвз «Нмвмгм пвіру». Оред Цдокмвлд ноавм,
як і ілхі пнмоіглдлі лаукз, буйм мгмймхдлм «нпдвгмлаукмы» ра жабмомлдлм. Нмва вйага жаномнмлувайа
номсдпмоак О. П. Дмбомкймлпщкмку
і П. Є. Кажалпщкмку нмгарз жаяву
ном ндодтіг ла пйуебу роугмвмку
лаомгмві. Помсдпмо О. М. Кйіріл
вігкмвзвпя віг уієї номнмжзуії ра гм
мпраллщмгм бмомвпя жа жбдодедлля
удоквз ноз улівдопзрдрі. Така акрзвла нмжзуія бмгмпймва лд йзхз-

йапщ лд нмкіфдлмы. Піпйя аодхру у
1920 о. в Огдпі, имгм гмйя йзхаєрщпя
лдвігмкмы. Тмгм е омку буйм жафзлдлм і пак Нмвмомпіипщкзи улівдопзрдр.
Пігпукмвуыфз, тмфдкм жажлафзрз, цм ла вігкілу віг бійщхмпрі гдоеав Євомнз, в Рмпіипщкіи ікндоії
удокмвлд (калмліфлд) ноавм, як
лаука,
псмокувайапя
лабагарм
ніжліхд. Наукмвд мпкзпйдлля уієї
гайужі ноава рак омжнмфаймпщ в укмват ніггмрмвкз ра жаномвагедлля
вдйзкзт буоеуажлзт одсмок, кмйз
вфдлі і нмйірзкз буйз жкухдлі хукарз лмві хйятз гйя взжлафдлля кіпуя
удокмвлмгм ноава в ноавмвіи пзпрдкі
ікндоії. З мгйягу ла лзжку мпмбйзвмпрди, вмлз жаномнмлувайз вйаплу
рдмоіы, цм лд кайа алаймгів у кармйзущкмку і номрдпралрпщкмку пвірі.
Згіглм лдї удокмвлд ноавм буйм віглдпдлм гм нубйіфлмгм ноава. Оред, жа
псмокмвалмы в Рмпіипщкіи ікндоії
роагзуієы калмліфлд (удокмвлд)
ноавм вкйыфайм в пдбд, як удокмвлі
калмлз, рак і гдоеавлд жакмлмгавпрвм у пноават удоквз [16, c. 30].
Ймгм взвфдлля вномвагеуваймпщ гм
лавфайщлзт номгоак ыозгзфлзт сакуйщрдрів улівдопзрдрів, гутмвлзт
акагдкіи і пдкілаоіи Рмпіипщкмї ікндоії.
Ваейзвд жлафдлля гйя жанмфаркувалля в Огдпі взкйагалля гзпузнйілз «Цдокмвлмгм ноава», бджпуклівлм, кайз вагмкі ланоауывалля
Кзївпщкмї Дутмвлмї акагдкії (гайі –
КДА). Так, ж номнмжзуії одкрмоа
Акагдкії ра жгіглм нмпралмвз Кмлсдодлуії віг 1 йырмгм 1837 омку, гм
лавфайщлмї номгоакз жакйагу буйм
ввдгдлм лмву гзпузнйілу «Цдокмвлд
ноавм». Оред, првмодлзи нодудгдлр,
птвайдлзи ж фапмк в СалкрПдрдобуожі, оажмк ж омжомбйдлмы в
КДА номгоакмы ра лавфайщлзкз
кардоіайакз, првмозйз пнозярйзву
бажу гйя нмгайщхмгм омжвзрку уієї
гзпузнйілз в Укоаїлі.
Взвфдлля лмвмї гзпузнйілз буйм
жаномвагедлм в улівдопзрдрат і в
гутмвлзт
лавфайщлзт
жакйагат.
Акрзвіжауія
її
вномвагедлля
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жгіиплывайапщ жгіглм ж Взжлафдлляк
Свяріхмгм Сзлмгу віг 10 роавля
1840 о., рмбрм цд гм нмявз Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру. Тмку уди
жакйаг лд кмед вваеарзпя ндохзк в
Огдпі, гд буйм жанмфаркмвалм взвфдлля гзпузнйілз «Цдокмвлд ноавм». Оред, гм нмявз улівдопзрдру,
мкодкі рдкз ж уієї гзпузнйілз
взкйагайзпщ у Ріхдйщєвпщкмку йіудї
кіпра. Пом уди сакр пвігфзрщ аврмбімгоасія Пмосзоія Упндлпщкмгм,
якзи 1831 омку був нозжлафдлзи
жакмлмвфзрдйдк
гм
Огдпщкмгм
Ріхдйщєвпщкмгм йіуды, а в 1838 омуі
– номсдпмомк бмгмпймв’я, удокмвлмї
іпрмоії ра удокмвлмгм ноава. В рми ед
ндоімг фапу мкодкі йдкуії ж уієї гзпузнйілз ракме нмфав фзрарз Мзтаийм Каонмвзф Павймвпщкзи – вігмкзи
бмгмпймв і лаукмвдущ [12, c. 53-54].
Мз нознупкаєкм, цм уя гзпузнйіла,
ж фапмк, ж’явзйапщ і в лавфайщлзт
нйалат
Хдопмлпщкмї
(Огдпщкмї)
гутмвлмї пдкілаоії. І тмфа бійщха
фапрзла її аотіву буйа жлзцдла,
жа ймгікмы одкмлпроукуії нмгіи
«Цдокмвлд ноавм» буйм мбмв’яжкмвмы гзпузнйілмы в Дутмвлзт
пдкілаоіят, акагдкіят ра ла ыозгзфлзт сакуйщрдрат улівдопзрдрів
ікндоії ж гоугмї нмймвзлз ХІХ пр.
З вігкозрряк 1865 омку Нмвмомпіипщкмгм ікндоармопщкмгм улівдопзрдру в Огдпі, пакмпріила касдгоа
бмгмпймв’я ж ндохмгм гля нмфайа
жабджндфуварз нмродбз ыозгзфлмгм
сакуйщрдру цмгм взвфдлля нзралщ ж

удокмвлмгм ноава. Айд вігкозрры
пакмпріилмї касдгоз удокмвлмгм
ноава жаваеайз кмлкодрлі мбправзлз.
Так, сілалпувалля узт касдго жа
лмвзк
Срарурмк
ндодгбафаймпя
йзхд ж 1867 омку, лд взпрафайм
вігнмвіглзт номсдпмопщкм-ндгагмгіфлзт кагоів ра лавфайщлмї йірдоаруоз [17]. Цд ромтз жагайщкувайм
номудп.
Взвфаыфз лавфайщлі номгоакз
Нмвмомпіипщкмгм улівдопзрдру нмфаркмвмгм драну, лакз буйм впралмвйдлм, цм Цдокмвлд ноавм буйм
нодгкдрмк сакуйщрдрпщкмгм взкйагалля і пкйагайм мглу ж нмжзуіи,
лдмбтіглзт гйя жгмбурря 1-гм уфдлмгм прундля [17]. Водхрі-одхр, кіе
1866 ра 1867 омкакз, ла ыозгзфлмку сакуйщрдрі буйм жаплмвалм касдгоу калмліфлмгм ноава, яку пйіг
омжгйягарз як нмтіглу віг касдгоз
бмгмпймв’я і фапркмвм – лапрунлзуды лаукмвм-взкйагаущкзт роагзуіи
Ріхдйщєвпщкмгм йіуды і Хдопмлпщкмї
гутмвлмї пдкілаоії. І тмфа ж ндвлзт
мбправзл касдгоа омжвзвайапщ нмвійщлм, в її прілат ноауывайм лд кайм сатівуів, уд: М. Павймвпщкзи,
О. М. Кугоявудв, О. І. Айкажмв,
О. П. Дмбомкймлпщкзи, О. І. Пмкомвпщкзи. Ражмк ж ілхзкз лаукмвуякз, вмлз жгмбуйз взжлалля
пуфаплзків і лацагків в оіжлзт
коаїлат, а їтлі ноауі прайз нмруелзк лаомбкмк гйя нмгайщхмгм омжвзрку Цдокмвлмгм ноава, як лаукз,
рак і лавфайщлмї гзпузнйілз.
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Єсодкмва Н. В., Півдлщ Д. О. Опмбйзвмпрі првмодлля касдгоз удокмвлмгм
ноава в Нмвмомпіипщкмку ікндоармопщкмку улівдопзрдрі
В праррі вкажуєрщпя, цм пщмгмглі в бійщхмпрі улівдопзрдрів пуфаплмї Євомнз, ла
ыозгзфлзт сакуйщрдрат удокмвлд ноавм взкйагаєрщпя нмояг ж гдоеавлзк, узвійщлзк, кіелаомглзк ноавмк ра ілхзкз ыозгзфлзкз гзпузнйілакз.
На гукку аврмоів, жвдолдлля гм іпрмоії мпмбйзвмпрди пралмвйдлля ра омйі удокмвлмгм ноава, як лавфайщлмї гзпузнйілз ра лаукз в Укоаїлі, кмед номійыпроуварз
пуфаплзк укоаїлуяк лд рійщкз єгліпрщ мпвірліт роагзуіи в Укоаїлі ра Євомні гм
1917 омку, а и пнозярз мнрзкіжауії лавфайщлзт номгоак жа євомндипщкзк жоажкмк ра
нмхзодллы упвігмкйдлля ном вдйзф укоаїлпщкмї сіймпмспщкм-ноавмвмї гуккз ХІХ –
нмфарку ХХ пр. Коік рмгм, кардоіайз ракзт гмпйігедлщ кмеурщ бурз кмозплзкз лд
рійщкз гйя пругдлрпщкм-взкйагаущкмї аугзрмоії, а и гйя хзомкмгм жагайу гомкагпщкмпрі.
Кйыфмві пймва: удокмвлд ноавм, мпвірля одсмока в ХІХ пр., касдгоа удокмвлмгм ноава, Нмвмомпіипщкзи ікндоармопщкзи улівдопзрдр, Хдопмлпщка гутмвла пдкілаоія.
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Есодкмва Н. В., Пзвдлщ Д. О. Опмбдллмпрз пмжгалзя касдгош удокмвлмгм
ноава в Нмвмомппзипкмк зкндоармопкмк улзвдопзрдрд
В прарщд укажшвадрпя, фрм пдгмгля в бмйщхзлпрвд улзвдопзрдрмв пмводкдллми
Евомнш, ла ыозгзфдпкзт сакуйщрдрат удокмвлмд ноавм зжйагадрпя лаоягу п гмпугаопрвдллшк, гоаегалпкзк, кдегулаомглшк ноавмк з гоугзкз ыозгзфдпкзкз гзпузнйзлакз.
Пм клдлзы аврмомв, мбоацдлзд к зпрмозз мпмбдллмпрди пралмвйдлзя з омйз
удокмвлмгм ноава, как уфдблми гзпузнйзлш з лаукз в Укоазлд, кмедр номзййыпрозомварщ пмводкдллшк укоазлуак лд рмйщкм дгзлпрвм мбоажмвардйщлшт роагзузи в
Укоазлд з Евомнд гм 1917 гмга, лм з пнмпмбпрвмварщ мнрзкзжаузз уфдблшт но мгоакк нм двомндипкмку мбоажуу з оапномпроалдлзы мпмжлалзя вдйзфзя укоазлпкми
сзймпмспкм-ноавмвми кшпйз XIX – лафайа ХХ в. Комкд рмгм, кардозайш ракзт
зппйдгмвалзи кмгур бшрщ нмйджлшкз лд рмйщкм гйя пругдлфдпкм-ноднмгавардйщпкми
аугзрмозз, лм з гйя хзомкми мбцдпрвдллмпрз.
Кйыфдвшд пймва: удокмвлмд ноавм, мбоажмвардйщлая одсмока в XIX в., касдгоа удокмвлмгм ноава, Нмвмомппзипкзи зкндоармопкзи улзвдопзрдр, Хдопмлпкая
гутмвлая пдкзлаозя.

Efremova N., Piven D. Features of the creation of the department of canon law
at the Novorossiysk Imperial University
The article points out that at most universities in modern Europe, at law faculties,
ecclesiastical law is presented along with state, civil, international law, and other legal
disciplines. It is difficult to imagine a situation in which in the EU Member States
contemporary jurists or public officials of these states would disagree with the
statement that in their influence on the Romano-German legal system, the foundations
of the canon have their unique meaning, no less than Roman law .
The history of the development of ecclesiastical law is of great importance for
understanding the legal reality in our country. His objective study is capable of
enriching both the field of science and the general theory of law. Therefore, turning to
the history of the formation and development of "Church Law" as a discipline and
science within the walls of the Novorossiysk Imperial University, we consider to be an
important component for understanding the evolution of legal education in Ukraine.
However, in the context of a total reform of the curricula of Ukrainian universities,
the teaching of the discipline "Church Law" remains a matter of debate with
disappointing prospects. In this aspect, a paradoxical situation arises when, recognizing
the miscalculations and crimes of Bolshevik reforms in higher legal education, modern
education officials resort to similar experiments on the establishment of "necessary" and
"unnecessary" disciplines and other totalitarian practices.
According to the authors, the appeal to the history of the peculiarities of the
formation and role of church law, as a discipline and science in Ukraine, can illustrate
to modern Ukrainians not only the unity of educational traditions in Ukraine and
Europe until 1917, but also contribute to the optimization of curricula in the European
model and distribution. awareness of the grandeur of Ukrainian philosophical and legal
thought of XIX - early XX century. In addition, the materials of such research can be
useful not only for the student-teaching audience, but also for the general public.
Key words: church law, educational reform in the 19th century, Department of
Church Law, Novorossiysk Imperial University, Kherson Theological Seminary.
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Ґендерна парадигма суддівської
діяльності у розрізі результатів
емпіричного дослідження
У жв’яжку ж євомілрдгоауіилзк
куопмк омжвзрку укоаїлпщкмї ноавмвмї пзпрдкз взлзкйа мб’єкрзвла нмродба у гмпйігедллі пуггівпщкмї гіяйщлмпрі фдодж нозжку ґдлгдолмгм взкіоу
(оівліпрщ у гмпруні гм номсдпії пуггі,
пуггівпщкмї взлагмомгз, као’єолмгм
жомпралля, уфапрі у пуггівпщкмку
воягуваллі ра пакмвоягуваллі, а ракме жабджндфдллі мтмомлз кардозлпрва, у пноавдгйзвмку як гйя фмймвіків, рак і гйя еілмк байалпі кіе омбмрмы ра пік’єы). Взжлафаыфз жкіпр
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі як ноавмвмї
кардгмоії коіжщ нозжку ґдлгдолмгм її
апндкру кмлпрармвалм, цм ніг рзпкмк
гдкмкоарзфлзт взкмг пупнійщпрвм
нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк
ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк жгмгз
ла втмгедлля гм «ілпрзруру йігдопрва» рак і лд лагайм. Навдгдлд гдрдокілувайм акруайіжауіы аврмомк нзралля цмгм лдмбтіглмпрі мбмв’яжкмвмгм воатувалля ґдлгдолмгм кмкнмлдлру ноз лмокарзвлмку водгуйываллі нмоягку мбоалля пуггів ла агкіліпроарзвлі нмпагз, нодгправлзурва
пугмвмї вйагз, а ракме ноз смоку-

валлі пкйагу могалів пуггівпщкмгм
воягувалля ра пакмвоягувалля хйятмк нозилярря вігнмвіглмгм оіхдлля
Рагмы пуггів Укоаїлз ра влдпдлля
жкіл гм жакмлмгавпрва. Дйя ж’япувалля вкажалмї номбйдкарзкз лакз
буйм номвдгдлм дкніозфлд гмпйігедлля ґдлгдолмгм апндкру пуггівпщкмї гіяйщлмпрі жа оджуйщраракз якмгм
вгаймпя вігмбоажзрз одайщлу каорзлу
одайіжауії ґдлгдолмгм наозрдру в пугмвіи пзпрдкі в уіймку, ж омжкдеувалляк у жайделмпрі віг пугмвмї ілпралуії ра псмокуварз омжукілля рзт
фз
ілхзт
номбйдк
пуггякзфмймвікакз ра пуггякз-еілкакз, взжлафзрз пнійщлзи жлакдллзк гйя лзт
ра псдоз, які лд гмрзкаырщпя в пзйу
їт оіжлмгм пнозилярря.
Пмояг ж омжкаїріпры ра фзпйдлліпры мнубйікмвалзт ноаущ ж ґдлгдолмї
номбйдкарзкз пнмпрдоігаєрщпя вігпурліпрщ кмкнйдкплмгм ноавмвмгм бафдлля ущмгм сдлмкдлу, лд взпрафає
сулгакдлрайщлзт омбір, у якзт був
бз нодгправйдлзи уійіплзи алайіж
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, а жагайщлмрдмодрзфлі нзралля ґдлгдолмї оівлмпрі
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пуггів цд лд буйз нодгкдрмк лаукмвмгм ілрдодпу вірфзжлялзт лаукмвуів.
Поавмвзк апндкрак ґдлгдолмї оівлмпрі в Укоаїлі нозпвяфдлі ноауі
вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзтґдлгдозпрів – С. Аиважмвмї, Н. Аліцук, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкмгм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм,
О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, Л. Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоілфук,
К. Лдвфдлкм,
Л. Лдмлрщєвмї,
Т. Маоудлык, О. Марвієлкм, Т. Мдйщлзк, Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї,
Н. Пухкаощмвмї, С. Пмйдлілмї,
О. Руглєвмї, З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї
ра ілхзт.
Мдрмы праррі є алайіж ґдлгдолмї
наоагзгкз пуггівпщкмї гіяйщлмпрі у
омжоіжі оджуйщрарів аврмопщкмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля.
Накз буйм номвдгдлм дкніозфлд
гмпйігедлля оягу ґдлгдолзт апндкрів
пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, у номудпі якмгм взкмозпралі мнзрувалля ра жапрмпмвалзи прарзпрзфлзи алайіж гйя
мбомбкз ра ужагайщлдлля имгм оджуйщрарів. Взбіока є однодждлрарзвлмы храрлмку пкйагу пугів ж уоатувалляк омжнмгійу жа ілпралуіиліпры
ра одгімлакз. У гмпйігедллі, якд
номвмгзймпя у йырмку–фдовлі 2019
омку вжяйз уфапрщ 200 пуггів ндохмї
ра андйяуіилмї ілпралуіи ІвалмФоалківпщкмї, Кзївпщкмї, Лугалпщкмї,
Тдолмнійщпщкмї, Чдолівдущкмї мбйапрди Укоаїлз ра к. Кзєва. Смуіайщлмгдкмгоасіфлі таоакрдозпрзкз гмпйігеувалзт: прарщ: 94 еілмк, 106 – фмймвіків. Вік гмпйігеувалзт віг 30 гм
60 омків.
Накз ж’япмвалм, цм лдмбтігліпрщ
воатувалля ґдлгдоу в уодгуйываллі
пупнійщлзт віглмпзл нмгійяырщ 95 %
мнзралзт лакз пуггів, цм пвігфзрщ
ном ваейзвіпрщ ра акруайщліпрщ галмгм сдлмкдлу ла пуфаплмку драні омжвзрку лахмгм пупнійщпрва.
Як пйігує іж алайіжу ґдлгдолмгм
пкйагу пугів, жгіиплдлмгм ДСА Укоаїлз у 2018 омуі іж жагайщлмї кійщкмпрі
пуггів ра ноауівлзків анаоарів – 30
740 мпіб, які пралмк ла 1 бдоджля
2018 омку ноауыырщ в кіпудвзт і
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андйяуіилзт пугат Укоаїлз – 77 %
(23 788 мпіб) еілмк ра 33 % (6 952)
фмймвіків. За мкодкзкз нмкажлзкакз
пкйаг кіпудвзт і андйяуіилзт пугів
Укоаїлз ракзи: ж 5 482 пуггів 50,1 %
(2 745) еілмк ра 49,9 % (2 737) фмймвіків, а мред, кмела гмвмозрз, цм ла
пуфаплмку драні пуггі-еілкз «вігвмывайз» пвмє кіпуд у пугмвіи пзпрдкі
Укоаїлз ра їт кійщкіпрщ в Укоаїлі ж
кмелзк омкмк жомпрає, цм пвігфзрщ
ном нмпрунмву «сдкіліжауіы Фдкігз». Дмпяглдлля ґдлгдолмгм наозрдру
в пуггівпщкмку кмонупі є мглієы ж
мжлак нмгмйалля «оагялпщкмї пнагцзлз» могаліжауіилм-ноавмвзт мплмв
гіяйщлмпрі пугів.
На пщмгмглі, пуггя-еілка ндодихйа ж кардгмоії оігкіплмгм сдлмкдлу
гм бійщх жвзфлмгм сакру. Піг рзпкмк
гдкмкоарзфлзт взкмг пупнійщпрвм
нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк
ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк жгмгз
ла втмгедлля їт гм «ілпрзруру йігдопрва» рак і лд лагайм.
Так, пралмк ла 1 бдоджля 2018
омку у кіпудвзт ра андйяуіилзт пугат
Укоаїлз іж 591 пуггів, які мбіикаырщ
нмпагу гмймвз пугу 36 % (210 мпіб) –
еілкз, 64 % (381) – фмймвікз; іж 210
пуггів, які мбіикаырщ нмпагу жапрунлзка гмймвз пугу 35 % (74 мпмбз) –
еілкз ра 65 % (136) – фмймвікз. Нд
кдлх оажыфмы є ґдлгдола лдоівліпрщ
у кдоівлзурві лмвмпрвмодлмгм Вдотмвлмгм Сугу, тмфа вндохд жа прмоіфлу
іпрмоіы лаивзцу пугмву упралмву
мфмйзйа еілка, її жапрунлзк, пдкодрао
Пйдлуку ра впі гмймвз капауіилзт
пугів – фмймвікз ноз фмку, лаибійщха ґдлгдола лдоівліпрщ пнмпрдоігаєрщпя в Капауіилмку гмпнмгаопщкмку
пугі: рур еілмк рійщкз 38 %. Нд лабагарм коаца пзруауія и у «козкілайщлзків»: 3 гм 2 – ла кмозпрщ фмймвіків
[1]. І тмфа в пугмвіи пзпрдкі нодгправлзущ нодкоаплмї нмймвзлз йыгпрва
бійщхд – коіпйа кдоівлзків впд е гіпраырщпя фмймвікак.
За галзкз лахмгм дкніозфлмгм
гмпйігедлля у 90 % пугів гмймвмы є
фмймвік, йзхд у 10 % – еілка. Алайіж
гмпйігедлщ ґдлгдолзт прдодмрзнів
гдкмлпроує «ілгзсдодлрліпрщ» укоаї-
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лпщкзт гомкагял гм гмймвз пугу еілкз. Бійщхіпрщ іж лзт уваеає ваейзвіхзк кмкнйдкп мпмбзпріплзт озп ра
якмпрди кдоівлзка пугмвмї упралмвз,
алі е имгм нозлайделіпры гм рієї фз
ілхмї прарі.
За галзкз лахмгм мнзрувалля
пуггі-фмймвікз каырщ лабагарм бійщхд кмейзвмпрди у номсдпіилмку
жомпраллі, а ліе еілкз, ла цм вкажайз
75 % мнзралзт одпнмлгдлрів фмймвіків, 90 % – еілмк, 20 % фмймвіків ра 7
% еілмк уди сакр жандодфзйз; вігнмвіглм 5 % ра 3 % лд жкмгйз вігнмвіпрз. Бійщхд рмгм, 64 % мнзралзт пуггів-фмймвіків ра 80 % пуггів-еілмк
вваеаырщ, цм гмпрун гм пуггівпщкмї
нмпагз ра мбоалля кдоівлу нмпагу фз
нмпагу взцмгм оівля лд є мглакмвм
оівлзк гйя фмймвіків і еілмк; 27 % і
24 % вігнмвіглм лд нмгмгеуырщпя іж
узк ра 9 % і 6 % лд жкмгйз вігнмвіпрз. Алайіжуыфз взкйагдлд, пйіг жауваезрз, цм взлзкає коаиля лдмбтігліпрщ жаномвагедлля ґдлгдолмфурйзвмї нмйірзкз в пугмвзт упралмват ж кдрмы жабджндфдлля ноав еілкз
ла ла као’єолд жомпралля, одайіжауіы
якмї ваорм нмкйапрз ла Взцу оагу
ноавмпуггя, Взцу квайісікауіилу
кмкіпіы пуггів Укоаїлз.
Рджуйщрармк багарщмт гмпйігедлщ
прайм мбґоулрувалля взплмвків, цм
еілкз каырщ вдйщкз пнозярйзві якмпрі гйя дсдкрзвлмї уноавйілпщкмї
гіяйщлмпрі, а жа гдякзкз наоакдроакз
и явлі ндодвагакз гйя упніхлмгм
жгіиплдлля уноавйілпщкзт сулкуіи,
цм упніхлм дкпроанмйыєрщпя і ла
мбіикалля нмпагз гмймвз пугу, ілхмї
агкіліпроарзвлмї нмпагз фз нмпагз в
пугі взцмгм оівля. Алайіж уноавйілпщкзт пзруауіи пвігфзрщ, цм еілка
жгарла ла емопркі уноавйілпщкі рдтлмймгії, айд в «к’якіи нйапрзуі». Кдоівлзкз-еілкз гмпягаырщ упнітів лд в
оджуйщрарі кмніывалля фмймвіфмгм
прзйы уноавйілля, а жа гмнмкмгмы
рвмофмгм взкмозпралля пвмїт жгіблмпрди, одайіжауії влуроіхлщм вйапрзвзт
рійщкз еілуі озп і якмпрди. Сакд рмку лаикоацзк гйя пугмвмї пзпрдкз
бугд кдоівлзурвм, жаплмвалд ла наозрдрлмку нодгправлзурві фмймвіків ра

еілмк іж оуилауієы іплуыфзт пупнійщлзт ґдлгдолзт прдодмрзнів, ж нмжзрзвлзк правйдлляк гм кдоівлзківеілмк ра урвдогедлляк ґдлгдолмї
гдкмкоарії. Так, 87 % мнзралзт лакз
пуггів уваеаырщ, цм прзйщ кдоівлзурва ла агкіліпроарзвліи нмпагі пуггіеілкз і пуггі-фмймвіка вігоіжляєрщпя,
9 % ‒ жандодфзйз вкажалд, 4 % ‒ лд
жкмгйз вігнмвіпрз ла галд жанзралля.
Алайіж оджуйщрарів мнзрувалля
пуггів, мрозкалзт жа кдрмгзкмы «Чз
жгарлі вз прарз кдоівлзкмк?», аганрмвалмї лакз гм пуггівпщкмї гіяйщлмпрі гмжвмйяє првдогеуварз ном рд, цм
бійщхіпрщ пуггів вмймгієрд вдйзкмы
кійщкіпры жагарків прарз гмбозк кдоівлзкмк ж пуфаплзк прзйдк нмвдгілкз, у номудлрлмку взоажі уд 41 %
пуггі-еілкз ра 59 % пуггі-фмймвікз.
Помгмвеуыфз жажлафзкм, цм ґдлгдола номбйдкарзка, яка нозракалла
псдоі жаилярмпрі жагаймк, таоакрдола
и гйя пугмвмї пзпрдкз. Цд прмпуєрщпя,
жмкодка, нодгправлзурва еілмк і фмймвіків у пзпрдкі пугмфзлпрва як у
гмозжмлрайщлмку, рак і вдорзкайщлмку
взкіоат (ланозкйаг, ла агкіліпроарзвлзт нмпагат абм у пугат взцмгм оівля; нмєглалля роугмвзт і пікдилзт
мбмв’яжків; ґдлгдолзт прдодмрзнів рмцм). Вмла жукмвйыє нмродбу у вномвагедллі ґдлгдолмгм ілрдгоувалля –
муілкз внйзвів ла еілмк і фмймвіків
бугщ-якзт жанйалмвалзт гіи, вкйыфлм
іж жакмлмгавпрвмк, нмйірзкмы фз номгоакакз в упіт псдоат ла впіт оівлят
езрря. Цд проардгія, жа якмї ілрдодпз и
гмпвіг і еілмк, і фмймвіків є ілрдгоайщлзк взкіомк номдкрувалля, вномвагедлля, кмлірмозлгу и муілкз нмйірзк і номгоак в упіт нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт псдоат рак,
цмбз еілкз і фмймвікз ла оівлзт кмозпрайзпя нймгакз узт нмйірзк і номгоак [2] абм е номпріхд – номудп
вномвагедлля ґдлгдолмгм кмкнмлдлра
в упі псдоз езррєгіяйщлмпрі пупнійщпрва, цм жабджндфзрщ одайіжауіы ґдлгдолмї гдкмкоарії, оівлмпрі ра пноавдгйзвмпрі, а ракме нмгмйалля гзпкозкілауії жа мжлакмы прарі [3]. Рджуйщрарз
лахмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля нмкажайз, цм 70 % одпнмлгдлрів-пуггів
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уваеаырщ, цм гмймва пугу еілка – уд
оагхд взлярмк, фзк жвзфлд явзцд, 24
% рак лд гукаырщ ра 6 % лд лагаырщ
прарі кдоівлзка пугмвмї упралмвз емглмгм жлафдлля.
Загйя одайіжауії кмейзвмпрди еілмк ла нмвлмуіллу номсдпіилу жаиляріпрщ у йірдоаруоі жлатмгзкм взкмозпралля нмлярря «гоуелщмгм гм пік’ї
омбмфмгм пдодгмвзца». Вмлм ндодгбафає лагалля жкмгз ноауівлзкак агдкварлм нмєглуварз омбмру і омгзллі
жмбмв’яжалля, кмомрхд каеуфз, кдлхд
ндодбуварз у продпі, бурз бійщхмы
кіомы цапйзвзкз. Глуфкзи омбмфзи
гоасік (ніжліхі взтмгз ла омбмру фз
фдогувалля ж кмйдгмы), лднмвлзи омбмфзи гдлщ (фапрзлу омбмрз кмела
взкмлуварз млйаил гмка), мбйаглалля
гзряфзт кіклар у вдйзкіи кмкналії
рмцм – нозкйагз омбмфмгм пдодгмвзца, гд пік’я як уілліпрщ, як лдвіг’єкла
фапрзла ноауівлзка фз ноауівлзуі
бдодрщпя гм увагз [4]. Оглак, прмпмвлм
пуггів-еілмк кардоів вкажалзи кдталіжк є лдгієвзк ла ноакрзуі, воатмвуыфз рми сакр, цм розвайіпрщ пугмвмгм
омжгйягу пноав ландодг тмф і нмроіблм
нйалуварз, мглак взжлафзрз рмфлм
лдкмейзвм. Бійщхд рмгм, жваеаыфз ла
карапромсіфлзи кагомвзи гмймг пугмвмї пзпрдкз і лагжвзфаилм вдйзкд пугмвд лавалраедлля, у рмку фзпйі ж
омжгйягу пноаву, цм нмродбуырщ кмйдгіайщлмгм пйуталля, пуггі-кардоі вігодгуйыварз жакілфдлля омбмфмгм гля
вфаплм жгіглм омжнмоягку омбмфмгм
фапу ноакрзфлм лд кмейзвм. Пігпуккз лахмгм гмпйігедлля нмкажайз, цм
у 30 % пугів лдгарзвлм віглмпярщпя гм
гдкодрлмї вігнупркз пуггі, у 39 % взнагків правйдлля є лдироайщлзк, 28 %
– жвзфлд, якд і нмвзллд бурз, а 3 %
одпнмлгдлрів лд жкмгйз вігнмвіпрз ла
нмправйдлд жанзралля. Зомжукійм, цм
іж жаномвагедлляк «ноавзйщлмї» ґдлгдолмї нмйірзкз у пугі ракі нзралля
кмеурщ бурз водгуйщмвалі ноз нмродбі
(жаномвагзрз ноавзйм, цм пноавз, які
нмродбуырщ кмйдгіайщлмгм омжгйягу
нозжлафаырщпя гм пйуталля у ндохіи
нмймвзлі гля; пкйагліха пзруауія іж
пуггякз андйяуіилзт ра капауіилзт
ілпралуіи, айд у узт пугмвзт ілпралуі-
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ят кдлхд лавалраедлля, ліе у пугат
ндохмї ілпралуії і рде ноз баеаллі
жлаигдрщпя кмейзвіпрщ гйя взоіхдлля
ракмї номбйдкз).
Пмпріилзи кмлсйікр кіе номсдпіилзкз ра омгзллзкз, кардозлпщкзкз мбмв’яжкакз роавкує ра взплаеує пуггы-еілку, нмомгеує у лдї
кмкнйдкп взлз. Лзхд в мпраллі омкз
нмпрунмвм омжвілфуєрщпя кіс ном
жмбмв’яжалля кардоі бурз лдомжйуфлмы ж гзрзлмы ндохі омкз її езрря.
Ндлайдела жбайалпмваліпрщ взкагає
віг лдї првмоыварз вйаплу проардгіы
омжукілля ж бмку омгзлз, вмглмфап
нмомгеуыфз ндвлі продпз; боак лауійдлмпрі ла ноауы ра ілхі лдгарзвлі
лапйігкз лавдгдлмї пзруауії. 50 %
мнзралзт лакз пуггів-фмймвіків вкажайз, цм взроафаырщ ла нмродбз омгзлз увдпщ війщлзи віг омбмрз фап; 14
% – нмймвзлу, цд 7 % – родрзлу, а
29 % – вжагайі лд кає ракмгм фапу.
Поз фмку нмвліпры пдбд нозпвяфуырщ
омгзлі 99 % пуггів-еілмк, йзхд 1 %
вкажайз ла вігпурліпрщ фапу ла пік’ы,
айд як взявзймпя у лзт лдкає каймйірліт фз лднмвлмйірліт гірди.
Чмймвікз і еілкз ракме каырщ вігкіллмпрі у пнозиляррі їтліт омбмфзт
омйди. Так, еілкз пнозикаырщ пвмї
омбмфі омйі як ракі, цм каырщ бао’єоз
ла хйяту гм као’єолзт гмпяглдлщ,
кмкндлпауії ра могаліжауіилзт кмейзвмпрди. Жілмфі и фмймвіфі пікдилі
омйі ракме жлатмгярщпя ніг внйзвмк
оіжлзт мфікувалщ жайделм віг прарі
лмпія омйі. Жілкз бійщх мфікувалм
мрмрмелыырщпя іж пікдилзкз омйякз,
а фмймвікз – ж номсдпіилзкз. Жілкз
віггаырщ
пікдилзк
омйяк
ра
мбмв’яжкак лабагарм бійщхд фапу, ліе
фмймвікз (жа галзкз оіжлзт гмпйігедлщ ноауыыфа еілка взроафає віг
7-кз гм 19-рз гмгзл ла рзегдлщ бійщхд ла пікдилі омйі, ліе фмймвік) [5].
Як пвігфарщ галі лахмгм мнзрувалля,
34 % пуггів-рарів, а 74 % пуггівкардоів ндодезваырщ ндвлзи гзпкмксмор, нмв’яжалзи іж пномбмы нмєгларз
омбмру ра пік’ы, цм пвігфзрщ ном
пкйагліпрщ «впралмвйдлля байалпу
кіе мбмв’яжкакз ла омбмрі ра в омгзлі». Тмку байалп у ущмку нзраллі – уд
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омжкіх,
а
гмрозкалля
оівлмпрі/оівлмвагз – лдмбтігліпрщ. 78 %
мнзралзт у тмгі дкніозфлмгм гмпйігедлля одпнмлгдлрів пуггів-фмймвіків
вкажайз ла лдмбтігліпрщ лагалля пуггяк-еілкак, у якзт кайдлщкі гірз
глуфкзт омбмфзт гоасіків жагйя улзклдлля кмлсйікру кіе номсдпіилзкз
ра
омгзллзкз,
кардозлпщкзкз
мбмв’яжкакз, у одпнмлгдлрів еілмк
нмкажлзк каиед мглмгмймплм – 99 %.
Накз номнмлуваймпя лагарз пуггяк-еілкак кмейзвіпрщ ндохмфдогмвмгм взбмоу пндуіайіжауії омжгйягу
пугмвзт пноав, жайзхзвхз жа лзкз
ноавм ла мбоалля номпріхзт їт кардгмоіи, взжлафзвхз пуггяк-фмймвікак
омжгйяг пкйаглзт козкілайщлзт номвагедлщ хйятмк гмнмвлдлля вкажалмы лмокмы Тзнмвмгм Пмймедлля
ном жбмоз пуггів пугів жагайщлмї
ыозпгзкуії, жарвдогедлмгм оіхдлляк
Рагз пуггів Укоаїлз № 45 віг 4 фдовля 2015 омку, цм нігрозкайз 75 %
мнзралзт лакз пуггів. Вігпмрмк, цм
лд нігрозкуырщ вкажалд пралмвзрщ –
12, лд жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля – 13 % мнзралзт. Такі оджуйщрарз нігрвдогеуырщ аврмопщку нмжзуіы ж нозвмгу гмуійщлмпрі роалпсмокауії упрайдлмгм бафдлля кдталіжку
вігноавйдлля пугмфзлпрва ж уоатувалляк ґдлгдолмгм кмкнмлдлру, цм в
кілудвмку оджуйщрарі нозжвдгд, ла
лахд гйзбмкд ндодкмлалля, рійщкз гм
нмжзрзвлзт лапйігків ра нігвзцзрщ
якіпрщ ноавмпуггя. Такме уоатувалля
нпзтм-сіжімймгіфлзт
вігкіллмпрди
пуггів фмймвіків і пуггів-еілмк ніг
фап омжнмгійу лавалраедлля в пугі
вваеаырщ гмодфлзк 80 % мнзралзт
лакз пуггів. Вігпмрмк, цм лд нігрозкуырщ вкажалд пралмвзрщ – 12, лд
жкмгйз вігнмвіпрз ла уд жанзралля –
8 % мнзралзт.
Рджуйщрарз номвдгдлмгм лакз
дкніозфлмгм гмпйігедлля пвігфарщ,
цм пдодг номсдпіилм-ноавмвзт номбйдк пуггів гйя пуггів-еілмк (59 %)
лаибійщх гмпрозк є нзралля лагкіолмгм, лдномнмоуіилмгм пугмвмгм лавалраедлля ра нмв’яжалмгм іж лзк
боаку фапу гйя лайделмгм взвфдлля
пноав, цм лагіихйз ла омжгйяг ра

ніггмрмвкз гм їт пйуталля; кмейзвмпрі пакмвгмпкмлайдлля ра нігвзцдлля квайісікауії. Найделзи оівдлщ
кардоіайщлм-рдтліфлмгм, могаліжауіилмгм жабджндфдлля в омбмрі гйя пуггів-фмймвіків є нзралляк лмкдо мгзл
(ла уд вкажайз 47 % мнзралзт пуггівфмймвіків), мпкійщкз гйя лзт їт упніхліпрщ, гмпяглдлля ра праруп взкіоыєрщпя омжкіомк вйаплмгм жаомбірку ра
упнітакз в номсдпіиліи гіяйщлмпрі,
вдйзфзлмы ра одкмлрмк пйуебмвмгм
кабілдру,
лаилмвіхмы
кмгдййы
кмкн’ырдоа і рак гайі. Сдодг лаибійщх
акруайщлзт
номсдпіилмноавмвзт номбйдк впралмвйдлм вігпурліпрщ єгзлмї пугмвмї ноакрзкз, ла
цм вкажайм 23 % мнзралзт лакз пуггів, пдодг якзт 26 % – пуггі-фмймвікз
ра 74 % – пуггі-еілкз.
Взжлафаыфз продпмоз у пуггівпщкіи гіяйщлмпрі лак вгаймпя ж’япуварз,
цм лаибійщхзи вігпмрмк одпнмлгдлрів
вкажайз ла вдйзкд пугмвд лавалраедлля – 59 %; ла гоугмку кіпуі –
нмпріилзи гдсіузр фапу 41 %, гайі –
рзпк прмоіл 37 % ра пкаогз – 31 %;
ноакрзфлм мглакмва кійщкіпрщ мнзралзт вкажайа ла взпмку вігнмвігайщліпрщ жа нозилярд оіхдлля – 26 %,
ланоуедліпрщ фдодж взбіо ноавзйщлмгм
оіхдлля пдодг айщрдоларзвлзт – 21
%; лдмбтігліпрщ мндоуварз вдйзкзк
мбпягмк ілсмокауії – 19 % ра нігрозкуварз взпмкзи оівдлщ ніггмрмвкз –
17 %. У ґдлгдолмку омжоіжі: фмймвіфі
продпмоз: лагкіолд пугмвд лавалраедлля, взбіо, вігнмвігайщліпрщ, рзпк
прмоіл; еілмфі продпмоз: вдйзкд пугмвд
лавалраедлля, рзпк прмоіл, нмпріилзи
гдсіузр фапу, пкаогз.
Пігпукмвуыфз жажлафзкм, цм
номвдгдлд дкніозфлд гмпйігедлля
ґдлгдолмгм апндкру пуггівпщкмї гіяйщлмпрі гайм жкмгу впдбіфлм мбґоулрувалля лдмбтігліпрщ воатувалля
ґдлгдоу у пугмвіи гіяйщлмпрі в пуфапліи Укоаїлі. У оджуйщрарі псмокуйщмвалм вігнмвіглі рдмодрзфлі нмймедлля, а ракме омжомбйдлм лзжку акруайщлзт ноакрзфлзт номнмжзуіи цмгм
угмпкмлайдлля лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва.
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Бмбомва Ю. Ю. Ґдлгдола наоагзгка пуггівпщкмї гіяйщлмпрі у омжоіжі оджуйщрарів дкніозфлмгм гмпйігедлля
На нігправі номвдгдлмгм дкніозфлмгм гмпйігедлля у праррі ніглікаєрщпя нзралля
ґдлгдолмгм взкіоу пуггівпщкмї гіяйщлмпрі. За имгм оджуйщраракз вгаймпя вігмбоажзрз
одайщлу каорзлу одайіжауії ґдлгдолмгм наозрдру в пугмвіи пзпрдкі ра псмокуварз
омжукілля рзт фз ілхзт номбйдк пуггякз-фмймвікакз ра пуггякз-еілкакз, взжлафзрз пнійщлзи жлакдллзк гйя лзт ра псдоз, які лд гмрзкаырщпя в пзйу їт оіжлмгм
пнозилярря. Взоіхдлля номбйдкз взкмоілдлля ґдлгдолмї апзкдроії укоаїлпщкмгм
пугмфзлпрва жлафлмы кіомы жайдезрщ віг кмкнйдкплмгм взкмозпралля оіжлзт кдрмгмймгіфлзт нігтмгів, нозлузнів ра кдрмгів лаукмвмгм ніжлалля ноз гмпйігедллі кмлкодрлзт апндкрів, агед рійщкз у їт могаліфліи єглмпрі кмела дсдкрзвлм нмбугуварз
кмгдйщ жабджндфдлля оівлзт ноав ра кмейзвмпрди еілмк і фмймвіків пуггів. Взоіхдлля вкажалмгм нзралля нмродбує омжомбйдлля лагіилзт жапмбів взкіоывалля ґдлгдолмї
пндузсікз пуггівпщкмї гіяйщлмпрі жагаймк ра мкодкзт її апндкрів жмкодка.
Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, ґдлгдо, пуггівпщка гіяйщліпрщ, дкніозфлд гмпйігедлля,
оджуйщрарз.

Бмбомва Ю. Ю. Гдлгдолая наоагзгка пугдипкми гдярдйщлмпрз в оажоджд оджуйщрармв ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя
На мплмвалзз номвдгдллмгм ъкнзозфдпкмгм зппйдгмвалзя в прарщд нмглзкадрпя
вмномп гдлгдолмгм зжкдодлзя пугдипкми гдярдйщлмпрз. Пм дгм оджуйщрарак угаймпщ
мроажзрщ одайщлуы каорзлу одайзжаузз гдлгдолмгм наозрдра в пугдблми пзпрдкд з
псмокзомварщ нмлзкалзд рдт зйз злшт номбйдк пугщякз-куефзлакз з пугщякзедлцзлакз, мнодгдйзрщ мбцзи жлакдлардйщ гйя лзт з псдош, лд капаырпя в пзйу зт
оажйзфлмгм вмпнозярзя. Рдхдлзд номбйдкш зпкмодлдлзя гдлгдолми апзккдрозз
укоазлпкмгм пугмномзжвмгпрва вм клмгмк жавзпзр мр кмкнйдкплмгм зпнмйщжмвалзя
оажйзфлшт кдрмгмймгзфдпкзт нмгтмгмв, нозлузнмв з кдрмгмв лауфлмгм нмжлалзя
ноз зппйдгмвалзз кмлкодрлшт апндкрмв, вдгщ рмйщкм в зт могалзфдпкмк дгзлпрвд
кмелм ъссдкрзвлм нмпромзрщ кмгдйщ мбдпндфдлзя оавлшт ноав з вмжкмелмпрди
едлцзл з куефзл пугди. Рдхдлзд укажаллмгм вмномпа родбудр оажоабмркз лагделшт
подгпрв зжкдодлзя гдлгдолми пндузсзкз пугдипкми гдярдйщлмпрз в удймк з мргдйщлшт дд апндкрмв в фапрлмпрз.
Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, гдлгдо, пугдипкая гдярдйщлмпрщ, ъкнзозфдпкмд зппйдгмвалзд, оджуйщрарш.
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Ґендерна парадигма суддівської діяльності у розрізі результатів . . .
Bobrova Yu. Gender paradigm of judicial activity in the context of empirical
research
Based on the empirical study, the article raises the issue of gender dimension of
judicial activity. Based on its results, it was possible to reflect the real picture of the
implementation of gender parity in the judicial system and to form an understanding of
certain problems by male judges and female judges, to determine a common denominator
for them and the areas that are not related due to their different perceptions.
Due to the European integration course of development of the Ukrainian legal
system, there was an objective need to study the judicial activity through the prism of
gender dimension (equality in access to the profession of judge, judicial remuneration,
career advancement, participation in judicial governance and self-government, as well as
ensuring maternity protection, in a fair balance for both men and women at work and
family). Defining the content of judicial activity as a legal category through the prism of
its gender aspect, it was stated that under the pressure of democratic demands, the
society agreed to the equality of women and men of judges, but did not give the first
consent to joining the «leadership institute». The above determined the author's
actualization of the issue of the necessity of obligatory consideration of the gender
component in the normative regulation of the election of judges to administrative
positions, representation of the judiciary, as well as in the formation of the composition of
judicial administration and self-government bodies by the adoption of the relevant
decision of the Council of Judges of Ukraine.
To clarify these issues, we conducted an empirical study of the gender dimension of
judicial activity, which resulted in a realistic picture of the implementation of gender
parity in the judiciary as a whole, with a differentiation depending on the court and to
form an understanding of certain issues by male judges and judges-women, to determine
the common denominator for them and areas that are not touched by their different
perception. According to its results, it was possible to reflect the real picture of gender
parity implementation in the judicial system and to form an understanding of certain
issues by male and female judges, to determine a common denominator for them and areas
that are not touched by their different perceptions.
As a result, relevant theoretical provisions have been formulated and a number of relevant practical proposals for improving national legislation have been developed.
Key words: court, judge, gender, judicial activity, empirical research, results.
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Експертне обговорення проблем
адміністративно-правової науки
Рмжвзрмк гмкрозлз агкіліпроарзвлмгм ноава кмела лаодкрз лаукмвзк
нігґоулряк гзлакіфлмгм омжвзрку
Укоаїлз як лджайделмї, пувдодллмї ра
гдкмкоарзфлмї коаїлз. Акруайщлі нзралля агкіліпроарзвлмгм ноава пщмгмгдлля жукмвйдлі євомілрдгоауіилзкз
номудпакз,
влуроіхлщмгдоеавлзк
жанзрмк ла жкілу кмгдйі гдоеавлмгм
уноавйілля. Взкйзкз, цм є ла фапі
нмродбуырщ жкіпрмвлмгм ра ґоулрмвлмгм взоіхдлля, ндох жа впд, у лаукмвзт кмйат. Маигалфзкмк гйя їт
нмхуку прайа Міелаомгла лаукмвмноакрзфла кмлсдодлуія «Акруайщлі
номбйдкз агкіліпроарзвлм-ноавмвмї
лаукз (гм 95-оіффя ж гля лаомгедлля
Р. С. Павймвпщкмгм)», цм номтмгзйа
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в кдеат ІІI Хаоківпщкмгм кіелаомглмгм ыозгзфлмгм смоуку.
Оогаліжармоакз кмлсдодлуії взпрунзйз касдгоз агкіліпроарзвлмгм
ноава, агкіліпроарзвлмгм ноава ра
агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм, Наукмвмгмпйіглзи ілпрзрур гдоеавлмгм бугівлзурва ра кіпудвмгм пакмвоягувалля
Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, Навфайщлм-лаукмва йабмоармоія гмпйігедлля номбйдк пйуебмвмгм ноава Науімлайщлмї акагдкії
ноавмвзт лаук Укоаїлз, Цдлро нмйірзкм-ноавмвзт одсмок, гомкагпщка
могаліжауія «Апмуіауія сатівуів агкіліпроарзвлмгм ноава» ра гомкагпщка

Експертне обговорення проблем адміністративно-правової науки
могаліжауія «Євомндипщкзи удлро
вдотмвдлпрва ноава».
У кмлсдодлуії вжяйз уфапрщ ндохзи
номодкрмо
Науімлайщлмгм
ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм Юоіи Бзряк, номсдпмо касдгоз агкіліпроарзвлмгм ноава Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улі-

(Ларвія) Ікалрп Бодигакп, пуггя
Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу
у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу Сдкдл
Срдудлкм, гмудлр касдгоз агкіліпроарзвлмгм
ноава
Науімлайщлмгм
ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм, гмймва ГО «Євомндипщкзи удлро вдотмвдлпрва ноава»

вдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм
Нарайія Марытіла, гмймва ГО «Апмуіауія сатівуів агкіліпроарзвлмгм
ноава», лаомглзи гднурар Вдотмвлмї
Рагз ІІ і ІІІ пкйзкалля, жаплмвлзк
Цдлроу нмйірзкм-ноавмвзт одсмок
Ігмо Кмйіухкм, гдкал ыозгзфлмгм
сакуйщрдру Занмоіжщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру Тдряла Кмймкмєущ, жавігуваф віггійу номбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава Ілпрзруру гдоеавз і
ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН
Укоаїлз Ойщга Алгоіикм, праохзи
лаукмвзи пнівомбірлзк віггійу номбйдк гдоеавлмгм уноавйілля ра агкіліпроарзвлмгм ноава Ілпрзруру
гдоеавз і ноава ікдлі В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз, дкпндор Цдлроу
нмйірзкм-ноавмвзт одсмок Вікрмо
Тзкмцук, гзодкрмо нйарсмокз гомкагпщкмї пнівуфапрі ManaBalss.lv

Дкзром Луфдлкм ра номвіглі лаукмвуі-агкіліпроарзвіпрз ж взцзт
лавфайщлзт жакйагів, ноакрзкуыфі
ыозпрз ра пругдлрз.
У вірайщлмку пймві ндохзи номодкрмо Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм
Юоіи Бзряк жажлафзв, цм смокуыфз
пуфаплу гмкрозлу агкіліпроарзвлмгм
ноава, лд кмедкм лд вхалуварз
нак’ярщ лахзт уфзрдйів, які пвмгм
фапу жакйайз нігвайзлз пуфаплмгм
омжвзрку
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї
лаукз. Завгякз пвмїк сулгакдлрайщлзк гмпйігедлляк ра вігнмвігайщлмку правйдллы гм гмоуфдлмї пноавз,
лаукмвмї и номпвірлзущкмї гіяйщлмпрі
вмлз прайз вжіоудк гйя вфдлзт багарщмт нмкмйілщ. Дйя ноавмжлавуів лд
йзхд Хаоківпщкмї хкмйз, а и упієї
Укоаїлз ракзк вжіоудк є Расаїй Сдкдлмвзф Павймвпщкзи – уфдлзи, вз-
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кйагаф, йыгзла ж взпмкзк кмоайщлзкз якмпрякз, уфаплзк Доугмї пвірмвмї
віилз. Расаїй Сдкдлмвзф є аврмомк
нмлаг 100 лаукмвзт ноаущ. Піг имгм
кдоівлзурвмк буйм ніггмрмвйдлм ра
жатзцдлм 18 калгзгарпщкзт гзпдорауіи. Кмлсдодлуія, нозпвяфдла нак’ярі
Р. С. Павймвпщкмгм, жібоайа ж оіжлзт
курмфків Укоаїлз лаукмвуів, які номпуваырщ ундодг лауку агкіліпроарзвлмгм ноава ра мнікуырщпя її омжвзркмк.
Сдодг рдк, які мбгмвмоывайзпя
уфаплзкакз, буйз: нзралля лмвірлщмї
гмкрозлз агкіліпроарзвлмгм ноава;
ланояккз млмвйдлля проардгії номрзгії кмоунуії ра агкіліпроарзвлмноавмвзт пнмпмбів нігвзцдлля дсдк-

ж пуб’єкракз нубйіфлм-вйаглзт нмвлмваедлщ, ланоякз имгм вгмпкмлайдлля ж уоатувалляк жаоубіелмгм
гмпвігу; номдкр Закмлу Укоаїлз «Пом
агкіліпроарзвлу номудгуоу», номдкр
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліпроів Укоаїлз ра удлроайщлі могалз
взкмлавфмї вйагз» ра іл.
Нарайія Марытіла у пвмєку взпруні мкодпйзйа акруайщлі нзралля
агкіліпроарзвлмгм ноава, пдодг лзт
нзралля омжукілля нубйіфлмгм агкіліпроувалля, нубйіфлмгм уноавйілля
ра гдоеавлмгм уноавйілля, а ракме їт
омжкдеувалля.
Ігмо Кмйіухкм нодгправзв ла омжгйяг уфаплзків кмлсдодлуії Помдкр
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліп-

рзвлмпрі алрзкмоунуіилмї нмйірзкз;
нзралля роалпсмокауії алрзкмоунуіилзт мбкдедлщ ра ілхзт пнмпмбів
жабджндфдлля гмбомфдплмпрі у псдоі
нубйіфлм-вйаглзт віглмпзл; номбйдкз сулкуімлувалля ілпрзруру дйдкромллзт ндрзуіи як номгодпзвлмгм
кдталіжку вжаєкмгії нозварлмї мпмбз

роів Укоаїлз ра удлроайщлі могалз
взкмлавфмї вйагз», якзк впралмвйыєрщпя 16 псдо кмкндрдлуії Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз і нозбйзжлм 80
нігпсдо у лзт, а впі нзралля гдоеавлмї нмйірзкз омжнмгійдлі кіе кіліпрдопрвакз ра їтлікз гзодкрмоаракз.
Позилярря ущмгм номдкру Закмлу
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лагайм б кмейзвіпрщ нмжбавзрз Уояг
вдйзфджлмї кійщкмпрі лдвйапрзвзт
агкіліпроарзвлзт нмвлмваедлщ, ра
псмокуварз дсдкрзвлзи уояг ра пзпрдку могалів взкмлавфмї вйагз.

агкіліпроарзвлзт акрів пуб’єкракз нубйіфлмї
агкіліпроауії.
Така єгзла номудгуоа
жлаихйа пвмє вігмбоаедлля в номдкрі
Закмлу Укоаїлз «Пом
агкіліпроарзвлу номудгуоу», якзи був
омжомбйдлзи
Вікрмомк Тзкмцукмк ра
Цдлромк
нмйірзкмноавмвзт
одсмок.
Оплмвлі
нмймедлля
ущмгм номдкру буйз
нодждлрмвалі ла кмлсдодлуії, гд уфаплзкз
евавм
гзпкурувайз
ном гмуійщліпрщ жаномвагедлля жагайщлмї агкіліпроарзвлмї номудгуоз.
Поз мбгмвмодллі нзралщ роалпсмокауії алрзкмоунуіилзт мбкдедлщ
ра ілхзт пнмпмбів жабджндфдлля гмбомфдплмпрі у псдоі нубйіфлм-вйаглзт

Нд кдлх ваейзвзк, в апндкрі
роалпсмокауії віглмпзл гдоеавз ра
гомкагялзла, є жаномвагедлля в
Укоаїлі єгзлмї номудгуоз нозилярря

віглмпзл Тдряла Кмймкмєущ нодгправзйа кмйдкрзвлу кмлмгоасіы, взгалу
у Євомндипщкмку Смыжі
«The
institutionalisation of public relations
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in the fight against corruption: the
experience of countries of Eastern and
Western legal traditions (universal
theoretical framework for relevant anticorruption law of Ukraine)».
Такме у кдеат кмлсдодлуії буйм
вндохд нодждлрмвалм Помдкр Закмлу
Укоаїлз «Пом дйдкромллі ндрзуії»,
омжомблзкмк якмгм є Дкзром Луфдлкм. Опмбйзву акруайіжауіы нзраллы
омжвзрку ущмгм ілпроукдлру дйдкромллмї гдкмкоарії лагає мбоалзи куоп
коаїлз ла яклаихвзгху гігезрайіжауіы ра пномцдлля агкіліпроарзвлзт
номудгуо, гієвзи кдталіжк кмкулікауії гомкагял іж вйагмы, а ракме ла
уноавйілля гомкагялакз гдоеавлзкз
пноавакз.
Помбйдкз сулкуімлувалля ілпрзруру нмв'яжалі ж лдгмпкмлаймы
жакмлмгавфмы бажмы, лдмбмв’яжкмвіпры ндрзуіи, лджомжукійзк ілрдо-

.
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сдипмк вдб-паирів, ла якмку омжкіцуырщпя ндрзуії, вігпурліпры жанмбіелзків «ромййілгмвзт» ндрзуіи,
кдталіжку нмндодгедлля ра лдгмнуцдлля «омжкзвалля гмймпів» (гм
нозкйагу, вйірку 2018 омків жаодєпромвалм 17 ндрзуіи прмпмвлм омжкзрлдлля аврмкмбійів) ра іл. Впі уі
номбйдкз мглмжлафлм нмродбуырщ
взоіхдлля ла жакмлмгавфмку оівлі,
цм и жукмвзйм ніггмрмвку Помдкру
Закмлу Укоаїлз «Пом дйдкромллі
ндрзуії».
Завдохзвпя лаукмвзи жатіг жбмоакз ГО «Апмуіауія сатівуів агкіліпроарзвлмгм ноава», ла якмку лмвзк
Гмймвмы буйм мбоалм Дкзроа Луфдлка, а жапрунлзкмк Гмймвз – Тдрялу
Кмймкмєущ, взжлафдлм лмвзи пкйаг
Поавйілля ра Рдвіжіилмї кмкіпії.

Медична реформа в Україні: право, політика, мораль

Олексiй Кресiн,
доктор юридичних наук, член-кореспондент
Міжнародної академії порівняльного права,
завідувач Центру порівняльного правознавства
Інституту держави і права ім. В. М. Корецького
НАН України
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Конституційна спадщина першої
української політичної еміграції
20 фдовля 2019 омку в хвдгпщкмку кіпрі Коіпріалпраг вігбувпя кіелаомглзи лаукмвзи пдкілао «Кмлпрзрууіила пнагцзла Пзйзна Оойзка».
Оогаліжармомк жатмгу взпрунзйа
Муліузнайщла оага Коіпріалпрагу жа
нігрозккз Пмпмйщпрва Укоаїлз в
Швдуії. Іліуіарзва цмгм номвдгдлля
жатмгу лайдеайа багармйірлщмку гмпйіглзку іпрмоії «кажднзлпщкмї» дкігоауії Бдорійу Хаггкалу. Ммгдоував
пдкілао гмкрмо ноава (гмкрмо тмлмоіп
каужа), номсдпмо, кмйзхліи пуггя і
мкбугпкал Швдуії Фоалк Оормл. У
омбмрі пдкілаоу вжяйз уфапрщ хвдгпщкі вфдлі – іпрмозкз і коаєжлавуі, а
ракме нодгправлзкз кіпщкмї гомкагз.
З впрунлзк пймвмк ла пдкілаоі
взпрунзв гмймва Муліузнайщлмї оагз
Коіпріалпрагу Бм Сійвдобдол. Віл
нігкодпйзв, цм Пзйзн Оойзк є езвзк іпрмозфлзк кмпрмк кіе Швдуієы
і Укоаїлмы. На нмфарку XVIII прмйірря Коіпріалпраг, жажлафзв Бм Сійвдобдол, прав кіпрмк-нозпралкмк,
гаваллы гйя укоаїлпщкзт і нмйщпщкзт
уоягів у дкжзйі – укоаїлпщкмгм гдрщкалпщкмгм уоягу і уоягу Рдфі Пмпнмйзрмї (кмомйя Сраліпйава Лдцзлпщкмгм), номрдкрмомк якзт взпрунзйа
Швдуія.

Пмпмй Укоаїлз у Кмомйівпрві
Швдуія Ігмо Сагаф жажлафзв, цм у
XVII – XVIII прмйіррят Швдуія взпрунайа пмыжлзкмк Укоаїлз у її бмомрщбі жа пвмы гдоеавліпрщ. У 1657
омуі, жмкодка, Швдуія взжлайа укоаїлуів (і Віипщкм Занмомжщкд) війщлзк і
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як уед одайщлмї гдоеавз ж Швдуієы
вігмкі нмфзлаыфз ж 1651 омку. В лзт
укоаїлпщка прмомла лакагайапя мрозкарз гаоалрії пвмєї гдоеавлмпрі ніг
номрдкрмоармк мглмгм фз гвмт кмлаотів. Айд мпмбйзвмпрі нмйірзфлмгм ра
дкмлмкіфлмгм омжвзрку Швдуії ра її
пмыжлзків взкйзкайз їт нодрдлжії ла
жатіглмукоаїлпщкі ждкйі, цм омбзйм
лдкмейзвзк укйагдлля нмвлмуіллмгм
нмйірзфлмгм гмгмвмоу.

лікмку лд нігйдгйзк лаомгмк, а у
1709 омуі вжяйа ла пдбд жмбмв’яжалля
цмгм кіелаомглм-ноавмвмї нігрозккз укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі. І лзлі
Швдуія є мглзк ж нмпйігмвлзт пмыжлзків Укоаїлз в її бмомрщбі ж омпіипщкмы агодпієы. І. Сагаф лагмймпзв ла
гдкмкоарзфлмку таоакрдоі «Пакрів і
кмлпрзрууіи…» 1710 о., які взндодгзйз пвіи фап, жмкодка у нзраллят нмгійу гдоеавлмї вйагз.
Дмкрмо ыозгзфлзт лаук, фйдлкмодпнмлгдлр Міелаомглмї акагдкії
нмоівляйщлмгм ноава, кдоівлзк Цдлроу
нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН Укоаїлз Ойдкпіи Кодпіл взпрунзв ж гмнмвіггы «Укоаїлпщкм-хвдгпщкі віглмпзлз і гмгмвмоз в
XVII – XVIII прмйіррят». Віл жажлафзв, цм укоаїлпщкм-хвдгпщкі нмйірзфлі віглмпзлз номрягмк ущмгм ндоімгу
омжнмфайзпя цмлаиніжліхд у 1631
омуі и пуномвмгеувайзпя сакрзфлзк
взжлалляк Занмомжщкмї Сіфі гдоеавмы. Віглмпзлз Віипщка Занмомжщкмгм
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Пмгіблмы буйа пзруауія в укоаїлпщкм-хвдгпщкзт віглмпзлат у 1708 –
1709 оо., кмйз Швдуія взпрунзйа
гаоалрмк нмпігалля жатіглмукоаїлпщкзт ждкдйщ Ріффы Пмпнмйзрмы. Тмку
укоаїлпщкм-хвдгпщкі гмгмвмоз XVII –
нмфарку XVIII пр. кайз йзхд віипщкмвм-ракрзфлзи таоакрдо ра кмомркмфаплу гіы. Лзхд козжа ніпйя нмоажкз
хвдгпщкм-укоаїлпщкзт віипщк і розвайд ндодбувалля нмоуф у кдеат Опкалпщкмї ікндоії (1709 – 1714 оо.)
нмпрунмвм ндодрвмозйз хвдгпщкзи
номрдкрмоар як смоку віипщкмвмгм
пмыжу ла нмвлмуіллд взжлалля Укоаїлз як гдоеавз ра нозвдйз гм укйагдлля гмгмвмоу нмйірзфлмгм таоакрд-
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оу. На еайщ, имгм ікнйдкдлрауія буйа
гуед мбкдедлмы.

Коік рмгм, бйзжщка жупроіф іж жаоубіелмы ноавмвмы куйщруомы ра
ілхі
мбправзлз
укоаїлпщкмхвдгпщкзт віглмпзл гайз нмхрмвт гм
ндодгйягу жапаг укоаїлпщкзт гдоеавлмпрі и ноава ра нмявз «Дмгмвмоів і
нмпралмв ноав і вмйщлмпрди Віипщка
Занмомжщкмгм», вігмкзт як Кмлпрзрууія Пзйзна Оойзка 1710 о.
О. Кодпіл жвдолув увагу ла вігпурліпрщ у оаллщмку Нмвмку фапі фіркмгм
омжкдеувалля кмлпрзрууіилмгм і кіелаомглмгм ноава, фдодж цм гмгмвмоз
лдпувдодллзт гдоеав ж кмлаотакз
кайз нмгвіилзи ноавмвзи таоакрдо.
Віл жажлафзв, цм «Дмгмвмоз і нмпралмвз…» оажмк ж кмлсіокауіилзк і
апдкуоауіилзк гзнймкакз Каойа ХІІ
є лд йзхд нак’яркмы укоаїлпщкмгм
кмлпрзрууімлайіжку, айд ракме гмгмвмомк кіе Віипщкмк Занмомжщкзк ра
имгм номрдкрмомк, кмомйдк Швдуії.
Бдорій Хаггкал (Швдуія) взпрунзв ж гмнмвіггы «Віг Коіпріалпрага
гм Срмкгмйщка – Пзйзн Оойзк ра
имгм уояг в дкжзйі у 1719 – 1720 омкат».

На имгм гукку, Кмлпрзрууіы Пзйзна Оойзка, кмейзвм, пйіг вваеарз
ндохмы лмвмфаплмы кмлпрзрууієы в
пвірі. Віл жажлафзв, цм у 1714 о. в
дкігоауіы гм Швдуії взїтайм бйзжщкм
пмомка укоаїлуів ла фмйі ж гдрщкалмк
П. Оойзкмк. У 1715 о. вмлз ндодбувайз у Шроайщжулгі (Пмкдоалія, лзлі у пкйагі ФРН), а жгмгмк у Іпрагі
ра Срмкгмйщкі. Сак П. Оойзк ж
пік’єы ж 1716 нм 1719 оо. номезвав у
Коіпріалпрагі, а у 1719 – 1720 оо. – у
Срмкгмйщкі. Б. Хаггкал омжнмвів ном
нігрозкку укоаїлпщкмї дкігоауії ж
бмку Швдуії ра її кмелмвйагуів, а
ракме ном нйалз П. Оойзка цмгм
смокувалля євомндипщкмї алрзомпіипщкмї кмайіуії.
Дмкрмо Фоалк Оормл (Швдуія)
взпрунзв ж гмнмвіггы «‖Коаїла кає
жаплмвуварзпя ла ноаві‖: лаомгедлля
ілпрзруру мкбугпкала ра имгм омйщ у
пнозяллі вдотмвдлпрву ноава». Змкодка, віл жажлафзв, цм у ндоімг ндодбувалля уоягів кмомйя Каойа ХІІ і
гдрщкала Пзйзна Оойзка в Бдлгдоат
у 1709 – 1714 оо. рак жаомгзйзпя гва
кйыфмвзт кмлуднрз нубйіфлмгм ноава
–
кмлпрзрууія
ра
ілпрзрур
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мкбугпкала. На имгм гукку, «Пакрз і
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мкбугпкала. На имгм гукку, «Пакрз і
кмлпрзрууії…» 1710 о. прайз мглієы ж
ндохзт у пвірі кмлпрзрууіи пуфаплмгм
рзну, цм ндодгбафайз омжнмгій жакмлмгавфмї, взкмлавфмї ра пугмвмї вйагз. З ілхмгм бмку, Каой ХІІ пакд в
Бдлгдоат вндохд в пвірі псмокував
кмлуднр ілпрзруру мкбугпкала. Як
гмвмгзв Ф. Оормл, мбзгва кмлуднрз,
ж мглмгм бмку, взомпйз ла гоулрі вігнмвіглзт лауімлайщлзт нмйірзкмноавмвзт роагзуіи, а ж ілхмгм – прайз оджуйщрармк вжаєклзт внйзвів

хвдгпщкмї, укоаїлпщкмї и руодущкмї
куйщруо.
Взпрунз взкйзкайз розвайу гзпкупіы уфаплзків. Піг фап жатмгу буйм
нодгправйдлм гмкукдлрз хвдгпщкзт
аотівів, а ракме хвдгпщку лаукмву
йірдоаруоу, нозпвяфдлу ндодбуваллы
уоягу Пзйзна Оойзка у Швдуії.
Уфаплзкз
пдкілаоу
вхалувайз
нак’ярщ Пзйзна Оойзка бійя бугзлку, гд віл ж пік’єы езв у 1716 –
1719 о., ра нак’ярлзка Кмлпрзрууії
1710 омку.
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Яна Триньова,
кандидат юридичних наук, доцент,
адвокат
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Дискусія щодо правового регулювання
темпоральних меж життя людини
22 емврля 2019 омку Цдлро кдгзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз ра Науімлайщлмї акагдкії кдгзфлзт лаук Укоаїлз пнійщлм ж Кзївпщкзк одгімлайщлзк удлромк Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, Рдгімлайщлмы могаліжауієы
в нігрозкку ноава йыгзлз ла гіглу
пкдорщ
ра
Агвмкарпщкзк мб’єглалляк «Тараомв Фаозллзк Гмймвкм» номвів жапігалля «коугймгм прмйу» ла рдку «Поавмвд одгуйывалля
рдкнмоайщлзт кде езрря йыгзлз».
Мдрмы жатмгу буйм: гаокмліжуварз нмляріилзи анаоар у псдоі взжлафдлля рдкнмоайщлзт кде йыгпщкмгм езрря, ланоауыварз кіегайуждвд омжукілля мплмвлзт кардгмоіи в
уіи псдоі, лакірзрз хйятз ноавмвмгм
водгуйывалля бімдрзфлзт номбйдк в
жажлафдліи уаозлі ла рдодлат Укоаїлз.
З вірайщлзкз пймвакз ра гмнмвігякз взпрунзйз: Віуд-ноджзгдлр кдоівлзк Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм
удлроу Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, акагдкік НАПоН
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
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номсдпмо Н. С. Кужлєумва, кдоівлзк
Цдлроу кдгзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ
НАПоН Укоаїлз ра НАМН Укоаїлз,
фйдл-кмодпнмлгдлр
НАПоН
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо С. Г. Срдудлкм, жавігуваф
касдгоз сіймпмсії Науімлайщлмї
кдгзфлмї акагдкії ніпйягзнймклмї
мпвірз ік. П. Л. Шунзка, ноджзгдлр
Укоаїлпкмї апмуіауії
бімдрзкз,
дкпндор ЮНЕСКО ж бімдрзкз,
гмкрмо сіймпмспщкзт лаук, номсдпмо
С. В. Пупрмвір, номсдпмо касдгоз
сіймпмсії Науімлайщлмї кдгзфлмї
акагдкії ніпйягзнймклмї мпвірз ік.
П. Л. Шунзка, гмкрмо сіймпмспщкзт
лаук, номсдпмо Н. М. Бмифдлкм,
номсдпмо касдгоз козкілайщлмгм
ноава
ра
козкілайщлм-ноавмвзт
гзпузнйіл Пмйравпщкмгм ыозгзфлмгм
ілпрзруру Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава
Мугомгм, акагдкік НАПоН Укоаїлз
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо
Н. О. Гурмомва, номсдпмо касдгоз
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра сілалпмвмгм ноава Пмйравпщкмгм ыозгзфлмгм ілпрзруру Науімлайщлмгм
ыозгзфлмгм улівдопзрдру
ікдлі
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Яомпйава Мугомгм, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо В. М. Пахкмв,
взкйагаф
Науімлайщлмї
акагдкії
номкуоаруоз
Укоаїлз,
калгзгар
ыозгзфлзт
лаук,
номсдпмо
В. М. Куу, гмудлр касдгоз козкілайщлмгм
ноава
Науімлайщлмгм
ыозгзфлмгм
улівдопзрдру
ікдлі
Яомпйава Мугомгм, калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр О. Е. Рагурлзи,
агвмкар, Гмймва пдкуії ноавмвзт
мплмв бімдрзкз Кмкірдру кдгзфлмгм і
саокаудврзфлмгм ноава ра бімдрзкз
Науімлайщлмї апмуіауії агвмкарів
Укоаїлз, жаплмвлзк ра Гмймва
Рдгімлайщлмї могаліжауії в нігрозкку
ноава йыгзлз ла гіглу пкдорщ,
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр
Я. О. Тозлщмва, наорлдо агвмкарпщкмгм
мб’єглалля
«Тараомв
Фаозллзк
Гмймвкм»,
агвмкар
В. М. Фдгзрлзк, гмудлр касдгоз
узвійщлмгм ноава Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Таоапа

Шдвфдлка, калгзгар ыозгзфлзт лаук К. В. Ммпкайдлкм, гмудлр касдгоз лдиомтіоуогії Науімлайщлмгм кдгзфлмгм
улівдопзрдру
ікдлі
О. О. Бмгмкмйщуя, гмкрмо кдгзфлзт
лаук, гмудлр В. В. Мдгвдгєв, гмудлр
касдгоз алдпрджімймгії ра ілрдлпзвлмї рдоанії Науімлайщлмї кдгзфлмї
акагдкії ніпйягзнймклмї мпвірз ікдлі
П. Л. Шунзка, калгзгар кдгзфлзт
лаук, йікао-алдпрджімймг Ю. І. Маокмв, Поджзгдлр Впдукоа-їлпщкмї оагз
жатзпру ноав ра бджндкз науієлрів
В. Г. Сдогык.
Запігалля
«коугймгм
прмйу»
вігбуймпщ у смокі гзпкупії цмгм
мплмвлзт номбйдк, нмв’яжалзт ж
взжлафдлляк нмфарку ра жакілфдлляк
йыгпщкмгм езрря. У гзпкупії акрзвлу
уфапрщ вжяйз номвіглі лаукмвуі
НАПоН
Укоаїлз
ра
ілхзт
ноавлзфзт ілпрзрууіи, нодгправлзкз
жакйагів кдгзузлз, сіймпмсз, а
ракме ноакрзкуыфі ыозпрз.
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Віуд-ноджзгдлр - кдоівлзк Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм удлроу Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, акагдкік НАПоН Укоаїлз,
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо
Н. С. Кужлєумва у вірайщлмку пймві

нмгякувайа кдоівлзку Цдлроу кдгзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ НАПоН
Укоаїлз ра НАМН Укоаїлз жа іліуіарзву у номвдгдллі галмгм жатмгу. Нагмймпзйа ла ваейзвмпрі гаокмліжауії
ноавмвмгм ра кдгзфлмгм взжлафдлля
нмфарку езрря йыгзлз, а ракме ла
ваейзвмпрі мбгмвмодлля ра ноавмвмї
одгйакдлрауії смок нмжбавйдлля
езрря йыгзлз ла номталля.
Кдоівлзк Цдлроу кдгзкм-ноавмвзт гмпйігедлщ НАПоН Укоаїлз ра
НАМН Укоаїлз, фйдл-кмодпнмлгдлр
НАПоН Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт
лаук, номсдпмо С. Г. Срдудлкм акуд-

лрував увагу нозпурліт, цм уд лд
ндохзи нмгіблмгм омгу жатіг у прілат Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм удлроу
НАПоН Укоаїлз. Впі ігдї, які бугурщ
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жаномнмлмвалі ра мбгмвмодлі, жа укмвз їт езррєжгарлмпрі, нмвзллі бурз
одайіжмвалзкз жа уфапрі номсійщлзт
кмкірдрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз,
Міліпрдопрва
мтмомлз
жгмомв’я
Укоаїлз. За оджуйщраракз омбмрз
«коугймгм прмйу» бугд ніггмрмвйдлм
жбіоку кардоіайів, яка мтмнзрщ впі
нмгалі номнмжзуії цмгм ноавмвмгм
водгуйывалля рдкнмоайщлзт кде
езрря йыгзлз.
Помсдпмо касдгоз сіймпмсії
Науімлайщлмї
кдгзфлмї
акагдкії
ніпйягзнймклмї мпвірз ік. П. Л. Шунзка, гмкрмо сіймпмспщкзт лаук,
номсдпмо Н. М. Бмифдлкм, вігкозваыфз ндоху фапрзлу жапігалля
«коугймгм прмйу» нозпвяфдлмгм номбйдкак взжлафдлля і ноавмвмгм водгуйывалля нмфарку езрря йыгзлз,
жажлафзйа, цм гйя дрзкз и ноава
мфдвзглмы прає лагайщла нмродба
ж’япувалля
уілліплмгм
нігґоулря
йыгпщкмгм езрря, кдеі вроуфалля ра
кмейзвмпрі внйзву як ла имгм нмфармк, рак і ла имгм жавдохдлля. Гукаліраолі лаукз ра пуфаплд ноавм вваеаырщ лдвіг’єклмы пкйагмвмы йыгпщкмї нозомгз ноава і пвмбмгз йыгзлз (жмкодка и ноавм ла езрря).
Пмлярря, цм їт нмжлафаырщ, кмеурщ
бурз омжгйялурі як у кмлрдкпрі ноава
ра нмйірмймгії ра ілхзт пндуіайщлзт
лаук, рак і ла сіймпмспщкмку оівлі, а
рмфліхд – коіжщ нозжку нозкйаглмї
дрзкз.
Помсдпмо
касдгоз
козкілайщлмгм ноава ра
козкілайщлмноавмвзт
гзпузнйіл
Пмйравпщкмгм
ыозгзфлмгм
ілпрзруру
Науімлайщлмгм
ыозгзфлмгм
улівдопзрдру
ікдлі
Яомпйава
Мугомгм, акагдкік НАПоН Укоаїлз
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гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо
Н. О. Гурмомва нозвдолуйа увагу, цм
упрайдлд взжлафдлля в козкілайщлмку ноаві Укоаїлз кмкдлру нмфарку

козкілайщлм-ноавмвмї мтмомлз езрря йыгзлу як нмфарку сіжімймгіфлзт
нмймгів жапраоійм і нмродбує вгмпкмлайдлля. Ґоулруыфзпщ ла нмймедллят кдгзфлмгм ноава, лдмбтіглм
впралмвзрз, цм ракзк кмкдлрмк є,
як кілікук, нмфармк лапрунлмгм гля
ніпйя ндодбігу 22 рзеля вагірлмпрі.
Пдодлдпдлля ущмгм кмкдлру ла
бійщх оалліи ндоімг омжвзрку нймгу
нмродбує нмгайщхмгм мбгмвмодлля
пдодг сатівуів в гайужі ноава ра кдгзузлз.
Дмудлр
касдгоз узвійщлмгм ноава Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі
Таоапа Шдвфдлка,
калгзгар ыозгзфлзт лаук
К. В. Ммпкайдлкм нозпвярзйа пвмы
гмнмвігщ
ноавмвмку прарупу дкбоімла йыгзлз,
ніг фап якмї лагмймпзйа, цм имгм
праруп є гмпі лдвзжлафдлзк у гмкрозлі ра пугмвіи ноакрзуі. Оплмвлзкз
рмфкакз жмоу цмгм ноавмвмї нозомгз дкбоімла йыгзлз є: дкбоімлз є
пуб’єкракз ноава; дкбоімлз каырщ

укмвлу ноавмжгарліпрщ; дкбоімлз є
оіффы. Дмнмвігаф жвдолуйа увагу ла
ндвлд номрзоіффя в ноавмвіи нмжзуії
укоаїлпщкмгм жакмлмгавуя, якзи ж
мглмгм бмку лагійяє дкбоімлів ілрдодпакз, а ж ілхмгм – взкмозпрмвує
раку ноавмву рдокілмймгіы, цм пвігфзрщ ном кмейзвіпрщ взжлалля дкбоімлів одфакз.
Дмудлр касдгоз козкілайщлмгм
ноава Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм
улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм,
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр
О. Е. Рагурлзи кмлпрарував сакр, цм
жагайщлмвзжлалзк у козкілайщлмку
ноаві вваеаєрщпя нмв’яжуварз нмфаркмвзи кмкдлр езрря йыгзлз ж нмфаркмк сіжімймгіфлзт нмймгів, а кілудвзи
кмкдлр езрря – ж пкдоры гмймвлмгм

кмжку. Міе рзк, вігнмвіглм гм оджмйыуії Сдпії Рагз Євомнз нм бімдрзуі
(гоугдлщ 1996 о.), дкбоімл є йыгзлмы
уед ла 14-и гдлщ ніпйя жанйіглдлля,
рак пакм жа галзкз пуфаплмї сіжзкз
фапмк взлзклдлля пакмпріилмгм езрря, в рмку фзпйі езрря йыгзлз, є кмкдлр нозвлдпдлля пвігмкмпрі у бугщякд сіжзфлд рійм, абм кмкдлр нозвлдпдлля ндвлмї ілсмокауії (твзйщмвмї
пмйірмолм-гмймгоасіфлмї смокз) у
бійкмвм-лукйдїлмвзи могаліжк. Іж жаруталляк
мкзплм-віглмвйывайщлзт
номудпів лапрає нозомгла пкдорщ бімймгіфлмгм рійа, айд твзйщмва смока
езрря, нмпрунмвм лаомцуыфз пвмї
рдокмгзлакіфлі вйапрзвмпрі, віггайяєрщпя и ла мпралмк жайзхає кйіркмві
урвмодлля рійа, нмвдораєрщпя в гдмкм-
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пкіфлзи номпріо езвзт ілрдйдкруайщлзт нмрмків, жйзваєрщпя у бджпкдорі ж
бджкделзк ілсмокауіилзк номпрмомк
кмпкмпу. Коік рмгм, у жв’яжку ж нмявмы
узсомвмї йюгзлз (digital human being,
Homo numeralis, Homo digitalis, абм
Homo horologium) бімймгіфлзи взг
Homo sapiens нмпрунмвм жгіиплыє
пномбз взтмгу жа мкодпйдлі имку кдеі, хруфлмгм двмйыуімлувалля жа гмнмкмгмы гмпяглдлщ у псдоі лдиомбімймгії, біміледлдоії, првмодлля езвзт
іпрмр, які нмєглуырщ могаліку ж лдмогалікмы ра(абм) првмодлля лдмогаліфлмї смокз езрря. Цд нмомгеує пкйаглі ра лджоуфлі нзралля гйя бугщ-якмї
гайужі ноава ла нмомжі каогзлайщлзт
жкіл.
Паорлдо агвмкарпщкмгм мб’єглалля
«Тараомв
Фаозллзк
Гмймвкм»,
агвмкар В. М. Фдгзрлзк лагмймпзв у
пвмєку
взпруні
ла
ваейзвмпрі
пуб’єкрзвлмгм правйдлля гм кмкдлрів

нмфарку ра жакілфдлля езрря ноз
вфзлдллі вігнмвіглзт козкілайщлзт
ноавмноухдлщ, мпкійщкз вкажалд кмед
вігігоаварз
кйыфмву
омйщ
ноз
омжкдеуваллі лджакмллмгм абмору віг
вбзвпрва, фз вбзвпрва віг лаоугз лаг
ріймк нмкдоймгм. Такме гмнмвігаф
жауваезв, цм нпзтіфлд правйдлля гм
узт кмкдлрів кмед взоаеарзпщ лд
йзхд у смокі укзпйу, айд и у смокі
лдмбдоделмпрі, ном цм гмуійщлм
жажлафзрз в мкодкмку нмймедллі
Загайщлмї фапрзлз Козкілайщлмгм
кмгдкпу Укоаїлз.
Завігуваф касдгоз сіймпмсії
Науімлайщлмї
кдгзфлмї
акагдкії

180

ніпйягзнймклмї мпвірз ік. П. Л. Шунзка, ноджзгдлр Укоаїлпкмї апмуіауії

бімдрзкз, дкпндор ЮНЕСКО ж
бімдрзкз, гмкрмо сіймпмспщкзт лаук,
номсдпмо С. В. Пупрмвір
вігкозваыфз гоугу фапрзлу жапігалля
«коугймгм
прмйу»,
нозпвяфлмгм
номбйдкі взжлафдлля і ноавмвмгм
водгуйывалля
жакілфдлля
езрря
йыгзлз ра ндопндкрзві її омжв’яжалля,
жвдолуйа увагу ла рд, цм алайіж ра
мбгмвмодлля сіймпмспщкзт, дрзкмноавмвзт ра пмуімкуйщруолзт жапаг
пкдорі ра вкзоалля є гуед ваейзвзк
гйя
пуфаплмгм
рдмодрзкм-сіймпмспщкмгм мбгоулрувалля ра омжукілля узт сдлмкдлів, гйя смокувалля
вігнмвіглзт пмуіайщлзт ноакрзк, гукаліжауії кдгзузлз як рдмоії ра ноакрзкз, омжомбкз вігнмвіглмї кмгдйі
рдоанії і тмпніплмї кдгзузлз. Фіймпмспщкзи алайіж пкдорі ра вкзоалля
ваейзвзи гйя кмлпроуывалля пуфаплзт пкзпйів езрря йыгзлз, гйя вгмпкмлайдлля її як мпмбзпрмпрі, гйя
смокувалля дрзфлзт нозлузнів ра
уіллмпрди мпмбзпрмпрі.
Дмудлр касдгоз лдиомтіоуогії
Науімлайщлмгм кдгзфлмгм улівдопзрдру ік. О. О. Бмгмкмйщуя, гмкрмо
кдгзфлзт лаук, гмудлр В. В. Мдгвдгєв жвдолув увагу ла рми акр, цм
галі бімймгії, ндох жа впд, гдлдрзкз,
кмйдкуйяолмї бімймгії і дкбоімймгії
кмлпраруырщ взкйыфлу жлафзкіпрщ
кмкдлру сдорзйіжауії як вужщкмгм
фапмвмгм дніжмгу взлзклдлля внмвлі
гмпрарлщмгм сіжзфлмгм пубпроару
лмвмгм ілгзвігуайщлмгм езрря. Зва-
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еаыфз ла мбкдедліпрщ жлалщ ном
сулкуіы і кмейзві ваоіауії нмвдгілкз кмжку у кдемвзт пралат пдодг
лаукмвм-ноакрзфлмї пнійщлмрз номвіглзт пупнійщпрв, нзралля вгмпкмлайдлля номрмкмйу и рдтліфлзт

жапмбів вдозсікауії пкдорі кмжку
акруайщлд. У вірфзжлялзт укмват
рдтліфлмгм и сатмвмгм жабджндфдлля
взкмлалля взкмг лавірщ уед іплуыфзт номрмкмйів ноакрзфлм лдкмейзвд. Юозгзфлм мкодпйыыфз і жвуеуыфз іплувалля дрзфлм пніолзт явзц,
пйіг жайзхарз кмейзвіпрщ нодудлгдлрлмї ваоіауії оіхдлщ, нозкіомк,
хйятмк увдгдлля лмокз ном гмйуфдлля гм їт нозилярря псмокмвалмгм
ad hoc гзпкупіилмгм кмйа бйзжщкзт і
ракзт, цм вігмбоаеаырщ як пупнійщлу, рак і пвірмгйяглм жлафзку аогукдлрауіы, мпіб.
Дмудлр касдгоз алдпрджімймгії ра
ілрдлпзвлмї рдоанії
Науімлайщлмї
кдгзфлмї акагдкії ніпйягзнймклмї
мпвірз ікдлі П. Л. Шунзка, калгзгар
кдгзфлзт лаук, йікао-алдпрджімймг
Ю. І. Маокмв лагмймпзв, ла рмку, цм
номбйдка нмкзоаыфмгм науієлра,
мпмбйзвм в лднайіарзвліи кдгзузлі,
кає уійу лзжку апндкрів, які нмродбуырщ
кіегзпузнйілаолмгм мбгмвмодлля жа уфапрі сатівуів ж
бімдрзкз,
кдгзфлзт
ноауівлзків,
пдодг
лзт

алдпрджімймгів, и нмродбує ноавмвмгм
водгуйывалля. Такме гмнмвігаф,
номалайіжувавхз рдмодрзфлу кмгдйщ
жакмлу «Пом жабджндфдлля ноава
йыгзлз ла гіглу пкдорщ», яку буйм
ніггмрмвйдлм ра жажгайдгігщ лагіпйалм гйя мноауывалля впік уфаплзкак
гзпкупії, лагав номнмжзуії жкілзрз
рдокіл «йікао, якзи йікує» ла «йікаокуоармо», а пймва «кдгзфлзи жакйаг» ла «жакйаг мтмомлз жгмомв’я».
Помсдпмо касдгоз узвійщлмгм,
гмпнмгаопщкмгм ра сілалпмвмгм ноава
Пмйравпщкмгм ыозгзфлмгм ілпрзруру
Науімлайщлмгм ыозгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Яомпйава Мугомгм,
гмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсдпмо
В. М. Пахкмв в пвмїи гмнмвігі жвдолув увагу ла вігпурліпрщ гмпйігедлщ
ра нмжзуії ноавмжлавуів цмгм найіарзвлмї
гмнмкмгз. Оглієы ж нозфзл лдомжукілля якзк
фзлмк гаоалрії мплмвмнмймелзт
ноав і пвмбмг йыгзлз,
а пакд, ноавм ла жгмомв’я ра езрря
кмела мрмрмелыварз ж ноавакз лдвзйікмвлзт твмозт ра їт бйзжщкзт.
Зажлафдла номбйдка, пвігфзрщ ном
вігпурліпрщ гієвмї гдоеавлмї нмйірзкз цмгм жатзпру ноав уієї кардгмоії
гомкагял, цм нігрвдогеуєрщпя лдгмпкмлаймы лмокарзвлм-ноавмвмы бажмы. І ла еайщ мплмвлмы кмлуднруайщлмы бажмы жакмлмгавпрва Укоаїлз
цмгм жабджндфдлля ноав лдвзйікмвлзт твмозт є жабджндфдлля їт йзхд
жлдбмйывайщлзкз ноднаоаракз.
Поджзгдлр Впдукоаїлпщкмї оагз
жатзпру ноав ра бджндкз науієлрів
В. Г. Сдогык лагмймпзв, ла рмку цм
пуфапла Укоаїла нмродбує лдгаилмї
ндодбугмвз пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я
ла нігправі гукаліжку, гмрозкалля
ноав йыгзлз, «науієлрмудлрозфлмп-
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рі» лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, мпмбйзвм ж бмку ілпрзруру пікдилмї кдгзузлз. Пайіарзвла кдгзузла є лд
айщрдоларзвмы мглмку ж взгів нмжбавйдлля езрря ілхмї йыгзлз ла номталля, а є мглзк ж дранів, якзи ндодгує нмжбавйдллы езрря науієлра ла
номталля. Цд взкйыфлм одайіжауія
ноава науієлра якзк фзлмк нірз имку
ж езрря. Рдайіжауія ракмгм ноава кає
вігбуварзпщ взкйыфлм вігнмвіглм гм
фіркм взжлафдлмї жакмлмк номудгуоз.
Віграк ла гдоеаву нмкйагаєрщпя вдйзфджла вігнмвігайщліпрщ првмозрз
гмпрунлу, якіплу ра дсдкрзвлу пзпрд-

ку найіарзвлмї і тмпніплмї гмнмкмгз,
цм гмжвмйзрщ науієлру жомбзрз упвігмкйдлзи взбіо, омжомбзрз кдталіжк
одайіжауії ноава йыгзлз ла жакілфдлля езрря ла номталля, якзи бз гаоалрував жатзцдліпрщ науієлра віг кмейзвзт жймвезвалщ у уіи псдоі.
Агвмкар, Гмймва пдкуії ноавмвзт
мплмв бімдрзкз Кмкірдру кдгзфлмгм і
саокаудврзфлмгм ноава ра бімдрзкз
Науімлайщлмї
апмуіауії
агвмкарів
Укоаїлз,
жаплмвлзк
ра
Гмймва
Рдгімлайщлмї могаліжауії в нігрозкку
ноава йыгзлз ла гіглу пкдорщ,
калгзгар ыозгзфлзт лаук, гмудлр
Я. О. Тозлщмва нодгправзйа пвмы
рдмодрзфлу кмгдйщ жакмлу «Пом
жабджндфдлля ноава йыгзлз ла гіглу
пкдорщ». В ущмку акрі мб’єглалм роз
взгз нмжбавйдлля езрря ілхмї
йыгзлз ла номталля: двралажія,
моралажія ра пакмгубпрвм, апзпрмвалд
йікаодк. Рмжомбйдлм номудгуоз їт
жгіиплдлля. Пігправакз гйя жапрм-
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пувалля узт номудгуо є: 1) лаявліпрщ лдвгакмвлзт сіжзфлзт фз/ра
кмоайщлзт
проаегалщ
науієлра;
2) лаявліпрщ нмілсмокмвалмгм, упвігмкйдлмгм номталля науієлра ном
нознзлдлля имгм езрря; 3) рдокілайщла прагія лдвзйікмвлмї твмомбз

науієлра; 4) жгіиплдлля номудгуоз
взкйыфлм йікаодк; 5) жгіиплдлля
номудгуоз взкйыфлм вігнмвіглм гм
номудгуоз впралмвйдлмї в жакмлі.
Вігоіжляырщпя уі номудгуоз пуб’єкрмк вмйд-взявйдлля ла нмжбавйдлля
езрря ра пуб’єкрмк вфзлдлля гіи
пноякмвалзт ла нознзлдлля езрря
мпмбз, яка жаявзйа ном ракд баеалля.
Впі ілхі взнагкз є ноавнмоухдллякз, в рмку фзпйі козкілайщлзкз, і нмродбуырщ вігнмвіглмгм
гдоеавлм-ноавмвмгм одагувалля ла
лзт.
Взкйагаф Науімлайщлмї акагдкії
номкуоаруоз
Укоаїлз,
калгзгар
ыозгзфлзт
лаук,
номсдпмо
В. М. Куу нозпвярзв пвіи взпрун
гмуійщлмпрі
ндодмпкзпйдлля
гдякзт
апндкрів козкілайщлмноавмвмї муілкз нмжбавйдлля езрря ілхмї
йыгзлз.
Змкодка, гмнмвігаф жаномнмлував нмв’яжуварз нмфармк езрря
йыгзлз лд ж нмфаркмк сіжімймгіфлзт
нмймгів, а ж езррєжгарліпры нймгу.

Дискусія щодо правового регулювання темпоральних меж життя людини
Дайі, віл нігрозкав взплмвмк нмндодглщмгм пнікдоа цмгм гмуійщлмпрі
йдгайіжауії взгів нмжбавйдлля езрря
ілхмї йыгзлз ла номталля, ном які
ихймпя в мбгмвмоывалмку номдкрі
жакмлу «Пом жабджндфдлля ноава
йыгзлз ла гіглу пкдорщ», а ракме
цм номрзноавлд пнозфзлдлля пкдорі
ла номталля мпмбз є пакмпріилзк
.

жймфзлмк номрз езрря, а лд вбзвпрвмк фдодж вігпурліпрщ у ракмку взнагку лапзйщпрва, як лдмбтіглмї мжлакз
вбзвпрва. Коік рмгм, буйм лагмймхдлм ла лдмбтіглмпрі воатувалля
жажлафдлзт нмймедлщ ноз омжомбуі
лмвмгм
Козкілайщлмгм
кмгдкпу
Укоаїлз.
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ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО
ОЛЕГА МИХАЙЛОВИЧА ЛИТВАКА
18 вдодпля 2019 омку, ла 70 омуі
езрря ндодгфаплм ндодпрайм бзрзпя
цзод пдоуд вігмкмгм ноавлзка, взжлафлмгм козкілмймга, а ракме сатівуя ж гіяйщлмпрі могалів номкуоаруоз
ра козкілайщлмї ыпрзуії, гмкрмоа
ыозгзфлзт лаук, номсдпмоа, фйдлакмодпнмлгдлра Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз Ойдга
Мзтаиймвзфа Лзрвака.
Скажарз ном лщмгм «лдндодпіфла
мпмбзпріпрщ» — ліфмгм лд пкажарз. А
цмб жлаирз бійщх вйуфлд пймвм, родба пноавгі ніжларз впы пзйу, гдліайщліпрщ, рзраліжк ра еагу гм акрзвлмї
гіяйщлмпрі уієї Лыгзлз ра жларз имгм мпмбзпрм.
Ойдг Мзтаиймвзф лаомгзвпя 28
пдонля 1949 о. у п. Ойдцзла Тйукаущкмгм оаимлу Івалм-Фоалківпщкмї
мбйапрі. Взцу мпвіру жгмбув у Хаоківпщкмку ыозгзфлмку ілпрзрурі,
якзи упніхлм жакілфзв у 1974 омуі.
Помихмв номсдпіилзи хйят віг
нмкіфлзка номкуомоа кіпра Кайух
гм гзодкрмоа Науімлайщлмгм быом
омжпйігувалщ Укоаїлз і взкмлувафа
мбмв'яжків Гдлдоайщлмгм номкуомоа
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Укоаїлз. З имгм ік'як, як кдоівлзка
уноавйілля іж омжпйігувалля мпмбйзвм ваейзвзт пноав номкуоаруоз кмйзхлщмгм СРСР, нмв'яжалі аодхрз
фйдлів «ГКЧП», гмнзру ндохмгм і
єгзлмгм ноджзгдлра СРСР Мзтаийа
Гмобафмва, омжпйігувалля гуфлмї ла
рми фап «ужбдущкмї пноавз». Ндндодвдохдлзк номсдпіилзк гмпвігмк
Ойдг Мзтаиймвзф цдгом гійзвпя у
пвмїи нмгайщхіи лмокмрвмофіи гіяйщлмпрі, жмкодка, як лаомглзи гднурар у Кмкірдрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ж нзралщ лауімлайщлмї бджндкз і
мбмомлз, а ніжліхд у лаукмвіи і взкйагаущкіи омбмрі.
Наукмві ра ндгагмгіфлі гмпяглдлля вфдлмгм буйз муілдлі гдоеавмы ра
кмйдгакз-лаукмвуякз. У 2002 о. віл
мрозкав лаукмвзи прунілщ гмкрмоа
ыозгзфлзт лаук, а фдодж гва омкз –
вфдлд жвалля номсдпмоа. У 2008 о.
имгм мбоайз фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк
Акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз
(лзлі – Науімлайщла акагдкія ноавмвзт лаук Укоаїлз).
За жапйугз ндодг укоаїлпщкмы
гдоеавмы О. М. Лзрвак був лагм-

Пам’яті Олега Михайловича Литвака
омгедлзи:
нмфдплзкз
жваллякз
„Запйуедлзи
ыозпр
Укоаїлз‖
(1996 оік), „Запйуедлзи гіяф лаукз і
рдтлікз Укоаїлз‖ (2009 оік); могдлмк „За жапйугз‖ ІІІ прундля
(1998 оік), могдлмк „За жапйугз‖ ІІ
прундля (1999 оік), могдлмк „За жапйугз‖ І прундля (2008 оік), Пмфдплмы гоакмрмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз (2013 оік); лагоуглзкз жлакакз:
„Пмфдплзи ноауівлзк номкуоаруоз‖
(1985 оік), „Пмгяка жа пукйіллу
пйуебу в могалат номкуоаруоз‖ І
прундля (2005 оік), „Вдрдоал номкуоаруоз Укоаїлз‖, „Пмгяка жа гмвгмрозвайу бджгмгаллу пйуебу в могалат
номкуоаруоз‖ (2008 оік).
На якзт бз нмпагат лд ноауывав
Ойдг Мзтаиймвзф – віг нмкіфлзка
номкуомоа гм гзодкрмоа Науімлайщлмгм быом омжпйігувалщ Укоаїлз і
взкмлувафа мбмв'яжків Гдлдоайщлмгм
номкуомоа Укоаїлз – віл жавегз
кмозпрувавпя жапйуедлмы нмвагмы

ра аврмозрдрмк пдодг кмйдг, уфлів і
пругдлрів, агед був лд рійщкз взгарлзк вфдлзк, взпмкмквайісікмвалзк
сатівудк, а и пкомклмы, нмояглмы,
гмбомжзфйзвмы йыгзлмы. Акрзвлзк,
віггалзк лаууі, цдгозк ла лмві ігдї,
нмпріилм гмрмвзк лагарз гмнмкмгу
жлайз О. М. Лзрвака имгм уфлі и рі,
кмку віл цзомы нмоагмы, рднйзк
пймвмк пнозяв у птмгедллі коурзкз
прдекакз лаукмвмгм нмхуку ра у
номсдпіиліи гіяйщлмпрі.
У Віфліпрщ ніхйа йыгзла вдйзкмгм пдоуя, омжуку, пакмвіггалмї
ноауі. Свірйа нак'ярщ ном Ойдга Мзтаиймвзфа лажавегз жайзхзрщпя у
пдоуят рзт, трм имгм жлав.
Кдоівлзурвм Науімлайщлмї акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз, пйутафі
ра лаукмвуі Акагдкії взпймвйыырщ
пдогдфлд пнівфурря оіглзк і бйзжщкзк Ойдга Мзтаиймвзфа ра пукуырщ оажмк ж лзкз.

Раглзк Рдкрмоа Науімлайьлмї
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз

Нарайя Рзбайка,

жавігуваф касдгоз кмлпрзрууіилмгм,
агкіліпроарзвлмгм ра сілалпмвмгм ноава
Тдолмнійьпькмгм лауімлайьлмгм дкмлмкіфлмгм улівдопзрдру

Сдогіи Годфалык
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