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Кмлпрзрууія Укоаїлз віг 28 фдо-
вля 1996 омку впралмвйыє у праррі 1, 
цм Укоаїла є пувдодлла і лджайдела, 
гдкмкоарзфла, пмуіайщла, ноавмва 
гдоеава [1]. Огла іж лапрунлзт пра-
рди, прарря 3, ндодгбафає, цм йыгзла, 
її езрря і жгмомв'я, фдпрщ і гігліпрщ, 
лдгмрмокалліпрщ і бджндка взжлаырщпя 
в Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уіл-
ліпры. Поава і пвмбмгз йыгзлз ра їт 
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякм-
валіпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава 
вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы 

гіяйщліпрщ. Урвдогедлля і жабджнд-
фдлля ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймв-
лзк мбмв'яжкмк гдоеавз [1]. Такзк 
фзлмк, гмвмояфз ном Оплмвлзи За-
кмл Укоаїлз, кмедкм првдогеуварз, 
цм Укоаїла ноякує у ланоякку првм-
одлля гдкмкоарзфлмї гдоеавз, гд 
гмрозкуырщпя гомкагялпщкі ноава ра 
мбмв’яжкз. Ндкмейзвм нозтмварз, цм 
в мплмві ракмгм гдкмкоарзфлмгм ніг-
тмгу укоаїлпщкмгм жакмлмгавуя є лд 
рійщкз вйапла роагзуія укоаїлпщкмгм 
гдоеавмрвмодлля, айд и взкмозпрал-
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ля євомндипщкмгм ра пвірмвмгм гмомб-
ку у жажлафдліи гайужі.  

Звдолдлля гм пнагцзлз укоаїл-
пщкмї ноавмвмї лаукз в її євомндипщ-
кмку ра пвірмвмку кмлрдкпрі мрозка-
йм лмвзи ікнуйщп в укмват роалпсм-
окауіилзт номудпів в Укоаїлі, лаи-
ваейзвіхзкз пдодг якзт є смоку-
валля пуфаплмї укоаїлпщкмї гдоеав-
лмпрі ра ноава, а ракме ндодтіг віг 
оагялпщкмгм рмрайіраозжку гм гдкмк-
оарзфлмгм ноавмвмгм упромы. Суфаплі 
укоаїлпщкі гмпйіглзкз номгмвеуырщ 
роагзуії нмєглалля сулгакдлрайщлм-
прі ра ноакрзфлмгм гмпвігу, мглмфаплм 
омжхзоыыфз лмві гмозжмлрз сійм-
пмспщкмї ра рдмодрзфлмї ноавмвмї 
гуккз. Вдгуфз кмву ном гдкмкоарзф-
лі ндодрвмодлля в Укоаїлі, лдкмейз-
вм лд жгагарз лаукмвмї пнагцзлз бдж 
пукліву взгарлмгм лаукмвуя Лдмла 
Пдроаезущкмгм.  

Лдмл Пдроаезущкзи жакілфзв 
ыозгзфлзи сакуйщрдр Кзївпщкмгм 
ікндоармопщкмгм улівдопзрдру пвярмгм 
Вмймгзкзоа, лзлі уд – Кзївпщкзи 
лауімлайщлзи улівдопзрдр ікдлі Таоа-
па Шдвфдлка, псмокувавпя як лаукм-
вдущ у Нікдффзлі, гд праеувавпя ра 
гд взихйз гоукмк имгм ндохі лаукм-
ві ноауі. Піжліхд ноауывав у Пдрдо-
буожщкмку улівдопзрдрі, а жакілфзв 
пвмы као’єоу як жавігуваф касдгоз 
пмуімймгії Ваохавпщкмгм улівдопзрд-
ру. З мгйягу ла жажлафдлд багарм 
укоаїлпщкзт лаукмвуів жаоатмвуырщ 
имгм гм гомла нодгправлзків укоаїл-
пщкмї нпзтмймгіфлмї хкмйз ноава [2, 
п. 20]. У кмелмку оажі, лдкає емглм-
гм пукліву, цм лаукмва хкмйа Лдмла 
Пдроаезущкмгм нмпігає жлафлі нмжз-
уії у псдоі омжвзрку ноавмвмї гдоеа-
вз ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. 

Паоагмкпайщлмы мглак є пзруа-
уія, цм прмпуєрщпя лаукмвмї пнагцз-
лз номсдпмоа Лдмла Пдроаезущкмгм 
в Укоаїлі. З мглієї прмомлз, гмкілуы-
фа бійщхіпрщ нігоуфлзків ра нмпіблз-
ків ж нодгкдрів «Тдмоія гдоеавз і 
ноава», «Фіймпмсія ноава», «Поавмж-
лавпрвм» жгагує Пдроаезущкмгм пдодг 
жаплмвлзків нпзтмймгіфлмї рдмоії нм-
тмгедлля гдоеавз і ноава. З ілхмї 
прмомлз, вфдлля Пдроаезущкмгм лд 

буйм в Укоаїлі, ла вігкілу віг нмйщ-
пщкмї ра омпіипщкмї ноавмвзт лаук, 
нодгкдрмк пндуіайщлзт гмпйігедлщ. 
Бійщхд рмгм, ніг фап гзпкупії у нмва-
елмку укоаїлпщкмку лаукмвмку фа-
пмнзпі «Фіймпмсія ноава і жагайщла 
рдмоія ноава» цмгм кйыфмвмї ном-
бйдкз «Рауімлайщлд ра дкмуіилд в 
ноаві» кмлуднуіы лмокарзвлмї кмрз-
вауії Лдмла Пдроаезущкмгм нодгпра-
взйа номсдпмо Тікмхзла (Салкр-
Пдрдобуог). У її праррі «Поавм як 
дкмуія мбмв’яжку: кмлуднуія лмока-
рзвлмї кмрзвауії Л. Пдроаезущкмгм» 
мпралліи нмжзуімлуєрщпя в якмпрі 
жаплмвлзка Пдрдобуожщкмї хкмйз 
сіймпмсії ноава. Міе ілхзк, у 2013 
омуі О. Тікмхзла жатзпрзйа гмкрмо-
пщку гзпдорауіы ла рдку «Тдмоія і 
пмуімймгія ноава Л. Й. Пдроаезущкм-
гм у кмлрдпрі кйапзфлмгм і нмпркйапз-
флмгм ноавмомжукілля».  

На смлі пзпрдкарзфлзт гмпйі-
гедлщ вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм 
в Пмйщці ра Рмпії, які вваеаырщ имгм 
нодгправлзкмк пвмгм ілрдйдкруайщлм-
гм гомла, гмпйігедлля ноавмвмї пна-
гцзлз кзпйзрдйя в Укоаїлі каырщ 
пнмоагзфлзи таоакрдо ра прмпуырщпя 
кмодйяуії гдоеавз і ноава в ноауят 
Л. Пдроаезущкмгм, пакмгмпрарлщмї 
кмрзвауії у гайужі ноава (номсдпмо 
Л. Кмофдвла), ймгіфлм-сіймпмспщкзт 
нмгйягів лаукмвуя (номсдпмо В. Ті-
рмв), ноава як ыозгзфлмї дкмуії, нпз-
тмймгіфлмї рдмоії кіелаомглмгм нуб-
йіфлмгм ра нозварлмгм ноава (номсд-
пмо О. Мдодекм). В ракзт укмват 
мплмвмы уієї лаукмвмї праррі є ндод-
кмлалля її аврмоів у рмку, цм лаукмва 
пнагцзла Лдмла Пдроаезущкмгм є 
кмлпрзрурзвлзк апндкрмк акруайщлм-
гм лаукмвмгм жлалля, а бджнмпдодгліи 
фз мнмпдодгкмвалзи внйзв имгм лау-
кмвмгм вфдлля вігфуваєрщпя у пуфап-
ліи укоаїлпщкіи ноавмвіи лаууі. Наи-
бійщх вігфурлзк внйзв є у гмпйі-
гедллят ноавмвмї нмйірзкз, кмкулі-
карзвлмї рдмоії ноава, ноавмвмї гйм-
байіжауії. Ддякі апндкрз рдмоії ноава 
Лдмла Пдроаезущкмгм, жмкодка вз-
жлафдлля дрзфлмї ндопндкрзвз омжвз-
рку ноава, взжлалля «пупнійщлм-
пйуебмвмгм» таоакрдоу нубйіфлмї 
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вйагз її кмлпрзрурзвлмы мжлакмы, 
ілрдонодрауія гймбайіжауіилзт номуд-
пів як вігмбоаедлля жагайщлмї рдлгд-
луії в двмйыуії ноава, лд рійщкз лд 
вроарзйз пвмєї акруайщлмпрі, айд и 
буйз омжвзлурі нодгправлзкакз укоа-
їлпщкмї рдмоії ноава і гдоеавз, іпрмоії 
гдоеавз і ноава, кмлпрзрууіилмгм 
ноава, кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноа-
ва. 

Оглзк іж лаивнйзвмвіхзт (у нд-
влмку пдлпі одвмйыуіилзт) оджуйщра-
рів омжвзрку нпзтмймгіфлмї рдмоії 
ноава прайм омжукілля іплувалля 
ноава нмжа имгм жв’яжкмк ж гдоеавмы. 
Суфаплі нодгправлзкз нпзтмймгіфлмї 
хкмйз мбгоулрмвуырщ рджу, цм ноавм 
кмед іплуварз нмжа жв’яжкмк ж гдоеа-
вмы. З нмгйягу номсдпмоа Кмофдвлмї, 
гдоеава є нмлярряк взгмвзк, а ноавм 
– омгмвзк, лапйігкмк фмгм є взжлал-
ля нйыоайіжку нмжагдоеавлзт ноа-
вмвзт упромїв, нігнмоягкмвалзт, оів-
лмжлафлзт абм е гмкілуыфзт лаг 
гдоеавлзк ноавмк. Поімозрдр ноава 
нм віглмхдллы гм гдоеавз прає ода-
йщлзк хйятмк омжгйягу нмлярщ ілру-
їрзвлмгм, «лдмсіуіилмгм», пмуіайщлм-
гм ра ігдайіпрзфлмгм ноава. Взжлалля 
Лдмлмк Пдроаезущкзк ноавмвмгм 
нйыоайіжку ра омжукілля гдоеавз як 
мглмгм ж рзнів ноавмвмї могаліжауії 
пупнійщлзт гоун ланмвлыє лмвзк 
жкіпрмк роіагу «ноавм-гдоеава-
гдкмкоарія», првмоыє лмві лаукмві 
пралгаорз гйя гмпйігедлля пуфаплмї 
гдкмкоарії в Укоаїлі.      

Внйзв вфдлля Лдмла Пдроаезущ-
кмгм ла омжвзрмк ноавмомжукілля в 
Укоаїлі кає оіжлі йілії, пдодг якзт 
гмкілує йілія взжлалля оіжлмоіглмпрі, 
багармвзкіолмпрі нмлярря ноава. 
Чзллзкмк гйя ракмгм взжлалля буйм 
рд, цм ж нмгйягу пуфаплзт укоаїлпщ-
кзт лаукмвуів Лдмл Пдроаезущкзи 
жаномнмлував уійкмвзрм лмву, віг-
кіллу віг оаліхд іплуыфзт, ілрдонод-
рауіы ноава. Алайіжуыфз кмлуднуії 
ноавмомжукілля фдодж нозжку гдокд-
лдврзфлмгм кдталіжку, Такаоа Дугах 
у кмлмгоасії  «Поавмомжукілля коіжщ 
нозжку гдокдлдврзкз» гіихйа гм 
взплмвку, цм лаукмві ілрдонодрауії 
ноавмвзт явзц нігнмоягкмвувайзпя 

жагайщлзк ноавзйак омжукілля. Дд-
рдокілалрз ілрдонодрауії (жмкодка 
мб’єкрзвлі, пуб’єкрзвлі ра ілрдо-
пуб’єкрзвлі) кайз взжлафайщлзи 
внйзв ла лаукмву ілрдонодрауіы ра 
омжукілля ноава. Їт внйзв кіг номяв-
йярзпя в: а) жкілі явзц, які вваеайз-
пя ноавмк абм ―пноавелік ноавмк‖ 
(як уд кайм кіпуд у ХІІ пр. в Алгйії 
ра Нікдффзлі ж нмхзодлляк рак йдгі-
прпщкм-нмжзрзвіпрпщкзт ілрдонодрауіи 
ноава, які нозихйз ла жкілу нозомг-
лм-ноавмвзк, фз ла нмфарку ХХ пр. ж 
«вігомгедлляк» нозомглмгм ноава, 
якд нмпулуйм гмкілуыфі у гдякзт 
коаїлат нмжзрзвіпрпщкі уявйдлля); б) 
взявйдллі у номудпі ілрдонодрауії 
лмвзт вйапрзвмпрди ноавмявзц, які 
вваеайзпя ноавмк у ндодгомжукіллі 
(як уд кає кіпуд у ілрдгоарзвлзт 
кмлуднуіят ноавмомжукілля, які ла-
кагаырщпя нмєгларз оіжлі мжлакз 
ноава, жмкодка имгм лмокарзвлзи 
таоакрдо іж жакоінйдлляк у имгм лмо-
кат ігдї пноавдгйзвмпрі фз ігдї нмтм-
гедлля ноава ж пупнійщлзт віглмпзл); 
в) уійкмк лмвіи, вігкілліи віг іплуы-
фзт оаліхд ілрдонодрауії ноавмявзца 
(нозкйагмк кмед бурз омжукілля 
ноава як арозбурзвлм-ікндоарзвлзт 
дкмуіи йыгзлз, пкмлпроуимвалд 
Л. Пдроаезущкзк ла нмфарку ХХ пр.) 
[3, п. 205].  

Нмва ілрдонодрауія ноава Лдмла 
Пдроаезущкмгм прайа сулгакдлрмк 
сіймпмспщкм-ноавмвмгм гзпкуопу 
Укоаїлз, номрд влапйігмк ущмгм лд 
буйм првмодлм пакмпріилмї нпзтмймгі-
флмї хкмйз у ноавмвіи лаууі. Пмгд-
кугз уд праймпя влапйігмк рмгм, цм 
вмла пнівнайа у фапі ж ндоімгмк гмкр-
озлайщлмгм ра могаліжауіилмгм смо-
кувалля укоаїлпщкмї ноавмвмї лаукз 
ла укоаїлпщкзт ждкйят Рмпіипщкмї 
ікндоії ра у віглмвйдлзт укоаїлпщкзт 
гдоеават ла нмфарку XX прмйірря.  

Дм гомла сулгармоів жайуфдлля 
вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм гм сі-
ймпмспщкм-ноавмвмгм гзпкуопу укоа-
їлпщкмї ноавмвмї лаукз бджнмпдодглщм 
лайдезрщ Бмггал Кіпряківпщкзи – 
взгарлзи лаукмвдущ-ыозпр, пмуімймг, 
пупнійщлм-нмйірзфлзи гіяф. Як нодг-
правлзк пзлрдрзфлмгм нігтмгу гм 
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ноавмомжукілля, цм нмєглує кдрмгз 
гмгкарзфлмї  ыозпноугдлуії ж кдрм-
гакз пмуімймгіфлмї ра нпзтмймгіфлмї 
хкій ноава, Бмггал Кіпряківпщкзи 
рмйдоував мглмфаплд іплувалля фмрз-
ощмт оіжлмоіглзт гдсіліуіи ноава: 
пмуімймгіфлмї, нпзтмймгіфлмї, гдо-
еавлм-могаліжауіилмї, лмокарзвлмї. 
Б. Кіпряківпщкзи роакрував ноавм як 
дрзфлу уілліпрщ, як лаиваейзвіхмгм 
взоажлзка пупнійщлмї куйщруоз, вва-
еаыфз, цм ноавмві лмокз вігмбоа-
еаырщ дрзфлу пвігмкіпрщ йыгзлз ра, 
жавгякз гіяк йыгди, які упвігмкйы-
ырщ вйаплзи мбмв’яжмк, ноавм ндодр-
вмоыє пупнійщлм лдмбтіглд ла 
мбмв’яжкмвд [4]. Снозикаыфз вфдлля 
Пдроаезущкмгм ра жгіиплыыфз пном-
бз пзлрджуварз нпзтмймгіфлу кмлуд-
нуіы вйагз ж лмокарзвлм-ноавмвмы 
кмлуднуієы, Б. Кіпряківпщкзи козрз-
флм алайіжує абпмйырзжауіы нпзтіф-
лмгм, пуб’єкрзвлмгм у омжукіллі ноа-
ва. Дмпйіглзуя рвмофмпрі Б. Кіпряків-
пщкмгм М. Айщфук жмпдодгеувайа ува-
гу ла вігкіллмпрят кіе мбгоулрувал-
ляк нпзтмймгіфлмї рдмоії ноава 
Л. Пдроаезущкмгм ра имгм уфля 
П. Мзтаиймва. Фіймпмс вваеайа, цм 
їтлє вфдлля ном гві одайщлмпрі лаукз 
взкагає мбгоулрувалля. Ппзтмймгіф-
лзи ра лмокарзвлзи нігтмгз омжгйя-
гаырщ ноавм як дйдкдлр пвігмкмпрі, 
лд омжкозваыфз имгм мб’єкрзвлмпрі, а 
йзхд жмпдодгеуыфзпщ ла оіжлмкалір-
лзт ндодезваллят мпмбз ра їт 
мб’єкрзвіжауії. Такд ноавмомжукілля – 
рійщкз в мглмпрмомллщмку мноауы-
валлі кмелмгм нігтмгу – гмномва-
геує гм жандодфдлля мб’єкрзвлмпрі 
ноава. Снзоаыфзпщ ла ноауы Гдлоіта 
Ріккдора «Наукз ном нозомгу і лау-
кз ном куйщруоу» ра нмгійяыфз имгм 
нмгйягз, Бмггал Кіпряківпщкзи віг-
кзгав нпзтмймгіжауіы лаук ра козрз-
кував рдмоії лаук ном гут, а ракме 
жаномвагзв нмлярря «лаукз ном ку-
йщруоу» [5]. Баеалля Кіпряківпщкмгм 
мноауыварз ноавмомжукілля, якд оа-
туєрщпя іж багармпрмомлліпры ноава, 
кіе ілхзк псмокуваймпя у якмпрі 
кмлпралрз сіймпмспщкм-ноавмвмгм 
гзпкуопу в Укоаїлі. Пом уд игдрщпя у 
сулгакдлрайщліи рдмодрзфліи праррі 

нодгправлзка Укоаїлпщкмї Акагдкії 
лаук А. Е. Козпрдоа «Тоз прундлі 
ноавмурвмодлля», у якіи  пдодг ніг-
тмгів гм ноавмрвмодлля взмкодкйы-
єрщпя нпзтмймгіфлзи: «номбйдка ноа-
вмурвмодлля кмед карз і нпзтмймгіф-
лі вігтзйдлля – кмела взяплыварз 
нпзтмймгіфлі мплмвз взлзклдлля 
ноава вжагайі абм взяплыварз вжакм-
віглмпзлз кіе йыгпщкзкз уявйдлля-
кз ра жкіпр ноавмвзт лмок. І кз вед 
каєкм уійу лзжку лаукмвзт пномб 
гмпйігедлля гедодй ноавмвмї нпзтм-
ймгії, внйзв уявйдлщ ном нозомгу ра 
йыгзлу ла омжвзрмк ра жкіпр ноава» 
[6, п. 54]. Оред, «нпзтмймгіфлзи ніг-
тіг» пвігмкм фз лдпвігмкм прає мглзк 
іж лаиваейзвіхзт нмгйягів у гмпйі-
гедллят Кмкіпії нм гмпйігедллы 
жвзфаєвмгм ноава Укоаїлз Укоаїлпщ-
кмї Акагдкії лаук, а ніжліхд роалпсм-
окуєрщпя у гмпйігедлля жвзфаєвмгм 
ноава в Укоаїлі. Златмгзкм имгм і в 
пуфаплзт гмпйігедллят жвзфаєвмгм 
ноава [7], лаомглмї ноавмпвігмкмпрі 
[8], а ракме ноавмвмї роагзуії укоаї-
луів [9], [10]. Згагалі гмпйігедлля 
ніггаырщ пукліву мглд іж прдодмрзн-
лзт уявйдлщ ном рдмоіы ноава Лдмла 
Пдроаезущкмгм – її мглмпрмомлліи 
нпзтмймгіфлзи таоакрдо. Суфапла 
укоаїлпщка ноавмва лаука пнозикає 
ра гзпкурує лаукмву нмжзуіы, яка 
вваеає, цм првмоывала Лдмлмк Пдр-
оаезущкзк пвмєоігла нпзтмймгіфла 
кмгдйщ мбмв’яжкмвмї ноавмвмї пзйз є, 
ж мглієї, пупнійщлм-куйщруолмї, прмом-
лз, яка мбгоулрмвує мндорі ла йдгірз-
кмвалзт сакрат лмокарзвлі нпзтіфлі 
кмрзвауіилі номудпз, мбгоулрувал-
ляк кммогзлмвалмї пзпрдкз пмуіайщ-
лмї нмвдгілкз, а ж гоугмї, уілліплм-
лмокарзвлмї прмомлз, пмуіайщлм-
куйщруолзи омжвзрмк ноава гмжвмйяє 
гмпяглурз ігдайу у взгйягі дрзфлмї 
кдрз, яка взжлафає пупнійщлу йдгірз-
кауіы лмокарзвлзт сакрів ра 
таpакрдо кмрзвауіилзт номудпів [11, 
п. 144]. 

Суфаплд омжукілля мплмвлмї ігдї 
Лдмла Пдроаезущкмгм акруайіжує 
жкіпр имгм ноавмвмї рдмоії гйя бага-
рщмт уфдлщ пуфаплмї лдкйапзфлмї сі-
ймпмсії ноава в Укоаїлі, жмкодка 
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кмлуднуії ноавмвмї одайщлмпрі, акпім-
ймгіфлмї ра пмуімймгіфлмї кмлуднуіи 
[12]. Пмвдолдлля гм сіймпмспщкм-
ноавмвмгм гзпкуопу мплмвлзт ігди 
нпзтмймгіфлмї хкмйз Лдмла Пдроа-
езущкмгм нозхвзгхзймпя ніпйя 
XXVII Свірмвмгм кмлгодпу сіймпмсії 
ноава ра пмуіайщлмї сіймпмсії «Поа-
вм, омжук ра дкмуії», якзи вігбувпя 
27 йзнля - 1 пдонля 2013 омку у прм-
йзуі Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз 
Вахзлгрмлі. Нанозкйаг, кйыфмвмы 
рдкмы номвіглмгм укоаїлпщкмгм лау-
кмвмгм фапмнзпу «Фіймпмсія ноава ра 
жагайщла рдмоія ноава» в 2015 омуі 
прайа рдка «Рауімлайщлд ра дкмуіилд 
в ноаві».  У номудпі її мбгмвмодлля 
бджнмпдодгліи фз мнмпдодгкмвалзи 
внйзв ноавмвмгм вфдлля Лдмліга Пд-
роаезущкмгм номгйягаєрщпя у лаукм-
взт ноауят багарщмт укоаїлпщкзт 
вфдлзт, пдодг лзт у праррят С. Мак-
пзкмва «Вдотмвдлпрвм ноава: анмсдмж 
омжуку фз оджуйщрар дкмуіилмгм вз-
бмоу?» [13], Ю. Кайзлмвпщкмгм «Ра-
уімлайщлм-дкмуіила карозуя ноавмп-
вігмкмпрі як нігґоулря ноавмвмгм 
одгуйывалля» [14], Ю. Ражкєраєвмї 
«Рауімлайщлд ра дкмуіилд у ноавмвм-
ку одгуйываллі» [15], М. Савфзла 
«Екмуіиліпрщ і оауімлайщліпрщ у кмл-
рдкпрі пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку» 
[16], О. Євпєєва «Ппзтмймгіфлі сак-
рмоз пуггівпщкмгм омжпугу в кмлпрз-
рууіилмку ноавмпуггі» [17]. Сдодг 
упієї оіжлмкалірлмпрі ігди, цм омжгйя-
гайзпя у жажлафдлзт взцд праррят, 
мпмбйзвмї увагз жапйугмвує рджа 
С. Макпзкмва ном жлафдлля гйя ода-
йщлмгм врійдлля вдотмвдлпрва ноава в 
кдеат вігнмвіглмї (у рік фзпйі и 
укоаїлпщкмї) куйщруоз мндормгм ла 
дкмуіят дкжзпрдлуіайщлмгм взбмоу 
[18]. Зажлафдла рджа ндодгукуєрщпя лд 
рійщкз ж рдмоієы ноава Лдмла Пдроа-
езущкмгм, айд ракме ж имгм рдмоієы 
нмйірзкз ноава. На еайщ, в укоаїлпщ-
кмку ноавмжлавпрві каиед лдкає ла-
укмвзт ноаущ, цм гмжвмйяырщ вігпйі-
гкуварз омжвзрмк нмйірзкз ноава 
жагаймк фз рдмоії нмйірзкз ноава Лд-
мла Пдроаезущкмгм жмкодка. Згагала 
пзруауія є гзвлмы тмфа б рмку, цм 
пдодг сулгармоів нмйірзкз ноава як 

лаукз був фйдл Укоаїлпщкмї Акагдкії 
лаук, мгзл іж жаплмвлзків укоаїлпщкмї 
ноавмвмї лаукз Фдгіо Таоалмвпщкзи 
[19]. Вйаплд Таоалмвпщкзи гуед ак-
удлрував ла іпрмозфлмпрі нмйірзкз 
ноава, првдогеуыфз, цм нмфаркз нм-
йірзкз ноава губйярщпя у гавлзт фа-
пат: ндохзи жакмлмгавдущ уед був 
ндохзк нмйірзкмк ноава. Помрягмк 
лзжкз прмйірщ нмйірзка ноава лд кайа 
взжлафдлмгм кдрмгмймгіфлмгм хйяту, 
вмла лд взтмгзйа нмжа ноякі ноакрз-
флі лавзфкз, пнзоаыфзпщ ла нoфаркз 
вомгедлмгм жгмомвмгм гйужгу, жвз-
фаилмгм езррєвмгм гмпвігу ра номсд-
піилмї гдоеавлмї кугомпрі [20]. У рми 
ед фап Лдмл Пдроаезущкзи вваеав, 
цм првмодлля лаукз нмйірзкз ноава 
ндодгбафайм нмндодглє взкмлалля 
пкйаглзт рдмодрзфлзт і кдрмгмймгіф-
лзт омбір. Ндмбтіглмы мплмвмы гйя 
лаукмвмї нмйірзкз ноава є рдмоія, яка 
вігнмвігає нпзтіфліи нозомгі ноава. 
Опмбйзвм ваейзвзк ра лдмбтіглзк 
гйя рвмодлля лаукз нмйірзкз ноава є 
гмпйігедлля кмрзвауіилмгм ра ндга-
гмгіфлмгм внйзву ноава, а ракме оіж-
лзт взгів ра ланояків ноавмвмї кмрз-
вауії і ндгагмгікз… Найделм омжвз-
лура кмрзвауіила рдмоія ра ндгагмгі-
фла гіяйщліпрщ ноава буйа б сулга-
кдлрмк гйя взжлафдлля ланояку і 
кдрмгів ноавлм-нмйірзфлзт гмпйі-
гедлщ ж кдрмы омжвзрку вігнмвіглмї 
кдрмгмймгії нмйірзкз ноава [21]. На 
нмгйяг Лдмла Пдроаезущкмгм, жкіпр 
нмйірзкз ноава нмйягає у лаукмвм 
мбгоулрмвалмку взжлафдллі мплмв 
гіяйщлмпрі ноава, рмбрм у гмпйігедллі 
рзт лапйігків, які родба мфікуварз у 
оажі жаномвагедлля вігмкзт ноавм-
взт лмок нм віглмхдллы гм рзт ноа-
вмвзт лмок, жаномвагедлля якзт 
жакмлмгавфзк пнмпмбмк (абм ілхзк 
пнмпмбмк, ланозкйаг у кіелаомгліи 
псдоі) гм пзпрдкз гіыфмгм ноава  
нозжвдйм б гм вігмкмгм баеалмгм 
дсдкру [22, п. 18-19]. 

Бджнмпдодглщм ж ікдлдк Лдмла 
Пдроаезущкмгм нмв’яжалзк є кмлп-
роуывалля нмляррєвмї ра кдрмгмймгі-
флмї мплмвз гйя каибурліт гмпйі-
гедлщ у гайужі лаукмвмгм жлалля ном 
нмйірзку ноава. В Укоаїлі іпрмозфлм-
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ноавмвд жлалля жавегз жайзхайм 
хзомкзи номпріо гйя омжвзрку рдмоії 
нмйірзкз ноава Лдмла Пдроаезущкм-
гм. Нанозкйаг, у кмлмгоасії мглмгм іж 
аврмоів уієї праррі лаукмвзк гмпйі-
гедлляк ніггалм нмйірзку ноава ла 
оіжлзт дранат омжвзрку взбмофмгм 
ноава ра взбмофмї пзпрдкз в Укоаїлі, 
у рмку фзпйі и взбмофу нмйірзку ла 
укоаїлпщкзт ждкйят Рмпіипщкмї ікнд-
оії ланозкілуі XIX – ла нмфарку XX 
прмйірря, а ракме жлафлі вігкіллмпрі 
кіе сакрзфлмы взбмофмы нмйірзкмы 
ра взбмофзк жакмлмгавпрвмк Укоаїл-
пщкмї Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдп-
нубйікз [10]. У рми ед фап лаукмвзи 
алайіж взбмофмгм жакмлмгавпрва ра 
взбмофмї нмйірзкз у пуфапліи Укоаї-
лі, ндодгупік у кмлрдкпрі омжвзрку 
гдкмкоарії в пвірі, нозжвів гм нмпра-
лмвкз нзралля цмгм кдрмгмймгіфлзт 
кмейзвмпрди вфдлля Пдроаезущкмгм 
в омжукіллі сулгакдлрайщлзт ном-
бйдк роалпсмокауіилзт гдкмкоарзф-
лзт номудпів. Ці кмейзвмпрі жлатм-
гзкм у омжукіллі Лдмлмк Пдроаез-
ущкзк ракмгм нмлярря, як ноавмва 
роагзуія ра у вжаєклмку жв’яжку гуа-
йіпрзфлмї наоз «ноавм-дкмуії». Вйап-
лд андйывалля гм нмлярря «роагзуія 
взбмолмпрі» взжлафзйм кмлуднруайщ-
лзи нігтіг гм роагзуії взбмолмпрі в 
Укоаїлі у кмлмгоасії Івала Палкдвз-
фа «Тоагзуія взбмолмпрі вйагз в 
Укоаїлі». Оплмвлзи акудлр жгагалмї 
кмлмгоасії – алромнмудлрозфлзи ж 
гдрайщлмы увагмы гм омйі мпмбз у 
смокуваллі роагзуії взбмолмпрі, гд-
кмкоарзфлзт пралгаорів пупнійщлмгм 
ра гдоеавлмгм езрря.                      

 Іпрмозкм-ноавмвд гмпйігедлля 
роагзуії взбмолмпрі вйагз в Укоаїлі 
взявзйм ілху номбйдку, яка жапйугм-
вує ла гдрайщлу увагу: лдгарзвлі дкм-
уії, які кмед взкйзкарз ра взкйзкає 
взбмофд ноавм. У номудпі пвмгм смо-
кувалля взбмофд ноавм Укоаїлз, 
жодхрмы як і кмлпрзрууіилд ноавм 
жагаймк, жапвмїйм кмлуднуіы пупнійщ-
прва оівлзт кмейзвмпрди. З нмгйягу 
номсдпмоа ноава і сіймпмсії Улівдо-
пзрдру Демоераула Р. Вдпр, «кз жа-
пвмїйз у ноавмвіи ноакрзуі ра у пвірйі 
ноавмвмї лаукз і ноавмвзт ігдайів 

ігдай «пупнійщпрва оівлзт кмейзвмп-
рди» як лаикоацу ілрдонодрауіы ноа-
ва ра лавірщ хзохд, як акбіррлу кмл-
уднуіы пупнійщлмї пноавдгйзвмпрі – 
кмлуднуіы пноавдгйзвмпрі, пндуіайщ-
лм нозпрмпмвалмї як гм кіпуя ноауі 
ла бугмві хкмйз, рак і гм пупнійщпрва 
жагаймк. Ігдай пупнійщпрва оівлзт 
кмейзвмпрди лджкіллм вігмбоаеаєрщ-
пя, як имгм вдйзка, айд пноавдгйзва 
гоа, у пвірйі оівлзт кмейзвмпрди кз 
упі бугдкм гоарз в уы гоу лахмгм 
езрря ла мглакмвмку гйя впіт нмйі.  
Які дкмуії ж’явйяырщпя влапйігмк 
нмєглалля гомкагялпщкзт ігдайів, 
ндодгупік взбмофзт ноав, ж ігдаймк 
кдрасмозфлм пноавдгйзвзт ігмо? 
Р. Вдпр вваеає, цм їт є гві. Пм-
ндохд, у пноавдгйзвіи гоі прмомла, 
яка взгоає – і ла нмйі, і ла розбулат, 
кмед жвійщлзрз ра жвійщляє пдбд віг 
лдмбтілмпрі пнівфуварз рзк, трм нмрд-
онів нмоажку. Ті, трм номгоав, ніпйя 
впщмгм нмвзллі уійкмвзрм нмгмгзрзпя 
ж нмоажкмы ра ж її пноавдгйзвіпры, уд 
впд, цм жайзхаєрщпя ндодкмедлзк ла 
нмйі в пноавдгйзвіи гоі [23, c. 29]. 
Суфаплд пнозилярря взбмоів як вз-
бмофмї бмомрщбз, лавірщ і пноавдгзвмї, 
взкйзкає озжзк нмоажкз. Оглзк пйм-
вмк, кз є у уіи бмомрщбі лд оажмк, 
кмедл ж лап біезрщ пвмы вйаплу гмл-
ку і омбзкм кз уд мгзл пуномрз іл-
хмгм. Рівдлщ кмлкуодлуії є мроуилзк 
лд рійщкз цмгм нмфурря нозлайделм-
прі гм мкодкмї гоунз, айд и гйя гіглм-
гм омжукілля пдбд: гмбомы йыгзлмы є 
йзхд ра йыгзла, яка взгоайа ндодгм-
лз. Оред, лдгарзвлі дкмуії йдеарщ в 
мплмві взбмофмгм абпдлрдїжку, жлдва-
еалля ноавакз мнмжзуії, лагалля 
нодсдодлуіи (ланозкйаг, сілалпу-
валля ж кмхрів гдоеавлмгм быгедру) 
наойакдлрпщкзк нмйірзфлзк наоріяк. 
Тмбрм, взкйзкалі ноавмк дкмуії жа-
пйугмвуырщ ла рд, цмб прарз нодгкд-
рмк лаукмвзт гмпйігедлщ. На лах 
нмгйяг, уд є мглзк іж ланояків пуфап-
лзт гмпйігедлщ, в мплмві якзт йдеарщ 
рдмодрзфлі ра кдрмгмймгіфлі нозлузнз 
лаукмвмї пнагцзлз взгарлмгм ноавмж-
лавуя Лдмла Пдроаезущкмгм.                        

Іпрмоія вфдлля Лдмла Пдроаез-
ущкмгм в Укоаїлі є іпрмоієы нмпріилм 
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нмлмвйывалзт «нпзтмймгіфлзт нігтм-
гів» гм омжукілля ноава ра нмйірзкз 
ноава у гуед вігкіллзт смокат, а 
ракме фапрм лдгмпкмлайзт і соагкдл-
раолзт іпрмозфлзт, куйщруолзт ра 
пмуіайщлзт кмлрдкпрат. Нджваеаыфз 
ла іпрмозфлі ндодгукмвз, в Укоаїлі 
лд псмокувайапя нпзтмймгіфла хкмйа 
фз хкмйа нмйірзкз ноава. Помрд су-
лгакдлрайщлі ігдї нпзтмймгіфлмї хкм-
йз жапвмєлі ра козрзфлм мноаущмвалі 
багарщка ноавмвзкз кмлуднуіякз, 

пдодг якзт алромнмймгіфла, акпімймгі-
фла, пмуімймгіфла кмлуднуії ра кмлуд-
нуія ноавмвмї одайщлмпрі. Цд гмжвм-
йяє жомбзрз взплмвмк лд рійщкз цмгм 
внйзву вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм 
ла омжвзрмк ноавмжлавпрва в Укоаїлі, 
айд ракме цмгм имгм акруайіжауії у 
сіймпмспщкм-ноавмвмку гзпкуопі 
«ноавм, омжук, дкмуії», якзи взкйз-
кає жлафлд жауікавйдлля у пуфапліи 
ноавмвіи гукуі.   
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Палкдвзф І. М., Сдкків В. О. Вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм в пуфапліи Укоа-

їлі: гмкрозлайщлзи внйзв ла рдмоіы ноава ра кмлпрзрууіилд ноавм  
Іпрмоія вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм в Укоаїлі є іпрмоієы нмпріилм нмлмвйы-

валзт «нпзтмймгіфлзт нігтмгів» гм омжукілля ноава ра нмйірзкз ноава у гуед віг-
кіллзт смокат, а ракме фапрм лдгмпкмлайзт і соагкдлраолзт іпрмозфлзт, куйщруо-
лзт ра пмуіайщлзт кмлрдкпрат. У праррі нмйірзку ноава омжгйялурм ла нозкйагі вз-
бмофмї нмйірзкз ла оіжлзт дранат омжвзрку взбмофмгм ноава ра взбмофмї пзпрдкз в 
Укоаїлі. Наукмвзи алайіж взбмофмгм жакмлмгавпрва ра взбмофмї нмйірзкз у пуфапліи 
Укоаїлі, ндодгупік у кмлрдкпрі омжвзрку гдкмкоарії в пвірі, нозжвів гм нмпралмвкз 
нзралля цмгм кдрмгмймгіфлзт кмейзвмпрди вфдлля Пдроаезущкмгм в омжукіллі 
сулгакдлрайщлзт номбйдк роалпсмокауіилзт гдкмкоарзфлзт номудпів.  

 Кйыфмві пймва: ноавмвд вфдлля, нпзтмймгіфла хкмйа, хкмйа нмйірзкз ноава, 
ноавмва кмлуднуія, ноавм, омжук, дкмуія, гдоеавлзи упроіи.  

 
 
Палкдвзф И. М., Сдккзв В. О. Уфдлзд Лдмла Пдроаезукмгм в пмводкдллми 

Укоазлд: гмкрозлайщлши вйзялзд ла рдмозы ноава з кмлпрзруузмллмд ноавм 
Ипрмозя уфдлзя Лдмла Пдроаезукмгм в Укоазлд зпрмозди нмпрмяллм вмжмблм-

вйядкшт «нпзтмймгзфдпкзт нмгтмгмв» к нмлзкалзы ноава з нмйзрзкз ноава в 
мфдлщ тмомхзт смокат, а ракед фапрм лдпмвдохдллшт з соагкдлраолшт зпрмозфдп-
кзт, куйщруолшт з пмузайщлшт кмлрдкпрат. В прарщд нмйзрзку ноава оаппкмродл ла 
нозкдод зжбзоардйщлми нмйзрзкз ла оажлшт ъранат оажвзрзя зжбзоардйщлмгм ноава 
з зжбзоардйщлми пзпрдкш в Укоазлд. Науфлши алайзж зжбзоардйщлмгм жакмлмгард-
йщпрва з зжбзоардйщлми нмйзрзкз в пмводкдллми Укоазлд, нодегд впдгм в кмлрдкп-
рд оажвзрзя гдкмкоарзз в кзод, нозвдй к нмпралмвкд вмномпа м кдрмгмймгзфдпкзт 
вмжкмелмпрди уфдлзя Пдроаезукмгм в нмлзкалзз сулгакдлрайщлшт номбйдк роа-
лпсмокаузмллшт гдкмкоарзфдпкзт номудппмв. 

 Кйыфдвшд пймва: ноавмвмд уфдлзд, нпзтмймгзфдпкая хкмйа, хкмйа нмйзрзкз 
ноава, ноавмвая кмлуднузя, ноавм, оажук, ъкмузя, гмпугаопрвдллмд упромипрвм.  
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Pankevich I., Semkiv V. The doctrine of Leon Petrazycki in modern Ukraine: 
doctrinal influence on the theory of law and constitutional law 

The appeal to the heritage of Ukrainian science in its European and world context 
has gained a new impetus in the context of the transformational processes in Ukraine, 
among which the most important are the formation of modern Ukrainian statehood and 
law, as well as the transition from Soviet totalitarianism to a democratic state system. 
Modern scholars in Ukrainian legal science continue the tradition of combining 
fundamentalism and practical direction, while expanding new horizons of philosophical 
and theoretical legal doctrine. Speaking about democratic transformations in Ukraine, 
one can not ignore the scientific heritage the outstanding scientist Leon Petrazycki. 

The history of the doctrine of Leon Petrazycki in Ukraine is a history of ever-
renewed «psychological approaches» to understanding law and politics of law in very 
different forms, and in often imperfect and fragmentary historical, cultural and social 
contexts. Despite the historical preconditions, a psychological school or a school of 
politics of law was not formed in Ukraine. However, the fundamental ideas of the 
psychological school are adopted and critically worked out by many legal concepts, 
including anthropological, axiological, sociological concepts and the concept of legal 
reality. The broadrest space for the development of the theory of the politics of law of 
Leon Petrazycki in Ukraine was created by historical and legal science. The article 
deals with the politics of law on the example of electoral politics at different stages of 
the development of electoral law and the electoral system in Ukraine. Scientific analysis 
of electoral law and electoral politics in contemporary Ukraine, especially in the 
context of the development of democracy in the world, has led to the question of the 
methodological possibilities of Petrazycki doctrine in understanding the fundamental 
problems of transformational democratic processes. In the article these possibilities are 
found in the understanding of Leon Petrazyckias a concept of legal tradition and in the 
mutual connection of the dualistic pair of «right-emotions». This allows us to make a 
conclusion not only about the influence of Leon Petrazycki doctrine on the 
development of jurisprudence in Ukraine, but also on its actualization in the 
philosophico-legal discourse entitled «law, mind, emotion», which raises considerable 
interest in modern legal thought. 

Key words: legal doctrine, psychological school, school of politics of law, legal 
concept, law, mind, emotion, state system. 


