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Суфапла Укоаїла ндодбуває ла 
гмпзрщ пкйаглмку іпрмозфлмку драні 
пвмгм омжвзрку – драні смокувалля 
гдоеавз євомндипщкмгм оівля. Сщмгм-
глі в лахіи гдоеаві жгіиплыєрщпя 
пралмвйдлля гдкмкоарзфлзт жапаг 
омжвзрку пупнійщпрва ра одсмокувал-
ля пзпрдкз нубйіфлмї вйагз жагйя 
смокувалля гдоеавз євомндипщкмгм 
оівля. Взжлафайщлзкз дйдкдлракз 
ракмгм пзпрдклмгм одсмокувалля є 

кмлпрзрууіила і агкіліпроарзвла од-
смокз, цм каырщ жабджндфзрз дсдк-
рзвлд сулкуімлувалля впщмгм гдоеа-
влмгм кдталіжку. Забджндфдлля ужгм-
гедлмї гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї 
вйагз лд є фзкмпщ лджкіллзк, а вз-
кагає нмпріилмгм кмлромйы, дсдкрзв-
ліпрщ якмгм гаоалрує байалп ра пріи-
кіпрщ пзпрдкз нубйіфлмї  вйагз, жа-
бджндфує її вігнмвігліпрщ ілрдодпак 
гдоеавз ра пупнійщпрва. Оогалз кмл-
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прзрууіилмгм кмлромйы жгіиплыырщ 
нмгіблу омйщ ндох жа впд рзк, цм 
жабджндфуырщ вдотмвдлпрвм Кмлпрз-
рууії, взоіхуырщ взлзкаыфі в пзпрдкі 
нубйіфлзт могалів пундодфкз ж нз-
ралщ нмвлмваедлщ і, цм лд кдлх ва-
ейзвм, првмоыырщ гаоалрії ноавмвмгм 
одгуйывалля нмйірзфлзт омжбіелмп-
рди, цм взлзкаырщ у пупнійщпрві. Іл-
акхд каеуфз, кмлпрзрууіилзи кмлр-
омйщ є жапмбмк і кмейзвіпры жабдж-
ндфдлля прабійщлмпрі пупнійщпрва.  

Дмпйігедлляк номбйдк гдоеав-
лмгм кмлромйы жагаймк і мкодкзт 
имгм взгів жаикайзпщ ракі вфдлі-
агкіліпроарзвіпрз, як В. Б. Авдо’ялмв, 
О. Ф. Алгоіикм, Ю. П. Бзряк, 
В. М. Гаоацук, Т. В. Кмолякмва, 
Є. А. Кмфдогіл, О. П. Пмйілдущ, 
М. С. Сругдлікіла, М. М. Тзцдлкм, 
В. С. Шдпрак. Щм прмпуєрщпя вйаплд 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, рм ыоз-
гзфла нозомга галмгм ілпрзруру гмп-
йігеувайапщ у ноауят  Баикуоарм-
ва М., Баралмва О., Гдмогіуз А., Гдо-
гдйіилзка В., Деуля В., Дмкбомвпщ-
кмгм І., Кайыелмгм Р., Кдйщкала М., 
Кмжыбоз М., Кмнзйдлка О., Маорз-
лдлка П., Маоудйяка О., Мзомлдлка 
О., Пмгмоійка В., Савдлка М., Савфд-
лка М., Сдйівалмва А., Срдуыка П., 
Тдпйдлкм М., Тмгзкз Ю., Фозущкм-
гм Ю., Шанмвайа В., Шдкхуфдлка Ю., 
Южщкмва Л. ра іл. Оглак нодгкдрмк 
гмпйігедлщ вірфзжлялзт вфдлзт-
ноавмжлавуів буйз, в мплмвлмку, нз-
ралля омйі ілпрзруру кмлпрзрууіилм-
гм кмлромйы в кдталіжкі ноавмвмї 
мтмомлз кмлпрзрууії. Тмбрм кмлпрз-
рууіилзи кмлромйщ омжгйягавпя ж 
нмжзуіи лаукз кмлпрзрууіилмгм ноа-
ва, рмгі як нзралля пурлмпрі кмлпрз-
рууіилмгм кмлромйы як мпмбйзвмї 
могаліжауіилм-ноавмвмї смокз гдо-
еавлмї гіяйщлмпрі ра мжлак, які таоак-
рдозжуырщ имгм як мкодкзи взг гдо-
еавлмгм кмлромйы жайзхайзпщ нмжа 
увагмы вфдлзт-ноавмжлавуів. 

 Сакд рмку кдрмы праррі є гмпйі-
гедлля пурлмпрі ра сулкуімлайщлзт 
мпмбйзвмпрди кмлпрзрууіилмгм кмлр-
омйы як пндузсіфлмгм взгу гдоеав-
лм-ноавмвмї гіяйщлмпрі, мкодпйдлля 
таоакрдолзт озп кмлпрзрууіилмгм 

кмлромйы як взгу гдоеавлмгм кмлр-
омйы ра взжлафдлля имгм мплмвлзт 
жавгалщ вігнмвіглм гм взкмг гдкмк-
оарзфлмгм пупнійщпрва ра євомндипщ-
кмгм вдкрмоа омжвзрку Укоаїлз.  

Пмлярря «кмлромйщ» взжлафаєрщ-
пя як номудп жабджндфдлля гмпяглдл-
ля могаліжауієы пвмєї кдрз, цм пкйа-
гаєрщпя жі впралмвйдлля козрдоіїв, 
взжлафдлля сакрзфлм гмпяглурзт 
оджуйщрарів і жгіиплдлля кмодкрзвів у 
рмку оажі, якцм гмпяглурі оджуйщрарз 
пуррєвм вігоіжляырщпя віг упралмвйд-
лзт козрдоіїв [1, c. 293]. Фулкуія 
кмлромйы лд рійщкз жабджндфує жа-
кмлліпрщ, гмрозкалля мбмв’яжкмвзт 
взкмг, а и ндодгбафає номвдгдлля 
ндодвіокз ла нодгкдр гмпяглдлля 
жакйагдлмї в ноавмвіи лмокі кмгдйі, а 
ракме алайіж сакрзфлмгм пралу взкм-
лалля впралмвйдлзт лмокмы ноавзй 
нмвдгілкз, мрозкалзт оджуйщрарів. 
Піпйя ущмгм кмлромйщлзи могал жгіи-
плыє алайіж вігнмвіглмпрі сакрзфлмгм 
пралу, пніввіглмхдлля оджуйщрарів 
ндвлмї ноавмвмї лмокз уійяк [2, 
п. 38]. На гукку В. Б. Авдо’ялмва, 
кмлромйщ нмйягає у впралмвйдллі од-
жуйщрарів гіяйщлмпрі ндвлзт пуб’єкрів, 
гмнуцдлзт вігтзйдлщ віг нозилярзт 
взкмг, нозлузнів могаліжауії, взяв-
йдллі нозфзл узт вігтзйдлщ, а ракме 
у взжлафдллі хйятів нмгмйалля нд-
одхкмг гйя дсдкрзвлмгм сулкуімлу-
валля впієї пзпрдкз [3, п. 351].  

У Вдйзкмку рйукафлмку пймвлз-
ку укоаїлпщкмї кмвз рдокіл «кмлр-
омйщ» кає кійщка жлафдлщ: 1) ндодвіо-
ка вігнмвіглмпрі кмлромйщмвалмгм 
мб’єкра впралмвйдлзк взкмгак; 
2) ндодвіока, мбйік гіяйщлмпрі кмгм-, 
фмгм-лдбугщ, лагйяг жа кзкпщ, фзкмпщ; 
3) упралмва фз могаліжауія, цм жгіип-
лыє лагйяг жа кзк-, фзк-лдбугщ абм 
ндодвіояє имгм; 4) жбіолд віг пймва 
«кмлромйдоз» [4, п. 569]. 

Оред, у рдокілі «кмлромйщ» ві-
гмбоаедлі: а)  ндвла гіяйщліпрщ; 
б) пуб’єкрз вігнмвіглмї гіяйщлмпрі [5]. 
Оглак, в ыозгзфліи йірдоаруоі кмлр-
омйщ омжгйягаєрщпя жгдбійщхмгм як 
ндвла гіяйщліпрщ, мплмвлмы кдрмы 
якмї є нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ 
ра прзкуйывалля упіт жауікавйдлзт 
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прмоіл гм нмвдгілкз в кдеат ноавм-
вмгм нмйя. Загаймк кмлромйщ фапрм 
нмяплыєрщпя фдодж ракі пзлмлікз, як 
«ндодвіока, лагйяг, одвіжія вфзлків, 
пноав» абм номпрм «ндодвіока». Так, 
В. Гаоацук взжлафає кмлромйщ як 
ндодвіоку, а ракме пнмпрдодедлля ж 
кдрмы ндодвіокз гйя номрзгії фмкупщ 
лдбаеалмку, взявйдлля, вігвдолдлля 
ра нознзлдлля номрзноавлмї нмвдгі-
лкз ж бмку кмгм-лдбугщ [6].  

Як пноавдгйзвм жажлафає 
В. Б. Авдо’ялмв, гдоеава є мглзк ж 
гмймвлзт пуб’єкрів жгіиплдлля кмлр-
омйщлмї сулкуії у пупнійщпрві. Агед 
вмла лагійдла одайщлзкз нмвлмва-
едллякз гйя внйзву ла пупнійщпрвм, 
ноз жгіиплдллі якмгм вмла нмкйага-
єрщпя і ла жапмбз кмлромйы. Оред, 
гдоеавлзи кмлромйщ є ваейзвзк 
взгмк гіяйщлмпрі гдоеавз, цм жгіип-
лыєрщпя унмвлмваедлзкз гдоеавлз-
кз могалакз, нмпагмвзкз мпмбакз, і 
пноякмвалзи ла жабджндфдлля жакмл-
лмпрі и гзпузнйілз [3, c. 351]. Позж-
лафдлля гдоеавлмгм кмлромйы нмйя-
гає в рмку, цм гдоеава фдодж ндвлі 
могаліжауіилі смокз і проукруоз 
првмоыє пзпрдку кмлромйы, лагйягу, 
ндодвіокз взкмлалля фзллзт лмок і 
ноавзй, упулдлля ра лдгмнуцдлля 
вігтзйдлщ віг взжлафдлзт наоакдроів. 
Кмлромйщ є дйдкдлрмк гдоеавлмї 
вйагз, а кмлромйщлі віглмпзлз лмпярщ 
вйаглзи таоакрдо [7, 30]. 

Щм прмпуєрщпя нмлярря «гдоеав-
лзи кмлромйщ», рм в ыозгзфліи дл-
узкймндгії жа одгакуієы Ю. С. Шдк-
фухдлка, віл взжлафаєрщпя як «гіяйщ-
ліпрщ гдоеавлзт могалів цмгм жанмбі-
галля, взявйдлля ра нознзлдлля гіи, 
цм пундодфарщ впралмвйдлзк гдоеа-
вмы лмокак і ноавзйак…» [8, c. 138].  

Якцм алайіжуварз лаукмві нігтм-
гз гм взжлафдлля галмгм нмлярря, рм, 
ланозкйаг, рм имгм взжлафаырщ як 
пукунліпрщ гіи, які пуб’єкрз кмлромйы 
везваырщ прмпмвлм нігкмлромйщлзт 
мб’єкрів гйя гмпяглдлля уійди кмлр-
омйы ж кдрмы жанмбігалля праглауії 
ра оуилувалля пзпрдкз гдоеавлзт 
сулкуіи ніг внйзвмк жмвліхліт ра 
влуроіхліт фзллзків [9, п. 6], як па-
кмпріилм фз жмвліхлщм іліуіимвалу 

гіяйщліпрщ унмвлмваедлзт ла рд 
пуб’єкрів, кмроа пноякмвала ла впра-
лмвйдлля сакрзфлзт галзт цмгм 
мб’єкрів ущмгм кмлромйы гйя взжла-
фдлля її вігнмвіглмпрі/лдвігнмвіг-
лмпрі рзк ноавмкіолзк муіллзк коз-
рдоіяк, кмроі ндодгбафаырщ жапрмпу-
валля агдкварлзт мрозкалмку од-
жуйщрармві жатмгів одагувалля в улм-
окмвалмку нмоягку [10, п. 16]. Такзк 
фзлмк, ла вігкілу віг жагайщлмгм нм-
лярря кмлромйы, гйя гдоеавлмгм нд-
одгбафдлм цд и пукунліпрщ нодвдлрз-
влзт ра нознзляыфзт жатмгів.  

Нджайделм віг рмгм, проукруоу-
єрщпя кмлромйщла сулкуія в оаккат 
гдоеавлмгм могалу, гйя якмгм уя су-
лкуія лд є мплмвлмы, абм првмоыєрщпя 
пндуіайіжмвалзи кмлромйщлзи могал, 
впі кмлромйщлі сулкуії каырщ пнійщлі 
озпз, цм мбукмвйдлі пурліпры гдоеа-
влмгм кмлромйы. Пм-ндохд, впі кмлр-
омйщлі могалз, одайіжуырщ в ыозгзф-
ліи смокі мпмбйзву сулкуіы гдоеа-
влмї вйагз; нм-гоугд, сулкуії гдоеа-
влмгм кмлромйы нозракаллі йзхд 
могалак гдоеавлмї вйагз і уноавйіл-
ля, рмку лдгдоеавлі могаліжауії ра 
мб’єглалля сулкуіи гдоеавлмгм кмл-
ромйы лд жгіиплыырщ; нм-родрє, кмлр-
омйщлі сулкуії взпрунаырщ ілпроукд-
лрмк, жапмбмк одайіжауії сулкуіи 
гдоеавз; нм-фдрвдорд, гдоеавлзи 
кмлромйщ жгіиплыєрщпя віг ікдлі гдо-
еавз в уіймку, рмку лджайделм віг 
рмгм, якзкз могалакз одайіжуырщпя 
сулкуії гдоеавлмгм кмлромйы, вмлз 
каырщ жагайщлмгдоеавлзи таоакрдо.  

Оред, ж мглмгм бмку, гдоеавлзи 
кмлромйщ є агкіліпроарзвлм-
ноавмвмы кардгмоієы, яка взжлафає 
ваейзвзи ланоякмк гіяйщлмпрі мога-
лів нубйіфлмї вйагз, а ж ілхмгм, – віл 
є мглієы ж сулгакдлрайщлзт мплмв 
омжвзрку гдоеавлмпрі, цм гмжвмйяє 
гмвмозрз ном лщмгм як кмлпрзрууіи-
лм-ноавмву кардгмоіы.  

Пм пурі, гдоеавлзи кмлромйщ гіє 
як єгзла пзпрдка, яка пкйагаєрщпя ж  
мкодкзт йалмк, цм в аврмлмклмку 
одезкі взкмлуырщ вйапрзві їк жа-
вгалля и сулкуії, які взжлафаырщпя 
кмлпрзрууієы, жакмлакз ра ілхзкз 
лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз. За-
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йделм віг могалів, які имгм жгіиплы-
ырщ, гдоеавлзи кмлромйщ кмед нмгі-
йярзпщ ла кмлромйщ жакмлмгавфмї 
вйагз, ноджзгдлрпщкзи кмлромйщ, км-
лромйщ взкмлавфмї вйагз, пугмвзи 
кмлромйщ, кмлромйщ мкбугпкдла і іл.  

Окодкзк жа кдрмы, нозжлафдл-
ляк, мпмбйзвмпрякз жгіиплдлля, вз-
гмк гдоеавлмгм кмлромйы кмела 
вваеарз кмлпрзрууіилзи кмлромйщ. 
На гукку І. Сйігдлка, віл є пндуіайі- 
жмвалзк кдталіжкмк, пзпрдкмы жа-
бджндфдлля кмлпрзрууії як лмокарзв-
лм-ноавмвмгм акра взцмї ыозгзфлмї 
пзйз, оіжлмвзгмк кмлромйы як вігнм-
віглмї сулкуії [11, п. 74]. В. Чзокіл 
лагмймхує: «На вігкілу віг вігмкфмгм 
ра агкіліпроарзвлмгм кмлромйы, якзи 
вдгдрщпя могалакз, цм жгіиплыырщ і 
ілхі сулкуії, уди гдкмкоарзфлзи 
ілпрзрур вігігоає пдоимжлу нодвдлрз-
влу омйщ, кмйз, гіыфз фіркм, пнмлукає 
лд рійщкз могалз гдоеавлмї вйагз, а 
и кмелмгм фйдла пупнійщпрва гм ноа-
вмвзт, кмлпрзрууіилзт гіи» [12, п.17].  

Сурліпрщ кмлпрзрууіилмгм кмлр-
омйы вфдлі ноавмжлавуі взжлафаырщ 
нм-оіжлмку. Окодкі вфдлі жвмгярщ 
пурліпрщ кмлпрзрууіилмгм кмлромйы 
йзхд гм взжлафдлля кмлпрзрууіилмп-
рі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. Так, В. 
Макйакмв взжлафає кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ як вйагу, лагалу вігнмвіг-
лмку могалу кмлромйыварз і в оажі 
лдмбтіглмпрі палкуімлуварз вігнмвіг-
ліпрщ абм лдвігнмвігліпрщ кмлпрзрууії 
акрів, нозилярзт оіжлзкз могалакз 
нубйіфлмї вйагз і мпмбйзвм жакмлів, 
нозилярзт нодгправлзущкзкз упра-
лмвакз [13, п. 122]. Алаймгіфлмї гук-
кз гмрозкуырщпя і ракі вфдлі, як 
В. Ндопдпялу [14, п. 22], В. Шанмвай 
[15, п. 304], нмйщпщкі ноавмжлавуі 
М. Беджілпщкзи ра Д. Руппм [16, 
п. 154; 17, п. 11]. Така нмжзуія, ла лах 
нмгйяг, жлафлм жвуеує кмйм мб’єкрів 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, агед в 
якмпрі мб’єкрів ракмгм кмлромйы км-
еурщ взпрунарз лд йзхд акрз, а и гії 
могалів нубйіфлмї вйагз ра гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ.  

У бійщх пкйагліи смокі кмлпрз-
рууіилзи кмлромйщ взжлафаєрщпя, 
ланозкйаг, М. Віроукмк, якзи вкйы-

фає у имгм жкіпр лд йзхд ндодвіоку 
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії лмокарзв-
лзт ноавмвзт акрів, а и ндодвіоку 
вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзк лмо-
как гіяйщлмпрі пуб’єкрів пупнійщлзт 
віглмпзл [18, п. 100]. Цы нмжзуіы 
нігрозкує А. Гоабзйщлікмв, якзи вз-
жлафає  кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як 
бугщ-яку смоку ндодвіокз ла вігнм-
вігліпрщ Кмлпрзрууії акрів і гіи мога-
лів нубйіфлмї вйагз, а ракме гомкаг-
пщкзт мб’єглалщ, цм жгіиплыырщ нуб-
йіфлі сулкуії, абм првмодлзт гйя уфа-
прі у жгіиплдллі нубйіфлмї вйагз [19, 
п. 5]. Така нмжзуія гмпзрщ нмвлм ві-
гмбоаеає кмйм мб’єкрів кмлпрзрууіи-
лмгм кмлромйы, мглак лд омжкозває 
номудпуайщлзи апндкр жкіпру нмлярря 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы.  

Акудлр ла жкіпрмвлмку апндкрі 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы кіпрзрщпя 
у взжлафдллі Ж. Овпднял, яка жажла-
фає, цм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ є 
жапмбмк і кмейзвіпры жабджндфдлля 
прабійщлмпрі пупнійщпрва хйятмк нм-
пйігмвлмгм і бджндодовлмгм таоакрдоу 
имгм омжвзрку жа гмнмкмгмы ндодвіо-
кз, взявйдлля, кмлпрарауії ра упулдл-
ля лдвігнмвіглмпрди лмокарзвлзт 
акрів Кмлпрзрууії, в тмгі якмї могалз 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы унмвлм-
ваедлі пкапмвуварз взявйдлі лдвіг-
нмвіглмпрі [20, п. 47]. Стмемї гуккз 
гмрозкуырщпя В. Чіокіл [21, п. 623], 
Ю. Шуйщедлкм [22, п. 9], М. Дмкага-
йа [23, п. 10], З. Чдхдикм-Смтаущкзи 
[24, п. 53]. Оглак у гдсіліуіят узт 
ноавмжлавуів лд взжлафаырщпя ноавм-
ві лапйігкз взжлалля лдкмлпрзрууіи-
лзкз гіи (бджгіяйщлмпрі) могалів ну-
бйіфлмї вйагз, їт нмпагмвзт мпіб ра 
ілхзт пуб’єкрів кмлпрзрууіилм-
ноавмвзт віглмпзл, які кмеурщ бурз 
мб’єкрмк кмлпрзрууіилмгм кмлромйы.  

У оягі гмпйігедлщ вфдлі жвдора-
ырщ увагу ла пзпрдклі мпмбйзвмпрі 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як ла мг-
лу ж имгм пурліплзт таоакрдозпрзк. 
Так, О. Зікіл номнмлує омжгйягарз 
кмлпрзрууіилзи кмлромйщ лд йзхд як 
гіяйщліпрщ ж ндодвіокз ла вігнмвіг-
ліпрщ кмлпрзрууії ноавмвзт лмок, а и 
як пзпрдку жатмгів, пноякмвалзт ла 
одайщлд впралмвйдлля, нігрозкалля, 
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жкіулдлля і віглмвйдлля кмлпрзру-
уіилмгм нмоягку. Кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ гмпйіглзк взжлафає як гія-
йщліпрщ унмвлмваедлзт могалів гдо-
еавлмї вйагз (нмпагмвзт мпіб) цмгм 
впралмвйдлля, нігрозкалля, жкіулдл-
ля і віглмвйдлля кмлпрзрууіилмгм 
нмоягку, яка нмйягає у ндодвіоуі ла 
вігнмвігліпрщ кмлпрзрууії ноавмвзт 
акрів абм гіи пндуіайщлзт пуб’єкрів 
гдоеавлмї вйагз (могалів гдоеавз і 
нмпагмвзт мпіб жі пндуіайщлзк кмл-
прзрууіилм ноавмвзк прарупмк), а жа 
лдмбтіглмпрі – в нознзлдллі кмлпрз-
рууіилзт нмоухдлщ і нозряглдллі 
взллзт гм кмлпрзрууіилмї вігнмвіга-
йщлмпрі [25, п. 8, 13]. Навдгдлд взжла-
фдлля є мглмфаплм хзомкзк і вужщ-
кзк, мпкійщкз вмлм, ж мглмгм бмку, 
мтмнйыє ракі ваейзві пкйагмві жкіпру 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як ндод-
віока кмлпрзрууіилмпрі як акрів, рак і 
гіи могалів гдоеавлмї вйагз ра їт 
нмпагмвзт мпіб, а  ж ілхмгм – жвуеує 
кмйм мб’єкрів кмлпрзрууіилмгм кмлр-
омйы, жайзхаыфз жа имгм кдеакз 
ндодвіоку кмлпрзрууіилмпрі акрів і 
гіи мпіб, цм лд віглмпярщпя гм «мога-
лів гдоеавз і нмпагмвзт мпіб жі пндуі-
айщлзк кмлпрзрууіилм-ноавмвзк пра-
рупмк», ланозкйаг, могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, фйдлів і (абм) ноз-
тзйщлзків нмйірзфлмї наорії рмцм, цм 
кає кіпуд в мкодкзт коаїлат.  

Звіплм е, цм кмлкодрлі смоку-
йывалля нмлярря кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы і лаявлі омжбіелмпрі в нм-
жзуіят гмпйіглзків багарм в фмку жа-
йдеарщ віг рзт пупнійщлм-нмйірзфлзт 
ра іпрмозфлзт укмв, в якзт вмлз га-
ырщпя, мпмбйзвмпрди лмокарзвлм-
ноавмвмгм одгуйывалля прарупу абм 
кмкндрдлуії могалів кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы. Ріжлзуя взжлафдлщ кмл-
прзрууіилмгм кмлромйы нмяплыєрщпя, 
мкоік рмгм, оіжлмкалірліпры мб’єкрів 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы: в мглзт 
гдоеават лзкз є взкйыфлм жакмлз ра 
нігжакмллі акрз, в ілхзт – ракме 
кіелаомглі гмгмвмоз, ілхі акрз, цм 
каырщ жагайщлу гіы, нм-родрє – цд и 
гії нмпагмвзт мпіб і фйдлів гомкагпщ-
кзт мб’єглалщ. За смокмы кмлпрзру-
уіилзи кмлромйщ кмед бурз як нмнд-

одглік, цм жгіиплыєрщпя гм лабоалля 
акрмк фзллмпрі, рак і лапрунлзк, цм 
номвмгзрщпя ніпйя лабоалля акрмк 
фзллмпрі. Взжлалля акра лдкмлпрзру-
уіилзк кмед пнозфзлзрз оіжлі ноа-
вмві лапйігкз (взжлалля акра лдгіип-
лзк ж кмкдлру имгм взгалля, ж гарз 
впруну в пзйу оіхдлля пугу абм ілхмї 
гарз, взжлафдлмї пугмк), цм рак пакм 
внйзває ла нмлярря кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы, якд гаєрщпя мкодкзкз 
вфдлзкз [26, п. 208]. 

Такзк фзлмк, впі лавдгдлі лакз 
взжлафдлля ж рзк абм ілхзк прунд-
лдк гдрайіжауії вігмбоаеаырщ мплмвлі 
мжлакз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як 
мкодкмгм взгу гдоеавлмгм кмлромйы.  

Алайіж пурлмпрі кмлпрзрууіилмгм 
кмлромы гмжвмйяє првдогеуварз, цм 
кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кає лапру-
нлі мпмбйзвмпрі: нм-ндохд, галзи 
оіжлмвзг гдоеавлмгм кмлромйы  жгіи-
плыырщ нмпріилі могалз гдоеавз, гйя 
якзт кмлпрзрууіилзи кмлромйщ є мп-
лмвлзк взгмк гіяйщлмпрі, їтлік сул-
куімлайщлзк нозжлафдлляк; нм-гоугд, 
уд смока гіяйщлмпрі гдоеавз, яка 
нмбугмвала ла номсдпіиліи мплмві; 
нм-родрє, нмоівлялм іж ілхзкз взга-
кз гдоеавлмгм кмлромйы, кмлпрзру-
уіилзи кмлромйщ бійщхмы кіомы 
мтмнйыє псдоу ноавмрвмофмпрі, тмфа 
жгіиплыєрщпя і у псдоі ноавмжапрмпу-
валля; нм-фдрвдорд, уд пндуіайіжмва-
лзи кдталіжк мтмомлз кмлпрзрууії 
вігнмвіглмї гдоеавз, якзи жгіиплы-
єрщпя жа гмнмкмгмы ндодвіокз, взяв-
йдлля, кмлпрарауії ра упулдлля лдвіг-
нмвіглмпрди лмокарзвлзт акрів ра гіи 
могалів нубйіфлмї вйагз ра їт нмпагм-
взт мпіб кмлпрзрууії, в тмгі якмї мо-
галз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы ка-
ырщ нмвлмваедлля пкапмвуварз взяв-
йдлі лдвігнмвіглмпрі.  

Хаоакрдозжуыфз кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ як взг гдоеавлмгм кмлром-
йы, ваорм взтмгзрз ж лапрунлзт 
мжлак гдоеавлмгм кмлромйы. 

1. Віглмпзлз кіе кмлромйыыфзк 
і нігкмлромйщлзк і пуб’єкрмк (нігкм-
лромйщліпрщ). Вйаплд кмлпрзрууіилзи 
кмлромйщ є вйагмы, яка лагала вігнм-
віглмку могалу кмлромйыварз і в оажі 
лдмбтіглмпрі палкуімлуварз вігнмвіг-
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ліпрщ абм лдвігнмвігліпрщ кмлпрзрууії 
акрів, нозилярзт оіжлзкз могалакз 
нубйіфлмї вйагз і мпмбйзвм жакмлів, 
нозилярзт нодгправлзущкзкз упра-
лмвакз [27, п. 122]. 

2. Об’єкрмк гдоеавлмгм кмлром-
йы як ноавзйм, взпрунає жакмлліпрщ, 
а ракме гмуійщліпрщ гіи кмлромйщмва-
лмгм. Бджнмпдодглік мб'єкрмк кмлпрз-
рууіилмгм кмлромйы є віглмпзлз у 
псдоі одайіжауії пвмїт вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, як ноавзйм, взцзкз могала-
кз гдоеавз абм її нмпагмвзкз мпмба-
кз, цм вмймгіырщ пндуіайщлзк ноа-
вмвзк прарупмк. Мдрмы кмлпрзрууіи-
лмгм кмлромйы є нознзлдлля пномб 
бугщ-якмї гійкз вйагз ндодвзцзрз 
пвмї кмлпрзрууіилі нмвлмваедлля абм 
жгіиплыварз їт одайіжауіы у лдкмлп-
рзрууіилзи пнмпіб, цм ракме вдгд гм 
нмоухдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку, 
мпкійщкз лд кмела гмкмгрзпя ноавм-
взт уійди лдноавмвзкз кдрмгакз. 
Такзк фзлмк, гмймвлмы кдрмы кмл-
прзрууіилмгм кмлромйы є мтмомла і 
жатзпр кмлпрзрууіилмгм йагу хйятмк 
одайіжауії (жапрмпувалля) кардоіайщ-
лзт мтмомллзт (жатзплзт) кмлпрзру-
уіилзт лмок. Тмбрм прмпмвлм мб’єкра 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы ваорм 
гмвмозрз ном кмлпрзрууіилу жакмл-
ліпрщ. 

3. Оогалз гдоеавлмгм кмлромйы 
фапрм лагійдлі мпмбйзвзк ноавмк 

пкапмвуварз оіхдлля кмлромйщм-
валмгм. Гмвмояфз ном кмлпрзрууіи-
лзи кмлромйщ, пйіг жажлафзрз, цм, 
ланозкйаг, взжлалля лмокарзвлмгм 
акра абм мкодкзт имгм нмймедлщ ра-
кзкз, цм лд вігнмвігаырщ кмлпрзру-
уії, ряглд жа пмбмы вроару фзллмпрі 
ракзк акрмк і нмвзллм, вігнмвіглм, 
прарз нігправмы вігкілз у впралмвйд-
лмку нмоягку нмймедлщ ілхзт лмо-
карзвлзт акрів, які бажуырщпя ла акрі 
абм нмймедллі акра, взжлалмгм лд-
кмлпрзрууіилзк [28, п. 46].  

4. У взнагкат, ндодгбафдлзт жа-
кмлмк, гм нігкмлромйщлмгм пуб’єкра 
кмеурщ жапрмпмвуварзпя жатмгз 
внйзву. Срмпмвлм кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы в галмку апндкрі іплує нд-
вла номбйдка жапрмпувалля жатмгів 
нозкупу у взнагку лдвзкмлалля 

нознзпів могалів кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы. Скйагліпрщ впралмвйдлля 
пндуіайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа лдвз-
кмлалля абм лдлайделд взкмлалля 
акрів могалів кмлпрзрууіилмгм кмлр-
омйы нмйягає в мпмбйзвмпрят 
пуб’єкрів, якзк агодпуырщпя уі акрз. 
Нзкз лаифапріхд є взці могалз гдо-
еавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, жкіпр і ноавмвзи 
одезк гіяйщлмпрі якзт, а ракме нігп-
равз, нмоягмк і укмвз їт нозряглдлля 
гм вігнмвігайщлмпрі гмпзрщ пндузсіф-
лі. Дйя узт пуб’єкрів гмймвлзк взгмк 
вігнмвігайщлмпрі кмед бурз вігнмві-
гайщліпрщ нмйірзфла  [29, п. 66]. В 
якмпрі «жатмгів нмйірзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі» гдякі вфдлі лажзваырщ віг-
нмвігайщліпрщ гднурарів абм ілхзт 
нмпагмвзт мпіб взбмолзт гдоеавлзт 
могалів ндодг гомкагялакз, яка нм-
йягає у кмейзвмку лдмбоаллі їт ла 
взбмолу нмпагу в нмгайщхмку; вігп-
равку могалу гдоеавлмї вйагз абм 
нмпагмвмї мпмбз жа нмйірзфлзкз км-
рзвакз і р. іл. [30, п. 151]. 

Взтмгяфз ж оджуйщрарів номвдгд-
лмгм гмпйігедлля, бафзкм, цм кмл-
прзрууіилзи кмлромйщ кає фіркм вз-
оаедлзи гдоеавлм-ноавмвзи таоак-
рдо, мпкійщкз є пндузсіфлмы гіяйщлі-
пры гдоеавлзт могалів, лагійдлзт 
пндуіайщлмы кмкндрдлуієы, яка жгіи-
плыєрщпя жа пувмом взжлафдлмы ном-
удгуомы і нмйягає у ндодвіоуі, взяв-
йдллі, кмлпрарауії ра упулдллі лдвіг-
нмвіглмпрди кмлпрзрууії жакмлів, іл-
хзт лмокарзвлзт акрів, а ракме гіи 
(бджгіяйщлмпрі) могалів нубйіфлмї 
вйагз, могаліжауіи абм гомкагпщкзт 
мб’єглалщ ра взлдпдлля ла уіи нігпра-
ві оіхдлщ, цм каырщ жагайщлмм-
бмв’яжкмвзи і мпрармфлзи жа пвмїк 
ыозгзфлзкз лапйігкакз таоакрдо. 
Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ жлатмгзрщ-
пя у псдоі жабджндфдлля гдоеавлмї  
могаліжауії в уіймку, рмку пуб’єкракз 
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є йзхд 
могалз гдоеавз, цм жабджндфуырщ 
одайіжауіы гдоеавлмї вйагз. Взжла-
файщлзк сакрмомк гйя таоакрдозп-
рзкз нмлярря кмлпрзрууіилмгм кмлр-
омйы є жагайщла ігдя, цм мбгоулрмвує 
лдмбтігліпрщ іплувалля ілпрзруру 
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кмлпрзрууіилмгм кмлромйы і пндуз-
сіку имгм жавгалщ, гм якзт віглмпярщ-
пя: жабджндфдлля вдотмвдлпрва кмл-
прзрууії у влуроіхліи ноавмвіи пзп-
рдкі; жабджндфдлля бджнмпдодглщмї і 
ноякмї гії кмлпрзрууії; жабджндфдлля 
гмрозкалля кмлпрзрууії  впіка мога-
лакз і мпмбакз, мбкдедлля могалів 
гдоеавлмї вйагз в нозиляррі лдкмлп-
рзрууіилзт акрів; взкмозпралля кмл-
ромйщлзт нмвлмваедлщ ж кдрмы омж-
взрку ноавмвмгм номпрмоу в оаккат 
кмлпрзрууіилмї жакмллмпрі, првмодлля 
ноавмвзт кмейзвмпрди гйя омжвзрку 

жакмлмгавпрва в оаккат ноавмвмгм 
нмйя, мплмвз якмгм жакоінйдлі в кмл-
прзрууії вігнмвіглмї гдоеавз, жабдж-
ндфдлля прабійщлмпрі пупнійщпрва 
хйятмк нмпйігмвлмгм і бджндодовлмгм 
таоакрдоу имгм омжвзрку. У жв’яжку ж 
взцджажлафдлзк нмгайщхмгм взвфдл-
ля нмродбуырщ нозлузнз кмлпрзру-
уіилмгм кмлромйы, сулкуімлайщлі ра 
номудпуайщлі апндкрз имгм одайіжауії 
ж кдрмы взжлафдлля кіпуя кмлпрзру-
уіилмгм кмлромйы в  кдталіжкі гдо-
еавлмї вйагз. 
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Буталдвзф О. М., Івалмвпщка А. М.  Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як взг гдоеав-
лмгм кмлромйю: жкіпрмвлм-сулкуімлайщла таоакрдозпрзка  

У праррі номалайіжмвалм пурліпрщ ра сулкуімлайщлі мпмбйзвмпрі кмлпрзрууіилмгм 
кмлромйы як пндузсіфлмгм взгу гдоеавлм-ноавмвмї гіяйщлмпрі, мкодпйдлм таоакрдолі 
озпз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як взгу гдоеавлмгм кмлромйы ра взжлафдлм имгм 
мплмвлі жавгалля у псдоі впралмвйдлля, нігрозкалля, жкіулдлля і віглмвйдлля кмл-
прзрууіилмгм нмоягку. 

Хаоакрдозжуыфз кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як взг гдоеавлмгм кмлромйы, аврмоз 
взтмгзйз іж лапрунлзт мжлак гдоеавлмгм кмлромйы: віглмпзлз кіе кмлромйыыфзк і 
нігкмлромйщлзк і пуб’єкрмк (нігкмлромйщліпрщ), мб’єкр гдоеавлмгм кмлромйы (жакмл-
ліпрщ  ра гмуійщліпрщ гіи кмлромйщмвалмгм), ноавм могалів гдоеавлмгм кмлромйы пка-
пмвуварз оіхдлля кмлромйщмвалмгм. 

Взжлафдлм, цм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кає фіркм взоаедлзи гдоеавлм-
ноавмвзи таоакрдо, мпкійщкз є пндузсіфлмы гіяйщліпры гдоеавлзт могалів, лагійдлзт 
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пндуіайщлмы кмкндрдлуієы, яка жгіиплыєрщпя жа пувмом взжлафдлмы номудгуомы і 
нмйягає у ндодвіоуі, взявйдллі, кмлпрарауії ра упулдллі лдвігнмвіглмпрди кмлпрзрууії 
жакмлів, ілхзт лмокарзвлзт акрів, а ракме гіи (бджгіяйщлмпрі) могалів нубйіфлмї вйа-
гз, могаліжауіи абм гомкагпщкзт мб’єглалщ ра взлдпдлля ла уіи нігправі оіхдлщ, цм 
каырщ жагайщлммбмв’яжкмвзи і мпрармфлзи жа пвмїк ыозгзфлзкз лапйігкакз таоакрдо.  

Кйюфмві пймва: кмлромйщ, гдоеавлзи кмлромйщ, кмлпрзрууіилзи кмлромйщ, кмл-
прзрууія, таоакрдолі озпз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы. 

 
 
Буталдвзф А. Н., Ивалмвпкая А. Н. Кмлпрзруузмллши кмлромйщ как взг гмпу-

гаопрвдллмгм кмлромйя: пуцлмпрлм-сулкузмлайщлая таоакрдозпрзка 
В прарщд номалайзжзомвалш пуцлмпрщ з сулкузмлайщлшд мпмбдллмпрз кмлпрзру-

узмллмгм кмлромйя как пндузсзфдпкмгм взга гмпугаопрвдллм-ноавмвми гдярдйщлмпрз, 
мнодгдйдлш таоакрдолшд фдорш кмлпрзруузмллмгм кмлромйя как взга гмпугаопрвдл-
лмгм кмлромйя з дгм мплмвлшд жагафз в мбйапрз упралмвйдлзя, нмггдоеалзя, укодн-
йдлзя з вмппралмвйдлзя кмлпрзруузмллмгм нмоягка. 

Хаоакрдозжуя кмлпрзруузмллши кмлромйщ как взг гмпугаопрвдллмгм кмлромйя, 
аврмош зптмгзйз зж пйдгуыцзт нозжлакмв гмпугаопрвдллмгм кмлромйя: мрлмхдлзя 
кдегу кмлромйзоуыцзк з нмгкмлромйщлшк пубчдкрмк (нмгкмлромйщлмпрщ), мбчдкр 
гмпугаопрвдллмгм кмлромйя (жакмллмпрщ з удйдпммбоажлмпрщ гдипрвзи кмлромйзоу-
дкмгм), ноавм могалмв гмпугаопрвдллмгм кмлромйя мркдлярщ одхдлзя кмлромйзоуд-
кмгм. 

Онодгдйдлм, фрм кмлпрзруузмллши кмлромйщ зкддр фёркм вшоаедллши гмпугао-
првдллм-ноавмвми таоакрдо, нмпкмйщку явйядрпя пндузсзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмпу-
гаопрвдллшт могалмв, лагдйдллшт пндузайщлми кмкндрдлузди, кмрмоая мпуцдпрвйя-
дрпя нм промгм мнодгдйдллми номудгуод з жакйыфадрпя в номвдокд, вшявйдлзз, кмл-
прараузз з упроалдлзз лдпммрвдрпрвзи кмлпрзруузз жакмлмв, гоугзт лмокарзвлшт 
акрмв, а ракед гдипрвзи (бджгдипрвзя) могалмв нубйзфлми вйапрз, могалзжаузи зйз 
мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи з вшлдпдлзя ла ърмк мплмвалзз одхдлзи, зкдыцзт 
мбцдмбяжардйщлши з мкмлфардйщлши нм пвмзк ыозгзфдпкзк нмпйдгпрвзяк таоакрдо. 

Кйюфдвшд пймва: кмлромйщ, гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кмлпрзруузмллши кмл-
ромйщ, кмлпрзруузя, таоакрдолшд фдорш кмлпрзруузмллмгм кмлромйя. 

 
 
Bukhanevych O.,  Ivanovska A. Contitutional control as a type of state control: 

contents and functional characteristics 
The article analyzes the nature and functional features of constitutional control as a 

specific type of state-legal activity, outlines the characteristic features of constitutional 
control as a type of state control, and defines its main tasks in the area of establishing, 
maintaining, strengthening and restoring the constitutional order. 

It has been suggested that regardless of the fact that a control function is structured 
within a state body for which this function is not the main one, or a specialized control 
body is created, all control functions have common features, determined by the essence of 
state control. All control bodies, including bodies of constitutional control, exercise in a 
legal form specific functions of state power; these functions are an instrument, a means of 
realizing the functions of the state and are carried out on behalf of the state as a whole. 
Therefore, no matter what bodies exercise the functions of state control, they have a na-
tional character. 

Describing constitutional control as a form of state control, the authors proceeded 
from the following features of state control: the relationship between the controlling and 
the controlled and the subject (controllability), the object of state control (legality and 



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

18  

expediency of actions of the controlled), the right of the state control bodies to annul the 
decision of the controlled. 

It is determined that the constitutional control has a clear state-legal character, as it 
is a specific activity of state bodies with special competence, which is carried out by a 
strictly defined procedure and consists of the verification, detection, finding and elimina-
tion of inconsistencies to the constitution of laws, other normative acts, as well as actions 
(inactivity) of public authorities, organizations or public associations and making deci-
sions on this basis, which have a binding and final  for its legal consequences  character.   

The analysis of the essence of constitutional control allowed the authors to conclude 
that constitutional control has the following features: first, this type of state control is 
exercised by the permanent bodies of the state for which constitutional control is the 
main activity, their functional purpose; secondly, it is a form of professional activity of the 
state; third, constitutional control, to a greater extent than other types of state control, 
covers the field of law-making, although it is also enforced in the field of law enforcement; 
fourthly, it is a specialized mechanism for the protection of the constitution of the respec-
tive state, which is carried out by means of checking, detecting, finding and eliminating 
inconsistencies of normative acts and actions of public authorities and their officials to 
the constitution, during which the bodies of constitutional control have the power to 
abolish uncovered inconsistencies. 

The key factor for characterizing the concept of constitutional control is the idea 
that substantiates the need for the existence of the institution of constitutional control 
and the specificity of its tasks, which include: ensuring the supremacy of the constitution 
in the internal legal system; ensuring the proximate and direct effect of the constitution; 
ensuring the observance of the constitution by all bodies and persons, limiting the bodies 
of state power in adopting unconstitutional acts; using  control powers for the purpose of 
development of legal space within the framework of constitutional legality, creation of 
legal opportunities for the development of legislation within the legal field, the basis of 
which is enshrined in the constitution of the respective state, ensuring the stability of 
society through a consistent and continuous nature of its development. 

Key words: control, state control, constitutional control, constitution, characteristic 
features of constitutional control. 
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