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Закмлмгавдущ взжлафає номкуоа-
руоу Укоаїлз у пр. 1 Закмлу Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу» як єгзлу пзпрд-
ку, яка в нмоягку, ндодгбафдлмку 
узк Закмлмк, жгіиплыє впралмвйдлі 
Кмлпрзрууієы Укоаїлз сулкуії ж кд-
рмы жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз, 
жагайщлзт ілрдодпів пупнійщпрва ра 
гдоеа-  вз [1]. 

Дм номкуоаруоз нмвліпры віглм-
пзрщпя впралмвйдлд лаукмы нмлярря 
пзпрдкз ра її мплмвлі таоакрдозпрзкз. 
Взтмгяфз ж уійіплмгм таоакрдоу пзп-
рдк, взмкодкйыырщпя, жмкодка, ракі 
мжлакз: (а) пзпрдка пралмвзрщ пмбмы 
уійіплзи кмкнйдкп вжаєкмнмв’яжалзт 
дйдкдлрів; (б) вмла урвмоыє мпмбйзву 
єгліпрщ іж пдодгмвзцдк; (в) жажвзфаи 
бугщ-яка гмпйігеувала пзпрдка – уд 
дйдкдлр пзпрдкз взцмгм нмоягку; (г) 
дйдкдлрз бугщ-якмї гмпйігеувалмї 
пзпрдкз, у пвмы фдогу, жажвзфаи вз-
прунаырщ пзпрдкмы лзефмгм нмоягку 
[2, п. 29]. Цд гмжвмйяє лак омжгйяга-
рз пзпрдку номкуоаруоз як уійіплд 
ноавмвд явзцд, цм сулкуімлує віг-
нмвіглм гм ндвлзт жакмлів і вмймгіє 
мжлакакз і вйапрзвмпрякз, які нігк-
одпйыырщ мпмбйзвзи праруп пдодг 
ілхзт гдоеавлзт ілпрзрурів.  

Як і бугщ-яка ілха пмуіайщла пзп-
рдка, номкуоаруоа таоакрдозжуєрщпя 
ндвлзкз влуроіхлікз жв’яжкакз и 
віглмпзлакз кіе мкодкзкз її дйдкд-
лракз, а ракме жмвліхлікз вжаєкм-
віглмпзлакз ж ілхзкз пзпрдкакз фз 
їт мкодкзкз дйдкдлракз. Ілакхд ка-
еуфз, пурліпла таоакрдозпрзка пзп-
рдкз номкуоаруоз кає жгіиплыварзпя 
коіжщ нозжку могаліжауіилзт ноавм-
віглмпзл, у які жайуфдла пакд уя пзп-
рдка.  

У вірфзжляліи ноавмвіи лаууі 
номкуоаруоа номрягмк розваймгм фа-
пу омжгйягайапя як ілпрзрур, цм нмпі-
гає пакмпріилд кіпуд в пзпрдкі вйагз, 
у якмпрі  пвмгм омгу ілпроукдлра 
прозкувалля ра номрзваг гіймк вйагз, 
цм лд віглмпзрщпя гм емглмї іж ракзт 
гіймк, айд акрзвлм ж лзкз вжаєкмгіє 
[3, п. 213], фз лавірщ як пакмпріила 
гійка гдоеавлмї вйагз (кмлромйщлм-
лагйягмва) [4, п. 140].  

Поз ущмку вваеаймпя, цм 
мбмв’яжкмва «нозв’яжка» номкуоаруоз 
гм якмїпщ іж роагзуіилзт гіймк вйагз 
мбґоулрмвала лд ваейзвзкз кмлудн-
руайщлзкз кіокуваллякз і ноакрзф-
лмы гмуійщліпры, а «хвзгхд впщмгм 
гмгкарзфлзк пнозилярряк нозлузну 
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нмгійу вйагз, вігнмвіглм гм фмгм 
ж’явйяєрщпя ноаглдлля бугщ-цм омжк-
йапрз могалз гдоеавз нм ндвлзт фа-
оулкат, як в абмлдлрпщкзт нмхрмвзт 
пкозлщкат» [5, п. 48-49]. Звдорайапя 
ракме увага и ла рд, цм «…пуфапла 
гдоеава жа прундлдк пкйаглмпрі гдо-
еавлмгм кдталіжку жлафлм вігоіжля-
єрщпя віг фапів Де. Лмкка і Ш. Ммл-
рдпк’є» [6, п. 17], а гдякі нмпруйарз 
кйапзфлмї рдмоії омжнмгійу вйаг 
ноакрзфлм жапраоійз ра лд у нмвліи 
кіоі вігнмвігаырщ одайіяк пуфаплмгм 
нмйірзфлмгм езрря і рмку нмродбуырщ 
кмозгувалля ра млмвйдлля. Сдодг 
аогукдлрів ракмгм нігтмгу – омжгій 
VII (номкуоаруоа) Кмлпрзрууії Укоа-
їлз  нозпвяфдлзи взкйыфлм номкуоа-
руоі.  

Вмглмфап жкілакз гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз (у 2016 омуі) уди омжгій був 
взкйыфдлзи, а лармкіпрщ омжгій VIII 
(ноавмпуггя) гмнмвлдлзи пр. 131№, 
яка кіпрзрщ нмймедлля цмгм гіяйщ-
лмпрі номкуоаруоз, нозжлафдлля Гд-
лдоайщлмгм номкуомоа, промку имгм 
нмвлмваедлщ ра ілхд [7]. 

Нагалля ракмї взжлафдлмпрі пра-
рупу номкуоаруоз ла оівлі Кмлпрзру-
уії, ж мглмгм бмку, пнозяє жлафлмку 
пкмомфдллы гзпкупіи ж ущмгм нзрал-
ля, в рмку жлафдллі, цм номкуоаруоа 
вігіигд віг прарупу ілпрзрууії sui 
generis (пвмгм омгу, «пака нм пмбі»). З 
ілхмгм, цмлаикдлхд ла рдмодрзфлм-
ку оівлі нмомгеує лмві, агед жгіглм 
пр. 124 Кмлпрзрууії Укоаїлз ноавмпу-
ггя в Укоаїлі жгіиплыырщ взкйыфлм 
пугз. Поз ущмку, лд гмнупкаєрщпя 
гдйдгувалля сулкуіи, а ракме нозв-
йаплдлля сулкуіи пугів ілхзкз мо-
галакз абм нмпагмвзкз мпмбакз [8].  

Так пакм и нмймедлля пр. 1 За-
кмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра 
праруп пуггів» ндодгбафаырщ, цм пу-
гмва вйага в Укоаїлі вігнмвіглм гм 
кмлпрзрууіилзт жапаг нмгійу вйагз 
жгіиплыєрщпя лджайделзкз ра бдж-
прмомллікз пугакз, урвмодлзкз жа-
кмлмк. Суггі ра, у взжлафдлзт жакм-
лмк взнагкат нозпяелі, одайіжмвуырщ 
її хйятмк жгіиплдлля ноавмпуггя у 
оаккат вігнмвіглзт пугмвзт номуд-
гуо [9]. 

Як бафзкм жакмлмгавдущ гм 
пуб’єкрів жгіиплдлля (одайіжауії) пу-
гмвмї вйагз ра жгіиплдлля ноавмпуггя 
віглмпзрщ взкйыфлм пуг. Пмояг іж 
узк омжгій VIII (ноавмпуггя) Оплмв-
лмгм Закмлу кіпрзрщ нмймедлля цмгм 
номкуоаруоз (пр. 131№) ра агвмкару-
оз (пр. 131І). У ущмку пдлпі ілрдодп 
пралмвйярщ лмва омйщ ра кіпуд номку-
оаруоз в пзпрдкі гдоеавлмї вйагз 
(гдоеавлзт могалів), її ноавмва ноз-
омга.  

Хаоакрдозпрзка номкуоаруоз в її 
ілпрзрууіилмку (могаліжауіилмку) 
апндкрі ла пщмгмглі цд лдгмпрарлщм 
омжкозра. З’япувалля галмгм нзралля 
гмжвмйзрщ омжправзрз ноавзйщлі ак-
удлрз гйя нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
сулкуімлувалля номкуоаруоз ра вз-
омбзрз ж ущмгм нозвмгу кмлкодрлі 
номнмжзуії.   

 Пзраллы кіпуя ра омйі номку-
оаруоз в гдоеавлмку кдталіжкі,        
її прарупу нозпвярзйз пвмї омбм-     
рз Л. Р. Гозуаєлкм, Ю. М. Гомхд-    
взи, В. В. Дмйдеал, М. В. Кмпы-      
ра, В. М. Коавфук, І. Є. Маомфкіл, 
М. І. Мзфкм, Ю. Є. Пмйялпщкзи, 
Г. П. Сдодга, В. В. Сутмлмп, В. Я. Та-
уіи, О. М. Тмймфкм ра іл. Вмглмфап 
пуфапла гзлакіка кмлпрзрууіилзт і 
жакмлмгавфзт жкіл нмродбує акруайщ-
лзт рдмодрзфлзт мпкзпйдлщ лмвзт 
нігтмгів гм одгйакдлрауії ілпрзруру 
номкуоаруоз в Укоаїлі,  смокуйщм-
валля мбґоулрмвалзт номнмжзуіи 
цмгм вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва 
ном номкуоаруоу ра ноакрзкз имгм 
жапрмпувалля, цм і пралмвзрщ кдру 
уієї праррі. 

В нозлузні кіелаомглі гмкукдл-
рз у псдоі номкуомопщкмї гіяйщлмпрі 
ра прарупу номкуомоів взжлаырщ кме-
йзвзк іплувалля у пупнійщпрві оіжлзт 
кмгдйди номкуоаруоз. У н. 14 Рдкм-
кдлгауії Rec (2000) 19 цмгм омйі 
номкуоаруоз в пзпрдкі козкілайщлмгм 
ноавмпуггя жажлафдлм, цм номкуоару-
оа кмед іплуварз як лджайдела фап-
рзла в пзпрдкі пугмвмї вйагз ж 
мбмв’яжкмвзк взжлафдлляк у жакмлі 
таоакрдоу і кде її лджайделмпрі  Дм-
нупкаєрщпя и рд, цм номкуоаруоа км-
ед бурз віглмплм жайделмы віг мога-
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лів взкмлавфмї вйагз. Помрд у ракмку 
взнагку кає бурз жабджндфдла лджа-
йделіпрщ номкуомоів ра номжмоіпрщ и 
пноавдгйзвіпрщ їт гіяйщлмпрі (н. 13) 
[10]. Зажлафдлі нігтмгз каырщ ндод-
вагз і лдгмйікз, айд емгла ж кмгдйди 
лд взкйыфаєрщпя і лд віггаєрщпя нд-
одвага ріи фз ілхіи кмгдйі. 

Ілрдгоауія номкуоаруоз ра пугм-
вмї вйагз кає мфдвзглі ндодвагз нд-
одг ігдєы ном віглдпдлля номкуоару-
оз гм пкйагу Міліпрдопрва ыпрзуії 
Укоаїлз. Вмлз нмйягаырщ в лапрун-
лмку: а) гднмйірзжауія номкуоаруоз; 
б) нігвзцдлля прарупу номкуомоів ра 
лабйзедлля имгм гм пуггівпщкмгм. 
Коік рмгм, нмв’яжаліпрщ сулкуіи ном-
куоаруоз жі жгіиплдлляк пугмфзлпрва 
пвігфзрщ ла кмозпрщ ракмї проардгії 
одсмокувалля номкуоаруоз.  

Так, мглі ланоякз гйя одайіжауії 
нмвлмваедлщ номкуоаруоз ж оіхдлщ 
пугу нмфзлаырщпя (нозкіомк лагйяг 
жа гмгдоеалляк жакмлів ноз взкм-
лаллі пугмвзт оіхдлщ у козкілайщ-
лзт пноават), ілхі – бджнмпдодглщм 
одайіжуырщпя в пугі (нігрозкалля 
нубйіфлмгм (гдоеавлмгм) мбвзлува-
фдлля, нодгправлзурвм ілрдодпів гдо-
еавз в пугі), а одхра – ндодгуырщ 
пугмвмку омжгйягу (могаліжауія і 
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк 
омжпйігувалляк) абм в мкодкзт взна-
гкат номгмвеуырщпя в пугі (лагйяг 
жа лдгйаплзкз ра ілхзкз пйігфзкз і 
омжхукмвзкз гіякз могалів ноавмнм-
оягку).  

Суг і номкуоаруоа мб’єглалі пні-
йщлзкз жавгаллякз цмгм урвдо-
гедлля вдотмвдлпрва ноава, одайіжа-
уії кмлромйщлзт нмвлмваедлщ у коз-
кілайщліи псдоі. Поз ущмку пуг жгіи-
плыє кмлромйщ жа гіяйщліпры могалів 
номкуоаруоз, мпкійщкз гм лщмгм мпка-
оеуырщ гії і оіхдлля номкуомоа рм-
цм. Вмглмфап номкуоаруоа лд жгіип-
лыє лагйягу жа гіяйщліпры пугу, тмфа 
і одагує ла кмейзві нмоухдлля жакм-
лу хйятмк мпкаоедлля оіхдлщ пугу.  

Чз мжлафає ракзи ріплзи жв’яжмк 
(вжаєкмгія) кіе пугакз ра номкуоа-
руомы ра фз нмвзлдл віл мжлафарз, 
цм вмлз урвмоыырщ єгзлу пзпрдку 
могалів абм єгзлу гійку вйагз?  

Пзралля лдмглмжлафлд. Так, мп-
лмвлзк жавгалляк пугів у бугщ-якіи 
гдкмкоарзфліи гдоеаві є взоіхдлля 
кмлкодрлзт пнмоів ном ноавм. Сакд 
рмку, жа жагайщлзк ноавзймк, пуг лд 
кає ноава ж вйаплмї іліуіарзвз нмоу-
хуварз номвагедлля у пноаві, рмбрм 
іліуіарзва омжгйягу пноавз кає взтм-
гзрз лд віг пугу, а віг лагійдлмї віг-
нмвіглзк номудпуайщлзк ноавмк прм-
омлз – нмжзвафа, жаявлзка, номкуом-
оа рмцм.  

На вігкілу віг ущмгм, кмкндрдл-
уія могалів номкуоаруоз кає ілху 
нозомгу. Згіиплыыфз нігрозкалля 
гдоеавлмгм (нубйіфлмгм) мбвзлува-
фдлля в пугі абм нодгправлзурвм 
ілрдодпів гомкагялзла фз гдоеавз, 
номкуомоз у оажі впралмвйдлля 
мжлак агкіліпроарзвлмгм фз козкі-
лайщлмгм ноавмнмоухдлля жгіиплы-
ырщ ндодгбафдлі жакмлмк гії цмгм 
нмоухдлля вігнмвіглмгм номвагедл-
ля; вмлз кмеурщ нмгаварз нмжмвлі 
жаявз, андйяуіилі фз капауіилі пкао-
гз, жаявз ном ндодгйяг пугмвмгм оі-
хдлля жа лмвмвзявйдлзкз абм вз-
кйыфлзкз мбправзлакз рмцм. Поз 
жгіиплдллі лагйягу жа гмгдоеалляк 
жакмлів ноз взкмлаллі пугмвзт оі-
хдлщ у козкілайщлзт пноават ра ноз 
жапрмпуваллі ілхзт жатмгів нозку-
пмвмгм таоакрдоу, нмв’яжалзт ж мб-
кдедлляк мпмбзпрмї пвмбмгз гомка-
гял, номкуомоз кмеурщ іж вйаплмї 
іліуіарзвз лагаварз нзпщкмві вкажів-
кз, які нігйягаырщ лдгаилмку взкм-
лаллы.  

Оред, номкуоаруоа є акрзвлзк 
пуб’єкрмк, якзи лд взоіхує пніо ном 
ноавм, а кмед правзрз ндодг пугмк 
нзралля ном имгм взоіхдлля, якцм 
іплуырщ ндодгбафдлі жакмлмк нігпра-
вз. Коік рмгм, пзпрдка номкуоаруоз, 
як і могалів взкмлавфмї вйагз, таоак-
рдозжуырщпя ієоаотіфліпры ра ндвлзк 
оівлдк удлроайіжауії, цм лд є вйапрз-
взк гйя пугмвмї пзпрдкз. 

У лаукмвзт гмпйігедллят лд ба-
гарм увагз нозгійдлм омжгйягу нз-
ралля ном втмгедлля гм пкйагу пу-
гмвмї вйагз ілхзт, коік пугів і пуг-
гів, пуб’єкрів. Зажвзфаи, пугмву вйагу 
взжлафаырщ як взг гдоеавлмї гіяйщ-
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лмпрі, цм жгіиплыєрщпя йзхд пугмк 
[11, п. 40].  

Опраллік фапмк кійщкіпрщ нозтз-
йщлзків рджз, цм пугмва вйага взкм-
лує лд рійщкз взкйыфлм ноавмві сул-
куії жі жгіиплдлля ноавмпуггя жбійщ-
хзйапщ, айд мглмжлафлмгм роакрувал-
ля пзпрдкз могалів пугмвмї вйагз 
лаукмы впд цд лд взомбйдлм. На гу-
кку аврмоів кмйдкрзвлмї кмлмгоасії 
«Сугмва вйага» гм жкіпру пзпрдкз 
могалів пугмвмї вйагз втмгярщ пзпрд-
ка пугів і могалз пугмвмї вйагз, цм 
жгіиплыырщ одпуоплд жабджндфдлля 
сулкуімлувалля пугів, а пакд: а) 
гдоеавлі могалз: Взца квайісікауіи-
ла кмкіпія пуггів Укоаїлз, Науімла-
йщла хкмйа пуггів, Ддоеавла пугмва 
агкіліпроауія; б) могалз пуггівпщкмгм 
пакмвоягувалля. Оплмвлі пвмї сулк-
уії пугмва вйага одайіжує фдодж єгзлу 
могаліжауіилу смоку – пугмву пзпрд-
ку; ілхі е могалз, урвмодлі в пзпрдкі 
пугмвмї вйагз, взкмлуырщ гмнмкіелу 
сулкуіы, жабджндфуыфз лайделі укм-
вз гйя сулкуімлувалля пугів. І акуд-
лруырщ увагу гайі, цм «…пйіг омжоіж-
лярз нмлярря «пугмва пзпрдка» ра 
«пзпрдка могалів пугмвмї вйагз», нд-
охд втмгзрщ гм пкйагу гоугмгм [12, 
п. 39-40]. Тмбрм рдмодрзфлм кмела 
нознупрзрз, цм гм пзпрдкз могалів 
пугмвмї вйагз кмеурщ втмгзрз и іл-
хі, коік пугів, пуб’єкрз. 

У ноавмвіи йірдоаруоі, лаууі, ла 
ноакрзуі рдокіл «пугмва вйага» вез-
ваєрщпя в оіжлзт жлафдллят. Так, км-
ела гмвмозрз, цм пугмва вйага – уд 
пуг, пзпрдка вігнмвіглзт упралмв. 
Бійщхіпрщ пуфаплзт гмпйіглзків вз-
жлафаырщ її як пукунліпрщ могалів, цм 
жгіиплыырщ пугмфзлпрвм. Ддтрм мрм-
рмелыырщ пугмву вйагу ж її сулкуі-
єы – ноавмпуггяк [13, п. 90]. Оглак, 
як жажлафаєрщпя рдокіл «пугмва вйа-
га» пйіг омжгйягарз хзохд, ліе ном-
прм як пзпрдку могалів гдоеавз, рак 
пакм лд кмела имгм мрмрмелыварз і ж 
бйзжщкзк рдокілмк «ноавмпуггя» [14, 
п. 47].   

У лаибійщх ужагайщлдлмку вз-
гйягі пугмва вйага омжгйягаєрщпя як 
пндузсіфла гійка гдоеавлмї вйагз, 
яка кає вйаплу взкйыфлу кмкндрдл-

уіы цмгм омжгйягу ыозгзфлм жлафу-
цзт пноав, цм каырщ ноавмві лапйіг-
кз, і одайіжуєрщпя взкйыфлм кмлпрз-
рууіилзкз могалакз (пугакз) в кд-
еат жакмлу ра пндуіайщлзт (пугмвзт) 
номудгуо. Поз ущмку жажлафаєрщпя, 
цм лавдгдлд взжлафдлля лд є взфдон-
лзк, а її пурліпрщ кмела нмвліпры 
жомжукірз йзхд фдодж ж’япувалля жкі-
пру її сулкуіи [12, п. 17].      

Дм сулкуіи пугмвмї вйагз у ндо-
ху фдогу віглмпзрщпя жгіиплдлля 
ноавмпуггя. В пвмы фдогу «ноавмпуг-
гя» жажвзфаи пнозикаєрщпя в гдкійщ-
кмт жлафдллят. Пдохд – уд «ноавга», 
«пноавдгйзвіпрщ», цм взоаеає уяв-
йдлля ном нозжлафдлля ноавмпуггя. 
Цд пвмгм омгу ігдмймгіфла прмомла. 
Доугд жлафдлля нмв’яжалд іж имгм мо-
галіжауіилмы пкйагмвмы, рмбрм іж 
пндуіайщлзкз пуб’єкракз жгіиплдлля 
– пугакз. Оглмфаплм жі првмодлляк 
пугів ж’явзймпя і родрє жлафдлля ноа-
вмпуггя – номудпуайщлі смокз, взгз 
пугмфзлпрва. 

Вмглмфап лд пйіг мрмрмелыварз 
рдокіл пугмфзлпрвм ж ноавмпуггяк, 
мпкійщкз пугмфзлпрвм, як жажлафає 
С. Ддкфдлкм, кмед бурз пноавдгйз-
взк і лдпноавдгйзвзк. Сакд рмку уі 
нмлярря пйіг омжкдемвуварз. І ном-
гмвеує гайі, «…ноавмпуггя – уд 
пноавдгйзвд пугмфзлпрвм» [15, п. 97].  

Раліхд, у н. 9 оіхдлля № 3-он/ 
2003 віг 30 піфля 2003 омку Кмлпрз-
рууіилзи Суг Укоаїлз жажлафав, цм 
ноавмпуггя жа пвмєы пурры взжлаєрщ-
пя ракзк йзхд жа укмвз, цм вмлм 
вігнмвігає взкмгак пноавдгйзвмпрі і 
жабджндфує дсдкрзвлд нмлмвйдлля в 
ноават [16].  

Тмбрм кмела гмвмозрз ном рд, цм 
ноавмпуггя як мплмвлзи жкіпр пугм-
вмї вйагз явйяє пмбмы пноавдгйзву 
гіяйщліпрщ пугу у смокі пугмфзлпрва.  

Воатмвуыфз, цм вігнмвіглм гм 
пр. 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз, мглієы ж 
мплмвлзт жапаг пугмфзлпрва є нігр-
озкалля нубйіфлмгм мбвзлувафдлля в 
пугі номкуомомк, рм є мфдвзглзк вз-
плмвмк ном лдкмейзвіпрщ жгіиплдлля 
пугмк ноавмпуггя бдж уфапрі номку-
оаруоз. Вігнмвіглм номкуоаруоа км-
ед омжгйягарзпя як пуб’єкр, цм жкіп-
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рмвлм (сулкуімлайщлм) жабджндфує 
гіяйщліпрщ пугу гйя жгіиплдлля лзк 
ноавмпуггя. Бдж уфапрі номкуоаруоз 
жгіиплдлля ноавмпуггя у козкілайщ-
лмку пугмфзлпрві вжагайі лдкмейзвд. 
І в ущмку пдлпі номкуоаруоу бджукм-
влм кмела омжгйягарз пакд як ілпрз-
рур сулкуімлайщлмгм (ла вігкілу віг 
могаліжауіилмгм) жабджндфдлля ноавм-
пуг-гя.  

У бугщ-якмку взнагку, ном уд 
пвігфзрщ і жаоубіелзи гмпвіг, номку-
оаруоа як єгзла пзпрдка могалів є 
могаліжауіилм вігмкодкйдлмы віг пу-
гмвмї пзпрдкз ра пугмвмї вйагз, лд 
лагійдла ра лд кмед бурз лагійдла 
взкйыфлмы кмкндрдлуієы пугу – 
жгіиплдлляк ноавмпуггя. Вігнмвіглм 
вмла лд жгіиплыє, а номкуомоз лд 
одайіжуырщ пугмву вйагу, а пвмы вйа-
плу кмкндрдлуіы ж кдрмы жатзпру 
ноав і пвмбмг йыгзлз, жагайщлзт іл-
рдодпів пупнійщпрва ра гдоеавз, ндод-
гупік у пугі.  

Як жажлафаєрщпя жа пвмєы нозом-
гмы пугмва вйага вігмкодкйдла віг 
ілхзт гіймк вйагз і номкуоаруоа км-
ед іплуварз ноз пугмвіи вйагі, а лд 
проукруолм у її пкйагі. Позомглм, цм 
пугмва вйага є пурм кмонмоарзвлмы 
жакклдлмы пзпрдкмы, яка кає рійщкз 
їи нозракаллі сулкуії, і в ущмку вз-
явйяєрщпя її взляркмвіпрщ, нмвлмра ра 
пакмпріиліпрщ [17, п. 283].  

Помкуоаруоа ракме лагійдла вйа-
плзкз (нмжапугмвзкз) жапмбакз жа-
тзпру ноав і пвмбмг йыгзлз, жгіип-
лыыфз, нозкіомк, лагйяг жа гмгдо-
еалляк жакмлів ноз взкмлаллі пугм-
взт оіхдлщ у козкілайщлзт пноават 
ра ноз жапрмпуваллі ілхзт жатмгів 
нозкупмвмгм таоакрдоу.  

Такзк фзлмк, якцм кз взтмгзкм 
іж хзомкмгм омжукілля пзпрдкз мога-
лів пугмвмї вйагз, рм рдмодрзфлм ном-
куоаруоа кмед бурз віглдпдла гм 
ракмї пзпрдкз як аврмлмклзи, лджа-
йделзи пуб’єкр жабджндфдлля ноавм-
пуггя, цм сакрзфлм првмоыє укмвз 
гйя имгм жгіиплдлля, а ракме як 
нодгправлзк гдоеавлзт (нубйіфлзт) 
ілрдодпів. Сакд жажлафдлзи нігтіг 
жлаихмв вігмбоаедлля у рдкпрі Кмл-
прзрууії Укоаїлз, лагійзвхз номку-

оаруоу у гдоеавлмку кдталіжкі мпмб-
йзвмы, вйапрзвмы рійщкз їи сулкуі-
єы нубйіфлмгм нодгправлзка, таоак-
рдо нмвлмваедлщ якмї є жабджндфува-
йщлзк нм віглмхдллы гм ноавмпуггя, 
а віграк і гм сулкуімлувалля пугмвмї 
гійкз вйагз.  

Поз ущмку ваейзвзк ла лаху 
гукку нзралляк жайзхаєрщпя пакд 
гмуійщліпрщ ракзт жкіл ла пщмгмглі, їт 
вігнмвігліпрщ пуфаплзк одайіяк ра 
гмпрарліпрщ гйя дсдкрзвлмгм жатзпру 
ноав гомкагял ра ілрдодпів гдоеавз. І 
якцм кмлпрзрууіилд взжлафдлля пра-
рупу номкуоаруоз, а ракме жакмлмга-
вфд нмпзйдлля гаоалріи лджайделмпрі 
номкуомоів жандодфдлщ лд взкйзкає, 
рм жкдлхдлля жакмлммтмомллмгм ра 
ноавмжатзплмгм нмрдлуіайу номкуоа-
руоз хйятмк нмвлмгм пкапувалля 
лагйягмвзт нмвлмваедлщ нмжа козкі-
лайщлмы псдомы, ж уоатувалляк мпм-
бйзвмпрди ноавмвмї пзпрдкз ра іплу-
ыфзт в Укоаїлі ноавмвзт одайіи, 
вваеаєкм буйм нмкзйкмвзк. 

Щд мглд нзралля, якд нмродбує 
увагз, нмв’яжалм ж номудгуомы нозж-
лафдлля ра жвійщлдлля Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа, якзи мфмйыє номкуоаруоу 
в Укоаїлі. Вігмкм, цм имгм нозжлафає 
ла нмпагу ра жвійщляє ж нмпагз жа 
жгмгмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз Под-
жзгдлр Укоаїлз (пр. 131№ Кмлпрзру-
уії Укоаїлз). 

У н. 34 Звіру ж євомндипщкзт пра-
лгаорів цмгм лджайделмпрі пугмвмї 
пзпрдкз лагмймхуєрщпя, цм нмоягмк 
нозжлафдлля ра жвійщлдлля Гдлдоайщ-
лмгм номкуомоа вігігоає ваейзву 
омйщ гйя ноавзйщлмгм сулкуімлувал-
ля номкуоаруоз. Ваейзвм, цмб пнмпіб 
вігбмоу Гдлдоайщлмгм номкуомоа жа-
бджндфував гмвіоу гомкагпщкмпрі ра 
нмвагу пугмвмї і ыозгзфлмї номсдпії. 
Кмкіпія одкмкдлгує жайуфарз гм ра-
кмгм номудпу «номсдпіилзи, лднмйі-
рзфлзи гмпвіг», у кмйдгіайщліи смокі, 
номнмлуыфз првмозрз кмкіпіы, яка б 
пкйагайапя ж мпіб, якзт бз нмваеайа 
гомкагпщкіпрщ і гм якмї буйа б гмвіоа 
уоягу [18]. Цд взгаєрщпя мпмбйзвм 
акруайщлзк в галмку взнагку, мпкі-
йщкз ракмгм омгу оіхдлля кає, ноз-
лаиклі, гдякзи озжзк бурз нмйірзжм-



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

116  

валзк фдодж взкмгу мрозкалля жгмгз 
віг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз [19, 
н. 33]. 

Коік рмгм гм нмвлмваедлщ Вдо-
тмвлмї Рагз Укоаїлз, жгіглм ж н. 25 
пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз, н.н. 1 ф. 2 
пр. 42 Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоа-
руоу» лайдезрщ взпймвйдлля лдгмві-
оз Гдлдоайщлмку номкуомомві, цм 
кає лапйігкмк имгм вігправку ж уієї 
нмпагз.  

Як жажлафаєрщпя у н. 14 взплмвку 
№ 667/2012 Вдлдуіалпщкмї Кмкіпії 
цмгм номдкру Закмлу Укоаїлз «Пом 
номкуоаруоу» (емврдлщ 2012 омку) 
Гдлдоайщлзи номкуомо лд втмгзрщ гм 
пкйагу уоягу, а рмку Вдотмвлу Рагу 
Укоаїлз лд ваорм унмвлмваеуварз 
ноавмк взпймвйдлля лдгмвіоз, цм є 
взляркмвм нмйірзфлзк ілпроукдлрмк. 
Помкуомо нмвзлдл жвійщлярзпя ж нм-

пагз рійщкз жа пдоимжлі нмоухдлля 
жакмлу ніпйя пноавдгйзвмгм пугмвмгм 
пйуталля [19]. Вігнмвіглм, лмокз 
цмгм взпймвйдлля лдгмвіоз Гдлдоа-
йщлмку номкуомоу Вдотмвлмы Рагмы 
Укоаїлз каырщ бурз пкапмвалі. 

Пігпукмвуыфз взцдвзкйагдлд, 
нозтмгзкм гм взплмвку, цм номкуоа-
руоа в Укоаїлз сулкуімлує як єгзла, 
аврмлмкла пзпрдка жабджндфдлля ноа-
вмпуггя ра нодгправлзурва гдоеав-
лзт (нубйіфлзт) ілрдодпів у пугі, іл-
прзрууіилд нмпзйдлля якмї 
мб’єкрзвлм нмродбує вгмпкмлайдлля 
прарупу Гдлдоайщлмгм номкуомоа. Дйя 
взноавгалмгм (в пуфаплзт укоаїлпщ-
кзт одайіят) нмпзйдлля ноавмжатзп-
лмгм ра жакмлммтмомллмгм нмрдлуіайу 
номкуоаруоз, ваейзвзк є ндодгйяг її 
кмкндрдлуії нмжа кдеакз козкілайщ-
лмї псдоз.  
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Нагалм ілпрзрууіилм-ноавмву таоакрдозпрзку номкуоаруоз ніпйя жкілз її кмл-
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Нагала злпрзруузмлайщлм-ноавмвая таоакрдозпрзка номкуоаруош нмпйд зжкдлд-
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Podkopaev S. Institutional and legal aspect of the functioning of the prosecutor's 

office in Ukraine 
The institutional and legal characterization of the prosecutor's office is given after 

the change of its constitutional status in Ukraine. The prosecutor's office is regarded as a 
single, autonomous system of justice and representation of state (public) interests in 
court. 
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Attention was drawn to the directions of integration of the prosecutor's office and 
the judiciary, the close connection (interaction) between the courts and the prosecutor's 
office, as well as to the different legal nature of their activities. 

If  we proceed from a broad understanding of the system of judicial authorities, then 
theoretically the prosecutor’s office can be attributed to such a system as an autonomous, 
independent subject of justice, in fact creates the conditions for its implementation, as 
well as as a representative of state (public) interests. 

The direction for the institutional strengthening of the prosecutor's office is related 
to the improvement of the status of Attorney General. It is offered to abolish the 
constitutional provision, which provides for the possibility of the Verkhovna Rada to 
express a distrust to Attorney General, which results in his resignation.  

Expression the distrust to Attorney General by Verkhovna Rada is interpreted as a 
political responsibility, which by its nature is a form of political influence on the subject 
of procedural legal relations. 

The necessity to review the competence of the prosecutor's office outside the 
criminal sphere and to strengthen its human rights and law enforcement role was noted. 

The prosecutor's office in Ukraine functions as a single, autonomous system for 
ensuring justice and representing state (public) interests in court, the institutional 
strengthening of which objectively needs to improve the status of the Prosecutor General. 
To justify (in modern Ukrainian realities) the strengthening of the human rights and law-
enforcement potential of the prosecutor's office, it is important to view its competence 
outside the criminal sphere. 

Key words: system of prosecutor's office, place and role of prosecutor's office, 
Attorney General, justice, judiciary 
 
 


