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19 гоугля в Ілпрзрурі гдоеавз і 
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН 
Укоаїлз вігбуймпя пвяркувалля ыві-
йды ілмждклмгм фйдла Науімлайщлмї 
акагдкії лаук Укоаїлз ра Науімлайщ-
лмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, 
номсдпмоа Улівдопзрдру храру Пдл-
пійщвалія Уїйщяка Еййімрра Барйдоа, 
а ракме нодждлрауії лмвзт клзг жа 
имгм уфапры – «Мугоіпрщ нмоівляйщ-
лмгм ноавмжлавпрва» і «Мзомрвмофі 
мндоауії в Укоаїлі» (алгйіипщкмы 
кмвмы). 

У жатмгі вжяйз уфапрщ бйзжщкм 90 
вфдлзт – ыозпрів і нмйірмймгів ж ла-
укмвзт ілпрзрууіи ра улівдопзрдрів 
Кзєва ра ілхзт кіпр. З віраллякз 
взпрунзйз гзодкрмо Ілпрзруру гдо-
еавз і ноава ік. В.М. Кмодущкмгм 
НАН Укоаїлз акагдкік НАН Укоаї-
лз Юоіи Шдкхуфдлкм, гзодкрмо 
Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм удлроу і 
віуд-ноджзгдлр Науімлайщлмї акагд-
кії ноавмвзт лаук Укоаїлз акагдкік 
НАПоН Нарайія Кужлдумва, гмймв-
лзи одгакрмо еуолайу «Поавм Укоа-
їлз» Ойдкпалго Свярмущкзи, ноджз-
гдлр Укоаїлпщкмї апмуіауії кіелаом-
глмгм ноава номсдпмо Ойщга Буркд-
взф ра ілхі вігмкі вфдлі.  

Злакмк взжлалля жапйуг номсд-
пмоа У. Барйдоа прайм имгм уомфзпрд 
лагмомгедлля ніг фап жатмгу жмйм-
рмы кдгаййы Науімлайщлмї акагдкії 
лаук Укоаїлз «За лаукмві гмпяглдл-
ля». 

Помсдпмо Уїйщяк Еййімрр Бар-
йдо є взгарлзк акдозкалпщкзк ра 
алгйіипщкзк уфдлзк, сатівудк ж кі-
елаомглмгм ра кіелаомглмгм нозва-
рлмгм ноава, нмоівляйщлмгм ноавмж-
лавпрва, ноава СРСР ра нмпроагял-
пщкзт гдоеав. 

Віл лаомгзвпя у 1939 о. у 
к. Міллданмйіп (США). Закілфзв 
Акдозкалпщкзи улівдопзрдр, Улівдо-
пзрдр ік. Демла Хмнкілпа ра Гаова-
огпщкзи улівдопзрдр. Згмбув лаукмві 
прундлі гмкрмоа сіймпмсії у гайужі 
ноава (1970 о.) і гмкрмоа ыозгзфлзт 
лаук (1979 о.). Поауывав лаукмвзк 
пнівомбірлзкмк Цдлроу жмвліхлщмї 
нмйірзкз Улівдопзрдру ік. Демла 
Хмнкілпа ра ыозгзфлмгм сакуйщрдру 
Гаоваогпщкмгм улівдопзрдру, взкйа-
гафдк Кармйзущкмгм улівдопзрдру 
Акдозкз, номсдпмомк нмоівляйщлмгм 
ноава ра гдкалмк Шкмйз ноава   
Улівдопзрдрпщкмгм кмйдгеу Лмлгм-
ла, Лмлгмлпщкмгм улівдопзрдру. З 



Публiчне право № 4 (36) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

 

196  

2005 о. є номсдпмомк ноава ра кіе-
лаомглзт віглмпзл Шкмйз ноава ік. 
Дікілпмла Улівдопзрдру храру Пдл-
пійщвалія. Взкйагав у багарщмт ілхзт 
улівдопзрдрат оіжлзт коаїл.  

 
Уїйщяк Барйдо взпрунав як кмл-

пуйщралр і дкпндор цмгм оагялпщкмгм 
ноава і ноава нмпроагялпщкзт гдоеав 
у алгйіипщкзт і акдозкалпщкзт пугат, 
розбулайат і кіелаомглзт аобіроае-
лзт пугат, кіелаомглзт уоягмвзт ра 
лдуоягмвзт могаліжауіят, кмлпуйщра-
лрмк Впдпвірлщмгм балку, Калудйяоії 
оаглзка ж ыозгзфлзт нзралщ Ддо-
еавлмгм гднаоракдлру США, Міліп-
рдопрва ыпрзуії США, Міліпрдопрва 
мтмомлз жгмомв’я і пмуіайщлзт гаоал-
ріи Вдйзкмї Бозралії, Дднаоракдлру 
кіелаомглмгм омжвзрку Вдйзкмї 
Бозралії, Поджзгдлра і нодк’єо-
кіліпроа Лзрвз, Вдотмвлмї Рагз Бі-
ймоупі, Міліпрдопрва ыпрзуії Ужбд-
кзпралу, МЗС Аждобаигеалу. У.Е. 
Барйдо є фйдлмк кмйдгії агвмкарів 
Вдотмвлмгм Сугу США (ж 1970 о.), 
ноауывав у кіелаомглзт ыозгзфлзт 
кмкналіят у Лмлгмлі, Айкарз, Тах-
кдлрі ра іл.  

Уїйщяк Барйдо був гмймвлзк од-
гакрмомк еуолайів ―Harvard 
International Law Journal‖, ―Soviet 
Statutes and Decisions‖, «Yearbook on 
socialist legal systems», «East 
European and Russian Yearbook of 
International and Comparative Law», 
є жаплмвлзкмк і гмймвлзк одгакрм-
омк еуолайу «The Journal of 

Comparative Law». Віл є аврмомк 
нмлаг 1500 лаукмвзт ноаущ, унмояг-
лзкмк, вігнмвігайщлзк одгакрмомк 
фзпйдллзт взгалщ, ндодкйав нмлаг 
2500 лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ра 
пугмвзт оіхдлщ СРСР ра оагялпщкзт 
одпнубйік, Укоаїлз, Рмпіипщкмї Фд-
гдоауії, Біймоупі, Тагезкзпралу, 
Ужбдкзпралу, Кажатпралу, Лзрвз, 
Ларвії, Епрмлії ра іл. Сдодг лзт лзж-
ка кмгдкпів і жакмлів Укоаїлз. Мапзв 

укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва, ндодк-
йагдлзи лзк, є лаибійщхзк в іпрмоії, 
цм кмйз-лдбугщ ндодкйагавпя алг-
йіипщкмы кмвмы. Такме ндодкйав 
алгйіипщкмы кмвмы ноауі ж кіелаом-
глмгм ноава ра нмоівляйщлмгм ноавм-
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жлавпрва багарщмт укоаїлпщкзт уфд-
лзт кзлуймгм і пуфаплмпрі.  

Уїйщяк Барйдо є ілмждклзк фйд-
лмк Науімлайщлмї акагдкії лаук 
Укоаїлз (1992 о.) ра Науімлайщлмї 
акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз 
(2013 о.), фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк 
Міелаомглмї акагдкії нмоівляйщлмгм 
ноава (1983 о.), фйдлмк Акдозкалпщ-
кмгм ілпрзруру ноава (2009 о.), Кмкі-
рдру Цдлроайщлмї і Влуроіхлщмї Ажії 
ноз Бозралпщкіи Акагдкії (2003 о.) 
ра іл.  

На гукку У. Барйдоа, одайщлд, 
нмжзрзвлд ноавм є клмезллзк у 
пвмїт оіжлмрзнмвзт пзпрдкат ра вжа-
єкмгіят і рмку пакд нмоівляйщлд 
ноавмжлавпрвм гає лаикоаці кмейз-
вмпрі гйя имгм ніжлалля и ужагайщ-
лдлля ж кдрмы омжукілля мплмв ноа-

ва. Тмку віл вваеає нмоівляйщлд 
ноавмжлавпрвм лаиваейзвіхмы пдодг 
ыозгзфлзт лаук і «лаикмозпліхзк 
нодгкдрмк, якмку пругдлр кмед ла-
вфарзпя», тмфа лажзває имгм ракме 
пвірмгйяглзк оакуопмк, «алайірзф-
лмы нозжкмы», псдомы гмпйігедлщ, 
кмкнйдкпмк жлалщ, псдомы гіяйщлмп-
рі и, жодхрмы, ілпроукдлрмк бугщ-
якмї ыозгзфлмї гіяйщлмпрі.  

Впд уд, ла имгм гукку, є гоалякз 
жапрмпувалля нмоівляйщлмгм кдрмгу, 
айд гзпузнйілмы нмоівляйщлд ноавм-
жлавпрвм прає фдодж гмпйігедлля 
клмезллзт ноавмвзт явзц, клмез-
лз ноавмвзт пзпрдк жа гмнмкмгмы 
кмкнйдкпу кдрмгів: «В оаккат ракмгм 
нігтмгу клмезлліпрщ ноавмвзт 
явзц, а лд жапрмпувалля ноавмвмгм 
кдрмгу є взоіхайщлзк фзллзкмк; і 
нмоівляйщлм-ноавмвд гмпйігедлля 
бугд ндодгбафарз, айд лд мбмв’яжкмвм 
мбкдеуварзпя жапрмпувалляк нмоів-
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ляйщлмгм кдрмгу». Тмку жайделм віг 
омжвзрку пвірмгйяглзт моієлрауіи, 
ніггмрмвйдлмпрі ыозпрів гм нмоівля-
йщлм-ноавмвмгм ніжлалля ра ілпрзру-
уімлайіжауії мпраллщмгм нмоівляйщлд 
ноавмжлавпрвм у оіжлзт пупнійщпрват 
і в оіжлзи фап лабуває фз лд лабуває 
(а кмейзвм, и вроафає) гзпузнйіла-
олзи праруп.   

Оглієы ж уійди нмоівляйщлмгм 
ноавмжлавпрва є ніжлалля і омжукіл-
ля лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз. 
Жмгла ноавмва пзпрдка лд є гмкм-
гдллмы, мпяглурз мпмбйзвмпрі її см-
окувалля ра сулкуімлувалля кмела 
взмкодкйыыфз її дйдкдлрз, цм жа-
жвзфаи каырщ оіжлд нмтмгедлля, і 
ніжлаыфз їт у вігнмвіглзт їк кмлра-
кме номудпат вжаєкмгіи кіе пмбмы і 

ж пупнійщлзкз фзллзкакз. Тмку нм-
оівляйщлд ноавмжлавпрвм «лд мбкд-
еуєрщпя нмоівлялляк лауімлайщлзт 

ноавмвзт пзпрдк фз їт дйдкдлрів», 
айд ракд нмоівлялля є дйдкдлрмк 
омжукілля пвмгм ноава фдодж нозжку 

ілхмгм в пмбі ра ілхмгм нмоуф іж пм-
бмы. Сакд ракмы є лаукмва сулкуія 
нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва цмгм 
ноавмвмї пзпрдкз, а вгмпкмлайдлля 
мпраллщмї є йзхд нмтіглзк віг її 
ніжлалля.  

Піг фап жатмгу буйм нодждлрмва-
лм жбіолзк прарди У. Барйдоа в укоа-
їлпщкмку ндодкйагі «Мугоіпрщ нмоі-
вляйщлмгм ноавмжлавпрва» (унмояг-

кувалля і лаукмва одгакуія Ойдкпія 
Кодпіла). Дм жбіолзка увіихйз имгм 
ноауі, нозпвяфдлі ігдлрзсікауії і 
омжвзрку ноава Укоаїлз, ілхзт нмп-
роагялпщкзт і нмпрпмуіайіпрзфлзт 
гдоеав, рдмоії и іпрмоії нмоівляйщлм-
гм ноавмжлавпрва, нмоівляйщлмку 
кіелаомглмку ноаву ра іпрмоії кіе-
лаомглмгм ноава, а ракме ілрдов’ы 
У. Е. Барйдоа, взбоала бібйімгоасія 
имгм ноаущ і праррі кмйдг, цм алайі-
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жуырщ имгм влдпмк у омжвзрмк ыоз-
гзфлзт лаук. 

Ілха нодждлрмвала ноауя – клз-
га «Мзомрвмофі мндоауії в Укоаїлі» 
(Peacekeeping Operations in Ukraine), 
ніггмрмвйдла Ойдкпієк Кодпілзк 
(кдоівлзк аврмопщкмгм кмйдкрзву), 
Іозлмы Помудлкм, Кмпрялрзлмк Са-
вфукмк, Ойдлмы Срмикм. Пдодкйага-
фдк і лаукмвзк одгакрмомк алгймкм-
влмгм взгалля взпрунзв Уїйщяк Ба-
рйдо. Клзгу буйм мнубйікмвалм в 
ймлгмлпщкмку взгавлзурві Wildy, 
Simmonds and Hill. 

У омбмрі номалайіжмвалм кіела-
омглм-ноавмві апндкрз кзомрвмофм-
прі, ноавмвд одгуйывалля кзомрвмо-
фмї гіяйщлмпрі ООН, кдталіжкз її 
іліуіывалля, жгіиплдлля, сілалпу-
валля, ілпрзрууіилі мпмбйзвмпрі ут-
вайдлля оіхдлщ ООН цмгм номвд-
гдлля кзомрвмофзт мндоауіи, вз-
жлафдлм взгз кзомрвмофзт мндоа-

уіи, їт нозлузнз, козрдоії, кйапзсі-
кауіы, лмокарзвлм-ноавмві жапагз 
пнівноауі ООН у уіи псдоі ж одгім-
лайщлзкз ра пубодгімлайщлзкз мо-
галіжауіякз. Подгправйдлм алайіж 
гмпвігу жгіиплдлля мплмвлзт взгів 
пуфаплзт кзомрвмофзт мндоауіи, 
взжлафдлм мплмвлі фзллзкз упніх-
лмпрі кзомрвмофзт мндоауіи. 

Впралмвйдлм, цм жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз лд воатмвує пндузсікз кі-
елаомглмї кзомрвмофмї мндоауії 
(ноавмвзи праруп мндоауії, нмоягмк її 
уфапрі в узвійщлзт ра гмпнмгаопщкзт 
ноавмвіглмпзлат, дкроардозрмоіайщ-
лзи праруп її нозкіцдлщ, лднігйдг-
йіпрщ фйдлів мндоауії ыозпгзкуії 
Укоаїлз, а ракме нозвійдї ра ікулі-
рдрз мндоауії ра її фйдлів рмцм). Об-
гоулрмвалі и жаномнмлмвалі номнм-
жзуії цмгм влдпдлля жкіл і гмнмв-
лдлщ гм жакмлмгавпрва Укоаїлз. 

   
 
 


