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На пщмгмглі жгарліпрщ пугмвмї 

вйагз гм жагмвмйдлля нмродб гомка-
гял іж жгіиплдлля пугмфзлпрва взжла-
фаєрщпя коіжщ нозжку гмпрунлмпрі 
пугу гйя йыгди, кмейзвмпрі пвмєфап-
лмгм віглмвйдлля пноавдгйзвмпрі, 
мбґоулрмвалмгм нозряглдлля взллмгм 
гм вігнмвігайщлмпрі, мндоарзвлмпрі 
пугмвмгм омжгйягу, лаявлмпрі 
вігнмвіглмгм кагомвмгм одпуопу ра 
гмпрарлмпрі лмокарзвлмгм водгуйы-
валля вігноавйдлля ноавмпуггя 
рмцм. 

Уоатмвуыфз вмєллзи кмлсйікр 
ла птмгі Укоаїлз, жлафлд жбійщхдлля 
фзпдйщлмпрі Збомилзт Сзй Укоаїлз, 
оіпр кійщкмпрі козкілайщлзт ноавм-
нмоухдлщ, вфзлдлзт віипщкмвмпйуе-
бмвуякз, – лдвзоіхдлмы жайзхаєрщ-
пя номбйдка іж віглмвйдлля гіяйщ-
лмпрі в Укоаїлі віипщкмвзт пугів. 
Вкажала гдоеавла пугмва ілпрзрууія 
іплувайа гм вдодпля 2010 омку ра бу-
йа йіквігмвала влапйігмк ндвлзт 
пуб’єкрзвлзт ра мб’єкрзвлзт фзл-
лзків. На пщмгмглі козкілайщлі ном-
вагедлля у пноават ном козкілайщлі 
ноавмнмоухдлля, вфзлдлі віипщкмвм-
пйуебмвуякз, омжгйягаырщ пуггі, які 
лд каырщ дйдкдлраолмгм гмпвігу 
віипщкмвмї пйуебз. Коік рмгм, воатм-
вуыфз кмлудлроауіы віипщк ла птмгі 

Укоаїлз і рдозрмоіайщлзи нозлузн 
пугмфзлпрва, фапрм ракі пноавз 
взоіхуырщ пуггі, кмроі у рми фз іл-
хзи пнмпіб нмв’яжалі ж рзкфапмвм 
мкунмвалзкз рдозрмоіякз Дмлдущкмї 
ра Лугалпщкмї мбйапрди: оаліхд ном-
езвайз рак, каырщ омгзфів ла 
лднігкмлромйщліи Укоаїлі рдозрмоії 
рмцм, а мред, лд кмеурщ нозикарз 
лдундодгедлзт, жакмллзт і пноавдг-
йзвзт оіхдлщ у козкілайщлзт ном-
вагедллят ном віипщкмві жймфзлз ра 
ном жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвмпйуе-
бмвуякз. 

Свмєфаплд взоіхдлля ном-
вагедлщ ном віипщкмві жймфзлз, пноав 
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, 
пнмоів у нмоягку Кмгдкпу агкіліпроа-
рзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз ра 
нозилярря жа лапйігкакз їт омжгйягу 
лд йзхд жакмллзт, айд и, ндодгупік, 
пноавдгйзвзт оіхдлщ є мплмвлмы 
сулкуієы пакд віипщкмвмгм пугу. 
Срвмодлля в пзпрдкі пугмупромы 
віипщкмвзт пугів пнозярзкд лагіилм-
ку жатзпру кмлпрзрууіилзт ноав 
«йыгди у нмгмлат» ра кмкндрдлрлм 
взоіхуварз пнмоз у віипщкмвіи псдоі. 

На пщмгмглі в лахіи гдоеаві 
каиед лдкає пндуіайщлзт ноаущ, які б 
взпвірйывайз номбйдкарзку урвм-
одлля ра гіяйщлмпрі віипщкмвзт пу-
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гів. Так, могаліжауіилм-ноавмві жа-
пагз гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів  
гмпйігеувайз, жмкодка, ракі вфд-     
лі: О. М. Лмцзтіл, С. В. Овдофук, 
Я. Я. Рмкалмвпщкзи, М. М.  Сдлщкм, 
О. С. Ткафук, В. В. Тмнфіи, В. П. Шдв-
фдлкм, В. І. Шзхкіл ра ілхі. 

Мдрмы праррі є гмпйігедлля на-
оагзгкз віипщкмвмгм пугу в пуфапліи 
Укоаїлі. 

Нзліхля пугмва пзпрдка Укоаїлз 
лд жгарла нмвлмы кіомы в укмват 
жбомилмї агодпії номрз лахмї гдоеавз 
одайіжуварз жавгалля жі жгіиплдлля 
пугмфзлпрва цмгм взоіхдлля коз-
кілайщлзт номвагедлщ ном віипщкмві 
жймфзлз ра жлафлу кардгмоії жймфзлів, 
вфзлдлзт віипщкмвмпйуебмвуякз, а 
ракме номвагедлщ ном «віипщкмві» 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. У 
жв’яжку ж узк, взлзкйа лагайщла нм-
родба првмодлля в пзпрдкі пугм-
упромы віипщкмвзт пугів як пугів 
жагайщлмї ыозпгзкуії ж уоатувалляк 
мпмбйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйу-
ебмвуя, а ракме вігкіллмпрди у рдоз-
рмоіайщлмку нозлузні їт нмбугмвз і 
мпмбйзвмпрди кагомвмгм ланмвлдлля 
нмпаг пуггів ра ыозпгзкуії віипщкм-
вмгм пугу.  

Впд лавдгдлд пвігфзрщ ном 
лагайщлу лдмбтігліпрщ урвмодлля в 
пзпрдкі пугмвмї вйагз лахмї гдоеавз 
віипщкмвзт пугів, які жкмеурщ дсдк-
рзвлм жгіиплыварз пугмфзлпрвм у 
Збомилзт Сзйат Укоаїлз ра ілхзт 
урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу 
віипщкмвзт смокуваллят. 

Так, Кмлпрзрууія Укоаїлз ндодг-
бафає гва нозлузнз нмбугмвз пзпрд-
кз жагайщлзт пугів: нозлузн рдоз-
рмоіайщлмпрі; нозлузн пндуіайіжауії. 

Чапрзла 3 праррі 127 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз вкажує ла рд, цм гйя пуггів 
пндуіайіжмвалзт пугів, вігнмвіглм гм 
жакмлу, кмеурщ бурз впралмвйдлі ілхі 
взкмгз цмгм мпвірз ра праеу ном-
сдпіилмї гіяйщлмпрі, а фапрзла 2 
праррі 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз нд-
одгбафає лмоку, вігнмвіглм гм якмї 
жакмлмк кмеурщ бурз взжлафдлі ра-
кме ілхі жапагз пугмфзлпрва [1]. 

Позлузн рдозрмоіайщлмпрі віипщ-
кмвзт пугів, як нмкажайа ноакрзка їт 

гіяйщлмпрі, взноавгав пдбд. Віл од-
айіжуєрщпя фдодж сулкуімлувалля 
віипщкмвзт мкоуелзт пугів ла рдоз-
рмоії мглмгм абм кійщкмт гаоліжмлів ра 
взжлафдлля їт ыозпгзкуії у кдеат 
ыозпгзкуії жагайщлзт пугів.  

Позлузн нодгкдрлмї пндуіа-
йіжауії ноз жгіиплдллі пугмфзлпрва 
вкйыфає: 

– жагайщлу пндуіайіжауіы (нмгій 
гіяйщлмпрі пугу ла мкодкі взгз ноа-
вмпуггя, а пакд: узвійщлд, козкілайщ-
лд, у агкіліпроарзвлзт пноават, ноа-
вмпуггя у пноават ном агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля); 

– мкодку пндуіайіжауіы (гзсд-
одлуіауія рзт ыозпгзкуіи, які урвм-
оыырщпя жа лапйігкакз жагайщлмї 
пндуіайіжауії); 

– влуроіхлы пндуіайіжауіы (жа-
коінйдлля пуггів жа ндвлзкз кард-
гмоіякз пугмвзт пноав, віглдпдлзт гм 
ыозпгзкуії пугу). 

У ракзи пнмпіб, роалпсмокуыфз 
взцдлавдгдлд у нймцзлу віипщкмвзт 
пугів, кмела првдогеуварз, 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, агкіліпроа-
рзвлзт оаимлів рмцм) і мпмбйзвмпрди 
кагомвмгм ланмвлдлля нмпаг пуггів 
(віипщкмвмпйуебмвуі мсіудопщкмгм 
пкйагу). Тмбрм, в лахіи гдоеаві 
віипщкмві пугз нмвзллі пралмвзрз 
мкодку йалку пугів в пзпрдкі пугів 
жагайщлмї ыозпгзкуії жі пндуіайщлзк 
пуб’єкрмк. Тмку, жваеаыфз ла мжла-
фдлі взцд кмрзвз, їт лд кмела лажз-
варз «лагжвзфаилзкз» фз «мпмбйз-
взкз». 

Рмжгйяг пугмвзт пноав віипщкм-
взкз 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 
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смокувалщ, гіяйщліпрщ якзт улмокм-
вала жакмлмгавпрвмк ра нігжакмллзкз 
акракз ж нзралщ номтмгедлля віипщ-
кмвмї пйуебз. 

Кардгмоії нігпуглзт віипщкмвзк 
пугак пноав мтмнйыырщ мпкаоедлля 
гіи кмкалгувалля цмгм нозилярря ла 
віипщкмву пйуебу, її номтмгедлля, 
жвійщлдлля віипщкмвмпйуебмвуів, 
нозряглдлля їт гм гзпузнйілаолмї 
вігнмвігайщлмпрі, взгалля агкіліпроа-
рзвлзт акрів, гіи і оіхдлщ кмкалгу-
валля цмгм гомхмвмгм ра ілхмгм ка-
рдоіайщлмгм жабджндфдлля, лагалля 
езрйа ніг фап номтмгедлля пйуебз, 
бджгіяйщлмпрі кмкалгувалля, омжгйяг 
козкілайщлзт ра агкіліпроарзвлзт 
номвагедлщ рмцм.  

Віипщкмвзк жймфзлак нозпвяфд-
лзи омжгій XIX КК Укоаїлз «Зймфз-
лз номрз впралмвйдлмгм нмоягку 
лдпдлля віипщкмвмї пйуебз (віипщкмві 
жймфзлз)», якзи вкйыфає козкілайщ-
лі ноавмнмоухдлля номрз впралмвйд-
лмгм жакмлмгавпрвмк нмоягку лдпдл-
ля абм номтмгедлля віипщкмвмї 
пйуебз, вфзлдлі віипщкмвмпйуе-
бмвуякз, а ракме віипщкмвмжмб-
мв’яжалзкз ніг фап номтмгедлля лз-
кз лавфайщлзт абм пндуіайщлзт 
жбмоів, рмбрм жймфзлз, вфзлдлі 
пндуіайщлзк пуб’єкрмк – віипщкмвм-
пйуебмвудк. 

Оглак, лавдгдлзи ндодйік пноав, 
цм пкйагаырщ віипщкмву ыозпгзкуіы,  
нмвзлдл бурз ндодгйялурзи ж 
уоатувалляк взкмг пуфаплмпрі, 
лзліхлщмї пзруауії в Укоаїлі, вдгдл-
ляк бмимвзт гіи ла птмгі лахмї гдо-
еавз ра ужгмгедлзи іж пралмк ра ндо-
пндкрзвакз сулкуімлувалля і ом-
жвзрку ЗС Укоаїлз, куопу лахмї 
гдоеавз ла впрун гм НАТО. 

Сндузсіка жавгалщ, нмкйагдлзт 
ла віипщкмві смокувалля, лаявліпрщ 
вдйзкмї кійщкмпрі жбомї, лджакмллзи 
мбіг лаокмрзфлзт одфмвзл рмцм бдж-
укмвлм, нмродбує і жлафлмї жа мбпягмк 
омбмрз ж нмндодгедлля жймфзллмпрі 
пдодг віипщкмвмпйуебмвуів. У жв’яжку 
ж узк, пкйайапя багармоіфла, таоак-
рдола рійщкз гйя віипщкмвзт пугів, 
ноакрзка омжгйягу ндвлмї кардгмоії 
пноав бджнмпдодглщм у віипщкмвзт 

фапрзлат у тмгі взїжлзт пугмвзт 
жапігалщ. Наявла нігпугліпрщ пноав у 
кіпудвзт пугат жа рдозрмоіайщлзк 
нозлузнмк лд кмед бурз ракмы 
гієвмы, як у віипщкмвзт пугат, рдоз-
рмоіайщла нігпугліпрщ пноав якзт 
нмв’яжала ж лаявлмы проукруомы гзп-
ймкауії віипщкмвзт смокувалщ [2, 
п. 1−21]. Опралля гає жкмгу жомбзрз 
уі пугз гмпрунлзкз гйя йыгди, жлаф-
лм пкмомрзрз фап омжгйягу пноав. 

Мз ндодкмлалі у рмку, цм 
оіхдлля ном йіквігауіы віипщкмвзт 
пугів у 2010 омуі буйм ндодгфаплзк, 
нмкзйкмвзк і лдмбґоулрмвалзк.  

На пщмгмглі козкілайщлі ном-
вагедлля цмгм віипщкмвмпйуебмвуів, 
які омжгйягаырщпя рдозрмоіайщлзкз 
пугакз, вігкйагаырщпя у «гмвгзи 
яцзк». Навірщ дйдкдлраолі «мглмд-
ніжмглі» номвагедлля уієї кардгмоії 
розваырщ омкакз. Звзфаилм, цм ра-
кзи омжгйяг нмоухує нозлузн 
лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля, нігозває 
віоу віипщкмвмпйуебмвуів у пноавдг-
йзвіпрщ. 

Позфзлмы ущмгм є вдйзкд лавал-
раедлля ла пуггів ра їт лдкмкндрдлр-
ліпрщ у нзраллят віипщкмвмї пйуебз, 
лджлалля нмоягку нозилярря оіхдлщ 
кмкалгзоакз в укмват бмимвмї мб-
пралмвкз, взкмлалля узт оіхдлщ 
нігйдгйзкз рмцм.  

Кмкалгувалля віипщкмвзт фапрзл 
мбуодлд лдмбтігліпры жабджндфуварз 
вйаплзкз пзйакз нозбурря віипщкм-
вмпйуебмвуів гм кіпудвмгм пугу, агед 
уд хкмгзрщ взкмлаллы мбмв’яжків 
віипщкмвмї пйуебз ра пнозфзляє гм-
гаркмві сілалпмві взроарз. 

Коік рмгм, пдоимжлмы номбйдкмы 
є вігпурліпрщ єгзлмї ноакрзкз у 
пноават ном віипщкмві жймфзлз ра ном 
жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвмпйуе-
бмвуякз. Щмб упралмвзрз лаявліпрщ 
фз вігпурліпрщ у гіят мпмбз пкйагу 
віипщкмвмгм жймфзлу, нмроіблм жларз 
пндуіайщлі лмокарзвлі акрз, цм од-
гйакдлруырщ ноава ра мбмв’яжкз 
віипщкмвмпйуебмвуів (прарурз, ілхі 
лмокарзвлм-ноавмві акрз, які взжла-
фаырщ сулкуімлайщлі мбмв’яжкз). 

Сраррі Козкілайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз цмгм віипщкмвзт жймфзлів є 
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бйалкдрлзкз ра вігпзйаырщ гм віипщ-
кмвмгм жакмлмгавпрва, рак як мкодкі 
кардгмоії «віипщкмвзт» пноав прмпу-
ырщпя мпкаоедлля гіи віипщкмвмгм 
кмкалгувалля, нозжмву ла пйуебу, 
нмоягку номтмгедлля пйуебз, 
лагалля прарупу уфаплзка бмимвзт 
гіи, нмвлмрз одфмвмгм, номгмвмйщфм-
гм, гомхмвмгм жабджндфдлля, нозжла-
фдлля ндлпії, жвійщлдлля жі пйуебз 
рмцм. 

Зі пкйагліпры пноав ном коз-
кілайщлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі 
іж взкмлалляк мбмв’яжків віипщкмвмї 
пйуебз, гм нозкйагу «лдпрарурлзт 
віглмпзл» (жапрмпувалля нпзтмймгіф-
лмгм ра сіжзфлмгм лапзйщпрва), пуг-
гяк, кмроі лд пйуезйз в аокії, лд 
жлаырщ ном мпмбйзвмпрі віипщкмвмї 
гзпузнйілз ра куйщруоз – лдномпрм 
омжібоарзпщ у мб’єкрі мтмомлывалзт 
жакмлмк пупнійщлзт ноавмвіглмпзл. 
Так як, ла ндохзи нмгйяг, номрз-
ноавлі гії нмоухуырщ лдгмрмокаліпрщ 
мпмбз, її ноава ла езрря і жгмомв’я. 
Вмглмфап, мб’єкрмк козкілайщлмгм 
ноавмнмоухдлля взпрунаырщ впра-
лмвйдлі праруракз ЗС Укоаїлз ноа-
взйа вжаєкмвіглмпзл кіе віипщкмвм-
пйуебмвуякз оівлзкз жа жвалляк ра 
пйуебмвзк пралмвзцдк, жа вігпур-
лмпрі віглмпзл нігйдгймпрі. А и 
пноавгі, бдж лайделмї сатмвмї віипщ-
кмвмї ніггмрмвкз пуггі ваекм муілзрз 
рд фз ілхд гіялля ра взоіхзрз нз-
ралля ном лаявліпрщ у лщмку пкйагу 
жймфзлу. 

Так, оаліхд, кмйз гіяйз віипщкмві 
пугз, жапрмпмвувайапщ єгзла пугмва 
ноакрзка, жмкодка, цмгм квайісікауії 
жймфзлів ра ноз нозжлафдллі нмка-
оалля. Цд мжлафайм, цм взллі у вфз-
лдллі ндвлзт жймфзлів віипщкмвмпйу-
ебмвуі лдпйз нозбйзжлм мглакмвд 
нмкаоалля лджайделм віг кіпуя вфз-
лдлля жймфзлу. Сщмгмглі е в Єгзлм-
ку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт 
оіхдлщ кмела жлаирз взомкз, у якзт 
нозжлафдлі пугакз нмкаоалля, пка-
еікм жа пакмвійщлд жайзхдлля віипщ-
кмвмї фапрзлз абм кіпуя лдпдлля 
пйуебз фз гдждорзопрвм, вфзлдлі жа 
мглакмвзт укмв – віг хроасу і гм  
10-рз омків нмжбавйдлля вмйі. 

Іплуырщ номбйдкз і ноз 
квайісікауії жймфзлів: жа лаявлмпрі 
мжлак жймфзлу, ндодгбафдлмгм 
омжгіймк XIX «Зймфзлз номрз впра-
лмвйдлмгм нмоягку лдпдлля віипщкм-
вмї пйуебз (віипщкмві жймфзлз)» 
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, пу-
гз нозикаырщ оіхдлля ном взжлалля 
взллзкз віипщкмвмпйуебмвуів жа 
ілхзкз праррякз мпмбйзвмї фапрзлз 
КК Укоаїлз, лд воатмвуыфз рд, цм 
пуб’єкр вфзлдлля жймфзлу – віипщкм-
вмпйуебмвдущ. 

Віипщкмві пугз жа оджуйщраракз 
омжгйягу козкілайщлзт пноав фапрм 
жапрмпмвувайз гм віипщкмвмпйуе-
бмвуів раку кіоу нмкаоалля як 
ланоавйдлля жапугедлмгм в гзпуз-
нйілаолзи барайщимл промкмк гм 
рощмт омків. Піпйя вігбурря нмкаоал-
ля в «гзпбарі» мпмба лд кайа пугз-
кмпрі, а у оажі жоажкмвмгм взкмлалля 
мбмв’яжків пйуебз – кмгйа омжоатм-
вуварз ла гмпромкмвд жвійщлдлля іж 
жаоатувалляк промку ракмї пйуебз гм 
жагайщлмї взпйугз омків. Оглак, ніпйя 
йіквігауії віипщкмвзт пугів, рдоз-
рмоіайщлзкз пугакз жагайщлмї ыозп-
гзкуії жакіла нмкаоалля у взгйягі 
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк 
ланоавйдлляк віипщкмвмпйуебмвуів в 
гзпузнйілаолзи барайщимл – лд 
ноакрзкувайапщ, цм у оджуйщрарі 
лдгарзвлм внйзвайм ла взноавйдлля 
ноавмнмоухлзків. Згдбійщхмгм, ніпйя 
кмймлії ракі мпмбз вфзляйз лмві жйм-
фзлз. 

Ріжлмбіи пугмвмї ноакрзкз ноз 
нозжлафдллі нмкаоалля і нмоухдлля 
взкмг козкілайщлмгм жакмлу ноз 
квайісікауії жймфзлів, лд пнозяырщ 
урвдогедллы жакмллмпрі і ноавмнм-
оягку у віипщкат ра жкіулдллы віипщ-
кмвмї гзпузнйілз.  

Коік рмгм, гйя нозилярря пноа-
вдгйзвмгм і жакмллмгм оіхдлля в 
козкілайщлзт номвагедллят ном 
віипщкмві жймфзлз, мпмбйзвм вфзлдлі 
віипщкмвзкз нмпагмвзкз і пйуебм-
взкз мпмбакз, пуггя нмвзлдл бурз 
сатмвм ніггмрмвйдлзи лд йзхд в га-
йужі ыозпноугдлуії, а вмймгірз жлал-
лякз у віипщкмвіи псдоі: жларз 
сулкуімлайщлі мбмв’яжкз віипщкмвзт, 
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вжаєкмвіглмпзлз у віипщкмвмку км-
йдкрзві, имгм роагзуії, нмоягмк 
нозилярря оіхдлщ кмкалгзоакз і 
лафайщлзкакз, кмгрз лагаварз їк 
лайделу муілку рмцм. І гмймвлд, жва-
еаыфз ла кмлкодрлі мбправзлз пноа-
вз, карз пкійзвіпрщ і вігнмвігайщліпрщ 
нозилярз пноавдгйзвд ра жакмллд 
оіхдлля в кмеліи кмлкодрліи пноаві, 
воатмвуыфз нозлузн вдотмвдлпрва 
ноава ра номнмоуіилмпрі. Змкодка, ж 
гмрозкалляк лдмбтіглмгм байалпу 
кіе бугщ-якзкз лдпнозярйзвзкз 
лапйігкакз гйя ноав, пвмбмг ра ілрд-
одпів мбвзлувафдлмгм і взомку пугу 
гйя віипщкмвмгм кмйдкрзву жагаймк, 
кмейзвмпрі взкмлалля віипщкмвзк 
смокувалляк нмкйагдлзт ла лщмгм 
жавгалщ жа нозжлафдлляк у каи-
бурлщмку. Тмбрм, взомк пугу в коз-
кілайщлмку номвагедллі віглмплм 
віипщкмвмпйуебмвуя нмвзлдл пноз-
ярз жкіулдллы віипщкмвмї гзпуз-
нйілз, ніглярры бмимвмгм гуту, а лд 
лавнакз. 

Оглак, віипщкмві гії ла птмгі 
коаїлз нозжвдйз і нозжвмгярщ гм 
жбійщхдлля кійщкмпрі віипщкмвзт жйм-
фзлів, вфзлдлзт віипщкмвмпйуе-
бмвуякз, жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрд-
одпів якзт жгіиплыєрщпя пугмк. Звз-
фаилм, рака кардгмоія пноав, як віипщ-
кмві жймфзлз, кає пвмы пндузсіку, 
цм нмродбує пндуіайщлзт жлалщ, а 
рмку іплує гмпроа лдмбтігліпрщ гйя 
жабджндфдлля номсдпіилмгм і 
мб’єкрзвлмгм ноавмпуггя гйя віипщ-
кмвмпйуебмвуів хйятмк првмодлля 
віипщкмвзт пугів, цм кмкндрдлрлм, 
мндоарзвлм ра номсдпіилм омжгйяга-
рзкурщ вкажалі пноавз. 

Уоатмвуыфз жлафлу кмлудлроа-
уіы віипщк ла птмгі Укоаїлз, у 
жв’яжку ж номвдгдлляк ж бдоджля 
2014 омку Алрзрдомозпрзфлмї мнд-
оауії ла рдозрмоії Дмлдущкмї ра Лу-
галпщкмї мбйапрди, а ж 30 квірля 2018 
омку – мндоауії Об’єглалзт пзй гйя 
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, 
вігпіфі і прозкувалля жбомилмї 
агодпії Рмпіипщкмї Фдгдоауії у Дм-
лдущкіи ра Лугалпщкіи мбйапрят, ла 
пщмгмглі лаибійщхд жймфзлів, вфз-
лдлзт віипщкмвмпйуебмвуякз, 

мбйікмвуєрщпя пакд в узт одгімлат. 
Козкілайщлі номвагедлля омжгйя-
гаырщпя кіпудвзкз пугакз жагайщлмї 
ыозпгзкуії вігнмвіглм гм жакоінйд-
лмгм праррды 125 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз нозлузну рдозрмоіайщлмпрі, 
рмбрм пугакз жмлз АТО ра нозйдг-
йзт оаимлів. Бджндодфлм, пуггі узт 
пугів нмояглі, кмкндрдлрлі і ном-
сдпіилі, мглак є взнагкз, кмйз вмлз 
фз їт омгзфі номезваырщ ла 
лднігкмлромйщліи Укоаїлі рдозрмоії, 
а ла омбмру їжгярщ ла рдозрмоіы, 
нігкмлромйщлу лахіи вйагі. Цд, бдж-
укмвлм, кає ндвлзи внйзв ла лзт 
ноз нозиляррі оіхдлщ у пноават, рак 
як вмлз (пуггі) є ракзкз е жвзфаи-
лзкз йыгщкз і жайдеарщ віг рієї мб-
пралмвкз і рмгм пмуіуку, в якмку 
номезваырщ. Звзфаилм, цм мбправз-
лз вмєллмгм кмлсйікру в бугщ-якмку 
взнагку внйзваырщ ла нозилярря 
рмгм фз ілхмгм оіхдлля. 

Піг фап взкмлалля мбмв’яжків в 
оаимлі номвдгдлля АТО у 2015–2017 
омкат кз лдмглмоажмвм пнійкувайзпя 
іж кіпудвзкз пуггякз. Піг фап ущмгм, 
мкодкі ж лзт нмвігмкйяйз ном проат 
нозилярз жакмллд і пноавдгйзвд 
оіхдлля у козкілайщлмку ном-
вагедллі віглмплм віипщкмвмпйуе-
бмвуів ЗС Укоаїлз, якд кмед пундод-
фзрз ілрдодпак «мкунауіилмї вйагз» 
жа йілієы омжкдеувалля, агед, ла узт 
рдозрмоіят номезваырщ їтлі пік’ї, 
омгзфі. 

Взоіхдлля нзралля нігпуглмпрі 
козкілайщлзт номвагедлщ прмпмвлм 
віипщкмвмпйуебмвуів ра ланоавйдлля 
їт гйя омжгйягу ла «кзолі рдозрмоії» 
кмейзвд, айд вігнмвіглм гм лмок 
Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм км-
гдкпу Укоаїлз, уд віглмпзрщпя гм 
кмкндрдлуії андйяуіилмгм пугу, якцм 
игдрщпя ном пкдоувалля пноавз гйя 
омжгйягу в ілхзи оаимл в кдеат мб-
йапрі ра капауіилмгм  пугу – гйя нд-
одгафі пноавз ла омжгйяг ілхмгм пугу 
в кдеат лахмї гдоеавз, айд гйя ущм-
гм нмвзллі бурз взляркмві мбправзлз. 
Хмфа, аноімоі взтмгзкм ж рмгм, цм 
кмедл пуггя є лдундодгедлзи, лджа-
йделзи, мглак ла ноакрзуі взглм, цм 
уд лд жмвпік рак. 
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Накагалля лахмї гдоеавз гм кз-
оу нмродбує вігнмвіглзт агдкварлзт 
оіхдлщ ра гіи ж бмку агодпмоа. Як 
вігмкм, фзпйдллі ндодгмвмоз ра гмкм-
вйдлмпрі ном нмвлд нознзлдлля вм-
глы, омжжбомєлля уфаплзків лджакмл-
лзт віипщкмвзт смокувалщ ла рзкфа-
пмвм мкунмваліи рдозрмоії Дмлдущкмї 
ра Лугалпщкмї мбйапрди, взвдгдлля ж 
Укоаїлз ілмждклзт віипщк гаырщ кайм 
нмжзрзвлзт оджуйщрарів. На птмгі 
лахмї гдоеавз каиед цмгля номгм-
веуырщ гзлурз лахі віипщкмвмпйуе-
бмвуі, вроар жажлає і узвійщлд лапд-
йдлля ла йілії жірклдлля. Тмку, гмвм-
озрз ном хвзгкд взоіхдлля кмл-
сйікру – ндодгфаплм.  

Ндбджндка урвмодлля лмвзт йм-
кайщлзт вмєллзт кмлсйікрів в пвірі 
ракме лд кзлуйа, а лавнакз, в мпрал-
ліи фап їт жагомжа прає цд бійщх од-
айщлмы. Пігрвдогедлляк ущмгм є 
карапромса 8 піфля 2020 омку у лдбі 
лаг прмйзуды Іоалу Тдгдоалмк 
укоаїлпщкмгм напаезопщкмгм йірака 
Boeing 737 одипу  

PS0752, цм лайдеав укоаїлпщкіи 
авіакмкналії МАУ. За нмндодглікз 
взплмвкакз дкпндорів йірак був жбз-
рзи іоалпщкзкз віипщкмвзкз іж 
ждлірлмгм оакдрлмгм кмкнйдкпу «Тмо-
М1» омпіипщкмгм взомблзурва. 

Упі уі жагомжз взкагаырщ віг 
Укоаїлз жкіулдлля мбмомлмжгарлмпрі 
ра нігвзцдлля бмєгмрмвлмпрі Збоми-
лзт Сзй. Поз ущмку, одайіжауія ном-
дкру ном урвмодлля віипщкмвзт пугів 
в лахіи гдоеаві нмжзрзвлм внйзлд ла 
прал віипщкмвмї гзпузнйілз ра ноавм-
нмоягку в аокіипщкзт нігомжгійат жа 
оатулмк кмкндрдлрлмгм ра мндоарзв-
лмгм омжгйягу пноав у омжуклі промкз 
і, як лапйігмк, лдутзйщлмгм гмроз-
калля нозлузну вдотмвдлпрва ноава, 
лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля, пнозярз-

кд нмвдолдллы віоз віипщкмвзт у 
пноавдгйзвіпрщ ра гмвіоз гм пугмвмї 
вйагз. Суггі віипщкмвзт пугів лд бу-
гурщ жайделзкз віг рзт внйзвів, які 
ла пщмгмглі є ла пуггів ж оаимлів 
АТО (ООС).  

Пігпукмвуыфз взкйагдлд, кмела 
жомбзрз взплмвмк ном рд, цм в пу-
фаплзт укмват пугмва пзпрдка лахмї 
гдоеавз лд кмед дсдкрзвлм, якіплм 
ра нмвлмы кіомы, у впралмвйдлі жакм-
лмк промкз, жабджндфзрз віипщкмвм-
пйуебмвуяк жатзпр їтліт ноав, пвмбмг 
ра ілрдодпів. Тмку, урвмодлля віипщ-
кмвзт пугів в Укоаїлі, ж уоатувалляк 
кіелаомглмгм, жмкодка, євомндипщкм-
гм гмпвігу, у кілудвмку оджуйщрарі 
нозжвдгд гм нігвзцдлля якмпрі ноа-
вмпуггя, жкдлхдлля лавалраедлля ла 
рдозрмоіайщлі пугз жагайщлмї ыозп-
гзкуії, які ла пщмгмглі, влапйігмк 
«кагомвмгм гмймгу», каырщ ла 
омжгйягі лагжвзфаилм вдйзку кійщ-
кіпрщ пноав, а ракме гапрщ жкмгу 
бійщх кмкндрдлрлм і у омжуклі пром-
кз омжгйягарз віипщкмві пноавз, лаб-
йзедлі номсдпіилм ра рдозрмоіайщлм 
гм узт ноавмвіглмпзл пугакз і пуг-
гякз. 

З кдрмы ноакрзфлмї одайіжауії 
номдкру цмгм првмодлля віипщкмвзт 
пугів лакз номнмлуєрщпя фапрзлу 
ндоху праррі 18 Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» гм-
нмвлзрз одфдлляк ракмгм жкіпру: 
«Віипщкмві пугз омжгйягаырщ коз-
кілайщлі лмвзк ра агкіліпроарзвлі 
пноавз, а ракме пноавз ном 
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у 
взнагкат, впралмвйдлзт жакмлмк» [3] 
ра влдпрз ілхі лдмбтіглі жкілз гм 
ущмгм жакмлу, а ракме номудпуайщлзт 
кмгдкпів, кмроі б одгйакдлрувайз 
номудпуайщлу гіяйщліпрщ віипщкмвзт 
пугів.  
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Бмбомв Ю. О. Віипщкмвзи пуг: пуфапла укоаїлпщка наоагзгка 
У праррі номалайіжмвалм жапагз првмодлля ра гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів, 

ыозпгзкуіы ра нігпугліпрщ ущмгм ілпрзруру. Акудлрмвалм ла рмку, цм віипщкмві 
пугз – уд пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, які пралмвйярщ мкодку їт йалку, ж уоатувал-
ляк мпмбйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйуебмвуя, а ракме вігкіллмпрди у рдозрмоіа-
йщлмку нозлузні їт нмбугмвз і мпмбйзвмпрди кагомвмгм ланмвлдлля нмпаг. 
З’япмвалм, цм алайіж пугмвмї ноакрзкз жапвігфує вігпурліпрщ гмпрарлщмы кіомы у 
пуггів рдозрмоіайщлзт пугів жагайщлмї ыозпгзкуії, жмкодка агкіліпроарзвлзт пугів, 
жлалщ лмок кардоіайщлмгм ноава, цм одгуйыырщ нзралля нозилярря мпіб ла віипщ-
кмву пйуебу, її номтмгедлля ра жвійщлдлля ж віипщкмвмї пйуебз, пмуіайщлмгм жатзп-
ру віипщкмвмпйуебмвуів рмцм, а ракме вкажує ла лднмвлд омжукілля пуггякз пакмї 
пурлмпрі віипщкмвмї пйуебз, як кмлпрзрууіилмгм мбмв’яжку кмелмгм гомкагялзла 
лахмї гдоеавз. 

Кйыфмві пймва: віипщкмвзи пуг, пуггя, віипщкмвд пугмфзлпрвм, віипщкмвмпйуе-
бмвдущ, віипщкмві жймфзлз. 

 
 
Бмбомв Ю. А. Вмдллши пуг: пмводкдллая укоазлпкая наоагзгка 
В прарщд номалайзжзомвалш нозлузнш пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт пу-

гмв, ыозпгзкузя з нмгпуглмпрщ ърмгм злпрзрура. Акудлрзомвалм ла рмк, фрм вмдл-
лшд пугш – ърм пугш мбцди ыозпгзкузз, пмправйяыр мргдйщлмд зт жвдлм, п уфдрмк 
мпмбмгм пубчдкра – вмдллмпйуеацдгм, а ракед оажйзфзи в рдоозрмозайщлмк нозл-
узнд зт нмпромдлзя з мпмбдллмпрди кагомвмгм ланмйлдлзя гмйелмпрди. Алайзж 
пугдблми ноакрзкз пвзгдрдйщпрвудр мб мрпурпрвзз гмпрармфлми прдндлз у пугди 
рдоозрмозайщлшт пугмв мбцди ыозпгзкузз, в фапрлмпрз агкзлзпроарзвлшт пугмв, 
жлалзи лмок кардозайщлмгм ноава, одгуйзоуыцзд вмномпш нозлярзя йзу ла вмдл-
луы пйуебу, дд номтмегдлзя з увмйщлдлзя п вмдллми пйуебш, пмузайщлми жацзрш 
вмдллмпйуеацзт з р.г., а ракед укажшвадр ла лднмйлмд нмлзкалзд пугщякз пакми 
пуцлмпрз вмдллми пйуебш, как кмлпрзруузмллми мбяжаллмпрз каегмгм гоаегалзла 
лахдгм гмпугаопрва. 

Кйыфдвшд пймва: вмдллши пуг, пугщя, вмдллмд пугмномзжвмгпрвм, вмдллмпйу-
еацзи, вмдллшд нодпрунйдлзя. 

 
 
Bobrov Yu.  Military court: modern Ukrainian paradigm 
The article analyzes the principles of the establishment creation and activity of 

military courts; jurisdiction and jurisdiction of this institute are analyzed. It is 
emphasized that military courts are courts of general jurisdiction, make up their 
separate unit, taking into account the special subject - serviceman, as well as differences 
in the territorial principle of their construction and peculiarities of staffing. It is found 
out that the analysis of the case-law shows that judges of territorial courts of general 
jurisdiction, in particular administrative courts, lack of knowledge of substantive law, 
regulating issues of admission of persons to military service, its passage and dismissal 
from military service, social protection of servicemen, etc., are not sufficiently sufficient. 
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e., and also points to incomplete understanding by judges of the very essence of military 
service as a constitutional duty of every citizen of our state. 

The need for military court proceedings is precisely military due to 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, 
the critical level of army crime, which poses a threat not only to the combat capability 
of the troops, but also the state as a whole and, in the face of armed aggression, 
threatens the national security of Ukraine. 

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 existing legislation on the judiciary, taking into account the 
requirements of this, caused by the annexation of part of the sovereign territory of 
Ukraine – the Autonomous Republic of Crimea and armed conflict in the eastern part 
of the country and Donetsk and Lugansk regions, as well as internal and external 
priorities of state development. 

Key words: military court, judge, military legal proceedings, military serviceman, 
war crimes. 

 
 
 


