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Новітні ідеї гарантування природних 
прав людини та удосконалення їх 

конституційних механізмів на тлі 
світового досвіду  

 

Поава йыгзлз, нозомглі ноава 
йыгзлз, кмлпрзрууіилд їт жакоінйдл-
ля буйз ра номгмвеуырщ жайзхарзпщ 
акруайщлзкз гйя ыозгзфлмї лаукз. 
Кйыфмвзк нмяплдлляк ущмгм вбафа-
єрщпя їт омйщ ра жлафдлля в мпкзп-
йдллі нозомглмгм ноава, йыгпщкзт 
кмейзвмпрди ра гдоеавлзт гіи, 
пноякмвалзт ла кмлпрзрууіилд улмо-
кувалля нозомглзт ноав йыгзлз.  
На лахд гйзбмкд ндодкмлалля, бугщ-
якд ыозгзфлд лаукмвд гмпйігедлля 
прає бійщх пупнійщлм кмозплзк, якцм 
вмлм кіпрзрщ кмлкодрлі рдмодрзкм-
кдрмгмймгіфлі фз ноакрзфлі одкмкдл-
гауії у псдоу ноавмрвмофмпрі, ноавм-
жапрмпувалля, ноавмвзтмвлу фз лау-
кмву гіяйщліпрщ абм в лавфайщлзи 
номудп. Нд нмвзлла бурз взкйыфдл-
ляк і гала лаукмва омжвігка, яку ав-
рмо номвмгзв ж нозвмгу нозомглзт 
ноав йыгзлз.  

У оаккат галмї лаукмвмї праррі 
вваеаы жа гмуійщлд взмкодкзрз роз 
кйыфмвзт ігдї гаоалрувалля нозомг-
лзт ноав йыгзлз ра угмпкмлайдлля 
їт кмлпрзрууіилзт кдталіжків ла рйі 
пвірмвмгм гмпвігу. 

1. Уоатувалля ноакрзкз Євом-
ндипщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз ра 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у 
пноаві смокуйывалля, жабджндфдлля, 
мтмомлз ра жатзпру нозомглзт ноав 
йыгзлз.  

2. Сзпрдка гаоалрувалля кмлпрз-
рууіилм взжлафдлзт нозомглзт ноав 
йыгзлз. 

3. Влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз фдодж гіяйщліпрщ сатмвзт 
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт проукруо.  

Пдохд. Укоаїла жагдкйаоувайа 
хйят гм впруну в Євомндипщкзи См-
ыж. Наха гдоеава є фйдлмк Рагз 
Євомнз, віграк ла лдї омжнмвпыгеу-
єрщпя ыозпгзкуія Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз. Позком, айд 
сакр: Укоаїла мпраллікз омкакз жа-
икає взпмкі нмжзуії прмпмвлм кійщкм-
прі пкаог у уы нмваелу кіелаомглу 
пугмву ілпрзрууіы. Цд мжлафає, пдодг 
ілхмгм, лапрунлд: впдодгзлі гдоеавз 
лд првмодлі лайделі могаліжауіилм-
ноавмві, пмуіайщлі, сілалпмвм-
дкмлмкіфлі, нмйірзфлі рмцм кдталіж-
кз, які бз гмжвмйяйз мпмбі вігфуварз 
пдбд жатзцдлмы ра цапйзвмы (взтм-
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гяфз іж одайіжауії ноава ла ноаглдлля 
гм цапря. – авр.). 

Наха гдоеава кає ікнйдкдлрува-
рз жажгайдгігщ кйыфмві дйдкдлрз ла-
йделмгм нмрдлуіилмгм жлатмгедлля у 
Євомндипщкмку Смыжі. Віграк, 
В. Л. Фдгмодлкм гдцм ндпзкіпрзфлм 
вкажує, цм «гйя Укоаїлз е, ж мгйягу 
ла віггайдліпрщ ндопндкрзв лабурря 
фйдлпрва в Євомпмыжі ра вігпурліпрщ 
одайщлзт халпів урвдогедлля в лаи-
бйзефзи фап кмлпрзрууіилмгм ноава 
в кіегдоеавлзт могаліжауіят, фйдлмк 
якзт є лаха гдоеава (ООН, Рага 
Євомнз ра рмцм), вжаєкмгія пзпрдкз 
лауімлайщлмгм кмлпрзрууіилмгм ноава 
ж кмлпрзрууіилзк ноавмк ЄС бугд 
жгіиплыварзпя ла рзт нозлузнат і 
фдодж рі ыозгзфлі кдталіжкз, цм и іж 
кіелаомглзк ноавмк жагаймк. Зажла-
фдлд ндодгбафає воатувалля впралмв-
йдлмгм Кмлпрзрууієы ра жакмлакз 
Укоаїлз нмоягку пніввіглмхдлля ра 
вжаєкмгії лауімлайщлмгм і кіелаомг-
лмгм ноава 1, п. 24.  Цд мб’єкрзвлм, 
пноавдгйзвм і ноавзйщлм.  

Позомглм-ноавмвзи нігтіг вбафа-
єрщпя у багарщмт взкіоат гіяйщлмпрі 
ЄСПЛ. Позкіомк, С. П. Рабілмвзф 
жажлафає, цм ыпларуоайіпрзфлзи ніг-
тіг вбафаєрщпя в мкодкзт кмоайщліпр-
лзт апндкрат, нозракаллзт ілрдонод-
рауіиліи гіяйщлмпрі Сугу. Так, жвдо-
лдлля гм хзомкм взкмозпрмвувалмгм 
лзк козрдоіы «лдмбтіглмпрі» вз-
гаєрщпя ракзк, цм нмв'яжалд ж ыпла-
руоайіжкмк, ж мгйягу ла гдкійщка 
нозфзл. Пм-ндохд, фдодж жв'яжмк кіе 
жлафдлляк нмлярря лдмбтіглмпрі ра 
мглзк іж нмхзодлзт жлафдлщ кардгм-
оії нозомгз, удлроайщлмї гйя кйапзф-
лмгм ыпларуоайіжку. Пм-гоугд, ж 
мгйягу ла рд, цм у багарщмт пзруауіят 
взжлафдлля гмкіолмпрі вроуфалля 
ндодгбафає взявйдлля пурлмпрі рмгм 
ноава йыгзлз, якд ракзк вроуфалляк 
мбкдеуєрщпя. А пурщ, пурліпрщ, у пвмы 
фдогу, є, як вігмкм, мглзк іж ноавмвзт 
жлафдлщ кардгмоії нозомгз.  Пм-родрє, 
ж мгйягу ла жв'яжмк козрдоіы «лдмб-
тіглмпрі» ж муілывалляк гмкіолмпрі 
жапмбів гдоеавлмгм вроуфалля в кмл-
кодрлд ноавм йыгзлз ноавмкіолзк 
уійяк ракмгм вроуфалля. Ндоігкм ракд 

муілывалля кає кмоайщлд пкзпймвд 
лавалраедлля (жмкодка, кмйз игдрщпя 
ном гмкіоліпрщ везрзт гм мпмбз жа-
тмгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі) 2, 
п. 168.  

І лапаккілдущ у уіи фапрзлі вка-
едкм, фмку гіяйщліпрщ Сроапбуожщкм-
гм пугу є гйя лап вкоаи ваейзвмы 
пакд ж нмжзуіи нозомглм-ноавмвмгм 
взкіоу. Позфзл є багарм жажлафзкм 
гдкійщка мплмвлзт: 

нм-ндохд, ноавмпуггя, цм жгіип-
лыєрщпя пуггякз ЄСПЛ, жаплмвалм 
ла взкмозпраллі Кмлвдлуії іж жатзпру 
ноав йыгзлз ра мплмвмнмймелзт 
пвмбмг. Дмкукдлру, цм кіпрзрщ пвмгм 
омгу драймл ндодйіку ноав йыгзлз, в 
рмку фзпйі і нозомглзт ноав; 

нм-гоугд, пуг у оаккат взоіхдлля 
кмлкодрлзт пноав сакрзфлм жгіиплыє 
рйукафдлля нмймедлщ взцдвкажалмї 
Кмлвдлуії, ланмвлыыфз її одайщлзк 
жкіпрмк; 

нм-родрє, оіхдлля, які нозикає 
Євомндипщкзи Суг нм пноавак, гд 
жаявлзкакз є гомкагялз Укоаїлз, 
жукмвйыє лдмбтігліпрщ їт уоатувалля 
Укоаїлмы ла нмгайщху ндопндкрзву. 
І уд гмбод. Цд гмжвмйяє лайагмгеува-
рз пзпрдку гдоеавлмгм анаоару рак, 
цмб віл ноауывав ла йыгзлу, ла її 
кмозпрщ ра бйагм; 

нм-фдрвдорд, Укоаїла прає в мгзл 
ояг ж ілхзкз гдкмкоарзфлзкз коаї-
лакз Євомнз ж нмжзуіи омжукілля ра 
жапрмпувалля Кмлвдлуії іж жатзпру 
ноав йыгзлз і мплмвлзт пвмбмг. 

Тдндо прмпмвлм Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу Укоаїлз. Оогал, якзи сакрзфлм 
ра смокайщлм-ыозгзфлм єгзлзи км-
ед жгіиплыварз мсіуіилд рйукафдлля 
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз.  Оогал, 
якзи фдодж лаявлі у лщмгм номудпуа-
йщлі ілпроукдлрз кмед жкілыварз 
фзллд жакмлмгавпрвм.   

Ріхдлля ра взплмвкз Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз могаліфлм нм-
в'яжалі ж ноавмжапрмпувалляк лмок 
фзллмгм жакмлмгавпрва пугакз жага-
йщлмї ыозпгзкуії, ілхзкз могалакз 
гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля. Бдж ндодбійщ-
хдлля вмлз бджнмпдодглщм внйзва-
ырщ ла дсдкрзвліпрщ гії жакмлів, іл-



Новітні ідеї гарантування природних прав людини та удосконалення їх . . . 
 

 

           21  

хзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, ла 
ноавмвд одгуйывалля пупнійщлзт віг-
лмпзл в уіймку. В нйалі жагайщлмї 
рдмоії ноава, рдмоії ра ноакрзкз вір-
фзжлялмгм кмлпрзрууімлайіжку уя 
номбйдка є лд взжлафдлмы в ноавмвіи 
нмйірзуі гдоеавз, жмкодка в жакмлм-
гавфіи гіяйщлмпрі наойакдлру. Ражмк 
ж рзк, ла лах нмгйяг, є гмпрарлщм 
нігправ првдогеуварз, цм оіхдлля ра 
взплмвкз, утвайдлі Кмлпрзрууіилзк 
Сугмк Укоаїлз, є пкйагмвмы пзпрдкз 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, а мред, 
- лмпієк ноава в пкзпйі жакмлмурвм-
оыыфмгм сакрмоа 3, п. 46. 

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз 
кає жкмгу внйзварз ла ноавмвд вод-
гуйывалля пакзт оіжлмкалірлзт псдо 
пупнійщлмгм езрря. У якмпрі нозкйа-
гу лавдгдкм вдйщкз фурйзву псдоу 
пупнійщлзт віглмпзл – мтмомлу жгм-
омв’я. С. Г. Срдудлкм пноавдгйзвм 
првдогеує, цм єгзлзи могал кмлпрз-
рууіилмї ыозпгзкуії є дйдкдлрмк 
смокувалля гдоеавлмї нмйірзкз у 
кдгзфліи псдоі жа оатулмк: 

- нм-ндохд, КСУ кає взкйыфлд 
ноавм рйукафдлля Кмлпрзрууії ра 
жакмлів Укоаїлз, цм мбукмвйыє 
бійщх ліе жлафлу омйщ галмгм пугу у 
нмгайщхіи лмокмрвмофіи ра ноавм-
жапрмпмвліи гіяйщлмпрі у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я гомкагял; 

- нм-гоугд, ноавмві нмжзуії КСУ 
у «кдгзфлзт пноават» пнозяырщ 
смокуваллы гмкрозлз ноавмвмгм 
жабджндфдлля кдгзфлмї гіяйщлмпрі, 
жгіиплыырщ пуррєвзи внйзв ла 
омжукілля ра одайіжауіы ноав 
гомкагял у псдоі мтмомлз жгмомв’я; 

- нм-родрє, КСУ вмймгіє улі-
кайщлмы кмейзвіпры взоіхдлля 
ыозгзфлзт номбйдк мтмомлз жгмомв’я 
жа оатулмк рмгм, цм имгм оіхдлля є 
мбмв’яжкмвзкз гм взкмлалля ла 
рдозрмоії Укоаїлз, мпрармфлзкз і лд 
нігйягаырщ мпкаоедллы 4, п. 287-
288. 

Щд мгзл взкіо гіяйщлмпрі Кмл-
прзрууіилмгм Сугу, якзи лмпзрщ у 
пмбі нозомглм-ноавмву кмкнмлдлру: 
алайіж пноавдгйзвмпрі як явзца, цм 
лдпд фіркд нозомглм-ноавмвд жабаов-
йдлля. Сраруп пноавдгйзвмпрі як жа-

гайщлмгм кмлпрзрууіилмгм нозлузну 
лд взкйзкає емглзт пуклівів. На-
нозкйаг, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоа-
їлз лдмглмоажмвм нмпзйавпя ла нозл-
узн пноавдгйзвмпрі. Так, ла имгм гу-
кку, взпймвйдлу у оіхдллі віг 2 йзп-
рмнага 2004 омку № 15-он/2004 у 
пноаві ном нозжлафдлля пугмк бійщх 
к’якмгм нмкаоалля, пноавдгйзвіпрщ є 
мглієы ж мплмвлзт жапаг ноава. Кмл-
прзрууіилзи Суг нігкодпйыє, цм жа-
жвзфаи пноавдгйзвіпрщ омжгйягаырщ 
як вйапрзвіпрщ ноава, взоаедлу, жмк-
одка, в оівлмку ыозгзфлмку капхра-
бі нмвдгілкз, а пноавдгйзвд жапрмпу-
валля лмок ноава ндодгбафає ндодгу-
пік лдгзпкозкілауіилзи нігтіг, лду-
ндодгедліпрщ. У оіхдллі Кмлпрзру-
уіилмгм Сугу Укоаїлз віг 11 емврля 
2005 омку № 8-он/2005 у пноаві ном 
оівдлщ ндлпії і цмкіпяфлмгм гмвіфлмгм 
гомхмвмгм урозкалля нігкодпйыєрщ-
пя, цм гіяйщліпрщ ноавмрвмофзт і ноа-
вмжапрмпмвлзт могалів кає жгіиплы-
варзпя жа нозлузнмк пноавдгйзвмпрі. 
У оіхдллі віг 22 вдодпля 2005 омку 
№ 5-он/2005 у пноаві ном нмпріилд 
кмозпрувалля ждкдйщлзкз гійялкакз 
Суг жажлафає, цм іж кмлпрзрууіилзт 
нозлузнів оівлмпрі і пноавдгйзвмпрі 
взнйзває взкмга взжлафдлмпрі, яплм-
прі і лдгвмжлафлмпрі ноавмвмї лмокз, 
мпкійщкз ілхд лд кмед жабджндфзрз її 
мглакмвд жапрмпувалля, лд взкйыфає 
лдмбкдедлмпрі роакрувалля у ноавм-
жапрмпмвліи ноакрзуі і лдкзлуфд ноз-
жвмгзрщ гм пвавмйі 5, п. 32. Нак вз-
гаєрщпя, цм ваорм бійщх взваедлм 
алайіжуварз ракмгм омгу оіхдлля і 
жакмлмгавуяк у рмку фзпйі. Цд гмуі-
йщлм жагйя уоатувалля ракмгм омгу 
бафдлля пноавдгйзвмпрі у кмлпроуы-
валлі ноавмвзт лмок. За укмв воату-
валля козрдоіы (нозлузну) пноавдг-
йзвмпрі ракмгм омгу лмокарзвлм-
ноавмві акрз бугурщ кмодйыварз іж 
нозомглзк ноавмк.  

Мз нмгмгеуєкмпя іж гуккмы 
О. М. Кмпрдлка, якзи є аврмомк ып 
ларуоайіпрзфлмї кмлуднуії ноавмом-
жукілля, кмрози првдогеує, цм лд 
кмела мбіирзпя бдж ноавмвмї гмкроз-
лз, жмкодка, ноз жгіиплдлі ноавмпу-
ггя Кмлпрзрууіилзк Сугмк, рмку цм 
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гйя рйукафдлля Кмлпрзрууії, цм кає 
лаивзцу ыозгзфлу пзйу, лд іплує цд 
взцмгм жакмлмгавпрва, ла якд кмела 
буйм б мндорзпя пуггяк. їк ліфмгм лд 
жайзхаєрщпя гйя мндоря, як ноавмва 
гмкрозла, цм вігмбоаеає жакмлз 
нозомглмгм ноава, рмбрм, жакмлз, галі 
Взцзк Закмлмгавудк — Маріо'ы- 
Позомгмы. Оред, йзхд жавгякз ноа-
вмвіи гмкрозлі пуггі Кмлпрзрууіилм-
гм Сугу кмеурщ мрозкарз козрдоії 
гйя рйукафдлля Кмлпрзрууії. Тмку 
лаикоацзк пуггды Кмлпрзрууіилмгм 
Сугу є рми, трм кає лаикоацу ноавм-
ву куйщруоу і мжбомєлзи лаикоацмы 
ноавмвмы гмкрозлмы 6,  п. 105. 

Є номнмжзуії прмпмвлм нмкоацдлля 
гіяйщлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз, які ваорм нігрозкарз. Позкі-
омк, А. Р. Коупял жаномнмлмвалм омж-
хзодлля кмлромйщлзт нмвлмваедлщ 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, жмк-
одка, фдодж впралмвйдлля мбмв’яж-
кмвмгм нмндодглщмгм кмлпрзрууіилм-
гм кмлромйы кмлпрзрууіилзт жакмлів 
Укоаїлз») 7, п. 5. За ракзт укмв 
нозомглм-ноавмвзи кмкнмлдлр номд-
крів лмокарзвлм-ноавмвзт акрів бугд 
нмпзйдлм, цм вігмбоаеарзкд сакрзф-
лм лакагалля гдоеавз нмваеарз ра 
гм ндвлмї кіоз гаоалруварз нозомглі 
ноава мпмбз. 

Доугд. Сзпрдка гаоалрувалля 
кмлпрзрууіилм взжлафдлзт нозомглзт 
ноав йюгзлз. Зажлафзкм, цм бугщ-які 
ноава бугурщ рзк бійщх одайіпрзфлз-
кз, фзк бійщхмы кіомы вмлз жабдж-
ндфдлі ра гаоалрмвалі.  

Опмбйзвд кіпуд гаоалріи ноав і 
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла вз-
жлафаєрщпя рзк, цм номудп гаоалру-
валля є пкйагмвзк дйдкдлрмк у пзп-
рдкі лауімлайщлмї бджндкз Укоаїлз, 
яка ндодгбафає роз оівлі мплмвлзт 
мб’єкрів бджндкз: ла ндохмку кіпуі – 
гомкагялзл (йыгзла) – имгм ноава 
ра пвмбмгз; ла гоугмку – пупнійщпрвм, 
имгм гутмвлі ра кардоіайщлі уіллмпрі; 
ла родрщмку – гдоеава, її пувдодлірдр, 
кмлпрзрууіилзи йаг, рдозрмоіайщла 
уійіпліпрщ і лдгмрмокалліпрщ кмогмлів 
8, п. 116. 

Сзйа і езррєвіпрщ ноав і пвмбмг 
йыгзлз нмйягає в рмку, цм вмлз лд 

рійщкз номгмймхуырщпя, айд і гаоал-
руырщпя. Чапріхд жа впд гаоалрії ноав 
і пвмбмг йыгзлз нігомжгійяырщ ла гві 
гоунз: жагайщлі ра пндуіайщлі абм 
ыозгзфлі. Айд каеуфз ном кйапзсі-
кауіы гаоалріи пакд пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт ноав йыгзлз родба жвд-
олурз увагу ла їт мпмбйзвмпрі ра ла 
жлафзкіпрщ їт в пмуіайщліи гдоеаві. 
Тмку впы пзпрдку гаоалріи жабджнд-
фдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ноав 
йыгзлз аврмо номнмлує укмвлм ніг-
омжгійзрз ла гдоеавлм-ноавмві ра 
кіелаомглм-ноавмві 9, п. 12. 

Щм е кмела вваеарз гаоалріякз 
гйя кмлпрзрууіилм взжлафдлзт, ноз-
омглзт ноав йыгзлз? Пдохд. Ддкм-
коарзфла пноякмваліпрщ гіи гдоеавз. 
Доугд. Рмжвзлурд гомкагялпщкд пуп-
нійщпрвм. Тодрє. Лыгзлмудлрозжк у 
гіяйщлмпрі гдоеавз. Чдрвдорд. Закмл-
ліпрщ ра ноавмнмоягмк у гдоеаві. 
П’ярд. Взпмкзи оівдлщ ноавмвмї куйщ-
руоз мпмбз і пупнійщпрва.  

За лмвірлікз йірдоаруолзкз га-
лзкз іж псдоз кмлпрзрууіилмгм ноава 
взжлафдлм, цм гйя одайіжауії кмлпрз-
рууіилм-ноавмвмї пвмбмгз йыгзлз у 
кмлрдкпрі пуфаплмгм укоаїлпщкмгм 
кмлпрзрууімлайіжку лдмбтіглзк є 
смокувалля гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва у кмлкодрлзт ланояккат имгм 
двмйыуіилмгм омжвзрку (рдлгдлуії 
омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва), цм вігмбоаеаырщ вігнмвіглі псд-
оз номяву ілгзвігуайщлмї пвмбмгз 
йыгзлз (сіжзфлмї, дкмлмкіфлмї, гу-
тмвлм-куйщруолмї ра нмйірзфлмї пвм-
бмг). Впралмвйдлм, цм уі рдлгдлуії 
нмвзллі карз лмокарзвлд жабджнд-
фдлля (вігнмвіглд кмлпрзрууіилм-
ноавмвд жабджндфдлля рдлгдлуіи омж-
взрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва), 
цм лайдезрщ гм ноавмвзт ндодгукмв 
пуфаплмгм укоаїлпщкмгм кмлпрзрууім-
лайіжку 7, п. 21. Свмєы фдогмы, 
О. В. Пухкілмы омжомбйдлі номнмжз-
уії цмгм смокувалля ра ноакрзфлмї 
одайіжауії жагайщлмї кмлуднуії гдоеа-
влмї ноавмвмї нмйірзкз в псдоі жабдж-
ндфдлля ноав йыгзлз, яка нмвзлла 
вкйыфарз в пдбд фіркі лмокарзвлі 
нознзпз, цм взжлафаырщ мплмвлі ла-
ноякз омжвзрку пзпрдкз кмлпрзру-
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уіилмгм жакмлмгавпрва, жатмгз цмгм 
имгм вгмпкмлайдлля, жатмгз ж упу-
лдлля ноавмвзт кмйіжіи, номгайзл у 
жакмлмгавпрві в гайужі ноав йыгзлз. 
Оплмвлзкз ланоякакз уієї нмйірзкз 
каырщ бурз: жкіулдлля жакмллмпрі ра 
ноавмнмоягку, впралмвйдлля фіркзт 
номудпуайщлзт лмок жатзпру ноав ра 
пвмбмг йыгзлз, лдвігкйаглд нознз-
лдлля ноакрзкз вроуфалля гдоеав-
лзт могалів в езрря йыгзлз, фіркд 
взжлафдлля нмвлмваедлщ і сулкуіи 
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, пзпрдклд 
жгіиплдлля омбмрз, пноякмвалмї ла 
какпзкайщлд жабджндфдлля гаоалріи 
жатзпру жакмллзт ноав ра ілрдодпів 
гомкагял 10, п. 10. 

Чз кіпрзрщ пака Кмлпрзрууія 
Укоаїлз ндвлі гаоалрії нозомглзт 
ноав йыгзлз? Вігнмвігщ кає бурз 
првдоглмы. С. П. Пмгодбляк 5, п. 37  
жажлафає, цм в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
жлаихйз пвмє врійдлля гдякі взкмгз, 
які взнйзваырщ іж нозлузну пвмбмгз, 
жмкодка: – нозлузн «гмжвмйдлм впд, 
цм лд жабмомляєрщпя жакмлмк», якзи 
пнозяє бійщх нмвліи одайіжауії мпм-
бмы вйаплмї пвмбмгз (гзв. ф. 1 пр. 19 
Кмлпрзрууії Укоаїлз). Оглієы ж її 
ваейзвзт гаоалріи є нозлузн «гмж-
вмйдлм рійщкз рд, цм ноякм ндодгба-
фдлм жакмлмк», якзи прмпуєрщпя 
гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів і нмпа-
гмвзт мпіб (гзв. ф. 2 пр. 19 Кмлпрзру-
уії Укоаїлз); – нозлузн нйыоайіжку, 
якзи є ймгіфлзк омжвзркмк ігдї аврм-
лмкії ра ндодгбафає іплувалля оіжлзт 
кмлуднуіи езрря, цм врійыырщ у пмбі 
оіжлі уіллмпрі, є лд пукіплзкз кіе 
пмбмы і ндодбуваырщ мгла ж мглмы у 
віфліи кмлкуодлуії. Позлузн нйы-
оайіжку жакоінйдлзи у ф. 1 пр. 15 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, жгіглм ж якмы 
«пупнійщлд езрря в Укоаїлі ґоул-
руєрщпя ла жапагат нмйірзфлмї, дкм-
лмкіфлмї ра ігдмймгіфлмї багармкалір-
лмпрі»; – нозлузн нмвагз і лднмоух-
лмпрі ноав ра пвмбмг йыгзлз. Цди 
нозлузн жакоінйдлзи, жмкодка, у пр. 
3 Кмлпрзрууії Укоаїлз і ндодгбафає, 
цм ноава йыгзлз омжгйягаырщпя як 
взца ноавмва уілліпрщ, а їт урвдо-
гедлля і жабджндфдлля є ндохмфдогм-

взк мбмв’яжкмк гдоеавз. Тур кз 
каєкм цд вкажарз, цм, сакрзфлм, 
Оплмвлзи жакмл гдоеавз є гм ндвлмї 
кіоз пакмодгуйыыфзк ілпроукдлрмк. 
Тур жакйагдлі нігвайзлз гаоалрувал-
ля ноав йыгзлз і гомкагялзла, в 
рмку фзпйі і нозомглзт. Такмгм омгу 
пзпрдка лак взгаєрщпя бійщх езр-
рєжгарлмы: мгзл лмокарзвлзи акр 
кіпрзрщ пакі ноава і рак ед омжкіцдлі 
гаоалрії їт одайіжауії. Тзк бійщхд, цм 
уд кйыфмвзи лмокарзвлм-ноавмвзи 
акр у пзпрдкі вірфзжлялмгм жакмлм-
гавпрва.  

Є. Буйзгіл првдогеує ном бійщх 
ндпзкіпрзфлу каорзлу. На имгм гук-
ку, кмела жандодфзрз, цм ж уієї рмф-
кз жмоу ноава йыгзлз нмжбавйдлі 
рвдогмгм нігґоулря. Цд абпмйырлм 
віолм; айд каолм нмпруйыварз рвдо-
гзи гоулр, кмйз сакрзфлм нмгіблмгм 
лдкає; і лавірщ лдбджндфлм омбзрз рд, 
фдодж цм взлзкає ійыжія, цм ноава 
йыгзлз гаоалрмвалі і гайі кмела ном 
лзт лд гбарз. Айд в гіиплмпрі вмлз лд 
жабджндфдлі ліякмы абпмйырлмы км-
оаййы; вмлз є вдйщкз козткзкз і 
пйіг - якцм баеарз карз ноава йы-
гзлз - нікйуварзпя ном рд, цмб нмжз-
рзвлзи жакмлмгавдущ абм рвмодущ 
кмлпрзрууії сакрзфлм ілпрзруывав їт 
11, п. 152. 

Як нмкажує кіелаомглзи гмпвіг, 
дсдкрзвліпрщ гаоалріи мплмвлзт ноав 
і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла жа-
йдезрщ віг оівля омжвзрку ноавмвзт 
ілпрзрурів гдкмкоарії, пралу дкмлмкі-
кз, жапмбів омжнмгійу езррєвзт бйаг, 
ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі в пупнійщпрві, 
оівля ноавмвмгм взтмвалля і куйщру-
оз лапдйдлля, прундля пупнійщлмї 
жйагмгз, лаявлмпрі лайделмгм сулк-
уімлувалля гдоеавлмї вйагз ра ілхд  
12, п. 9. 

Цікавмы є гукка кйапзка ноавм-
вмї гуккз ном гдоеаву – Гдмога Єй-
йілдка, якзи взпймвйывавпя прмпмвлм 
кмрзвауії як гаоалрії ноава. Віл жа-
жлафав, цм «абпмйырлм лджомжукійм, 
фмку рійщкз кмрзвауія, яка є оджуйщ-
рармк проату ндодг лдвзгіглзк ыоз-
гзфлзкз лапйігкакз, нмгомж рмцм, 
нмвзлла бурз омжгйялура як гаоалрія 
ноава. Позомглм-ноавмвіи ыозпноу-
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гдлуії боакувайм гйзбхмгм омжукілля 
оіжлмкалірлзт ыозгзфлзт пзй, цм 
внйзваырщ ла ноавм. Вмла, ндох жа 
впд, лд упвігмкзйа пмбі, якзк бджпз-
йзк буйм бз ноавм, якцм бз вмлм 
кайм рійщкз жапмбз жмвліхлщмгм гдо-
еавлмгм нозкупу 13, п. 334.  Гйзбм-
кмы жа пвмїк жкіпрмк є гукка узрм-
валмгм аврмоа ном рд, цм нозомглм-
ноавмвіи ыозпноугдлуії боакувайм 
гйзбхмгм омжукілля оіжлмкалірлзт 
ыозгзфлзт пзй, цм внйзваырщ ла 
ноавм. Наоажі, лак взгаєрщпя, нозом-
глмку ноаву, як і нозомглзк ноавак 
гмпрарлщм ілсмокауії ном рі фзллзкз 
(сакрмоз),які внйзваырщ ла сулкуі-
млувалля нозомглмгм ноава. 

Нанозкілуі у уіи фапрзлі ваейз-
вм вкажарз ном пнмпмбз жабджндфдлля 
ноав йыгзлз жагаймк ра нозомглзт 
ноав йыгзлз жмкодка. О. М. Кмпрдл-
км првдогеує, цм взтмгяфз ж нмйм-
едлщ «ларуоайіпрзфлмї» ыозпноугдл-
уії, омжгйягарз лзліхліи прал жабдж-
ндфдлля ноав йыгзлз в Укоаїлі, км-
ела жомбзрз, ла лах нмгйяг, ракі 
взплмвкз: 1) жакмлмгавпрвм як іл-
проукдлр однодпії гйя найіарзвлмї 
номрзгії нмоухдлляк ноав йыгзлз 
ндодбуває в жагмвійщлмку пралі; 2) 
ноавмва куйщруоа гомкагял як оагз-
кайщлзи жапіб номрзгії нмоухдлляк 
ноав йыгзлз ндодбуває в лджагмвійщ-
лмку пралі. Дйя взноавйдлля пзруауії 
нмроіблм, нм-ндохд, гмнмвлзрз кмл-
уднуіы ноав йыгзлз нмлярряк «ноз-
омглі мбмв'яжкз йыгзлз»; нм-гоугд, жа 
гмнмкмгмы лаукз омжкозварз в жакм-
лат нозомглмгм ноава лд йзхд ноавм-
ву пвмбмгу йыгзлз, а и її ноавмві мбм-
в'яжкз; нм-родрє, смокуварз ноавмву 
куйщруоу гомкагял як єгліпрщ ноавм-
вмї пвмбмгз і ноавмвзт мбмв'яжків йы-
гзлз, лд мбкдеуыфзпщ омжвзркмк 
жакмлмгавпрва, якд є ілпроукдлрмк 
жабджндфдлля ноав йыгзлз, цм взкм-
озпрмвуєрщпя вігнмвіглм гм ноавмвмї 
куйщруоз гомкагял  14, п. 78. 

Тодрє. Влдпдлля жкіл гм Кмлпрз-
рууії Укоаїлз фдодж гіяйьліпрь сатм-
взт кмлпуйьрарзвлм-гмоагфзт проу-
круо.  

Кмлпрзрууія Укоаїлз (1996) ном-
гмймпзйа, цм «йыгзла, її езрря і жгм-

омв’я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокал-
ліпрщ і бджндка взжлаырщпя в Укоаїлі 
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры». 
Вігнмвіглм гм пр. 21 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ««упі йыгз є війщлі і оівлі у 
пвмїи гіглмпрі ра ноават. Поава і пвм-
бмгз йыгзлз є лдвігфуеувалзкз ра 
лднмоухлзкз». Чапрзла гоуга праррі 
22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафає, цм 
«кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз гаоал-
руырщпя і лд кмеурщ бурз пкапмвалі».  

На пуфаплмку драні омжвзрку 
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ра кмлпрз-
рууіилм-ноавмвмї лаукз нмпрає нз-
ралля лд прійщкз номпрмгм пнозиляр-
ря рзт фз ілхзт кмлуднуіи фз гмкр-
озл, жмкодка гмкрозлз нозомглзт 
ноав йыгзлз, а їт лаукмвмгм ндод-
мпкзпйдлля, в рмку фзпйі бійщх гйз-
бмкмгм гмпйігедлля лакмнзфдлмгм як 
пвірмвмгм, рак і укоаїлпщкмгм лауімла-
йщлмгм гмпвігу гйя ланоауывалля 
вігнмвіглзт рдмодрзфлзт омжомбмк ж 
кдрмы ноакрзфлмгм жапрмпувалля в 
номудпі кмлпрзрууіилмї одсмокз.  

Гмвмояфз ном лдмбтігліпрщ млмв-
йдлля Кмлпрзрууії Укоаїлз номсдпмо  
П.Рабілмвзф нігкодпйыє, цм «йзхд 
рдокілмймгіфлзи, рдкпруайщлзи жбіг 
кмлпрзрууіилзт смокуйывалщ іж кі-
елаомглм-ноавмвзкз цд лд пвігфзрщ 
ном їт ілрдонодрауіилм-жкіпрмвлу 
мглмжлафліпрщ». Пмпзйаыфзпщ ла рд, 
цм прал гмрозкалля мплмвмнмймелзт 
ноав і пвмбмг йыгзлз ра кмлпрзру-
уіилзт ноав гомкагялзла, «жа  вз-
плмвкакз ноавмжатзплзт – і гдоеав-
лзт, і гомкагпщкзт – могаліжауіи» лд 
є жагмвійщлзк, номнмлуєрщпя, цм мг-
лзк іж хйятів нмйінхдлля ракмгм 
пралу кмед бурз угмпкмлайдлля пакд 
кмлпрзрууіилзт жапмбів жабджндфдлля 
ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялз-
ла» [15, п. 20]. 

На лах нмгйяг вкажалд угмпкм-
лайдлля лдкмейзвд бдж фіркмгм впра-
лмвйдлля пніввіглмхдлщ вігнмвіглзт 
рдокілів, які мтмнйыырщпя гмкроз-
лмы ноав йыгзлз. Вбафаєрщпя, цм ла 
оажі іплує лібзрм пзлмлікіфлзи 
жв’яжмк, абм лавірщ нояка рмрмеліпрщ, 
в ндоху фдогу кіе рдокілакз «ноава 
йыгзлз» ра «нозомглі ноава йыгз-
лз», а ракме «ноава і пвмбмгз йыгз-
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лз», «ноава і пвмбмгз йыгзлз ра 
гомкагялзла», «лдвіг’єклі ноава», 
«сулгакдлрайщлі ноава», «мплмвлі 
ноава», «мплмвлі пвмбмгз», «мплмвм-
нмймелі ноава», «мплмвмнмймелі 
пвмбмгз».  

Пом лаукмву уілліпрщ фіркмгм вз-
жлафдлля рдокілмймгії пвігфзрщ ном-
бйдкарзка мсіуіилмгм укоаїлпщкмгм 
ндодкйагу Кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
і мплмвлзт пвмбмг йыгзлз, лажва якмї 
Закмлмк Укоаїлз « Пом влдпдлля 
жкіл гм гдякзт жакмлів Укоаїлз» віг 
9 йырмгм 2006 омку [16] буйа жкілдла 
ла «Кмлвдлуія ном жатзпр ноав і мп-
лмвмнмймелзт пвмбмг йыгзлз». Пмж-
лафзвхз рдмодрзфлу номбйдку ж нмп-
ніхлмы, ла имгм нмгйяг, бдж ґоулрмв-
лмї акагдкіфлмї гзпкупії, жкілмы рдо-
кілу у лажві Кмлвдлуії, номсдпмо 
В. Буркдвзф вкажує, цм омжомблзкз 
Кмлвдлуії пнмфарку буйз лд гуед 
ндодкмлалі, як пйіг лажварз ноава, які 
бугурщ жакоінйдлі в ліи. Так кмела 
жупроірз гуед багарм оіжлмкалірлзт 
номнмжзуіи: «мплмвлі пвмбмгз»; «лд-
віг’єклі ноава йыгзлз і мплмвлі пвм-
бмгз»; «лдвіг’єклі нозлузнз ноав 
йыгзлз»; «лдвіг’єклі пвмбмгз і мплм-
влі ноава»; «мплмвлі, лдвіг’єклі ноа-
ва»; «лдвіг’єклі узвійщлі пвмбмгз»; 
«мплмвлі нозлузнз йыгпщкмї гіглмп-
рі»; «мплмвлі, лджандодфлі ноава»; 
«дйдкдлраолі и мплмвлі ноава»; «ноа-
ва йыгзлз і мплмвлі пвмбмгз»; «улі-
вдопайщлд ноавм ноав йыгзлз»; «су-
лгакдлрайщлі  нозлузнз ноав йыгз-
лз»; «мплмвмнмймелі  мпмбзпрі ноа-
ва»; «мплмвмнмймелі нозлузнз ноав 
йыгзлз»; «мплмвмнмймелі ноава йы-
гзлз»; «кмгдкп євомндипщкзт пвмбмг» 
рмцм [17, c. 85].  

В кмлрдкпрі жгіиплывалмї в Укоа-
їлі кмлпрзрууіилмї одсмокз ра лака-
галлі млмвзрз омжгій ІІ Кмлпрзрууії 
Укоаїлз гйя лаибійщх вігнмвіглмгм 
пуфаплмку пралу жабджндфдлля ноав і 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла мпмб-
йзвм ваейзвзк є кмлудлроауія пакд 
ла номбйдкарзуі нозомглзт ноав 
йыгзлз, гмпйігедллі пніввіглмхдлля 
ж гмкрозлмы ноав йыгзлз.  

Опкійщкз рдка ноав йыгзлз ак-
рзвлм ніглікаєрщпя нмйірзкакз, гом-

кагпщкзкз акрзвіпракз, ноавмжатзп-
лзкакз, укоаїлпщкіи ыозгзфліи лау-
уі лдмбтіглд гйзбмка рдмодрзфла 
омжомбка гмкрозлз нозомглзт ноав 
йыгзлз гйя взомбйдлля гіиплм гіє-
взт ілпроукдлрів ра кдталіжків гдо-
еавлмї нмйірзкз.  

Ндмбтігліпрщ млмвйдлля Кмлпрз-
рууії Укоаїлз вед розвайзи фап вз-
жлаєрщпя бійщхіпры гдоеавлзт і 
гомкагпщкзт гіяфів, нмйірмймгів ра 
ыозпрів. Щмноавга, ноз ущмку гдкм-
роі ж лзт лд нмхзоывайз уд взжлал-
ля ла кмлпрзрууіилд одгуйывалля 
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, првдогеу-
ыфз, цм мпкійщкз вмлм жагаймк віг-
нмвігає кіелаомглзк пралгаорак, рм 
и жкіл лафдбрм лд нмродбує. Помрд 
нмгмгзрзпщ іж мпраллік рвдогедлляк 
лавояг фз кмейзвм - і оаліхд, а мпм-
бйзвм лзлі 15, п. 20. 

О. В. Пухкіла првдогеує, цм  
пдодг мплмвмнмймелзт проукруо- 
лзт дйдкдлрів гдоеавлмї ноавмвмї 
нмйірзкз каєкм вкажарз ла гдоеав-
лу нмйірзку в псдоі жакмлмгавфмї 
гіяйщлмпрі. В ущмку нйалі, мпмбйзвм-
гм жлафдлля лабуває номудп омжомб-
кз, нозилярря ра одайіжауії гдоеав-
лзт номгоак жакмлмгавфмї гіяйщ-
лмпрі, мпкійщкз пакд жавгякз вфап-
лмку ра нйалмкіолмку нозилярры 
лдмбтіглзт жакмлів гмпягаєрщпя лд 
рійщкз жакоінйдлля ноав йыгзлз і 
гомкагялзла, айд и првмоыєрщпя  
гієва пзпрдка кдталіжків їт жабджнд-
фдлля ра жатзпру. На гукку галмгм 
аврмоа, нмлярря «гдоеавла номгоака 
омжвзрку жакмлмгавпрва», кає бурз 
жакоінйдлм ла жакмлмгавфмку оівлі 
(ланозкйаг, в жакмлі «Пом жакмлз  
ра жакмлмгавфу гіяйщліпрщ»), гд коік 
взжлафдлля рмгм, фзк є гдоеавла 
номгоака омжвзрку жакмлмгавпрва, 
ваейзвм вкажарз нмоягмк нозилярря 
узт номгоак ра жажлафзрз лмокз 
вігнмвігайщлмпрі кмлкодрлзт 
пуб’єкрів цмгм їт одайіжауії 10, 
п. 26. Мз нмгмгеуєкмпя, цм уд   
віолзи хйят і имгм ваорм жапрмпмву-
варз і у кмлрдкпрі нозомглзт ноав 
йыгзлз ра їт вігмбоаедлля в Кмл-
прзрууії Укоаїлз ра нмрмфлмку жакм-
лмгавпрві.  
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Свмєы фдогмы, А. Р. Коупял жа-
жлафає, цм мплмвлзкз ланояккакз 
жгіиплдлля кмлпрзрууіилмгм одсмоку-
валля у кмлрдкпрі смокувалля пуфап-
лмгм укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіж-
ку каырщ бурз 7, п. 24-25: 1) угм-
пкмлайдлля кмлпрзрууіилмгм йагу у 
ланоякку дсдкрзвіжауії могаліжауії ра 
сулкуімлувалля нубйіфлмї вйагз 
(гдоеавлмї і нубйіфлм-пакмвояглмї), 
ж лдмбтіглзк її мбкдедлляк (пакмм-
бкдедлляк), ла нозлузнат кмлпрз-
рууімлайіжку, смокувалля гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, жабджндфдлля і 
жатзпру ноав ра ілрдодпів йыгзлз; 
2) жгіиплдлля агкіліпроарзвлм-рдоз-
рмоіайщлмї ра куліузнайщлмї одсмок, 
цм каырщ бурз пноякмвалі ла гдудл-
роайіжауіы нубйіфлмї вйагз; 3) угм-
пкмлайдлля могаліжауії ра сулкуімлу-
валля нубйіфлмї вйагз ла кіпудвмку 
оівлі; 4) мнрзкіжауія ра дсдкрзвіжауія 
жгіиплдлля нубйіфлмї вйагз ла нозк-
йагі прмйзуі Укоаїлз – кіпра Кзїв ж 
кдрмы смокувалля ілпрзрууімлайщ-
лм-лмокарзвлмї пзпрдкз укоаїлпщкмгм 
кмлпрзрууімлайіжку; 5) омжхзодлля 
пнмпмбів одгуйывалля пупнійщлзт 
віглмпзл у нубйіфлм-ноавмвіи псдоі, 
жмкодка, ж взкмозпралляк гйя ущмгм 
гмгмвіолзт мплмв як укмвз одайіжауії 
гдкмкоарзфлзт нозлузнів кмлпрзру-
уімлайіжку, як улівдопайщлмгм іл-
проукдлру гдудлроайіжмвалмгм уноав-
йілля; 6) лаукмвм-рдмодрзфлд мбґоул-
рувалля, жакмлмгавфд жакоінйдлля 
гаоалріи і вігнмвіглзт ноавмвзт кд-
таліжків гйя нмгайщхмгм нмпрунайщ-
лмгм омжвзрку смок ймкайщлмї гдкм-
коарії в Укоаїліы 

Зваеаыфз ла лдмбтігліпрщ кмл-
прзрууіилмгм одсмокувалля Поджз-
гдлрмк Укоаїлз пвмгм фапу првмодла 
Кмлпрзрууіила Кмкіпія як пндуіайщ-
лзи гмнмкіелзи могал. Оплмвлзкз 
жавгаллякз Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії, 
жмкодка, взжлафдлі: ужагайщлдлля 
ноакрзкз взкмлалля лмок Кмлпрзру-
уії Укоаїлз, номнмжзуіи цмгм її вгмп-
кмлайдлля ж уоатувалляк пуфаплзт 
взкйзків ра нмродб пупнійщпрва; ніг-
гмрмвка жа оджуйщраракз хзомкмгм 
гомкагпщкмгм ра номсдпіилмгм мбгм-
вмодлля жакмлмномдкру (жакмлмномд-

крів) цмгм влдпдлля жкіл гм Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [18]. 

Рмбмра Кмкіпія вігбувайапщ у 
пкйагі рощмт омбмфзт гоун: Рмбмфа 
гоуна ж нзралщ ноав, пвмбмг ра 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла; 
Рмбмфа гоуна ж нзралщ ноавмпуггя; 
Рмбмфа гоунмы ж нзралщ кмлпрзру-
уіилзт жапаг могаліжауії ра жгіиплдл-
ля гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакм-
воягувалля, агкіліпроарзвлм-
рдозрмоіайщлмгм упромы Укоаїлз ра 
гдудлроайіжауії. У роавлі 2017 омку 
буйа првмодла фдрвдора Рмбмфа гоуна 
ланоауывалля жкіл ра гмнмвлдлщ гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм Аврмлмк-
лмї Рдпнубйікз Козк. 

Рджуйщраракз омбмрз прайз ніг-
гмрмвйдлі ра птвайдлі Кмлпрзрууіи-
лмы Кмкіпієы жакмлмномдкрз «Пом 
влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаї-
лз (цмгм гдудлроайіжауії вйагз)» ра 
«Пом влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (цмгм ноавмпуггя)», які 
буйз нмгалі Поджзгдлрмк Укоаїлз гм 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. 

02 фдовля 2016 омку Вдотмвлмы 
Рагмы Укоаїлз буйм мпрармфлм птва-
йдлм жкілз гм Кмлпрзрууії Укоаїлз 
цмгм ноавмпуггя, цм вігкозйм хйят 
впдмпяеліи ра багармвзкіоліи пугмвіи 
одсмокі, яка ланоавйдла ла првмодл-
ля гієвмгм кдталіжку гйя жабджндфдл-
ля взкмлалля гмймвлмгм мбмв'яжку 
гдоеавз – «урвдогедлля і жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йыгзлз».  

На еайщ, оджуйщрарз омбмрз Рм-
бмфмї гоунз ж нзралщ ноав, пвмбмг ра 
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла 
нмкз лд прайз лагбалляк омбмрз впі-
єї Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії. Хмфа ілрд-
лпзвла омбмра номрягмк роавля-
пдонля 2015 омку уієї Рмбмфмї гоунз 
жлаихйа вігмбоаедлля у хзомкіи 
гзпкупії, яка омжнмфайапя у пупнійщп-
рві цмгм оіжлзт апндкрів ноав ра пвм-
бмг йыгзлз, мпмбйзвм гмпрозкз нмп-
райз нзралля взжлафдлля хйыбу ра 
нзралля нмфарку езрря йыгзлз. Ця 
гзпкупія вігмбоаеає лаявліпрщ у пуп-
нійщпрві жанзру ла омжукілля, цм є 
гіиплм ноавмк ла езрря, пвмбмгмы ра 
гігліпры йыгзлз. Тмбрм, гйя ніпйяод-
вмйыуіилмї пзруауії укоаїлпщкд пуп-
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нійщпрвм взкагає вігнмвіглмпрі кмл-
прзрууіилзт лмок ігдайу пноавдгйз-
вмпрі, кіозйу вігнмвіглмпрі нзпалзт 
лмок пурлмпрі ігдї ноава. Згаєрщпя 
омжнмфара омбмра лд номихйа гаомк, 
айд нмродба у нмвдолдллі гм гедодй 
гзпкупії ра нмхуку мпрармфлмї вдопії 
Рмжгійу ІІ Кмлпрзрууії Укоаїлз жлмв 
є ла нмоягку гдллмку кмлпрзрууіи-
лмгм одсмокувалля. Вбафаєрщпя, цм 
мпрармфлд смокуйывалля вігнмвіг-
лзт кмлпрзрууіилзт лмок прзкуйыє 
укоаїлпщку ноавлзфу лауку цмгм 
одайщлмгм нмхуку омжукілля нозом-
глмгм ноава, кіпуя нозомглзт ноав ра 
ноав йыгзлз в укоаїлпщкмку кмлпрз-
рууімлайіжкі, а ракме пнмлукає гм 
нігвзцдлля оівля вігнмвіглзт гдба-
рів гм рзт, які вігбувайзпя у алгймпа-
кпмлпщкзт ыозгзфлзт лаукмвзт км-
йат. 

Чдрвдора Рмбмфа гоунз цмгм пра-
рупу Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк 

ноауывайа номрягмк 2017-2018 омку. 
Пдвлі ланоауывалля цмгм ноава ла 
пакмвзжлафдлля кмоіллмгм лаомгу ра 
прарупу Козкпщкмї аврмлмкії гмрмві 
гм нмгайщхмгм мбгмвмодлля Кмлпрз-
рууіилмы Кмкіпієы. 

Рмбмра Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії є 
япкоавзк нозкйагмк, кмйз гдоеава 
лайделзк фзлмк вігнмвігає ла жанз-
рз пупнійщпрва, а лаука кмед лд рійщ-
кз мнзпуварз нмрмфлзи прал одфди, а 
і номглмжуварз, номнмлуварз, жабдж-
ндфуварз лайделу вігнмвігліпрщ рдм-
одрзфлзт ланоауывалщ взкмгак ода-
йщлмгм езрря. Пмгайщхзи вігпрун віг 
пмвдущкмгм нмжзрзвіпрпщкмгм ноавмп-
нозилярря вдгд лд рійщкз гм одвмйы-
уіилзт номозвів в укоаїлпщкіи ыоз-
гзфліи лаууі, айд і гм ндодгмвмї ноак-
рзкз укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіж-
ку.  
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Коапмвпщкзи К. Ю. Нмвірлі ігдї гаоалрувалля нозомглзт ноав йюгзлз ра 
угмпкмлайдлля їт кмлпрзрууіилзт кдталіжків ла рйі пвірмвмгм гмпвігу 

Срарря нозпвяфдла взпвірйдллы номбйдк гаоалрувалля нозомглзт ноав йыгзлз 
ра угмпкмлайдллы їт кмлпрзрууіилзт кдталіжків. Помалайіжмвалм ноакрзку Євомнди-
пщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз ра Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві смокуйывал-
ля, жабджндфдлля, мтмомлз ра жатзпру нозомглзт ноав йыгзлз. Дмпйігедлм пзпрдку 
гаоалрувалля кмлпрзрууіилм взжлафдлзт нозомглзт ноав йыгзлз. Акудлрмвалм увагу 
ла влдпдллі жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз фдодж гіяйщліпрщ сатмвзт кмлпуйщрарзвлм-
гмоагфзт проукруо. 

Кйюфмві пймва: нозомглд ноавм, нозомглі ноава, Кмлпрзрууія Укоаїлз, гаоалрії 
ноав, Євомндипщкзи Суг ж ноав йыгзлз, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз. 

 
 
 

Коапмвпкзи К. Ю. Нмвшд згдз мбдпндфдлзя дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка з пм-
вдохдлпрвмвалзд зт кмлпрзруузмллшт кдталзжкмв ла смлд кзомвмгм мншра 

Срарщя нмпвяцдла мпвдцдлзы номбйдк мбдпндфдлзя дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка 
з пмвдохдлпрвмвалзы зт кмлпрзруузмллшт кдталзжкмв. Помалайзжзомвала ноакрзка 
Евомндипкмгм Суга нм ноавак фдймвдка з Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш нм гдйу 
смокуйзомвкз, мбдпндфдлзя мтоалш з жацзрш дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка.  Иппйд-
гмвала пзпрдка мбдпндфдлзя кмлпрзруузмллм мнодгдйдллшт дпрдпрвдллшт ноав фдйм-
вдка. Акудлрзомвалм влзкалзд ла влдпдлзз зжкдлдлзи в Кмлпрзруузы Укоазлш 
нмподгпрвмк гдярдйщлмпрз номсдппзмлайщлшт кмлпуйщрарзвлм-пмвдцардйщлшт проук-
руо. 

Кйюфдвшд пймва: дпрдпрвдллмд ноавм, дпрдпрвдллшд ноава, Кмлпрзруузя Укоаз-
лш, гаоалрзз ноав, Евомндипкзи Суг нм ноавак фдймвдка, Кмлпрзруузмллши Суг 
Укоазлш. 

 
 



Новітні ідеї гарантування природних прав людини та удосконалення їх . . . 
 

 

           29  

Krasovsky K. Newest ideas for guaranteeing natural human rights and improving 
their constitutional mechanisms against the background of world experience 

The article is devoted to covering the problems of guaranteeing natural human rights 
and improving their constitutional mechanisms. The practice of the European Court of 
Human Rights and the Constitutional Court of Ukraine in the formulation, maintenance, 
protection and protection of natural human rights is analyzed. The activities of the Stras-
bourg Court are extremely important from the point of view of the natural-law dimension 
for the following reasons: 

- first, the administration of justice by the ECtHR is based on the application of the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. A document 
containing a kind of benchmark of the list of human rights, including natural rights; 

- second, in the context of the resolution of specific cases, the court actually interprets 
the provisions of the above Convention, filling it with real meaning; 

- thirdly, the decision taken by the European Court of Justice, where the applicants are 
Ukrainian citizens, makes it necessary for Ukraine to take them into account in the future. 
And this is good. This allows the system of the state apparatus to be adjusted so that it 
works for the person, for its benefit and benefit; 

- fourth, Ukraine is on par with other democratic European countries in terms of un-
derstanding and application of the Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. 

The system of guaranteeing constitutionally defined natural human rights has been in-
vestigated. What can be considered as guarantees for constitutionally defined, natural hu-
man rights? First. Democratic orientation of the state. Second. Developed civil society. 
Third. People-centeredness in the activities of the state. Fourth. Law and order in the state. 
Fifth. High level of legal culture of the individual and society. 

Emphasis is placed on amending the Constitution of Ukraine through the activities of 
professional advisory and advisory structures.  At the present stage of the development of 
Ukrainian society and constitutional law, the question arises not so much of a simple per-
ception of certain concepts or doctrines, in particular the doctrine of natural human rights, 
but of their scientific rethinking, including a deeper study of the accumulated both world 
and Ukrainian national experience. to develop relevant theoretical developments for practi-
cal application in the process of constitutional reform. 

Key words: natural law, natural rights, Constitution of Ukraine, guarantees of rights, 
European Court of Human Rights, Constitutional Court of Ukraine. 


