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Конституційний контроль як вид
державного контролю: змістовнофункціональна характеристика
Суфапла Укоаїла ндодбуває ла
гмпзрщ пкйаглмку іпрмозфлмку драні
пвмгм омжвзрку – драні смокувалля
гдоеавз євомндипщкмгм оівля. Сщмгмглі в лахіи гдоеаві жгіиплыєрщпя
пралмвйдлля гдкмкоарзфлзт жапаг
омжвзрку пупнійщпрва ра одсмокувалля пзпрдкз нубйіфлмї вйагз жагйя
смокувалля гдоеавз євомндипщкмгм
оівля. Взжлафайщлзкз дйдкдлракз
ракмгм пзпрдклмгм одсмокувалля є

кмлпрзрууіила і агкіліпроарзвла одсмокз, цм каырщ жабджндфзрз дсдкрзвлд сулкуімлувалля впщмгм гдоеавлмгм кдталіжку. Забджндфдлля ужгмгедлмї гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї
вйагз лд є фзкмпщ лджкіллзк, а взкагає нмпріилмгм кмлромйы, дсдкрзвліпрщ якмгм гаоалрує байалп ра пріикіпрщ пзпрдкз нубйіфлмї вйагз, жабджндфує її вігнмвігліпрщ ілрдодпак
гдоеавз ра пупнійщпрва. Оогалз кмл-
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прзрууіилмгм кмлромйы жгіиплыырщ
нмгіблу омйщ ндох жа впд рзк, цм
жабджндфуырщ вдотмвдлпрвм Кмлпрзрууії, взоіхуырщ взлзкаыфі в пзпрдкі
нубйіфлзт могалів пундодфкз ж нзралщ нмвлмваедлщ і, цм лд кдлх ваейзвм, првмоыырщ гаоалрії ноавмвмгм
одгуйывалля нмйірзфлзт омжбіелмпрди, цм взлзкаырщ у пупнійщпрві. Ілакхд каеуфз, кмлпрзрууіилзи кмлромйщ є жапмбмк і кмейзвіпры жабджндфдлля прабійщлмпрі пупнійщпрва.
Дмпйігедлляк номбйдк гдоеавлмгм кмлромйы жагаймк і мкодкзт
имгм взгів жаикайзпщ ракі вфдліагкіліпроарзвіпрз, як В. Б. Авдо’ялмв,
О. Ф.
Алгоіикм,
Ю. П.
Бзряк,
В. М. Гаоацук,
Т. В.
Кмолякмва,
Є. А. Кмфдогіл,
О. П.
Пмйілдущ,
М. С. Сругдлікіла, М. М. Тзцдлкм,
В. С. Шдпрак. Щм прмпуєрщпя вйаплд
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, рм ыозгзфла нозомга галмгм ілпрзруру гмпйігеувайапщ у ноауят Баикуоармва М., Баралмва О., Гдмогіуз А., Гдогдйіилзка В., Деуля В., Дмкбомвпщкмгм І., Кайыелмгм Р., Кдйщкала М.,
Кмжыбоз М., Кмнзйдлка О., Маорзлдлка П., Маоудйяка О., Мзомлдлка
О., Пмгмоійка В., Савдлка М., Савфдлка М., Сдйівалмва А., Срдуыка П.,
Тдпйдлкм М., Тмгзкз Ю., Фозущкмгм Ю., Шанмвайа В., Шдкхуфдлка Ю.,
Южщкмва Л. ра іл. Оглак нодгкдрмк
гмпйігедлщ
вірфзжлялзт
вфдлзтноавмжлавуів буйз, в мплмвлмку, нзралля омйі ілпрзруру кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в кдталіжкі ноавмвмї
мтмомлз кмлпрзрууії. Тмбрм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ омжгйягавпя ж
нмжзуіи лаукз кмлпрзрууіилмгм ноава, рмгі як нзралля пурлмпрі кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як мпмбйзвмї
могаліжауіилм-ноавмвмї смокз гдоеавлмї гіяйщлмпрі ра мжлак, які таоакрдозжуырщ имгм як мкодкзи взг гдоеавлмгм кмлромйы жайзхайзпщ нмжа
увагмы вфдлзт-ноавмжлавуів.
Сакд рмку кдрмы праррі є гмпйігедлля пурлмпрі ра сулкуімлайщлзт
мпмбйзвмпрди кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як пндузсіфлмгм взгу гдоеавлм-ноавмвмї гіяйщлмпрі, мкодпйдлля
таоакрдолзт озп кмлпрзрууіилмгм

10

кмлромйы як взгу гдоеавлмгм кмлромйы ра взжлафдлля имгм мплмвлзт
жавгалщ вігнмвіглм гм взкмг гдкмкоарзфлмгм пупнійщпрва ра євомндипщкмгм вдкрмоа омжвзрку Укоаїлз.
Пмлярря «кмлромйщ» взжлафаєрщпя як номудп жабджндфдлля гмпяглдлля могаліжауієы пвмєї кдрз, цм пкйагаєрщпя жі впралмвйдлля козрдоіїв,
взжлафдлля сакрзфлм гмпяглурзт
оджуйщрарів і жгіиплдлля кмодкрзвів у
рмку оажі, якцм гмпяглурі оджуйщрарз
пуррєвм вігоіжляырщпя віг упралмвйдлзт козрдоіїв [1, c. 293]. Фулкуія
кмлромйы лд рійщкз жабджндфує жакмлліпрщ, гмрозкалля мбмв’яжкмвзт
взкмг, а и ндодгбафає номвдгдлля
ндодвіокз ла нодгкдр гмпяглдлля
жакйагдлмї в ноавмвіи лмокі кмгдйі, а
ракме алайіж сакрзфлмгм пралу взкмлалля впралмвйдлзт лмокмы ноавзй
нмвдгілкз, мрозкалзт оджуйщрарів.
Піпйя ущмгм кмлромйщлзи могал жгіиплыє алайіж вігнмвіглмпрі сакрзфлмгм
пралу, пніввіглмхдлля оджуйщрарів
ндвлмї ноавмвмї лмокз уійяк [2,
п. 38]. На гукку В. Б. Авдо’ялмва,
кмлромйщ нмйягає у впралмвйдллі оджуйщрарів гіяйщлмпрі ндвлзт пуб’єкрів,
гмнуцдлзт вігтзйдлщ віг нозилярзт
взкмг, нозлузнів могаліжауії, взявйдллі нозфзл узт вігтзйдлщ, а ракме
у взжлафдллі хйятів нмгмйалля ндодхкмг гйя дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля впієї пзпрдкз [3, п. 351].
У Вдйзкмку рйукафлмку пймвлзку укоаїлпщкмї кмвз рдокіл «кмлромйщ» кає кійщка жлафдлщ: 1) ндодвіока вігнмвіглмпрі кмлромйщмвалмгм
мб’єкра
впралмвйдлзк
взкмгак;
2) ндодвіока, мбйік гіяйщлмпрі кмгм-,
фмгм-лдбугщ, лагйяг жа кзкпщ, фзкмпщ;
3) упралмва фз могаліжауія, цм жгіиплыє лагйяг жа кзк-, фзк-лдбугщ абм
ндодвіояє имгм; 4) жбіолд віг пймва
«кмлромйдоз» [4, п. 569].
Оред, у рдокілі «кмлромйщ» вігмбоаедлі:
а) ндвла
гіяйщліпрщ;
б) пуб’єкрз вігнмвіглмї гіяйщлмпрі [5].
Оглак, в ыозгзфліи йірдоаруоі кмлромйщ омжгйягаєрщпя жгдбійщхмгм як
ндвла гіяйщліпрщ, мплмвлмы кдрмы
якмї є нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ
ра прзкуйывалля упіт жауікавйдлзт

Конституційний контроль як вид державного контролю: . . .
прмоіл гм нмвдгілкз в кдеат ноавмвмгм нмйя. Загаймк кмлромйщ фапрм
нмяплыєрщпя фдодж ракі пзлмлікз, як
«ндодвіока, лагйяг, одвіжія вфзлків,
пноав» абм номпрм «ндодвіока». Так,
В. Гаоацук взжлафає кмлромйщ як
ндодвіоку, а ракме пнмпрдодедлля ж
кдрмы ндодвіокз гйя номрзгії фмкупщ
лдбаеалмку, взявйдлля, вігвдолдлля
ра нознзлдлля номрзноавлмї нмвдгілкз ж бмку кмгм-лдбугщ [6].
Як
пноавдгйзвм
жажлафає
В. Б. Авдо’ялмв, гдоеава є мглзк ж
гмймвлзт пуб’єкрів жгіиплдлля кмлромйщлмї сулкуії у пупнійщпрві. Агед
вмла лагійдла одайщлзкз нмвлмваедллякз гйя внйзву ла пупнійщпрвм,
ноз жгіиплдллі якмгм вмла нмкйагаєрщпя і ла жапмбз кмлромйы. Оред,
гдоеавлзи кмлромйщ є ваейзвзк
взгмк гіяйщлмпрі гдоеавз, цм жгіиплыєрщпя унмвлмваедлзкз гдоеавлзкз могалакз, нмпагмвзкз мпмбакз, і
пноякмвалзи ла жабджндфдлля жакмллмпрі и гзпузнйілз [3, c. 351]. Позжлафдлля гдоеавлмгм кмлромйы нмйягає в рмку, цм гдоеава фдодж ндвлі
могаліжауіилі смокз і проукруоз
првмоыє пзпрдку кмлромйы, лагйягу,
ндодвіокз взкмлалля фзллзт лмок і
ноавзй, упулдлля ра лдгмнуцдлля
вігтзйдлщ віг взжлафдлзт наоакдроів.
Кмлромйщ є дйдкдлрмк гдоеавлмї
вйагз, а кмлромйщлі віглмпзлз лмпярщ
вйаглзи таоакрдо [7, 30].
Щм прмпуєрщпя нмлярря «гдоеавлзи кмлромйщ», рм в ыозгзфліи длузкймндгії жа одгакуієы Ю. С. Шдкфухдлка, віл взжлафаєрщпя як «гіяйщліпрщ гдоеавлзт могалів цмгм жанмбігалля, взявйдлля ра нознзлдлля гіи,
цм пундодфарщ впралмвйдлзк гдоеавмы лмокак і ноавзйак…» [8, c. 138].
Якцм алайіжуварз лаукмві нігтмгз гм взжлафдлля галмгм нмлярря, рм,
ланозкйаг, рм имгм взжлафаырщ як
пукунліпрщ гіи, які пуб’єкрз кмлромйы
везваырщ прмпмвлм нігкмлромйщлзт
мб’єкрів гйя гмпяглдлля уійди кмлромйы ж кдрмы жанмбігалля праглауії
ра оуилувалля пзпрдкз гдоеавлзт
сулкуіи ніг внйзвмк жмвліхліт ра
влуроіхліт фзллзків [9, п. 6], як пакмпріилм фз жмвліхлщм іліуіимвалу

гіяйщліпрщ унмвлмваедлзт ла рд
пуб’єкрів, кмроа пноякмвала ла впралмвйдлля сакрзфлзт галзт цмгм
мб’єкрів ущмгм кмлромйы гйя взжлафдлля її вігнмвіглмпрі/лдвігнмвіглмпрі рзк ноавмкіолзк муіллзк козрдоіяк, кмроі ндодгбафаырщ жапрмпувалля агдкварлзт мрозкалмку оджуйщрармві жатмгів одагувалля в улмокмвалмку нмоягку [10, п. 16]. Такзк
фзлмк, ла вігкілу віг жагайщлмгм нмлярря кмлромйы, гйя гдоеавлмгм ндодгбафдлм цд и пукунліпрщ нодвдлрзвлзт ра нознзляыфзт жатмгів.
Нджайделм віг рмгм, проукруоуєрщпя кмлромйщла сулкуія в оаккат
гдоеавлмгм могалу, гйя якмгм уя сулкуія лд є мплмвлмы, абм првмоыєрщпя
пндуіайіжмвалзи кмлромйщлзи могал,
впі кмлромйщлі сулкуії каырщ пнійщлі
озпз, цм мбукмвйдлі пурліпры гдоеавлмгм кмлромйы. Пм-ндохд, впі кмлромйщлі могалз, одайіжуырщ в ыозгзфліи смокі мпмбйзву сулкуіы гдоеавлмї вйагз; нм-гоугд, сулкуії гдоеавлмгм кмлромйы нозракаллі йзхд
могалак гдоеавлмї вйагз і уноавйілля, рмку лдгдоеавлі могаліжауії ра
мб’єглалля сулкуіи гдоеавлмгм кмлромйы лд жгіиплыырщ; нм-родрє, кмлромйщлі сулкуії взпрунаырщ ілпроукдлрмк, жапмбмк одайіжауії сулкуіи
гдоеавз; нм-фдрвдорд, гдоеавлзи
кмлромйщ жгіиплыєрщпя віг ікдлі гдоеавз в уіймку, рмку лджайделм віг
рмгм, якзкз могалакз одайіжуырщпя
сулкуії гдоеавлмгм кмлромйы, вмлз
каырщ жагайщлмгдоеавлзи таоакрдо.
Оред, ж мглмгм бмку, гдоеавлзи
кмлромйщ
є
агкіліпроарзвлмноавмвмы кардгмоієы, яка взжлафає
ваейзвзи ланоякмк гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї вйагз, а ж ілхмгм, – віл
є мглієы ж сулгакдлрайщлзт мплмв
омжвзрку гдоеавлмпрі, цм гмжвмйяє
гмвмозрз ном лщмгм як кмлпрзрууіилм-ноавмву кардгмоіы.
Пм пурі, гдоеавлзи кмлромйщ гіє
як єгзла пзпрдка, яка пкйагаєрщпя ж
мкодкзт йалмк, цм в аврмлмклмку
одезкі взкмлуырщ вйапрзві їк жавгалля и сулкуії, які взжлафаырщпя
кмлпрзрууієы, жакмлакз ра ілхзкз
лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз. За-
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йделм віг могалів, які имгм жгіиплыырщ, гдоеавлзи кмлромйщ кмед нмгійярзпщ ла кмлромйщ жакмлмгавфмї
вйагз, ноджзгдлрпщкзи кмлромйщ, кмлромйщ взкмлавфмї вйагз, пугмвзи
кмлромйщ, кмлромйщ мкбугпкдла і іл.
Окодкзк жа кдрмы, нозжлафдлляк, мпмбйзвмпрякз жгіиплдлля, взгмк гдоеавлмгм кмлромйы кмела
вваеарз кмлпрзрууіилзи кмлромйщ.
На гукку І. Сйігдлка, віл є пндуіайіжмвалзк кдталіжкмк, пзпрдкмы жабджндфдлля кмлпрзрууії як лмокарзвлм-ноавмвмгм акра взцмї ыозгзфлмї
пзйз, оіжлмвзгмк кмлромйы як вігнмвіглмї сулкуії [11, п. 74]. В. Чзокіл
лагмймхує: «На вігкілу віг вігмкфмгм
ра агкіліпроарзвлмгм кмлромйы, якзи
вдгдрщпя могалакз, цм жгіиплыырщ і
ілхі сулкуії, уди гдкмкоарзфлзи
ілпрзрур вігігоає пдоимжлу нодвдлрзвлу омйщ, кмйз, гіыфз фіркм, пнмлукає
лд рійщкз могалз гдоеавлмї вйагз, а
и кмелмгм фйдла пупнійщпрва гм ноавмвзт, кмлпрзрууіилзт гіи» [12, п.17].
Сурліпрщ кмлпрзрууіилмгм кмлромйы вфдлі ноавмжлавуі взжлафаырщ
нм-оіжлмку. Окодкі вфдлі жвмгярщ
пурліпрщ кмлпрзрууіилмгм кмлромйы
йзхд гм взжлафдлля кмлпрзрууіилмпрі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. Так, В.
Макйакмв взжлафає кмлпрзрууіилзи
кмлромйщ як вйагу, лагалу вігнмвіглмку могалу кмлромйыварз і в оажі
лдмбтіглмпрі палкуімлуварз вігнмвігліпрщ абм лдвігнмвігліпрщ кмлпрзрууії
акрів, нозилярзт оіжлзкз могалакз
нубйіфлмї вйагз і мпмбйзвм жакмлів,
нозилярзт нодгправлзущкзкз упралмвакз [13, п. 122]. Алаймгіфлмї гуккз гмрозкуырщпя і ракі вфдлі, як
В. Ндопдпялу [14, п. 22], В. Шанмвай
[15, п. 304], нмйщпщкі ноавмжлавуі
М. Беджілпщкзи ра Д. Руппм [16,
п. 154; 17, п. 11]. Така нмжзуія, ла лах
нмгйяг, жлафлм жвуеує кмйм мб’єкрів
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, агед в
якмпрі мб’єкрів ракмгм кмлромйы кмеурщ взпрунарз лд йзхд акрз, а и гії
могалів нубйіфлмї вйагз ра гомкагпщкзт мб’єглалщ.
У бійщх пкйагліи смокі кмлпрзрууіилзи кмлромйщ взжлафаєрщпя,
ланозкйаг, М. Віроукмк, якзи вкйы-
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фає у имгм жкіпр лд йзхд ндодвіоку
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії лмокарзвлзт ноавмвзт акрів, а и ндодвіоку
вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзк лмокак гіяйщлмпрі пуб’єкрів пупнійщлзт
віглмпзл [18, п. 100]. Цы нмжзуіы
нігрозкує А. Гоабзйщлікмв, якзи взжлафає кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як
бугщ-яку смоку ндодвіокз ла вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії акрів і гіи могалів нубйіфлмї вйагз, а ракме гомкагпщкзт мб’єглалщ, цм жгіиплыырщ нубйіфлі сулкуії, абм првмодлзт гйя уфапрі у жгіиплдллі нубйіфлмї вйагз [19,
п. 5]. Така нмжзуія гмпзрщ нмвлм вігмбоаеає кмйм мб’єкрів кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, мглак лд омжкозває
номудпуайщлзи апндкр жкіпру нмлярря
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы.
Акудлр ла жкіпрмвлмку апндкрі
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы кіпрзрщпя
у взжлафдллі Ж. Овпднял, яка жажлафає, цм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ є
жапмбмк і кмейзвіпры жабджндфдлля
прабійщлмпрі пупнійщпрва хйятмк нмпйігмвлмгм і бджндодовлмгм таоакрдоу
имгм омжвзрку жа гмнмкмгмы ндодвіокз, взявйдлля, кмлпрарауії ра упулдлля лдвігнмвіглмпрди лмокарзвлзт
акрів Кмлпрзрууії, в тмгі якмї могалз
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы унмвлмваедлі пкапмвуварз взявйдлі лдвігнмвіглмпрі [20, п. 47]. Стмемї гуккз
гмрозкуырщпя В. Чіокіл [21, п. 623],
Ю. Шуйщедлкм [22, п. 9], М. Дмкагайа [23, п. 10], З. Чдхдикм-Смтаущкзи
[24, п. 53]. Оглак у гдсіліуіят узт
ноавмжлавуів лд взжлафаырщпя ноавмві лапйігкз взжлалля лдкмлпрзрууіилзкз гіи (бджгіяйщлмпрі) могалів нубйіфлмї вйагз, їт нмпагмвзт мпіб ра
ілхзт
пуб’єкрів
кмлпрзрууіилмноавмвзт віглмпзл, які кмеурщ бурз
мб’єкрмк кмлпрзрууіилмгм кмлромйы.
У оягі гмпйігедлщ вфдлі жвдораырщ увагу ла пзпрдклі мпмбйзвмпрі
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як ла мглу ж имгм пурліплзт таоакрдозпрзк.
Так, О. Зікіл номнмлує омжгйягарз
кмлпрзрууіилзи кмлромйщ лд йзхд як
гіяйщліпрщ ж ндодвіокз ла вігнмвігліпрщ кмлпрзрууії ноавмвзт лмок, а и
як пзпрдку жатмгів, пноякмвалзт ла
одайщлд впралмвйдлля, нігрозкалля,

Конституційний контроль як вид державного контролю: . . .
жкіулдлля і віглмвйдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку. Кмлпрзрууіилзи
кмлромйщ гмпйіглзк взжлафає як гіяйщліпрщ унмвлмваедлзт могалів гдоеавлмї вйагз (нмпагмвзт мпіб) цмгм
впралмвйдлля, нігрозкалля, жкіулдлля і віглмвйдлля кмлпрзрууіилмгм
нмоягку, яка нмйягає у ндодвіоуі ла
вігнмвігліпрщ кмлпрзрууії ноавмвзт
акрів абм гіи пндуіайщлзт пуб’єкрів
гдоеавлмї вйагз (могалів гдоеавз і
нмпагмвзт мпіб жі пндуіайщлзк кмлпрзрууіилм ноавмвзк прарупмк), а жа
лдмбтіглмпрі – в нознзлдллі кмлпрзрууіилзт нмоухдлщ і нозряглдллі
взллзт гм кмлпрзрууіилмї вігнмвігайщлмпрі [25, п. 8, 13]. Навдгдлд взжлафдлля є мглмфаплм хзомкзк і вужщкзк, мпкійщкз вмлм, ж мглмгм бмку,
мтмнйыє ракі ваейзві пкйагмві жкіпру
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як ндодвіока кмлпрзрууіилмпрі як акрів, рак і
гіи могалів гдоеавлмї вйагз ра їт
нмпагмвзт мпіб, а ж ілхмгм – жвуеує
кмйм мб’єкрів кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, жайзхаыфз жа имгм кдеакз
ндодвіоку кмлпрзрууіилмпрі акрів і
гіи мпіб, цм лд віглмпярщпя гм «могалів гдоеавз і нмпагмвзт мпіб жі пндуіайщлзк кмлпрзрууіилм-ноавмвзк прарупмк», ланозкйаг, могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, фйдлів і (абм) нозтзйщлзків нмйірзфлмї наорії рмцм, цм
кає кіпуд в мкодкзт коаїлат.
Звіплм е, цм кмлкодрлі смокуйывалля нмлярря кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы і лаявлі омжбіелмпрі в нмжзуіят гмпйіглзків багарм в фмку жайдеарщ віг рзт пупнійщлм-нмйірзфлзт
ра іпрмозфлзт укмв, в якзт вмлз гаырщпя, мпмбйзвмпрди лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля прарупу абм
кмкндрдлуії могалів кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы. Ріжлзуя взжлафдлщ кмлпрзрууіилмгм кмлромйы нмяплыєрщпя,
мкоік рмгм, оіжлмкалірліпры мб’єкрів
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы: в мглзт
гдоеават лзкз є взкйыфлм жакмлз ра
нігжакмллі акрз, в ілхзт – ракме
кіелаомглі гмгмвмоз, ілхі акрз, цм
каырщ жагайщлу гіы, нм-родрє – цд и
гії нмпагмвзт мпіб і фйдлів гомкагпщкзт мб’єглалщ. За смокмы кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кмед бурз як нмнд-

одглік, цм жгіиплыєрщпя гм лабоалля
акрмк фзллмпрі, рак і лапрунлзк, цм
номвмгзрщпя ніпйя лабоалля акрмк
фзллмпрі. Взжлалля акра лдкмлпрзрууіилзк кмед пнозфзлзрз оіжлі ноавмві лапйігкз (взжлалля акра лдгіиплзк ж кмкдлру имгм взгалля, ж гарз
впруну в пзйу оіхдлля пугу абм ілхмї
гарз, взжлафдлмї пугмк), цм рак пакм
внйзває ла нмлярря кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы, якд гаєрщпя мкодкзкз
вфдлзкз [26, п. 208].
Такзк фзлмк, впі лавдгдлі лакз
взжлафдлля ж рзк абм ілхзк прундлдк гдрайіжауії вігмбоаеаырщ мплмвлі
мжлакз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як
мкодкмгм взгу гдоеавлмгм кмлромйы.
Алайіж пурлмпрі кмлпрзрууіилмгм
кмлромы гмжвмйяє првдогеуварз, цм
кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кає лапрунлі мпмбйзвмпрі: нм-ндохд, галзи
оіжлмвзг гдоеавлмгм кмлромйы жгіиплыырщ нмпріилі могалз гдоеавз, гйя
якзт кмлпрзрууіилзи кмлромйщ є мплмвлзк взгмк гіяйщлмпрі, їтлік сулкуімлайщлзк нозжлафдлляк; нм-гоугд,
уд смока гіяйщлмпрі гдоеавз, яка
нмбугмвала ла номсдпіиліи мплмві;
нм-родрє, нмоівлялм іж ілхзкз взгакз гдоеавлмгм кмлромйы, кмлпрзрууіилзи кмлромйщ бійщхмы кіомы
мтмнйыє псдоу ноавмрвмофмпрі, тмфа
жгіиплыєрщпя і у псдоі ноавмжапрмпувалля; нм-фдрвдорд, уд пндуіайіжмвалзи кдталіжк мтмомлз кмлпрзрууії
вігнмвіглмї гдоеавз, якзи жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы ндодвіокз, взявйдлля, кмлпрарауії ра упулдлля лдвігнмвіглмпрди лмокарзвлзт акрів ра гіи
могалів нубйіфлмї вйагз ра їт нмпагмвзт мпіб кмлпрзрууії, в тмгі якмї могалз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы каырщ нмвлмваедлля пкапмвуварз взявйдлі лдвігнмвіглмпрі.
Хаоакрдозжуыфз кмлпрзрууіилзи
кмлромйщ як взг гдоеавлмгм кмлромйы, ваорм взтмгзрз ж лапрунлзт
мжлак гдоеавлмгм кмлромйы.
1. Віглмпзлз кіе кмлромйыыфзк
і нігкмлромйщлзк і пуб’єкрмк (нігкмлромйщліпрщ). Вйаплд кмлпрзрууіилзи
кмлромйщ є вйагмы, яка лагала вігнмвіглмку могалу кмлромйыварз і в оажі
лдмбтіглмпрі палкуімлуварз вігнмвіг-
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ліпрщ абм лдвігнмвігліпрщ кмлпрзрууії
акрів, нозилярзт оіжлзкз могалакз
нубйіфлмї вйагз і мпмбйзвм жакмлів,
нозилярзт нодгправлзущкзкз упралмвакз [27, п. 122].
2. Об’єкрмк гдоеавлмгм кмлромйы як ноавзйм, взпрунає жакмлліпрщ,
а ракме гмуійщліпрщ гіи кмлромйщмвалмгм. Бджнмпдодглік мб'єкрмк кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є віглмпзлз у
псдоі одайіжауії пвмїт вйаглзт нмвлмваедлщ, як ноавзйм, взцзкз могалакз гдоеавз абм її нмпагмвзкз мпмбакз, цм вмймгіырщ пндуіайщлзк ноавмвзк прарупмк. Мдрмы кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є нознзлдлля пномб
бугщ-якмї гійкз вйагз ндодвзцзрз
пвмї кмлпрзрууіилі нмвлмваедлля абм
жгіиплыварз їт одайіжауіы у лдкмлпрзрууіилзи пнмпіб, цм ракме вдгд гм
нмоухдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку,
мпкійщкз лд кмела гмкмгрзпя ноавмвзт уійди лдноавмвзкз кдрмгакз.
Такзк фзлмк, гмймвлмы кдрмы кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є мтмомла і
жатзпр кмлпрзрууіилмгм йагу хйятмк
одайіжауії (жапрмпувалля) кардоіайщлзт мтмомллзт (жатзплзт) кмлпрзрууіилзт лмок. Тмбрм прмпмвлм мб’єкра
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы ваорм
гмвмозрз ном кмлпрзрууіилу жакмлліпрщ.
3. Оогалз гдоеавлмгм кмлромйы
фапрм лагійдлі мпмбйзвзк ноавмк
пкапмвуварз оіхдлля кмлромйщмвалмгм. Гмвмояфз ном кмлпрзрууіилзи кмлромйщ, пйіг жажлафзрз, цм,
ланозкйаг, взжлалля лмокарзвлмгм
акра абм мкодкзт имгм нмймедлщ ракзкз, цм лд вігнмвігаырщ кмлпрзрууії, ряглд жа пмбмы вроару фзллмпрі
ракзк акрмк і нмвзллм, вігнмвіглм,
прарз нігправмы вігкілз у впралмвйдлмку нмоягку нмймедлщ ілхзт лмокарзвлзт акрів, які бажуырщпя ла акрі
абм нмймедллі акра, взжлалмгм лдкмлпрзрууіилзк [28, п. 46].
4. У взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк, гм нігкмлромйщлмгм пуб’єкра
кмеурщ
жапрмпмвуварзпя
жатмгз
внйзву. Срмпмвлм кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы в галмку апндкрі іплує ндвла номбйдка жапрмпувалля жатмгів
нозкупу у взнагку лдвзкмлалля
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нознзпів могалів кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы. Скйагліпрщ впралмвйдлля
пндуіайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа лдвзкмлалля абм лдлайделд взкмлалля
акрів могалів кмлпрзрууіилмгм кмлромйы
нмйягає
в
мпмбйзвмпрят
пуб’єкрів, якзк агодпуырщпя уі акрз.
Нзкз лаифапріхд є взці могалз гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля, жкіпр і ноавмвзи
одезк гіяйщлмпрі якзт, а ракме нігправз, нмоягмк і укмвз їт нозряглдлля
гм вігнмвігайщлмпрі гмпзрщ пндузсіфлі. Дйя узт пуб’єкрів гмймвлзк взгмк
вігнмвігайщлмпрі кмед бурз вігнмвігайщліпрщ нмйірзфла [29, п. 66]. В
якмпрі «жатмгів нмйірзфлмї вігнмвігайщлмпрі» гдякі вфдлі лажзваырщ вігнмвігайщліпрщ гднурарів абм ілхзт
нмпагмвзт мпіб взбмолзт гдоеавлзт
могалів ндодг гомкагялакз, яка нмйягає у кмейзвмку лдмбоаллі їт ла
взбмолу нмпагу в нмгайщхмку; вігправку могалу гдоеавлмї вйагз абм
нмпагмвмї мпмбз жа нмйірзфлзкз кмрзвакз і р. іл. [30, п. 151].
Взтмгяфз ж оджуйщрарів номвдгдлмгм гмпйігедлля, бафзкм, цм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кає фіркм взоаедлзи гдоеавлм-ноавмвзи таоакрдо, мпкійщкз є пндузсіфлмы гіяйщліпры гдоеавлзт могалів, лагійдлзт
пндуіайщлмы кмкндрдлуієы, яка жгіиплыєрщпя жа пувмом взжлафдлмы номудгуомы і нмйягає у ндодвіоуі, взявйдллі, кмлпрарауії ра упулдллі лдвігнмвіглмпрди кмлпрзрууії жакмлів, ілхзт лмокарзвлзт акрів, а ракме гіи
(бджгіяйщлмпрі) могалів нубйіфлмї
вйагз, могаліжауіи абм гомкагпщкзт
мб’єглалщ ра взлдпдлля ла уіи нігправі оіхдлщ, цм каырщ жагайщлммбмв’яжкмвзи і мпрармфлзи жа пвмїк
ыозгзфлзкз лапйігкакз таоакрдо.
Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ жлатмгзрщпя у псдоі жабджндфдлля гдоеавлмї
могаліжауії в уіймку, рмку пуб’єкракз
кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є йзхд
могалз гдоеавз, цм жабджндфуырщ
одайіжауіы гдоеавлмї вйагз. Взжлафайщлзк сакрмомк гйя таоакрдозпрзкз нмлярря кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є жагайщла ігдя, цм мбгоулрмвує
лдмбтігліпрщ іплувалля ілпрзруру
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кмлпрзрууіилмгм кмлромйы і пндузсіку имгм жавгалщ, гм якзт віглмпярщпя: жабджндфдлля вдотмвдлпрва кмлпрзрууії у влуроіхліи ноавмвіи пзпрдкі; жабджндфдлля бджнмпдодглщмї і
ноякмї гії кмлпрзрууії; жабджндфдлля
гмрозкалля кмлпрзрууії впіка могалакз і мпмбакз, мбкдедлля могалів
гдоеавлмї вйагз в нозиляррі лдкмлпрзрууіилзт акрів; взкмозпралля кмлромйщлзт нмвлмваедлщ ж кдрмы омжвзрку ноавмвмгм номпрмоу в оаккат
кмлпрзрууіилмї жакмллмпрі, првмодлля
ноавмвзт кмейзвмпрди гйя омжвзрку

жакмлмгавпрва в оаккат ноавмвмгм
нмйя, мплмвз якмгм жакоінйдлі в кмлпрзрууії вігнмвіглмї гдоеавз, жабджндфдлля прабійщлмпрі пупнійщпрва
хйятмк нмпйігмвлмгм і бджндодовлмгм
таоакрдоу имгм омжвзрку. У жв’яжку ж
взцджажлафдлзк нмгайщхмгм взвфдлля нмродбуырщ нозлузнз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы, сулкуімлайщлі ра
номудпуайщлі апндкрз имгм одайіжауії
ж кдрмы взжлафдлля кіпуя кмлпрзрууіилмгм кмлромйы в кдталіжкі гдоеавлмї вйагз.
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Буталдвзф О. М., Івалмвпщка А. М. Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як взг гдоеавлмгм кмлромйю: жкіпрмвлм-сулкуімлайщла таоакрдозпрзка
У праррі номалайіжмвалм пурліпрщ ра сулкуімлайщлі мпмбйзвмпрі кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы як пндузсіфлмгм взгу гдоеавлм-ноавмвмї гіяйщлмпрі, мкодпйдлм таоакрдолі
озпз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы як взгу гдоеавлмгм кмлромйы ра взжлафдлм имгм
мплмвлі жавгалля у псдоі впралмвйдлля, нігрозкалля, жкіулдлля і віглмвйдлля кмлпрзрууіилмгм нмоягку.
Хаоакрдозжуыфз кмлпрзрууіилзи кмлромйщ як взг гдоеавлмгм кмлромйы, аврмоз
взтмгзйз іж лапрунлзт мжлак гдоеавлмгм кмлромйы: віглмпзлз кіе кмлромйыыфзк і
нігкмлромйщлзк і пуб’єкрмк (нігкмлромйщліпрщ), мб’єкр гдоеавлмгм кмлромйы (жакмлліпрщ ра гмуійщліпрщ гіи кмлромйщмвалмгм), ноавм могалів гдоеавлмгм кмлромйы пкапмвуварз оіхдлля кмлромйщмвалмгм.
Взжлафдлм, цм кмлпрзрууіилзи кмлромйщ кає фіркм взоаедлзи гдоеавлмноавмвзи таоакрдо, мпкійщкз є пндузсіфлмы гіяйщліпры гдоеавлзт могалів, лагійдлзт
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пндуіайщлмы кмкндрдлуієы, яка жгіиплыєрщпя жа пувмом взжлафдлмы номудгуомы і
нмйягає у ндодвіоуі, взявйдллі, кмлпрарауії ра упулдллі лдвігнмвіглмпрди кмлпрзрууії
жакмлів, ілхзт лмокарзвлзт акрів, а ракме гіи (бджгіяйщлмпрі) могалів нубйіфлмї вйагз, могаліжауіи абм гомкагпщкзт мб’єглалщ ра взлдпдлля ла уіи нігправі оіхдлщ, цм
каырщ жагайщлммбмв’яжкмвзи і мпрармфлзи жа пвмїк ыозгзфлзкз лапйігкакз таоакрдо.
Кйюфмві пймва: кмлромйщ, гдоеавлзи кмлромйщ, кмлпрзрууіилзи кмлромйщ, кмлпрзрууія, таоакрдолі озпз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы.

Буталдвзф А. Н., Ивалмвпкая А. Н. Кмлпрзруузмллши кмлромйщ как взг гмпугаопрвдллмгм кмлромйя: пуцлмпрлм-сулкузмлайщлая таоакрдозпрзка
В прарщд номалайзжзомвалш пуцлмпрщ з сулкузмлайщлшд мпмбдллмпрз кмлпрзруузмллмгм кмлромйя как пндузсзфдпкмгм взга гмпугаопрвдллм-ноавмвми гдярдйщлмпрз,
мнодгдйдлш таоакрдолшд фдорш кмлпрзруузмллмгм кмлромйя как взга гмпугаопрвдллмгм кмлромйя з дгм мплмвлшд жагафз в мбйапрз упралмвйдлзя, нмггдоеалзя, укоднйдлзя з вмппралмвйдлзя кмлпрзруузмллмгм нмоягка.
Хаоакрдозжуя кмлпрзруузмллши кмлромйщ как взг гмпугаопрвдллмгм кмлромйя,
аврмош зптмгзйз зж пйдгуыцзт нозжлакмв гмпугаопрвдллмгм кмлромйя: мрлмхдлзя
кдегу кмлромйзоуыцзк з нмгкмлромйщлшк пубчдкрмк (нмгкмлромйщлмпрщ), мбчдкр
гмпугаопрвдллмгм кмлромйя (жакмллмпрщ з удйдпммбоажлмпрщ гдипрвзи кмлромйзоудкмгм), ноавм могалмв гмпугаопрвдллмгм кмлромйя мркдлярщ одхдлзя кмлромйзоудкмгм.
Онодгдйдлм, фрм кмлпрзруузмллши кмлромйщ зкддр фёркм вшоаедллши гмпугаопрвдллм-ноавмвми таоакрдо, нмпкмйщку явйядрпя пндузсзфдпкми гдярдйщлмпрщы гмпугаопрвдллшт могалмв, лагдйдллшт пндузайщлми кмкндрдлузди, кмрмоая мпуцдпрвйядрпя нм промгм мнодгдйдллми номудгуод з жакйыфадрпя в номвдокд, вшявйдлзз, кмлпрараузз з упроалдлзз лдпммрвдрпрвзи кмлпрзруузз жакмлмв, гоугзт лмокарзвлшт
акрмв, а ракед гдипрвзи (бджгдипрвзя) могалмв нубйзфлми вйапрз, могалзжаузи зйз
мбцдпрвдллшт мбчдгзлдлзи з вшлдпдлзя ла ърмк мплмвалзз одхдлзи, зкдыцзт
мбцдмбяжардйщлши з мкмлфардйщлши нм пвмзк ыозгзфдпкзк нмпйдгпрвзяк таоакрдо.
Кйюфдвшд пймва: кмлромйщ, гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кмлпрзруузмллши кмлромйщ, кмлпрзруузя, таоакрдолшд фдорш кмлпрзруузмллмгм кмлромйя.

Bukhanevych O., Ivanovska A. Contitutional control as a type of state control:
contents and functional characteristics
The article analyzes the nature and functional features of constitutional control as a
specific type of state-legal activity, outlines the characteristic features of constitutional
control as a type of state control, and defines its main tasks in the area of establishing,
maintaining, strengthening and restoring the constitutional order.
It has been suggested that regardless of the fact that a control function is structured
within a state body for which this function is not the main one, or a specialized control
body is created, all control functions have common features, determined by the essence of
state control. All control bodies, including bodies of constitutional control, exercise in a
legal form specific functions of state power; these functions are an instrument, a means of
realizing the functions of the state and are carried out on behalf of the state as a whole.
Therefore, no matter what bodies exercise the functions of state control, they have a national character.
Describing constitutional control as a form of state control, the authors proceeded
from the following features of state control: the relationship between the controlling and
the controlled and the subject (controllability), the object of state control (legality and
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expediency of actions of the controlled), the right of the state control bodies to annul the
decision of the controlled.
It is determined that the constitutional control has a clear state-legal character, as it
is a specific activity of state bodies with special competence, which is carried out by a
strictly defined procedure and consists of the verification, detection, finding and elimination of inconsistencies to the constitution of laws, other normative acts, as well as actions
(inactivity) of public authorities, organizations or public associations and making decisions on this basis, which have a binding and final for its legal consequences character.
The analysis of the essence of constitutional control allowed the authors to conclude
that constitutional control has the following features: first, this type of state control is
exercised by the permanent bodies of the state for which constitutional control is the
main activity, their functional purpose; secondly, it is a form of professional activity of the
state; third, constitutional control, to a greater extent than other types of state control,
covers the field of law-making, although it is also enforced in the field of law enforcement;
fourthly, it is a specialized mechanism for the protection of the constitution of the respective state, which is carried out by means of checking, detecting, finding and eliminating
inconsistencies of normative acts and actions of public authorities and their officials to
the constitution, during which the bodies of constitutional control have the power to
abolish uncovered inconsistencies.
The key factor for characterizing the concept of constitutional control is the idea
that substantiates the need for the existence of the institution of constitutional control
and the specificity of its tasks, which include: ensuring the supremacy of the constitution
in the internal legal system; ensuring the proximate and direct effect of the constitution;
ensuring the observance of the constitution by all bodies and persons, limiting the bodies
of state power in adopting unconstitutional acts; using control powers for the purpose of
development of legal space within the framework of constitutional legality, creation of
legal opportunities for the development of legislation within the legal field, the basis of
which is enshrined in the constitution of the respective state, ensuring the stability of
society through a consistent and continuous nature of its development.
Key words: control, state control, constitutional control, constitution, characteristic
features of constitutional control.
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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 жакоінйдлля буйз ра номгмвеуырщ жайзхарзпщ
акруайщлзкз гйя ыозгзфлмї лаукз.
Кйыфмвзк нмяплдлляк ущмгм вбафаєрщпя їт омйщ ра жлафдлля в мпкзпйдллі нозомглмгм ноава, йыгпщкзт
кмейзвмпрди ра гдоеавлзт гіи,
пноякмвалзт ла кмлпрзрууіилд улмокувалля нозомглзт ноав йыгзлз.
На лахд гйзбмкд ндодкмлалля, бугщякд ыозгзфлд лаукмвд гмпйігедлля
прає бійщх пупнійщлм кмозплзк, якцм
вмлм кіпрзрщ кмлкодрлі рдмодрзкмкдрмгмймгіфлі фз ноакрзфлі одкмкдлгауії у псдоу ноавмрвмофмпрі, ноавмжапрмпувалля, ноавмвзтмвлу фз лаукмву гіяйщліпрщ абм в лавфайщлзи
номудп. Нд нмвзлла бурз взкйыфдлляк і гала лаукмва омжвігка, яку аврмо номвмгзв ж нозвмгу нозомглзт
ноав йыгзлз.
У оаккат галмї лаукмвмї праррі
вваеаы жа гмуійщлд взмкодкзрз роз
кйыфмвзт ігдї гаоалрувалля нозомглзт ноав йыгзлз ра угмпкмлайдлля
їт кмлпрзрууіилзт кдталіжків ла рйі
пвірмвмгм гмпвігу.

1. Уоатувалля ноакрзкз Євомндипщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз ра
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у
пноаві смокуйывалля, жабджндфдлля,
мтмомлз ра жатзпру нозомглзт ноав
йыгзлз.
2. Сзпрдка гаоалрувалля кмлпрзрууіилм взжлафдлзт нозомглзт ноав
йыгзлз.
3. Влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз фдодж гіяйщліпрщ сатмвзт
кмлпуйщрарзвлм-гмоагфзт проукруо.
Пдохд. Укоаїла жагдкйаоувайа
хйят гм впруну в Євомндипщкзи Смыж. Наха гдоеава є фйдлмк Рагз
Євомнз, віграк ла лдї омжнмвпыгеуєрщпя ыозпгзкуія Євомндипщкмгм
пугу ж ноав йыгзлз. Позком, айд
сакр: Укоаїла мпраллікз омкакз жаикає взпмкі нмжзуії прмпмвлм кійщкмпрі пкаог у уы нмваелу кіелаомглу
пугмву ілпрзрууіы. Цд мжлафає, пдодг
ілхмгм, лапрунлд: впдодгзлі гдоеавз
лд првмодлі лайделі могаліжауіилмноавмві,
пмуіайщлі,
сілалпмвмдкмлмкіфлі, нмйірзфлі рмцм кдталіжкз, 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 ікнйдкдлруварз жажгайдгігщ кйыфмві дйдкдлрз лайделмгм 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 лаибйзефзи 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. Зажлафдлд ндодгбафає воатувалля впралмвйдлмгм Кмлпрзрууієы ра жакмлакз
Укоаїлз нмоягку пніввіглмхдлля ра
вжаєкмгії лауімлайщлмгм і кіелаомглмгм ноава 1, п. 24. Цд мб’єкрзвлм,
пноавдгйзвм і ноавзйщлм.
Позомглм-ноавмвзи нігтіг вбафаєрщпя у багарщмт взкіоат гіяйщлмпрі
ЄСПЛ. Позкіомк, С. П. Рабілмвзф
жажлафає, цм ыпларуоайіпрзфлзи нігтіг вбафаєрщпя в мкодкзт кмоайщліпрлзт апндкрат, нозракаллзт ілрдонодрауіиліи гіяйщлмпрі Сугу. Так, жвдолдлля гм хзомкм взкмозпрмвувалмгм
лзк козрдоіы «лдмбтіглмпрі» взгаєрщпя ракзк, цм нмв'яжалд ж ыпларуоайіжкмк, ж мгйягу ла гдкійщка
нозфзл. Пм-ндохд, фдодж жв'яжмк кіе
жлафдлляк нмлярря лдмбтіглмпрі ра
мглзк іж нмхзодлзт жлафдлщ кардгмоії нозомгз, удлроайщлмї гйя кйапзфлмгм 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 «лдмбтіглмпрі» ж муілывалляк гмкіолмпрі
жапмбів гдоеавлмгм вроуфалля в кмлкодрлд ноавм йыгзлз ноавмкіолзк
уійяк ракмгм вроуфалля. Ндоігкм ракд
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муілывалля кає кмоайщлд пкзпймвд
лавалраедлля (жмкодка, кмйз игдрщпя
ном гмкіоліпрщ везрзт гм мпмбз жатмгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі) 2,
п. 168.
І лапаккілдущ у уіи фапрзлі вкаедкм, фмку гіяйщліпрщ Сроапбуожщкмгм пугу є гйя лап вкоаи ваейзвмы
пакд ж нмжзуіи нозомглм-ноавмвмгм
взкіоу. Позфзл є багарм жажлафзкм
гдкійщка мплмвлзт:
нм-ндохд, ноавмпуггя, цм жгіиплыєрщпя 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 лайагмгеуварз пзпрдку гдоеавлмгм анаоару рак,
цмб віл ноауывав ла йыгзлу, ла її
кмозпрщ ра бйагм;
нм-фдрвдорд, Укоаїла прає в мгзл
ояг ж ілхзкз гдкмкоарзфлзкз коаїлакз 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 кмед жгіиплыварз мсіуіилд рйукафдлля
Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. Оогал,
якзи фдодж лаявлі у лщмгм номудпуайщлі ілпроукдлрз кмед жкілыварз
фзллд жакмлмгавпрвм.
Ріхдлля ра взплмвкз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз могаліфлм нмв'яжалі ж ноавмжапрмпувалляк лмок
фзллмгм жакмлмгавпрва пугакз жагайщлмї ыозпгзкуії, ілхзкз могалакз
гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля. Бдж ндодбійщхдлля вмлз бджнмпдодглщм внйзваырщ ла дсдкрзвліпрщ гії жакмлів, іл-
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хзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, ла
ноавмвд одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл в уіймку. В нйалі жагайщлмї
рдмоії ноава, рдмоії ра ноакрзкз вірфзжлялмгм кмлпрзрууімлайіжку уя
номбйдка є лд взжлафдлмы в ноавмвіи
нмйірзуі гдоеавз, жмкодка в жакмлмгавфіи 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 жакмлмурвмоыыфмгм сакрмоа 3, п. 46.
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз
кає жкмгу внйзварз ла ноавмвд водгуйывалля пакзт оіжлмкалірлзт псдо
пупнійщлмгм езрря. У якмпрі нозкйагу лавдгдкм вдйщкз фурйзву псдоу
пупнійщлзт віглмпзл – мтмомлу жгмомв’я. С. Г. Срдудлкм пноавдгйзвм
првдогеує, цм єгзлзи могал кмлпрзрууіилмї 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 ноавмжапрмпмвліи 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 улікайщлмы
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. 287288.
Щд мгзл взкіо гіяйщлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу, якзи лмпзрщ у
пмбі нозомглм-ноавмву кмкнмлдлру:
алайіж пноавдгйзвмпрі як явзца, цм
лдпд фіркд нозомглм-ноавмвд жабаовйдлля. Сраруп пноавдгйзвмпрі як жа-

гайщлмгм кмлпрзрууіилмгм нозлузну
лд взкйзкає емглзт пуклівів. Нанозкйаг, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз лдмглмоажмвм нмпзйавпя ла нозлузн пноавдгйзвмпрі. Так, ла имгм гукку, взпймвйдлу у оіхдллі віг 2 йзпрмнага 2004 омку № 15-он/2004 у
пноаві ном нозжлафдлля пугмк бійщх
к’якмгм нмкаоалля, пноавдгйзвіпрщ є
мглієы ж мплмвлзт жапаг ноава. Кмлпрзрууіилзи Суг нігкодпйыє, цм жажвзфаи пноавдгйзвіпрщ омжгйягаырщ
як вйапрзвіпрщ ноава, взоаедлу, жмкодка, в оівлмку ыозгзфлмку капхрабі нмвдгілкз, а пноавдгйзвд жапрмпувалля лмок ноава ндодгбафає ндодгупік лдгзпкозкілауіилзи нігтіг, лдундодгедліпрщ. У оіхдллі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг 11 емврля
2005 омку № 8-он/2005 у пноаві ном
оівдлщ ндлпії і цмкіпяфлмгм гмвіфлмгм
гомхмвмгм урозкалля нігкодпйыєрщпя, цм гіяйщліпрщ ноавмрвмофзт і ноавмжапрмпмвлзт могалів кає жгіиплыварзпя 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, яплмпрі і лдгвмжлафлмпрі ноавмвмї лмокз,
мпкійщкз ілхд лд кмед жабджндфзрз її
мглакмвд жапрмпувалля, лд взкйыфає
лдмбкдедлмпрі роакрувалля у ноавмжапрмпмвліи ноакрзуі і лдкзлуфд нозжвмгзрщ гм пвавмйі 5, п. 32. Нак взгаєрщпя, цм ваорм бійщх взваедлм
алайіжуварз ракмгм омгу оіхдлля і
жакмлмгавуяк у рмку фзпйі. Цд гмуійщлм жагйя уоатувалля ракмгм омгу
бафдлля пноавдгйзвмпрі у кмлпроуываллі ноавмвзт лмок. За укмв воатувалля козрдоіы (нозлузну) пноавдгйзвмпрі ракмгм омгу лмокарзвлмноавмві акрз бугурщ кмодйыварз іж
нозомглзк ноавмк.
Мз нмгмгеуєкмпя іж гуккмы
О. М. Кмпрдлка, якзи є аврмомк ып
ларуоайіпрзфлмї кмлуднуії ноавмомжукілля, кмрози првдогеує, цм лд
кмела мбіирзпя бдж ноавмвмї гмкрозлз, жмкодка, ноз жгіиплдлі ноавмпуггя 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'ыПозомгмы. Оред, йзхд жавгякз ноавмвіи гмкрозлі пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу кмеурщ мрозкарз козрдоії
гйя рйукафдлля Кмлпрзрууії. Тмку
лаикоацзк пуггды Кмлпрзрууіилмгм
Сугу є рми, трм кає лаикоацу ноавмву куйщруоу і мжбомєлзи лаикоацмы
ноавмвмы гмкрозлмы 6, п. 105.
Є номнмжзуії прмпмвлм нмкоацдлля
гіяйщлмпрі
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз, які ваорм нігрозкарз. Позкіомк, А. Р. Коупял жаномнмлмвалм омжхзодлля кмлромйщлзт нмвлмваедлщ
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, жмкодка, фдодж впралмвйдлля мбмв’яжкмвмгм нмндодглщмгм кмлпрзрууіилмгм кмлромйы кмлпрзрууіилзт жакмлів
Укоаїлз») 7, п. 5. За ракзт укмв
нозомглм-ноавмвзи кмкнмлдлр номдкрів лмокарзвлм-ноавмвзт акрів бугд
нмпзйдлм, цм вігмбоаеарзкд сакрзфлм 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 одайіпрзфлзкз, фзк бійщхмы кіомы вмлз жабджндфдлі ра гаоалрмвалі.
Опмбйзвд кіпуд гаоалріи ноав і
пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла взжлафаєрщпя рзк, цм номудп гаоалрувалля є пкйагмвзк дйдкдлрмк у пзпрдкі 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
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рійщкз номгмймхуырщпя, айд і гаоалруырщпя. Чапріхд жа впд гаоалрії ноав
і пвмбмг йыгзлз нігомжгійяырщ ла гві
гоунз: жагайщлі ра пндуіайщлі абм
ыозгзфлі. Айд каеуфз ном кйапзсікауіы гаоалріи пакд пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ноав йыгзлз родба жвдолурз увагу ла їт мпмбйзвмпрі ра ла
жлафзкіпрщ їт в пмуіайщліи гдоеаві.
Тмку впы пзпрдку гаоалріи жабджндфдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ноав
йыгзлз аврмо номнмлує укмвлм нігомжгійзрз ла гдоеавлм-ноавмві ра
кіелаомглм-ноавмві 9, п. 12.
Щм е кмела вваеарз гаоалріякз
гйя кмлпрзрууіилм взжлафдлзт, нозомглзт ноав йыгзлз? Пдохд. Ддкмкоарзфла пноякмваліпрщ гіи гдоеавз.
Доугд. Рмжвзлурд гомкагялпщкд пупнійщпрвм. Тодрє. Лыгзлмудлрозжк у
гіяйщлмпрі гдоеавз. Чдрвдорд. Закмлліпрщ ра ноавмнмоягмк у гдоеаві.
П’ярд. Взпмкзи оівдлщ ноавмвмї куйщруоз мпмбз і пупнійщпрва.
За лмвірлікз йірдоаруолзкз галзкз іж псдоз кмлпрзрууіилмгм ноава
взжлафдлм, цм гйя одайіжауії кмлпрзрууіилм-ноавмвмї пвмбмгз йыгзлз у
кмлрдкпрі пуфаплмгм укоаїлпщкмгм
кмлпрзрууімлайіжку лдмбтіглзк є
смокувалля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у кмлкодрлзт ланояккат имгм
двмйыуіилмгм омжвзрку (рдлгдлуії
омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва), цм вігмбоаеаырщ вігнмвіглі псдоз номяву ілгзвігуайщлмї пвмбмгз
йыгзлз (сіжзфлмї, дкмлмкіфлмї, гутмвлм-куйщруолмї ра нмйірзфлмї пвмбмг). Впралмвйдлм, цм уі рдлгдлуії
нмвзллі карз лмокарзвлд жабджндфдлля (вігнмвіглд кмлпрзрууіилмноавмвд жабджндфдлля рдлгдлуіи омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва),
цм лайдезрщ гм ноавмвзт ндодгукмв
пуфаплмгм укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку 7, п. 21. Свмєы фдогмы,
О. В. Пухкілмы омжомбйдлі номнмжзуії цмгм смокувалля ра ноакрзфлмї
одайіжауії жагайщлмї кмлуднуії гдоеавлмї ноавмвмї нмйірзкз в псдоі жабджндфдлля ноав йыгзлз, яка нмвзлла
вкйыфарз в пдбд фіркі лмокарзвлі
нознзпз, цм взжлафаырщ мплмвлі ланоякз омжвзрку пзпрдкз кмлпрзру-
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уіилмгм жакмлмгавпрва, жатмгз цмгм
имгм вгмпкмлайдлля, жатмгз ж упулдлля 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 нознзлдлля ноакрзкз вроуфалля гдоеавлзт 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 мпмбмы вйаплмї пвмбмгз (гзв. ф. 1 пр. 19
Кмлпрзрууії Укоаїлз). Оглієы ж її
ваейзвзт гаоалріи є нозлузн «гмжвмйдлм рійщкз рд, цм ноякм ндодгбафдлм жакмлмк», якзи прмпуєрщпя
гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів і нмпагмвзт мпіб (гзв. ф. 2 пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз); – нозлузн нйыоайіжку,
якзи є ймгіфлзк омжвзркмк ігдї аврмлмкії 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 нйыоайіжку жакоінйдлзи у ф. 1 пр. 15
Кмлпрзрууії Укоаїлз, жгіглм ж якмы
«пупнійщлд езрря в Укоаїлі ґоулруєрщпя ла жапагат нмйірзфлмї, дкмлмкіфлмї ра ігдмймгіфлмї багармкалірлмпрі»; – нозлузн нмвагз і лднмоухлмпрі 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 урвдогедлля 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 гаоалрувалля ноав йыгзлз і гомкагялзла, в
рмку фзпйі і нозомглзт. Такмгм омгу
пзпрдка лак взгаєрщпя бійщх езррєжгарлмы: мгзл лмокарзвлзи акр
кіпрзрщ пакі ноава і рак ед омжкіцдлі
гаоалрії їт одайіжауії. Тзк бійщхд, цм
уд кйыфмвзи лмокарзвлм-ноавмвзи
акр у пзпрдкі вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва.
Є. Буйзгіл првдогеує ном бійщх
ндпзкіпрзфлу каорзлу. На имгм гукку, кмела жандодфзрз, цм ж уієї рмфкз жмоу ноава йыгзлз нмжбавйдлі
рвдогмгм нігґоулря. Цд абпмйырлм
віолм; айд каолм нмпруйыварз рвдогзи 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 кмоаййы; вмлз є вдйщкз козткзкз і
пйіг - якцм баеарз карз ноава йыгзлз - нікйуварзпя ном рд, цмб нмжзрзвлзи жакмлмгавдущ абм рвмодущ
кмлпрзрууії сакрзфлм ілпрзруывав їт
11, п. 152.
Як нмкажує кіелаомглзи гмпвіг,
дсдкрзвліпрщ гаоалріи мплмвлзт ноав
і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла жайдезрщ віг оівля омжвзрку ноавмвзт
ілпрзрурів гдкмкоарії, пралу дкмлмкікз, жапмбів омжнмгійу езррєвзт бйаг,
ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі в пупнійщпрві,
оівля ноавмвмгм взтмвалля і куйщруоз лапдйдлля, прундля пупнійщлмї
жйагмгз, лаявлмпрі лайделмгм сулкуімлувалля гдоеавлмї вйагз ра ілхд
12, п. 9.
Цікавмы є гукка кйапзка ноавмвмї гуккз ном гдоеаву – Гдмога Єййілдка, якзи взпймвйывавпя прмпмвлм
кмрзвауії як гаоалрії ноава. Віл жажлафав, цм «абпмйырлм лджомжукійм,
фмку рійщкз кмрзвауія, яка є оджуйщрармк проату ндодг лдвзгіглзк ыозгзфлзкз 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 бджпзйзк буйм бз ноавм, якцм бз вмлм
кайм рійщкз жапмбз жмвліхлщмгм гдоеавлмгм нозкупу 13, п. 334. Гйзбмкмы жа пвмїк жкіпрмк є гукка узрмвалмгм аврмоа ном рд, цм нозомглмноавмвіи ыозпноугдлуії боакувайм
гйзбхмгм омжукілля оіжлмкалірлзт
ыозгзфлзт пзй, цм внйзваырщ ла
ноавм. Наоажі, лак взгаєрщпя, нозомглмку ноаву, як і нозомглзк ноавак
гмпрарлщм ілсмокауії ном рі фзллзкз
(сакрмоз),які внйзваырщ ла сулкуімлувалля нозомглмгм ноава.
Нанозкілуі у уіи фапрзлі ваейзвм вкажарз ном пнмпмбз жабджндфдлля
ноав йыгзлз жагаймк ра нозомглзт
ноав йыгзлз жмкодка. О. М. Кмпрдлкм првдогеує, цм взтмгяфз ж нмймедлщ «ларуоайіпрзфлмї» ыозпноугдлуії, омжгйягарз лзліхліи прал жабджндфдлля ноав йыгзлз в Укоаїлі, кмела жомбзрз, ла лах нмгйяг, ракі
взплмвкз: 1) жакмлмгавпрвм як ілпроукдлр однодпії гйя найіарзвлмї
номрзгії нмоухдлляк ноав йыгзлз
ндодбуває в жагмвійщлмку пралі; 2)
ноавмва куйщруоа гомкагял як оагзкайщлзи жапіб номрзгії нмоухдлляк
ноав йыгзлз ндодбуває в лджагмвійщлмку пралі. Дйя взноавйдлля пзруауії
нмроіблм, нм-ндохд, гмнмвлзрз кмлуднуіы ноав йыгзлз нмлярряк «нозомглі мбмв'яжкз йыгзлз»; нм-гоугд, жа
гмнмкмгмы лаукз омжкозварз в жакмлат нозомглмгм ноава лд йзхд ноавмву пвмбмгу йыгзлз, а и її ноавмві мбмв'яжкз; нм-родрє, смокуварз ноавмву
куйщруоу гомкагял як єгліпрщ ноавмвмї пвмбмгз і ноавмвзт мбмв'яжків йыгзлз, лд мбкдеуыфзпщ омжвзркмк
жакмлмгавпрва, якд є ілпроукдлрмк
жабджндфдлля ноав йыгзлз, цм взкмозпрмвуєрщпя вігнмвіглм гм ноавмвмї
куйщруоз гомкагял 14, п. 78.
Тодрє. Влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз фдодж гіяйьліпрь сатмвзт кмлпуйьрарзвлм-гмоагфзт проукруо.
Кмлпрзрууія Укоаїлз (1996) номгмймпзйа, цм «йыгзла, її езрря і жгм-
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омв’я, фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ 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 пвмбмгз йыгзлз є лдвігфуеувалзкз ра
лднмоухлзкз». Чапрзла гоуга праррі
22 Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафає, цм
«кмлпрзрууіилі ноава і пвмбмгз гаоалруырщпя і лд кмеурщ бурз пкапмвалі».
На пуфаплмку драні омжвзрку
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ра кмлпрзрууіилм-ноавмвмї лаукз нмпрає нзралля лд прійщкз номпрмгм пнозилярря рзт фз ілхзт кмлуднуіи фз гмкрозл, жмкодка гмкрозлз нозомглзт
ноав йыгзлз, а їт лаукмвмгм ндодмпкзпйдлля, в рмку фзпйі бійщх гйзбмкмгм гмпйігедлля лакмнзфдлмгм як
пвірмвмгм, рак і укоаїлпщкмгм лауімлайщлмгм гмпвігу гйя ланоауывалля
вігнмвіглзт рдмодрзфлзт омжомбмк ж
кдрмы ноакрзфлмгм жапрмпувалля в
номудпі кмлпрзрууіилмї одсмокз.
Гмвмояфз ном лдмбтігліпрщ млмвйдлля Кмлпрзрууії Укоаїлз номсдпмо
П.Рабілмвзф нігкодпйыє, цм «йзхд
рдокілмймгіфлзи, рдкпруайщлзи жбіг
кмлпрзрууіилзт смокуйывалщ іж кіелаомглм-ноавмвзкз цд лд пвігфзрщ
ном їт ілрдонодрауіилм-жкіпрмвлу
мглмжлафліпрщ». Пмпзйаыфзпщ ла рд,
цм прал гмрозкалля мплмвмнмймелзт
ноав і пвмбмг йыгзлз ра кмлпрзрууіилзт ноав гомкагялзла, «жа взплмвкакз ноавмжатзплзт – і гдоеавлзт, і гомкагпщкзт – могаліжауіи» лд
є жагмвійщлзк, номнмлуєрщпя, цм мглзк іж хйятів нмйінхдлля ракмгм
пралу кмед бурз угмпкмлайдлля пакд
кмлпрзрууіилзт жапмбів жабджндфдлля
ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла» [15, п. 20].
На лах нмгйяг вкажалд угмпкмлайдлля лдкмейзвд бдж фіркмгм впралмвйдлля пніввіглмхдлщ вігнмвіглзт
рдокілів, які мтмнйыырщпя гмкрозлмы 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 йыгзлз», 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», «мплмвмнмймелі ноава», «мплмвмнмймелі
пвмбмгз».
Пом лаукмву уілліпрщ фіркмгм взжлафдлля рдокілмймгії пвігфзрщ номбйдкарзка 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 мплмвмнмймелзт пвмбмг йыгзлз». Пмжлафзвхз рдмодрзфлу номбйдку ж нмпніхлмы, ла имгм нмгйяг, бдж ґоулрмвлмї акагдкіфлмї гзпкупії, жкілмы рдокілу 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»; «лдвіг’єклі ноава йыгзлз і мплмвлі пвмбмгз»; «лдвіг’єклі нозлузнз ноав
йыгзлз»; «лдвіг’єклі пвмбмгз і мплмвлі ноава»; «мплмвлі, лдвіг’єклі ноава»; «лдвіг’єклі узвійщлі пвмбмгз»;
«мплмвлі нозлузнз йыгпщкмї гіглмпрі»; «мплмвлі, лджандодфлі ноава»;
«дйдкдлраолі и мплмвлі ноава»; «ноава йыгзлз і мплмвлі пвмбмгз»; «улівдопайщлд ноавм ноав йыгзлз»; «сулгакдлрайщлі нозлузнз ноав йыгзлз»; «мплмвмнмймелі мпмбзпрі ноава»; «мплмвмнмймелі нозлузнз ноав
йыгзлз»; «мплмвмнмймелі ноава йыгзлз»; «кмгдкп євомндипщкзт пвмбмг»
рмцм [17, c. 85].
В кмлрдкпрі жгіиплывалмї в Укоаїлі кмлпрзрууіилмї одсмокз ра лакагаллі млмвзрз омжгій ІІ Кмлпрзрууії
Укоаїлз гйя лаибійщх вігнмвіглмгм
пуфаплмку пралу жабджндфдлля ноав і
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла мпмбйзвм ваейзвзк є кмлудлроауія пакд
ла номбйдкарзуі нозомглзт ноав
йыгзлз, гмпйігедллі пніввіглмхдлля
ж гмкрозлмы ноав йыгзлз.
Опкійщкз рдка ноав йыгзлз акрзвлм ніглікаєрщпя нмйірзкакз, гом-

кагпщкзкз акрзвіпракз, ноавмжатзплзкакз, укоаїлпщкіи ыозгзфліи лаууі лдмбтіглд гйзбмка рдмодрзфла
омжомбка гмкрозлз нозомглзт ноав
йыгзлз гйя взомбйдлля гіиплм гієвзт ілпроукдлрів ра кдталіжків гдоеавлмї нмйірзкз.
Ндмбтігліпрщ млмвйдлля Кмлпрзрууії Укоаїлз вед розвайзи фап взжлаєрщпя бійщхіпры гдоеавлзт і
гомкагпщкзт гіяфів, нмйірмймгів ра
ыозпрів. Щмноавга, ноз ущмку гдкмроі ж лзт лд нмхзоывайз уд взжлалля ла кмлпрзрууіилд одгуйывалля
ноав, пвмбмг і мбмв’яжків, првдогеуыфз, цм мпкійщкз вмлм жагаймк вігнмвігає кіелаомглзк пралгаорак, рм
и жкіл лафдбрм лд нмродбує. Помрд
нмгмгзрзпщ іж мпраллік рвдогедлляк
лавояг фз кмейзвм - і оаліхд, а мпмбйзвм лзлі 15, п. 20.
О. В. Пухкіла првдогеує, цм
пдодг мплмвмнмймелзт проукруолзт дйдкдлрів гдоеавлмї ноавмвмї
нмйірзкз каєкм вкажарз ла гдоеавлу нмйірзку в псдоі жакмлмгавфмї
гіяйщлмпрі. В ущмку нйалі, мпмбйзвмгм жлафдлля лабуває номудп омжомбкз, нозилярря ра одайіжауії гдоеавлзт номгоак жакмлмгавфмї гіяйщлмпрі, мпкійщкз пакд жавгякз вфаплмку ра нйалмкіолмку нозилярры
лдмбтіглзт жакмлів гмпягаєрщпя лд
рійщкз жакоінйдлля ноав йыгзлз і
гомкагялзла, айд и првмоыєрщпя
гієва пзпрдка кдталіжків їт жабджндфдлля 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 жапрмпмвуварз і у кмлрдкпрі нозомглзт ноав
йыгзлз ра їт вігмбоаедлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз ра нмрмфлмку жакмлмгавпрві.
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Свмєы фдогмы, А. Р. Коупял жажлафає, цм мплмвлзкз ланояккакз
жгіиплдлля кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля у кмлрдкпрі смокувалля пуфаплмгм укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку каырщ бурз 7, п. 24-25: 1) угмпкмлайдлля кмлпрзрууіилмгм йагу у
ланоякку дсдкрзвіжауії могаліжауії ра
сулкуімлувалля нубйіфлмї вйагз
(гдоеавлмї і нубйіфлм-пакмвояглмї),
ж лдмбтіглзк її мбкдедлляк (пакммбкдедлляк), ла нозлузнат кмлпрзрууімлайіжку, смокувалля гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, жабджндфдлля і
жатзпру ноав ра ілрдодпів йыгзлз;
2) жгіиплдлля агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї ра куліузнайщлмї одсмок,
цм каырщ бурз пноякмвалі ла гдудлроайіжауіы нубйіфлмї вйагз; 3) угмпкмлайдлля могаліжауії ра сулкуімлувалля нубйіфлмї вйагз ла кіпудвмку
оівлі; 4) мнрзкіжауія ра дсдкрзвіжауія
жгіиплдлля нубйіфлмї вйагз ла нозкйагі прмйзуі Укоаїлз – кіпра Кзїв ж
кдрмы смокувалля ілпрзрууімлайщлм-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 кмлпрзрууімлайіжку, як улівдопайщлмгм ілпроукдлру гдудлроайіжмвалмгм уноавйілля; 6) лаукмвм-рдмодрзфлд мбґоулрувалля, жакмлмгавфд жакоінйдлля
гаоалріи і вігнмвіглзт ноавмвзт кдталіжків гйя нмгайщхмгм нмпрунайщлмгм омжвзрку смок ймкайщлмї гдкмкоарії в Укоаїліы
Зваеаыфз ла лдмбтігліпрщ кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля Поджзгдлрмк Укоаїлз пвмгм фапу првмодла
Кмлпрзрууіила Кмкіпія як пндуіайщлзи гмнмкіелзи могал. Оплмвлзкз
жавгаллякз Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії,
жмкодка, взжлафдлі: ужагайщлдлля
ноакрзкз взкмлалля лмок Кмлпрзрууії Укоаїлз, номнмжзуіи цмгм її вгмпкмлайдлля ж уоатувалляк пуфаплзт
взкйзків ра нмродб пупнійщпрва; ніггмрмвка жа оджуйщраракз хзомкмгм
гомкагпщкмгм ра номсдпіилмгм мбгмвмодлля жакмлмномдкру (жакмлмномд-
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крів) цмгм влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії 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 кмлпрзрууіилзт жапаг могаліжауії ра жгіиплдлля гдоеавлмї вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля,
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмгм упромы Укоаїлз ра
гдудлроайіжауії. У роавлі 2017 омку
буйа првмодла фдрвдора Рмбмфа гоуна
ланоауывалля жкіл ра гмнмвлдлщ гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк.
Рджуйщраракз омбмрз прайз ніггмрмвйдлі ра птвайдлі Кмлпрзрууіилмы Кмкіпієы жакмлмномдкрз «Пом
влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз (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 птвайдлм жкілз гм Кмлпрзрууії Укоаїлз
цмгм ноавмпуггя, цм вігкозйм хйят
впдмпяеліи ра багармвзкіоліи пугмвіи
одсмокі, яка ланоавйдла ла првмодлля гієвмгм кдталіжку гйя жабджндфдлля взкмлалля гмймвлмгм мбмв'яжку
гдоеавз – «урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз».
На еайщ, оджуйщрарз омбмрз Рмбмфмї гоунз ж нзралщ ноав, пвмбмг ра
мбмв’яжків йыгзлз і гомкагялзла
нмкз лд прайз лагбалляк омбмрз впієї Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії. Хмфа ілрдлпзвла омбмра номрягмк роавляпдонля 2015 омку уієї Рмбмфмї гоунз
жлаихйа вігмбоаедлля у хзомкіи
гзпкупії, яка омжнмфайапя у пупнійщпрві цмгм оіжлзт апндкрів ноав ра пвмбмг йыгзлз, мпмбйзвм гмпрозкз нмпрайз нзралля взжлафдлля хйыбу ра
нзралля нмфарку езрря йыгзлз. Ця
гзпкупія вігмбоаеає лаявліпрщ у пупнійщпрві жанзру ла омжукілля, цм є
гіиплм ноавмк ла езрря, пвмбмгмы ра
гігліпры йыгзлз. Тмбрм, гйя ніпйяодвмйыуіилмї пзруауії укоаїлпщкд пуп-
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нійщпрвм взкагає вігнмвіглмпрі кмлпрзрууіилзт лмок ігдайу пноавдгйзвмпрі, 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 кмлпрзрууіилмгм одсмокувалля. Вбафаєрщпя, цм
мпрармфлд смокуйывалля вігнмвіглзт кмлпрзрууіилзт лмок прзкуйыє
укоаїлпщку ноавлзфу лауку цмгм
одайщлмгм нмхуку омжукілля нозомглмгм ноава, кіпуя нозомглзт ноав ра
ноав йыгзлз в укоаїлпщкмку кмлпрзрууімлайіжкі, а ракме пнмлукає гм
нігвзцдлля оівля вігнмвіглзт гдбарів гм рзт, які вігбувайзпя у алгймпакпмлпщкзт ыозгзфлзт лаукмвзт кмйат.
Чдрвдора Рмбмфа гоунз цмгм прарупу Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк

ноауывайа номрягмк 2017-2018 омку.
Пдвлі ланоауывалля цмгм ноава ла
пакмвзжлафдлля кмоіллмгм лаомгу ра
прарупу Козкпщкмї аврмлмкії гмрмві
гм нмгайщхмгм мбгмвмодлля Кмлпрзрууіилмы Кмкіпієы.
Рмбмра Кмлпрзрууіилмї Кмкіпії є
япкоавзк нозкйагмк, кмйз гдоеава
лайделзк фзлмк вігнмвігає ла жанзрз пупнійщпрва, а лаука кмед лд рійщкз мнзпуварз нмрмфлзи прал одфди, а
і номглмжуварз, номнмлуварз, жабджндфуварз лайделу вігнмвігліпрщ рдмодрзфлзт ланоауывалщ взкмгак одайщлмгм езрря. Пмгайщхзи вігпрун віг
пмвдущкмгм нмжзрзвіпрпщкмгм ноавмпнозилярря вдгд лд рійщкз гм одвмйыуіилзт номозвів в укоаїлпщкіи ыозгзфліи лаууі, айд і гм ндодгмвмї ноакрзкз укоаїлпщкмгм кмлпрзрууімлайіжку.
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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 Євомндипщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз ра Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві смокуйывалля, 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 кмлпуйщрарзвлмгмоагфзт 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 пмвдохдлпрвмвалзд 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. Иппйдгмвала пзпрдка мбдпндфдлзя кмлпрзруузмллм мнодгдйдллшт дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка. Акудлрзомвалм влзкалзд ла влдпдлзз зжкдлдлзи в Кмлпрзруузы Укоазлш
нмподгпрвмк гдярдйщлмпрз номсдппзмлайщлшт кмлпуйщрарзвлм-пмвдцардйщлшт проукруо.
Кйюфдвшд пймва: дпрдпрвдллмд ноавм, дпрдпрвдллшд ноава, Кмлпрзруузя Укоазлш, гаоалрзз ноав, Евомндипкзи Суг нм ноавак фдймвдка, Кмлпрзруузмллши Суг
Укоазлш.
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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 Strasbourg 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 understanding 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 investigated. What can be considered as guarantees for constitutionally defined, natural human 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 perception 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 practical 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.
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Особливості діяльності
адміністративно-судової влади в
українських правобережних губерніях
у другій чверті ХІХ ст.
Діяйщліпрщ кіпудвмї агкіліпроарзвлм-пугмвмї вйагз в укоаїлпщкзт губдоліят, цм втмгзйз гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, омжгйягайапщ цд у гмоагялпщкзи ндоімг у ноауят О. Алгоієвпщкмгм, А. Гоагмвпщкмгм, М. Ваоагілмва ра іл. [1]. Дмпйігеуєрщпя вмла и
пуфаплзкз вірфзжлялзкз вфдлзкз [2].
Мдрмы галмї праррі є алайіж мпмбйзвмпрди сулкуімлувалля агкіліпроарзвлм-пугмвмї вйагз у Поавмбдоделіи
Укоаїлі у гоугіи фвдорі ХІХ пр. в ндоімг ноавйілля Мзкмйз І.
Уномгмве кійщкмт гдпярзйірщ ніпйя нозєглалля гм Рмпіипщкмї ікндоії
ждкдйщ кмйзхлщмї Рдфі Пмпнмйзрмї, у
рмку фзпйі і ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт,
рак цд номгмвеувайз гіярз
гедодйа ноава нмйщпщкм-йзрмвпщкмгм
нмтмгедлля, пдодг якзт буйз пдикмві
нмпралмвз, кляжівпщкі і кмомйівпщкі
нозвійдї ра гоакмрз, а ракме мкодкі їт
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жбіолзкз і прарурз. Пдодваелм жбдоігайапя фзлліпрщ рзт лмокарзвлм- ноавмвзт акрів, які жакоінйывайз взкйыфлі ноава хйятрз, одгйакдлрувайз
гіяйщліпрщ її пралмвзт упралмв, взжлафайз жапагз сулкуімлувалля кіпщкмгм
пакмуноавйілля.
Помудп ввдгдлля омпіипщкмї пзпрдкз пугмупромы акрзвіжувавпя ж
впрунмк ла нодпрмй Мзкмйз І, жа якмгм у ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт губдоліят був впралмвйдлзи ракзи нмоягмк сулкуімлувалля пугмвмї пзпрдкз,
якзи був таоакрдолзи гйя впієї рдозрмоії Рмпіипщкмї ікндоії. І нозвмгмк гм
нмфарку ракзт каогзлайщлзт гіи прайм
нмйщпщкд нмвпралля 1830-1831 оо.,
якд, омжнмфавхзпщ у Ваохаві, нмхзозймпщ і ла Поавмбдоделу Укоаїлу.
Пмвпралпщкзи оут мтмнзв Пмгійщпщку ра Кзївпщку губдолії. Взпрунз вігбуйзпя у Віллзущкмку, Боау-
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йавпщкмку, Ойщгмнійщпщкмку нмвірат
Пмгійщпщкмї губдолії, нівгдлліи фапрзлі Кзївцзлз. Сдодг акрзвлзт уфаплзків алрзомпіипщкзт взпрунів буйа
хйятра Вмймгзкзо-Вмйзлпщкмгм, Луущкмгм, Дубдлпщкмгм ра Рмвдлпщкмгм
нмвірів Вмйзлпщкмї губдолії. В оягз
нмвпралуів вйзвайзпя взтмвалуі кіпудвзт гіклажіи ра нмвірмвзт хкій, жмкодка фзкайм взнуплзків Баопщкмї
вапзйіалпщкмї хкмйз ра Віллзущкмї
гіклажії. Акрзвлу уфапрщ у нмвпраллі
вжяйа фапрзла кармйзущкзт ра уліарпщкзт пвяцдллм- і удокмвлмпйуезрдйів Поавмбдодеея Укоаїлз.
Пом уфапрщ кармйзущкзт кмпрщмйів
и кмлапрзоів у нмйщпщкмку нмвпраллі
жгмгмк оанморувайз гдлдоай-губдолармоу В. В. Лдвахмву нодгправлзкз
кіпудвмї вйагз. Змкодка, нмгійщпщкзи
губдолармо у йзпрі віг 12 вдодпля
1831 о. нмвігмкйяв, цм вйірку 1831 о.
буйм взявйдлм вмглднайщлу ра тмймглу жбомы у Лдрзфівпщкмку гмкілікалпщкмку кмпрщмйі. Вмйзлпщкзи губдолармо лавмгзв уійзи ндодйік кмлапрзоів, які гмнмкагайз нмвпралуяк. Цд
буйз у Рмвдлпщкмку нмвірі Дмкбомвзущкзи ніаопщкзи кмлапрзо, в кіпрі
Овоуфі - гмкілікалпщкзи і вапзйіалпщкзи кмлапрзоі, у Как'ялдущкмку нмвірі - Пмфаївпщкзи кмлапрзо. Сдодг гутмвлзт мпіб, які нозикайз уфапрщ у
нмвпраллі, губдолармо лажзвав Сдвдозла Куйзкмвпщкмгм, Лыгвіга Єоезкмвпщкмгм, Бомгмвзфа, Шайдвзфа ра
Пмодкбпщкмгм, які взгмрмвйяйз жбомы
гйя нмвпралуів. Загаймк у нмвпралпщкзт гіят вжяйз уфапрщ бйзжщкм 6 рзп.
нмвпралуів, жмкодка, у Вмйзлпщкіи
губдолії – 2332, Кзївпщкіи – 1135,
Пмгійщпщкіи – 2522 фмй. [3, п. 294; 4,
п. 115] Звзфаилм, уі галі ж «Айсавірлзт пнзпків», цм буйз жгмгмк пкйагдлі в калудйяоії кзївпщкмгм гдлдоайгубдолармоа, є гайдкм лднмвлзкз. У
тмгі нмвпралля нмйщпщка хйятра лакагайапщ жаоуфзрзпщ и нігрозккмы
кіпудвмгм пдйялпрва. Оглак укоаїлпщкд пдйялпрвм лд нігрозкайм гапйа нмвпралуів
вігомгедлля
«іпрмозфлмї
Пмйщці». Ндбаеалля нмйщпщкмї хйятрз, яка жмпдодгзйа у пвмїт оукат кдоівлзурвм нмвпралуякз, нмпрунзрзпя

пвмїкз пралмвзкз нозвійдякз жаоагз
віглмвйдлля нмйщпщкмї гдоеавлмпрі и
взоіхзрз гмпроі пмуіайщлі номбйдкз,
пвігфзйм ном мбкдедліпрщ нмйщпщкмгм
хйятдрпщкмгм оуту. Впі имгм нодгправлзкз буйз єгзлі у рмку, цм укоаїлпщкі, біймоупщкі ра йзрмвпщкі ждкйі –
уд «іпрмозфлі» ждкйі Рдфі Пмпнмйзрмї.
З мгйягу ла уд гапйм «За ваху і лаху
пвмбмгу»,
взпулурд ла нмфарку
1831 о. нмйщпщкмы хйятрмы, нм пурі
вроафайм пвіи пдлп цмгм жажлафдлзт
лаомгів.
Пмйщпщкд нмвпралля 1830-1831 оо.
жажлайм нмоажкз. Оглак кмлсіпкауія
фапрзлз нмйщпщкзт каєрків, номвдгдла
ніпйя имгм нозгухдлля, лд нмтзрлуйа
нмйщпщкд гмкілувалля у Поавмбдоделіи Укоаїлі, мпкійщкз ноавм вйаплмпрі
ла ждкйы в одгімлі у жажлафдлзи ндоімг лайдеайм каиед взкйыфлм нмйякак. Тмку, як пйухлм жауваезв номсдпмо Смобмллз Д. Бмвуа, в рми фап
ла Поавмбдодееі прмпулкз «…кіе
нмйякакз і укоаїлуякз – уд буйз
лаифапріхд віглмпзлз кіе налакз і
коінакакз». [5, п. 71] Укоаїлпщкі пдйялз ндодбувайз у коінмпліи жайделмпрі віг нмйщпщкзт налів, пдодг якзт
взгійяйзпя вдйзкі омгзлз кагларів
Пмрмущкзт, Боалзущкзт, Салгухків
ра іл. Аотівлі кардоіайз кіпрярщ ндодкмлйзві сакрз емопрмкмгм нмвмгедлля вйаплзків ра їт уноавзрдйів ж коінакакз і лдвгмвжі у бмомрщбі ж нмйщпщкзк внйзвмк ікндопщкзи уояг лакагавпя взкмозпрарз уд пмуіайщлд номрзпрмялля. Змкодка, у 1837 о. Кмкірдр у пноават Затіглзт губдоліи, цм
був урвмодлзи у 1831 о., взкагав віг
губдолармоів нозжлафдлля пндуіайщлзт фзлмвлзків ра нмйіудипщкзт гйя
омжгйягу пкаог віг пдйял, які лайдеайз нмйщпщкзк нмкіцзкак фз кармйзущкмку гутмвдлпрву. І в нмгайщхмку
Поавмбдодела Укоаїла прайа аодлмы
гмпромгм номрзпрмялля нмйщпщкмгм і
омпіипщкмгм внйзвів, іпрмозфлмгм гмпвігу ра роагзуіи гдоеавлмгм езрря.
Напйігкмк нмйщпщкмгм нмвпралля
прайм првмодлля у 1832 о. Калудйяоії
кзївпщкмгм віипщкмвмгм губдолармоа ра
гдлдоай-губдолармоа нмгійщпщкмгм і
вмйзлпщкмгм. Тоз губдолії, мб’єглалі
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ніг жагайщлзк кдоівлзурвмк гдлдоайгубдолармоа, мрозкайз мсіуіилу лажву
Півгдллм-Затіглзи коаи. Буйз влдпдлі жкілз в уноавйілля пакзт губдоліи.
Губдолпщкі ра нмвірмві могалз буйз
нозвдгдлі у вігнмвігліпрщ ж вдйзкмомпіипщкзкз. Впі нозпурпрвдллі кіпуя,
нмпагмвуі і фзлмвлзкз гдоеавлзт
упралмв ра могалів вйагз нмфайз ікдлуварзпя рак пакм, як вігнмвіглі гдоеавлі ілпрзрууії і їт нмпагмві мпмбз у
вдйзкмомпіипщкзт губдоліят. Пдохі
гднаоракдлрз Гмймвлзт пугів буйз
ндодикдлмвалі у козкілайщлі найарз,
гмймвз якзт взкйыфлм нозжлафайзпя,
(а лд, як оаліхд, мбзоайзпя хйятрмы)
ж мбмв’яжкмвзк жарвдогедлляк їт ікндоармомк. [6] Раглзкз в губдолпщкзт ноавйіллят, каждллзт і пугмвзт
найарат нозжлафайзпя вігнмвіглзкз
кіліпрдопрвакз ніпйя ужгмгедлля ж
віипщкмвзкз губдолармоакз. Сугмві
могалз Поавмбдодеея прайз нмвліпры
нігкмлромйщлзкз омпіипщкіи вйагі.
Буйм нознзлдлм гіяйщліпрщ кіпщкзт (гомгпщкзт) пугів у нмвірмвзт
кіпрат рощмт ноавмбдоделзт губдоліи.
Нджакілфдлі пноавз, які ндодбувайз у
їтлщмку номвагедллі, ндодгавайзпя гм
омжгйягу у нмвірмві ждкпщкі пугз.
Поавм нозжлафарз ла нмпагз ждкпщкзт пноавлзків, ждкпщкзт жапігардйів, гмомглзфзт ра нмйіукдипрдоів
мрозкайз губдолпщкі ноавйілля жа
нмгалляк калгзгаруо губдолармоакз.
[7] Дйя жамтмфдлля фзлмвлзків, які
мбіикайз уі нмпагз, їк нозжлафавпя
нмгвіилзи омжкіо урозкалля ( а пноавлзкз гмгаркмвм мрозкувайз цд нм
500 оуб. ла омж’їжгз).
Чдодж кійщка кіпяуів ікдллзк укажмк Мзкмйз І віг 11 піфля 1832 о.
буйм пкапувалм нмпагз нігкмкмоіїв,
кмкмолзків, вмжлзт і тмоулезт. [8]
Їт мбмв’яжкз рдндо втмгзйз гм кмйа
нмвлмваедлщ ждкпщкзт, нмвірмвзт пугів ра ілхзт пугмвзт могалів. Ікдллзи
укаж, галзи Сдлару віг 4 гоугля 1840
о. жарвдогеував храр нмвірмвзт пугів
у ноавмбдоделзт
губдоліят. [9]
Поавмпуггя у нмвірмвмку пугі жгіиплывайз пуггя, гва жапігардйі віг гвмоялпрва і жапігардйщ, якмгм нозжлафав
губдолармо.
Укаж віг 25 фдовля
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1832 о. жмбмв’яжував ноз омжгйягі
козкілайщлзт ра номвдгдллі пйігфзт
гіи у впіт жатіглзт губдоліят кдоуварзпя рійщкз омпіипщкзкз жакмлакз.
Лзхд в мкодкзт взнагкат, кмйз вмлз
взявйярщпя «гіиплм лдгмпрарлікз гйя
взоіхдлля нодгправйдлзт мбправзл»,
гмжвмйяймпщ взкмозпрмвуварз лмокз
Лзрмвпщкзт Срарурів і нмйщпщкзт кмлпрзрууіи. [10]
Позжлафдлля кзївпщкзк гдлдоайгубдолармомк Д. Г. Бібікмва у 1838 о.
прайм нмвмомрлзк кмкдлрмк у бмомрщбі ж нмйщпщкзк внйзвмк. Сдодг ндохзт жатмгів гдлдоай-губдолармоа –
жабмомла озкм-кармйзущкмку гутмвдлпрву рійдплм каоарз пвмїт пдйял, і
в нмгайщхмку ракі пноавз ндодгавайзпя гм пугмвмгм омжгйягу. Кармйзущкд гутмвдлпрвм жмбмв’яжуваймпщ бугуварз ра одкмлруварз кіпудві ноавмпйавлі тоакз.
У 1839 о. лмвзи гдлдоай-губдолармо взпрунзв ж номнмжзуієы ндодвдпрз пдйял ла мбомк ж кдрмы жатзпру
їт віг нмкіцзка абм нмпдпмоа-нмйяка
ра єводя-модлгаоя. Оглак уди номдкр
жупроів мнмжзуіы в кіліпрдопрві гдоеавлзт каєрлмпрди, яка вваеайа, цм
нмкіцзущкі пдйялз лд пномкмелі гм
вігбувалля гомхмвмї нмвзллмпрі. В
нмгайщхмку жажлафдлзи номдкр впд е
ракз мрозкав пзйу жакмлу і нмхзозвпя ла гдоеавлзт пдйял.
Гдлдоай-губдолармо Д. Г. Бібікмв ж
пакмгм нмфарку пвмєї гіяйщлмпрі акрзвлм сікпував ілсмокауіы ном жймвезвалля нмйщпщкзт нмкіцзків лаг
коінакакз, взкмозпрмвуыфз її жгмгмк
в бмомрщбі ж нмйщпщкмы хйятрмы. У
ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт губдоліят
жа имгм взкмгмы козкілайщлзкз найаракз буйз пкйагдлі пнзпкз ном ракі
жймвезвалля жа роз
омкз (18381840). [11, 12, 13] А у вдодплі 1839 о.
Бібікмвзк був омжіпйалзи «Помдкр
номнмжзуіи нмвірмвзк нодгвмгзрдйяк
гвмоялпрва», гд гмвмозймпщ ном взявйдлі вйагмы вдйзкі жймвезвалля і в
якмку нодгвмгзрдйів нмйщпщкмї хйятрз жакйзкайз гм прдедлля жа нмоягкмк. Цди рдкпр був нмхзодлзи і пдодг
пноавлзків ра нмвірмвзт лафайщлзків
нмйіуії.
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А ж пдонля 1841 о. Кмкірдр у
пноават Затіглзт губдоліи ла пвмїт
жапігаллят омжгйягав жвір Д.Бібікмва
ном жймвезвалля нмйщпщкзт нмкіцзків у коаї. Дйя нмпйабйдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт нмжзуіи нмйщпщкмї
хйятрз у 1847-1848 оо. ла Поавмбдодееі жа іліуіарзвмы кзївпщкмгм гдлдоай-губдолармоа буйа номвдгдла ілвдлраола одсмока, яка бджнмпдодглщм
омжомбйяйапщ в имгм калудйяоії.
Зажлафзкм, цм нзралля ном ввдгдлля мбмв’яжкмвзт ілвдлраоів у Півгдллм-Затіглмку коаї буйм вндохд
ніглярм у 1840 о. кіліпромк гдоеавлзт каєрлмпрди П. Д. Кзпдйщмвзк. У
нігпукку буйм лакіфдлм ояг жатмгів
гйя ввдгдлля ілвдлраоів, які буйз утвайдлі ікндоармомк. Позжлафавпя рдокіл ввдгдлля ілвдлраоів ж 1 вдодпля
1840 о., а в пдонлі 1840 о. буйз ввдгдлі мбмв’яжкмві ілвдлраоі в каєркат
вжярзт ніг мніку. Щмгм ввдгдлля їт у
нмкіцзущкзт
каєркат
–
рм
ж’япуваймпщ, цм жомбзрз уд лд рак
номпрм і номихйм цд гдкійщка омків,
ндох ліе кіпудва вйага жкмгйа нозпрунзрз гм одайіжауії пвмїт нйалів. У
квірлі 1844 омку в губдоліят: Війдлпщкіи, Гомглдлпщкіи, Рівлдлпщкіи, Мілпщкіи, Вірдбпщкіи, Ммгзйівпщкіи, Кзївпщкіи, Вмйзлпщкіи і Пмгійщпщкіи буйз
првмодлі губдолпщкі кмкірдрз гйя омжгйягу і пкйагдлля ракзт ілвдлраоів.
Дм пкйагу кмкірдрів, кмедл ж якзт
мфмйывав губдолармо, увіихйз: губдолпщкзи нодгвмгзрдйщ гвмоялпрва,
віуд-губдолармо, губдолпщкзи номкуомо, фзлмвлзк ж калудйяоії гдлдоайгубдолармоа, нмвірмвзи нодгвмгзрдйщ
гвмоялпрва ра вігмкі нмкіцзкз. Кмкірдрз кайз жібоарз лаявлі у нмкіцзків
ілвдлраоі, омжгйялурз ра гмнмвлзрз, а
ноз вігпурлмпрі ракзт – пакі їт ніггмруварз. Зажлафзкм, цм номудп ніггмрмвкз ра вномвагедлля ілвдлраоів у
йзрмвпщкзт, біймоупщкзт ра ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят кав пвмї
мпмбйзвмпрі.
Змкодка, ілвдлраоі в
йзрмвпщкзт губдоліят ввмгзйзпщ нмпрунмвм, в кіоу їт жарвдогедлля у
1845, 1846 і в 1847 оо. У біймоупщкзт
губдоліят ввдгдлля ілвдлраоів взкйзкайм пзйщлзи пномрзв нмйщпщкзт

нмкіцзків. Тмку гмвдймпщ вігкмвзрзпя віг ввдгдлля їт у гіы. І йзхд
жгмгмк ніпйя мбгмвмодлля номдкру
жкіл ілвдлраолзт ноавзй у бдоджлі
1855 о. Ддоеавлмы оагмы, яка взмкодкзйа нзралля ном ілвдлраолі ноавзйа в йзрмвпщкзт губдоліят, у роавлі
рмгм е омку буйз жарвдогедлі жагайщлі
лафайа ілвдлраоів гйя біймоупщкзт
губдоліи.
У калудйяоії кзївпщкмгм гдлдоайгубдолармоа Д. Г. Бібікмва буйз омжомбйдлі жоажкз ілвдлраоів гйя каєрків
коаы, які ніпйя омжгйягу і влдпдлля
мкодкзт жкіл буйз жарвдогедллі Мзкмймы І 26 роавля 1847 о. ніг лажвмы
«Поавзйа гйя уноавйілля каєркакз жа
жарвдогедлзкз гйя лзт ілвдлраоякз в
Кзївпщкмку гдлдоай-губдолармопрві».
На їт нігправі жгмгмк пкйагайзпя
управлі гоакмрз, гд кайз бурз взжлафдлі нмпріилі нмждкдйщлі віглмпзлз
кіе кмелзк нмкіцзкмк і «рзкфапмвмжмбмв'яжалзкз» пдйялакз.
Піжліхд жа іліуіарзвмы кіпудвмї
агкіліпроауії Поавзйа 26 роавля
1847о. буйз гдцм жкілдлі і 29 гоугля
1848 о. Мзкмймы І буйа жарвдогедла
їт лмва одгакуія. На нігправі уієї одгакуії буйз жкілдлі ілвдлраоі пкйагдлі
оаліхд. Оглак гйя ущмгм губдолпщкзк
ілвдлраолзк кмкірдрак жлагмбзймпщ
цд фмрзоз омкз. У вдодплі 1852 о ілвдлраоі буйз жарвдогедлі кзївпщкзк
гдлдоай-губдолармомк і вед ніпйя ущмгм вмлз ж гмгавалляк Поавзй 29 гоугля 1848о. буйз омжіпйалі нмкіцзкак
фдодж нмвірмвзт нодгвмгзрдйів гвмоялпрва.
Коік ілвдлраолмї одсмокз ла нігправі кймнмралля Д. Г. Бібікмва у емврлі 1848 о. буйм нозилярм ужакмлдлля,
жа якзк гдлдоай-губдолармо кав ноавм
кмлромйы лаг пугмвзкз номудпакз у
пноават ж нозвмгу жймвезвалля нмкіцзущкмы вйагмы лаг пдйялакз, а ж
пдонля лапрунлмгм омку имку ввіояймпя лакйагалля мнікз бдж роагзуіилмгм омжгйягу узт нзралщ у гвмоялпщкзт жібоаллят ла рі каєркз, вйаплзкз
якзт емопрмкм нмвмгзйзпя ж пвмїкз
пдйялакз.
Зажлафзкм, цм ніпйя вігправкз
Д. Бібікмва нмйщпщкі кагларз, які лд
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кмгйз жкзозрзпя ж мбкдедлляк їт
ноав, нмфайз жвдорарзпщ гм лмвмгм
гдлдоай-губдолармоа І. Вапзйщфзкмва ж
номталлякз ра пкаогакз. Нмвзи кзївпщкзи гдлдоай-губдолармо взгав гмнмвлдлля гм «Ілвдлраолзт ноавзй», які,
жа муілкмы Н. Пмймлпщкмї-Вапзйдлкм,
сакрзфлм їт наоайіжувайз [14, п. 303].
Помвмгяфз акрзвлзи куоп ла оупзсікауіы Поавмбдодеея, гдлдоайгубдолармо Д. Г. Бібікмв іліуіывав
првмодлля упралмв, які б имгм ігдмймгіфлм мбґоулрмвувайз. Абз ндодкмларз гомкагпщкіпрщ у йдгірзклмпрі уоягмвзт гіи, віл жгіиплзв ояг жатмгів,
цм кайз псмокуварз пупнійщлу гукку ном віглмвйдлля іпрмозфлмї пноавдгйзвмпрі прмпмвлм Поавмбдодеея.
Сак гдлдоай-губдолармо лд кав пуклівів у рмку, цм вномвагеує «пйзялзд
Занаглм-оуппкмгм коая п годвлзк мрдфдпрвмк». У рми ндоімг мпмбйзвмгм
жауікавйдл¬ля іпрмоієы Д.Бібікмв ндодкмлав кзївпщкзт вфдлзт-іпрмозків
лагарз првмоывалмку лзкз іпрмозфлмку рмваозпрву праруп гдоеавлмї
упралмвз ніг лажвмы «Водкдллая кмкзппзя гйя оажбмоа годвлзт акрмв в
Кздвд». Заплмвала 1843 о. ноз калудйяоії гдлдоай-губдолармоа, «Водкдллая кмкзппзя» омжнмфайа акрзвлу
двозпрзфлу гіяйщліпрщ, жгіиплыыфз

нубйікауіы гедодй ж укоаїлпщкмї іпрмоії, жмкодка, йірмнзпів С. Вдйзфка,
С. Гоаб’ялкз ра іл. Оглак, в мсіуіилзт
уоягмвзт нйалат гіяйщліпрщ Кзївпщкмї
аотдмгоасіфлмї кмкіпії ндодпйігувайа
ндодгупік нмйірзфлу кдру – гмвдпрз,
цм Поавмбдодеея є «зпрзллмоуппкзк коадк». Ця номгоака одайіжмвувайапщ, жмкодка, взгалляк рмків
«Аотзва Югм-Занаглми Рмппзз».
Свмїкз жібоаллякз Кмкіпія жанмфаркувайа првмодлля Кзївпщкмгм удлроайщлмгм аотіву гавліт акрів, цм був
вігкозрзи 1852 о.
Оред, првмодлля у 1832 о. нмпагз
кзївпщкмгм, нмгійщпщкмгм і вмйзлпщкмгм
гдлдоай-губдолармоа,
цм
мб’єглувайа ніг жагайщлзк кдоівлзурвмк роз губдолії, прайм ваейзвзк дранмк ла хйяту бмомрщбз ж нмйщпщкзк
внйзвмк, жайзхкакз гдоеавлмгм упромы ра жакмлмгавпрвмк Рдфі Пмпнмйзрмї. Влмпзйзпщ жкілз в уноавйілля
пакзт губдоліи. Губдолпщкі ра нмвірмві
могалзнозвмгзйзпщ у вігнмвігліпрщ ж
вдйзкмомпіипщкзкз. Буйм гмкйагдлм
багарм жупзйщ гйя рмгм, цмб у ноавмбдоделзт
укоаїлпщкзт
губдоліят
впралмвзрз раку е пзпрдку пугмвзт
могалів, яка гіяйа ла впіи рдозрмоії
Рмпіипщкмї ікндоії.
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Щдобак Н. О. Опмбйзвмпрі гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлм-пугмвмї вйагз в укоаїлпщкзт ноавмбдоделзт губдоліят у гоугіи фвдорі ХІХ пр.
Взпвірйыырщпя мпмбйзвмпрі гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлм-пугмвзт могалів вйагз у
ноавмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят у гоугіи фвдорі ХІХ пр. Помалайіжмвалзи номудп
ввдгдлля в одгімлі омпіипщкмї пзпрдкз пугмупромы, цм акрзвіжувавпя жа Мзкмйз І
ніпйя нозгухдлля нмйщпщкмгм нмвпралля 1830-1831 оо., кмйз впралмвйывавпя ракзи
нмоягмк сулкуімлувалля пугмвмї пзпрдкз, цм був таоакрдолзи гйя впієї рдозрмоії
Рмпіипщкмї ікндоії.
Кйюфмві пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, ілвдлраола одсмока, Кзївпщкд гдлдоай-губдолармопрвм, Рмпіипщка ікндоія, ноавмбдоделі укоаїлпщкі ждкйі.

Щдобак Н. А. Опмбдллмпрз гдярдйщлмпрз агкзлзпроарзвлм-пугдблми вйапрз в
укоазлпкзт ноавмбдоделшт губдолзят вм врмоми фдрвдорз ХІХ в.
Опвдцдлш мпмбдллмпрз гдярдйщлмпрз агкзлзпроарзвлм-пугдблшт могалмв вйапрз
в ноавмбдоделшт укоазлпкзт ждкйят вм врмоми фдрвдорз ХІХ в. Помалайзжзомвал
номудпп влдгодлзя в одгзмлд мбцдзкндопкми пзпрдкш пугдблшт уфодегдлзи, кмрмоши акрзвзжзомвайпя в ндозмг ноавйдлзя Нзкмйая І нмпйд нмгавйдлзя нмйщпкмгм
вмппралзя 1830-1831 гг., кмгга
упралавйзвайпя рмр нмоягмк сулкузмлзомвалзя
пугдблми пзпрдкш, кмрмоши бшй таоакрдолши гйя впди рдоозрмозз Рмппзипкми зкндозз.
Кйюфдвшд пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпкмд ноавйдлзд, злвдлраолая одсмока, Кздвпкмд гдлдоай-губдолармопрвм, Рмппзипкая зкндозя, ноавмбдоделшд укоазлпкзд ждкйз.
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Shcherbak N. Features of the activity of the administrative-judicial power in the
Ukrainian right-bank provinces in the second quarter of the XIX century
The peculiarities of the activity of administrative-judicial authorities in the rightbank Ukrainian lands in the second quarter of the 19th century are highlighted. The
process of introduction into the region of the Russian judicial system, which was
activated under Nicholas I after the suppression of the Polish uprising of 1830-1831,
when the order of functioning of the judicial system, which was characteristic of the
whole territory of the Russian Empire, was analyzed.
It is noted that the creation in 1832 of the post of governor general of Kiev, Podolsk
and Volyn, uniting under the general leadership of the three provinces, was an important
step in the fight against Polish influence, the remnants of state system and the legislation
of the Commonwealth. Changes were made to the management of the provinces
themselves. The provincial and county authorities were aligned with the Greater Russian
ones. A great deal of effort was made to establish in the right-bank Ukrainian provinces
the same system of judicial authorities that was in place throughout the Russian Empire.
It is shown that in order to weaken the socio-economic position of the Polish gentry,
in 1847-1848, an inventory reform was carried out on the Right Bank of Ukraine at the
initiative of the Governor-General of Kiev, which was developed directly in his office.
The process of preparation and implementation of inventory is analyzed.
It is noted that in addition to the inventory reform, on the basis of the petition of
DG Bibikov, in October 1848, a decree was passed, under which the governor-general had
the right to control the lawsuits over cases of abuse of the peasant power by the
landlords, and he was entrusted with the imposition guardianship without consideration
of these issues in noble assemblies on those estates whose owners abused power.
While conducting an active course on the Russification of the Right Bank,
Governor-General D.G. Bibikov initiated the creation of institutions that would
ideologically justify him, and made a lot of efforts to achieve a political goal - to convince
society that the Right Bank of Ukraine is a "true Russian land".
Key words: Governor-General, Governor, Governorate, Inventory Reform, Kiev
Governor-General, Russian Empire, Right-Bank Ukrainian Lands.
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Лыгзла, її езрря і жгмомв’я є
лаивзцзкз пмуіайщлзкз уіллмпрякз.
Взжлалля йыгзлз взцмы пмуіайщлмы
уілліпры є ваейзвзк комкмк ла хйяту гм омжбугмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, агед йыгзла є уілліпры лд
рійщкз гйя пакмї пдбд, айд и гйя впщмгм пупнійщпрва. Опкійщкз уя уілліпрщ
є лаивзцмы, рм емглд ілхд явзцд лд
кмед муілыварзпя пупнійщпрвмк взцд, ліе йыгзла. Коік рмгм, номгмймхдлля ноімозрдрлмпрі жагайщлмйыгпщкзт уіллмпрди кає вагмкд жлафдлля
ла хйяту вномвагедлля євомндипщкзт ноавмвзт уіллмпрди у ноавмву
пзпрдку Укоаїлз [1, п. 12].
Упвігмкйдлля езрря як лаивзцмї
уіллмпрі жакйагдлм вед у пвігмкмпрі
йыгзлз, в її мб’єкрлмпрі. Лыгзла
жавегз умпмбйыє пдбд іж езрряк,
цм тмфд езрз, ра ілхі езрря як ракі,
цм лагійдлі вмйды гм езрря. Тмку
ноаглдлля номезрз езрря ноавзйщлм, ніглдпдлм і бйагмомглм є, жа
пйухлзк жауваедлляк А. Швдиудоа
(А. Schweitzer) – сулгармоа кмлуднуії
«дрзкз бйагмгмвілля ндодг езрряк»,
нозомглзк [2, п. 7]. Дмгакм, цм ла
ндодкмлалля ущмгм взгарлмгм гукаліпра ХХ пр., йауодара Нмбдйівпщкмї

нодкії кзоу (1952) уіллмпрі езрря
каырщ ноімозрдр ндодг ілхзкз уіллмпрякз.
Опмбйзвіпры жгіиплдлля кмкнаоарзвіпзфлзт гмпйігедлщ є їтля нмйіудлрозфліпрщ, агед алайіжу нігйягаырщ мб’єкрз лаукмвмгм ніжлалля, цм
жгіиплыєрщпя нодгправлзкакз оіжлзт
коаїл, а лавірщ ноавмвзт пзпрдк. Пзралля уіллмпрі езрря, жгмомв’я йыгзлз і имгм мтмомлз ла лауімлайщлмку і лаглауімлайщлмку оівлі уікавзйз
лаукмвуів багарщмт гайужди ноава –
кіелаомглмгм, кмлпрзрууіилмгм, агкіліпроарзвлмгм, кдгзфлмгм, узвійщлмгм, нардлрлмгм, роугмвмгм, а ракме
сіймпмсії, кдгзузлз, пмуімймгії, бімдрзкз, гдоеавлмгм уноавйілля рмцм.
Сдодг вірфзжлялзт уфдлзт укажалмы
рдкарзкмы у оіжлзт апндкрат жаикайзпя:
В. Авдо’ялмв,
І. Бабдущка,
Р. Годвумва, О.Гозгмодлкм, І. Гозуяк,
З. Гйагул, І.Ддкфдлкм, В. Коаплмв,
В. Лдцдлкм, Б. Лмгвзлдлкм, Д. Лук’ялдущ, Р. Маигалзк, А. Путрдущка,
Г. Саозбаєва, І. Сдлыра, Я. Рагзх,
З. Чдолдлкм ра іл.; пдодг жаоубіелзт
–
Д. Бат-Гмйдука,
М. С. Варраг,
Т. Гдові, С. Гоіо, Г. Елрмлі, Т. Зваор,
А. Каокі, М. Маккі, Ж. Мактдий,
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Де. Ммоіпмл, Ж. Оббі, Р. Тмкаофзк,
А. Руирдо ра іл. Оглак сдлмкдл євомндїжауії акпімймгії агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз у псдоі мтмомлз
гомкагпщкмгм жгмомв’я лд прав нодгкдрмк акрзвлмї гзпкупії і нмродбує
нмгайщхзт лаукмвзт омжвігмк.
Поавм ла езрря і ноавм ла жгмомв’я лайдеарщ гм кардгмоії нозомглзт і лдвіг’єклзт ноав йыгзлз. Оглак ваейзвзк гйя йыгзлз є лд прійщкз пак сакр лаявлмпрі ноав і пвмбмг, пкійщкз взжлалля її езрря бажмвмы акпімймгіфлмы вдйзфзлмы. Агед
гйя йыгзлз ноава і пвмбмгз є жлафуцзкз рмгі, кмйз вмла езва, кмйз
вмла кає жкмгу їт одайіжуварз. Сакд
ла нмпруйарі взжлалля езрря йыгзлз
як мплмвмнмймелмї уіллмпрі вфдлзи
С. Срдудлкм мбґоулрмвує взлзклдлля
лмвмгм лаукмвм-ыозгзфлмгм, ноакрзфлм-ноавмвмгм урвмодлля – бімыозпноугдлуії [3, п. 259].
Бдж пукліву, ноавм ла езрря йыгзлз є її сулгакдлрайщлзк, бажзплзк ноавмк бугщ-якмї ноавмвмї пзпрдкз (пзпрдкз ноава) гдкмкоарзфлмї
гдоеавз в уіймку ра уілліпры мкодкзт її гайужди ноава, жмкодка кмлпрзрууіилмгм і агкіліпроарзвлмгм. Агед
бугщ-які ж номгмймхдлзт ноав йыгзлз кмейзвм омжгйягарз як омжгморалля абм кмлкодрзжауіы ущмгм мплмвлмнмймелмгм ноава, рмку цм кмелд
ж лзт мбмв’яжкмвм є мглзк іж номявів
езрря, жагмвмйдлляк ндвлзт езррєвзт нмродб, ілрдодпів, ноаглдлщ [4,
п. 66-67].
Кмлпрзрууія Укоаїлз як сулгакдлрайщлзи акпімймгіфлзи моієлрзо
омжвзрку Укоаїлпщкмї гдоеавз жакоінйыє ноавм ла езрря, жгмомв’я йыгзлз ра имгм мтмомлу як лаивзцмї уіллмпрі в лзжуі нознзпів: взжлалля йыгзлз, її езрря і жгмомв’я, фдпрі і гіглмпрі, лдгмрмокаллмпрі і бджндкз лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры, а вігнмвігайщліпрщ гдоеавз ндодг йыгзлмы
жа пвмы гіяйщліпрщ, урвдогедлля і
жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз –
гмймвлзк мбмв’яжкмк гдоеавз (пр. 3);
езрря і жгмомв’я є уілліпры ндовзллмы, взтіглмы ндодгукмвмы езррєгіяйщлмпрі кмелмї йыгзлз, рмку км-
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едл кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я,
кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля (пр. 49); літрм лд кмед бурз
пвавійщлм нмжбавйдлзи езрря, а рмку
кає ноавм жатзцарз пвмє езрря і
жгмомв’я, езрря і жгмомв’я ілхзт йыгди віг номрзноавлзт нмпягалщ, а
мбмв’яжкмк гдоеавз є жатзцарз езрря йыгзлз (пр. 27); кмедл кає ноавм
ла бджндфлд гйя езрря і жгмомв’я гмвкіййя ра ла вігхкмгувалля жавгалмї
нмоухдлляк ущмгм ноава хкмгз, кмелмку гаоалруєрщпя ноавм війщлмгм
гмпруну гм ілсмокауії ном прал гмвкіййя, ном якіпрщ таофмвзт номгукрів і нодгкдрів нмбуру, а ракме ноавм
ла її нмхзодлля (пр. 50) [5].
Такзк фзлмк, іж фзпйдллзт ноав
йыгзлз ндохмгм, гоугмгм ра родрщмгм
нмкмйілщ ноавм ла езрря і жгмомв’я є
ноавакз, цм гаоалруырщ її сіжзфлд
іплувалля і є укмвакз жабджндфдлля
жгіиплдлля впіт ілхзт ноав, жмкодка
ноава ла мтмомлу жгмомв’я. Так, у
Подакбуйі гм Закмлу Укоаїлз «Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я» кмела йыгзла кає
нозомглд лдвіг’єклд і лднмоухлд
ноавм ла мтмомлу жгмомв’я. Супнійщпрвм і гдоеава вігнмвігайщлі ндодг
пуфаплзк і каибурлікз нмкмйіллякз
жа оівдлщ жгмомв'я і жбдодедлля гдлмсмлгу лаомгу Укоаїлз, жабджндфуырщ ноімозрдрліпрщ мтмомлз жгмомв’я
в гіяйщлмпрі гдоеавз, нмйінхдлля
укмв ноауі, лавфалля, нмбуру і вігнмфзлку лапдйдлля, омжв’яжалля дкмймгіфлзт номбйдк, вгмпкмлайдлля кдгзфлмї гмнмкмгз і жаномвагедлля
жгмомвмгм пнмпмбу езрря [6]. Орме
жакмлмгавудк жакоінйдлм лзжку гаоалріи одайіжауії кмлпрзрууіилмгм ноава
йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я, номрд
жагдкйаомвалі нмпруйарз нмродбуырщ
жаномвагедлля дсдкрзвлзт кдталіжків їт одайіжауії і жатзпру, омжгайуедлу пзпрдку пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії гйя їт ікнйдкдлрауії.
Вмглмфап у євомндипщкіи гмкрозлі агкіліпроарзвлмгм ноава вкажуєрщпя, цм якцм могалз нубйіфлмї вйагз
лд пноякмвуырщ пвмы гіяйщліпрщ ла
жагмвмйдлля езррєвзт нмродб фз ілрдодпів ілгзвіга (пупнійщпрва в уійм-
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ку), рм вроафаєрщпя пака уілліпрщ
агкіліпроарзвлмгм ноава, як пдовіплмгм мбпйугмвуыфмгм, пмуіайщлмгм одгуйярмоа [7, п. 261]. Така уілліпрщ прмпуырщпя і одайіжауії ноава ла мтмомлу
жгмомв’я: ілгзвігуайщлмгм і гомкагпщкмгм (нубйіфлмгм). Помрд уілліпрщ
гомкагпщкмгм жгмомв’я бдод пвмї взрмкз ж нубйіфлмгм гмбомбуру, а уілліпрщ ілгзвігуайщлмгм – ж ндопмлісікмвалмгм.
Зауваезкм, цм ноавм ла мтмомлу
жгмомв’я є ноавмк йыгзлз гоугмгм
нмкмйілля – пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк,
цм гаоалрує гмпрун гм мплмвлзт пмуіайщлзт, дкмлмкіфлзт бйаг і кмейзвмпрди, цм буйз жаплмвалі ла ігдят
оівлмпрі и пноавдгйзвмпрі, і є жгмбуркмк омжвзрку лапакндодг коаїл євомндипщкмгм кмлрзлдлру – гдоеав жатіглмї роагзуії ноава.
Помрд ла нмф. ХХ пр. ноава йыгзлз алі ндохмгм, алі гоугмгм нмкмйілщ лд кайз кмкнйдкплмгм кіелаомглм-ноавмвмгм жакоінйдлля. Оглак
ніпйя жакілфдлля Доугмї пвірмвмї віилз нзралля жатзпру ноава ла езрря і
мтмомлу жгмомв’я йыгзлз буйз мкодпйдлі ла кіелаомгліи аодлі як лаиуілліхзи ноімозрдр пуфаплмї узвійіжауії. Нзлі їтлє взжлалля и жабджндфдлля одайіжауії ндодгбафдлм як лмокакз лауімлайщлмгм ноава, уоатмвуыфз кмлпрзрууіилі нознзпз бійщхмпрі євомндипщкзт гдоеав, рак і проардгіфлзкз акракз гайужі, цм їт гдрайіжує – агкіліпроарзвлмгм (гймбайщлмгм, кіелаомглмгм, євомндипщкмгм,
лауімлайщлмгм): Загайщлмы гдкйаоауієы ноав йыгзлз ООН (1948), Міелаомглзк накрмк ном дкмлмкіфлі,
пмуіайщлі і куйщруолі ноава ООН
(1966), Кмлвдлуієы ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг
Рагз Євомнз (1950), Оплмвакз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я (1992), Ддкйаоауієы ном омжвзрмк ноав науієлрів в Євомні ВООЗ
(1994), Євомндипщкмы пмуіайщлмы
таорієы Рагз Євомнз (1996), Хаорієы мплмвлзт ноав Євомндипщкмгм
Смыжу (2000), Євомндипщкмы таорієы
ноав науієлрів (2002), Міелаомглзкз кдгзкм-паліраолзкз ноавзйакз

ВООЗ (2005), акрмк «Згмомв’я-2020:
мплмвз Євомндипщкмї нмйірзкз в нігрозкку гіи гдоеавз ра пупнійщпрва в
ілрдодпат жгмомв’я і бйагмнмйуффя»
ВООЗ (2013), Угмгмы ном апмуіауіы
кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра
Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж
ілхмї прмомлз (2014), Ційякз праймгм омжвзрку ООН (2015), Пйалмк гіи
цмгм номсійакрзкз ра кмлромйы жа
лділсдкуіилзкз жатвмоываллякз в
Євомндипщкмку одгімлі ВООЗ ла
2016-2025 оо. (2016), Кмлуднуієы
омжвзрку пзпрдкз гомкагпщкмгм жгмомв’я Укоаїлз (2016) рмцм.
Алайіжуыфз мпмбйзвмпрі роалпсмокауії акпімймгії вірфзжлялмгм агкіліпроарзвлмгм ноава прмпмвлм ноава ла езрря, жгмомв’я ра имгм мтмомлу лдмбтіглм мпмбйзву увагу жвдолурз ла нмймедлля євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава (EU Administrative Law), цм нмфайм смокуварзпя
як пакмпріила гайужщ євомндипщкмгм
ноава ланозкілуі 80-т омків ХХ прмйірря [8, п. 6], а ракме євомндипщкмгм
мтмомлмжгмомвфмгм ноава (EU Health
Law) [9, п. 11]. Уваеаєкм жа гмуійщлд
рйукафзрз євомндипщкд агкіліпроарзвлд ноавм хзомкм – у нймцзлі сулкуімлувалля упіт могалів, упралмв ра
агдлуіи євомндипщкзт одгімлайщлзт
могаліжауіи (жмкодка ЄС, Рагз Євомнз, ОБСЄ), а лд рійщкз гіяйщлмпрі
багармоівлдвмї нубйіфлмї агкіліпроауії ЄС і лауімлайщлзт агкіліпроарзвлзт могалів її гдоеав-фйдлів, а євомндипщкд мтмомлмжгмомвфд ноавм – як
оджуйщрар ноавмвмгм жабджндфдлля
гіяйщлмпрі їт пндуіайщлмгм ланоякку
– у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Так, ном уілліпрщ йыгпщкмгм езрря, жгмомв’я ра имгм мтмомлу игдрщпя
у лзжуі акрів євомндипщкмгм ноава.
Нанозкйаг, нознзпз н. 11 ф. І Євомндипщкмї пмуіайщлмї таорії Рагз Євомнз [10] гдкйаоуырщ, цм кмела йыгзла кає ноавм кмозпруварзпя бугщякзкз жатмгакз, цм гмжвмйяырщ їи
гмпяглурз лаикоацмгм пралу жгмомв’я, якзи є кмейзвзк, а прарря 11
ф. ІІ нозпвяфдла взкйыфлм гаоалріяк
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одайіжауії ноава ла мтмомлу жгмомв’я,
жгіглм ж якмы прмомлз жмбмв’яжуырщпя
пакмпріилм абм у пнівомбірлзурві ж
гомкагпщкзкз фз нозварлзкз могаліжауіякз везварз вігнмвіглзт жатмгів
гйя рмгм, цмб, пдодг ілхмгм упулурз,
у кіоу кмейзвмпрі, нозфзлз пйабкмгм
жгмомв’я; жабджндфзрз гіяйщліпрщ кмлпуйщрарзвлм-номпвірлзущкзт пйуеб,
якi пнозяйз б нмйінхдллы жгмомв’я i
нігвзцдллы мпмбзпрмї вігнмвігайщлмпрі у нзраллят жгмомв’я; жанмбігарз,
у кіоу кмейзвмпрі, днігдкіфлзк, длгдкіфлзк ра ілхзк жатвмоывалляк, а
ракме лдцаплзк взнагкак.
Поавм кмелмгм ла езрря, цм
мтмомляєрщпя жакмлмк, жакоінйдлд
праррды 2 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг
(гайі – Кмлвдлуія) [11], а ракме
жлаихйм пвіи омжвзрмк у нмймедллят
Помрмкмйів № 6 і № 13 гм лдї. Помрд
пакд ноавм ла мтмомлу жгмомв’я йыгзлз, як и ілхі ноава гоугмгм нмкмйілля, бджнмпдодглщм Кмлвдлуієы
лд ндодгбафдлі, айд жвдолдлля жа имгм
жатзпрмк гм Євомндипщкмгм пугу ж
ноав йыгзлз (гайі – ЄСПЛ) є кмейзвзк ніг фап рйукафдлля ілхзт прарди Кмлвдлуії, жмкодка ноава ла езрря (пр. 2), жабмомлу рморуо (пр. 3),
ноава ла пвмбмгу ра мпмбзпру лдгмрмокалліпрщ (пр. 5), ноава ла пноавдгйзвзи пугмвзи омжгйяг (пр. 6), ноава
ла нмвагу гм мпмбзпрмгм і пікдилмгм
езрря, ла лдгмрмокалліпрщ езрйа
(пр. 8).
Ндмбтіглм лагагарз, цм і Кмлвдлуія, і ноакрзка ЄСПЛ є гедодймк
лауімлайщлмгм
агкіліпроарзвлмгм
ноава і кає жагайщлммбмв’яжкмвзи
таоакрдо гйя впіт пуб’єкрів нубйіфлмї
вйагз в Укоаїлз. Гаоалрії одайіжауії
ноава ла мтмомлу жгмомв’я ЄСПЛ
омжгйягає фдодж жатзпр нмтіглзт віг
лщмгм ноав, а пакд: ноавм ла сіжзфлу
ра кмоайщлу лдгмрмокалліпрщ мпмбз,
ноавм ла кдгзфлу гмнмкмгу і ноавм
ла лагалля пвмєфаплмї агдкварлмї і
лдмбтіглмї ракмї гмнмкмгз, ноавм ла
жгмомв’я нпзтіфлмтвмозт, ноавм ла
ілсмокауіы ра кмлсігдлуіиліпрщ ілсмокауії, ноавм ла пнозярйзвд дкмймгіфлд пдодгмвзцд, ноавм ла мроз-
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калля гмпрмвіолмї ра пвмєфаплмї ілсмокауії ном сакрмоз, цм внйзваырщ
ла жгмомв’я, ноавм ла жгмгу ла йікувалля, кдгзфлд вроуфалля ра іл.
Унйзв ла смокувалля акпімймгіфлмгм нігґоулря лауімлайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава жгіиплыєрщпя і
пугмвзкз оіхдллякз лауімлайщлзт
агкіліпроарзвлзт пугів ніг фап жапрмпувалля нозлузну вдотмвдлпрва
ноава. Дмнупрзкіпрщ і бджжандодфліпрщ внйзву «пуггівпщкмгм» ноава
ла кардоіайщлд агкіліпроарзвлд ноавм мбґоулрмвує у пвмїт гмпйігедллят
уфдлзи Ф. Мыййєо (F. Muller) [12,
п. 69]. Так, у нмпралмві Капауіилмгм
агкіліпроарзвлмгм пугу у пкйагі
Вдотмвлмгм Сугу віг 13 гоугля
2019 омку у пноаві №461/1824/15-а
жомбйдлм взплмвмк ном лдвіг’єклд
ноавм йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я:
одайіжауія ущмгм ноава є ноімозрдрлзк ланояккмк гіяйщлмпрі гдоеавз
ра псдомы мпмбйзвмгм гдоеавлмгм
одгуйывалля, цм ндодгбафає урвмодлля і сілалпувалля омжгайуедлмї
пзпрдкз жакйагів мтмомлз жгмомв’я
[13].
Пом уілліпрщ езрря, жгмомв’я йыгзлз і имгм мтмомлу игдрщпя і у упралмвфзт гмгмвмоат ЄС, цм пкйагаырщ
жакмлмгавфд «мпдогя» уієї євомндипщкмї одгімлайщлмї могаліжауії: вмлз
взжлафаырщ жавгалля, уійі и нозлузнз гіяйщлмпрі ЄС; кіпрярщ нмймедлля
ном сулкуімлувалля ілпрзрууіи ЄС
ра взжлафаырщ їтлі нмвлмваедлля;
омжкозваырщ мпмбйзвмпрі ноавмвмї
нозомгз ЄС ра каырщ ноімозрдр цмгм ноава гдоеав-фйдлів; впралмвйыырщ пніввіглмхдлля і омжнмгій нмвлмваедлщ кіе ЄС і имгм гдоеавакзфйдлакз.
Так, бажзплі євомндипщкі уіллмпрі
(уіллмпрі ЄС) жагдкйаомвалі у Дмгмвмоі ном Євомндипщкзи Смыж віг 7
йырмгм 1992 омку (жі жкілакз) [14],
пдодг якзт нмвага гм йыгпщкмї гіглмпрі, пвмбмга, гдкмкоарія, оівліпрщ,
ноавмва гдоеава і гмрозкалля ноав
йыгзлз, укйыфаыфз ноава лауімлайщлзт кдлхзл. Ціллмпрі є жагайщлзкз гйя ЄС, цм таоакрдозжуєрщпя
нйыоайіжкмк, лдгзпкозкілауієы, рд-

Аксіологічні детермінанти вітчизняного і європейського . . .
онзкіпры, пноавдгйзвіпры, пмйігаоліпры, оівліпры еілмк і фмймвіків.
Вмглмфап нмймедлля Дмгмвмоу
ном сулкуімлувалля Євомндипщкмї
Снійщлмрз віг 25 бдоджля 1957 омку
(жі жкілакз; гайі – ДФЄС) [14] пдодг
мплмвлзт жавгалщ ЄС взжлафаырщ
нмхзодлля гаокмліилмгм, жбайалпмвалмгм і прабійщлмгм омжвзрку имгм
гдоеав-фйдлів, жмкодка у псдоі нігвзцдлля оівля ра якмпрі езрря –
пнозялля гмпяглдллы взпмкмгм оівля
мтмомлз жгмомв’я. Сраррды 152
ДФЄС мкодпйдлм жагайщлі нозлузнз
у псдоі мтмомлз жгмомв’я: нозлузн
ноімозрдру жатзпру жгмомв’я йыгзлз
у впіт нмйірзкат ра жатмгат ЄС, нмкоацдлля мтмомлз гомкагпщкмгм жгмомв’я, нмндодгедлля жатвмоывалмпрі,
жкдлхдлля гедодй жагомж гйя жгмомв’я йыгзлз. Такі гії мтмнйыырщ
бмомрщбу номрз нмхзодлзт ряекзт
твмомб, пнозяырщ гмпйігеуваллы
їтліт нозфзл, хйятів нмхзоывалля і
кдрмгів жанмбігалля узк твмомбак, а
ракме ілсмокауіилу ра мпвірлы омбмру в гайужі мтмомлз жгмомв’я.
Ваейзвм, цм ЄС і имгм гдоеавзфйдлз жамтмфуырщ пнівноауы ж кмкндрдлрлзкз кіелаомглзкз могаліжауіякз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра
родрікз гдоеавакз хйятмк укйагдлля угмг. Сдодг лзт мпмбйзвд кіпуд
жаикаырщ «жкіхалі» угмгз, пдодг
якзт Угмга ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз
гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз,
віг 27 фдовля 2014 омку (гайі – Угмга ном апмуіауіы) [15]. Такі угмгз
укйагаырщпя у взнагку, кмйз нодгкдр
гмгмвмоу фапркмвм мтмнйыєрщпя кмкндрдлуієы ЄС і фапркмвм – гдоеавфйдлів ЄС, жмкодка, у кдеат пдкрмоайщлмгм пнівомбірлзурва (мтмомла
гомкагпщкмгм жгмомв’я), цм є нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз.
Оред, кмедкм првдогеуварз, цм
Угмга ном апмуіауіы є кіелаомглмы
угмгмы, цм є гедодймк агкіліпроарзвлмгм ноава ноавмнмоягків 4 рзнів:
кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава; ноа-

ва ЄС (євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава); ноава гдоеав-фйдлів ЄС;
4) агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз
(родрщмї гдоеавз), цм ґоулруєрщпя ла
пнійщлзт уіллмпрят і ріплзт нозвійдимвалзт жв’яжкат ЄС ж Укоаїлмы, гйя
жабджндфдлля лдмбтіглзт оакмк гйя
нмпзйдлмгм нмйірзфлмгм гіаймгу в
упіт псдоат, які пралмвйярщ вжаєклзи
ілрдодп, жмкодка і одайіжауії ноава
йыгзлз ла мтмомлу жгмомв’я.
Зауваезкм, цм в Угмгі ном апмуіауіы жакоінйдлзи гдрайіжмвалзи
ндодйік акрів ЄС, нмймедлля якзт
нмродбуырщ гаокмліжауії ж лауімлайщлзк гайуждвзк жакмлмгавпрвмк, іж
фіркм взжлафдлзкз промкакз взкмлалля. Так, ла взкмлалля кіелаомглзт жмбмв’яжалщ пдодг ноімозрдрлзт
псдо аганрауії, цм буйз цд взжлафдлі
у 2004 омуі у Загайщлмгдоеавліи
номгоакі аганрауії жакмлмгавпрва
Укоаїлз гм жакмлмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу, взмкодкйдлм ланоякмк
– «Отмомла жгмомв’я ра езрря йыгди» [16]. У ліи жажлафдлм, цм кмлпрзрууіилд ноавм гомкагял ла мтмомлу жгмомв’я кмед бурз одайщлзк йзхд жа укмвз првмодлля дкмлмкіфлмгм
ра ноавмвмгм кдталіжку жабджндфдлля
одайіжауії ракмгм ноава. Вмглмфап
пзпрдка кдгзфлмгм жабджндфдлля нмвзлла карз мжлакз, нозракаллі пуфаплзк рдлгдлуіяк ра пралгаорак
мтмомлз жгмомв’я, какпзкайщлм нозбйзжзрзпя гм пралгаорів і лмок ЄС.
На еайщ, іплує рдлгдлуія жомпралля
оіжлзуі нмкажлзків мфікувалмї розваймпрі езрря ра пкдорлмпрі в коаїлат
птіглмгм ра жатіглмгм одгімлів Євомнз. Щм прмпуєрщпя сілалпувалля
псдоз мтмомлз жгмомв'я, рм в гдоеават-фйдлат ЄС, жмкодка у Фоалуії ра
Авпроії, жаодєпромвалм лаивзцзи
оівдлщ взроар ла мтмомлу жгмомв'я ла
гуху лапдйдлля: у пдодглщмку 8%
ВВП, у рми фап, кмйз в Укоаїлі уди
нмкажлзк пралмвзрщ кдлх ліе 5%
[16; 17].
Оплмвлі ланояккз пдкрмоайщлмгм
пнівомбірлзурва Укоаїлз ра ЄС, цм
омжвзваырщ пнівомбірлзурвм в гайужі
мтмомлз жгмомв’я ж кдрмы нігвзцдлля оівля бджндкз ра жатзпру жгмомв’я
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йыгзлз як ндодгукмвз праймгм омжвзрку ра дкмлмкіфлмгм жомпралля
коаїлз, взжлафдлі у праррі 427 Гйавз
22 Угмгз ном апмуіауіы [17]. Помрд
уд лд єгзла лмока, яка нозпвяфдла
ланояккак пнівомбірлзурва у псдоі
мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз ра ЄС.
Змкодка вфдлзи Ддкфдлкм І. С. номнмлує жгоунуварз у гдкійщка кйапрдоів лмокз, цм гмрзфлі гм псдоз гомкагпщкмгм жгмомв’я: 1) йібдоайіжауія
рмогівйі ра нзралля гомкагпщкмгм
жгмомв’я; 2) нзралля ілрдйдкруайщлмї
вйаплмпрі ра гомкагпщкмгм жгмомв’я;
3) одгуйярмола аганрауія; 4) нзралля
пнівомбірлзурва у псдоі гомкагпщкмгм
жгмомв’я [18, п. 223]. Чдовмлмы лзркмы, яка ж’єглує упі нмймедлля Угмгз ном апмуіауіы, є лмока-нозлузн,
псмокуйщмвала у праррі 427, цм кмодйыєрщпя іж нознзпакз праррі 168
ДФЕС, – «мтмомла жгмомв’я в упіт
нмйірзкат гдоеавз». Цди нозлузн
жакоінйыє сулгакдлрайщлд жлафдлля
і ноімозрдр мтмомлз езрря і мтмомлз
жгмомв’я йыгзлз у пупнійщпрві, цм
ланоавйдлзи ла омжвзрмк пнівомбірлзурва ж ілхзкз пдкрмоакз дкмлмкіфлмгм ра пупнійщлмї псдоз гйя нмкоацдлля нмкажлзків жгмомв’я лапдйдлля.
Оред, Угмга ном апмуіауіы кіпрзрщ йзхд жагайщлі моієлрзоз пноякмвалі ла аганрауіы лауімлайщлмгм
жакмлмгавпрва у псдоі гомкагпщкмгм
жгмомв’я ра пукіелзт псдоат гм
acquis ЄС. На взкмлалля укмв, взжлафдлзт Угмгмы ном апмуіауіы, Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз буйм нозилярм нмпралмву віг 25 емврля 2017
омку №1106, якмы жарвдогедлм Пйал
жатмгів ж ікнйдкдлрауії Угмгз ном
апмуіауіы, ж мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк
Сніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і
їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї
прмомлз (гайі – Пйал жатмгів) [19].
Ваорм жажлафзрз, цм Рагмы ЄС 2
фдовля 2006 омку буйм нозилярм Взплмвкз ном пнійщлі уіллмпрі і нозлузнз в пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я ЄС,
які взжлафзйз ояг взтіглзт жапаг, цм
є єгзлзкз гйя упіт пзпрдк ра ілпрзрууіи мтмомлз жгмомв’я гдоеав-
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фйдлів ЄС (прмпмвлм вігнмвіглмпрі їт
нмродбак лапдйдлля ра науієлрів,
якзт вмлз мбпйугмвуырщ). Дм ракзт
мплмвмнмймелзт уіллмпрди віглдпдлм:
жагайщлд мтмнйдлля нмпйугакз мтмомлз жгмомв’я, гмпрун гм кдгзфлмгм
мбпйугмвувалля лайделмї якмпрі, лдундодгедліпрщ ра пмйігаоліпрщ [20].
Такзк фзлмк, гдоеавз-фйдлз ЄС гаоалруырщ, цм ракі уіллмпрі бугурщ нмхзоыварзпя і ла вірфзжлялзт науієлрів, і ла гомкагял ж ілхзт гдоеавфйдлів, цм ндодгбафає лдундодгедлд
гм лзт правйдлля жа мжлакмы гомкагялпщкмї нозлайделмпрі і є пралгаормк
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу.
В мплмві оаккмвмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз жгмомв’я в Євомні – у
гмкукдлрі «Згмомв’я-2020: мплмвз
євомндипщкмї нмйірзкз ла нігрозкку
гіи упієї гдоеавз ра пупнійщпрва в
ілрдодпат жгмомв’я і гмбомбуру», нозилярмку Євомндипщкзк одгімлайщлзк
кмкірдрмк Впдпвірлщмї могаліжауії
мтмомлз жгмомв’я у 2012 омуі, нігрвдогеуєрщпя віггаліпрщ коаїл євомндипщкмгм одгімлу уіллмпряк жкіулдлля
жгмомв’я ра гмбомбуру: жагайщлмку
мтмнйдллы нмпйугакз мтмомлз жгмомв’я, пмйігаолмпрі ра оівлмку гмпруну [21]. Пмйірзка «Згмомв’я-2020»
моієлрмвала ла уіллмпрі ра гмкажз, цм
гмжвмйяырщ взкмозпрмвуварз проардгіфлзи нігтіг гм гмпяглдлля уієї кдрз, жайуфаыфз гм лщмгм нодгправлзків
уоягів євомндипщкзт гдоеав і впд
пупнійщпрвм в уіймку.
Помрд у номудпі смокувалля
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я лдмбтіглм нак’ярарз, цмб у
пномбат водгуйыварз оіжлмкалірлі
віглмпзлз, нмв’яжалі іж жгмомв’як йыгзлз, лдмбтіглм лд жабурз ном науієлра, ном паку йыгзлу, жаоагз якмї уі
віглмпзлз взлзкаырщ [22, п. 460].
Ваейзвзк ілпроукдлрмк у гмпяглдлі
уієї кдрз є кмлвдогдлуія нмймедлщ
євомндипщкмгм і вірфзжлялмгм агкіліпроарзвлмгм (кдгзфлмгм) ноава ж
єгзлзк йыгмудлрозфлзк нігґоулря.
Оред, взкмлалля Пйалу жатмгів,
якзи жагаймк кіпрзрщ 1943 жавгалля
у 27 псдоат пнівомбірлзурва Укоаїлз
ра ЄС, у рмку фзпйі мтмомлз гомкаг-
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пщкмгм жгмомв’я, ікнйдкдлрауія нмймедлщ євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм і мтмомлмжгмомвфмгм ноава ндодгбафає як влдпдлля лзжкз жкіл гм
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у
псдоі мтмомлз жгмомв’я, рак і омжомбку кмлуднруайщлм лмвзт гмкрозлайщлзт нігтмгів гм омжвзрку агкіліпроарзвлмгм (кдгзфлмгм) ноава іж кдрмы
взкмлалля жмбмв’яжалщ, які Укоаїла
вжяйа ла пдбд в оаккат взкмлалля
Угмгз ном апмуіауіы ра ілхзт кіелаомглзт гмгмвмоів. Оглак лдмбтіглм
вдпрз кмву лд рійщкз ном «нмжзрзвіпрпщкзи» внйзв лаглауімлайщлмгм
ноава ла лауімлайщлд у псдоі гомкагпщкмгм жгмомв’я, а, у ндоху фдогу, ла
дсдкрзвлу євомндїжауіы имгм акпімймгіфлмї мплмвз, пакмгм ноава як пдовіплмгм – сулгакдлру пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я – езрря і жгмомв’я йыгзлз.
На омжвзрмк ущмгм рвдогедлля
ноавмві пзпрдкз євомндипщкзт гдоеав, сулкуімлуыфз у «гдмкдроії фмрзощмт нймцзл» – лауімлайщлмгм,
євомндипщкмгм, кіелаомглмгм і гймбайщлмгм ноава, – праырщ кйыфмвзкз
рвмоуякз ноава. Оглі гдоеавз акрзвлм бдоурщ уфапрщ у смокуваллі
проардгіи узвійіжауіилмгм омжвзрку
йыгпщкмгм іплувалля ла гймбайщлмку
оівлі, смокуыфз гймбайщлд мтмомлм-

мжгмомвфд ноавм (алгй. Global health
law); ілхі – ноауыырщ лаг взомбйдлляк жагайщлзт «ноавзй гоз» ла лаглауімлайщлмку одгімлайщлмку оівлі,
омжвзваыфз євомндипщкд мтмомлммжгмомвфд ноавм (алгй. European health
law), цд ілхі – пноякмвуырщ пвмї
жупзййя ла водгуйывалля нзралщ
мтмомлз жгмомв’я ла лауімлайщлмку
оівлі, нозикаыфз кмгзсікмвалі лмокарзвлм-ноавмві акрз жі псдоз гомкагпщкмгм жгмомв’я ра мбґоулрмвуыфз
мб’єкрзвліпрщ сулкуімлувалля мкодкмї гайужі – кдгзфлмгм ноава. Пмгіблі взкйзкз прмярщ і ндодг Укоаїлмы:
ла нмоягку гдллмку жаномвагедлля
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу як кйыфмвмгм пралгаору в псдоі мтмомлз
жгмомв’я; одайіжауія Кмлуднуії омжвзрку пзпрдкз гомкагпщкмгм жгмомв’я
Укоаїлз; нозилярря Мдгзфлмгм кмгдкпу Укоаїлз, кмоайщлм-дрзфлмы
мплмвмы якмгм кмгйз б прарз лмокз
«Кйярвз Гіннмкоара», а акпімймгіфлмы – уілліплі взкіоз агкіліпроарзвлмгм ноава, цм жабджндфзрщ урвдогедлля Укоаїлз як євомндипщкмї
ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї,
пдовіплмї гдоеавз. Агед ноавм ла
жгмомв’я – мплмвмнмймелд ноавм йыгзлз, в мплмві якмгм йдезрщ мпмбйзвд
бйагм – езрря йыгзлз!
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Рагзхдвпщка О. Р. Акпімймгіфлі гдрдокілалрз вірфзжлялмгм і євомндипщкмгм
агкіліпроарзвлмгм ноава (ла нозкйагі ноава ла жгмомв’я і имгм мтмомлу)
У праррі аврмо алайіжує акпімймгіфлд нігґоулря лауімлайщлмгм і євомндипщкмгм
агкіліпроарзвлмгм ноава цмгм ноав йыгзлз ла езрря, жгмомв’я і имгм мтмомлу. Взжлафдлм мпмбйзвмпрі ноавмвмгм жабджндфдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я ла євомндипщкмку кмлрзлдлрі: у ноаві ЄС ра Рагз Євомнз, їт гдоеават-фйдлат. Нагмймхдлм,
цм ноавм ла мтмомлу жгмомв’я є ноавмк гоугмгм нмкмйілля, одайіжауія якмгм гаоалруєрщпя нмймедллякз проардгіфлзт акрів євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава.
Пігкодпйдлм, цм ноавмвд одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі нмродбує угмпкмлайдлля хйятмк жаномвагедлля єгзлмгм кдгзфлмгм
номпрмоу, нозилярря кмгзсікмвалмгм жакмлмгавфмгм акра, взкмлалля кіелаомглзт
гмгмвмоів, укйагдлзт ж євомндипщкзкз одгімлайщлзкз могаліжауіякз, жмкодка Угмгз
ном апмуіауіы у псдоі пдкрмоайщлмгм пнівомбірлзурва, цм є кйыфмвзк ілпроукдлрмк
євомндїжауії агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз у уіи пноаві.
Кйюфмві пймва: євомндїжауія, ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, акпімймгія агкіліпроарзвлмгм ноава, ноава йыгзлз, євомндипщкд агкіліпроарзвлд ноавм.

Рагшхдвпкая О. Р. Акпзмймгзфдпкзд гдрдокзлалрш мрдфдпрвдллмгм з двомндипкмгм агкзлзпроарзвлмгм ноава (ла нозкдод ноава ла жгмомвщд з дгм мтоалу)
В прарщд аврмо алайзжзоудр акпзмймгзфдпкзд мплмвш лаузмлайщлмгм з двомндипкмгм агкзлзпроарзвлмгм ноава кападкм ноав фдймвдка ла езжлщ, жгмомвщд з дгм
мтоалу. Онодгдйдлш мпмбдллмпрз ноавмвмгм мбдпндфдлзя в псдод жгоавммтоалдлзя
ла двомндипкмк кмлрзлдлрд: в ноавд ЕС з Смвдра Евомнш, зт гмпугаопрват-фйдлат.
Оркдфдлм, фрм ноавм ла мтоалу жгмомвщя явйядрпя ноавмк врмомгм нмкмйдлзя, одайзжаузя кмрмомгм гаоалрзоудрпя нмймедлзякз проардгзфдпкзт акрмв двомндипкмгм
агкзлзпроарзвлмгм ноава. Пмгфдоклурм, фрм ноавмвмд одгуйзомвалзд мбцдпрвдллшт мрлмхдлзи в псдод жгоавммтоалдлзя в Укоазлд родбудр упмвдохдлпрвмвалзя
нурдк ввдгдлзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва, нозлярзя кмгзсзузомваллмгм
жакмлмгардйщлмгм акра, вшнмйлдлзд кдегулаомглшт гмгмвмомв, жакйыфдллшт п
двомндипкзкз одгзмлайщлшкз могалзжаузякз, в фапрлмпрз Смгйахдлзя мб аппмузаузз в псдод пдкрмоайщлмгм пмроуглзфдпрва, явйядрпя кйыфдвшк злпроукдлрмк
двомндзжаузз агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш в ърмк гдйд.
Кйюфдвшд пймва: двомндзжаузя, ноавм ла мтоалу жгмомвщя, акпзмймгзя агкзлзпроарзвлмгм ноава, ноава фдймвдка, двомндипкмд агкзлзпроарзвлмд ноавм.

Radyshevska O. Axiology of Ukrainian and European administrative law (right
to health and health care)
In the article the author analyzes the axiological basis of Ukrainian and European
administrative law regarding human rights to life, health and health care. The features
of legal support in the field of health care on the European continent are defined within
EU law and law of the Council of Europe (their Member States). It is emphasized that
the right to health care is a right of second generation and it realization is guaranteed
by the provisions of strategic acts of European administrative law. It is emphasized that
the legal regulation of public relations in the field of health care in Ukraine needs
improvement through the introduction of a single medical space, the adoption of a
codified legislative act, the implementation of international treaties with European
regional organizations, in particular the Association Agreement in the field of sectoral
cooperation - an instrument of Europeanization of the administrative law of Ukraine.
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The article defines the value of right to health and health care in the "geometry of
the four planes" – national, European, international and global administrative law.
Stated as some states are actively involved in shaping strategies for civilizational
development of human existence at the global level, shaping Global Health Law; others
are working on develop common rules at the supranational regional level, developing
European Health Law, and another – are focusing their efforts on regulation of health
issues at the national level, adopting codified public health regulations and
substantiating the objectivity of development of health law. Similar challenges is facing
Ukraine: on the agenda is introduction to a single medical space as a key standard in
health care; implementation of the Concept of development of the public health system
of Ukraine; the adoption of the Medical Code of Ukraine, which could be morally and
ethically based on the norms of the Hippocratic Oath, and axiologically – on the value
of administrative law, which will ensure the establishment of Ukraine as a European
legal, democratic, social, service state.
Key words: Europeanization, right to health, axiology of administrative law of
Ukraine, human rights, European administrative law.
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Суб’єктний склад первинного
фінансового моніторингу: правовий
аналіз
Накагалля гдоеавз жгіиплыварз
кмлромйщ жа сілалпмвзкз нмрмкакз
пуб’єкрів ноавмвзт віглмпзл лмпзрщ
жомжукійзи таоакрдо. Сакд жавгякз
пзпрдкі сілалпмвмгм кмлірмозлгу
ж’явйяєрщпя кмейзвіпрщ жанмбігрз нмоухдллы взкмг фзллмгм жакмлмгавпрва фз кілікіжуварз лдгарзвлі номявз
вігтзйдлля віг впралмвйдлзт ноавзй.
Цд упрайдла ноакрзка багарщмт гдоеав пвіру: віг пакзт гдкмкоарзфлзт
гм рзт, гд аврмозраозжк кдеує ж рмрайіраозжкмк.
Оглзк іж вагмкзт фзллзків жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк
хйятмк, є гієва пзпрдка ндовзллмгм
сілалпмвмгм
кмлірмозлгу.
Чзллд
жакмлмгавпрвм, жмкодка Закмл Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів,
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля: Закмл Укоаїлз» віг 14
емврля 2014 омку № 1702-VII кіпрзрщ
взжлафдлля, вігнмвіглм гм якмгм ндовзллзи сілалпмвзи кмлірмозлг - пукунліпрщ жатмгів, які жгіиплыырщпя

пуб’єкракз ндовзллмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу і пноякмвалі ла взкмлалля взкмг ущмгм Закмлу, лмокарзвлмноавмвзт акрів пуб’єкрів гдоеавлмгм
сілалпмвмгм кмлірмозлгу, цм вкйыфаырщ, жмкодка, номвдгдлля мбмв’яжкмвмгм ра влуроіхлщмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу [1].
Алайіж галмгм взжлафдлля гмжвмйяє акудлруварз увагу ла лдмбтіглмпрі
упвігмкйдлля рмгм, а трм е є рзкз
пакзк пуб'єкракз ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу? Чзя пакд гіяйщліпрщ кає бурз пноякмвала ла взкмлалля взкмг ущмгм Закмлу, лмокарзвлм-ноавмвзт акрів пуб’єкрів гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу? Вігнмвігщ ла уі нзралля кіпрзрщпя у праррі 5
взцдвкажалмгм жакмлу, яка лмпзрщ
лажву «Сзпрдка ра пуб’єкрз сілалпмвмгм кмлірмозлгу». Сзпрдка сілалпмвмгм кмлірмозлгу пкйагаєрщпя ж ндовзллмгм
ра
гдоеавлмгм
оівлів.
Суб’єкракз ндовзллмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу є:
1) балкз, проатмвзкз (ндодпроатмвзкз), проатмві (ндодпроатмві) бомкдоз, кодгзрлі пнійкз, ймкбаогз ра
ілхі сілалпмві упралмвз;
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2) нйаріелі могаліжауії, уфаплзкз
фз фйдлз нйаріелзт пзпрдк;
3) рмваолі ра ілхі біоеі, цм номвмгярщ сілалпмві мндоауії ж рмваоакз;
4) номсдпіилі уфаплзкз смлгмвмгм озлку (озлку уіллзт нандоів);
5) мндоармоз нмхрмвмгм жв’яжку,
ілхі упралмвз, які номвмгярщ сілалпмві мндоауії ж ндодкажу кмхрів;
6) сійії абм нодгправлзурва ілмждклзт пуб’єкрів гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі, які лагаырщ сілалпмві нмпйугз
ла рдозрмоії Укоаїлз;
7) пндуіайщлм взжлафдлі пуб’єкрз
ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу:
а) пуб’єкрз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, які лагаырщ нмпдодглзущкі
нмпйугз ніг фап жгіиплдлля мндоауіи ж
кунівйі-номгаеу лдоутмкмгм каила;
б) пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, які
жгіиплыырщ рмогівйы жа гмрівку гмомгмуіллзкз кдрайакз і гмомгмуіллзк
какілляк ра взомбакз ж лзт;
в) пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, які
номвмгярщ ймрдодї ра ажаорлі ігоз, у
рмку фзпйі кажзлм, дйдкромллд (віоруайщлд) кажзлм;
г) лмраоіупз, агвмкарз, агвмкарпщкі быом ра мб’єглалля, аугзрмоз, аугзрмопщкі сіокз, пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, цм лагаырщ нмпйугз ж бутгайрдопщкмгм мбйіку, пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, цм лагаырщ ыозгзфлі нмпйугз
(коік мпіб, цм лагаырщ нмпйугз в оаккат роугмвзт ноавмвіглмпзл);
8) ілхі ыозгзфлі мпмбз, які жа
пвмїк ноавмвзк прарупмк лд є сілалпмвзкз упралмвакз, айд лагаырщ
мкодкі сілалпмві нмпйугз [1].
Алайіж ндодйіку пуб'єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу гмжвмйяє кмлпраруварз лапрунлд. Мз є пвігкакз рмгм, цм вірфзжлялзи жакмлмгавдущ, ж уоатувалляк нмжзрзвлзт жоажків ра ноакрзкз жакмлмрвмодлля коаїл
Євомндипщкмгм Смыжу ра ілхзт гдкмкоарзфлзт коаїл пвіру, жгіиплзв пномбу жабджндфзрз кмкнйдкплзи кмлромйщ
жа оутмк сілалпмвзт кмхрів у пкзпйі
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт
жймфзллзк хйятмк, сілалпувалля
рдомозжку ра сілалпувалля омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля.
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Загаймк ед каєкм вігжлафзрз, цм
лмокарзвлм-ноавмвд взжлафдлля ра
омжукілля пурлмпрі ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу кає кмодйыварз іж
взжлафдлляк ра омжукілляк сілалпмвмгм кмлірмозлгу жагаймк. У ущмку
пдлпі Т. О. Бійщкм [2, п. 6] првдогеує,
цм ла пщмгмглі нзралля взжлафдлля
нмлярря „сілалпмвзи кмлірмозлг” є
вігкозрзк, мпкійщкз іплувалля сілалпмвмгм кмлірмозлгу в укмват, цм псмокувайзпя, є мб’єкрзвлм лдмбтіглзк.
Науімлайщлзи балк Укоаїлз, як
пуб’єкр гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу, рак і балкз, як пуб’єкрз ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу,
вігігоаырщ взжлафайщлу омйщ в могаліжауіилм-ноавмвмку кдталіжкі номрзгії
йдгайіжауії гмтмгів, жгмбурзт жймфзллзк хйятмк, а жвігпз и нмпрає номбйдка лмокарзвлмгм жакоінйдлля взжлафдлля нмлярря «балківпщкзи сілалпмвзи кмлірмозлг».
Свмєы фдогмы, М. В. Бмодущ жажлафає, цм «взтмгяфз іж нмвлмваедлщ
пуб'єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу, їт сулкуіи в псдоі жанмбігалля
ра
номрзгії
йдгайіжауії(вігкзвалля) гмтмгів номнмлуєкм
ніг пуб'єкрмк ндовзллмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу омжукірз йзхд внмвлмваедлі могаліжауії, які бджнмпдодглщм
жгіиплыырщ мндоауіії ла нодгкдр взявйдлля кйієлрів і мндоауіи, нмв'яжалзт ж йдгайіжауієы (вігкзвалляк)
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, абм сілалпувалляк рдомозжку»
[3, п. 108]. Такмгм омгу омжукілля кає
ноавм ла іплувалля.
Вваеаєкм [4, п. 73-74], цм мплмвлзкз нозлузнакз сілалпмвмгм кмлірмозлгу як могаліжауіилм-ноавмвмгм
явзца кмеурщ вваеарзпщ лапрунлі:
- жакмлліпрщ – рмбрм вігнмвігліпрщ взкмгак фзллмгм жакмлмгавпрва;
- ноджукнуія
лдвзлувармпрі
пуб’єкрів сілалпмвзт мндоауіи. Ммва
игд ном рд, цм ж кдрмы вігнмвіглмпрі
жагайщлзк ноавмвзк жапагак одгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл, нмпзйдлля
ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі гдоеавз
як жа кмогмлмк, рак і впдодгзлі гдоеавз, ракмгм омгу нозлузн нмвзлдл
бурз. Віл бугд гмгаркмвзк пвігфдлляк
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сілалпмвмї узвійіжмвалмпрі укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ра гдоеавз. Взлу е
ноавмнмоухлзків лдмбтіглм гмвмгзрз
у впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку;
- багармпуб’єкрліпрщ – жагіялля у
номудпі сілалпмвмгм кмлірмозлгу жлафлмї кійщкмпрі пуб’єкрів. Пмймедлля
фзллмгм Закмлу Укоаїлз віг 14 емврля 2014 омку № 1702-VII «Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля»
пвігфарщ ном фзпйдллзт пуб’єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу;
- лаявліпрщ у гдоеаві пндуіайщлм
унмвлмваедлмгм могалу, якзи кммогзлуварзкд ра пакмпріилм жгіиплыварзкд жатмгз, пноякмвалі ла жанмбігалля
ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы)
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї
капмвмгм жлзцдлля;
- ріпла кіелаомгла пнівноауя у
пноаві номрзгії йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк
хйятмк, мпкійщкз жлафла фапрзла кмхрів у ракмгм омгу взнагкат кає гедодймк нмтмгедлля (вігкзвалля, ндодкажу рмцм) пакд жаоубіелі коаїлз.
Вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм жакмлмгавпрва, пуб’єкр ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу жмбмв’яжалзи
впралмвзрз взпмкзи озжзк, жмкодка,
прмпмвлм ракзт кйієлрів:
- кйієлрів, кіпудк номезвалля
(ндодбувалля, одєпроауії) якзт є гдоеава, у якіи лд жапрмпмвуырщпя абм
жапрмпмвуырщпя лдгмпрарлщмы кіомы
одкмкдлгауії Гоунз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк
гомхди (FATF) ра ілхзт кіелаомглзт могаліжауіи, цм номвагярщ гіяйщліпрщ у псдоі жанмбігалля ра номрзгії
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, ра сілалпуваллы рдомозжку;
- ілмждклзт сілалпмвзт упралмв
(коік сілалпмвзт упралмв, які жаодєпромвалі в гдоеават - фйдлат Євомндипщкмгм Смыжу, гдоеават - фйдлат Гоунз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів

бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди
(FATF), ж якзкз впралмвйыырщпя
кмодпнмлгдлрпщкі віглмпзлз;
- лауімлайщлзт, ілмждклзт нубйіфлзт гіяфів ра гіяфів, цм взкмлуырщ
нмйірзфлі сулкуії в кіелаомглзт могаліжауіят, абм нмв’яжалзт ж лзкз мпіб,
сакр лайделмпрі гм якзт кйієлра абм
мпмбз, цм гіє віг їт ікдлі, впралмвйдлзи пуб’єкрмк ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу;
- кйієлрів, які вкйыфдлі гм ндодйіку мпіб, нмв’яжалзт ж номвагедлляк
рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі, абм цмгм
якзт жапрмпмвалм кіелаомглі палкуії
[1].
Маєкм жажлафзрз, цм ндвлмгм омгу смлмк, ла якмку в Укоаїлі вігбуваырщпя номудпз «вігкзвалля боуглзт кмхрів», є кмоунуія ра явзца, цм
ріплм іж лды нмв'яжалі. У ущмку аврмо
лд кає пуклівів, мпкійщкз, жа вдйзкзк
оатулкмк, у рзт взнагкат, кмйз кмкндрдлрлі пуб'єкрз впралмвйыырщ сакрз нмоухдлля фзллмгм жакмлмгавпрва,
нмв'яжалі ж йдгайіжауієы (вігкзвалляк) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк
хйятмк, сілалпувалляк рдомозжку,
гуед фапрм номпйігкмвуырщпя кмоунуіилі гії. На оіжлзт оівлят ра цабйят
нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрууіи гдоеавз.
Мз пмйігаозжуєкмпя ж рмфкмы жмоу С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї
кйыфмвзкз сакрмоакз, які пнозяырщ
нмяві ра нмхзодллы кмоунуії Укоаїлі,
є лапрунлі:
1) пйабкіпрщ нубйіфлм-ноавмвзт
ілпрзрурів гдоеавз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля, які вігнмвігайщлі жа лагалля гомкагялак агкіліпроарзвлзт,
пмуіайщлзт ра ілхзт нмпйуг. Цд нозжвмгзрщ гм рмгм, цм жлафла кійщкіпрщ
ноав, взжлафдлзт у Кмлпрзрууії ра
жакмлат Укоаїлз, праырщ гдкйаоарзвлзкз. Віграк, фапрзла гомкагял, ндодгмвпік ж кдрмы одайіжауії пвмїт ноав
ра жакмллзт ілрдодпів, взкухдла хукарз «ілхі пнмпмбз» взоіхдлля пвмїт
номбйдк, в мплмві якзт йдезрщ лдгмпкмлайіпрщ гдоеавлм-ноавмвзт кдталіжків;
2) рмйдоалрліпрщ жлафлмї фапрзлз
пупнійщпрва гм кмоунуії. На еайщ, вз-
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кухдлі кмлпраруварз, цм жупзййя
гдоеавз у уіи уаозлі цд лд лабуйз
пзпрдклмгм таоакрдоу. Поавмва ігдмймгія лдпнозилярря кмоунуії лд прайа
гмкілалрлмы пдодг гомкагял;
3) кмлкуодлуія кмкндрдлуіи кіе
ноавммтмомллзкз могалакз, які взтмгяфз іж їт нмвлмваедлщ, каырщ жанмбігарз фз номрзгіярз кмоунуії [5, п.
399-400].
У кмлрдкпрі рдкз галмї нубйікауії
ваейзвзк є гмпйігедлля рмгм, якзк
ед фзлмк улмокмвуєрщпя гіяйщліпрщ
пндуіайщлм взжлафдлзт пуб’єкрів ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу.
Згіиплыыфз алайіж праррі 8 Закмлу
Укоаїлз «Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів,
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля», аврмо гмтмгзрщ гм лапрунлзт ужагайщлдлщ.
Взкмлалля мбмв’яжків пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу
жабджндфуєрщпя лапрунлзк фзлмк:
- агвмкаракз, агвмкарпщкзкз быом
ра мб’єглаллякз, лмраоіупакз, мпмбакз, які лагаырщ ыозгзфлі нмпйугз,
аугзрмоакз, аугзрмопщкзкз сіокакз,
пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, цм лагаырщ нмпйугз ж бутгайрдопщкмгм мбйіку,
у оажі, якцм вмлз жагіялі у сілалпмвіи
мндоауії гйя пвмгм кйієлра цмгм: кунівйі-номгаеу лдоутмкмпрі; уноавйілля
акрзвакз кйієлра; уноавйілля балківпщкзк оатулкмк абм оатулкмк у уіллзт нандоат; жайуфдлля кмхрів гйя
урвмодлля ыозгзфлзт мпіб, жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі ра уноавйілля
лзкз; урвмодлля ыозгзфлзт мпіб,
жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі (вкйыфаыфз аугзр) фз уноавйілля лзкз, а ракме кунівйі-номгаеу ыозгзфлзт мпіб
(кмонмоарзвлзт ноав);
- пуб’єкракз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, які лагаырщ нмпдодглзущкі
нмпйугз ніг фап жгіиплдлля мндоауіи ж
кунівйі-номгаеу лдоутмкмгм каила,
ніг фап ніггмрмвкз ра/абм жгіиплдлля
ноавмфзлів цмгм кунівйі-номгаеу
лдоутмкмпрі;
- пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, які
жгіиплыырщ рмогівйы жа гмрівку гмом-
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гмуіллзкз кдрайакз і гмомгмуіллзк
какілляк ра взомбакз ж лзт, якцм
пука сілалпмвмї мндоауії гмоівлыє фз
ндодвзцує пуку, взжлафдлу фзллзк
жакмлмгавпрвмк, ніг фап номвдгдлля
сілалпмвзт мндоауіи ж нодгкдракз
взпмкмї ваормпрі (жмкодка ж гмомгмуіллзкз кдрайакз, гмомгмуіллзк какілляк, алрзкваолзкз одфакз, нодгкдракз кзпрдурва рмцм) абм ніг фап
могаліжауії рмогівйі ракзкз нодгкдракз, у рмку фзпйі аукуімллмї;
- пуб’єкракз гмпнмгаоывалля, які
номвмгярщ ймрдодї ра ажаорлі ігоз, у
рмку фзпйі кажзлм, дйдкромллзк (віоруайщлзк) кажзлм, ніг фап жгіиплдлля
сілалпмвзт мндоауіи, нмв’яжалзт іж
нозилярряк фз нмвдолдлляк правмк
абм взнйармы взгоахів;
- лмраоіупз, агвмкарз, агвмкарпщкі
быом ра мб’єглалля, мпмбз, які лагаырщ ыозгзфлі нмпйугз, аугзрмоз, аугзрмопщкі сіокз, пуб’єкрз гмпнмгаоывалля, цм лагаырщ нмпйугз ж бутгайрдопщкмгм мбйіку, кмеурщ лд нмвігмкйярз пндуіайщлм унмвлмваедлмку могалу ном пвмї нігмжоз у оажі, кмйз вігнмвігла ілсмокауія прайа їк вігмка жа
мбправзл, цм є нодгкдрмк їт номсдпіилмї раєклзуі, абм кає нозвійди ла
жбдодедлля пйуебмвмї раєклзуі, а
ракме у взнагкат, кмйз вмлз взкмлуырщ пвмї мбмв’яжкз цмгм жатзпру кйієлра, нодгправлзурва имгм ілрдодпів у
пугмвзт могалат ра у пноават гмпугмвмгм водгуйывалля пнмоів [1].
Кмкдлруыфз гії агвмкара у якмпрі
пуб'єкру ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу, В. Гвмжгіи првдогеує, цм
жа агвмкармк жакоінйдлм мбмв’яжмк
прарз ла мбйік у Ддоесілкмлірмозлгу
лд ніжліхд гля впралмвйдлля гіймвзт
віглмпзл ж кйієлрмк, а пакд ніпйя номвдгдлля сілалпмвмї мндоауії. Якцм е
агвмкар лд лагає нмпйугз, нмв’яжалі іж:
кунівйды-номгаедк
лдоутмкмпрі;
уноавйілляк
акрзвакз
кйієлра;
уноавйілляк балківпщкзк оатулкмк
абм оатулкмк у уіллзт нандоат; жайуфдлляк кмхрів гйя урвмодлля ыозгзфлзт мпіб, жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі
ра уноавйілля лзкз; урвмодлля ыозгзфлзт мпіб, жабджндфдлля їт гіяйщлмпрі (вкйыфаыфз аугзр) фз уноавйілля
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лзкз, а ракме кунівйі-номгаеу ыозгзфлзт мпіб (кмонмоарзвлзт ноав), рм,
вігнмвіглм, у ракмгм агвмкара лд взлзкає мбмв’яжку праварз ла мбйік у
Ддоесілкмлірмозлгу ра ла лщмгм лд
нмкйагаырщпя мбмв’яжкз пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу [6].
Якзк ед фзлмк жабджндфуєрщпя
могаліжауіилм-ноавмвд пуномвмгедлля
мбігу ілсмокауії, мрозкалмї віг
пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу? Цд нзралля є ваейзвзк ж
рзт нозфзл, цм ваейзвмы є лд пака
нм пмбі мрозкала ілсмокауія а рд,
якзк фзлмк вігнмвіглі гдоеавлі ілпрзрууії у нмгайщхмку лды пкмозпраырщпя. Мдталіжк ракмгм омгу вжаєкмгії лаоажі нмродбує ндвлмгм угмпкмлайдлля, цм кає бурз пноякмвалм ла
нмкоацдлля пралу пноав у уіи псдоі.
Піг фап мноауывалля мгдоеалмї
віг пуб’єкра ндовзллмгм сілалпмвмгм
кмлірмозлгу ілсмокауії ном сілалпмві
мндоауії, цм нігйягаырщ сілалпмвмку
кмлірмозлгу, алайіжу нігйягаырщ:
1) дкмлмкіфлзи пдлп ра кдра сілалпмвмї мндоауії;
2) взг акрзву абм смока омжоатулку, цм взкмозпрмвуєрщпя ноз номвдгдллі сілалпмвмї мндоауії, ра пука
сілалпмвмї мндоауії;
3) вігнмвігліпрщ сілалпмвмї мндоауії таоакрдоу ра жкіпру гіяйщлмпрі
уфаплзка мндоауії;
4) кіпуджлатмгедлля, кіпуд номезвалля абм кіпуд ндодбувалля мпіб,
цм номвмгярщ сілалпмву мндоауіы,
абм кілудвзт бдлдсіуіаолзт вйаплзків
(кмлромйдоів), їт псдоа ра ндоімг гіяйщлмпрі;
5) нодгкдр угмгз кіе уфаплзкакз
сілалпмвмї мндоауії, а ракме сілалпмві
ілпроукдлрз, цм взкмозпрмвуырщпя
ніг фап номвдгдлля сілалпмвмї мндоауії, ілха ілсмокауія [7].
І, лапаккілдущ, ном дсдкрзвліпрщ
гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї ж ндовзллзк

сілалпмвзк кмлірмозлгмк. Бугщ-якзи
взг пупнійщлм ваейзвмї гіяйщлмпрі
нмродбує алайіжу ла нодгкдр пніввіглмхдлля взроар/дсдкрзвлмпрі. Цд
ваейзвм, мпкійщкз гдоеава ра пупнійщпрвм каырщ вмймгірз мб’єкрзвлмы
ілсмокауієы прмпмвлм рмгм, лапкійщкз
ра фз ілха гіяйщліпрщ рієї фз ілхмї
пноякмвалмпрі є дсдкрзвлмы. Нд нмвзллм бурз взкйыфдлляк і гіяйщліпрщ
ж сілалпмвмгм кмлірмозлгу жагаймк ра
ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу
жмкодка.
Якіплзк нмкажлзкмк могаліжауії
сілалпмвмгм кмлірмозлгу номнмлуєрщпя омжгйягарз нмкажлзк дсдкрзвлмпрі
влуроіхлщмї нмйірзкз пуб'єкра сілалпмвмгм кмлірмозлгу у псдоі номрзгії
йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів, рмбрм
пніввіглмхдлля фзпдйщлмпрі нмвігмкйдлщ ном нігмжоійі мндоауії в омжкіоі
мкодкзт гоун пуб'єкрів сілалпмвмгм
кмлірмозлгу ж мжлакмы мбмв'яжкмвмгм
сілалпмвмгм кмлірмозлгу гм фзпдйщлмпрі нмвігмкйдлщ ж мжлакмы влуроіхлщмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Далзи нмкажлзк кмед лабуварз жлафдлля віг 0 гм бджкілдфлмпрі. Поз ущмку
жлафлі фзпймві жлафдлля галмгм нмкажлзка кмеурщ пвігфзрз ном лджауікавйдліпрщ пуб'єкра в нмбугмві дсдкрзвлмї пзпрдкз влуроіхлщмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу, а лзжщкі – ном смокайщліпрщ нігтмгу гм взгійдлля мжлак
нігмжоійзт сілалпмвзт мндоауіи [8,
п. 273].
Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жажлафу, цм пуб’єкрлзи пкйаг ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу є ваейзвзк мб’єкрмк лаукз агкіліпроарзвлмгм
ноава ра сілалпмвмгм ноава, а имгм
ноавмвзи алайіж гмжвмйяє гмпйігзрз
ндовзллзи сілалпмвзи кмлірмозлг ж
нмжзуіи одайіжауії нубйіфлм-ноавмвзт
сулкуіи ра дсдкрзвлмпрі ракмгм омгу
гіяйщлмпрі.
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Кйюфмві пймва: ндовзллзи сілалпмвзи кмлірмозлг, пуб’єкрз ндовзллмгм сілалпмвмгм кмлірмозлгу, жанмбігалля ра номрзгія йдгайіжауії боуглзт кмхрів, кмоунуія,
агкіліпроарзвлд ноавм, сілалпмвд ноавм.

Пдохзл В. Г. Субчдкрлши пмправ ндовзфлмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга: ноавмвми алайзж
Срарщя нмпвяцдла мпуцдпрвйдлзы ноавмвмгм алайзжа ндовзфлмгм сзлалпмвмгм
кмлзрмозлга. Акудлрзомвалм влзкалзд ла номбйдкат мнодгдйдлзя пуцлмпрз ндовзфлмгм сзлалпмвмгм кмлзрмозлга з дгм лмокарзвлм-ноавмвмгм мбдпндфдлзя. Иппйдгмвалш апндкрш лднмподгпрвдллми гдярдйщлмпрз мнодгдйдллшт пубчдкрмв ндовзфлмгм
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга.
Кйюфдвшд пймва: ндовзфлши сзлалпмвши кмлзрмозлг, пубчдкрш ндовзфлмгм
сзлалпмвмгм кмлзрмозлга, нодгунодегдлзя з номрзвмгдипрвзд йдгайзжаузз гояжлшт
гдлдг, кмооунузя, агкзлзпроарзвлмд ноавм, сзлалпмвмд ноавм.

Pershin V. The subject matter of the primary financial monitoring: legal analysis
The government's efforts to control the financial flows of legal entities are
understandable. It is through the financial monitoring system that it is possible to
prevent the violation of the requirements of the current legislation or to minimize the
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negative manifestations of deviation from the established rules. This is a common practice
in many countries of the world: from the most democratic to those where
authoritarianism borders on totalitarianism.
The article deals with the legal analysis of the initial financial monitoring.
The attention is focused on the problems of determining the nature of the primary
financial monitoring and its regulatory support. The analysis of the list of subjects of the
initial financial monitoring allows to state the following. We are witnessing that the
domestic legislator, taking into account the positive examples and practice of lawmaking
of the countries of the European Union and other democratic countries of the world,
made an attempt to provide comprehensive control over the movement of funds in the
sense of preventing and combating the legalization (laundering) of proceeds from crime,
financing, terrorism and funding for the proliferation of weapons of mass destruction.
It should be noted that the kind of background on which dirty money laundering is
taking place in Ukraine is corruption and the phenomena closely associated with it. The
author has no doubt about this, because, by and large, in cases where competent entities
establish facts of violation of current legislation related to the legalization (laundering) of
proceeds from crime, terrorist financing, corruption actions are often followed. At
different levels and levels of public-law institutions of the state.
Aspects of direct activity of certain entities of the primary financial monitoring are
investigated. The subjective composition of primary financial monitoring is an important
subject of the science of administrative law and financial law, and its legal analysis allows
us to investigate primary financial monitoring from the standpoint of the implementation
of public-law functions and the effectiveness of this type of activity.
Key words: primary financial monitoring, subjects of primary financial monitoring,
prevention and counteraction of dirty money legalization, corruption, administrative law,
financial law.
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Щодо окремих проблем визначення
строку подання апеляційної скарги на
ухвалу слідчого судді
Кмлпрзрууія Укоаїлз у праррі 55
гаоалрує ноавм ла мпкаоедлля в пугі
оіхдлщ, гіи фз бджгіяйщлмпрі могалів
гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, нмпагмвзт і пйуебмвзт мпіб. Коік рмгм, жгіглм н. 8 ф. 1
пр. 129 Оплмвлмгм Закмлу жабджндфдлля ноава ла андйяуіилзи ндодгйяг
пноавз ра у взжлафдлзт жакмлмк взнагкат – ла капауіилд мпкаоедлля
пугмвмгм оіхдлля взпрунає мглієы ж
мплмвлзт жапаг пугмфзлпрва.
Поавм ла мпкаоедлля пакд утвай
пйігфмгм пуггі є мглієы іж лаиваейзвіхзт гаоалріи жатзпру ноав ра пвмбмг мпмбз ніг фап гмпугмвмгм омжпйігувалля. Цзк мбукмвйдлм взжлалля
имгм жабджндфдлля мглієы іж жапаг
козкілайщлмгм номвагедлля (пр. 7, 24
Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі – КПК)).
Помбйдкз мпкаоедлля утвай
пйігфмгм пуггі ніг фап гмпугмвмгм
омжпйігувалля гмпйігеувайз ракі
вфдлі, як О. К. Алрмлмвзф, Н. Р. Бмбдфкм, І. В. Гймвык, Д. І. Какфарла,
Д. Є. Козкйзвдущ, Н. С. Куозхдва,
Т. О. Мужзфдлкм, С. О. Пхдліфкм,
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А. Р. Тукалялу,
С. Л. Шаодлкм,
О. Г. Шзйм,
М. Є. Шукзйм,
О. Г. Ялмвпщка ра іл. Оглак, лджваеаыфз ла вдйзку кійщкіпрщ лаукмвзт
ланоауывалщ, мкодкі номбйдкз нмродбуырщ нмгайщхмгм лаукмвмгм мпкзпйдлля.
Вмглмфап, лд жваеаыфз ла нмнуйяоліпрщ галмї рдкарзкз в псдоі лаукмвзт гмпйігедлщ, багарм нзралщ ла
пщмгмглі жайзхаырщпя гзпкупіилзкз.
Змкодка, мжлаимкйдлля як іж лаукмвмы йірдоаруомы, рак і ж ноакрзкмы
ноавмжапрмпувалля лагає кмейзвіпрщ
кмлпраруварз лаявліпрщ лзжкз пніолзт нзралщ, нмв'яжалзт іж взжлафдлляк промку нмгалля андйяуіилмї пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі. Тме,
кдрмы галмї праррі є взмкодкйдлля ра
лаукмвд мпкзпйдлля ракмгм омгу нзралщ.
Пмоягмк, промк нмгалля, а ракме
смока и жкіпр андйяуіилмї пкаогз (в
рмку фзпйі, ла утвайу пйігфмгм пуггі)
віглмпярщпя гм рак жвалзт смокайщлзт ндодгукмв гмнупрзкмпрі андйяуіилмгм мпкаоедлля. Андйяуіила пкаога ла утвайз пйігфмгм пуггі нмгаєрщ-
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пя бджнмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї
ілпралуії (н. 2 ф. 1 пр. 395 КПК). У
ндодваеліи бійщхмпрі номудпуайіпрз
вваеаырщ уди жакмлмгавфзи комк
нмжзрзвлзк, а мплмвлі аогукдлрз ла
нігрозкку жвмгярщпя гм ракзт: (а)
нмжбавйдлля пугу, якзи утвайзв оіхдлля у пноаві, ноава ндодвіоярз
андйяуіилу пкаогу ла вігнмвігліпрщ
взкмгак жакмлу жкіулзрщ гмвіоу мпіб,
які бдоурщ уфапрщ у пноаві, гм пугмвмгм оіхдлля, гм пакмгм пугу, а ракме
нігвзцзрщ вігнмвігайщліпрщ пугів
ндохмї ілпралуії жа утвайдлд оіхдлля.
Зажлафдлзи номудпуайщлзи нмоягмк
улдкмейзвзрщ внйзв пугу, оіхдлля
якмгм мпкаоеуєрщпя, ла взоіхдлля
пугмк андйяуіилмї ілпралуії нзралля
ном нозилярря фз лднозилярря
андйяуіилмї пкаогз, жайзхдлля її
бдж оуту абм омжгйягу, мпкійщкз
нозжлафарз гару омжгйягу пноавз жа
андйяуієы ра ланоавйярз нмвігмкйдлля ном уд нмвзлдл андйяуіилзи
пуг [1, п. 4, 12, 14]; (б) ндодгбафдлзи
КПК нмоягмк, вігнмвіглм гм якмгм
андйяуіила пкаога нмгаєрщпя бджнмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї ілпралуії,
пнозярзкд
гмгдоеалля
нозлузнів жакмллмпрі, жабджндфдлля
ноава ла мпкаоедлля номудпуайщлзт
оіхдлщ, гіи фз бджгіяйщлмпрі, а ракме
гмгдоеалля
омжуклзт
промків
пугмвмгм омжгйягу андйяуіилзт пкаог
ла утвайз пйігфмгм пуггі [2, п. 135];
(в) впралмвйдлзи нмоягмк нмгафі
андйяуіилмї пкаогз гмжвмйзрщ упулурз пуб’єкрзвлзи сакрмо ноз ндодвіоуі її ла вігнмвігліпрщ взкмгак
жакмлмгавпрва в пугі ндохмї ілпралуії
[3].
Пмгійяыфз лавдгдлу аогукдлрауіы, гмгакм, цм нмгафа андйяуіилмї
пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі бджнмпдодглщм гм пугу андйяуіилмї ілпралуії пнозяє мндоарзвлмпрі її омжгйягу, цм, в пвмы фдогу, гаоалрує дсдкрзвлзи жатзпр ноав ра жакмллзт
ілрдодпів уфаплзків козкілайщлмгм
номвагедлля, а ракме ілхзт жаілрдодпмвалзт мпіб, ра какпзкайщлм хвзгкд нмлмвйдлля узт ноав.
Вмглмфап, пдодг лаукмвуів йулаырщ номнмжзуії цмгм номудпуайщлмї

гмуійщлмпрі взкйыфдлля лавдгдлмї
ноавмвмї лмокз ж КПК, мпкійщкз, ла
їт гукку, іплуыфзи номудпуайщлзи
нмоягмк нозжвмгзрщ гм лдвзноавгалмї вроарз фапу ра «в лдномудпуайщлзи пнмпіб (в ндодваеліи бійщхмпрі
бдж мсіуіилзт жанзрів, фдодж рдйдсмл) ндодгафу кардоіайів ж пугу
ндохмї ілпралуії гм пугу андйяуіилмї
ілпралуії, цм є нмоухдлляк Ілпроукуії ж гіймвмгпрва в пугат» [4]. З узкз
гмвмгакз пуггівпщкмї пнійщлмрз лд
нмгмгзйзпя лаукмвуі Науімлайщлмї
акагдкії номкуоаруоз Укоаїлз, жауваезвхз, цм «жаномнмлмвалі жкілз
фзллмгм КПК Укоаїлз нозжвдгурщ гм
жбійщхдлля промків ж кмкдлру нмгафі
андйяуіилмї пкаогз гм нозилярря
оіхдлля ном вігкозрря андйяуіилмгм
номвагедлля» [5]. В уіймку нмгійяыфз жалднмкмєлля пуггів, лак впд е
ракі бійщхд ікнмлує нігтіг лаукмвуів,
воатмвуыфз, цм жаномвагедлля улісікмвалмгм нмоягку нмгафі андйяуіилмї пкаогз цмгм впіт оіхдлщ, цм кмеурщ бурз мпкаоедлі, лд пнозярзкд
мндоарзвлмпрі омжгйягу пкаог ла утвайз пйігфмгм пуггі, цм мпмбйзвм
ваейзвм у взнагкат, кмйз игдрщпя
ном жабджндфдлля ноава ла пвмбмгу ра
мпмбзпру лдгмрмокалліпрщ, мпкійщкз
жгіглм ж ф. 2 пр. 400 КПК ндодгбафдлд
рак жвалд лдпупндлжзвлд мпкаоедлля
[6, п. 506; 7, п. 310; 8, п. 110], рмбрм
кмйз нмгафа андйяуіилмї пкаогз ла
утвайу пйігфмгм пуггі жунзляє лабоалля лды жакмллмї пзйз, айд, жа
жагайщлзк ноавзймк, лд жунзляє взкмлалля утвайз.
Поакрзфлмгм жлафдлля ракме лабуває нзралля: як гіярз, якцм пкаога
ла утвайу пйігфмгм пуггі, в нмоухдллі лмок КПК, нмгала фдодж пуг ндохмї ілпралуії. Вігнмвігщ жлатмгзкм в
Ілпроукуія ж гіймвмгпрва в кіпудвзт
ра андйяуіилзт пугат Укоаїлз, жарвдогедлмї лакажмк Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії Укоаїлз віг 20 пдонля 2019о. № 814, гд у н. 5 Рмжгійу ІІ
вкажалм, цм нмкзйкмвм гмправйдлі гм
пугу гмкукдлрз ндодпзйаырщпя агодпару, якцм имгм кіпуджлатмгедлля
вігмкд, абм нмвдораырщпя вігноавлзку оажмк іж пуномвіглзк йзпрмк жа
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нігнзпмк кдоівлзка анаоару пугу абм
взжлафдлмї лзк вігнмвігайщлмї мпмбз
номрягмк лд бійщх як гвмт глів [9].
Вмглмфап, іплуырщ лаукмві нмжзуії,
вігнмвіглм гм якзт номнмлуєрщпя
гмнмвлзрз ф. 1 пр. 395 КПК нмймедлляк, пурщ якмгм нмйягає у лдмбтіглмпрі жмбмв’яжарз пуг ндохмї ілпралуії лдвігкйаглм ланоавзрз мрозкалу андйяуіилу пкаогу оажмк ж кардоіайакз козкілайщлмгм номвагедлля гм пугу андйяуіилмї ілпралуії [10,
п. 138]. Помрд, ла лах нмгйяг, воатмвуыфз, цм оіхдлля ном взродбувалля
кардоіайів
козкілайщлмгм номвагедлля іж пугу ндохмї ілпралуії кмед
бурз нмпралмвйдлм рійщкз ніпйя вігкозрря андйяуіилмгм номвагедлля,
рака номнмжзуія нмродбує урмфлдлля.
Вігнмвіглм гм н. 3 ф. 2 пр. 395
КПК андйяуіила пкаога ла утвайу
пйігфмгм пуггі кмед бурз нмгала номрягмк н’ярз глів ж гля її мгмймхдлля.
О. Ю. Кмпрыфдлкм номнмлує впралмвзрз єгзлзи промк андйяуіилмгм
мпкаоедлля ла бугщ-якд оіхдлля пугу ндохмї ілпралуії, мбґоулрмвуыфз
пвмы нмжзуіы рзк, цм гзсдодлуіауія
промків ла андйяуіилд мпкаоедлля лд
пнозяє
кмейзвмпрі
одайіжауії
пуб’єкракз андйяуіилмгм мпкаоедлля
пвмгм кмлпрзрууіилмгм ноава ла нмгалля андйяуіилзт пкаог [11, п. 4546]. Нд нмгмгеуыфзпщ ж кіокуваллякз аврмоа, кз нозєглуєкмпя гм гуккз Н. Р. Бмбдфка, кмрози вваеає, цм
«впралмвйдлля н’ярзгдллмгм промку
гйя нмгалля андйяуіилмї пкаогз ла
утвайз пйігфзт пуггів взкагає віг
пуб’єкрів ноава ла андйяуіилд мпкаоедлля вігнмвіглмї мндоарзвлмпрі одагувалля ра мбґоулрувалля пвмєї ноавмвмї нмжзуії. В пзйу рмгм, цм уя
гоуна пугмвзт оіхдлщ нмв’яжала ж
мбкдедлляк кмлпрзрууіилзт ноав і
пвмбмг йыгзлз, рм н’ярзгдллзи промк
уійкмк вігнмвігає сіжзфлзк кмейзвмпряк пуб’єкрів ноава ла андйяуіилд
мпкаоедлля жвдолурзпя гм пугу андйяуіилмї ілпралуії. Андйяуіилд мпкаоедлля пугмвзт оіхдлщ, цм утвайыырщпя ніг фап гмпугмвмгм номвагедлля, нмвзллм вігбуварзпя номрягмк
омжуклм кмомркзт ілрдовайів фапу ж
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уоатувалляк промку гмпугмвмгм пйігпрва. Цди промк гйя андйяуіилмгм
мпкаоедлля утвай пйігфзт пуггів
жабджндфує мндоарзвліпрщ ра лдвігкйагліпрщ взоіхдлля нзралщ ном віглмвйдлля нмоухдлзт ноав і пвмбмг
жаілрдодпмвалзт мпіб» [12, п. 124]. На
увагу
жапйугмвуырщ
и
гмвмгз
Т. О. Мужзфдлкм, яка вігкіфає, цм
впралмвйдлля н’ярзгдллмгм промку
андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм пуггі мбукмвйдлд ндвлзкз мбправзлакз: 1) мпкаоеувалзк взгмк
пугмвмгм оіхдлля – утваймы пйігфмгм
пуггі, яка в нмоівляллі ж взомкмк
пугу фз утваймы ном жапрмпувалля
нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм абм
взтмвлмгм таоакрдоу, кіпрзрщ жлафлм
кдлхзи мбпяг кардоіайів гйя мжлаимкйдлля ж кдрмы пкйагдлля ра нмгалля андйяуіилмї пкаогз; 2) фапмвзкз оаккакз гмпугмвмгм омжпйігувалля; 3) таоакрдомк ноавммбкдедлщ
мпмбз, цм нмродбуырщ пвмєфаплмгм
віглмвйдлля; 4) одайіжауієы жапагз
номудпуайщлмї дкмлмкії [13, п. 201202].
Пігрозкуыфз взцдлавдгдлі лаукмві нмжзуії, пномбуєкм лагарз гмгаркмву аогукдлрауіы. Змкодка, каєкм
вкажарз, цм вігпурліпрщ фіркм впралмвйдлмгм промку ла мпкаоедлля пакд
утвай пйігфмгм пуггі кмед нозжвдпрз
гм нмжбавйдлля жаілрдодпмвалзт мпіб
лдвігкйаглмгм пугмвмгм жатзпру пвмїт
ноав ра жакмллзт ілрдодпів. Впралмвйдлля н’ярзгдллмгм промку ла андйяуіилд мпкаоедлля утвай пйігфмгм
пуггі нмвліпры вігнмвігає кіелаомглзк пралгаорак цмгм лдмбтіглмпрі
лдвігкйаглмгм упулдлля нмоухдлщ
жакмлу ра лдмбґоулрмвалмгм мбкдедлля ноав ра жакмллзт ілрдодпів
уфаплзків козкілайщлмгм номвагедлля ра ілхзт мпіб, фзї ноава ра жакмллі
ілрдодпз жафінаырщпя вігнмвіглзк
оіхдлляк.
Воатмвуыфз алмлпмвалу рдкарзку уієї омбмрз акруайіжуєрщпя номбйдка взжлафдлля нмфарку ндодбігу
промку андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм пуггі у взнагку: (а) якцм ракд оіхдлля нмпралмвйдлм бдж
уфапрі мпмбз, якмї прмпуєрщпя вігнмві-
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глд оіхдлля, айд яка буйа лайделзк
фзлмк нмвігмкйдла ном гару ра фап
пугмвмгм омжгйягу; (б) кмйз пйігфзи
пуггя нмпралмвзв утвайу ра мгмймпзв
її оджмйырзвлу фапрзлу, а нмвлзи
рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи гдлщ.
Сйіг кмлпраруварз, цм вірфзжляла взца пугмва ілпралуія ланоауывайа упрайдлзи нігтіг прмпмвлм ндохмгм взнагку. Так, у нмпралмві Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 1 емврля
2015 о. жажлафдлм, цм «лд взкйзкає
роуглмців взжлафдлля промку андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм
пуггі рмгі, кмйз віл ноякм жажлафдлзи у жакмлі. Помрд, у рзт взнагкат,
кмйз нмфармк ндодбігу промку лд нмжлафдлм, лзк пйіг вваеарз кмкдлр
уфзлдлля рієї номудпуайщлмї гії абм
лапралля нмгії, цм пнозфзляє взлзклдлля вігнмвіглмгм номудпуайщлмгм
мбмв’яжку, гйя взкмлалля якмгм і
впралмвйыєрщпя уди промк. Тмбрм гйя
мпмбз, яка мпнмоыє оіхдлля пйігфмгм
пуггі, утвайдлд ж взкйзкмк уієї мпмбз, айд бдж її уфапрі, нмфаркмк (нмфаркмвзк кмкдлрмк) ндодбігу промку
гйя нмгалля андйяуіилмї пкаогз є
кмкдлр номгмймхдлля ракмгм оіхдлля» [14]. Алаймгіфла нмжзуія буйа
взпймвйдла и в ілхзт нмпралмват
[15].
Взоіхуыфз нзралля цмгм нмфарку ндодбігу промку ла мпкаоедлля
утвайз пйігфмгм пуггі у взнагку, кмйз мпралліи ла нігправі ф. 2 пр. 376
КПК нмпралмвзв утвайу ра мгмймпзв
її оджмйырзвлу фапрзлу, а нмвлзи
рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи гдлщ,
вваеаєкм жа нмроіблд жвдолурз увагу
ла ракд.
Нагмймпзкм,
цм
пндуіайщлмї
праррі, яка б улмокмвувайа нмоягмк
нмпралмвйдлля ра номгмймхдлля пакд
утвай пйігфмгм пуггі, КПК лд ндодгбафає. Алайіж Єгзлмгм гдоеавлмгм
одєпроу пугмвзт оіхдлщ гмжвмйяє
вігкірзрз, цм омжнмвпыгедлмы є
ноакрзка пйігфзт пуггі, які, нмпзйаыфзпщ ла ф. 2 пр. 376 КПК, номгмймхуырщ рійщкз впрунлу ра оджмйырзвлу фапрзлз утвайз ра взжлафаырщ фап
мгмймхдлля її нмвлмгм рдкпру, якзи
лд нмвзлдл ндодвзцуварз н’ярз гіб ж

гля мгмймхдлля оджмйырзвлмї фапрзлз уфаплзкак пугмвмгм номвагедлля.
Рмжгйягаыфз ноавзйщліпрщ жапрмпувалля ф. 2 пр. 376 КПК гм утвай
пйігфмгм пуггі жа оджуйщраракз омжгйягу ра взоіхдлля пкаог, С. О. Пхдліфкм вкажував, цм уя лмока лд кмед
бурз жапрмпмвала, мпкійщкз, нм-ндохд,
уд улдкмейзвзрщ мпкаоедлля утвайз
пйігфмгм пуггі; нм-гоугд, утвайа пйігфмгм пуггі лд нмв’яжала ж взоіхдлляк
пноавз нм пурі, у жв’яжку ж фзк оівдлщ
пкйаглмпрі пкаог лд кмед бурз ракзк,
цм нмродбуварзкд жлафлмгм фапу гйя
пкйагалля утвайз цмгм їт взоіхдлля
[16, п. 160].
І.В. Гймвык омжгйягає уы номбйдку ж ілхмгм оакуопу – рйукафдлля ноава ла пноавдгйзвзи пуг в
ноакрзуі ЄСПЛ, – а пакд фз є номгмймхдлля йзхд впрунлмї ра оджмйырзвлмї фапрзлз утвайз пйігфмгм пуггі
нмоухдлляк ноава ла пноавдгйзвзи
пуг, ра гмтмгзрщ взплмвку, цм лі,
якцм рійщкз уд лд мбкдеує уфаплзка
козкілайщлмгм номвагедлля у ноаві
ла гмпрун гм пугу у кмлрдкпрі мпкаоедлля утвайз пйігфмгм пуггі [17,
п. 40]. Нагайі, аврмока абпмйырлм
ноавзйщлм жауваеує, цм «воатмвуыфз рд, цм КПК Укоаїлз у пр. 309 ндодгбафає кмейзвіпрщ мпкаоедлля
утвай пйігфзт пуггів ном жапрмпувалля жанмбіелмгм жатмгу, аодхр каила,
рм ноз сакрзфлмку нмжбавйдллі ракмгм ноава хйятмк пкйагалля лднмвлмгм рдкпру оіхдлля, цм улдкмейзвйыє
муілку имгм мбґоулрмвалмпрі, муілку,
фз буйз воатмвалі гмодфлі аогукдлрз
уфаплзків, лд кмела првдогеуварз
ном йдгірзклу кдру вроуфалля у ноавм ла гмпрун гм пугу, цм лд гмжвмйяє
вдпрз кмву ном номнмоуіиліпрщ вроуфалля. Воатмвуыфз рд, цм промк андйяуіилмгм мпкаоедлля утвайз пйігфмгм пуггі пкйагає, як ндодгбафдлм у пр.
395 КПК Укоаїлз, н’ярщ глів ж гля її
мгмймхдлля, і уди ед промк, ндодгбафдлзи у ф. 2 пр. 376 КПК Укоаїлз,
гйя пкйагалля нмвлмгм рдкпру утвайз, рм ракд жапрмпувалля жа алаймгієы
уієї лмокз пйігфзкз пуггякз мглмжлафлм ндодхкмгеає гмпруну гм взцдпрмяцмгм пугу, воатмвуыфз, цм a
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priori промк мпкаоедлля лд ж взлз
пкаоелзка бугд номнуцдлм, віл жкухдлзи бугд нмоухуварз нзралля ном
нмлмвйдлля промку, взоіхдлля якмгм
є омжпугмк пугу андйяуіилмї ілпралуії» [17, п. 43].
На лах нмгйяг, коанка в уіи гзпкупії (нозлаиклі ла галзи кмкдлр)
буйа нмправйдла мб`єглалмы найармы
Капауіилмгм козкілайщлмгм пугу
Вдотмвлмгм Сугу, яка псмокуйывайа
ноавмву нмжзуіы, взкйагдлу у нмпралмві віг 27 роавля 2019 о. ра жвмгзрщпя гм взплмвку: «у взнагку, кмйз
пйігфзи пуггя ж нмпзйалляк ла ф. 2
пр. 376 КПК нмпралмвзв утвайу ра
мгмймпзв її оджмйырзвлу фапрзлу, а
нмвлзи рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи гдлщ, промк нмгафі андйяуіилмї
пкаогз мбфзпйыєрщпя ж гля мгмймхдлля оджмйырзвлмї фапрзлз утвайз» [18]. Урік, пйіг жажлафзрз, цм в
уіймку нмгмгеуыфзпщ ж лавдгдлзк
оіхдлляк, пуггя Вдотмвлмгм Сугу
В. П. Огуодущкзи у мкодкіи гукуі
жаномнмлував ілхд имгм мбґоулрувалля, а пакд: «глдк мгмймхдлля утвайз пйігфмгм пуггі, ж якмгм вігнмвіглм гм взкмг н. 3 ф. 2 пр. 395 КПК
нмфзлає мбфзпйыварзпя промк ла
андйяуіилд мпкаоедлля у взнагку,
кмйз пйігфзи пуггя ж нмпзйалляк ла
ф. 2 пр. 376 КПК пкйав ра мгмймпзв
оджмйырзвлу фапрзлу утвайз, а нмвлзи рдкпр утвайз мгмймпзв в ілхзи
гдлщ, пйіг вваеарз гдлщ мгмймхдлля
нмвлмгм рдкпру утвайз» [19].
Нд кдлх ваейзвзк ра номбйдклзк є нзралля цмгм кмейзвмпрі нмлмвйдлля промку ла андйяуіилд мпкаоедлля. Загайщла лмока ндодгбафає,
цм номнуцдлзи іж нмваелзт нозфзл
промк нмвзлдл бурз нмлмвйдлзи жа
кймнмралляк жаілрдодпмвалмї мпмбз
утваймы пйігфмгм пуггі, пугу (ф. 1
пр. 117 КПК). У ущмку апндкрі, ндвлзи ілрдодп пралмвзрщ пугмва ноакрзка прмпмвлм кмейзвіпрщ нмлмвйдлля промку ла андйяуіилд мпкаоедлля
у взнагку нмпралмвйдлля пйігфзк
пуггды утвайз, яка лд ндодгбафдла
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КПК. Йгдрщпя, жмкодка, ном оіхдлля
ном нозжлафдлля нмжанйалмвмї взїжлмї ндодвіокз. Сндузсіка номудпуайщлмї пзруауії нмйягає в рмку, цм ном
кмейзвіпрщ мпкаоедлля утвай ракмгм
рзну прайм вігмкм рійщкз іж нмявмы
вігнмвіглмї пугмвмї ноакрзкз ла оівлі
взцзт пугмвзт ілпралуіи (жмкодка,
ніпйя нозилярря нмпралмвз Вдйзкмї
Пайарз Вдотмвлмгм Сугу віг 23
роавля 2018 о.) Так, жмкодка, утваймы андйяуіилмгм пугу Дліномндромвпщкмї мбйапрі віг 1 пдонля 2018 о.
буйм нмлмвйдлм агвмкару Бєйкілу
Л. М. в ілрдодпат ТОВ «Філалпмва
кмкналія Екпнодп Ілвдпр» промк ла
андйяуіилд мпкаоедлля утвайз пйігфмгм пуггі Жмврлдвмгм оаимллмгм
пугу к. Дліномндромвпщка віг 22
бдоджля 2017 омку у жв’яжку ж лаявліпры нмваелзт нозфзл, а пакд, цм гм
нозилярря Вдйзкмы Пайармы Вдотмвлмгм Сугу нмпралмвз віг 23 роавля
2018 омку у пноаві № 13-16пвм18,
вігмкмпрі ном яку буйз мнозйыглдлі
06 фдовля 2018 омку, взцдвкажалі
утвайз пйігфзт пуггів жгіглм фзллмгм
жакмлмгавпрва вваеайзпя ракзкз, цм
лд нігйягайз мпкаоедллы, мпкійщкз
уд ноякм лд буйм ндодгбафдлм пр. 309
КПК Укоаїлз [20]. Такзк фзлмк,
взоіхдлля нзралля прмпмвлм нмлмвйдлля промку ла андйяуіилд мпкаоедлля абм вігкмві в ущмку нмвзллм
жайдезрд віг гмуійщлмпрі гмпяглдлля
мнрзкайщлмгм байалпу кіе жагайщлмвзжлалзкз кіелаомглзкз нозлузнакз – ноавмвмї взжлафдлмпрі ра ноава ла гмпрун гм ноавмпуггя.
Пігпукмвуыфз, пйіг жажлафзрз,
цм номвдгдлд в омбмрі гмпйігедлля
гмжвмйзйм взявзрз мкодкі номбйдкз,
нмв’яжалі ж взжлафдлляк промку нмгалля пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі, ра ж уоатувалляк лаукмвзт омжомбмк, вірфзжлялмї ноакрзкз ра кіелаомглмгм гмпвігу псмокуйыварз вігнмвіглі номнмжзуії, пноякмвалі ла
вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпрва.
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Сугу Огуодущкмгм В. П. у номвагедллі №51-6470ккм18 // Єгзлзи гдоеавлзи одєпро
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URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75752427

Савдлкм М. Є. Щмгм мкодкзт номбйдк взжлафдлля промку нмгалля андйяуіилмї пкаогз ла утвайу пйігфмгм пуггі
Срарря нозпвяфдла мкодкзк нзралляк андйяуіилмгм мпкаоедлля утвай пйігфмгм
пуггі, цм нмв’яжалі ж взжлафдлляк промку нмгалля пкаогз. Кмлпраруєрщпя лдгмпкмлайіпрщ фзллмгм ноавмвмгм одгуйывалля алайіжуєкмгм ілпрзруру, цм жлатмгзрщ пвіи
номяв у лаявлмпрі номгайзл, а ракме жапрмпуваллі лмок ноава, цм взкйзкаырщ лдмглмжлафлд їт рйукафдлля ноавмжапрмпмвлзкакз. За оджуйщраракз гмпйігедлля псмокуйщмвалі вігнмвіглі номнмжзуії, пноякмвалі ла вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпрва.
Кйюфмві пймва: андйяуіилд мпкаоедлля, утвайа пйігфмгм пуггі, гмпугмвд омжпйігувалля, промкз нмгалля пкаогз.

Савдлкм М. Е. Об мргдйщлшт номбйдкат мнодгдйдлзя помка нмгафз андййяузмллми еаймбш ла нмпралмвйдлзд пйдгпрвдллмгм пугщз
Срарщя нмпвяцдла мргдйщлшк вмномпак андййяузмллмгм мбеаймвалзя мнодгдйдлзи пйдгпрвдллмгм пугщз, пвяжаллшт п мнодгдйдлздк помка нмгафз еаймбш. Кмлпрарзоудрпя лдпмвдохдлпрвм гдипрвуыцдгм ноавмвмгм одгуйзомвалзя алайзжзоудкмгм
злпрзрура, фрм латмгзр пвмд номявйдлзд в лайзфзз номбдймв, а ракед нозкдлдлзз
лмок ноава, вшжшваыхзт лдмглмжлафлмд зт рмйкмвалзд ноавмнозкдлзрдйякз. Пм
оджуйщрарак зппйдгмвалзя псмокуйзомвалш пммрвдрпрвуыцзд нодгймедлзя, ланоавйдллшд ла пмвдохдлпрвмвалзд гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва.
Кйюфдвшд пймва: андййяузмллмд мбеаймвалзд, мнодгдйдлзд пйдгпрвдллмгм пугщз, гмпугдблмд оаппйдгмвалзд, помкз нмгафз еаймбш.

Savenko M. On certain problems of determining the deadline for filing an appeal
against a decision of an investigating judge
The article deals with the specific issues of the appeal against the decisions of the
investigating judge at the stage of pre-trial investigation. It is stated that the right to
appeal against the decision of an investigating judge is one of the most important
guarantees for the protection of a person’s rights and freedoms during a pre-trial
investigation. The formal prerequisites for the admissibility of an appeal are analyzed: the
procedure and term of filing, as well as the form and content of the complaint. It is
argued that filing an appeal against the decision of the investigating judge directly before
the court of appeal facilitates the promptness of its consideration, which, in turn,
guarantees the effective protection of the rights and legitimate interests of participants in
criminal proceedings, as well as other interested persons, and the speedy restoration of
these rights. The author focuses on the inappropriateness of supplementing of Part 1 of
Art. 395 of the Criminal Procedure Code by the provisions of which it is necessary to
oblige the court of first instance to immediately send the received appeal together with
the materials of the criminal proceedings to the court of appeal, since the decision to
extract the materials of the criminal proceedings from the court of first instance can be
rendered only after the opening. It is argued that the absence of a clearly set term for
appeal against the decision of the investigating judge can lead to deprivation of interested
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Щодо окремих проблем визначення строку подання апеляційної скарги на . . .
persons of urgent judicial protection of their rights and legitimate interests, and therefore,
the establishment of a five-day period for appeal against decisions of the investigating
judge is completely in compliance with the international standard violations of the law
and unjustified restriction of the rights and legitimate interests of participants in criminal
proceedings and other persons whose rights and legitimate interests affected by the
relevant decision. The problems of determining the start of the appeal period of the
investigative judge’s decisions are analyzed in the following cases: (a) if such decision was
rendered without the participation of the person concerned by the decision but who was
duly informed of the date and time of the trial; (b) when the investigating judge issued
the order and announced its resolution, and announced the full text of the order the other
day.
Key words: appeal, decision of an investigating judge, pre-trial investigation, terms
of filing a complaint.
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Міжнародні механізми захисту прав та
законних інтересів засуджених та
ув’язнених
В мпраллі омкз в лахіи гдоеаві
вігбуйзпя жлафлі жкілз, як у влуроіхліи, рак і в жмвліхліи нмйірзуі лахмї коаїлз. Їтлік гмомгмвкажмк, ла
лаху гукку, нмпйугувайз: птвайдлля
Укажмк
ноджзгдлра
Укоаїлз
№ 5/2015 віг 12.01.2015 омку «Сроардгії праймгм омжвзрку Укоаїла2020», мбоалля хмпрмгм ноджзгдлра
Укоаїлз ра мбоалля Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз ІХ пкйзкалля [1]. Коік ущмгм Укоаїла вндвлдлм комкує хйятмк
одсмок в кдталіжкі сулкуімлувалля
могалів гдоеавлмї вйагз, лд мпраллє
кіпуд пдодг якзт жаикає Ддоеавла
козкілайщлм-взкмлавфа
пйуеба
Укоаїлз (гайі – ДКВС Укоаїлз).
Сурліпрщ одсмокз у галіи псдоі
омжкозваєрщпя, в ндоху фдогу, фдодж
лайагмгедлля гіаймгу кіе жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз ж нодгправлзкакз гдоеавлмї вйагз, а ракме жабджндфдлля ракзт укмв вігбувалля
козкілайщлзт нмкаоалщ ра розкалля
мпіб, вжярзт ніг ваору, гд віомгігліпрщ
нмоухдлля ноав ра жакмллзт ілрд-
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одпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жвмгзрщпя гм кілікуку. Агед вігнмвіглм
гм праррі 63 Кмлпрзрууії Укоаїлз
«Запугедлі кмозпруюрьпя впіка ноавакз йюгзлз і гомкагялзла, жа взляркмк мбкдедль, які взжлафдлі жакмлмк і впралмвйдлі взомкмк пугу» [2].
Айд ла еайщ, вкажалі лмокз гмймвлмгм Закмлу лахмї гдоеавз гуед фапрм
нмоухуырщпя. У пвмы фдогу, бійщха
фапрзла йыгди, цм вігбуваырщ козкілайщлд нмкаоалля у взгі мбкдедлля фз нмжбавйдлля вмйі, абм які жлатмгярщпя в упралмват гйя розкалля
мпіб, цмгм якзт як жанмбіелзи жатіг
мбоалм розкалля ніг ваормы, абм гм
якзт жапрмпмвалм рзкфапмвзи фз
дкпроагзуіилзи аодхр явйяырщпя
лджатзцдлмы вдопрвмы лапдйдлля,
цм лд жавегз кмеурщ пкмозпрарзпя
нйарлзкз нмпйугакз агвмкарів фз
ілхзт пндуіайіпрів в ноавмвіи псдоі
фдодж пкоурлзи кардоіайщлзи прал.
Тмку взвфдлля пзпрдкз жатзпру ноав
ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт є акруайщлзк ра ваейз-
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взк нзралляк гйя лахмгм гмпйігедлля.
Пзралля кіелаомглмгм жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів йыгзлз
ра гомкагялзла у пвмїт ноауят гмпйігеувайм багарм вірфзжлялзт ра
кіелаомглзт лаукмвуів, пдодг лзт
тмфдрщпя жажлафзрз лапрунлзт: Абакігжд А. Х., Айієв З. Г., Бєймв Д. М.,
Вайієв Р. М., Каыймва А. Р., Лзрвзлдлкм І. Л. Ліцзла І., Пайілфак М. М.,
Бзпага Ю. М., Рдхдрмв Ю. С., Сакмвік Ю. В., Тіукмв О. І. ра ілхі. Пзралля жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув'яжлдлзт
взвфайз ракі лаукмвуі: Деуеа О. М.,
Лзпмгєг О. В., Срдналык А. Х., Івалщкмв О. І., Чдбмраощмва Ю. А., Чмвгал В. О., ра ілхі.
Мдрмы ланзпалля праррі є взвфдлля кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
жапугедлзт ра ув’яжлдлзт. Дйя гмпяглдлля галмї кдрз буйз нмправйдлі
лапрунлі жавгалля: номалайіжуварз
прал одсмокз Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз Укоаїлз жа
мпраллі омкз; омжгйялурз пурліпрщ
нмлярря «ноавмва пзпрдка жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт»; омжгйялурз кіелаомглі ілпрзрууії, цм сулкуімлуырщ у псдоі жатзпру ноав йыгзлз
жагаймк, ра жапугедлзт і ув’яжлдлзт
жмкодка; номалайіжуварз кмейзвіпрщ
жвдолдлля гм взцджажлафдлзт ілпрзрууіи жапугедлзт ра ув’яжлдлзт ж
ілгзвігуайщлзкз пкаогакз.
Нзлі, мбмв’яжмк взкмлуварз бійщхіпрщ козкілайщлзт нмкаоалщ, а
пакд 8 ж 12, цм ндодгбафдлі Козкілайщлзк кмгдкпмк Укоаїлз, нмкйагаєрщпя ла Ддоеавлу козкілайщлмвзкмлавфу пйуебу Укоаїлз. З ущмгм
прає жомжукійзк, цм в бійщхмпрі взнагків нзралля гмрозкалля ноав ра
жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт жайдезрщ віг ндопмлайу
пакд уієї пйуебз. Тмку, ла лаху гукку, гмпйігедллы пралу одсмокуваллы ДКВС Укоаїлз ваейзвм нозгійзрз увагу.
За фапз лджайделмпрі козкілайщлм-взкмлавфа пзпрдка Укоаїлз

жажлайа лзжкз жкіл ра роалпсмокауіи, айд у галіи праррі кз лагмймпзкм
йзхд ла рзт жкілат, які ла лаху гукку пуррєвм внйзлуйз ла кмейзвіпрщ жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз.
Пмфармк одсмокувалля ла уоягмвмку оівлі омжнмфавпя ж утвайдлля
нмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 11 йзнля 1991 омку № 88
«Пом мплмвлі ланоякз одсмокз
козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз в
Укоаїлпщкіи РСР». В мплмву одсмокз буйм нмкйагдлм Ддкйаоауіы ном
гдоеавлзи пувдодлірдр Укоаїлз ра
Мілікайщлі пралгаорлі ноавзйа нмвмгедлля ж в’яжлякз – нозилярі
Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи [3,
п. 4-5].
Напрунлзк комкмк одсмокувалля буйм првмодлля 22 квірля 1998
омку Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз
№ 344 у пкйагі Міліпрдопрва влуроіхліт пноав Укоаїлз ла бажі Гмймвлмгм уноавйілля взкмлалля нмкаоалщ
буйм првмодлм Ддоеавлзи гднаоракдлр Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля
нмкаоалщ як удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз [4].
12 бдоджля 1999 омку Укажмк
Поджзгдлра Укоаїлз № 248/99 Ддоеавлзи гднаоракдлр Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля нмкаоалщ буйм взвдгдлм ж нігнмоягкувалля Міліпрдопрва влуроіхліт пноав [5].
2010 оік прав гйя ДКВС Укоаїлз
мпмбйзвзк, фдодж рд, цм вігнмвіглм гм
Укажу
Поджзгдлра
Укоаїлз
№ 1085/2010 буйм урвмодлм Ддоеавлу ндлірдлуіаолу пйуебу Укоаїлз,
гіяйщліпрщ якмї кммогзлувайапщ Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз фдодж Міліпроа ыпрзуії Укоаїлз [6]. Дм одфі,
ваорм жажлафзрз, цм уя нмгія прайа
ндвлмы рмфкмы вігйіку прмпмвлм жапугедлзт і ув’яжлдлзт. Опкійщкз рдокіл «ндлірдлуіаолзи» нмтмгзрщ віг
йарзлпщкмгм пймва «poenitentia» ра
мжлафає «каярря», рм нігтіг гм взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ ра жанмбіелмгм жатмгу у взгі розкалля ніг
ваормы, нмпрунмвм нмфав жкілыварз
пвмы пурліпрщ віг каоайщлмгм нігтмгу
гм одабійірауіилмгм.
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18 роавля 2016 омку вігбувпя
фдогмвзи комк одсмокувалля, а пакд
нмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз №343 «Ддякі нзралля мнрзкіжауії
гіяйщлмпрі удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз пзпрдкз ыпрзуії» –
уієы нмпралмвмы буйм йіквігмвалм
Ддоеавлм ндлірдлуіаолу пйуебу
Укоаїлз ра нмкйагдлм ла Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз жавгалля ра
сулкуії одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ ра номбауії [7].
Щд мглзк ваейзвзк акрмк ла
хйяту одсмок є нмпралмва Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 13.09.2017
омку №709 «Пом урвмодлля кіеодгімлайщлмгм могалу Міліпрдопрва ыпрзуії ж нзралщ взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ». Далмы нмпралмвмы
буйм урвмодлм Агкіліпроауіы ДКВС
Укоаїлз – ыозгзфлу мпмбу нубйіфлмгм ноава кіеодгімлайщлзи рдозрмоіайщлзи могал Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз ж нзралщ взкмлалля козкілайщлзт нмкаоалщ [8].
Та мпраллє, ном цм кз тмрійз жажлафзрз – уд нозилярря Папнмору
одсмокз ндлірдлуіаолмї пзпрдкз ра
номбауії, якзи жарвдогедлм оіхдлляк кмйдгії Міл’ыпру віг 28.03.2018
омку (номрмкмй № 01/2008). Поз
ущмку ваорм вігкірзрз, цм уд гмкукдлр, якзи лд номнзпує фіркзт гіи
одсмокувалля, а впралмвйыє кілудву кдру.
Алайіжуыфз взцджажлафдлд, кз
кмедкм жомжукірз, цм тмфа одсмока
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї
пйуебз Укоаїлз жа мпраллі омкз у
лабзоає мбдорів, айд фз внйзлуйм уд
у пвмы фдогу ла номудп нмжзрзвлзт
жкіл у псдоі жатзпру ноав і жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт –
жайзхаєрщпя вігкозрзк нзралляк.
Сакд рмку омжгйяг кмейзвзт кдталіжків жатзпру пвмїт ноав жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз є гмпзрщ ваейзвзк.
На гукку Маглмвпщкмгм І. Й.,
фзы рмфку жмоу кз омжгійяєкм у галмку рвдогедллі, ілпрзрур жатзпру
ноав і пвмбмг взлзкає рмгі, кмйз
вмлз нмоухуырщпя абм, кмйз везва-
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ырщпя жатмгз, пноякмвалі ла віглмвйдлля нмоухдлмгм ноава фз пвмбмгз
[9, п. 10].
Такзк фзлмк, бдоуфз гм увагз
галд рвдогедлля, кз номнмлуєкм
омжгйягарз ноавмву пзпрдку жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт як пукунліпрщ оіжлзт кдталіжків, якзкз кмеурщ пкмозпрарзпя жапугедлі ра ув’яжлдлі у
оажі нмоухдлля їтліт ноав фз жакмллзт ілрдодпів, ж кдрмы їтлщмгм жатзпру фз віглмвйдлля.
Щм прмпуєрщпя кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз ра гомкагялзла
жагаймк, а ракме жапугедлзт і ув'яжлдлзт жмкодка, рм їт лд нмроіблм
омжгійярз ла мкодкі гоунз. Пмндодглщм кз жажлафайз, цм жапугедлі ра
ув'яжлдлі кмозпруырщпя упіка ноавакз йыгзлз ра гомкагялзла мкоік
мбкдедлщ взжлафдлзт жакмлмк, рмку
кйапзсікауія, цм бугд лавдгдла лзефд – пйугує гйя лзт бджнмпдодглщмы кмейзвіпры жатзпру пвмїт ноав
фз жакмллзт ілрдодпів.
Наифапріхд кйапзсікауія, цм жупроіфаєрщпя в ыозгзфліи йірдоаруоі
ра гмпйігедллят ж галмгм нзралля,
жажлафає, цм упі ноавмжатзплі кіелаомглі могалі-жауії кмела нмгійзрз ла
гві гоунз: улівдопайщлі ра одгімлайщлі. Тмку кз номнмлуєкм, ракме омжгйягарз їт пакд рак. Ваорм жажлафзрз,
цм нмгіблзи омжнмгій ракме жупроіфаєрщпя у ноауят ілхзт лаукмвуів, а
пакд: Вайієва Р. М., Абахзгжа А. Х.,
Айієва З. Г. ра ілхзт.
Нак ікнмлує взвдгдлд нмлярря
улівдопайщлзт ноавмжатзплзт кдталіжків, цм лавмгзрщ у пвмїи омбмрі
І. Ліцзла. Так, улівдопайщлі ноавмжатзплі кдталіжкз – уд могалз ра
могаліжауії, цм омжнмвпыгеуырщ
пвмы гіяйщліпрщ ла вдпщ пвір, в лджайделмпрі віг гдоеавлзт ра одгімлайщлзт кмогмлів. Ці кдталіжкз в ріи
фз ілхіи кіоі нмв’яжалі ж мплмвлмы
кіелаомглмы могаліжауієы пвіру –
Оогаліжауієы Об’єглалзт Науіи [10,
п. 8].
Щм прмпуєрщпя омйі кіелаомглзт улівдопайщлзт кдталіжків жатзп-
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ру ноав йыгзлз, рм тмфдкм взгійзрз
ракі:
1. Рага ООН нм ноавак йыгзлз,
цм буйа првмодла ла жакілу Кмкіпії
ООН ж ноав йыгзлз, яка гіяйа цд ж
1946 омку. На мплмві нозилярзт оіхдлщ Рагз ООН нм ноавак йыгзлз
нозикає оджмйыуії, айд жкупзрз взкмлуварз їт ілхзт гдоеав-уфаплзущ
ООН – Рага нм ноавак йыгзлз лд
кмед. Далзи могал є гуед ваейзвзк
гйя жатзпру ноав йыгзлз, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля гм лщмгм кмелмку
гомкагялзлу ж ілгзвігуайщлмы пкаогмы вігпурля.
2. Вдотмвлзи Кмкіпао ООН ж
ноав йыгзлз – уд цд мгзл кдталіжк,
цм кає бджнмпдодглє віглмхдлля гм
жатзпру ноав йыгзлз у пвірі.
3. Кмлвдлуіилі кіелаомглі могалз ж нзралщ жатзпру ноав йыгзлз.
Вігнмвіглм гм ілсмокауії, мнубйікмвалмї ла мсіуіиліи вдб-прмоілуі могаліжауіи мб’єглалзт лауіи, ла пщмгмгліхліи кмкдлр іплує 10 мб’єглалзт
кіелаомглзт могалів ж нзралщ жатзпру йыгзлз, а пакд: Кмкірдр ООН ж
ноав йыгзлз; Кмкірдр ООН ж дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт і куйщруолзт
ноав; Кмкірдр ООН ж йіквігауії оапмвмї гзпкозкілауії; Кмкірдр ООН ж
йіквігауії гзпкозкілауії у віглмхдллі гм еілмк; Кмкірдр ООН номрз
карувалщ; Кмкірдр ООН ж ноав гзрзлз; Кмкірдр ООН ж ноав ілвайігів;
Кмкірдр ООН ж ноав роугяцзт кігоалрів; Пігкмкірдр нм нмндодгедллы
карувалщ ра Кмкірдр нм лапзйщлзущкзк жлзклдлляк [11].
Ваорм вігкірзрз, цм впі кмлвдлуіилі абм гмгмвіолі кіелаомглі могалз буйз првмодлі гйя кмлромйы взкмлалля оягу кіелаомглзт улівдопайщлзт гмгмвмоів [12, п. 584]. Айд
ноз ущмку бугщ-які їтлі оіхдлля
бугурщ карз пурм одкмкдлгауіилзи
таоакрдо гйя кмелмї гдоеавз, якіи
вмлз бугурщ лагаварзпя.
Доугзк ваейзвзк дйдкдлрмк
кіелаомглмгм кдталіжку жатзпру
ноав йыгзлз є одгімлайщлі кіелаомглі могаліжауії. Рдгімлайщлмы кіелаомглмы могаліжауієы лажзваырщ, якцм її уфаплзкакз є гдоеавз, цм жла-

тмгярщпя в кдеат ндвлмгм одгімлу
ждклмї куйі, ланозкйаг, Євомнз, Асозкз фз Півгдллмї Акдозкз. Наибійщх уікавзк гйя лап, бджпуклівлм,
є Євомндипщка пзпрдка жатзпру ноав
йыгзлз. Пм-ндохд, як лаибійщх омжгайуедла ра гієжгарла, а нм-гоугд,
каыфа гйя лап, укоаїлуів, пакд бджнмпдодглє віглмхдлля. Вмла гіє в
оаккат сулкуімлувалля Рагз Євомнз, уфаплзкмк якмї є Укоаїла ж 1995
омку [10, п. 8].
Вжагайі, Рага Євомнз – уд кіелаомгла могаліжауія, яка пнозяє
пнівомбірлзурву кіе її фйдлакз, коаїлакз Євомнз, в гайужі ноав йыгзлз,
пралгаорів ноава, гд-кмкоарзфлмгм
омжвзрку, жакмллмпрі ра куйщруолмї
вжаєкмгії. Вмла буйа мсіуіилм жаплмвала 5 роавля 1949 омку Лмлгмлпщкмы Угмгмы, нігнзпалмы гдпярщка
коаїлакз-жаплмвлзкакз. Цди гмгмвіо
жаоаж вігмкзи як Срарур Рагз Євомнз [13, п. 71].
Щм прмпуєрщпя нмлярщ «євомндипщкі пралгаорз ноав йыгзлз» ра «євомндипщка пзпрдка жатзпру ноав йыгзлз» рм вмлз взлзкйз вед ніпйя
првмодлля Рагз Євомнз ра ніпйя її
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля [12,
п. 600].
На лаху гукку, мгзл ж гмймвлзт
фзллзків, цм нмпйугував жаомгедллы омжукілля євомндипщкзт пралгаорів ноав йыгзлз, прайм нозилярря
лаиваейзвіхмгм гмкукдлра Рагз
Євомнз у псдоі жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів бугщ-якмї йыгзлз –
Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг (1950 о.),
яка у пвмы фдогу, прайа мплмвмы іплувалля Євомндипщкмгм пугу ж ноав
йыгзлз.
Ндмбтіглм ракме жажлафзрз, цм
гм пкйагу Рагз Євомнз втмгярщ:
1. Кмкірдр кіліпроів Рагз Євомнз (абм фапрм Кмкірдр кіліпроів) є
могалмк Рагз Євомнз, цм нозикає
оіхдлля. Дм имгм пкйагу втмгярщ
кіліпроз жакмогмллзт пноав впіт
коаїл-фйдлів абм їт нмпріилі гзнймкарзфлі нодгправлзкз. Цд мглмфаплм
уоягмвзи могал, в якмку лауімлайщлі
нігтмгз гм омжв’яжалля номбйдк, цм
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прмярщ ндодг євомндипщкзк пупнійщпрвмк, кмеурщ мбгмвмоыварзпя ла
оівліи мплмві. У пнівноауі ж Паойакдлрпщкмы апакбйдєы, Кмкірдр кіліпроів прмїрщ ла прмомеі євомндипщкзт
уіллмпрди, а ракме кмлромйыє гмрозкалля коаїлакз-фйдлакз пвмїт
жмбмв’яжалщ [13, п. 72]. Звігпз прає
жомжукійзк, цм тмфа Кмкірдр кіліпроів і є мглзк ж лаиваейзвіхзт пкйагмвзт Рагз Євомнз, бдж якмгм уілліпрщ омжукілля євомндипщкзт ноавзй пкмоіхд жа впд кмед бурз вроафдлмы, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля гм
лзт ж ілгзвігуайщлмы жаявмы як
гомкагялзла Укоаїлз жагаймк, рак
жапугедлмгм фз ув'яжлдлмгм жмкодка, гйя жатзпру пвмїт ноав фз жакмллзт ілрдодпів вігпурля.
2. Паойакдлрпщка апакбйдя Рагз
Євомнз (гайі – ПАРЄ) – мгзл ж
гвмт гмймвлзт прарурлзт могалів
Рагз Євомнз; кмлпуйщрарзвлзи могал, цм пкйагаєрщпя ж нодгправлзків
наойакдлру впіт коаїл-фйдлів. Апакбйдя нозикає оджмйыуії ра одкмкдлгауії ла мплмві гмнмвігди, цм їт гмруырщ гднурарз. Сдодг ваейзвзт
нмвлмваедлщ ПАРЄ – взбмоз Гдлдоайщлмгм пдкодраоя Рагз Євомнз ра
имгм жапрунлзка, пуггів Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз, нозилярря
взплмвків цмгм калгзгаруо лмвзт
коаїл-фйдлів, кмлірмозлг взкмлалля
лзкз жмбмв’яжалщ, вжярзт ноз впруні.
ПАРЄ нозикає взплмвкз ла номдкрз
впіт кіелаомглзт кмлвдлуіи, які
омжомбйяырщпя в Рагі Євомнз [12,
п. 72]. Алайіжуыфз взцджажлафдлд кз
кмедкм жомжукірз, цм уди могал
Рагз Євомнз є ракме гуед ваейзвзк, і пвмєы гіяйщліпры віл жакйагає
мплмвз омжукілля ноав, пвмбмг ра
жакмллзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла, айд кмейзвіпрщ жвдолдлля
гм лщмгм ж ілгзвігуайщлмы пкаогмы
ракме вігпурля.
3. Дмоагфі могалз. Дм їтлщмгм
пкйагу втмгзрщ:
3.1. Вдлдуіалпщка кмкіпія – гмоагфзи могал Рагз Євомнз ж нзралщ
кмлпрзрууіилмгм ноава, кмрози лагає
взплмвкз ном вігнмвігліпрщ номдкрів
жакмлмгавфзт акрів євомндипщкзк
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пралгаорак і уіллмпряк. Осіуіила
лажва – Євомндипщка кмкіпія жа гдкмкоаріы фдодж ноавм. Оогаліжауіилм
Кмкіпія є «фапркмвм вігкозрмы гмкмвйдліпры» в оаккат РЄ. Цд мжлафає, цм коаїлз-фйдлз РЄ лд жмбмв’яжалі в ліи боарз уфапрщ, номрд
фйдлпрвм в ліи вігкозрм. Кмкіпія є
смоукмк, в тмгі якмгм коаїлз кмеурщ мбкілыварзпя ілсмокауієы,
вфзрзпя мгзл в мглмгм, мбгмвмоыварз ігдї и номдкрз, нмв’яжалі ж кмлпрзрууіилзкз нзраллякз [12, п. 74].
3.2. Кмлгодп кіпудвмї ра одгімлайщлмї вйагз Євомнз – уд кмлпуйщрарзвлзи могал, цм нодгправйяє кіпудві ра одгімлайщлі вйагз. Ддйдгауія
кмелмї коаїлз в Кмлгодпі пкйагаєрщпя ж мглакмвмї фапрзлз нодгправлзків одгімлів ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля [12, п. 74].
4. Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз (гайі – ЄСПЛ) лд втмгзрщ гм
пкйагу могалів Рагз Євомнз, а йзхд
гіє ноз ліи. Як кз вед жажлафайз, рм
віл був урвмодлзи хйятмк нозилярря Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг. І пакд
ЄСПЛ кз тмфдкм нозгійзрз лаибійщхд увагз, агед пакд гм галмгм Сугу кмед жвдолурзпя кмела йыгзла ж
ілгзвігуайщлм, цм є гомкагялзлмк
гдоеавз-уфаплзуі
оагз
Євомнз.
Опкійщкз Укоаїла прайа уфаплзуды
Рагз Євомнз у 1995 омуі, рм вігнмвіглм ж рмгм фапу є кмейзвіпрщ у лахзт гомкагял жвдорарзпя гм галмгм
кіелаомглмгм кдталіжку гйя жатзпру
пвмїт ноав ра жакмллзт ілрдодпів.
Такме, вігнмвіглм гм праррі 2 Закмлу
Укоаїлз «Пом взкмлалля оіхдлщ ра
жапрмпувалля ноакрзкз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз» – оіхдлля
Сугу є мбмв'яжкмвзкз гйя взкмлалля Укоаїлмы [14].
Ваорм воатуварз, цм гйя жвдолдлля в ЄСПЛ – іплує ндвла номудгуоа, а пакд – пнмфарку йыгзла нмвзлла жатзпрзрз пвмї ноава в упіт
пугмвзт ілпралуіят ла лауімлайщлмку оівлі, а вед якцм їи уд лд вгаєрщпя, рм рмгі є кмейзвіпрщ жвдолурзпя
гйя жатзпру пвмїт ноав ра жакмллзт
ілрдодпів гм Євомндипщкмгм пугу ж
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ноав йыгзлз. Вігнмвіглм гм ілсмокауії мнубйікмвалмї у жапмбат капмвмї ілсмокауії, а пакд в «Євомндипщкіи ноавгі» рм Укоаїла вед лд ндохзи оік втмгзрщ у роіику йігдоів
жвдолдлля гм ЄСПЛ. Так, у 2018
омуі віг Укоаїлз гм ЄСПЛ буйм нмгалм 7267 пкаог, а ндохі гва кіпуя
жаикаырщ Рмпія (11745 пкаог) ра Рукулія (8503 пкаогз) [15]. На еайщ,
лд кмейзвм пкажарз пкійщкз віг жагайщлмї кійщкмпрі жаяв нмгайз пкаогз
жапугедлі ра ув'яжлдлі, айд пак сакр
іплувалля нмгіблзт кмкдлрів кз
кмедкм жлаирз у мсіуіилзт оіхдллят ЄСПЛ. Так, у пноаві «Сдогіи
Савдлкм номрз Укоаїлз», гд жаявлзк
(цм ла фап нмоухдлля имгм ноав ра
жакмллзт ілрдодпів вігбував козкілайщлд нмкаоалля у Тдкліївщкіи взноавліи кмймлії № 100) нмгав жаяву
гм ЄСПЛ ж рвдогедлляк, цм буйм
нмоухдлм прарры 3 Кмлвдлуії ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг – жабмомла карувалщ. В
номудпі омжгйягу пноавз нм пурі Суг,
взжлав Укоаїлу взллмы у нмоухдллі праррі 3 Кмлвдлуії ра нозжлафзв взнйарзрз жаявлзкмві пік рзпяф євом кмкндлпауії.
Пмгіблі пноавз кз жупроіфаєкм
мпраллік фапмк упд фапріхд… Сдодг
лзт є пноава «Майдлкм номрз Укоаїлз» гд гдоеава взнйарзйа нмрдоніймку віпік рзпяф євом кмкндлпауії
фз пноаву «Кмлмвайщфук номрз
Укоаїлз», гд кмкндлпауія пкйайа
гдпярщ рзпяф євом. Айд ном цм пвігфзрщ уя прарзпрзка, яка кмелмгм гля
йзхд жомпрає? Пом жбійщхдлля в
лахіи гдоеаві нмоухдлля ноав ра
жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт фз
ув'яжлдлзт? Чз ном рд, цм лаха
гдоеава рійщкз нмфзлає праварз гдкмкоарзфлмы коаїлмы, гд кмела
бурз вндвлдлзк у кмейзвмпрі жатзпру пвмїт ноав? Заоаж ном уд пкажарз
ваекм, айд кз пнмгіваєкмпя, цм ж
кмелзк глдк віоа в євомндипщкі уіллмпрі ра ноава йыгзлз бугд налуварз
в лахіи гдоеаві, а рі йыгз, фзї ноава
впд е ракз бугурщ нмоухдлі – бугурщ
вндвлдлі у їтлщмку віглмвйдллі ра
жатзпрі.

Оред, нігпукмвуыфз взцджажлафдлд, тмфдкм жомбзрз взплмвкз, цм
лзлі, мбмв’яжмк взкмлуварз бійщхіпрщ
козкілайщлзт нмкаоалщ, а пакд 8 ж
12, цм ндодгбафдлі Козкілайщлзк
кмгдкпмк Укоаїлз, нмкйагаєрщпя ла
Ддоеавлу
козкілайщлм-взкмлавфу
пйуебу Укоаїлз. З ущмгм прає жомжукійзк, цм в бійщхмпрі взнагків нзралля гмрозкалля ноав ра жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
жайдезрщ віг ндопмлайу пакд уієї
пйуебз. Тмку, ла лаху гукку, гмпйігедллы пралу одсмокуваллы ДКВС
Укоаїлз ваейзвм нозгійзрз увагу,
цм кз и жомбзйз. З алайіжу прайм
жомжукійзк, цм жа фапз лджайделмпрі
гала пйуеба ндодезйа ояг одсмок,
гд ланозкйаг, првмодлля у 2010 омуі
Укажмк ноджзгдлра Укоаїлз Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз Укоаїлз
– буйм ваейзвзк кмкдлрмк, агед
вмлм жакйайм нігвайзлз ндодтмгу в
пзпрдкі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ віг каоайщлмгм гм одабійірауіилмгм нігтмгу, а мпщ жкілз жа
мпраллі фмрзоз омкз (йіквігауія
Ддоеавлмї ндлірдлуіаолмї пйуебз
Укоаїлз ра нмкйагдллі ла Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз жавгалля ра
сулкуії одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі взкмлалля козкілайщлзт
нмкаоалщ ра номбауії) цд жайзхаєрщпя вігкозрзк нзралляк.
Такме, кз взжлафзйз, цм ноавмва пзпрдка жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
явйяє пмбмы пукунліпрщ оіжлзт кдталіжків, якзкз кмеурщ пкмозпрарзпя
жапугедлі ра ув’яжлдлі у оажі нмоухдлля їтліт ноав фз жакмллзт ілрдодпів, ж кдрмы їтлщмгм жатзпру фз
віглмвйдллы. На кіелаомглмку оівлі
упі вмлз нмгійяырщпя ла гві вдйзкі
гоунз – улівдопайщлі (цм каырщ віглмхдлля гм гіяйщлмпрі ООН) ра одгімлайщлі (у лахмку взнагку рі, цм
нмв’яжалі ж гіяйщліпры Рагз Євомнз.
Поз ущмку ваорм жажлафзрз, цм ла
лаху рмфку жмоу лаиваейзвіхд кіпуд пдодг упіт кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жаикає Євомндипщкзи пуг ж ноав йы-
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гзлз, гм якмгм мпраллік фапмк упд
фапріхд жвдораырщпя жапугедлі ра
ув’яжлдллі. Такме кз тмфдкм жажлафзрз, цм у нмгайщхзт лахзт гмпйігедллят тмфдкм бійщх гдрайщлм
номалайіжуварз ноакрзку омжгйягу

ЄСПЛ пкаог віг жапугедлзт ра
ув’яжлдлзт ж Укоаїлз, а ракме гмпйігзрз лауімлайщлі кдталіжкз жатзпру
ноав ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзкз ра ув’яжлдлзкз.
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жапугедлзт ра ув’яжлдлзт
Срарря нозпвяфдла омжгйягу кіелаомглзт кдталіжків жатзпру ноав ра жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла в уіймку, а ракме жапугедлзт ра ув’яжлдлзт жмкодка.
У праррі номалайіжмвалм прал одсмокз Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї пйуебз
Укоаїлз жа мпраллі омкз; гмпйігедлм пурліпрщ нмлярря «ноавмва пзпрдка жатзпру ноав
ра жакмллзт ілрдодпів жапугедлзт ра ув’яжлдлзт»; омжгйялурі кіелаомглі кдталіжкз,
цм сулкуімлуырщ у псдоі жатзпру ноав йыгзлз; а ракме номалайіжмвала кмейзвіпрщ
жвдолдлля гм взцджажлафдлзт могалів ра могаліжауіи жапугедлзт ра ув’яжлдлзт ж ілгзвігуайщлзкз пкаогакз.
Кйюфмві пймва: ноава йыгзлз, жапугедлзи, ув’яжлдлзи, улівдопайщлі кдталіжкз
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Пдрдйщлзкмва Н. Н. Мдегулаомглшд кдталзжкш жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуегдллшт з жакйюфдллшт
Срарщя нмпвяцдла оаппкмродлзы кдегулаомглшт кдталзжкмв жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв фдймвдка з гоаегалзла в удймк, а ракед мпуегдллшт з жакйыфдллшт в фапрлмпрз. В прарщд номалайзжзомвалм пмпрмялзд одсмокш Гмпугаопрвдллми
угмймвлм-зпнмйлзрдйщлми пйуебш Укоазлш жа нмпйдглзд гмгш; зппйдгмвала пуцлмпрщ нмлярзя «ноавмвая пзпрдка жацзрш ноав з жакмллшт злрдодпмв мпуегдллшт з
жакйыфдллшт»; оаппкмродлш кдегулаомглшд кдталзжкш, сулкузмлзоуыцзд в псдод
жацзрш ноав фдймвдка; а ракед номалайзжзомвала вмжкмелмпрщ мбоацдлзя к вшхдунмкялуршк могалак з могалзжаузяк мпуегдллшкз з жакйыфдллшкз п злгзвзгуайщлшкз еаймбакз.
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кдталзжкш жацзрш ноав фдймвдка, одгзмлайщлшд кдталзжкш жацзрш ноав фдймвдка,
Оогалзжаузя Обчдгзлдллшт Наузи, Смвдр Евомнш, Евомндипкзи Суг нм ноавак
фдймвдка.

Petelnikova N. International mechanisms for the protection of rights and
legitimate interests of convicts and prisoners
The paper deals with international mechanisms for the protection of rights and
legitimate interests of every individual citizen, as well as convicts and prisoners.
Currently, the State Criminal-Executive Service of Ukraine carries most criminal
penalties, namely 8 out of 12 provided for in the Criminal Code of Ukraine. Therefore, it
is essential to study the process of reforming this authority, which is the aim of this
paper. Over the past four years of reforms, the State Criminal-Executive Service of
Ukraine has faced significant changes. However, it is still crucial to find out how they
will affect the status of rights and legitimate interests of convicts and prisoners.
The paper agrees with I. Mahnovskyi, who believes that the institution for the
protection of rights and freedoms originates when they are violated, or certain measures
are taken to restore the violated right or freedom. In this regard, the paper suggests
considering a legal system for the protection of rights and legitimate interests of convicts
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and prisoners as different mechanisms which they may use in the event of their rights or
legitimate interests being violated to protect or restore them.
At the same time, international mechanisms for the protection of human rights serve
as a system of international (interstate) bodies and organizations that act to implement
international standards of human rights and freedoms or to restore them in the event of a
violation. In addition to intergovernmental bodies and organizations, there are many socalled nongovernmental human rights organizations all over the world.
Many scholars (A. Aliiev, I. Lishchyna, R. Valiiev et al.) divide international
mechanisms for the protection of human rights into two broad groups: universal and
regional. The paper considers them, too.
The paper also explores international bodies and organizations that enable every
Ukrainian citizen to file a complaint or petition to protect their rights and legitimate
interests. Besides, it analyzes the cases of convicts or prisoners filing complaints and
petitions in more detail.
Key words: human rights, convict, prisoner, universal mechanisms for the
protection of human rights, regional mechanisms for the protection of human rights,
United Nations, Council of Europe, European Court of Human Rights.
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Проблеми правового регулювання
припинення службово-трудових
відносин посадових осіб органів
місцевого самоврядування
Опраллі гдкійщка омків в Укоаїлі
номихйз ніг гапймк номвдгдлля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт ра агкіліпроарзвлзт одсмок. Вігнмвіглм гм Пйалу
жатмгів цмгм одайіжауії Кмлуднуії
одсмокувалля кіпудвмгм пакмвоягувалля ра рдозрмоіайщлмї могаліжауії
вйагз в Укоаїлі, жарвдогедлмгм омжнмоягедлляк Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз віг 22 вдодпля 2016 о.
№ 688-о [7], ра омжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 25 емврля 2017 о. №1106 «Пом взкмлалля
Угмгз ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж
мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк
Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз»
[8], Укоаїла вжяйа ла пдбд жмбмв’яжалля нозвдпрз фзллд жакмлмгавпрвм ном пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля гм євомндипщкзт пралгаорів.

Оглзк іж пзпрдкмурвмоыыфзт
дйдкдлрів одсмокувалля жажлафдлмї
псдоз є пйуебмвм-роугмві віглмпзлз
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, прал водгуйывалля
якзт ла галзи кмкдлр є гуед лзжщкзк і таоакрдозжуєрщпя, жгдбійщхмгм,
кмйіжіякз в ноавмжапрмпуваллі і лдмбтігліпры взкмозпралля жа алаймгієы
жакмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу.
Нджваеаыфз ла рд, цм 7 фдовля
2001 о. Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз
нозилярм Закмл «Пом пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля»
№2493 (гайі – Закмл № 2493) [3],
якзи прав ноавмвмы бажмы гйя смокувалля ра омжвзрку ущмгм взгу нубйіфлмї пйуебз, лаоажі віл лд вігнмвігає нмродбак пщмгмгдлля і лажоійа
лдмбтігліпрщ нозилярря лмвмгм кмгзсікмвалмгм жакмлмгавпрва.
Опмбйзвмї акруайщлмпрі лабуйз
нзралля
нознзлдлля
пйуебмвм-
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роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
агед ноавмвд одгуйывалля галмгм
ілпрзруру жлатмгзрщпя ла ндодрзлі
роугмвмгм ра агкіліпроарзвлмгм ноава, цм, в пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм
кмйіжіилмпрі ноавмвмгм одгуйывалля
ра вігнмвіглзт номбйдк в ноакрзфліи
гіяйщлмпрі. З мгйягу ла уд, кдрмы
галмгм гмпйігедлля бугд алайіж фзллмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
номдкрів Тоугмвмгм кмгдкпу ра ілхзт
жакмлмгавфзт акрів в уіи псдоі, а ракме акруайщла пугмва ноакрзка.
Окодкі нзралля ноавмвмгм одгуйывалля
нознзлдлля
пйуебмвмроугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
буйз нодгкдрмк гмпйігедлля ракзт
вфдлзт в гайужі роугмвмгм ноава як
М. І. Ілхзл, В. В. Ждолакмв, Л. І. Лажмо, П. Д. Пзйзндлкм, С. М. Позйзнкм, В. І. Помкмндлкм, М. М. Кйдкнаопщкзи, В. Л. Кмпрык, В. Я. Мауык,
К. Ю. Мдйщлзк, О. І. Помудвпщкзи,
В. Г. Рмралщ, В. С. Щдобзла, Г. І. Чалзхдва, О. М. Яомхдлкм ра ілхзт
вфдлзт.
Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу.
Дзсдодлуіауія ноавмвмгм одгуйывалля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля вігмбоаеаєрщпя ла взжлафдллі нігправ ра нмоягку нознзлдлля
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл: вмлз
одгуйыырщпя як лмокакз Кмгдкпу
жакмлів ном ноауы № 322-VIII віг
10.12.1971 (гайі – КЗнП), рак і нознзпакз Закмлу № 2493 [21, c. 122].
Алаймгіфлд нмймедлля ндодгбафдлм і ла жакмлмгавфмку оівлі: рак,
вігнмвіглм гм Закмлу № 2493 коік
жагайщлзт нігправ, ндодгбафдлзт Кмгдкпмк жакмлів ном ноауы Укоаїлз,
пйуеба в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля нознзляєрщпя ла нігправі і в
нмоягку, взжлафдлзт Закмлмк Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в
Укоаїлі», узк ра ілхзкз жакмлакз
Укоаїлз, а ракме у оажі: нмоухдлля
нмпагмвмы мпмбмы кіпудвмгм пакмв-

72

оягувалля Позпягз; нмоухдлля укмв
одайіжауії ноава ла пйуебу в могалат
кіпудвмгм пакмвоягувалля; взявйдлля абм взлзклдлля мбправзл, цм ндодхкмгеаырщ ндодбуваллы ла пйуебі, фз лдгмрозкалля взкмг, нмв'яжалзт іж номтмгедлляк пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; гмпяглдлля нмпагмвмы мпмбмы кіпудвмгм
пакмвоягувалля гоалзфлмгм віку ндодбувалля ла пйуебі в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля [21, c. 124].
Дм жагайщлзт нігправ жвійщлдлля
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля лайдеарщ нігправз,
ндодгбафдлі праррякз 36, 40, 41
КЗнП [23, c. 58]: ланозкйаг, уд кмеурщ бурз угмга прмоіл; жакілфдлля
промку; нозжмв абм впрун ноауівлзка
ла віипщкмву пйуебу, ланоавйдлля ла
айщрдоларзвлу (лдвіипщкмву) пйуебу;
омжіовалля гмгмвмоу ж іліуіарзвз
ноауівлзка (праррі 38, 39), ж іліуіарзвз кдоівлзка вігнмвіглмгм могалу
кіпудвмгм пакмвоягувалля (праррі 40,
41) абм ла взкмгу номспнійкмвмгм фз
ілхмгм унмвлмваедлмгм ла нодгправлзурвм роугмвзк кмйдкрзвмк могалу
(прарря 45); ндодвдгдлля пйуебмвуя,
жа имгм жгмгмы, в ілхзи могал, в
упралмву, могаліжауіы абм ндодтіг ла
взбмолу нмпагу; вігкмва пйуебмвуя
віг ндодвдгдлля ла омбмру в ілху
кіпудвіпрщ оажмк іж могалмк, упралмвмы, могаліжауієы, а ракме вігкмва
віг номгмведлля омбмрз у жв'яжку іж
жкілмы іпрмрлзт укмв ноауі рмцм [4].
Оред, нознзлдлля гії роугмвмгм
гмгмвмоу (кмлроакру) ж нмпагмвзкз
мпмбакз могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля вігбуваєрщпя як жа жагайщлзкз,
рак і жа гмгаркмвзкз нігправакз. Дмгаркмві нігправз ноякм нмв’яжалі ж
пндузсікмы номтмгедлля пйуебз в
могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля,
вігнмвігайщлмпрі ракмї ндодг пупнійщпрвмк ра гдоеавмы [10, c. 89]. На
гукку М. І. Ілхзла, мжлафдлі жагайщлі
і пндуіайщлі лмокарзвлі ноавзйа бугурщ гіярз бійщх дсдкрзвліхд, якцм
в праррі 40 КЗнП бугд ноякм жажлафдлм ном кмейзвіпрщ нознзлдлля
роугмвзт ноавмвіглмпзл ж гдякзкз
кардгмоіякз ноауівлзків жа гмгаркм-
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взкз, пндуіайщлм взжлафдлзкз у жакмлат, нігправакз [9, c. 58] (уд нзралля вгайм взоіхдлм ла оівлі номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз
№ 1658 віг 27.12.2014, в ф. 2 пр. 81
вкажалм, цм Закмлакз кмеурщ бурз
ндодгбафдлі гмгаркмві нігправз гйя
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл жа
іліуіарзвмы омбмрмгавуя ж мкодкзкз
кардгмоіякз ноауівлзків абм жа ндвлзт укмв (29.08.2019 о. уди номдкр
жлмву був нмгалзи гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз)) [22].
Така е гукка вігмбоаедла і ла
оівлі ілсмокауіилмгм йзпра Взцмгм
агкіліпроарзвлмгм пугу Укоаїлз віг
26.05.2010 о. № 753/11/13-10, в якмку жажлафдлм, цм ніг фап взоіхдлля
пнмоів жажлафдлмї кардгмоії ноімозрдрлзкз є лмокз пндуіайщлзт жакмлів, а
лмокз роугмвмгм жакмлмгавпрва нігйягаырщ жапрмпуваллы йзхд у взнагкат, якцм лмокакз пндуіайщлзт жакмлів лд водгуйщмвалм пніолзт віглмпзл, ра кмйз ном кмейзвіпрщ ракмгм
жапрмпувалля ноякм жажлафдлм у пндуіайщлмку жакмлі [11].
Ддцм нм-ілхмку нзралля нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл
нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля взоіхдлм в номдкрат
номсійщлмгм жакмлмгавпрва. Так, в
номдкрі жакмлу ном влдпдлля жкіл гм
Закмлу Укоаїлз «Пом пйуебу в могалат
кіпудвмгм
пакмвоягувалля»
№8369 віг 17.05.2018 о. ндодгбафдлм,
цм пйуебмвуя кіпудвмгм пакмвоягувалля кмед бурз жвійщлдлм ж нмпагз
у оажі вфзлдлля ракзт гзпузнйілаолзт номпрунків:
1) бджвіглмплм лаявлмпрі лджлярзт абм лднмгахдлзт гзпузнйілаолзт
пряглдлщ – у взнагку нмоухдлля
Позпягз, взяв лднмвагз гм гдоеавз,
гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз, Укоаїлпщкмгм лаомгу, рдозрмоіайщлзт гомкаг ра їтліт пзквмйів, кіпудвмгм пакмвоягувалля, нмгалля ніг фап впруну ла пйуебу в могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля лдгмпрмвіолмї ілсмокауії ном мбправзлз, цм ндодхкмгеаырщ одайіжауії ноава ла пйуебу в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля,
нмява пйуебмвуя кіпудвмгм пакмвоя-

гувалля ла пйуебі в лдрвдоджмку
пралі, у пралі лаокмрзфлмгм абм рмкпзфлмгм пн’ялілля;
2) номрягмк омку ніпйя мгмймхдлля ракмку пйуебмвуы гмгалз,
якцм вмла лд буйа жляра в упралмвйдлмку нмоягку – у взнагку лдгмрозкалля ноавзй влуроіхлщмгм пйуебмвмгм омжнмоягку, коік гіи абм
бджгіяйщлмпрі; ндодвзцдлля пйуебмвзт нмвлмваедлщ, якцм вмлм лд кіпрзрщ пкйагу жймфзлу абм агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля; взкмозпралля нмвлмваедлщ в мпмбзпрзт
(нозварлзт) ілрдодпат абм в лдноавмкіолзт мпмбзпрзт ілрдодпат ілхзт
мпіб, якцм вмлм лд кіпрзрщ пкйагу
жймфзлу абм агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля; номгуй пйуебмвуя кіпудвмгм пакмвоягувалля (у рмку фзпйі
вігпурліпрщ ла пйуебі бійщхд рощмт
гмгзл номрягмк омбмфмгм гля) бдж
нмваелзт нозфзл [17].
Стмеі нмймедлля кіпрярщпя і в
номдкрі Закмлу ном пйуебу в могалат
кіпудвмгм пакмвоягувалля №1223 віг
02.09.2019 о., жа взляркмк рмгм, пйуебмвуя кмела жвійщлзрз номрягмк
омку ніпйя нмндодгедлля ракмгм
пйуебмвуя ном лднмвлу пйуебмву
вігнмвігліпрщ, якцм вмлм лд буйм
жлярм в упралмвйдлмку нмоягку, у
взнагку нмоухдлля ноавзй дрзфлмї
нмвдгілкз пйуебмвуів кіпудвмгм пакмвоягувалля; якцм вфзлдлм гії, цм
хкмгярщ аврмозрдру пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; лдвзкмлалля взкмг цмгм нмйірзфлмї лдундодгедлмпрі пйуебмвуя кіпудвмгм
пакмвоягувалля; лдвзкмлалля абм
лдлайделд взкмлалля нмпагмвзт
мбмв’яжків, акрів могалів гдоеавлмї
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, омжнмоягедлщ, лакажів ра гмоуфдлщ кдоівлзків, нозилярзт у кдеат їтліт нмвлмваедлщ [19].
Рмжгйягаыфз жагайщлі нігправз
нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля, мпмбйзву увагу
пйіг нозгійзрз нзралляк йіквігауії
фз одмогаліжауії нубйіфлмгм могалу ра
пкмомфдлля храру вігнмвіглмгм могалу.
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Пзралля нознзлдлля пйуебз в
могалі кіпудвмгм пакмвоягувалля
влапйігмк йіквігауії нубйіфлмгм могалу лмокакз пндуіайщлзт жакмлів лд
водгуйщмвалі [9, c. 111]. Тмку ноз
омжгйягі пноав вкажалмї кардгмоії жапрмпуваллы нігйягаырщ лмокз КЗнП
[10, c. 59]. Рмжгйягаыфз пноавз ном
жвійщлдлля нубйіфлмгм пйуебмвуя ж
нмпагз у жв'яжку ж йіквігауієы нубйіфлмї упралмвз, пугз нмвзллі, нмндохд, ндодвіозрз лаявліпрщ фз вігпурліпрщ сакру йіквігауії ыозгзфлмї
мпмбз нубйіфлмгм ноава жгіглм ж Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра фзллзк жакмлмгавпрвмк, нм-гоугд, впралмвзрз, фз
везрм агкіліпроауієы нубйіфлмгм
могалу впіт жупзйщ гйя ндодкіцдлля
абм ндодвдгдлля нубйіфлмгм пйуебмвуя, фз ілхмгм имгм ноаудвйахрувалля, як уд ноякм ндодгбафдлм ф. 2
пр. 40 КЗнП [11].
Пмкажмвзк в ущмку віглмхдллі і
пніо, в якмку кіпщкоага нозиляйа
оіхдлля, вігнмвіглм гм якмгм взоіхдлм нознзлзрз хйятмк йіквігауії
гднаоракдлр (цм кав праруп ыозгзфлмї мпмбз), у жв'яжку ж фзк урвмодлм
лмві взкмлавфі могалз кіпщкоагз.
Опмба, яка буйа нмпагмвмы мпмбмы
ущмгм гднаоракдлру, буйа жвійщлдла, і
жгмгмк мпкаоезйа уд жвійщлдлля в
пугі. Пмпралмвмы Вдотмвлмгм Сугу у
пкйагі Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм
пугу (гайі – КАС ВС) віг 21 бдоджля
2018 омку у пноаві №591/3057/16-а
буйм впралмвйдлм, цм «…нмвігмкйдлля нмжзвафа ном жкілу в могаліжауії взомблзурва і ноауі лайделзк
фзлмк лд жгіиплываймпя. Факрзфла
лаявліпрщ жкіл в могаліжауії взомблзурва і ноауі вігнмвігафдк лд гмвдгдла, як і лд лагалм гмкажів ла нігрвдогедлля лдкмейзвмпрі жбдодедлля
іплуыфзт укмв ноауі. Поз ущмку,
гмймва йіквігауіилмї кмкіпії ОСОБА_6 лд жабджндфзв нмжзвафа номнмжзуієы ном вакалрлу нмпагу…» [12].
У жв’яжку ж узк взкмгз нмжзвафа буйз, жодхрмы, жагмвмйдлі.
Поз пкмомфдллі фзпдйщлмпрі фз
храру ноауівлзків у жв'яжку іж жкілакз в могаліжауії взомблзурва і ноауі
ндодваелд ноавм ла жайзхдлля ла
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омбмрі лагаєрщпя ноауівлзкак ж
бійщх взпмкмы квайісікауієы і номгукрзвліпры ноауі. Пдодвага в жайзхдллі ла омбмрі кмед лагаварзпя и
ілхзк кардгмоіяк ноауівлзків, якцм
уд
ндодгбафдлм
жакмлмгавпрвмк
Укоаїлз (прарря 42 КЗнП).
Нанозкйаг, в нмпралмві КАС ВС
віг 19 фдовля 2019 омку у пноаві №2а-1648/11(2-а/215/15/16)
(пноава
прмпувайапя жвійщлдлля гмймвлмгм
пндуіайіпра ж нзралщ жатзпру ноав
пнмезвафів взкмлкмку Тдолівпщкмї
оаимллмї у кіпрі оагз) вкажалм, цм
мглмфаплм іж нмндодгедлляк ном
взвійщлдлля нмжзвафкз, їи лд буйм
жаномнмлмвалм емглмї вакалрлмї нмпагз, тмфа ракі вакалрлі нмпагз іплувайз; ноз ущмку мбмв`яжмк нм ноаудвйахруваллы ноауівлзка нмкйагаєрщпя ла вйаплзка ж гля нмндодгедлля ном взвійщлдлля гм гля омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ра мтмнйыє
вакалрлі нмпагз, які ж`явзйзпя в
упралмві номрягмк впщмгм ущмгм ндоімгу і які іплувайз ла гдлщ жвійщлдлля
[13].
Дзпкупіилзк є нзралля цмгм
жвійщлдлля нмпагмвзт мпіб могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля жа н. 5
пр. 41 КЗнП (нознзлдлля нмвлмваедлщ нмпагмвзт мпіб). Сйіг лагагарз,
цм уя нігправа буйа влдпдла жакмлмк
Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз
цмгм жатзпру ноав ілвдпрмоів»
№1255-VII, нмймедлля якмгм ланоавйдлі ла нмкоацдлля укмв гйя жгіиплдлля ілвдпрзуіилмї гіяйщлмпрі [1].
Раліхд в пугмвіи ноакрзуі гмкілуыфмы буйа нмжзуія, вігнмвіглм гм
якмї гдоеавлі ра кмкулайщлі жакйагз
мтмомлз жгмомв'я, мпвірз, пмуіайщлмгм
жабджндфдлля рмцм є быгедрлзкз
упралмвакз (жакйагакз) и у пвмїи
гіяйщлмпрі лд кдоуырщпя жакмлмгавпрвмк ном гмпнмгаопщкі рмваозпрва.
Тмку омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу
ж ракзкз нмпагмвзкз мпмбакз жа н. 5
пр. 41 КЗнП Укоаїлз є лдкмейзвзк
(утвайа Взцмгм пндуіайіжмвалмгм
пугу Укоаїлз ж омжгйягу узвійщлзт і
козкілайщлзт пноав віг 13.05.2015 о.
у пноаві №6-1188пв15) [22]. Ражмк ж
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рзк, в нмпралмві Капауіилмгм узвійщлмгм пугу Вдотмвлмгм Сугу віг 6
фдовля
2018
омку
у
пноаві
№537/3876/16-у вкажала ілха нмжзуія: роугмвд жакмлмгавпрвм лд кіпрзрщ
емглзт взлярків цмгм нмлярря «нмпагмва мпмба» [16].
На лаху гукку, бдоуфз гм увагз,
цм Закмл №1255-VII був нозилярзи
ж кдрмы жатзпру ноав ілвдпрмоів, кмела нігпукуварз, цм гія лмокз н. 5
пр. 41 КЗнП Укоаїлз омжнмвпыгеуєрщпя ла нмпагмвзт мпіб ыозгзфлмї
мпмбз – взкмлавфмгм могалу рмваозпрва, фйдлів лагйягмвмї оагз акуімлдолмгм рмваозпрва ра жагаймк нмпагмвзт
мпіб бугщ-якмгм гмпнмгаопщкмгм рмваозпрва, а ракме ілхзт мпіб, лагійдлзт
могаліжауіилм-омжнмоягфзкз фз агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщкзкз сулкуіякз (жакмлмномдкрмк № 2221 віг
24.02.2015 о. номнмлуєрщпя упулурз
ыозгзфлу лдвзжлафдліпрщ кмйа нмпагмвзт мпіб хйятмк смокуйывалля н.
5 пр. 41 КЗнП Укоаїлз «нознзлдлля
нмвлмваедлщ нмпагмвзт мпіб могалів
уноавйілля гмпнмгаопщкзт рмваозпрв»
[18]).
Окодку пндузсіку кає нознзлдлля нмвлмваедлщ нубйіфлзт пйуебмвуів жгіглм іж Закмлмк «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» віг 21
роавля 1997 омку №280/97-ВР (гайі
– Закмл №280/97-ВР).
Згіглм іж пр.42 Закмлу №280/97ВР нмвлмваедлля пійщпщкмгм, пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз, праомпрз жакілфуырщпя в кмкдлр впруну ла уы
нмпагу ілхмї мбоалмї вігнмвіглм гм
жакмлу мпмбз. Пмвлмваедлля пійщпщкмгм, пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз у
взнагкат, ндодгбафдлзт праррды 79
Закмлу №280/97-ВР (у оажі имгм
жвдолдлля ж мпмбзпрмы жаявмы гм
вігнмвіглмї оагз ном пкйагалля лзк
нмвлмваедлщ гмймвз; вігкйзкалля ж
нмпагз жа лаомглмы іліуіарзвмы;
нознзлдлля имгм гомкагялпрва; лабоалля жакмллмї пзйз мбвзлувайщлзк
взомкмк цмгм лщмгм; нмоухдлля лзк
взкмг цмгм мбкдедлля пукіплмпрі
имгм гіяйщлмпрі ж ілхмы омбмрмы
(гіяйщліпры), впралмвйдлзт узк Закмлмк; взжлалля имгм пугмк лдгієж-

гарлзк, бджвіплм вігпурлік абм мгмймхдлля ракзк, цм нмкдо; имгм пкдорі, а ракме якцм віл нмоухує Кмлпрзрууіы абм жакмлз Укоаїлз, ноава і
пвмбмгз гомкагял, лд жабджндфує
жгіиплдлля лагалзт имку нмвлмваедлщ) кмеурщ бурз нознзлдлі гмпромкмвм. Пмвлмваедлля пійщпщкмгм,
пдйзцлмгм, кіпщкмгм гмймвз кмеурщ
бурз ракме гмпромкмвм нознзлдлі,
якцм віл нмоухує Кмлпрзрууіы абм
жакмлз Укоаїлз, ноава і пвмбмгз гомкагял, лд жабджндфує жгіиплдлля лагалзт имку нмвлмваедлщ. Гмймва
оаимллмї, мбйаплмї, оаимллмї у кіпрі
(у оажі її првмодлля) оагз взкмлує
пвмї мбмв'яжкз гм мбоалля гмймвз
оагз лмвмгм пкйзкалля, коік взнагків гмпромкмвмгм нознзлдлля нмвлмваедлщ. Гмймва оагз кмед бурз гмпромкмвм жвійщлдлзи ж нмпагз оагмы,
якцм жа имгм жвійщлдлля номгмймпувайм лд кдлх як гві родрзлз гднурарів віг жагайщлмгм пкйагу оагз хйятмк раєклмгм гмймпувалля [2]. Пзралля ном жвійщлдлля гмймвз оагз
кмед бурз влдпдлм ла омжгйяг оагз
ла взкмгу лд кдлхд родрзлз гднурарів віг жагайщлмгм пкйагу оагз (прарря 55 Закмлу №280/97-ВР) [2].
У ілсмокауіилмку йзпрі ВАСУ
жажлафдлм, цм нмоухдлля нмоягку
пкйзкалля пдпії пійщпщкмї, пдйзцлмї
абм кіпщкмї оагз ра номудгуоз ніггмрмвкз нзралщ гм омжгйягу ла пдпії
нозжвмгзрщ гм нозилярря номрзноавлзт оіхдлщ. Алаймгіфлу нмжзуіы взпймвзв і КАС ВС в пвмїи нмпралмві
віг 04 йзнля 2018 омку у пноаві
№2-а/143/12 [11].
Вігнмвіглм гм пр. 5 Закмлу Укоаїлз «Пом праруп гднурарів кіпудвзт
оаг» віг 11.07.2002 о. №93-IV, нмвлмваедлля гднурара кіпудвмї оагз
нознзляырщпя гмпромкмвм жа лаявлмпрі ндодйіфдлзт нігправ, жапвігфдлзт
мсіуіилзкз гмкукдлракз, бдж нозилярря оіхдлля вігнмвіглмї оагз у оажі:
1) имгм вігкйзкалля взбмоуякз у
впралмвйдлмку узк Закмлмк нмоягку; 2) нознзлдлля имгм гомкагялпрва
Укоаїлз абм взїжгу ла нмпріилд номезвалля жа кдеі Укоаїлз; 3) мбоалля
абм нозжлафдлля имгм ла нмпагу, жа-
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илярря якмї жгіглм ж Кмлпрзрууієы
Укоаїлз і жакмлмк лд пукіплд ж взкмлалляк гднурарпщкзт нмвлмваедлщ;
4) мбоалля имгм гднурармк ілхмї кіпудвмї оагз; 5) взжлалля имгм пугмк
лдгієжгарлзк абм бджвіплм вігпурлік;
6) лабоалля жакмллмї пзйз мбвзлувайщлзк взомкмк пугу, жа якзк имгм
жапугедлм гм нмжбавйдлля вмйі, абм
лабоалля жакмллмї пзйз оіхдлляк
пугу, якзк имгм нозряглурм гм вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля кмоунуіилмгм ноавмнмоухдлля абм ноавмнмоухдлля, нмв’яжалмгм ж кмоунуієы, ра
жапрмпмвалм нмкаоалля абм лакйагдлм
пряглдлля у взгі нмжбавйдлля ноава
жаикарз нмпагз абм жаикарзпя гіяйщліпры, цм нмв’яжалі ж взкмлалляк
сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм пакмвоягувалля. Пмвлмваедлля гднурара кіпудвмї оагз кмеурщ нознзлярзпя гмпромкмвм ракме жа оіхдлляк
вігнмвіглмї оагз у жв'яжку: 1) ж лабоалляк жакмллмї пзйз мбвзлувайщлзк взомкмк пугу, жа якзк имгм жапугедлм гм нмкаоалля, лд нмв'яжалмгм ж нмжбавйдлляк вмйі; 2) ж мпмбзпрмы жаявмы гднурара кіпудвмї оагз
ном пкйагдлля лзк гднурарпщкзт нмвлмваедлщ [6].
Пмкажмвмы в уіи фапрзлі є нмпралмва КАС ВС віг 13 йзпрмнага 2019
омку у пноаві №420/6851/18, в якіи
пуг жажлафзв, цм «… вігнмвіглм гм
прарди 3, 10 Закмлу Укоаїлз «Пом
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля» нмпага ндохмгм жапрунлзка
пійщпщкмгм гмймвз ж нзралщ гіяйщлмпрі
взкмлавфзт могалів оагз є нмпагмы,
ла яку мпмба жарвдогеуєрщпя вігнмвіглмы оагмы. Такд жарвдогедлля в
пзйу нулкру 3 фапрзлз ндохмї праррі
26 Закмлу «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» є взкйыфлмы кмкндрдлуієы вігнмвіглмї оагз…». Зодхрмы, пуг взжлав жвійщлдлля нмжзвафа
жакмллзк [15].
Сндуіайщлі нігправз нознзлдлля
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля жапрмпмвуырщпя у взнагку:
1) нмоухдлля укмв одайіжауії
ноава ла пйуебу в могалат кіпудвмгм
пакмвоягувалля:
лдвігнмвігліпрщ
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мпвірз і номсдпіилмї ніггмрмвкз; взкмг цмгм вмймгілля гдоеавлмы кмвмы ра одгімлайщлзкз кмвакз в мбпягат, гмпрарліт гйя взкмлалля пйуебмвзт мбмв'яжків; нмоухдлля взкмг
цмгм номтмгедлля пндуіайщлмї ндодвіокз в нмоягку, впралмвйдлмку
Закмлмк Укоаїлз «Пом жанмбігалля
кмоунуії» [5];
2) взявйдлля абм взлзклдлля мбправзл, цм ндодхкмгеаырщ ндодбуваллы ла пйуебі, фз лдгмрозкалля
взкмг, нмв'яжалзт іж номтмгедлляк
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля (рмбрм у взнагку, якцм ракі
нмпагмві мпмбз взжлалі пугмк лдгієжгарлзкз; каырщ пугзкіпрщ жа вфзлдлля укзплмгм жймфзлу, якцм уя пугзкіпрщ лд нмгахдла абм лд жляра в
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку; жа
оіхдлляк пугу нмжбавйдлі ноава жаикарз нмпагз в могалат гдоеавлмї
вйагз ра їт анаоарі абм в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля номрягмк
упралмвйдлмгм промку; у оажі нозилярря ла пйуебу в могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля бугурщ бджнмпдодглщм нігнмоягкмвалі бйзжщкзк мпмбак) [5];
3) гмпяглдлля нмпагмвмы мпмбмы
кіпудвмгм пакмвоягувалля гоалзфлмгм віку ндодбувалля ла пйуебі в могалат
кіпудвмгм
пакмвоягувалля
(гоалзфлзи вік ндодбувалля ла пйуебі в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля пралмвзрщ 65 омків. Ці мбкдедлля лд нмхзоыырщпя ла нмпагмвзт
мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля, які
мбзоаырщпя ла вігнмвіглі нмпагз).
Поз ущмку ніпйя гмпяглдлля гоалзфлмгм віку ндодбувалля ла пйуебі в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля
нмпагмві мпмбз кіпудвмгм пакмвоягувалля жа оіхдлляк вігнмвіглмгм гмймвз кмеурщ бурз жайзхдлі ла нмпагат оаглзків фз кмлпуйщралрів (наромларла пйуеба), якцм ракі нмпагз
ндодгбафдлі храрлзк омжнзпмк, ла
укмват промкмвмгм роугмвмгм гмгмвмоу [5].
Ілпрзрур нознзлдлля пйуебмвмроугмвзт віглмпзл в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля кає лапрунлу
пндузсіку: 1) нмєглалля лмок оіж-
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лзт жакмлмгавфзт акрів, у жв’яжку ж
фзк нігправз нознзлдлля пйуебмвмроугмвзт віглмпзл нмгійяырщпя ла
жагайщлі (ндодгбафдлі лмокакз роугмвмгм жакмлмгавпрва (КЗнП)) ра
пндуіайщлі (ндодгбафдлі Закмлакз
№2493ра №280/97-ВР); 2) вігпурліпрщ жакмлмгавфзт ноавзй взоіхдлля кмлкуодлуії кіе жагайщлзкз ра
пндуіайщлзкз нігправакз нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл. В
галмку взнагку єгзлзк ноавмжапрмпмвлзк моієлрзомк є Ілсмокауіилзи йзпр ВАСУ, вігнмвіглм гм
якмгм лмокз роугмвмгм жакмлмгавпрва жапрмпмвуєрщпя у пубпзгіаолмку
нмоягку йзхд у взнагку вігпурлмпрі
пндуіайщлзт лмок, ндодгбафдлзт
Закмлакз № 2493ра № 280/97-ВР,
а ракме мкодкі нмжзуії КАС ВС;
3) н. 5 пр. 41 КЗнП (цмгм жвійщлдл-

ля нмпагмвзт мпіб) лд нмхзоыєрщпя
ла нмпагмвзт мпіб могалу кіпудвмгм
пакмвоягувалля; 4) нмродбує кмлкодрзжауії (ла оівлі КАС ВС) рака
нігправа
нознзлдлля
пйуебмвмроугмвзт віглмпзл як нмоухдлля
нозпягз (мб’єкрзвла прмомла ракзт
«нмоухдлщ» лд взжлафдла); 5) пндуіайщлі нігправз нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл гзсдодлуіыырщпя в жайделмпрі віг нмпагз нмпагмвмї мпмбз могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля (жмкодка, у взнагку взбмолмпрі ракмї нмпагмвмї мпмбз);
6) номдкрз жакмлів №1223 ра №8369
кіпрярщ жалагрм багарм муілмфлзт
нмлярщ, у жв’яжку іж фзк нмродбуырщ
кмлкодрзжауії гйя бійщх ндодгбафувалмгм ра прабійщлмгм ноавмжапрмпувалля.
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Мдйщлзк П. В. Помбйдкз ноавмвмгм одгуйювалля нознзлдлля пйуебмвмроугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноавмвмгм одгуйывалля ілпрзруру нознзлдлля
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл нмпагмвзт мпіб могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Аврмо алайіжує фзллд жакмлмгавпрва, номдкрз Тоугмвмгм кмгдкпу ра номдкрз номсійщлмгм жакмлмгавпрва в уіи псдоі. Аврмомк жгіиплдлм алайіж ноакрзкз Вдотмвлмгм Сугу жа
2018-2019 омкз в уіи фапрзлі. Взмкодкйдлм мкодкі номбйдкз ноавмвмгм одгуйывалля
ущмгм ілпрзруру ра жаномнмлмвалм хйятз їт взоіхдлля.
Кйюфмві пймва: нмпагмві мпмбз могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, жвійщлдлля,
нознзлдлля нмвлмваедлщ, куліузнайщлі пйуебмвуі.
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Мдйщлзк П. В. Помбйдкш ноавмвмгм одгуйзомвалзя нодкоацдлзя пйуедблмроугмвшт мрлмхдлзи гмйелмпрлшт йзу могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноавмвмгм одгуйзомвалзя злпрзрура нодкоацдлзя пйуедблм-роугмвшт мрлмхдлзи гмйелмпрлшт йзу могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя. Аврмо алайзжзоудр гдипрвуыцдд жакмлмгардйщпрвм, номдкрш Тоугмвмгм
кмгдкпа з номдкрш номсзйщлмгм жакмлмгардйщпрва в ърми псдод. Аврмомк номвдгдл
алайзж ноакрзкз Вдотмвлмгм Суга жа 2018-2019 гмгш в ърми фапрз. Вшгдйдлш мргдйщлшд номбйдкш ноавмвмгм одгуйзомвалзя ърмгм злпрзрура з нодгймедлш нурз зт
одхдлзя.
Кйюфдвшд пймва: гмйелмпрлшд йзуа могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, мпвмбмегдлзд, нодкоацдлзд нмйлмкмфзи, кулзузнайщлшд пйуеацзд.

Melnik P. Problems of legal regulation of the official-labor relations of local selfgovernment bodies’ officials’ termination
The article is devoted to the study of legal regulation of the institute of termination
of official-labor relations of officials of local self-government bodies. The author analyzes
the current legislation, draft Labor Code and draft legislation in this field. The author
analyzes the Supreme Court's practice for 2018-2019 in this part. The individual
problems of legal regulation of this institute are identified and the ways of their solution
are suggested.
The author came to the conclusion that the differentiation of the legal regulation of
the employment and employment relations of officials of local self-government bodies is
reflected in the determination of the grounds and the procedure for termination of the
employment and labor relations: they are regulated both by the rules of the Code of
Labor Laws and by the regulations of the relevant legislation.
According to the author, termination of the employment contract with the officials of
the local self-government body occurs on both general and additional grounds. Additional
grounds are directly related to the specifics of the service in the local government, its
responsibility to the public and the state.
The conducted case law research has allowed the author to conclude that the
practice according to which the rules of special laws are the priority in resolving disputes
of the specified category, and the rules of labor law are applicable only in cases where the
rules of special laws do not regulate disputed relations and when the possibility of such
application is expressly stated in a special law.
In general, the author concludes that the institute of termination of employment and
labor relations in local self-government has the following specificity:
1) a combination of norms of different legislative acts, in connection with which the
grounds for termination of employment and labor relations are divided into general
(stipulated by the rules of labor law (Code of Labor Laws)) and special (provided by
Laws No. 2493 and No. 280/97-BP);
2) absence of legislative rules for resolving competition between general and special
grounds for termination of employment. In this case, the only enforceable guideline is the
Information Sheet of the Supreme Administrative Court of Ukraine, according to which
the rules of labor law are applied in a subsidiary manner only in the absence of special
rules provided by Laws No. 2493 and No. 280/97-BP, as well as certain positions of the
Supreme Court;
3) part 5 of Article 41 of the Labor Code (concerning dismissal of officials) does not
apply to officials of the local self-government body;
4) it is mandatory to specify (at the Supreme Court level) such grounds for
termination of employment and labor relations as a violation of the oath (the objective
side of such "violations" is not defined);
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5) the special grounds for termination of employment and labor relations are
differentiated depending on the position of the official of the local self-government body
(in particular, in the case of election of such official);
6) Draft Laws No.1223 and No.88369 contain too many valuation concepts and
therefore need to be specified for more predictable and sustainable enforcement.
Key words: officials of local governments, release, termination of authority,
municipal employees.
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нестандартних форм зайнятості в
Україні
Пзралля, цм прмпуырщпя ноавмвмгм одгуйывалля лдпралгаорлмї жаилярмпрі, ж кмелзк омкмк лабуваырщ
впд бійщхмї акруайщлмпрі як в лаууі
роугмвмгм ноава, рак і у бджлмпдодгліи
псдоі
ноавмжапрмпувалля.
Пмв’яжалм уд, ндодгупік, ж рзк, цм
капмвд номкзпймвд взомблзурвм, якд
гмкілувайм вномгмве впщмгм ХХ прмоіффя, і гйя якмгм таоакрдолзк буйм
жапрмпувалля пакд пралгаорлмї жаилярмпрі, ніг рзпкмк рдтлмймгіи ХХІ
прмоіффя, жкухдлд жажлаварз ла уди
фап пвмїт пуррєвзт ндодрвмодлщ. Така
мбправзла пнмлукає омбмрмгавуів впд
фапріхд вгаварзпя гм смок одайіжауії
роугмвзт віглмпзл, цм лаикоацд вігнмвігаырщ узк рдтлмймгіяк і, які жа
гдякзт взнагків взтмгярщ жа кдеі
жагайщлмпсмокмвалзт ноавмвзт лмок,
цм буйз взжлафдлі цд у кзлуймку
прмоіффі.
Такзк фзлмк, ж кдрмы взомбйдлля лайделзт хйятів нмгмйалля лавдгдлмї номбйдкарзкз, гмодфлзк вбафаєрщпя номвдгдлля алайіжу іпрмозфлзт
ндодгукмв взлзклдлля ра омжвзрку
лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в
Укоаїлі, цм лагапрщ жкмгу в нмгайщ-

хмку кмкнйдкплм мпяглурз жажлафдлу
кардгмоіы ра пномглмжуварз ндопндкрзвлі хйятз омжвзрку роугмвмгм ноава, ж якзкз прзкарзкурщпя ноауівлзкз ра омбмрмгавуі в каибурлщмку ноз
смокуваллі ра одайіжауії роугмвзт
ноавмвіглмпзл.
Сйіг жажлафзрз, цм пномбз гмпйігзрз ґдлджу лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі вед жгіиплывайзпщ в лаууі
роугмвмгм ноава Укоаїлз. Так, ланозкйаг, В.М. Рджліфдлкм взжлафає
лапрунлі дранакз омжвзрку і пралмвйдлля лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі: 1-и ндоімг – (ХІІ–ХVІІ прмоіффя)
– жаомгедлля роугмвзт віглмпзл,
нмява лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі, якзк вйапрзві ракі мжлакз як смока мнйарз ноауі (гм взкмлалля омбір)
ра нмгмведлля омбмфмгм фапу; 2-и
ндоімг – (ХVІІІ – нмф. ХІХ прмоіффя)
– ндодтіг віг оуфлмї ноауі гм кахзллмгм взомблзурва, нмява лдпралгаорлмї смокз жаилярмпрі у взгйягі гмгмвмоу узвійщлм-ноавмвмгм таоакрдоу;
3-и ндоімг – (1835–1917 омкз) – лдпралгаорлу смоку жаилярмпрі нігрвдогеуырщ промкмві роугмві гмгмвмоз,
омжвзрмк пакмпріилмї жаилярмпрі, ніг-
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нозєклзурва, жаиляріпрщ ноауівлзків
фдодж гмгмвмоз нмпйуг абм нігоягу,
які каырщ мжлакз жаикалмї ноауі, ра
нмпдодглзурвм ноз лаикі; 4-и ндоімг
– (1918–1921 омкз) – ндоімг «вмєллмгм кмкуліжку»; 5-и ндоімг – (1921–
1930 омкз) – ндоімг НЕПу; 6-и ндоімг – (1930–1956 омкз) – гдоеавлзи
нозкуп гм ноауі, нмйірзка промкмвзт
роугмвзт гмгмвмоів, омбмра нмлаг
упралмвйдлу лмоку омбмфмгм фапу,
роугмві лавалраедлля; 7-и ндоімг –
(1957–1991 омкз) – лдпралгаорла
жаиляріпрщ кайа ракі смокз: (а) жаилярзт мпіб у лдсмокайщлмку пдкрмоі, (б) жаилярзт рзкфапмвм абм взнагкмвм, які ноауывайз лднмвлзи омбмфзи гдлщ абм ла кійщкмт нігнозєкпрват мглмфаплм, (в) пакмпріила жаиляріпрщ, (г) лагмкла ноауя; 8-и ндоімг – (1991–1999 омкз) – дкмлмкіфлзи пнаг, кмйз лдпралгаорла жаиляріпрщ жгіиплыєрщпя в оаккат роугмвзт
угмг; 9-и ндоімг – (2000 оік – нм пщмгмгдлля) – дкмлмкіфлзи нігимк, вігбуваєрщпя пралмвйдлля лмвмгм рзну
лдпралгаорлмї жаилярмпрі: аурпмопзлг,
аурпрасілг, йіжзлг ндопмлайу, гзпралуіила омбмра, – якмку нозракаллі:
нмява лмвзт рзнів ноауі, смокувалля
ноауівлзка «іллмвауіилмгм рзну»,
нігвзцдлля мпвірлщмгм и квайісікауіилмгм оівля омбмфмї пзйз [1, п. 12].
А. М. Смущкзк омжомбйдла лапрунла кйапзсікауія ндоімгзжауії
пралмвйдлля ра омжвзрку лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля лднмвлмї,
рмбрм ракмї, цм ракме мтмнйыєрщпя
кардгмоієы лдпралгаорлмї жаилярмпрі
ноауівлзків в Укоаїлі: 1) жаомгедлля
лмокарзвлзт мплмв роугмвмї жаилярмпрі в Сраомгавлщмку Рзкі (II–III
прмоіффя л.д.) – нмява ндохзт гмгмвмоів лаику; 2) смокувалля лмокарзвлмгм одгуйывалля жаилярмпрі в
днмту сдмгайіжку (IX–XVІІІ прмоіффя) – жаиляріпрщ ла мплмват віглмпзл
вапайірдру;
3)
пралмвйдлля
8гмгзллмгм омбмфмгм фапу в коаїлат
Євомнз (нмфармк XІX прмоіффя); 4)
жаомгедлля роугмвмгм жакмлмгавпрва
і ноавмвзт мплмв ном жаиляріпрщ лапдйдлля СРСР ра вігнмвіглм УРСР
(1917–1990 оо.); 5) ноавмвд одгуйы-
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валля лднмвлмї жаилярмпрі ноауівлзків жа фапів лджайделмї Укоаїлз
(1991 о. – і гмлзлі) [2, п. 260].
Хмріймпя б йзхд фапркмвм нмгмгзрзпщ ж лавдгдлзкз нмжзуіякз лаукмвуів, які омжнмфзлаырщ гмпйігеуварз дранз смокувалля лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі ХІІ–ХVІІ абм
II–III прмоіффякз. На лаху гукку
рака ндоімгзжауія у псдоі лдпралгаорлмї жаилярмпрі є лдрмфлмы, агед
взлзклдлля жажлафдлмї кардгмоії бджнмпдодглщм нмв’яжалд ж іплувалляк ра
омжвзркмк гайужі роугмвмгм ноава,
яка буйа псмокмвала йзхд ланозкілуі ХІХ прмоіффя. Сакд в уди номкіемк фапу одгуйывалля роугмвзт віглмпзл нмфайм мрозкуварз пвмє фіркм
взоаедлд ноавмвд мсмокйдлля, гйя
якмгм таоакрдолзк буйм мбкдедлля
«впдгмжвмйдлмпрі» ноз смокуваллі
укмв роугмвмгм гмгмвмоу, впралмвйдлля ндвлзт, в ндоху фдогу, жатзплзт ікндоарзвів у псдоі ноауі, воатувалля пндузсікз капмвмгм взомблзурва ра іл.
Тд, цм пщмгмглі кз лажзваєкм
«пралгаорлмы жаиляріпры», лд жавегз
буйм пмуіайщлмы і ноавмвмы лмокмы.
Скмоіхд лавнакз. Такі укмвз прайз
хвзгкм нмхзоыварзпя йзхд в кілуі
ХІХ прмоіффя у жв'яжку ж ілгупроіайіжауієы, цм лабзоайа рдкн. У нігпукку вмлз гмкілувайз в упіт ілгупроіайщлзт дкмлмкікат номрягмк бійщхмї
фапрзлз ХХ прмоіффя. Рмжвзрмк капмвмгм номкзпймвмгм взомблзурва і
кмлвдєолзт рдтлмймгіи в нмєглаллі ж
смогзпщкм-рдиймозпрпщкзкз нігтмгакз гм могаліжауії ноауі взкагайз
пакд ракмї смокз ноауі і жаилярмпрі.
На уіи дкмлмкіфліи бажі взлзкйз і
жкіулзйзпя номспнійкз і наорії каокпзпрпщкмї моієлрауії як номсдпіилі і
нмйірзфлі взоажлзкз жагайщлзт ілрдодпів ракзт «пралгаорлзт» ноауівлзків. Помсдпіилі пнійкз жайзхайзпя
фзпйдллзкз і нмйірзфлм внйзвмвзкз,
нмкз «пралгаорлі» ноауівлзкз гмкілувайз в пкйагі пукунлмї омбмфмї
пзйз кійщкіплм і якіплм. Срмпмвлм гм
ракзт – «пралгаорлзт» – укмв жаилярмпрі првмоывайзпя і омжвзвайзпя
гіыфі в омжвзлдлзт коаїлат номудгу-
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оз кмйдкрзвлзт гмгмвмоів і пмуіайщлмгм наорлдопрва, роугмвд жакмлмгавпрвм і пзпрдка пмуіайщлмгм жатзпру.
Сакд в ущмку пдгкдлрі омбмфзт кіпущ
омбмрмгавуі лапакндодг жгіиплывайз
ілвдпрзуії в йыгпщкзи канірай, вваеаыфз, цм рур нмгіблі взроарз жатзцдлі взпмкзкз взроаракз мбігу омбмфмї пзйз [3, п. 4].
Навдгдла пзруауія буйа таоакрдолмы лд рійщкз гйя коаїл жатіглмї
Євомнз ра США, айд гйя лахмї гдоеавз. Сйіг нмгмгзрзпщ ж В. М. Гуоах
яка жажлафає, цм пралмвйдлля роугмвмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі вігбуймпя ланозкілуі ХІХ ла нмфарку ХХ
пр. у кдеат ноавмвзт пзпрдк оіжлзт
гдоеав (Авпром-Угмоцзлз, Рмпіипщкмї Ікндоії, Укоаїлпщкмї Наомглмї
Рдпнубйікз, Укоаїлпщкмї Ддоеавз,
Пмйщпщкмї Рдпнубйікз). Пмноз уд,
жакмлмгавпрвм смокуваймпя ла мплмві
єгзлмї ігдї ном лдмбтігліпрщ жатзпру
езрря, жгмомв’я і гмбомбуру лаикалзт ноауівлзків ра жабджндфувайм
мб’єкрзвлу нмродбу їт жатзпру. Вмлм
врійывайм уійу пзпрдку гаоалріи жатзпру лаикалзт ноауівлзків, жмкодка: буйм мбкдедлм какпзкайщлу розвайіпрщ омбмфмгм фапу; жабмомлдлм ра
мбкдедлм взкмозпралля ноауі еілмк
і каймйірліт гірди; а ракме номвіглу
омйщ у жатзпрі лаикалзт ноауівлзків
буйм вігвдгдлм гдоеаві, яка взжлафзйа кдталіжк жабджндфдлля роугмвзт
ноав йыгзлз; буйм мкодпйдлм гієві
пнмпмбз жатзпру лаикалзт ноауівлзків [4, п. 95].
Сакд в уди номкіемк фапу оажмк
іж пралгаорзжауієы ноауі нмфайз
ж’явйярзпя і ндвлі взкйыфдлля ж лдї,
які жгмгмк мрозкайз смоку лдпралгаорлмї жаилярмпрі. Зажлафдлд буйм
жукмвйдлм, у ндоху фдогу, нозомглмы лдмглмоігліпры віглмпзл у псдоі
ноауі. Агед, роугмві гмгмвмоз лд
жавегз укйагаырщпя ла взжлафдлзи
промк, в гдякзт взнагкат лаик ноауівлзків нмродбує взкмлалля лзкз
рійщкз кмлкодрлм мбукмвйдлмгм жавгалля. Поауя лд рійщкз одгйакдлруєрщпя рдтлмймгіфлзкз номудпакз, гйя
лдї кмед бурз таоакрдолмы, вжагайі,
вігпурліпрщ нмродбз в ндодбуваллі

ноауівлзка ла рдозрмоії омбмрмгавуя.
Нд впі ноауівлзкз жгіиплыырщ пвмы
гіяйщліпрщ ла вдйзкзт взомблзфзт
нігнозєкпрват, гдякі ж лзт ноауыырщ
ілгзвігуайщлм.
Айд пйіг жажлафзрз, цм нмгайщхд
смокувалля ндохзт лдпралгаорлзт
смок жаилярмпрі вігбуваймпя вед в
ілхмку іпрмозфлмку ндоімгі, гйя якмгм таоакрдолмы буйа лаявліпрщ гвмт
сакрмоів, ракзт як: (а) нмпрунмвд
«мсмокйдлля» лдпралгаорлзт смок
жаилярмпрі в акрат жакмлмгавпрва, ра
(б) їт пмуіайіпрзфлд жабаовйдлля,
нмв'яжалд ж ндодбувалляк бійщхмї
фапрзлз рдозрмоії Укоаїлз у пкйагі
СРСР.
В.М. Гуоах лавмгзрщ лзжку пндузсіфлзт мжлак, якзкз вігжлафаєрщпя
омжвзрмк роугмвмгм жакмлмгавпрва в
Укоаїлі у кдеат пмуіайіпрзфлмї пзпрдкз ноава СРСР, цм нознагає ла
бійщху фапрзлу ХХ прмоіффя. Пдодгупік лмокз роугмвмгм ноава буйз
пкмлудлромвалі у пндуіайіжмвалзт
кмгзсікмвалзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат, цм взкмлувайз омйщ мплмвз
роугмвмгм
жакмлмгавпрва
(КЗнП
УРСР 1922 омку, Оплмвз 1970 омку,
КЗнП УРСР 1971 омку) ра гіяйз ла
рдозрмоії Укоаїлз у оіжлі фапз. Оглієы ж лаинозккдрліхзт таоакрдозпрзк роугмвмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі жа оагялпщкзт фапів є впралмвйдлля взпмкмгм оівля гаоалріи роугмвзт
ноав ноауівлзків. Бійщхд рмгм, жабджндфдлля нмвлмї жаилярмпрі ноауівлзків, уфапрщ ноауівлзків в уноавйіллі
ыозгзфлмы мпмбмы як її нмвлмноавлзт гмпнмгаоів – кмгйм гаоалруварзпя взляркмвм в укмват пмуіайіжку [4,
c. 95].
Нджваеаыфз ла нозракаллд гйя
лавдгдлмгм ндоімгу жапрмпувалля нмвлмї жаилярмпрі, пр. 34 КЗнП 1922
омку жакоінйывайа кмейзвіпрщ укйагалля роугмвзт гмгмвмоів ла: (а) ндвлзи промк лд бійщхд мглмгм омку;
(б) лдвзжлафдлзи рдокіл; (в) фап взкмлалля ндвлмї омбмрз [5]. Коік рмгм,
ноавмвд
одгуйывалля
лдрзнмвзт
смок жаилярмпрі одайіжмвуваймпя ла
оівлі
нігжакмллзт
лмокарзвлмноавмвзт акрів. Так, ланозкйаг, віг-
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нмвіглм гм гдкодру Рагз Наомглзт
Кмкіпаоів РРФСР віг 02.07.1923
«Пом взйуфдлля цмгм нмхзодлля
Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 1922 омку ла кваорзолзків», кваорзолзкакз
вваеайзпя мпмбз, які взкмлуырщ у
пдбд вгмка омбмру жа лаикмк взкйыфлм мпмбзпрмы ноауды (бдж жапрмпувалля лаикалмї ноауі, в рмку фзпйі і
ноауі уфлів) ж кардоіайів омбмрмгавуя. Онйара ноауі кваорзолзків номвмгзрщпя ла нігправі лмок взомбірку і
вігояглзт омжуілмк, впралмвйдлзт
кмйдкрзвлзк абм роугмвзк гмгмвмомк, ж омжоатулку лд лзефд, впралмвйдлмгм КЗнП кілікуку, нозфмку фап,
взроафдлзи в нозкіцдллі лаикафа ла
мрозкалля ра жгафу омбмрз, вваеавпя
омбмфзк фапмк. Зажлафдлзк гдкодрмк
ракме жабмомляйапя взгафа омбмрз
нмлаг впралмвйдлі КЗнП лмокз взомбірку [6].
Напрунлзи іпрмозфлзи дран взмкодкйыєрщпя нмпрунмвзк смокувалляк
«кйапзфлзт»
лдпралгаорлзт
смок жаилярмпрі, які жлатмгярщ пвмє
вігмбоаедлля у лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат, цм жбдодгйз пвмы фзлліпрщ і
гмрдндо. Дм ракзт смок жаилярмпрі
ндодгупік пйіг віглдпрз ноауы ла
укмват лднмвлмгм омбмфмгм фапу,
рзкфапмву ра пджмллу ноауы, омбмру
ла гмку рмцм.
Так, ланозкйаг, Поджзгієы Вдотмвлмї Рагз СРСР був жарвдогедлзи
укаж «Пом укмвз ноауі рзкфапмвзт
омбірлзків
і
пйуебмвуів»
віг
24.09.1974 № 311-09. Вігнмвіглм гм
ущмгм укажу рзкфапмвзкз омбірлзкакз і пйуебмвуякз вваеаырщпя омбірлзкз і пйуебмвуі, нозилярі ла омбмру
ла промк гм гвмт кіпяуів, а гйя жакіцдлля рзкфапмвм вігпурліт ноауівлзків, жа якзкз жбдоігаєрщпя їт кіпуд
омбмрз (нмпага), – гм фмрзощмт кіпяуів. Опіб, якзт нозикаырщ ла омбмру
рзкфапмвзкз омбірлзкакз і пйуебмвуякз, кає бурз нмндодгедлм ном уд
ноз укйагдллі роугмвмгм гмгмвмоу. В
лакажі (омжнмоягедллі) ном нозилярря ла омбмру жажлафаєрщпя, цм галзи
ноауівлзк нозикаєрщпя ла рзкфапмву
омбмру, абм жажлафаєрщпя промк имгм
омбмрз [7]. У уди номкіемк фапу
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Поджзгієы Вдотмвлмї Рагз СРСР був
ракме жарвдогедлзи укаж «Пом укмвз ноауі омбірлзків і пйуебмвуів,
жаилярзт ла пджмллзт омбмрат» віг
24.09.1974 № 310-09. Згіглм укажу
пджмллзкз вваеаырщпя омбмрз, які
влапйігмк нозомглзт і кйікарзфлзт
укмв взкмлуырщпя лд уійзи оік, а
номрягмк ндвлмгм ндоімгу (пджмлу),
цм лд ндодвзцує хдпрз кіпяуів.
Тоугмвзи гмгмвіо ноз нозикаллі ла
пджмллі омбмрз кмед бурз укйагдлм
ла промк, якзи лд ндодвзцує розваймпрі пджмлу [8].
Пмймедлля ном нмоягмк ра укмвз жапрмпувалля ноауі еілмк, які каырщ гірди і ноауыырщ лднмвлзи омбмфзи фап, жарвдогедлд нмпралмвмы
Ддоекмкноауі СРСР ра Сдкодраоіару
ВЦСПС віг 29.04.1980 № 111/8-51.
Згіглм ущмгм Пмймедлля лднмвлзи
омбмфзи фап (лднмвлзи омбмфзи гдлщ
абм лднмвлзи омбмфзи рзегдлщ) кмед впралмвйыварзпя жа угмгмы кіе
агкіліпроауієы ра еілкмы, яка кає
гірди, ноз нозимкі її ла омбмру, а
ракме агкіліпроауієы і ноауыыфмы
еілкмы, якцм в жв'яжку ж лдмбтігліпры гмгйягу жа гірщкз вмла лд кмед
ноауыварз нмвлзи омбмфзи фап.
Онйара ноауі в узт взнагкат номвагзрщпя номнмоуіилм вігноаущмвалмку
фапу абм жайделм віг взомбірку [9].
Пмймедлля ном укмвз ноауі лагмклзків буйм жарвдогедлд нмпралмвмы Ддоеавлмгм кмкірдру СРСР ж
ноауі ра пмуіайщлзт нзралщ і Сдкодраоіару ВЦРПС віг 29.09.1981
№ 275/17-99. Згіглм жажлафдлмгм нмймедлля лагмклзкакз вваеаырщпя
мпмбз, які укйайз роугмвзи гмгмвіо ж
мб'єглалляк, кмкбілармк, нігнозєкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы ном
взкмлалля омбмрз вгмка мпмбзпрмы
ноауды ж кардоіайів і ж взкмозпралляк жлаоягщ і жапмбів ноауі, цм взгійяырщпя нігнозєкпрвмк, абм нозгбалзт жа оатулмк кмхрів ущмгм нігнозєкпрва. Тоугмвзи гмгмвіо ном омбмру
ла гмку укйагаєрщпя, як ноавзйм, в
нзпщкмвіи смокі. У роугмвмку гмгмвмоі ж лагмклзкмк нмвзллі бурз лаибійщх нмвлм взкйагдлі як мплмвлі,
рак і гмгаркмві укмвз, цм взжлафаырщ

Виникнення та становлення нестандартних форм зайнятості в Україні
вжаєклі жмбмв'яжалля прмоіл. Позимк
ла омбмру в якмпрі лагмклзка мсмокйяєрщпя лакажмк (омжнмоягедлляк)
агкіліпроауії нігнозєкпрва [10].
Сйіг цд оаж нігкодпйзрз, цм лавдгдлі лмокарзвлм-ноавмві акрз, лджваеаыфз ла пвмы кмоайщлу жапраоійіпрщ, є фзллзкз вігнмвіглм гм Пмпралмвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
«Пом нмоягмк рзкфапмвмї гії ла рдозрмоії Укоаїлз мкодкзт акрів жакмлмгавпрва Смыжу РСР» віг 12.09.1991
№ 1545-XII. Так, жгіглм лавдгдлмї
Пмпралмвз гм нозилярря вігнмвіглзт
акрів жакмлмгавпрва Укоаїлз ла рдозрмоії одпнубйікз жапрмпмвуырщпя акрз
жакмлмгавпрва Смыжу РСР ж нзралщ,
які лд водгуйщмвалі жакмлмгавпрвмк
Укоаїлз, жа укмвз, цм вмлз лд пундодфарщ Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз
[11].
Цікавмы мпмбйзвіпры є рми сакр,
цм у лавдгдлзи іпрмозфлзи ндоімг
омжвзрмк лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в ілхзт коаїлат пвіру був в ндвліи кіоі рмрмелік гм ланояку омжвзрку, якзи гмкілував в Укоаїлі. Так,
нмфзлаыфз ж 1970-т омків багарм коаїл фапркмвм нмпйабзйз одгуйывалля
псдоз ноауі ж кдрмы нігвзцдлля
глуфкмпрі ла озлку ноауі і прзкуйывалля жомпралля жаилярмпрі. Рдсмокз
гмжвмйзйз бійщх хзомкм взкмозпрмвуварз промкмві роугмві гмгмвмоз,
нмхзозвхз їт жапрмпувалля ла омбмрз, які лд є рзкфапмвзкз жа пвмєы
нозомгмы, і жбійщхзвхз рдокіл гії і
кмейзвмпрі номгмведлля кмлроакру.
В оджуйщрарі ущмгм в багарщмт євомндипщкзт коаїлат прайа жбійщхуварзпя рзкфапмва жаиляріпрщ. У 1990-т
омкат нмгіблі одсмокз, які гмжвмйяырщ бійщх глуфкд взкмозпралля рзкфапмвмї жаилярмпрі, буйз номвдгдлі в
гдякзт коаїлат, цм омжвзваырщпя,
ланозкйаг в коаїлат Ларзлпщкмї
Акдозкз. З рзт ніо ояг євомндипщкзт
коаїл лдвнзллм омбзрщ кмлрожатмгз
цмгм прозкувалля жомпралля рзкфапмвмї жаилярмпрі, айд номудп її омпру
лдйдгкм жвдолурз [12, п. 5-6].
Дм пдодгзлз 70-т омків кзлуймгм
прмйірря кмкнйдкп укмв, ноз якзт
пралгаорла жаиляріпрщ кмгйа гмкілу-

варз, нмфав оуилуварзпя. Рут у бік
нмпрілгупроіайщлмї і бійщх глуфкмї
дкмлмкікз прав жагайщлмвзжлалзк
сакрмк. Вігнмвіглм, пдгкдлр омбмфзт
кіпущ, які ндодгбафаырщ віглмпзлз
жаилярмпрі, вігкіллі віг пралгаорлзт,
нмкірлм жбійщхзвпя. Сроукруолі жкілз в дкмлмкіуі омжвзлдлзт коаїл вдйз гм пкмомфдлля фапркз роагзуіилмї
вдйзкмї номкзпймвмпрі, яка буйа мплмвлзк «пнмезвафдк» «пралгаорлзт»
ноауівлзків. Швзгкм жомпраыфмку
пдкрмоу нмпйуг буйз нмроіблі ілхі
ноауівлзкз: ракі, цм ноауыырщ в
глуфкмку рзкфапмвмку одезкі, а жа
розвайіпры абм кдлхд, абм гмвхд
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк лмок;
бійщх кмбійщлі і в оажі лдмбтіглмпрі
гмпрунлі гйя хвзгкмї одймкауії, а
рмку ракі, цм каырщ йзхд рзкфапмвзи роугмвзи кмлроакр; нмєглуырщ
взкмлавпщкі ра нігнозєклзущкі сулкуії ра іл. Пмгіблзи таоакрдо кає і
нмнзр ла ноауы ж бмку кайзт нігнозєкпрв, омйщ якзт в пуфапліи дкмлмкіуі нмпріилм жомпрає [3, п. 6].
Тозваыфзи рдтлмймгіфлзи озвмк, цм пнмпрдоігаєрщпя в мпраллі
гдпярзоіффя, лд кмед лд нмжлафзрзпя
ла віглмпзлат у псдоі ноауі в лахіи
коаїлі, прзкуйыыфз нмгайщхзи омжвзрмк лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі. Япкоавзк нозкйагмк жажлафдлмгм пйіг лавдпрз ыозгзфлд жакоінйдлля в Укоаїлі багармпрмомлліт роугмвзт ноавмвіглмпзл, які пйіг віглдпрз
гм «лмвірліт» лдпралгаорлзт смок
жаилярмпрі. Так, вігнмвіглм гм пр. 39
Закмлу Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ
лапдйдлля» пуб'єкрз гмпнмгаоывалля
– омбмрмгавуі, які лаикаырщ ноауівлзків гйя нмгайщхмгм взкмлалля
лзкз омбмрз в Укоаїлі в ілхмгм омбмрмгавуя, ланоавйяырщ ноауівлзків
жа укмвз, якцм уд ндодгбафдлм кмйдкрзвлзк гмгмвмомк ракмгм омбмрмгавуя, ра жа лаявлмпрі жгмгз ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії і
жмбмв'яжалі: 1) укйапрз гмгмвіо ж омбмрмгавудк ном жапрмпувалля ноауі
ноауівлзка; 2) взнйафуварз ноауівлзкмві жаомбірлу нйару в омжкіоі, лд
лзефмку, ліе омжкіо кілікайщлмї
жаомбірлмї нйарз, впралмвйдлмї жакм-
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лмк, ра жаомбірлмї нйарз, яку мрозкує ноауівлзк у омбмрмгавуя жа взкмлалля ракмї е омбмрз; 3) жабджндфуварз ноауівлзку фап омбмрз ра
вігнмфзлку ла укмват, взжлафдлзт
гйя ноауівлзків омбмрмгавуя, цм
ндодгбафдлм укмвакз кмйдкрзвлмгм
гмгмвмоу ра ноавзйакз влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку; 4) лаоатмвуварз ра пнйафуварз єгзлзи влдпмк
ла жагайщлммбмв'яжкмвд гдоеавлд
пмуіайщлд проатувалля ла кмозпрщ
ноауівлзка; 5) лд ндодхкмгеарз
укйагдллы роугмвмгм гмгмвмоу кіе
ноауівлзкмк ра омбмрмгавудк, у якмгм взкмлувайзпя лзк омбмрз. Дм
одфі жажлафдлзи Закмл ракме жакоінйыє нмлярря и ілхмї кардгмоії лдпралгаорлмї ноауі – лднмвлмї жаилярмпрі, ніг якмы віл взжлафає жаиляріпрщ
ноауівлзка ла укмват омбмфмгм фапу,
цм кдлхзи віг лмокз фапу, ндодгбафдлмї жакмлмгавпрвмк, і кмед впралмвйыварзпя жа гмгмвмомк кіе ноауівлзкмк і омбмрмгавудк ж мнйармы
ноауі номнмоуіилм вігноаущмвалмку
фапу абм жайделм віг взомбірку [13].
Нджваеаыфз ла рд, цм Закмл
Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля»
лабув фзллмпрі у 2013 омуі, имгм нмймедлля ном багармпрмомллі, абм як
їт цд лажзваырщ – агдлрпщкі, роугмві
ноавмвіглмпзлз лд мрозкайз пвмгм
хзомкмгм жапрмпувалля в Укоаїлі, ла
вігкілу віг ілхзт коаїл, гд жапрмпувалля жажлафдлмї смокз жаилярмпрі
прає впд бійщх нмхзодлзк. Так, жа
галзкз Міелаомглмї кмлсдгдоауії
нозварлзт агдлрпрв жаилярмпрі, у
2013 омуі 40 кйл ноауівлзків в пвірі
боайз уфапрщ у рзкфапмвіи нмжзкмвіи
ноауі, ноз ущмку лаибійщхі озлкз
гйя уієї жаилярмпрі ндодбуваырщ в
США, Кзраї, Євомні ра Янмлії. У
2010 омуі ла рзкфапмву нмжзкмву
ноауы нознагайм 1,3% жаилярмпрі у
34 коаїлат Євомнз. Рівдлщ рзкфапмвмї
нмжзкмвмї ноауі лд ндодвзцував 1%
жаилярмпрі в Айбалії, Філйялгії, Нікдффзлі, Угмоцзлі, Ірайії, ла Майщрі,
в Чмолмгмоії і Туодффзлі, айд в Нігдойалгат віл гмпяг 2,2 %, а в Бмйга-
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оії, ла Кіноі і в Іпналії - 2,4 %. В Іжоаїйі нмлаг 5 % омбмфмї пзйз мрозкувайз омбмру фдодж нігояглзків омбмфмї пзйз [12, п. 14-15].
Такзк фзлмк, упд взцд взкйагдлд гмжвмйяє псмокуварз лапрунлі
дранз пралмвйдлля ра омжвзрку лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в Укоаїлі: (а) ндохзи дран (гоуга нмймвзла
ХІХ прмоіффя – нмфармк ХХ прмоіффя), жукмвйдлзи взлзклдлляк гайужі
роугмвмгм ноава, ра нмявмы ндвлзт
«пралгаорів» у одайіжауії ноава ла
ноауы ра взкйыфдлщ ж лзт; (б) гоугзи дран (нмфармк ХХ прмоіффя – 70рі омкз ХХ прмоіффя), якзи таоакрдозжуєрщпя смокувалляк ндохмгм
кмгзсікмвалмгм жакмлмгавпрва ном
ноауы ра віглдпдлляк гм псдоз имгм
одгуйывалля віглмпзл «лдпралгаорлмї омбмфмї пзйз»; (в) родріи дран
(70-рі омкз ХХ прмоіффя – нмфармк
ХХІ прмоіффя), гйя якмгм таоакрдолзк є жакоінйдлля «кйапзфлзт» лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в акрат
жакмлмгавпрва, які є фзллзкз і гмлзлі; (г) фдрвдорзи дран (нмфармк ХХІ
прмоіффя – рдндоіхліи фап), якзи
нмв’яжуєрщпя ж нмявмы в коаїлі «лмвірліт» лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі, япкоавзк нозкйагмк якзт є нмжзкмва ноауя.
Навдгдла ґдлджа лдпралгаорлзт
смок жаилярмпрі в Укоаїлі гає нігправз жомбзрз взплмвмк, цм у каибурлщмку жажлафдлі смокз жаилярмпрі
кмеурщ мрозкарз нмгайщхзи омжвзрмк. Цщмку пнозярзкурщ нозпкмодлля гймбайіжауіилзт номудпів, жкілз в
упіт псдоат пупнійщлмгм езрря, рдтлмймгіфлзи номгодп, ра лавірщ пномбз
нмгмйарз кмейзвд жомпралля бджомбірря рмцм. У пвмы фдогу, вномвагедлля лайделзт кдталіжків жатзпру пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл,
які прзкарзкурщпя ж лдпралгаорлзкз
смокакз жаилярмпрі в коаїлі, є лдкмейзвзк жа лаявлмпрі жапраоіймї
жакмлмгавфмї бажз, ндох жа впд, Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз,
яка нмродбує лдвігкйаглмї кмгдоліжауії.

Виникнення та становлення нестандартних форм зайнятості в Україні
Список використаних джерел
1. Рджліфдлкм В. М. Поавмвд одгуйывалля лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі ноауівлзків в Укоаїлі: аврмодс. гзп…калг. ыо. лаук: 12.00.05. Кзївпщкзи лауімлайщлзи
улівдопзрдр ік. Таоапа Шдвфдлка: Кзїв, 2015. 20 п.
2. Смуькзи А. М. Іпрмозфлзи гдлджзп пралмвйдлля ра омжвзрку лднмвлмї жаилярмпрі ноауівлзків в Укоаїлі / А. М. Смущкзи // Фмоук ноава. – 2015. – № 4. –
С. 260–265. URL: http://nbuv.gov.ua/j- pdf/FP_index.htm_2015_4_47.pdf (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
3. Гзкндйьпмл В., Кандйыхлзкмв Р. Ндпралгаорлая жалярмпрщ з омппзипкзи
ошлмк роуга. Поднозлр WP3/2005/05. Ммпква: ГУ ВШЭ, 2005. 36 п.
4. Гуоах В. М. Сралмвйдлля ра омжвзрмк роугмвмгм ноава в Укоаїлі: гзп…калг.
ыо. лаук: 12.00.05 / Лщвівпщкзи лауімлайщлзи улівдопзрдр ікдлі Івала Фоалка: Лщвів,
2013. 210 п.
5. Кмгдкп
жакмлів
ном
ноауы
УСРР
1922
pмку.
URL:
http://textbooks.net.ua/content/view/1063/17/ (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
6. Ддкодр Рагз Наомглзт Кмкіпаоів РРФСР віг 02.07.1923 «Пом взйуфдлля
цмгм нмхзодлля Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 1922 омку ла кваорзолзків». URL:
http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data04/tex17083.htm (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
7. Укаж Поджзгії Вдотмвлмї Рагз СРСР «Пом укмвз ноауі рзкфапмвзт омбірлзків і пйуебмвуів» віг 24.09.1974 № 311-09. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v0311400-74 (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
8. Укаж Поджзгії Вдотмвлмї Рагз СРСР «Пом укмвз ноауі омбірлзків і пйуебмвуів, жаилярзт ла пджмллзт омбмрат» віг 24.09.1974 № 310-09 URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310400-74 (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
9. Пмймедлля ном нмоягмк ра укмвз жапрмпувалля ноауі еілмк, які каырщ гірди
і ноауыырщ лднмвлзи омбмфзи фап, жарвдогедлд нмпралмвмы Ддоекмкноауі СРСР
ра
Сдкодраоіару
ВЦСПС
віг
29.04.1980
№
111/8-51.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0111400-80 (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
10. Пмймедлля ном укмвз ноауі лагмклзків, жарвдогедлд нмпралмвмы Ддоеавлмгм кмкірдру СРСР ж ноауі ра пмуіайщлзт нзралщ і Сдкодраоіару ВЦРПС віг
29.09.1981 № 275/17-99. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0275400-81 (гара
жвдолдлля 20.03.2019 о.).
11. Пмпралмва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз «Пом нмоягмк рзкфапмвмї гії ла рдозрмоії Укоаїлз мкодкзт акрів жакмлмгавпрва Смыжу РСР» віг 12.09.1991 № 1545-XII.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1545-12 (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).
12. Ндпралгаорлыд смокш жалярмпрз. Алайзж номбйдк з ндопндкрзвш одхдлзя
в оажлшт проалат. Обжмолая вдопзя. Мдегулаомглмд Быом Тоуга. Ждлдва: МБТ,
2017. 41 п.
13. Закмл Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля». URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/5067-17 (гара жвдолдлля 20.03.2019 о.).

Савфук С. П. Взлзклдлля ра пралмвйдлля лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі в
Укоаїлі
В праррі омжгйягаєрщпя ґдлджа лдпралгаорлзт смок жаилярмпрі. Звдораєрщпя увага,
цм взлзклдлля лдпралгаорлмї жаилярмпрі бджнмпдодглщм нмв’яжалд ж іплувалляк ра
омжвзркмк гайужі роугмвмгм ноава, яка буйа псмокмвала йзхд ланозкілуі ХІХ прмоіффя.
Зомбйдлзи взплмвмк, цм в каибурлщмку лдпралгаорлі смокз жаилярмпрі кмеурщ
мрозкарз нмгайщхзи омжвзрмк. Цщмку пнозярзкурщ нозпкмодлля гймбайіжауіилзт
номудпів, жкілз в упіт псдоат пупнійщлмгм езрря, рдтлмймгіфлзи номгодп, ра лавірщ
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пномбз нмгмйарз кмейзвд жомпралля бджомбірря рмцм. У пвмы фдогу, вномвагедлля
лайделзт кдталіжків жатзпру ноауівлзків як пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, які
прзкарзкурщпя ж лдпралгаорлзкз смокакз жаилярмпрі в коаїлі, є лдкмейзвзк жа лаявлмпрі жапраоіймї жакмлмгавфмї бажз, нодгправйдлмї, ндох жа впд, Кмгдкпмк жакмлів
ном ноауы Укоаїлз, яка нмродбує лдвігкйаглмї кмгдоліжауії.
Кйюфмві пймва: лдпралгаорлі смокз жаилярмпрі, рзкфапмві ноауівлзкз, пджмлла
ноауя, омбмра лднмвлзи омбмфзи фап, лагмкла ноауя, нмжзкмва ноауя.

Савфук С. П. Вмжлзклмвдлзд з пралмвйдлзд лдпралгаорлшт смок жалярмпрз в
Укоазлд
В прарщд оаппкарозвадрпя гдлджзп лдпралгаорлшт смок жалярмпрз. Обоацадрпя
влзкалзд, фрм вмжлзклмвдлзд лдпралгаорлми жалярмпрз лднмподгпрвдллм пвяжалм п
пуцдпрвмвалздк з оажвзрздк мроапйз роугмвмгм ноава, кмрмоая бшйа псмокзомвала
дцд в кмлуд XIX вдка.
Сгдйал вшвмг, фрм в гайщлдихдк лдпралгаорлшд смокш жалярмпрз кмгур нмйуфарщ пвмд гайщлдихдд оажвзрзд. Эрмку бугур пнмпмбпрвмварщ оапруцзд гймбайзжаузмллшд номудппш, зжкдлдлзя вм впдт псдоат мбцдпрвдллми езжлз, рдтлмймгзфдпкзи
номгодпп, нмншркз нодмгмйдрщ вмжкмелши омпр бджоабмрзуш, номфдд. В пвмы мфдодгщ,
влдгодлзд лагйдеацзт кдталзжкмв жацзрш роугяцзтпя как пубчдкрмв роугмвшт
ноавммрлмхдлзи, прайкзваыцзтпя п лдпралгаорлшкз смокакз жалярмпрз в Укоазлд,
лдвмжкмелм ноз лайзфзз упраодвхди жакмлмгардйщлми бажш, нодгправйдллми, в ндовуы мфдодгщ, Кмгдкпмк жакмлмв м роугд Укоазлш, кмрмоая в лапрмяцдд водкя родбудр
пкмодихди кмгдолзжаузз.
Кйюфдвшд пймва: лдпралгаорлшд смокш жалярмпрз, водкдллшд оабмрлзкз, пджмллая оабмра, оабмра лднмйлмд оабмфдд водкя, лагмклши роуг, жадклши роуг.

Savchuk S. The rise and the making of non-standard forms of work in Ukraine
The article abstracts the genesis of non-standard forms of work. It directly links the
emergence of non-standard employment with the existence and development of the labour
law branch, which was formed only at the end of the 19th century. It was during this
very period that the regulation of labour relations began to receive its clearly expressed
legal form, characterized by the restriction of "all-permissiveness" in the terms of
employment contracts, the establishment of certain, primarily, protective imperatives in
the world of work, giving consideration to the specifics of mass production, and others.
The article emphasizes that standardization of labour also created certain exceptions,
which later developed into non-standard forms of work. This was primarily due to the
natural heterogeneity of labour relations. Indeed, labour contracts are not necessarily
time-bound, in some cases workers are hired to perform a concretely specified task,
regulation of work is not limited by technological processes only, which may not even
require presence of the worker on the employer’s territory; not all workers work at the
large industrial facilities as some of them work individually.
The ongoing technological breakthrough observed in recent decades cannot but affect
the relations in the world of work in Ukraine stimulating further development of nonstandard forms of work. The Art. 39 of the Law of Ukraine "On employment of the
population" which legally consolidated multilateral labour relations serves as a good
example of "new" non-standard forms of work. Despite the fact that the said law came
into force in 2013, its provisions on multilateral, or as they are called – agency – labour
relations have not developed to a limited extent in Ukraine in contrast to other countries
where this form of employment is gaining momentum.

88

Виникнення та становлення нестандартних форм зайнятості в Україні
The articles proposes the following stages of the rise and making of non-standard
forms of work in Ukraine: (a) the first stage (second half of the 19th century - beginning
of the 20th century) conditioned by the emergence of the labour law branch, as well as of
certain "standards" in the realization of the right to work and exceptions thereof; (b) the
second stage (beginning of the 20th century - the 1970s) characterized by the rise of the
first codified labour legislation and attribution of "non-standard labour" to the area of its
regulation; (c) the third stage (1970s - the beginning of the 21st century), which is
characterized by the consolidation of "classical" non-standard forms of work in legislative
acts that are still in force; (d) the fourth stage (the beginning of the 21st - present time)
is due to the emergence of "new" non-standard forms of work, which inevitably will
develop and increase under the pressure of technological progress.
The article concludes that non-standard forms of work may spread even further in
the future. This will be favoured by the acceleration of globalization, changes in all walks
of public life, technological progress, and even attempts to overcome possible
unemployment growth, etc. At the same time, introducing appropriate mechanisms to
protect workers that come across non-standard forms of work in Ukraine will be
impossible under an outdated legal framework, first of all, represented by the Code of
Labour Laws of Ukraine, which will need urgent modernization.
Key words: non-standard forms of work, temporary workers, seasonal work, parttime work, homework, outstaffing.
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Окремі особливості процесуального
статусу учасників провадження в
справах про адміністративні
правопорушення у сфері охорони
здоров’я
Заномвагедлля в Укоаїлі лмвмї
кмгдйі сілалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я нмв’яжалд лд йзхд жі жкілмы наоагзгкз мбпягу і гедодй сілалпувалля лауімлайщлмї мтмомлмжгмомвфмї пзпрдкз. Вігнмвіглі могаліжауіилм-ноавмві лмвауії каырщ бурз
нігкоінйдлі
жатмгакз нубйіфлмгм
внйзву, жмкодка и гдоеавлмгм нозкупу. Цд, лапакндодг, прмпуєрщпя взнагків вфзлдлля номрзноавлзт гіялщ,
кмйз водгуйщмвалі ноавмвзкз лмокакз пупнійщлі віглмпзлз нмродбуырщ
дсдкрзвлмгм жатзпру. Такзк фзлмк,
дсдкрзвліпрщ нубйіфлмгм уноавйілля
псдомы мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз
кає жабджндфуварзпщ, пдодг ілхмгм, и
лайделм сулкуімлуыфмы пзпрдкмы
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа
ноавмнмоухдлля, цм взлзкаырщ у
уіи уаозлі.
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Нагагаєкм, цм мплмвлзк жакмлмгавфзк акрмк ном агкіліпроарзвлу
вігнмвігайщліпрщ в Укоаїлі є Кмгдкп
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
(гайі – КУнАП), якзи ж мгйягу ла
имгм сулгакдлрайщлд жлафдлля ра
«нмваелзи»
гйя
лмокарзвлмноавмвмгм акру вік пкйаглм вваеарз
дсдкрзвлзк жапмбмк ноавмвмгм одгуйывалля в пуфаплзт укмват. Млмезлліпрщ номбйдклзт нзралщ, цм
пуномвмгеує номвагедлля у пноават
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
пщмгмглі нмродбує кмкнйдкплмгм взоіхдлля. Вмглмфап, гм кмкдлру нозилярря лмвмгм кмгзсікмвалмгм акру
абм пзпрдклмгм млмвйдлля фзллмгм
КУнАП лдмбтіглм жваеарз ла мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля номвагедлля у мкодкзт псдоат. У ндоху
фдогу уд лдмбтіглм гйя лайделмгм

Окремі особливості процесуального статусу учасників провадження в . . .
жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз,
як лаивзцмї пмуіайщлмї уіллмпрі, номгмймхдлмї Кмлпрзрууієы Укоаїлз.
Пм-гоугд, гйя гмпяглдлля жавгалщ
номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, якзкз взжлафдлі: пвмєфаплд, впдбіфлд, нмвлд і
мб’єкрзвлд
ж’япувалля
мбправзл
кмелмї пноавз, взоіхдлля її в рмфліи
вігнмвіглмпрі ж жакмлмк, жабджндфдлля взкмлалля взлдпдлмї нмпралмвз, а ракме взявйдлля нозфзл ра
укмв, цм пнозяырщ вфзлдллы агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ, жанмбігалля ноавмнмоухдлляк, взтмвалля
гомкагял у гупі гмгдоеалля жакмлів,
жкіулдлля жакмллмпрі (прарря 245
КУнАП) [1].
На ущмку ракме лагмймхує
В. В. Іцдлкм, вігкіфаыфз, цм номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля водгуйщмвалд
ндодваелм Кмгдкпмк Укоаїлз ном
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля
1984 о., якзи є гуед жапраоійзк, а
рмку нмродбує влдпдлля нмпріилзт
жкіл ра гмнмвлдлщ, гмкз лд бугд нозилярм кмлуднруайщлм лмвзи Кмгдкп
Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі номпрункз [2, п. 63].
Пдодоатмвалд взцд прмпуєрщпя і
номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, якд нмояг іж жагайщлзк айгмозркмк одайіжауії кає
лзжку вйапрзвзт имку мпмбйзвмпрди.
Окодкі апндкрз угмпкмлайдлля
ілпрзруру агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі у псдоі мтмомлз жгмомв’я в
Укоаїлз взвфайз ракі сатівуі у гайужі ноава, як: І. О. Буояк, В. О. Гайаи, З. С. Гйагул, О. С. Дмудлкм,
С. В. Клзх, В. М. Пахкмв, І. Я. Сдлыра, М. В. Снівак, В. Ю. Срдудлкм,
С. Г. Срдудлкм,
О. Г. Сродйщфдлкм,
М. М. Тзцдлкм, ра багарм ілхзт.
Ражмк іж рзк, лаявліпрщ номбйдклзт нзралщ у фзллмку КУнАП, цм
прмпуырщпя мнрзкіжауії йігзоуыфзт
пуб’єкрів номвагедлля в пноават ном
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я мбукмвйыє
нмродбу у нмгайщхзт лаукмвзт нмхукат, пноякмвалзт ла нігвзцдлля

дсдкрзвлмпрі номвагедлля у ракзт
пноават.
Мдрмы праррі є омжкозрря мкодкзт мпмбйзвмпрди номудпуайщлмгм
прарупу уфаплзків номвагедлля в
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я
ра взжлафдлля ндопндкрзв имгм угмпкмлайдлля.
Осіуіила ілсмокауія Ддоеавлмї
пйуебз прарзпрзкз Укоаїлз жа 2018
оік цмгм кійщкмпрі пноав, які жлатмгзйзпщ у номвагедллі, ра мпіб, нозряглурзт гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі (жа мкодкзкз праррякз
КУнАП, цм прмпуырщпя псдоз мтмомлз жгмомв’я) пвігфзрщ, цм кійщкіпрщ
пноав, які лагіихйз жа жвірлзи ндоімг
ра кійщкіпрщ лакйагдлзт агкіліпроарзвлзт пряглдлщ абм жатмгів внйзву,
цм жапрмпмвуырщпя гм лднмвлмйірліт
іпрмрлм оіжлярщпя. Нанозкйаг, жа
праррды 44 КУнАП, кійщкіпрщ пноав,
які лагіихйз гйя омжгйягу пралмвзрщ
8757, кійщкіпрщ мпіб, цмгм якзт омжгйялурм пноавз – 7848, а нмпралмв ном
лакйагдлля агкіліпроарзвлзт пряглдлщ йзхд 5014 [3].
За ілхзкз праррякз КУнАП, які
кмела віглдпрз гм псдоз мтмомлз
жгмомв’я пзруауія багарм в фмку є
нмгіблмы гм мнзпалмї взцд, цм пвігфзрщ ном лдгмпрарлы дсдкрзвліпрщ як
кардоіайщлзт, рак і номудпуайщлзт
агкіліпроарзвлм-гдйікрлзт
лмок.
Наеайщ, у фзллмку КУнАП ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я лд
взлдпдлі гм мкодкмї гйавз, а вкйыфдлі гм гйавз 5 «Агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля в гайужі мтмомлз ноауі і
жгмомв’я лапдйдлля». У пвмы фдогу,
мкодкі пкйагз агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз жгмомв’я
омжкіцдлі в ілхзт гйават КУнАП,
нозкіомк 172-9-2 «Пмоухдлля жакмлмгавпрва у псдоі муілкз внйзву ла
гмвкіййя» у гйаві 13-А КУнАП «Агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,
нмв’яжалі ж кмоунуієы». З мглмгм бмку уд уійкмк ймгіфлм, ж ілхмгм – впі
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,
гмрзфлі гм псдоз мтмомлз жгмомв’я
кайз б бурз мб’єглалі у пакмпріиліи
гйаві КУнАП ж мгйягу ла ваейзвіпрщ
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жгмомв’я кмелмї мпмбз ра уієї псдоз
жагаймк [1].
Нд бдоуфі гм увагз могалз (нмпагмвзт мпіб), які унмвлмваедлі омжгйягарз пноавз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, рмбрм, йігзоуыфзт пуб’єкрів
ракмгм номвагедлля, номнмлуєкм
ндодирз гм взпвірйдлля бджнмпдодгліт уфаплзків, які нозикаырщ уфапрщ
у номвагедллі в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля.
Нагагаєкм, цм мпмбз, які бдоурщ
уфапрщ у номвагедллі в пноаві ном
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля ра
їт ноава і мбмв’яжкз в жв’яжку іж уфапры у ракмку номвагедллі, жакоінйдлі
гйавмы 21 КУнАП [1].
Цы е гукку омжгійяє Сайкалмва О. Ю., яка вігкіфає, цм нмлярря
«пуб’єкру номвагедлля» є хзохзк
жа нмлярря «уфаплзків номвагедлля»,
омжукіыфз ніг уфаплзкакз номвагедлщ у пноават ном гмпнмгаопщкі
ноавмнмоухдлля взжлафдлзт гйавмы
21 КУнАП мпіб, які бдоурщ уфапрщ у
номвагедллі, а ніг пуб’єкракз – мпіб,
які бдоурщ уфапрщ у номвагедллі, і
йігзоуыфзт пуб’єкрів (могалз ра нмпагмві мпмбз, унмвлмваедлі омжгйягарз пноавз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля (омжгій ІІІ КУнАП)) [4,
п. 148].
В. Б. Авдо’ялмв у ущмку апндкрі
пйухлм вігкіфав, цм мглзк іж нігвзгів ноавмвмгм прарупу є агкіліпроарзвлм-номудпуайщлзи праруп мпмбз.
Вігнмвіглзи праруп пралмвзрщ пукунліпрщ взжлафдлзт агкіліпроарзвлм-номудпуайщлзкз лмокакз ноав
гомкагял як лмпіїв пуб’єкрзвлзт
ноав ра мбмв’яжків цмгм уфапрі в
агкіліпроарзвлм-номудпуайщліи гіяйщлмпрі (хзомкд омжукілля), а в
гоугмку – явйяє пукунліпрщ упіт
жакоінйдлзт
в агкіліпроарзвлмномудпуайщлзт лмокат ноавмвзт
жапмбів, якзкз взжлафдлм пралмвзцд
гомкагялзла в агкіліпроарзвлмку
номудпі [5, п. 495].
Нзефд жаномнмлмвалм бджнмпдодгліи омжгйяг мпмбйзвмпрди номудпуайщлмгм прарупу кмелмгм уфаплзка
номвагедлля в пноават ном агкіліпр-
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оарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я.
Опмба, яка нозрягаєрьпя гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайьлмпрі
(прарря 268 КУнАП). Взтмгяфз іж
ыозгзфлмгм алайіжу пкйагів агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, пуб’єкр вфзлдлля
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у
псдоі мтмомлз жгмомв’я кмед бурз як
жагайщлзк рак і пндуіайщлзк. Опмба,
яка нозрягаєрщпя гм агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі кає ноавм: жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз, гаварз
нмяплдлля, нмгаварз гмкажз, жаявйярз кймнмралля; ноз омжгйягі пноавз
кмозпруварзпя ыозгзфлмы гмнмкмгмы агвмкара, ілхмгм сатівуя у гайужі
ноава, якзи жа жакмлмк кає ноавм ла
лагалля ноавмвмї гмнмкмгз мпмбзпрм
фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз,
взпрунарз оіглмы кмвмы і кмозпруварзпя нмпйугакз ндодкйагафа, якцм
лд вмймгіє кмвмы, якмы вдгдрщпя
номвагедлля; мпкаоезрз нмпралмву
нм пноаві. Сноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля омжгйягаєрщпя в
нозпурлмпрі мпмбз, яка нозрягаєрщпя
гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі.
Піг фап вігпурлмпрі уієї мпмбз пноаву
кмед бурз омжгйялурм йзхд у взнагкат, кмйз є галі ном пвмєфаплд її пнмвіцдлля ном кіпуд і фап омжгйягу
пноавз і якцм віг лдї лд лагіихйм
кймнмралля ном вігкйагдлля омжгйягу пноавз.
Якцм іж жагайщлзк пуб’єкрмк впд
уійкмк жомжукійм (лзк є сіжзфла
мпугла мпмба, яка гмпягйа ла кмкдлр
вфзлдлля агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля 16 оіфлмгм віку), рм пндуіайщлзи пуб’єкр вігнмвігайщлмпрі жа
ракі ноавмнмоухдлля кає лзжку мпмбйзвмпрди. Змкодка, лзк кмеурщ взпрунарз кдгзфлі ноауівлзкз ра нмпагмві (пйуебмві мпмбз) у уіи псдоі, цм
нмродбує бійщх гдрайщлмгм омжгйягу.
Змкодка, праррды 14 «Вігнмвігайщліпрщ нмпагмвзт мпіб» КУнАП лд взжлафдлм трм пакд є нмпагмвмы мпмбмы, лагмймхуєрщпя йзхд ла рмку,
цм вмлз (нмпагмві мпмбз) лдпурщ агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа
агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля,

Окремі особливості процесуального статусу учасників провадження в . . .
жв’яжалі ж лдгмгдоеалляк упралмвйдлзт ноавзй у псдоі мтмомлз нмоягку
уноавйілля, гдоеавлмгм і гомкагпщкмгм нмоягку, нозомгз, жгмомв’я лапдйдлля ра ілхзт ноавзй, жабджндфдлля взкмлалля якзт втмгзрщ гм їт
пйуебмвзт мбмв’яжків [1]. Щмгм мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт і саокаудврзфлзт ноауівлзків, С. В. Клзх пйухлм
вігкіфає, цм пноавз, гд пуб’єкракз
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі взпрунаырщ кдгзфлі ра саокаудврзфлі
ноауівлзкз, кмела віглдпрз гм кардгмоії нігвзцдлмї пкйаглмпрі, цм нмяплыєрщпя лдмбтігліпры жапрмпувалля
пндуіайщлзт жлалщ ра лаявліпры праймї пзпрдкз «кмонмоарзвлмї дрзкз» у
лдгарзвлмку апндкрі, гд мпралля нмйягає у жакозрмпрі ра нмкозррі номсдпіилзт ноавмнмоухдлщ пакзкз
кдгзфлзкз ноауівлзкакз [6, п. 47].
Пмрдонійзи
(прарря
269
КУнАП). Пмрдонійзк є мпмба, якіи
агкіліпроарзвлзк ноавмнмоухдлляк
жанмгіялм кмоайщлу, сіжзфлу абм
каилмву хкмгу. Пмрдонійзи кає ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз, жаявйярз кймнмралля, ноз омжгйягі пноавз кмозпруварзпя ноавмвмы
гмнмкмгмы агвмкара, ілхмгм сатівуя
у гайужі ноава, якзи жа жакмлмк кає
ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз
мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз, мпкаоеуварз нмпралмву нм
пноаві ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля. Пмрдоніймгм кмед бурз
мнзралм як пвігка вігнмвіглм гм праррі 272 КУнАП. Воатмвуыфз ндодваелм смокайщлзи таоакрдо агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз жгмомв’я, нмрдонійа мпмба кмед
бурз вігпурля вжагайі, абм лды бугд
взжлаварзпя кмлкодрлзи пуб’єкр, цм
жажлав лдгарзвлмгм внйзву номрзноавлмгм гіялля, абм фапрзла лапдйдлля
(ланозкйаг у взнагкат нмоухдлля
паліраолзт лмок). О. І. Опрандлкм
пйухлм нігкодпйыє, цм бдж гдрайщлмгм алайіжу нмвдгілкз нмрдоніймгм
гмпзрщ пкйаглм взжлафзрз, фмку лапрає лдмглакмвзи оджуйщрар віг ноакрзфлм мглакмвзт нмпягалщ ж бмку
мглзт і рзт пакзт мпіб. Ндгмпрарлє

жлалля ном нмрдоніймгм првмоыє роуглмці у взжлафдллі пупнійщлмї лдбджндкз ра хкмгз віг гіи нмоухлзка і
номвдгдлля ла уіи мплмві ілгзвігуайщлзт фз кмйдкрзвлзт номсійакрзфлзт жатмгів [7, п. 171].
Закмллі нодгправлзкз ра нодгправлзкз (прарря 270 КУнАП). Ілрдодпз мпмбз, яка нозрягаєрщпя гм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, і
нмрдоніймгм, які є лднмвлмйірлікз абм
мпмбакз, цм фдодж пвмї сіжзфлі абм
нпзтіфлі вагз лд кмеурщ пакі жгіиплыварз пвмї ноава у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, каырщ ноавм нодгправйярз їт жакмллі
нодгправлзкз (барщкз, упзлмвзрдйі,
мнікулз, нікйувайщлзкз). Ілрдодпз
нмрдоніймгм
кмед
нодгправйярз
нодгправлзк – агвмкар, ілхзи сатівдущ у гайужі ноава, якзи жа жакмлмк
кає ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк
ыозгзфлмї мпмбз. Закмллі нодгправлзкз ра нодгправлзкз каырщ ноавм
жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз;
жаявйярз кймнмралля; віг ікдлі мпмбз,
ілрдодпз якмї вмлз нодгправйяырщ,
нозлмпзрз пкаогз ла оіхдлля могалу
(нмпагмвмї мпмбз), якзи омжгйягає
пноаву. Пмвлмваедлля агвмкара як
нодгправлзка нмрдоніймгм нмпвігфуырщпя гмкукдлракз, жажлафдлзкз у 2
праррі 271 КУнАП (гмвіодліпрщ ла
вдгдлля пноавз, нмпвігфдла лмраоіупмк абм нмпагмвмы мпмбмы, якіи вігнмвіглм гм жакмлу лагалм ноавм нмпвігфуварз гмвіодлмпрі, абм могдо фз
гмоуфдлля могалу (упралмвз), унмвлмваедлмгм жакмлмк ла лагалля бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкмгз, абм гмгмвіо ном лагалля ноавмвмї гмнмкмгз.
Дм могдоа мбмв’яжкмвм гмгаєрщпя взряг ж гмгмвмоу, в якмку жажлафаырщпя
нмвлмваедлля агвмкара абм мбкдедлля имгм ноав ла вфзлдлля мкодкзт гіи як жатзплзка, жапвігфдлзи
нігнзпакз прмоіл) [1]. В пноават ном
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у
псдоі мтмомлз жгмомв’я жакмллі нодгправлзкз лд каырщ іпрмрлзт мпмбйзвмпрди нмоівлялм гм жагайщлмї номудгуоз ракмгм номвагедлля. Врік ваорм
жваеарз ла квайісікауіы ра пндуіайі-
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жауіы агвмкара жа ланояккмк «Мдгзфлд ноавм», в тмгі жгіиплдлля номвагедлля у ракзт кардгмоіят пноав.
Затзплзк (прарря 271 КУнАП).
У омжгйягі пноавз ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля кмеурщ боарз
уфапрщ агвмкар, ілхзи сатівдущ у
гайужі ноава, якзи жа жакмлмк кає
ноавм ла лагалля ноавмвмї гмнмкмгз
мпмбзпрм фз жа гмоуфдлляк ыозгзфлмї мпмбз. Ці мпмбз каырщ ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз пноавз; жаявйярз кймнмралля; жа гмоуфдлляк
мпмбз, яка имгм жаномпзйа, віг її ікдлі
нмгаварз пкаогз ла оіхдлля могалу
(нмпагмвмї мпмбз), якзи омжгйягає
пноаву, а ракме каырщ ілхі ноава,
ндодгбафдлі жакмлакз Укоаїлз. Як
жажлафаймпя взцд нм рдкпру, нмвлмваедлля агвмкара ла уфапрщ у омжгйягі пноавз каырщ бурз нігрвдогедлі
вігнмвіглмы гмкукдлрауієы.
Зауваезкм, цм нігрвдогедлля
нмвлмваедлщ гйя ілхмгм сатівуя у
гайужі ноава як уфаплзка номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля гмпі лд жлаихйм
кмкнйдкплмгм взоіхдлля у лауімлайщлмку агкіліпроарзвлм-гдйікрлмку
жакмлмгавпрві. Як вігкіфає В. В. Іглардлкм, ноакрзка прмпмвлм нзралля
ном нігрвдогедлля нмвлм-ваедлщ гйя
ілхмгм сатівуя у гайужі ноава є гмпрарлщм оіжлмы. Ддякі пуггі номпярщ
лагарз лмраоіайщлм нмпвігфдлу кмніы
гзнймка ном взцу ыозгзфлу мпвіру,
гдякі
лайделзк нігрвдогедлляк
вваеаырщ нодг’явйдлля нмпвігфдлля
фз лакажу рієї фз ілхмї ыозгзфлмї
кмкналії, кмніы гмгмвмоу ном лагалля ноавмвмї гмнмкмгз, кмніы лмраоіайщлм нмпвігфдлмї гмвіодлмпрі [8].
Свігмк (прарря 272 КУнАП).
Згіглм іж КУнАП, як пвігмк у пноаві
ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля
кмед бурз взкйзкала кмела мпмба,
ном яку є галі, цм їи вігмкі якілдбугщ мбправзлз, цм нігйягаырщ
упралмвйдллы нм галіи пноаві. На
взкйзк могалу (нмпагмвмї мпмбз), у
номвагедллі якмгм ндодбуває пноава,
пвігмк жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя в жажлафдлзи фап, гарз ноавгзві нмяплдлля, нмвігмкзрз впд вігмкд имку
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нм пноаві і вігнмвіпрз ла нмправйдлі
жанзралля. В пвмы фдогу, взкозвафдк
є пвігкмк у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж
кмоунуієы. Взкозваф кає ноавм ла
жбдодедлля кмлсігдлуіилмпрі ілсмокауії прмпмвлм лщмгм ніг фап гафі нмяплдлщ нм пноаві [к].
Наеайщ, у фзллмку КУнАП лд
вігмбоаедлм пндузсікз уфапрі кдгзфлзт ноауівлзків в якмпрі пвігків у
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. Вмглмфап, жгіглм ж н. 4)
фапрзлз 2 праррі 65 «Свігмк» Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз, лд кмеурщ бурз гмнзралі як
пвігкз кдгзфлі ноауівлзкз ра ілхі
мпмбз, якзк у жв’яжку ж взкмлалляк
номсдпіилзт
абм
пйуебмвзт
мбмв’яжків прайм вігмкм ном твмомбу,
кдгзфлд мбпрдедлля, мгйяг ра їт оджуйщрарз, ілрзклу і пікдилу прмомлз
езрря мпмбз - ном вігмкмпрі, які пралмвйярщ йікаопщку раєклзуы [9].
Екпндор (прарря 273 КУнАП).
Екпндор нозжлафаєрщпя могалмк (нмпагмвмы мпмбмы), у номвагедллі якмгм ндодбуває пноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, у оажі кмйз
взлзкає нмродба в пндуіайщлзт жлаллят, у рмку фзпйі гйя взжлафдлля
омжкіоу каилмвмї хкмгз, жанмгіялмї
агкіліпроарзвлзк ноавмнмоухдлляк,
а ракме пукз гомхди, мгдоеалзт
влапйігмк вфзлдлля агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля, які нігйягарзкурщ
кмлсіпкауії.
Екпндор
жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя ла взкйзк могалу
(нмпагмвмї
мпмбз)
і
гарз
мб’єкрзвлзи взплмвмк у нмправйдлзт
ндодг лзк нзраллят. Екпндор кає
ноавм жлаимкзрзпя ж кардоіайакз
пноавз, цм прмпуырщпя нодгкдра дкпндорзжз, жаявйярз кймнмралля ном
лагалля имку гмгаркмвзт кардоіайів,
лдмбтіглзт гйя гафі взплмвку; ж гмжвмйу могалу (нмпагмвмї мпмбз), в
номвагедллі якмгм ндодбуває пноава
ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, правзрз мпмбі, яка нозрягаєрщпя
гм вігнмвігайщлмпрі, нмрдоніймку,
пвігкак жанзралля, цм прмпуырщпя
нодгкдра дкпндорзжз; бурз нозпурлік
ноз омжгйягі пноавз [1]. Ваорм нмгм-
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гзрзпщ іж гуккмы О. П. Угомвдущкмгм
ра О. О. Свігдопщкмгм, цм гйя упулдлля номудпуайщлмї номгайзлз в
КУнАП цмгм номвагедлля в пноават
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
лдмбтіглм жакмлмгавфм жакоінзрз
ноавм могалу (нмпагмвмї мпмбз), унмвлмваедлмгм омжгйягарз пноаву ном
агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля,
взоіхуварз нзралля ном нозжлафдлля пугмвмї дкпндорзжз ла пвіи омжпуг,
кдоуыфзпщ ілрдодпакз пвмєфаплмгм,
упдбіфлмгм, нмвлмгм ра мб’єкрзвлмгм
омжгйягу впіт мбправзл у пноаві ном
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля и
взжлафдлля іпрзлз [10]. Як взнйзває
іж алайіжу фзллмгм КУнАП, ноавмвзи
праруп дкпндора як уфаплзка номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля взкагає урмфлдлля, угмпкмлайдлля і лайделмгм жакоінйдлля, жмкодка, у фапрзлі взкмг гм
взплмвку дкпндора в ракзт пноават.
Пдодкйагаф (прарря 274 КУнАП). Вігнмвіглм гм КУнАП, ндодкйагаф нозжлафаєрщпя могалмк (нмпагмвмы мпмбмы), у номвагедллі якмгм
ндодбуває пноава ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля. Пдодкйагаф жмбмв’яжалзи ж’явзрзпя ла взкйзк могалу (нмпагмвмї мпмбз) і жомбзрз нмвлм
и рмфлм гмоуфдлзи имку ндодкйаг
[1]. Як ноавзйм, уфапрщ ндодкйагафа у
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля лд кає взоаедлмї пндуз-

сікз, номрд ноз жайуфдллі ндодкйагафа гм уфапрі у пноаві, йігзоуыфмку
пуб’єкрмві гмуійщлм воатуварз прунілщ лайделмгм вмймгілля пндуіайщлмы (кдгзфлмы, саокаудврзфлмы)
рдокілмймгієы, цм кмед карз жлафдлля ноз омжгйягі і взоіхдллі пноавз.
Такзк фзлмк, омжгйялувхз номвагедлля в пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз жгмомв’я кз кмедкм кмлпраруварз сакр лдгмпрарлщмгм лмокарзвлмноавмвмгм жакоінйдлля номудпуайщлмгм прарупу мкодкзт уфаплзків ракмгм
номвагедлля, цм ндвлмы кіомы нмгіохує прал дсдкрзвлмпрі ілпрзруру
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі у
уіймку. Пмкоацдлля нмрмфлмї пзруауії вбафаєрщпя кмейзвзк ла лмокарзвлмку оівлі жа оатулмк нозилярря
жкіл і гмнмвлдлщ гм фзллмгм КУнАП
цмгм урмфлдлля ноав, мбмв’яжків,
нігправ, гмкукдлрауії гйя уфапрі
мкодкзт уфаплзків у номвагедллі в
пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. Влдпдлля вігнмвіглзт
жкіл гмжвмйзрщ кмлкодрзжуварз пндузсіку
номудпуайщлзт
ноав
і
мбмв’яжків уфаплзків агкіліпроарзвлм-гдйікрлмгм номвагедлля у уіймку
ра гмжвмйзрщ бійщх дсдкрзвлм жгіиплыварз омжгйяг і взоіхдлля пноав
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
у псдоі мтмомлз жгмомв’я жмкодка.
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Кйыфмві пймва: номвагедлля у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля,
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Lohvynenko B. Separate features of procedural status of participants of
proceedings in cases of administrative offenses in healthcare sphere
The introduction in Ukraine of a new model for financing the health system is
associated not only with a paradigm shift in the volume and sources of financing of the
national health system. Relevant organizational and legal innovations should be supported
by measures of public influence, including state coercion.

96

Окремі особливості процесуального статусу учасників провадження в . . .
The article is devoted to the problem of improving the proceedings in cases of
administrative violations in the healthcare sphere. The peculiarities of the legal regulation
of proceedings in certain areas should be taken into account in the following. First of all,
it is necessary for the proper protection of human rights and freedoms as the highest
social value proclaimed by the Constitution of Ukraine.
Secondly, to achieve the objectives of the proceedings in administrative offenses. The
need to improve the procedural status of participants in proceedings in administrative
offenses in the healthcare sphere was emphasized. It is concluded that there are no
statutory features of proceedings in cases of administrative offenses in the field of health
care. Prospects of improvement of procedural status of participants in such cases are
determined.
It is possible to state the fact of a lack of legal regulation of the procedural status of
the participants in such a state of affairs, who is singing for the most efficient institute of
administrative responsibility of the whole. Improving the current situation seems possible
at the regulatory level by adopting changes and additions to the current Code of Ukraine
on Administrative Offences to clarify the rights, duties, grounds, documentation for
participants in the proceedings in administrative offenses, in particular in the healthcare
sphere.
The introduction of appropriate changes will make it possible to specify the
specificity of the procedural rights and obligations of participants in administrative-tort
proceedings in general and will allow for more efficient consideration and resolution of
cases of administrative offenses in the healthcare sector in particular.
Key words: administrative offenses proceedings, administrative responsibility,
participants in proceedings, procedural status, administrative offenses.
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Державний контроль як засіб
забезпечення якості медичної допомоги
Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ
ваейзвіпрщ жгіиплдлля гмпйігедлщ,
пноякмвалзт ла нмхук хйятів угмпкмлайдлля кдгзфлмгм ноава Укоаїлз. Оглзк іж номбйдклзт дйдкдлрів у
уіи уаозлі є жгіиплдлля гдоеавлмгм
кмлромйы у кмлрдкпрі жабджндфдлля
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Офдвзглм,
цм коацд нмфаркмвмгм ла оівлі лаукмвзт гмпйігедлщ, дкпндорлзт мбгмвмодлщ ланоауыварз ндвлі жкілз гм
фзллмгм жакмлмгавпрва, а нмрік уед
їт вномвагеуварз в ноакрзку гіяйщлмпрі ноавмрвмофзт могалів. Мз уійкмвзрм
нігрозкуєкм
нмжзуіы
С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї
«жгіиплыыфз нмхук хйятів угмпкмлайдлля
могаліжауіилм-ноавмвмгм
жабджндфдлля кдгзфлмї гіяйщлмпрі,
кз нмвзллі упвігмкзрз цд мглу мбправзлу. Бійщх ваейзвм одгуйыварз
лд рі пупнійщлі віглмпзлз, які вед
псмокувайзпщ (тмфа жандодфуварз
лдмбтігліпрщ ущмгм лд бугдкм). Бійщх
ваейзвм акудлруварз увагу ла рмку,
цм цд лд є псмокмвалзк, прмпмвлм
фмгм є кмейзвіпрщ пноякуварз оут і
омжвзрмк пупнійщлзт віглмпзл у взгіглмку ра кмозплмку гйя пупнійщпрва
ра гдоеавз ланоякі. Ммва игд ном
нозлузн взндодгеаыфмї одгйакдлра-
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уії. Цд бійщх номгодпзвлм, бійщх
ноавзйщлм. Тзк бійщхд у псдоі мтмомлз жгмомв’я гомкагял» 1, п. 60.
Аврмо пнозикає гдоеавлзи кмлромйщ лд як явзцд, кмрод іплує пакміжмйщмвалм і кйыфмвзк нозжлафдлляк
якмгм є жанмбігалля вфзлдлля вігтзйдлля віг впралмвйдлзт ноавзй, ноавмнмоухдлщ ра нозряглдлля взллзт
мпіб гм вігнмвігайщлмпрі. Ммва игд
ном ноакрзфлу кмозпрщ лайделмгм
жгіиплдлля кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв'я. Ця кмозпрщ номявйяєрщпя, пдодг ілхмгм і у пнозяллі жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз.
Обправзл, кмроі гмжвмйяырщ гмвмозрз пакд рак – багарм, вкаеу йзхд
мплмвлі:
- нм-ндохд,
таоакрдозпрзкз
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, кмроі, пдодг ілхмгм, вкйыфаырщ у пдбд ндвлу
сулкуімлайщлу жайделіпрщ віг лайделмгм жгіиплдлля гдоеавмы пвмїт
кмлромйщлзт сулкуіи;
- нм-гоугд, ілсмокмвала жгмга
ла кдгзфлд вроуфалля, як мпдогя
ноавмвмгм жабджндфдлля вжаєкмвіглмпзл у пзпрдкі «йікао - науієлр», кає
мглмфаплзи прмпулмк і гм гдоеавлмгм
кмлромйы (лайделд ілсмокувалля
кає ндодвіоярзпя ноз алайіжі лагалля

Державний контроль як засіб забезпечення якості медичної допомоги
кдгзфлмї гмнмкмгз) і гм якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз (якіплмы є ра гмнмкмга, ла яку, пдодг ілхмгм, мрозкала
жгмга науієлра);
- якіплм жгіиплывалзи кмлромйщ
жа якіпры йікаопщкзт жапмбів як пкйагмва гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі
мтмомлз жгмомв'я нмрдлуіилм нозжвмгзрщ гм нмкоацдлля якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз. Бдж впякмгм пукліву, якіплі
кдгзкакдлрз, кмроі йікао одкмкдлгує
ра жапрмпмвує ніг фап номудпу йікувалля, икмвіолм бійщх віомгіглм нозжвмгярщ гм якіплмгм йікувалля ра упніхлмгм оджуйщрару.
Укоаїлпщка мтмомла жгмомв’я, нмбугмвала жа оагялпщкмы кмгдййы
М. О. Сдкахка, взявзйапя в пуфаплзт озлкмвзт укмват жапраоіймы ра
лджгарлмы пвмєфаплм и дсдкрзвлм
вігнмвігарз ла взкйзкз пщмгмгдлля.
Ці взкйзкз пзйщлм жкілзйзпя ж фапів
лабурря Укоаїлмы лджайделмпрі. Як і
в багарщмт ілхзт коаїлат, жгмомв’я
укоаїлуів ндодбуває ніг внйзвмк ракзт нмруелзт сакрмоів, як праоілля
лапдйдлля, хвзгка уобаліжауія ра
гймбайщлд нмхзодлля лджгмомвмгм
пнмпмбу езрря. Суфаплзи прал Укоаїлз нмгіохуєрщпя козжмы в каиед
впіт гайужят і одгімлат, бмимвзкз
гіякз ла Стмгі коаїлз, пкйаглзк пралмвзцдк ла кіелаомгліи аодлі. Гомкагпщкд жгмомв’я як мплмвла пкйагмва
мтмомлз жгмомв’я гдоеавз, цм є, бдж
ндодбійщхдлля, проардгіфлмы кмкнмлдлрмы лауімлайщлмї бджндкз, нмродбує лагайщлмї одмогаліжауії вігнмвіглм гм пуфаплзт пвірмвзт пралгаорів
2, п. 63. Така нмжзуія, взпймвйдла
В. М. Кляждвзфдк ра пніваврмоакз,
жапйугмвує ла птвайщлу муілку, мпкійщкз гіиплм вігмбоаеає прал пноав у
уаозлі, цм є мб'єкрмк лахмгм гмпйігедлля. Дмгакм віг пдбд: вкажалд
упкйаглыєрщпя ндвлмы лднмпйігмвліпры у номвдгдллі кдгзфлмї одсмокз,
лаявліпры гдкійщкмт пномб у її одайіжауії жа фапів лджайделмпрі Укоаїлз.
Отмомла жгмомв’я лапдйдлля є
ваейзвмы псдомы пупнійщлмгм езрря, влуроіхлщмы сулкуієы і фапрзлмы пмуіайщлмї нмйірзкз гдоеавз.
Оглак пйіг жауваезрз, цм жа омкз

лджайделмпрі нмкажлзкз пралу мтмомлз жгмомв’я лапдйдлля в Укоаїлі
лагжвзфаилм лзжщкі і лджагмвійщлі. Цд
нмв’яжалм жі пкйаглмы дкмлмкіфлмы і
нмйірзфлмы пзруауієы в гдоеаві, гмпромы дкмлмкіфлмы козжмы і вкоаи
лдгмпрарлік сілалпувалляк. Ндгмпкмлайа ж дкмлмкіфлмгм ра уноавйілпщкмгм нмгйягу кмгдйщ пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, упнагкмвала віг кмйзхлщмгм СРСР, у лмвзт дкмлмкіфлзт
укмват взявзйапщ лддсдкрзвлмы і
жукмвзйа жкдлхдлля гмпрунлмпрі
кдгзфлмї гмнмкмгз гйя хзомкзт
вдопрв лапдйдлля. Ддсіузр быгедру
гайужі, цм пнмпрдоігаєрщпя вномгмве
впщмгм ндоімгу лджайделмпрі Укоаїлз,
нозжвів гм жлафлмгм нмгіохдлля якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля і пралу
жгмомв’я лауії 3.
Цікавзкз є галі, цм кіпрярщпя у
оджуйщрарат пмуімймгіфлмгм гмпйігедлля. Звдолдлля гм упралмв, цм
жгіиплыырщ кмлромйщ у псдоі якмпрі
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз (жа оівлдк гдмлрмймгіфлзт таоакрдозпрзк) є
мглзк іж ваейзвзт пнмпмбів жатзпру
нмоухдлзт ноав гомкагял у уіи псдоі. Помрд, ноакрзка пвігфзрщ ном лдгмпрарлы дсдкрзвліпрщ жажлафдлмгм
взгу могаліжауії кмлромйы якмпрі
кдгзфлмї гмнмкмгз. Так, гомкагялз,
у вігнмвіглмпрі іж Закмлмк Укоаїлз
―Пом жвдолдлля гомкагял‖, Ілпроукуії
ж гіймвмгпрва жа жвдолдллякз гомкагял в МОЗ, каырщ ноавм жвдорарзпя
гм жажлафдлзт могалів кмлромйы ра ла
омжгйяг ра одагувалля у впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку. Помрд, галзи
пнмпіб жатзпру лд жгмбув взжлалля
пдодг науієлрів. За галзкз пмуімймгіфлмгм мнзрувалля ―Взвфдлля гомкагпщкмї гуккз як ілпроукдлр кмлірмозлгу гмрозкалля ноав науієлрів‖ йзхд
кмелзи н’ярзи одпнмлгдлр, фзї ноава
буйз нмоухдлі, лакагавпя одайіжуварз пвмє ноавм ла мпкаоедлля, ваейзвм, цм бійщхіпрщ нмпроаегайзт лабуйз лдгарзвлмгм гмпвігу у жатзпрі пвмгм ноава: вмлз мрозкувайз смокайщлі
вігнмвігі ла пвмї пкаогз (50%), які
лдмглмоажмвм нмвдорайзпя віг ілпралуії гм ілпралуії (43%) абм вжагайі
жайзхайзпя бдж вігнмвігі (34%) 4,
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п. 152. Тмбрм кз бафзкм, цм ндвлмы
кіомы лаявлмы є номбйдка лдтрувалля одайіжауії ноава гомкагял ла жвдолдлля ж нзралщ мтмомлз жгмомв’я.
Пзралщ, які, пдодг ілхмгм, прмпуырщпя
псдоз мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї
гіяйщлмпрі.
У оаккат галмї праррі, ж кдрмы
мб’єкрзвлмгм взпвірйдлля номбйдкарзкз гдоеавлмгм кмлромйы як жапмбу
жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз вваеаы жа гмуійщлд жунзлзрзпщ
ла взпвірйдллі лапрунлзт нзралщ:
агкіліпроарзвлм-ноавмва
пурліпрщ якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз як
пкйагмва
уійщмвмгм
пноякувалля
жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у
псдоі мтмомлз жгмомв’я;
ілсмокмвала жгмга ла кдгзфлд вроуфалля ра її агкіліпроарзвлмноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы жа
якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз;
кмлромйщ жа якіпры ра бджндфліпры йікаопщкзт жапмбів як ваейзвзи фзллзк гдоеавлмгм кмлромйы жа
якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз жагаймк.
Пдохд. Чзк ед є якіпрщ кдгзфлмї
гмнмкмгз як агкіліпроарзвлм-ноавмва
кардгмоія, яку гмпйігеує аврмо у
кмлрдкпрі гдоеавлмгм кмлромйы у
псдоі мтмомлз жгмомв'я? Чзлла лмокарзвлм-ноавмва бажа кдгзфлмї псдоз кіпрзрщ взжлафдлля, вігнмвіглм гм
якмгм якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз ра номвдгдлля ілхзт жатмгів цмгм могаліжауії лагалля жакйагакз мтмомлз
жгмомв’я кдгзфлмї гмнмкмгз вігнмвіглм гм пралгаорів у псдоі мтмомлз
жгмомв’я. Оуілка якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз - взжлафдлля вігнмвіглмпрі
лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз впралмвйдлзк пралгаорак у псдоі мтмомлз
жгмомв’я. пвмєы фдогмы, кмлромйщ
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз
жгіиплыєрщпя хйятмк жапрмпувалля
кдрмгів жмвліхлщмгм ра влуроіхлщмгм
кмлромйы якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз,
пакммуілкз кдгзфлзт ноауівлзків,
дкпндорлмї муілкз, кйіліфлмгм аугзру,
кмлірмозлгу пзпрдкз ілгзкармоів
якмпрі, ардпрауії/пдорзсікауії вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм жакмлмгав-
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прва Укоаїлз ра жакмлмгавпрва Євомндипщкмгм Смыжу [5].
У уіймку нмгмгеуыфзпщ, цм ракмгм омгу взжлафдлля кає ноавм ла
іплувалля, впд е ваорм козрзфлм
пнозилярз паку лажву лакажу номсійщлмгм кдгзфлмгм вігмкпрва: «Пом
нмоягмк кмлромйы якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз». Нак взгаєрщпя, цм у лажві лд взпрафає жкіпрмвлмгм ікдллзка
«жгіиплдлля» фз «жабджндфдлля». Цд
б, ла лаху гукку, бійщхмы кіомы
вігнмвігайм б пурлмпрі ра нозжлафдлля галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, фапрзла нмймедлщ якмгм нозпвяфдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлромйы у уаозлі жабджндфдлля якмпрі
кдгзфлмї гмнмкмгз.
Позкіомк, влуроіхліи кмлромйщ
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз,
вігнмвіглм гм галмгм лакажу МОЗ
Укоаїлз, жгіиплыєрщпя кдоівлзурвмк жакйагів мтмомлз жгмомв’я
ра/абм кдгзфлзкз оагакз жакйагів
мтмомлз жгмомв’я в кдеат нмвлмваедлщ, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк,
жмкодка хйятмк кмлромйы жа квайісікауієы йікаоів, кмймгхзт пндуіайіпрів ж кдгзфлмы мпвірмы ра номсдпімлайів ж взцмы лдкдгзфлмы мпвірмы, які ноауыырщ у жакйагі мтмомлз
жгмомв’я; пакммуілкз кдгзфлзт ноауівлзків; могаліжауії лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз у жакйагі мтмомлз жгмомв’я; кмлірмозлгу одайіжауії уноавйілпщкзт оіхдлщ; кмлірмозлгу гмрозкалля проукруолзкз нігомжгійакз жакйагу мтмомлз жгмомв’я пралгаорів у псдоі мтмомлз жгмомв’я,
кйіліфлзт номрмкмйів; кмлірмозлгу
пзпрдкз ілгзкармоів якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз; взвфдлля гуккз науієлрів
цмгм лагалмї кдгзфлмї гмнмкмгз.
Свмєы фдогмы, жмвліхліи кмлромйщ
якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз
жгіиплыєрщпя могалакз гдоеавлмї
взкмлавфмї вйагз в кдеат нмвлмваедлщ, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк,
жмкодка хйятмк кмлромйы жа гмрозкалляк йіудлжіилзт укмв номвагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж
кдгзфлмї ноакрзкз, номвдгдлля акодгзрауії жакйагів мтмомлз жгмомв’я,
ардпрауії йікаоів, кмймгхзт пндуіа-

Державний контроль як засіб забезпечення якості медичної допомоги
йіпрів ж кдгзфлмы мпвірмы, номсдпімлайів ж взцмы лдкдгзфлмы мпвірмы, які ноауыырщ у пзпрдкі мтмомлз жгмомв’я, номвдгдлля кйілікмдкпндорлмї муілкз якмпрі ра мбпягів
кдгзфлмї гмнмкмгз [5].
З рмфкз жмоу нмродб агкіліпроарзвлмї-ноавмвмї лаукз ваейзвзк взгаєрщпя
гмпйігедлля
нмляріилмкардгмоіайщла ужгмгедліпрщ ра мглакмвд омжукілля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. У галмку пдлпі кз нмгмгеуєкмпя ж рмфкмы жмоу В. Ю. Срдудлкм,
яка в кмлрдкпрі гмпйігедлля жакмлмгавфмгм жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм
кдгзфлмгм проатувалля првдогеує
ном рд, цм ваейзвзк взгаєрщпя смокуйывалля якіплмгм взжлафдлля рдокіла «якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз»,
якзк кмела буйм б кдоуварзпщ в
одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я.
Опкійщкз якіпрщ кдгзфлзт нмпйуг є
гуед акруайщлмы рдкмы, іплує вдйзка
кійщкіпрщ омжукілщ ущмгм нмлярря і
гмуійщлм впі нмжзуії омжгійзрз ла роз
гоунз:
1) лаукмві;
2) мсіуіилм-ыозгзфлі;
3) кіелаомглі.
Сака е аврмока номнмлує ніг
якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз омжукірз
жіправйдлля мфікувалщ науієлра ра
кдгзфлмгм ноауівлзка ж одайщлм
мрозкалзкз оджуйщраракз йікувалля,
в мплмві фмгм йдезрщ уоатувалля кардоіайщлм-рдтліфлмгм мплацдлля йікувайщлм-номсійакрзфлмї упралмвз,
квайісікауія кдгзфлмгм ндопмлайу ра
прал жгмомв’я науієлра 6, 79-81.
Я. М. Шаркмвпщкзи жажлафає, цм
гйя жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз нмроіблм алайіжуварз внйзв
оіжлзт фзллзків ла вкажалі номудпз.
Пдодгупік ігдрщпя ном ракд:
– сілалпувалля гайужі мтмомлз
жгмомв’я;
– могаліжауіилі рдтлмймгії;
– взоіхдлля кагомвзт номбйдк;
– жапрмпувалля кдгзфлзт пралгаорів;
– оівдлщ ноавмвмї куйщруоз ра
ноавмвмї пвігмкмпрі кдгзфлмгм ндопмлайу жакйагів мтмомлз жгмомв’я
рмцм 7, п. 76-77.

Свмєы фдогмы, О. Л. Зыкмв
првдогеує, цм якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз – пкйаглд і багармкмкнмлдлрлд нмлярря, якд мб’єглує гва апндкрз: мб’єкрзвлзи (рдтліфла якіпрщ) і
пуб’єкрзвлзи
(якіпрщ,
як
вмла
пнозикаєрщпя). Помвдгдлля йікувайщлм-гіаглмпрзфлзт, номсійакрзфлзт
ра могаліжауіилзт жатмгів жа ндвлзкз рдтлмймгіякз гйя жабджндфдлля
ра гмпяглдлля нмжзрзвлзт оджуйщрарів взжлафаырщ мб’єкрзвлзи апндкр
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Дм
пуб’єкрзвлмгм е апндкру віглмпярщпя
таоакрдозпрзкз, в мплмві якзт йдеарщ влуроіхлі нмродбз пнозилярря
пнмезвафакз номудпу кдгзфлмї гмнмкмгз [8, п. 59]. Тур ваейзвм акудлруварз увагу, цм взцджажлафдлзи
нігтіг гмжвмйяє вігмкодкзрз жмвліхлі (мб’єкрзвлі) ра влуроіхлі
(пуб’єкрзвлі) фзллзкз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Цд у кілудвмку нігпукку гмжвмйзрщ ґоулрмвліхд номвмгзрз кмкнйдкплу муілку якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ноз жгіиплдллі нубйіфлм-ноавмвзкз ілпрзрууіякз кмлромйщлзт жатмгів у псдоі мтмомлз
жгмомв’я.
Дм мжлак якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз як ноавмвмї (і, ндох жа впд, агкіліпроарзвлм-ноавмвмї
кардгмоії)
віглмпярщпя:
– нмгйяг лд йзхд «мфзка науієлра», а і кдгзфлмгм ноауівлзка, цм
мб’єкрзвіжує галд рйукафдлля;
– уоатувалля
кардоіайщлмрдтліфлмгм мплацдлля йікувайщлмномсійакрзфлмї упралмвз (агед вмлм
бугд вігоіжлярзпя у пійщпщкіи акбуйармоії ра взпмкмпндуіайіжмвалмку прмйзфлмку прауімлаоі);
– уоатувалля квайісікауії кдгзфлмгм ндопмлайу (уд ваейзвм, агед
нмрдлуіилм
вужщкмпндуіайіжмвалзи
йікао взкмлає мндоауіы, яку віл взкмлує цмгля номрягмк гдпярзйірщ,
бійщх якіплм, ліе тіоуог жагайщлмї
пндуіайіжауії, кмрози омбзв алаймгіфлд вроуфалля нівомку рмку);
– уоатувалля пралу жгмомв’я науієлра (фзк віл ваефзи, рзк кдлх
якіплзк кмед бурз оджуйщрар йікувалля) 6, п. 82.
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Злалзи пндуіайіпр ж нзралщ могаліжауії мтмомлз жгмомв’я П. А. Вмомбимв првдогеує, цм в лаууі ном
якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз псмокувайзпщ роз кйыфмвзт ланоякз:
1. Оуілка (дкпндорзжа) якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз – квайікдроія.
2. Кмлромйщ якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз – квайікмлромйщ.
3. Загайщлд жабджндфдлля якмпрі
(уноавйілля якіпры, кдлдгекдлр якмпрі) кдгзфлмї гмнмкмгз – вкайікдлдгекдлр [9, п. 7].
Поз алайіжі ра нмхуку хйятів
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм взжлафдлля нмлярря «якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз» ваейзвм мндоуварз нмлярряк
бійщх взпмкмгм оівля ужагайщлдлля.
Ммва игд ном паакд жгмомв’я.
В. М. Пахкмв пноавдгйзвм жажлафає
10, цм жгмомв’я йыгзлз лд кмела
омжгйягарз як цмпщ аврмлмклд. Зайдезрщ вмлм віг багарщмт сакрмоів:
кйікарзфлзт укмв, пралу лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, жабджндфдлля номгукракз таофувалля ра їт уіллмпрі,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт укмв, а ракме
пралу кдгзузлз, а мред, є оджуйщрармк внйзву нозомглзт, алромнмгдллзт ра пмуіайщлзт сакрмоів. Згмомв’я
— пвмєоіглд гждокайм пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, гдкмгоасіфлмгм і паліраолм-гігієліфлмгм бйагмнмйуффя коаїлз, мгзл іж пмуіайщлзт
ілгзкармоів пупнійщлмгм номгодпу,
ваейзвзи фзллзк, якзи внйзває
ла якіпрщ ра дсдкрзвліпрщ роугмвзт
одпуопів. Іпрмрлд жлафдлля каырщ
прал гдлдрзфлмгм смлгу, птзйщліпрщ
гм пнагкмвзт твмомб. Згіглм ж взжлафдлляк Впдпвірлщмї могаліжауії мтмомлз жгмомв’я (ВООЗ), жгмомв’я є
пралмк нмвлмгм пмуіайщлмгм, бімймгіфлмгм і нпзтмймгіфлмгм бйагмнмйуффя
йыгзлз, а лд рійщкз вігпурліпры
твмомб і сіжзфлзт ваг. Вмлм є пмуіайщлм жлафуцзк сдлмкдлмк, оівдлщ якмгм взжлафає прунілщ омжвзрку
ра бйагмнмйуффя пупнійщпрва. Ндгарзвлі рдлгдлуії нмкажлзків гомкагпщкмгм жгмомв’я — уд пдоимжла пмуіайщлм-нмйірзфла номбйдка, взоіхдлля
якмї нмродбує жупзйщ упщмгм пупнійщпрва.

102

Такзк фзлмк, алайіжуыфз нмлярря якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, лд жваеаыфз ла вігпурліпрщ єгзлмгм жагайщлмнозилярмгм взжлафдлля, взгійяырщ роз жагайщлі ланоякз козрдоіїв
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, а пакд:
1. проукруолзи оівдлщ, цм вкйыфає у
пдбд нозпрмпувалля мбйаглалля, ндопмлайу, могаліжауіилі таоакрдозпрзкз.
2. оівдлщ номудпів, рмбрм, таоакрдозпрзкз кдгзфлмї гмнмкмгз, цм буйа
лагала, в рмку фзпйі її мбґоулрмваліпрщ, агдкварліпрщ мбпягу, номяв
кмкндрдлуії в номвдгдллі кдрмгзкз
йікувалля, 3. оівдлщ оджуйщрару (лапйігкмвзи) мкодпйыєрщпя як оджуйщрар
лагалмї гмнмкмгз, вкйыфаыфз жкілз
у имгм пвігмкмпрі ра уяві, жагмвмйдлмпрі твмомгм кдгзфлзк мбпйугмвувалляк, бімймгіфла жкіла жатвмоывалля,
упкйаглдлля йікувалля, жатвмоываліпрщ, пкдорліпрщ 4, п. 150.
З лахмї рмфкз жмоу номнмлуєрщпя
жагйя взкмозпралля у нмродбат жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы у
кдгзфліи псдоі лапрунлд взжлафдлля:
якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз – уд кмкнйдкпла кардгмоія, яка таоакрдозжує
муілку кдгзфлмї гмнмкмгз ж рмфкз
жмоу пнівправйдлля бажмвзт пралгаорзжмвалзт мфікувалщ віг кдгзфлмгм
вроуфалля ра одайщлм мрозкалзт оджуйщрарів, цм бажуєрщпя ла гмпйігедллі кагомвмгм, кардоіайщлм-рдтліфлмгм ра ймгіпрзфлмгм нмрдлуіайу
йікувайщлм-номсійакрзфлмї упралмвз,
нмфаркмвмгм ра нмрмфлмгм пралу науієлра.
Алайіж ноаущ жаоубіелзт аврмоів
пвігфзрщ ном рд, цм гмймвлзкз прзкуйакз нігвзцдлля якмпрі кдгзфлзт
нмпйуг є :
–
омжвзрмк кмкн’ырдолзт рдтлмймгіи ра ілсмокауіилзт пзпрдк, цм
гайм кмейзвіпрщ вгмпкмлайзрз роагзуіилі кдрмгз кмлромйы жа якіпры;
–
нігвзцдлзи ілрдодп жапмбів
капмвмї ілсмокауії гм кдгзфлмї рдкарзкз, цм пнозяйм коацмку омжукіллы пупнійщпрвмк кдгзфлзт номбйдк;
–
дкмлмкіфлі одайії, які пнмлукаырщ смлгмрозкафів (омжнмояглзків быгедрлзт кмхрів фз проатмві
кмкналії) гм емопркіхмгм кмлромйы

Державний контроль як засіб забезпечення якості медичної допомоги
жа дсдкрзвліпры взкмозпралля кмхрів 11, п. 7.
Мз нмгмгеуєкмпя ж ракмы рмфкмы жмоу, мпкійщкз кдгзузла впд у
бійщхіи кіоі прає дкмлмкіфлмы кардгмоієы, віграк одайщлм нмпрає нзралля прмпмвлм воатувалля сілалпмвмдкмлмкіфлзт нмкажлзків ноз кмкнйдкплмку алайіжі як кдгзфлмї гмнмкмгз,
рак і її якмпрі. Позфмку гайдкм лд
жавегз кдгзфла гмнмкмга є якіпліхмы, якцм вмла є бійщх ваоріплмы. У
галмку пдлпі ваейзвм воатмвуварз рі
фзллзкз, кмроі вкажалі у лахмку взжлафдллі нмлярря «якіпрщ кдгзфлмї
гмнмкмгз», а ракме мпмбйзвмпрі кмлкодрлмгм кйіліфлмгм взнагку.
У ущмку пдлпі ваорм нмгмгзрзпщ
іж рмфкмы жмоу, яку взпймвйыырщ
Т. М. Какілпщка ра О. Є. Кмпрыфдлкм,
які жажлафаырщ, цм номрзвагмы і
війщлмку озлку, і агкіліпроарзвлмкмкалгліи лагудлроайіжмваліи пзпрдкі взпрунає гмгмвіола дкмлмкіка в
мтмомлі жгмомв’я, гд жлафлу омйщ вігігоає гдоеавлд одгуйывалля, гмгмвіолі віглмпзлз кіе пуб’єкракз озлку
кдгзфлзт нмпйуг і жмкодка гдоеавлмнозварлд наорлдопрвм. Дмгмвіола
дкмлмкіка є могаліфлмы пкйагмвмы
сулкуімлувалля жкіхалмї дкмлмкіфлмї пзпрдкз, яка в омжвзлдлзт коаїлат пнзоаєрщпя ла ноавмву, пмуіайщлу
гдоеаву. Ддоеава (в мпмбі її могалів,
цм вігнмвігаырщ жа смокувалля нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я) є
кйыфмвзк пуб’єкрмк гмгмвіолмї дкмлмкікз, рмку кає боарз ла пдбд іліуіарзву, мпмбйзвм в омжвзрку гдоеавлм-нозварлмгм наорлдопрва, омжомбйярз ра вномвагеуварз у ноакрзку
гмпкмлайі ноавмві кмгдйі. В ракмку
взнагку вмла гіиплм взпрунає гаоалрмк жабджндфдлля кмлпрзрууіилзт
ноав гомкагял у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра лагає айщрдоларзвлі ваоіалрз
гйя їт одайіжауії 12, п. 62. Дмгакм
віг пдбд: уд жабджндфуварзкд ж бмку
гдоеавз лд рійщкз гаоалрувалля кмлпрзрууіилзт «кдгзфлзт» ноав йыгзлз, айд і мбукмвйыварзкд кмейзвіпрщ
жгіиплдлля лайделмгм гдоеавлмгм
кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз, цм, бдж впякмгм пукліву, мб’єк-

рзвіжуварзкд ра нмкоацуварзкд жабджндфдлля ра жатзпр ноав науієлрів
– кйыфмвзт пуб’єкрів номудпу лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз.
Доугд. Ілсмокмвала жгмга ла кдгзфлд вроуфалля ра її агкіліпроарзвлм-ноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі
жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйю жа
якіпрю кдгзфлмї гмнмкмгз.
Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ
ваейзвіпрщ
омжгйягу
нзралщ,
нмв’яжалзт іж кдгзфлмы гіяйщліпры, її
ноавмвзк жабджндфдлляк. Пмхук
хйятів угмпкмлайдлля фзллмгм кдгзфлмгм жакмлмгавпрва, кмгдоліжауії
жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у
уіи псдоі мбукмвйыє лдмбтігліпрщ
взвфдлля сдлмкдлу ілсмокмвалмї
жгмгз ла кдгзфлд вроуфалля як ыозгзфлмгм сакру, якзк науієлр жапвігфує пвмы гмрмвліпрщ ра баеалля
мрозкарз кдгзфлу гмнмкмгу. Пдодг
номвдгдлляк бугщ-якмгм кдгзфлмгм
вроуфалля йікао жмбмв'яжалзи мрозкарз віг науієлра ілсмокмвалу гмбомвійщлу жгмгу ла уд вроуфалля. Помрд у кдгзфліи ноакрзуі фапрм взлзкає
нзралля: жа якзк нозлузнмк взжлафарз, якд вроуфалля нмродбує жгмгз, а
якд – лі?
Коік рмгм, яка ілсмокауія нмвзлла бурз гмвдгдла гм науієлра ноз
мрозкаллі жгмгз? В якмку взгйягі
нмвзллм бурз мсмокйдлм жгмгу: гомкіжгка омжнзпка ж нмвлзк ндодйікмк
впіт кмейзвзт ваоіалрів йікувалля
абм кмомркзи жанзп, якзи лд лдпд
бугщ-якмї ілсмокауії, фз смокайщлзи
нігнзп у кдгзфліи каорі? З нмжзуії
науієлра, жгмгі нмвзлла ндодгуварз
лаибійщх нмвла, впдбіфла, мб'єкрзвла
ілсмокауія ном прал имгм жгмомв'я.
Дм ущмгм ігдайу кмела ноаглурз, айд
фз кмела гаоалруварз уд пщмгмглі
кмелмку науієлру, якзи номтмгзрщ
йікувалля у прауімлаоі, якзи мплацдлзи жа мпраллік пймвмк рдтлікз? На
еайщ, лі. Тмгі ном яку впдбіфлу ра
мб'єкрзвлу ілсмокауіы кмед ирз
кмва ноз пуфаплмку пралі вірфзжлялмї
кдгзузлз? Об'єкрзвлмы ілсмокауія
кмед і лд бурз в пзйу мбправзл, нмв'яжалзт ж лдгмпрарлік мплацдлляк
кмлкодрлмгм кдгзфлмгм жакйагу. Ог-
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лак, науієлр кає ноавм омжоатмвуварз
ла мрозкалля взфдонлмї ілсмокауії
ном прал пвмгм жгмомв'я жа оджуйщраракз кмейзвм бійщх нмвлмгм мбпрдедлля в укмват кмлкодрлмгм кдгзфлмгм жакйагу, бугщ рм кіпщка, оаимлла, гійщлзфла йікаоля абм пійщпщка
акбуйармоія.
З рмфкз жмоу нмхуку взжлафдлля,
рмлак взгаєрщпя мнрзкайщлзк псмокуйщмвалд пвмгм фапу С. Г. Срдудлкмк, вігнмвіглм гм якмгм ніг ілсмокмвалмы жгмгмы лдмбтіглм омжукірз
гмбомвійщлд кмкндрдлрлд ра пвігмкд
нозилярря науієлрмк жаномнмлмвалмгм ваоіалру йікувалля, цм бажуєрщпя
ла мрозкаллі лзк нмвлмї, мб’єкрзвлмї
ра впдбіфлмї ілсмокауії ж нозвмгу
йікувалля, имгм кмейзвзт упкйаглдлщ ра айщрдоларзвлзт кдрмгів йікувалля [13, п. 94]. Діиплм, уд ваейзвм
ла впіт дранат йікувайщлм-гіаглмпрзфлмгм номудпу.
З рмфкз жмоу гмпйігедлля номбйдкарзкз якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз
ра омйі гдоеавлмгм кмлромйы у її
жабджндфдллі, ваейзвзк є алайіж і
пакмгм номудпу йікувалля. Чз нмвзлдл йікао лагаварз науієлрмві ілсмокауіы ном впі кмейзві пнмпмбз йікувалля имгм жатвмоывалля, вкйыфаыфз кдрмгз, які є лмвірлікз гмпяглдллякз у пвірмвіи кдгзфліи ноакрзуі,
фз лдмбтіглм нмяплыварз рійщкз пурліпрщ кдрмгів йікувалля, цм жапрмпмвуырщпя в галмку кмлкодрлмку кдгзфлмку жакйагі? На лах нмгйяг,
науієлру лдмбтіглм лагаварз впы
ілсмокауіы ном кдрмгз йікувалля
имгм
жатвмоывалля,
вкйыфаыфз
мпраллі гмпяглдлля пвірмвмї лаукз і
гмомгі кдрмгзкз, лавірщ якцм уд лдкмейзвм жабджндфзрз в укмват кмлкодрлмї кйілікз. Аврмозрдр йікаоя, як
сатівуя, жлаимкмгм ж мпраллікз гмпяглдллякз кдгзфлмї лаукз і ноакрзкз
віг ущмгм рійщкз нігвзцзрщпя в мфат
науієлра. А мпралліи, ла мплмві мрозкалмї ілсмокауії, кає ноавм взоіхуварз: йікуварзпя имку в оаимлліи
нмйікйіліуі абм жаилярзпя нмхукакз
кмхрів гйя йікувалля жа кмогмлмк.
Ужагайі номбйдкарзка гмбомвійщлмї ілсмокмвалмї жгмгз ла кдгзфлд
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вроуфалля є ваейзвзк пкйаглзкмк
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. За укмв
гмрозкалля нозлузну ілсмокмвалмї
жгмгз кдгзфлд вроуфалля взкмлуєрщпя ла жакмллзт нігправат, ж уоатувалляк ноав, пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів науієлра.
Вваеаы, цм нзралля ілсмокмвалмї жгмгз науієлра ла кдгзфлд вроуфалля є рдмодрзкм-ноавмвмы ра кдрмгмймгіфлмы пкйагмвмы лд йзхд якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз, айд і ваейзвзк
фзллзкмк взжлалля кдгзфлмгм ноава
у якмпрі гайужі ноава. У ущмку пдлпі
нмгмгеуєкмпя іж Л. О. Вапдфкм, яка
ла прмоілкат «Пубйіфлмгм ноава»
првдогеує, цм «лаоажі лажоійа лдмбтігліпрщ взжлафдлля ла гмкрозлайщлмку оівлі кіпуя кдгзфлмгм ноава у
пзпрдкі ноава Укоаїлз. Акруайщліпрщ
галмгм нзралля нмяплыєрщпя лапрунлзкз фзллзкакз:
- пзпрдкла одсмока гайужі мтмомлз жгмомв'я в Укоаїлі, яка є лдкмейзвмы бдж жакйагдлля рдмодрзфлзт
мплмв її нмбугмвз;
- лдфіркіпрщ ра лднмпйігмвліпрщ
гдоеавлмї нмйірзкз у кдгзфліи псдоі, вігпурліпрщ єгзлмгм нігтмгу гм
нмгайщхмгм її омжвзрку (жмкодка, уд
прмпуєрщпя як роагзуіилзт гйя Укоаїлз нзралщ сілалпувалля псдоз мтмомлз жгмомв'я, її могаліжауіилмї нмбугмвз, рак і гзпкупії лавкмйм нзралщ
кдгзфлмгм проатувалля, жабмомлз
абморів, йдгайіжауії двралажії рмцм);
- акруайіжауія нзралщ ноавмвмгм
жабджндфдлля нозлузнмвм лмвзт гйя
вірфзжлялмгм пупнійщпрва взгів ноавмвіглмпзл (ланозкйаг, у псдоі роалпнйалрауії могалів ра ркалзл);
- лдмбтігліпрщ упулдлля лдвзжлафдлмпрі, яка нмомгеує гзпкупіы
віглмплм пакмпріилмпрі гайужі кдгзфлмгм ноава як ракмї [14, п. 60].
Такме ваорм вкажарз, цм номбйдкарзка ілсмокмвалмї жгмгз у пдлпі
жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз пуррєвм акруайіжуєрщпя в укмват
жаномвагедлля в Укоаїлі мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля. У ущмку
пдлпі абпмйырлм пноавдгйзвм взпймвйыєрщпя В. Ю. Срдудлкм, яка првдогеує, цм мбмв’яжкмвд кдгзфлд проа-
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тувалля є пуррєвзк комкмк гм взоіхдлля багарщмт номбйдк укоаїлпщкмї
кдгзузлз жа лзжкмы нозфзл,пдодг
якзт рд, цм кйыфмвмы сігуомы кдгзфлмї гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм
одгуйывалля пралд науієлр, ла жабджндфдлля бджндкз лагалля кдгзфлмї
гмнмкмгз якмку і кає бурз пноякмвалд одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я,
в
рмку
фзпйі
жаномвагедлля
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля
[15, п. 51].
Алайіж пуфаплмгм жакмлмгавпрва ж
нзралщ кмлромйы якмпрі лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, як жапмбу жабджндфдлля ноав науієлра, гмжвмйяє гіирз
взплмвку ном лдмбтігліпрщ вномвагедлля лмвзт ра вгмпкмлайдлля іплуыфзт смок кмлромйы ж кдрмы жабджндфдлля ноав йыгзлз ла мтмомлу
жгмомв’я. Вномвагедлля кдталіжків
дсдкрзвлмгм кмлромйы ра муілкз
якмпрі є лагжвзфаилм акруайщлзк
нзралляк, якд гмжвмйзрщ жомбзрз
комк вндодг, жмкодка, ла хйяту одайіжауії кмлуднуії кдгзфлмгм проатувалля 4, п. 154.
Такзк фзлмк, ноавмві жапагз ілсмокмвалмї жгмгз науієлра ла кдгзфлд вроуфалля є ваейзвзк пкйаглзкмк кдгзфлмгм ноава. Пом уд каырщ
жларз як пругдлрз ыозгзфлзт ра
кдгзфлзт взхів ноз мналуваллі лавфайщлмї гзпузнйілз «кдгзфлд ноавм», рак і кдгзфлі ноауівлзкз у номудпі нмвпякгдллмї гіяйщлмпрі.
Пігпукмвуыфз у уіи фапрзлі вкаедкм, цм ілсмокмвала жгмга ла кдгзфлд вроуфалля є ваейзвзк фзллзкмк якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз ра
сакрмомк кмейзвмпрі жгіиплдлля
гдоеавлмгм кмлромйы у уіи псдоі жа
оатулмк:
- нм-ндохд, уд жапвігфдлля гмрозкалля взкмг фзллмгм жакмлмгавпрва, мпкійщкз мрозкалля ілсмокмвалмї жгмгз є лд йзхд ноавмк науієлра,
айд і мбмв’яжкмк кдгзфлмгм ноауівлзка;
- нм-гоугд, уд нмйдгхує ра сакрзфлм омбзрщ кмейзвзк ндодвіозрз
(номкмлромйыварз)
жаномнмлмвалі
науієлрмві ваоіалрз гіаглмпрзкз, йікувалля, одабійірауії рмцм, мпкійщкз

вмлз вігмбоаеаырщпя у пакмку смокуйяоі жгмгз;
- нм-родрє, ілсмокмвала жгмга
ла кдгзфлд вроуфалля є номявмк нмвагз гм ноав ра жакмллзт ілрдодпів
науієлра ж бмку кдгзфлмгм ндопмлайу,
цм, жа ндвлзт мбправзл, кілікіжує
нмрдлуіилм кмейзві пкаогз ж бмку
науієлрів ра ндопндкрзвз нмжапугмвмгм фз пугмвмгм нмлмвйдлля пвмїт нмоухдлзт ноав.
Тодрє. Кмлромйь жа якіпрю ра
бджндфліпрю йікаопькзт жапмбів як
ваейзвзи фзллзк гдоеавлмгм кмлромйю жа якіпрю кдгзфлмї гмнмкмгз жагаймк.
На лахд ндодкмлалля, йікувалля
бдж жапрмпувалля йіаопщкзт жапмбів –
уд пкмоіхд взкйыфдлля, аліе ноавзйм. Такмгм омгу рдлгдлуія кає пвмї
номявз ноакрзфлм у впіт коаїлат пвіру. Аврмо нмгмгеуєрщпя, цм ндвлі
таоакрдозпрзкз нозракаллі лдроагзуіилзк кдрмгак йікувалля, кмроі каырщ ноавм ла уплувалля, номрд вмлз
гм ндвлмї кіоз, бажуыфзпщ ла взкмозпраллі нозомглзт вйагпрзвмпрди омпйзл, вйаплмку нмрдлуіайі могаліжку
науієлра, ілхзт кдрмгзкат, лд вігкзгаырщ кмейзвмпрі жапрмпувалля йікаопщкзт ноднаоарів як гмнмвлдлля
гм мплмвлмгм пноякувалля гіаглмпрзкз ра йікувалля. Віграк, лайделзи
кмлромйщ у уаозлі взкмозпралля йікаопщкзт жапмбів є лд йзхд баеалзк,
а езррєвм лдмбтіглзк.
Забджндфдлля якмпрі йікаопщкзт
жапмбів в Укоаїлі є мглзк іж гмймвлзт
жавгалщ гдоеавз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я. Ддоеавлд уноавйілля у
псдоі кмлромйы якмпрі йікаопщкзт
жапмбів кає пвмїк мб’єкрмк гіяйщліпрщ
як взомблзків йікаопщкзт жапмбів, рак
і саокаудврзфлзт могаліжауіи, які
жгіиплыырщ мнрмву і омжгоіблу рмогівйы лзкз. Ндмбтігліпрщ лайделмгм
жакмлмгавфмгм одгуйывалля номвдгдлля жатмгів гдоеавлмгм кмлромйы
у уіи псдоі вед пакм нм пмбі мбґоулрмвує акруайщліпрщ мбоалмї рдкз 16.
Факрмоакз, кмроі пвігфарщ ном
лдмбтігліпрщ лайделмгм агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы жа якіпры йікаопщ-
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кзт жапмбів у кмлрдкпрі якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз є лапрунлі:
1) ноакрзфлм впдмпяела жагіяліпрщ кдгзфлзт ноднаоарів у номудпі
йікувалля пуфаплмгм науієлра;
2) нмояг іж кмозпры ракме нмрдлуіила лдбджндфліпрщ жапрмпувалля
йікаопщкзт жапмбів, які кмеурщ лдгарзвлм внйзлурз ла прал жгмомв’я
мпмбз;
3) нігвзцдлі взкмгз гм якмпрі ра
бджндкз йікаопщкзт жапмбів;
4) пнозилярря саокаудврзфлмгм
біжлдпу як мглмгм іж лаибійщх нозбуркмвмгм взгу гіяйщлмпрі, цм, пдодг
ілхмгм, мбукмвйыє ндвлі озжзкз, які
пнозфзляырщпя лакагалляк взомблзків ра омжнмвпыгеувафів жбійщхзрз мбпяг одайіжмвалзт йікаопщкзт
жапмбів;
5) номбйдкарзка нозжлафдлля
ндвлзт йікаопщкзт жапмбів ж бмку
кдгзфлзт ноауівлзків жа укмвз, кмйз
одайщлм іплуырщ фзпйдлі алаймгз рзт
фз ілхзт ноднаоарів. Віграк, фдпліпрщ
ра номжмоіпрщ віглмпзл «йікао – взомблзк йікаопщкзт жапмбів» прає ваейзвмы у кмлрдкпрі жабджндфдлля якмпрі йікаопщкзт жапмбів ра її нігрвдогедлля ноз жгіиплдллі гдоеавлмгм
кмлромйы жа кдгзфлмы псдомы жагаймк.
Ваейзвзкз є галі, вігнмвіглм гм
якзт ла пщмгмглі рійщкз бйзжщкм 10%
віг жагайщлмгм быгедру пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я вігвмгзрщпя ла нозгбалля йіків. Такзк фзлмк, бійщху
фапрзлу кдгзкакдлрів науієлрз жкухдлі кунуварз жа вйаплі кмхрз. Дмвмгзрщпя, цм взоіхдлля уієї номбйдкз йдезрщ у рощмт нймцзлат. Цд
ндодгбафає:
– нмвлд жабджндфдлля йікакз
гомкагял ж мкодкзкз жатвмоываллякз ра ндвлзт пмуіайщлзт гоун лапдйдлля жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпрвмк;
– гмпрунліпрщ кдгзкакдлрів гйя
лапдйдлля в омжгоібліи рмогівйі, лаявліпрщ хзомкмї кдодеі анрдк, ндох жа
впд в пійщпщкіи кіпудвмпрі, ж гмпрунлзкз уілакз ла йікз;
– гмпрарлє жабджндфдлля йікаопщкзкз ноднаоаракз впіт гдоеавлзт
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ра кмкулайщлзт жакйагів мтмомлз
жгмомв’я ла мплмві гдоеавлмгм номглмжувалля 17, п. 6.
Ваорм жажлафзрз, цм гдоеава є
акрзвлзк гоавудк у уаозлі мбігу йікаопщкзт жапмбів, а віграк і кмлромйы
жа їт якіпры. Пдодгмвпік уд жгіиплыєрщпя жа оатулмк вдгдлля гдоеавлмгм
одєпроу йікаопщкзт жапмбів. Ддоеавлзи одєпро йікаопщкзт жапмбів – пзпрдкарзжмвалзи ндодйік лаикдлувалщ
ра мплмвлзт таоакрдозпрзк кдгзкакдлрів, гмжвмйдлзт гм жапрмпувалля
ла рдозрмоії коаїлз 18, п. 230. Дм
лщмгм влмпярщпя вігмкмпрі ном кіелаомглу лднардлрмвалу, рмогмву ра
пзлмлікіфлу лажву йікаопщкмгм жапмбу; имгм взомблзка; тікіфлу лажву ра
пкйаг, саокакмймгіфлу гіы ра саокакмрдоандврзфлу гоуну, нмкажалля ра
номрзнмкажалля гм жапрмпувалля,
вжаєкмгіы ж ілхзкз йікаопщкзкз
жапмбакз ра нмбіфлу гіы, смоку взнупку, пнмпіб жапрмпувалля ра гмжз,
рдокілз жбдоігалля ра укмвз вігнупку, гару і лмкдо гмкукдлра ном одєпроауіы ра ндододєпроауіы, рдокіл
гії одєпроауії, нмвлу (абм рзкфапмву)
жабмомлу жапрмпувалля ра взкйыфдлля ж Рдєпроу. Нак взгаєрщпя, цм уд
вед ндохзи могаліжауіилм-ноавмвзи
«бао’єо» лдякіплзт йікаопщкзт ноднаоарів.
Щд мгзл ваейзвзи фзллзк, цм
жукмвйыє гдоеавлзи внйзв ла якіпрщ
йікаопщкзт жапмбів ра кмлромйщ жа її
жабджндфдлляк. Цд номгоака «гмпрунлі йікз». Як првдогеує Є. Іглармв,
номдкр «Дмпрунлі йікз» лдмбтіглм
омжвзварз фдодж гіаймг ж біжлдпмк.
Змкодка, жкілзрз нігтмгз гм омжоатулку взроар гйя нігвзцдлля одлрабдйщлмпрі анрдфлзт жакйагів ра хвзгкмпрі
мноауывалля
одуднрів
пуб’єкракз, цм бдоурщ уфапрщ у номдкрі, а ракме взжлафзрз номгодпзвлу
хкайу кмкндлпауіи гйя анрдк (тмфа б
ла кілікайщлмку оівлі, мпкійщкз жаоаж
уфапрщ у номдкрі гйя лзт є жбзркмвмы). Уфаплзкак ущмгм номдкру каырщ лагаварзпя гдоеавлі гаоалрії
взнйарз кмхрів ж гдоебыгедру гйя
нігвзцдлля оівля гмвіоз (ж мгйягу ла
бмогз гдоеавз ндодг анрдфлзкз жа-
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кйагакз, які боайз уфапрщ у пмуіайщлзт номгоакат Уоягу в кзлуйі омкз).
Коік рмгм, взоіхдллы нігйягає
лзжка рдтліфлзт ра номудпуайщлзт
нзралщ, а пакд:
• лзжщка якіпрщ мсмокйдлля йікаоякз одуднрів, цм нозжвмгзрщ гм
розваймгм мбпйугмвувалля пнмезвафів (моієлрмвлм 10 тв.) у анрдфлзт
жакйагат;
• лдвзжлафдліпрщ омжнмояглзків
кмхрів (ла оівлі кіпудвзт могалів
пакмвоягувалля вігпурлі вігнмвіглі
оіхдлля гйя сакрзфлмї одайіжауії
номдкру в фапрзлі кмкндлпауії кмхрів
уфаплзкак);
• лдгмнуцдлля взнагків агкіліпроарзвлмгм рзпку ла пуб’єкрів гмпнмгаоывалля хйятмк жкухувалля вжярз уфапрщ у номгоакі «Дмпрунлі йікз»
(уфапрщ є гмбомвійщлмы вігнмвіглм гм
нмймедлщ нігжакмллзт акрів);
• омжомбйдлля
єгзлмї ІТ-нйарсмокз гйя уфаплзків ра агкіліпроармоів номгоакз «Дмпрунлі йікз», цм
жлафлм пномпрзрщ агкіліпроувалля ра
одайіжауіы номдкру (ж сулкуімлайщлмї рмфкз жмоу);
• лднозилярря МОЗ оіхдлля ж
нозвмгу одлрабдйщлмпрі анрдфлзт
жакйагів (тмфа омжоатулкз лагавайзпя) гайщкує омжвзрмк номдкру 19.
Чапрм-гупрм гдоеаві ра вігнмвіглзк вйаглзк ілпрзрууіяк жакзгаырщ
лддсдкрзвлу нмйірзку цмгм внйзву
ла уілмурвмодлля у саокаудврзфліи
гайужі, цм, як взгаєрщпя, нозжвмгзрщ
гм взпмкзт уіл ла кдгзфлі ноднаоарз.
Які е фзллзкз внйзву рур ваейзвм
воатмвуварз? Чз є у гдоеавз «ваедйі
внйзву» ла уі номудпз? Кмйзхліи
кіліпро мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз О.
Квірахвійі првдогеує: «Їт ноакрзфлм
лдкає. Ммела вігкозрз озлмк, првмоыыфз пнозярйзві укмвз гйя ілвдпрзуіи і вдгдлля біжлдпу, цмб кмлкуодлуія цд бійщхд нмпзйзйапя і уілз
ла йікз жлзжзйзпя. І, жвзфаилм, родба
жкдлхуварз мнмгаркувалля мндоармоів. Ілхзт пнмпмбів лдкає. Рдгуйывалля уіл, якд гдоеава пака нозгукує, – уд лддсдкрзвлзи кдрмг бмомрщбз ж гмомелдфды як йіків, рак і
ілхзт рмваоів» 20. Наха нмжзуія

жвмгзрщпя гм рмгм, цм лд жі впік іж
жажлафдлмгм кмела бджжапрдоделм
нмгмгзрзпщ. Змкодка, одгуйывалля
уіл, якд гдоеава пака нозгукує, - уд
лддсдкрзвлзи кдрмг бмомрщбз ж гмомелдфды йіків? Ні, уд лд рак. Мз лд
кмедкм жайзхзрз пак ла пак ж вдйзкмы саокілгупроієы пмуіайщлм лджатзцдлі вдопрвз лапдйдлля. Гомкагялзл жажвзфаи номгоає раку «жупроіф».
Лікз, рзк бійщхд якіплі, воатмвуыфз
жбіглійіпрщ жлафлмї фапрзлз лапдйдлля, бугурщ каймгмпрунлзкз. А віграк
лд бійщх ліе гдкйаоауієы лакіоів
бугд прарря 49 Кмлпрзрууії ном бджмнйарліпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз.
В. Скйяодлкм пноавдгйзвм жажлафає, цм мплмвлзкз нозфзлакз лджагмвійщлмгм пралу жабджндфдлля лапдйдлля Укоаїлз йікаопщкзкз жапмбакз
і гайщкувалля одсмокз лауімлайщлмї
пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я є:
– лаявлі в фзллмку жакмлмгавпрві фзпйдллі кмйіжії, а пакд нігтіг гм
жакмлмгавфмгм водгуйывалля ракмї
ваейзвмї проардгії кмлромйы жа взроаракз в пдкрмоі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля, як взжлафдлля бажмвмгм
накдру кдгзфлзт нмпйуг, цм каырщ
лагаварзпя гомкагялак бджмнйарлм жа
оатулмк нубйіфлзт гедодй сілалпувалля:
– лдпнозялля номудпу ноімозрзжауії ра нмпйігмвлмпрі в омжомбуі
гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз
жгмомв’я, цм бажуєрщпя ла acquis
communautairд;
– вігпурліпрщ омжоатулків взроар
улапйігмк жапрмпувалля оіжлзт нігтмгів гм одайіжауії оауімлайщлмї саокаудврзфлмї нмйірзкз, цм каырщ пйугуварз аогукдлракз, лдмбтіглзкз уоягу гйя нозилярря нмйірзфлзт оіхдлщ;
– боак ілсмокауії ном внйзв жатмгів ла гомкагпщкіпрщ ра нозварлзи
пдкрмо цмгм лдмбтіглзт жкіл у кдгзфлзт ілпрзрууіят, уноавйіллі ра взомблзфзт номудгуоат саокаудврзфлмгм пдкрмоа;
– вігпурліпрщ кійщкіплмгм взкіоывалля внйзву пмуіайщлзт фзллзків
ла быгедрлі взроарз ла мтмомлу жгмомв’я цмгм жабджндфдлля йікаопщкзкз
жапмбакз (абм вігнмвіглі одгімлайщлі
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и кіпудві быгедрз), а ракме сілалпувалля
нмродб саокаудврзфлзт
кмкналіи 17, п. 10.
У пдлпі кмлромйы саокаудврзфлзк пдкрмомк ваейзвзк є пралгаорзжауія номудпу гдоеавлмгм кмлромйы
жа якіпры йікаопщкзт жапмбів. Тур кз
каєкм пнзоарзпщ ла жагайщлу проардгіы пралгаорзжауії. «Рмжвзрмк пралгаорзжауії у псдоі мтмомлз жгмомв’я
жукмвйдлзи мб’єкрзвлмы лдмбтігліпры ужагайщлдлля, улісікауії, жагайщлмгмпрунлмпрі лмвзт оджуйщрарів гмпйігедлщ і омжомбмк у взгйягі лмокарзвлм-рдтліфлмї гмкукдлрауії гйя
првмодлля, в кілудвмку оатулку, укмв
гйя багармоажмвмгм дсдкрзвлмгм їт
жапрмпувалля в мтмомлі жгмомв’я лапдйдлля. Сралгаорзжауія у псдоі мтмомлз жгмомв’я лапдйдлля як кдталіжк

гдоеавлмгм уноавйілля впралмвйыє
ноавзйа, жагайщлі нозлузнз абм таоакрдозпрзкз прмпмвлм одпуопів, гіяйщлмпрі гайужі абм її оджуйщрарів, ж
кдрмы гмпяглдлля мнрзкайщлмгм прундля внмоягкувалля 18, п. 218.
На жавдохдлля у уіи фапрзлі
вкаедкм, цм якіпрщ йікаопщкзт жапмбів – уд бійщх ліе ваейзвзи фзллзк
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Ддоеавлзи кмлромйщ кає вігбуварзпщ і у
ущмку пдгкдлрі мтмомлз жгмомв’я лапдйдлля. Віл нмвзлдл прмпуварзпщ ла
впіт дранат мбігу йікаопщкзт жапмбів:
віг кмкдлру іліуіывалля взомблзурва йіків, вкйыфаыфз гм кйіліфлі ра
кйіліфлі взномбувалля, нозжлафдлля
у кдгзфлзт жакйагат, номгае у анрдфлзт кдодеат рмцм.
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Мзомлмв А. Г. Ддоеавлзи кмлромйщ як жапіб жабджндфдлля якмпрі кдгзфлмї
гмнмкмгз
Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі гдоеавлмгм кмлромйы як жапмбу жабджндфдлля
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. Акудлрмвалм увагу ла нзраллят агкіліпроарзвлм-ноавмвмї
пурлмпрі якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз як пкйагмвмї уійщмвмгм пноякувалля жгіиплдлля
гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я. Рмжгйягаєрщпя пурліпрщ ілсмокмвалмї жгмгз ла кдгзфлд вроуфалля ра її агкіліпроарзвлм-ноавмвд жлафдлля в кмлрдкпрі
жабджндфдлля гдоеавлмгм кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз. Дмпйігедлм кмлромйщ жа якіпры ра бджндфліпры йікаопщкзт жапмбів як ваейзвзи фзллзк гдоеавлмгм
кмлромйы жа якіпры кдгзфлмї гмнмкмгз жагаймк.
Кйыфмві пймва: гдоеавлзи кмлромйщ, якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз, кдгзфлд ноавм, ілсмокмвала жгмга, якіпрщ йікаопщкзт жапмбів.

Мзомлмв А. Г. Гмпугаопрвдллши кмлромйщ как подгпрвм мбдпндфдлзя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд гмпугаопрвдллмгм кмлромйя как подгпрва мбдпндфдлзя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз. Акудлрзомвалм влзкалзд ла вмномпат агкзлзпроарзвлм-ноавмвми пуцлмпрз кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз как пмправйяыцди удйдвмгм ланоавйдлзя гмпугаопрвдллмгм кмлромйя в псдод мтоалш жгмомвщя.
Раппкарозвадрпя пуцлмпрщ злсмокзомваллмгм пмгйапзя ла кдгзузлпкмд вкдхардйщпрвм з дгм агкзлзпроарзвлм-ноавмвмд жлафдлзд в кмлрдкпрд мбдпндфдлзя гмпугаопрвдллмгм кмлромйя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз. Иппйдгмвал кмлромйщ жа кафдпрвмк
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з бджмнаплмпрщы йдкаопрвдллшт подгпрв как ваелши сакрмо гмпугаопрвдллмгм кмлромйя кафдпрва кдгзузлпкми нмкмцз в удймк.
Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвдллши кмлромйщ, кафдпрвм кдгзузлпкми нмкмцз,
кдгзузлпкмд ноавм, злсмокзомваллмд пмгйапзд, кафдпрвм йдкаопрвдллшт подгпрв.

Mironov A. State control as a means of ensuring the quality of care
The realities of today demonstrate the importance of conducting research aimed at
finding ways to improve Ukraine's medical law. One of the problematic elements in this
area is the exercise of state control in the context of quality assurance of medical care.
Obviously, it is better to initiate certain changes to the current legislation at the level of
scientific research and expert discussions, and then to implement them in the practice of
law-enforcement bodies.
The article is devoted to the problems of state control as a means of ensuring the
quality of medical care. The focus is on issues the administrative and legal nature of the
quality of health care as part of the goal of exercising state control in health care.
From our point of view, the following definition is proposed to be used for the
needs of state control in the medical field: quality of care is a complex category that
characterizes the evaluation of care in terms of comparing baseline standardized
expectation of medical intervention and actually based on research results personnel,
logistical and logistical potential of the medical-preventive institution, the initial and
current state of the patient.
The essence of informed consent for medical intervention and its administrative and
legal significance in the context of ensuring state control over the quality of medical care
is considered. The control over the quality and safety of medicines as an important factor
of state control over the quality of medical care in general has been investigated.
Factors that demonstrate the need for appropriate administrative and legal support
for state control over the quality of medicines in the context of quality of care are as
follows: 1) practically comprehensive involvement of medicines in the treatment of the
modern patient; 2) along with the benefits, also the potential danger of using medicines
that may adversely affect the health of the individual; 3) increased requirements for
quality and safety of medicines.
The quality of medicines is more than an important factor in the quality of care.
State control should also take place in this segment of public health protection. It should
concern at all stages of the circulation of medicines: from the moment of initiation of the
production of medicines, including in clinical and clinical trials, appointments in medical
institutions, sales in pharmacy chains, etc.
Key words: state control, quality of care, medical law, informed consent, quality of
medicines.
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Інституційно-правовий аспект
функціонування прокуратури в Україні
Закмлмгавдущ взжлафає номкуоаруоу Укоаїлз у пр. 1 Закмлу Укоаїлз
«Пом номкуоаруоу» як єгзлу пзпрдку, яка в нмоягку, ндодгбафдлмку
узк Закмлмк, жгіиплыє впралмвйдлі
Кмлпрзрууієы Укоаїлз сулкуії ж кдрмы жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз,
жагайщлзт ілрдодпів пупнійщпрва ра
гдоеа- вз [1].
Дм номкуоаруоз нмвліпры віглмпзрщпя впралмвйдлд лаукмы нмлярря
пзпрдкз ра її мплмвлі таоакрдозпрзкз.
Взтмгяфз ж уійіплмгм таоакрдоу пзпрдк, 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 взпрунаырщ пзпрдкмы лзефмгм нмоягку
[2, п. 29]. Цд гмжвмйяє лак омжгйягарз пзпрдку номкуоаруоз як уійіплд
ноавмвд явзцд, цм сулкуімлує вігнмвіглм гм ндвлзт жакмлів і вмймгіє
мжлакакз і вйапрзвмпрякз, які нігкодпйыырщ мпмбйзвзи праруп пдодг
ілхзт гдоеавлзт ілпрзрурів.

Як і бугщ-яка ілха пмуіайщла пзпрдка, номкуоаруоа таоакрдозжуєрщпя
ндвлзкз влуроіхлікз жв’яжкакз и
віглмпзлакз кіе мкодкзкз її дйдкдлракз, а ракме жмвліхлікз вжаєкмвіглмпзлакз ж ілхзкз пзпрдкакз фз
їт мкодкзкз дйдкдлракз. Ілакхд каеуфз, пурліпла таоакрдозпрзка пзпрдкз номкуоаруоз кає жгіиплыварзпя
коіжщ нозжку могаліжауіилзт ноавмвіглмпзл, у які жайуфдла пакд уя пзпрдка.
У вірфзжляліи ноавмвіи лаууі
номкуоаруоа номрягмк розваймгм фапу омжгйягайапя як ілпрзрур, цм нмпігає 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 (кмлромйщлмлагйягмва) [4, п. 140].
Поз
ущмку
вваеаймпя,
цм
мбмв’яжкмва «нозв’яжка» номкуоаруоз
гм якмїпщ іж роагзуіилзт гіймк вйагз
мбґоулрмвала лд ваейзвзкз кмлуднруайщлзкз кіокуваллякз і ноакрзфлмы гмуійщліпры, а «хвзгхд впщмгм
гмгкарзфлзк пнозилярряк нозлузну
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нмгійу вйагз, вігнмвіглм гм фмгм
ж’явйяєрщпя ноаглдлля бугщ-цм омжкйапрз могалз гдоеавз нм ндвлзт фаоулкат, як в абмлдлрпщкзт нмхрмвзт
пкозлщкат» [5, п. 48-49]. Звдорайапя
ракме увага и ла рд, цм «…пуфапла
гдоеава жа прундлдк пкйаглмпрі гдоеавлмгм кдталіжку жлафлм вігоіжляєрщпя віг фапів Де. Лмкка і Ш. Ммлрдпк’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 Укоаїлз нозпвяфдлзи взкйыфлм номкуоаруоі.
Вмглмфап жкілакз гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз (у 2016 омуі) уди омжгій був
взкйыфдлзи, а лармкіпрщ омжгій VIII
(ноавмпуггя) гмнмвлдлзи пр. 131№,
яка кіпрзрщ нмймедлля цмгм гіяйщлмпрі номкуоаруоз, нозжлафдлля Гдлдоайщлмгм номкуомоа, промку имгм
нмвлмваедлщ ра ілхд [7].
Нагалля ракмї взжлафдлмпрі прарупу номкуоаруоз ла оівлі Кмлпрзрууії, ж мглмгм бмку, пнозяє жлафлмку
пкмомфдллы гзпкупіи ж ущмгм нзралля, в рмку жлафдллі, цм номкуоаруоа
вігіигд віг прарупу ілпрзрууії sui
generis (пвмгм омгу, «пака нм пмбі»). З
ілхмгм, цмлаикдлхд ла рдмодрзфлмку оівлі нмомгеує лмві, агед жгіглм
пр. 124 Кмлпрзрууії Укоаїлз ноавмпуггя в Укоаїлі жгіиплыырщ взкйыфлм
пугз. Поз ущмку, лд гмнупкаєрщпя
гдйдгувалля сулкуіи, а ракме нозвйаплдлля сулкуіи пугів ілхзкз могалакз абм нмпагмвзкз мпмбакз [8].
Так пакм и нмймедлля пр. 1 Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра
праруп пуггів» ндодгбафаырщ, цм пугмва вйага в Укоаїлі вігнмвіглм гм
кмлпрзрууіилзт жапаг нмгійу вйагз
жгіиплыєрщпя лджайделзкз ра бджпрмомллікз пугакз, урвмодлзкз жакмлмк. Суггі ра, у взжлафдлзт жакмлмк взнагкат нозпяелі, одайіжмвуырщ
її хйятмк жгіиплдлля ноавмпуггя у
оаккат вігнмвіглзт пугмвзт номудгуо [9].
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Як бафзкм жакмлмгавдущ гм
пуб’єкрів жгіиплдлля (одайіжауії) пугмвмї вйагз ра жгіиплдлля ноавмпуггя
віглмпзрщ взкйыфлм пуг. Пмояг іж
узк омжгій VIII (ноавмпуггя) Оплмвлмгм Закмлу кіпрзрщ нмймедлля цмгм
номкуоаруоз (пр. 131№) ра агвмкаруоз (пр. 131І). У ущмку пдлпі ілрдодп
пралмвйярщ лмва омйщ ра кіпуд номкуоаруоз в пзпрдкі гдоеавлмї вйагз
(гдоеавлзт могалів), її ноавмва нозомга.
Хаоакрдозпрзка номкуоаруоз в її
ілпрзрууіилмку
(могаліжауіилмку)
апндкрі ла пщмгмглі цд лдгмпрарлщм
омжкозра. З’япувалля галмгм нзралля
гмжвмйзрщ омжправзрз ноавзйщлі акудлрз гйя нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
сулкуімлувалля номкуоаруоз ра взомбзрз ж ущмгм нозвмгу кмлкодрлі
номнмжзуії.
Пзраллы кіпуя ра омйі номкуоаруоз в гдоеавлмку кдталіжкі,
її прарупу нозпвярзйз пвмї омбмрз Л. Р. Гозуаєлкм, Ю. М. Гомхдвзи,
В. В. Дмйдеал,
М. В. Кмпыра, В. М. Коавфук, І. Є. Маомфкіл,
М. І. Мзфкм,
Ю. Є. Пмйялпщкзи,
Г. П. Сдодга, В. В. Сутмлмп, В. Я. Тауіи, О. М. Тмймфкм ра іл. Вмглмфап
пуфапла гзлакіка кмлпрзрууіилзт і
жакмлмгавфзт жкіл нмродбує акруайщлзт рдмодрзфлзт мпкзпйдлщ лмвзт
нігтмгів гм одгйакдлрауії ілпрзруру
номкуоаруоз в Укоаїлі, смокуйщмвалля мбґоулрмвалзт номнмжзуіи
цмгм вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва
ном номкуоаруоу ра ноакрзкз имгм
жапрмпувалля, цм і пралмвзрщ кдру
уієї праррі.
В нозлузні кіелаомглі гмкукдлрз у псдоі номкуомопщкмї гіяйщлмпрі
ра прарупу номкуомоів взжлаырщ кмейзвзк іплувалля у пупнійщпрві оіжлзт
кмгдйди номкуоаруоз. У н. 14 Рдкмкдлгауії Rec (2000) 19 цмгм омйі
номкуоаруоз в пзпрдкі козкілайщлмгм
ноавмпуггя жажлафдлм, цм номкуоаруоа кмед іплуварз як лджайдела фапрзла в пзпрдкі пугмвмї вйагз ж
мбмв’яжкмвзк взжлафдлляк у жакмлі
таоакрдоу і кде її лджайделмпрі Дмнупкаєрщпя и рд, цм номкуоаруоа кмед бурз віглмплм жайделмы віг мога-
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лів взкмлавфмї вйагз. Помрд у ракмку
взнагку кає бурз жабджндфдла лджайделіпрщ номкуомоів ра номжмоіпрщ и
пноавдгйзвіпрщ їт гіяйщлмпрі (н. 13)
[10]. Зажлафдлі нігтмгз каырщ ндодвагз і лдгмйікз, айд емгла ж кмгдйди
лд взкйыфаєрщпя і лд віггаєрщпя ндодвага ріи фз ілхіи кмгдйі.
Ілрдгоауія номкуоаруоз ра пугмвмї вйагз кає мфдвзглі ндодвагз ндодг ігдєы ном віглдпдлля номкуоаруоз гм пкйагу Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз. Вмлз нмйягаырщ в лапрунлмку: а) гднмйірзжауія номкуоаруоз;
б) нігвзцдлля прарупу номкуомоів ра
лабйзедлля имгм гм пуггівпщкмгм.
Коік рмгм, нмв’яжаліпрщ сулкуіи номкуоаруоз 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 взкмлаллі пугмвзт оіхдлщ у козкілайщлзт пноават), ілхі – бджнмпдодглщм
одайіжуырщпя в пугі (нігрозкалля
нубйіфлмгм (гдоеавлмгм) мбвзлувафдлля, нодгправлзурвм ілрдодпів гдоеавз в пугі), а одхра – ндодгуырщ
пугмвмку омжгйягу (могаліжауія і
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк
омжпйігувалляк) абм в мкодкзт взнагкат номгмвеуырщпя в пугі (лагйяг
жа лдгйаплзкз ра ілхзкз пйігфзкз і
омжхукмвзкз гіякз могалів ноавмнмоягку).
Суг і номкуоаруоа мб’єглалі пнійщлзкз жавгаллякз цмгм урвдогедлля вдотмвдлпрва ноава, одайіжауії кмлромйщлзт нмвлмваедлщ у козкілайщліи псдоі. Поз ущмку пуг жгіиплыє кмлромйщ жа гіяйщліпры могалів
номкуоаруоз, мпкійщкз гм лщмгм мпкаоеуырщ гії і оіхдлля номкуомоа рмцм. Вмглмфап номкуоаруоа лд жгіиплыє лагйягу жа гіяйщліпры пугу, тмфа
і одагує ла кмейзві нмоухдлля жакмлу хйятмк мпкаоедлля оіхдлщ пугу.
Чз мжлафає ракзи ріплзи жв’яжмк
(вжаєкмгія) кіе пугакз ра номкуоаруомы ра фз нмвзлдл віл мжлафарз,
цм вмлз урвмоыырщ єгзлу пзпрдку
могалів абм єгзлу гійку вйагз?

Пзралля лдмглмжлафлд. Так, мплмвлзк 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 нмоухуварз номвагедлля у пноаві, рмбрм
іліуіарзва омжгйягу пноавз кає взтмгзрз лд віг пугу, а віг лагійдлмї вігнмвіглзк номудпуайщлзк ноавмк прмомлз – нмжзвафа, жаявлзка, номкуомоа рмцм.
На вігкілу віг ущмгм, кмкндрдлуія могалів номкуоаруоз кає ілху
нозомгу. Згіиплыыфз нігрозкалля
гдоеавлмгм (нубйіфлмгм) мбвзлувафдлля в пугі абм нодгправлзурвм
ілрдодпів гомкагялзла фз гдоеавз,
номкуомоз у оажі впралмвйдлля
мжлак агкіліпроарзвлмгм фз козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля жгіиплыырщ ндодгбафдлі жакмлмк гії цмгм
нмоухдлля вігнмвіглмгм номвагедлля; вмлз кмеурщ нмгаварз нмжмвлі
жаявз, андйяуіилі фз капауіилі пкаогз, жаявз ном ндодгйяг пугмвмгм оіхдлля жа лмвмвзявйдлзкз абм взкйыфлзкз мбправзлакз рмцм. Поз
жгіиплдллі лагйягу жа гмгдоеалляк
жакмлів ноз взкмлаллі пугмвзт оіхдлщ у козкілайщлзт пноават ра ноз
жапрмпуваллі ілхзт жатмгів нозкупмвмгм таоакрдоу, нмв’яжалзт ж мбкдедлляк мпмбзпрмї пвмбмгз гомкагял, номкуомоз кмеурщ іж вйаплмї
іліуіарзвз лагаварз нзпщкмві вкажівкз, які нігйягаырщ лдгаилмку взкмлаллы.
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 нігправз. Коік рмгм, пзпрдка номкуоаруоз,
як і могалів взкмлавфмї вйагз, таоакрдозжуырщпя ієоаотіфліпры ра ндвлзк
оівлдк удлроайіжауії, цм лд є вйапрзвзк гйя пугмвмї пзпрдкз.
У лаукмвзт гмпйігедллят лд багарм увагз нозгійдлм омжгйягу нзралля ном втмгедлля гм пкйагу пугмвмї вйагз ілхзт, коік пугів і пуггів, 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 нозтзйщлзків рджз, цм пугмва вйага взкмлує лд рійщкз взкйыфлм ноавмві сулкуії жі жгіиплдлля ноавмпуггя жбійщхзйапщ, айд мглмжлафлмгм роакрувалля пзпрдкз могалів пугмвмї вйагз
лаукмы впд цд лд взомбйдлм. На гукку аврмоів кмйдкрзвлмї кмлмгоасії
«Сугмва вйага» гм жкіпру пзпрдкз
могалів пугмвмї вйагз втмгярщ пзпрдка пугів і могалз пугмвмї вйагз, цм
жгіиплыырщ одпуоплд жабджндфдлля
сулкуімлувалля пугів, а пакд: а)
гдоеавлі могалз: Взца квайісікауіила кмкіпія пуггів Укоаїлз, Науімлайщла хкмйа пуггів, Ддоеавла пугмва
агкіліпроауія; б) могалз пуггівпщкмгм
пакмвоягувалля. Оплмвлі пвмї сулкуії пугмва вйага одайіжує фдодж єгзлу
могаліжауіилу смоку – пугмву пзпрдку; ілхі е могалз, урвмодлі в пзпрдкі
пугмвмї вйагз, взкмлуырщ гмнмкіелу
сулкуіы, жабджндфуыфз лайделі укмвз гйя сулкуімлувалля пугів. І акудлруырщ увагу гайі, цм «…пйіг омжоіжлярз нмлярря «пугмва пзпрдка» ра
«пзпрдка могалів пугмвмї вйагз», ндохд втмгзрщ гм пкйагу гоугмгм [12,
п. 39-40]. Тмбрм рдмодрзфлм кмела
нознупрзрз, цм гм пзпрдкз могалів
пугмвмї вйагз кмеурщ втмгзрз и ілхі, коік пугів, пуб’єкрз.
У ноавмвіи йірдоаруоі, лаууі, ла
ноакрзуі рдокіл «пугмва вйага» везваєрщпя в оіжлзт жлафдллят. Так, кмела гмвмозрз, цм пугмва вйага – уд
пуг, пзпрдка вігнмвіглзт упралмв.
Бійщхіпрщ пуфаплзт гмпйіглзків взжлафаырщ її як пукунліпрщ могалів, цм
жгіиплыырщ пугмфзлпрвм. Ддтрм мрмрмелыырщ пугмву вйагу ж її сулкуієы – ноавмпуггяк [13, п. 90]. Оглак,
як жажлафаєрщпя рдокіл «пугмва вйага» пйіг омжгйягарз хзохд, ліе номпрм як пзпрдку могалів гдоеавз, рак
пакм лд кмела имгм мрмрмелыварз і ж
бйзжщкзк рдокілмк «ноавмпуггя» [14,
п. 47].
У лаибійщх ужагайщлдлмку взгйягі пугмва вйага омжгйягаєрщпя як
пндузсіфла гійка гдоеавлмї вйагз,
яка кає вйаплу взкйыфлу кмкндрдл-
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уіы цмгм омжгйягу ыозгзфлм жлафуцзт пноав, цм каырщ ноавмві лапйігкз, і одайіжуєрщпя взкйыфлм кмлпрзрууіилзкз могалакз (пугакз) в кдеат жакмлу ра пндуіайщлзт (пугмвзт)
номудгуо. Поз ущмку жажлафаєрщпя,
цм лавдгдлд взжлафдлля лд є взфдонлзк, а її пурліпрщ кмела нмвліпры
жомжукірз йзхд фдодж ж’япувалля жкіпру її сулкуіи [12, п. 17].
Дм сулкуіи пугмвмї вйагз у ндоху фдогу віглмпзрщпя жгіиплдлля
ноавмпуггя. В пвмы фдогу «ноавмпуггя» жажвзфаи пнозикаєрщпя в гдкійщкмт жлафдллят. Пдохд – уд «ноавга»,
«пноавдгйзвіпрщ», цм взоаеає уявйдлля ном нозжлафдлля ноавмпуггя.
Цд пвмгм омгу ігдмймгіфла прмомла.
Доугд жлафдлля нмв’яжалд іж имгм могаліжауіилмы пкйагмвмы, рмбрм іж
пндуіайщлзкз пуб’єкракз жгіиплдлля
– пугакз. Оглмфаплм жі првмодлляк
пугів ж’явзймпя і родрє жлафдлля ноавмпуггя – номудпуайщлі смокз, взгз
пугмфзлпрва.
Вмглмфап лд пйіг мрмрмелыварз
рдокіл пугмфзлпрвм ж ноавмпуггяк,
мпкійщкз пугмфзлпрвм, як жажлафає
С. Ддкфдлкм, кмед бурз пноавдгйзвзк і лдпноавдгйзвзк. Сакд рмку уі
нмлярря пйіг омжкдемвуварз. І номгмвеує гайі, «…ноавмпуггя – уд
пноавдгйзвд пугмфзлпрвм» [15, п. 97].
Раліхд, у н. 9 оіхдлля № 3-он/
2003 віг 30 піфля 2003 омку Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз жажлафав, цм
ноавмпуггя жа пвмєы пурры взжлаєрщпя 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 пугмвмї вйагз явйяє пмбмы пноавдгйзву
гіяйщліпрщ пугу у смокі пугмфзлпрва.
Воатмвуыфз, цм вігнмвіглм гм
пр. 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз, мглієы ж
мплмвлзт жапаг пугмфзлпрва є нігрозкалля нубйіфлмгм мбвзлувафдлля в
пугі номкуомомк, рм є мфдвзглзк взплмвмк ном лдкмейзвіпрщ жгіиплдлля
пугмк ноавмпуггя бдж уфапрі номкуоаруоз. Вігнмвіглм номкуоаруоа кмед 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 козкілайщлмку пугмфзлпрві вжагайі лдкмейзвд.
І в ущмку пдлпі номкуоаруоу бджукмвлм кмела омжгйягарз пакд як ілпрзрур сулкуімлайщлмгм (ла вігкілу віг
могаліжауіилмгм) жабджндфдлля ноавмпуг-гя.
У бугщ-якмку взнагку, ном уд
пвігфзрщ і жаоубіелзи гмпвіг, номкуоаруоа як єгзла пзпрдка могалів є
могаліжауіилм вігмкодкйдлмы віг пугмвмї 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 вйаплу кмкндрдлуіы ж кдрмы жатзпру
ноав і пвмбмг йыгзлз, жагайщлзт ілрдодпів пупнійщпрва ра гдоеавз, ндодгупік у пугі.
Як жажлафаєрщпя жа пвмєы нозомгмы пугмва вйага вігмкодкйдла віг
ілхзт гіймк вйагз і номкуоаруоа кмед 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 взявйяєрщпя її взляркмвіпрщ, нмвлмра ра
пакмпріиліпрщ [17, п. 283].
Помкуоаруоа ракме лагійдла вйаплзкз (нмжапугмвзкз) жапмбакз жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз, жгіиплыыфз, нозкіомк, лагйяг жа гмгдоеалляк жакмлів ноз взкмлаллі пугмвзт оіхдлщ у козкілайщлзт пноават
ра ноз жапрмпуваллі ілхзт жатмгів
нозкупмвмгм таоакрдоу.
Такзк фзлмк, якцм кз взтмгзкм
іж хзомкмгм омжукілля пзпрдкз могалів пугмвмї вйагз, рм рдмодрзфлм номкуоаруоа кмед бурз віглдпдла гм
ракмї пзпрдкз як аврмлмклзи, лджайделзи пуб’єкр жабджндфдлля ноавмпуггя, цм сакрзфлм првмоыє укмвз
гйя имгм жгіиплдлля, а ракме як
нодгправлзк гдоеавлзт (нубйіфлзт)
ілрдодпів. Сакд жажлафдлзи нігтіг
жлаихмв вігмбоаедлля у рдкпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз, лагійзвхз номку-

оаруоу у гдоеавлмку кдталіжкі мпмбйзвмы, вйапрзвмы рійщкз їи сулкуієы нубйіфлмгм нодгправлзка, таоакрдо нмвлмваедлщ якмї є жабджндфувайщлзк 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 прарупу номкуоаруоз, а ракме жакмлмгавфд нмпзйдлля гаоалріи лджайделмпрі
номкуомоів жандодфдлщ лд взкйзкає,
рм жкдлхдлля жакмлммтмомллмгм ра
ноавмжатзплмгм нмрдлуіайу номкуоаруоз хйятмк нмвлмгм пкапувалля
лагйягмвзт нмвлмваедлщ нмжа козкілайщлмы псдомы, ж уоатувалляк мпмбйзвмпрди ноавмвмї пзпрдкз ра іплуыфзт в Укоаїлі ноавмвзт одайіи,
вваеаєкм буйм нмкзйкмвзк.
Щд мглд нзралля, якд нмродбує
увагз, нмв’яжалм ж номудгуомы нозжлафдлля ра жвійщлдлля Гдлдоайщлмгм
номкуомоа, якзи мфмйыє номкуоаруоу
в Укоаїлі. Вігмкм, цм имгм нозжлафає
ла нмпагу ра жвійщляє ж нмпагз жа
жгмгмы Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз Поджзгдлр Укоаїлз (пр. 131№ Кмлпрзрууії Укоаїлз).
У н. 34 Звіру ж євомндипщкзт пралгаорів цмгм лджайделмпрі пугмвмї
пзпрдкз лагмймхуєрщпя, цм нмоягмк
нозжлафдлля ра жвійщлдлля Гдлдоайщлмгм номкуомоа вігігоає ваейзву
омйщ гйя ноавзйщлмгм сулкуімлувалля номкуоаруоз. Ваейзвм, цмб пнмпіб
вігбмоу Гдлдоайщлмгм номкуомоа жабджндфував гмвіоу гомкагпщкмпрі ра
нмвагу пугмвмї і ыозгзфлмї номсдпії.
Кмкіпія одкмкдлгує жайуфарз гм ракмгм номудпу «номсдпіилзи, лднмйірзфлзи 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, мпкійщкз ракмгм омгу оіхдлля кає, нозлаиклі, гдякзи озжзк бурз нмйірзжм-
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валзк фдодж взкмгу мрозкалля жгмгз
віг Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз [19,
н. 33].
Коік рмгм гм нмвлмваедлщ Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, жгіглм ж н. 25
пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз, н.н. 1 ф. 2
пр. 42 Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» лайдезрщ взпймвйдлля лдгмвіоз 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 Гдлдоайщлмку номкуомоу Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз каырщ бурз пкапмвалі.
Пігпукмвуыфз
взцдвзкйагдлд,
нозтмгзкм гм взплмвку, цм номкуоаруоа в Укоаїлз сулкуімлує як єгзла,
аврмлмкла пзпрдка жабджндфдлля ноавмпуггя ра нодгправлзурва гдоеавлзт (нубйіфлзт) ілрдодпів у пугі, ілпрзрууіилд
нмпзйдлля
якмї
мб’єкрзвлм нмродбує вгмпкмлайдлля
прарупу Гдлдоайщлмгм номкуомоа. Дйя
взноавгалмгм (в пуфаплзт укоаїлпщкзт одайіят) нмпзйдлля ноавмжатзплмгм ра жакмлммтмомллмгм нмрдлуіайу
номкуоаруоз, ваейзвзк є ндодгйяг її
кмкндрдлуії нмжа кдеакз козкілайщлмї псдоз.
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Пмгкмнаєв С. В. Ілпрзрууіилм-ноавмвзи апндкр сулкуімлувалля номкуоаруоз в
Укоаїлі
Нагалм ілпрзрууіилм-ноавмву таоакрдозпрзку номкуоаруоз ніпйя жкілз її кмлпрзрууіилмгм прарупу в Укоаїлі. Взмкодкйдлм ланояк гйя ілпрзрууіилмгм нмпзйдлля
номкуоаруоз нмв'яжалзи іж вгмпкмлайдлляк прарупу Гдлдоайщлмгм номкуомоа. Звдолурм увагу ла лдмбтігліпрщ ндодгйягу кмкндрдлуії номкуоаруоз нмжа кдеакз козкілайщлмї псдоз.
Кйыфмві пймва: пзпрдка номкуоаруоз, кіпуд ра омйщ номкуоаруоз, Гдлдоайщлзи
номкуомо, ноавмпуггя, пугмва вйага,
Пмгкмнадв С. В. Илпрзруузмлайщлм-ноавмвми апндкр сулкузмлзомвалзя номкуоаруош в Укоазлд
Нагала злпрзруузмлайщлм-ноавмвая таоакрдозпрзка номкуоаруош нмпйд зжкдлдлзя дд кмлпрзруузмллмгм прарупа в Укоазлд. Вшгдйдлм ланоавйдлзд гйя злпрзруузмлайщлмгм упзйдлзя номкуоаруош пвяжаллмд п пмвдохдлпрвмвалздк прарупа Гдлдоайщлмгм номкуомоа. Обоацдлм влзкалзд ла лдмбтмгзкмпрщ ндодпкмроа кмкндрдлузз
номкуоаруош влд угмймвлми псдош.
Кйыфдвшд пймва: пзпрдка номкуоаруош, кдпрм з омйщ номкуоаруош, Гдлдоайщлши
номкуомо, ноавмпугзд, пугдблая вйапрщ
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 lawenforcement 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
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Роль медіації в системі ювенальної
юстиції
Зймфзлліпрщ лднмвлмйірліт взжлафаєрщпя як мгла ж лаиакруайщліхзт козкілмймгіфлзт номбйдк, цм
вігмбоаеає лд йзхд мплмвлі рдлгдлуії
жймфзллзт номявів у гдоеаві, а и
взпрунає ілгзкармомк кмоайщлмгм
жгмомв’я пупнійщпрва и гає жкмгу
пномглмжуварз жагайщлі ндопндкрзвз і
омжвзрмк жймфзллмпрі в каибурлщмку
[3, п. 1].
Укоаїла, як і впя пвірмва пнійщлмра ла хйяту вномвагедлля лмвзт
дсдкрзвлзт жапмбів бмомрщбз жі жймфзлліпры лднмвлмйірліт. Змкодка, у
пуфаплзт укмват одсмокувалля ывдлайщлмї ыпрзуії, мплмвлі ланоякз
вгмпкмлайдлля номсійакрзкз жймфзллмпрі лднмвлмйірліт вкйыфаырщ:
гукаліжауіы козкілайщлзт нмкаоалщ;
хзомкд жапрмпувалля нодвдлрзвлмї
ноакрзкз, номбауії; ніггмрмвку взпмкмквайісікмвалзт кагоів ывдлайщлмї
нмйіуії, номбауії, пмуіайщлзт ндгагмгів, нпзтмймгів, цм пндуіайіжуырщпя
ла ноакрзфліи омбмрі нм кмодкуії вігтзйдлщ у нмвдгілуі гірди ра нігйірків;
какпзкайщлу уфапрщ гомкагпщкзт
могаліжауіи у одайіжауії жатмгів номсійакрзкз жймфзллмпрі лднмвлмйірліт; нмпріилзи кмлромйщ ж бмку унмвлмваедлзт могалів гдоеавз жа пік'я-

кз гоунз пмуіайщлмгм озжзку, а ракме вномвагедлля кдгіауії (віглмвлмгм ноавмпуггя). Такзк фзлмк, у
жанмбігаллі жймфзллмпрі лднмвлмйірліт
нозикаырщ
уфапрщ
мкодкі
пуб’єкрз, які пкйагаырщ пмбмы єгзлу
пзпрдку жі пнійщлзкз уіййы ра жавгалляк.
Поз ущмку в Укоаїлі у козкілайщлмку номудпі ндодваеає каоайщлзи
нігтіг. Дзрзла, яка фдодж пкйаглі
езррєві мбправзлз вндохд цмпщ
вкоайа, кмед нмроанзрз жа гоарз ла
роз омкз. За прарзпрзкмы Гдлномкуоаруоз, в 70% взнагкат лднмвлмйірліи ноавмнмоухлзк, якзи нмроанзв
жа гоарз ла промк бійщхд мглмгм омку,
нмроанйяє у в'яжлзуы нмврмолм [6].
Поз ущмку жа кмогмлмк акрзвлм жапрмпмвуєрщпя айщрдоларзвлзи хйят
взоіхдлля кмлсйікрів як жа уфапры
гмомпйзт, рак і лднмвлмйірліт – кдгіауія (віглмвлд ноавмпуггя). Сакд
рмку гдрайщлд гмпйігедлля ілпрзруру
кдгіауії у пзпрдкі ывдлайщлмї ыпрзуії
є лаоажі акруайщлзк.
Окодкі апндкрз сулкуімлувалля
ілпрзруру кдгіауії в кмлуднуії ывдлайщлмї ыпрзуії ла лаукмвмку оівлі
гмпйігеувайзпя у ноауят вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт, жмкод-
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ка: Ю. В Бауйіла, І. А. Вмирыка,
О. В. Маокмвзфдвмї, Д. Б. Єйзпєєва,
І. І. Єкдйщялмвмї, Н. В. Оорзлпщкмї,
В. Я. Тауія, Н. Туокал, А. А., Шзокзла ра ілхзт. Вмглмфап нзралля ном
омйщ кдгіауії у псдоі жанмбігалля
козкілайщлзк
ноавмнмоухдлляк
лднмвлмйірліт оаліхд лд взвфаймпя.
Дірз у кмлсйікрі ж жакмлмк, рмбрм
які вфзлзйз козкілайщлі абм агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля, вігнмвіглм
гм фзллмгм жакмлмгавпрва ра кіелаомглзт жмбмв’яжалщ Укоаїлз, жмкодка
Кмлвдлуії ООН ном ноава гзрзлз,
нмродбуырщ лайделмгм нмвмгедлля ж
бмку гдоеавз, ж уоатувалляк вікмвзт, сіжзфлзт ра нпзтмймгіфлзт мпмбйзвмпрди, а ракме укмв, в якзт вмлз
ндодбуваырщ. Нд кдлх ваейзвзк є
жабджндфдлля жатзпру ноав гірди у
кмлракрі ж жакмлмк – гірди-нмрдонійзт віг ноавмнмоухдлщ ра лдгбаймгм правйдлля ж бмку гмомпйзт, а ракме гірди-пвігків жймфзллзт гіялщ
[7].
Нджваеаыфз ла рд, цм пвір жкілыєрщпя, жкілыырщпя лахі роагзуіилі
уявйдлля ном хйятз нмндодгедлля
жймфзллмпрі, кдру і нозжлафдлля нмкаоалля мпмбак, які вфзлзйз жймфзл,
кз впд бійщхд нікйуєкмпя ном нозомглі ноава йыгзлз, ном вдотмвдлпрвм
ноава у жатзпрі ноав мпмбз, у рмку
фзпйі в козкілайщлмку пугмфзлпрві,
рзк лд кдлхд пакд мпмба, її мпмбзпріпрщ жайзхаєрщпя нмжа увагмы смокайщлзт номудгуо омжпйігувалля і
пугмвмгм
омжгйягу
козкілайщлмї
пноавз [4, п. 16].
На пщмгмгліхліи фап кдгіауія є
мглзк іж лаинмнуйяоліхзт айщрдоларзвлзт пнмпмбів водгуйывалля пнмоів
(кмлсйікрів) у омжвзлдлзт коаїлат
пвіру. Віл ндодгбафає жайуфдлля нмпдодглзка (кдгіармоа), якзи гмнмкагає прмомлак кмлсйікру лайагмгзрз
номудп кмкулікауії, номалайіжуварз
кмлсйікрлу пзруауіы ракзк фзлмк,
цмб прмомлз пакмпріилм жкмгйз мбоарз рми ваоіалр оіхдлля, якзи жагмвмйщлзрщ ілрдодпз і нмродбз мбмт
уфаплзків пнмоу [8].
Звзфаилм, кз кмедкм првдогеуварз, цм пзпрдка віглмвлмгм ноавм-
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пуггя (кдгіауія) є лмвдймы гйя вірфзжлялмї ывдлайщлмї ыпрзуії. Так, ла
вігкілу віг дсдкрзвлмгм жапрмпувалля кдгіауії жа уфапрі лднмвлмйірліт в
євомндипщкзт коаїлат, як дсдкрзвлмгм жапмбу кмейзвмгм айщрдоларзвлмгм взоіхдлля пнмоу ла гмпугмвмку
драні, в лахіи коаїлі номудп вномвагедлля ілпрзруру кдгіауії є лд гм
кілуя жавдохдлзк і нмродбує жакмлмгавфмгм жакоінйдлля. Хмфа и праррды
124 Кмлпрзрууії Укоаїлз ндодгбафдлм
кмейзвіпрщ гмпугмвмгм нмоягку водгуйывалля пнмоу.
Зауваезкм, цм лджваеаыфз ла
номгукрзвлзи жакмлмрвмофзи номудп
у оакуопі вкажалмгм нзралля, лаоажі
жакмлу ном кдгіауіы ла нозилярм,
цм пвмєы фдогмы гайщкує нмвлмуіллд сулкуімлувалля ілпрзруру кдгіауії в Укоаїлі. Ндмбтіглм жажлафзрз
ндодвагз ра омйщ кдгіауії пакд у жанмбігаллі жймфзллмпрі лднмвлмйірліт.
Зваеаыфз ла рми сакр, цм лаифапріхд вндохд лднмвлмйірлі вфзляырщ
гоіблі коагіекз, рм жабджндфдлля
укмв нозкзодлля ж нмрдонійзк гм
нмфарку абм ніг фап пугмвмгм омжгйягу пноавз кмед вояруварз лднмвлмйірлщмгм віг козкілайщлмгм каибурлщмгм. Такзк фзлмк, првмодлля дсдкрзвлмї пзпрдкз кдгіауії, яка жлафлм
омжвалраезрщ пугмву пзпрдку, є мглзк іж ноімозрдрлзт жавгалщ лахмї
гдоеавз.
Щм е гм пакмгм рдокілу кдгіауії,
рм лаукмвуі нм-оіжлмку роакруырщ
галд нмлярря. Як нозкйаг, І. І. Єкдйщялмва жажлафає, цм віглмвлд ноавмпуггя бажуєрщпя ла ігдят нозкзодлля
кмлсйікруыфзт прмоіл, нознзлдлля
пакмгм кмлсйікру (взкйыфаыфз жапугедлля ра нмкаоалля взлуваруів
кмлсйікру) хйятмк вжаєклмгм взбафдлля, каярря у вфзлдлмку, упвігмкйдлля кмоайщлмї ра ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлзи жймфзл і
мбмв’яжку вігхкмгувалля жанмгіялмї
едорві сіжзфлмї, кмоайщлмї ра кардоіайщлмї хкмгз [2].
Поз ущмку ла гукку Н. В. Оорзлпщкмї, кдгіауія є номудгуомы лайагмгедлля віглмпзл кіе нмрдонійзк
ра ноавмнмоухлзкмк жа гмнмкмгмы
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родрщмї лджайделмї прмомлз – кдгіармоа [5, п. 122].
Злафлм хзохд взжлафдлм нмлярря кдгіауії у номдкрі жакмлу «Пом
кдгіауіы», жмкодка, гмбомвійщла, нмжапугмва, кмлсігдлуіила, проукруомвала номудгуоа, ніг фап якмї прмомлз
жа гмнмкмгмы кдгіармоа (кдгіармоів)
лакагаырщпя водгуйыварз кмлсйікр
(пніо) хйятмк ндодгмвмоів [1]. Вкажалзи номдкр жакмлу взжлафає ноавмві жапагз ра нмоягмк номвдгдлля кдгіауії в Укоаїлі.
Вмглмфап ла мплмві алайіжу лаукмвзт ра жакмлмрвмофзт гмомбмк у
псдоі взвфдлля нмлярря кдгіауії,
номнмлуєкм аврмопщкд взжлафдлля
«ывдлайщлмї кдгіауії» ніг якзк пйіг
омжукірз гмбомвійщлу нмжапугмву
номудгуоу водгуйывалля пнмоу кіе
лднмвлмйірлік, якзи вндохд вфзлзв
ноавмнмоухдлля ра взжлав сакр имгм
пкмєлля ра ілхмы прмомлмы кмлсйікру, жа уфапрі ра гмнмкмгз родрщмї прмомлз (кдгіармоа).
Вмглмфап номвдгдлзи лакз алайіж номдкру жакмлу ном кдгіауіы, гав
жкмгу мкодпйзрз ояг мпмбйзвмпрди
кдгіауії:
1) кдгіауія кмед жапрмпмвуварзпя гйя водгуйывалля пнмоів у оіжлзт
ноавмвіглмпзлат (агкіліпроарзвлзт,
гмпнмгаопщкзт, пікдилзт, роугмвзт,
узвійщлзт ра ілхзт псдоат пупнійщлзт віглмпзл), а ракме у козкілайщлзт номвагедллят (укйагдлля угмг
ном нозкзодлля кіе нмрдонійзк ра
нігмжоывалзк, мбвзлувафдлзк);
2) кдгіармомк кмед бурз бугщяка сіжзфла мпмба, яка кає взцу
мпвіру ра ніггмрмвку у псдоі кдгіауії;
3) кдгіауія кмед номвмгзрзпщ
йзхд жа вжаєклмы жгмгмы прмоіл
кмлсйікру;
4) жа жвдолдлля сіжзфлзт абм
ыозгзфлзт мпіб водгуйывалля пнмоу
кдгіармомк кмед вігбуварзпя як гм
жвдолдлля гм пугу рак і ніг фап взкмлалля оіхдлля пугу.
Хмріймпя б лагмймпзрз ла лдабзякмку жлафдллі кдгіауії у бмомрщбі жі
жймфзлліпры лднмвлмйірліт. Агед
кдгіауія гмнмкагає убдодгрз лднмвлмйірліт віг козкілайщлзт нмкаоалщ,

а мред і жбдодгрз пмуіайщлд і кмоайщлд жгмомв’я нігйірків ра пупнійщпрва.
Помудгуоа кдгіауії жапрмпмвуєрщпя у взнагку, якцм унмвлмваедлі
гдоеавлі могалз омжуілыырщ пзруауіы як кдгіабдйщлу, рмбрм кмела
нознупрзрз кмейзвіпрщ взоіхдлля
кмлсйікру жа гмнмкмгмы кдгіауії. Нд
впі козкілайщлі ноавмнмоухдлля, гд
нмрдонійзи фз ноавмнмоухлзк є лднмвлмйірлік, нігнагаырщ ніг кдгіауіилзи кдталіжк. У бійщхмпрі взнагків уд жймфзлз, які пнозфзлзйз лд
ряекі лапйігкз [5, п. 123].
Наоажі в Укоаїлі ніггмрмвйдлм
ніймрлі номдкрз Помгоакз віглмвлмгм
ноавмпуггя цмгм лднмвлмйірліт, які
ґоулруырщпя ла віглмвлзт нігтмгат у
козкілайщлзт номвагедллят і каырщ
ла кдрі какпзкайщлм оаллє взвдгдлля лднмвлмйірліт іж козкілайщлмгм
номудпу. Вкажалі ніймрлі номдкрз
вномвагедлм ла бажі пзпрдкз лагалля
бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкмгз у хдпрз одгімлат – Дмлдущкіи, Огдпщкіи,
Лщвівпщкіи, Лугалпщкіи, Мзкмйаївпщкіи ра Хаоківпщкіи мбйапрят. Ваейзвм
жауваезрз, цм номгоака жапрмпмвуєрщпя гм лднмвлмйірліт лд у впіт взнагкат, а йзхд ноз вфзлдллі козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ лдвдйзкмї ра
пдодглщмї ряекмпрі і ндодгбафає жупроіф лднмвлмйірлщмгм ж нмрдонійзк
жа уфапрі кдгіармоа ж кдрмы жабджндфдлля вігхкмгувалля жавгалмї хкмгз
ра нозкзодлля прмоіл. Такме ваейзвзкз апндкракз і укмвакз гйя жапрмпувалля номгоакз віглмвйдлля гм
лднмвлмйірліт, які є нігмжоывалзкз у
вфзлдллі козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля є:
1) лаявліпрщ нмрдоніймї прмомлз;
2) взжлалля нігмжоывалзк сакру вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля;
3) вфзлдлля козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля вндохд;
4) лагалля жгмгз нігмжоывал6зк
ра нмрдонійзк ла уфапрщ в номгоакі
віглмвйдлля.
Зажлафзкм, цм лаоажі у номгоакат віглмвйдлля гйя лднмвлмйірліт
нмпдодглзкакз (кдгіармоакз) є агвмкарз, які номихйз пндуіайщлі куо-
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пз лавфалля ра пнівноауыырщ іж пзпрдкмы бджмнйарлмї ноавмвмї гмнмкмгз. Оплмвлзк жавгалляк кдгіармоа є
нозкзодлля нігмжоывалмгм ж нмрдонійзк і лдгмвдгдлля пноавз гм пугмвмгм омжгйягу. Поз нмжзрзвлзт оджуйщрарат кдгіауії, лднмвлмйірліи
ноавмнмоухлзк лд бугд нозряглурзи
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі,
номрд жмбмв’яжалзи вігхкмгуварз
хкмгу нмрдоніймку. Звзфаилм, нозкзодлля прмоіл пнмоу лд є кілудвмы
кдрмы кдгіауії, а вігхкмгувалля
хкмгз нігмжоывалзк нмрдоніймку лд
жвійщляє ндохмгм віг мбмв’яжків упулдлля номбйдк, які пнозяйз вфзлдллы лзк козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля. У жв’яжку ж фзк, лднмвлмйірліи нігмжоывалзи жмбмв’яжалзи номтмгзрз ілгзвігуайщлі номгоакз, які
омжомбйяырщпя жа уфапрі ноауівлзків
могалів номбауії, нпзтмймгів, ілхзт
пндуіайіпрів ра ланоавйдлі ла жлзедлля оівля кмлсйікрлмпрі, ікнуйщпзвлмпрі ра кмлромйы жа дкмуіякз у
лднмвлмйірлщмгм.
За галзкз Міліпрдопрва ыпрзуії
Укоаїлз бійщхіпрщ ніймрлзт номдкрів

номгоак віглмвйдлля гйя лднмвлмйірліт є упніхлзкз. Мдгіармоз гмнмкагаырщ лднмвлмйірлщмку ра нмрдоніймку
жомжукірз
мгзл
мглмгм,
ж’япуварз нозфзлз ілузгдлру, цм
правпя, а нігмжоывалмку взжларз
номвзлу ра ндодмпкзпйзрз пвмы нмвдгілку і впд е ракз гмпяглурз кілудвмї кдрз жупроіфі – нозкзодлля.
Оред, вномвагедлля кдгіауії в
Укоаїлі є оярівлзк калармк гйя лднмвлмйірліт, які мпрунзйзпя і вндохд
вфзлзйз ноавмнмоухдлля, жмкодка,
лд нмроанзрз жа гоарз, а мред улзклурз козкілайщлмгм каибурлщмгм,
ндодмпкзпйзрз пвмы нмвдгілку, пакмпріилм вігхкмгуварз хкмгу, жавгалу
ілхіи прмомлі кмлсйікру, ра прарз ла
хйят взноавйдлля. Вмглмфап воатувалля жаоубіелмгм гмпвігу у псдоі
кдгіауії ра жакмлмгавфд жакоінйдлля
вкажалмгм ілпрзруру в Укоаїлі лд йзхд омжвалраезрщ пугмву пзпрдку ра
нозхвзгхзрщ взоіхдлля пугмвзт
пнмоів, а и жабджндфзрщ нмвлмуіллд
сулкуімлувалля цд мглмгм дсдкрзвлмгм ланояку жанмбігалля жймфзллмпрі лднмвлмйірліт — кдгіауії.
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Кмодлык А. А. Рмйщ кдгіауії в пзпрдкі ывдлайщлмї ыпрзуії
У праррі жгіиплдлм алайіж пуфаплмгм пралу вномвагедлля кдгіауії в Укоаїлі. Дмпйігедлм ноавмві жапагз ра нмоягмк номвдгдлля кдгіауії в Укоаїлі ла мплмві номдкру
жакмлу ном кдгіауіы. Рмжгйялурм лаукмві нмжзуії цмгм взжлафдлля нмлярря «кдгіауія». Заномнмлмвалм аврмопщкд взжлафдлля рдокілу «ывдлайщла кдгіауія». Зажлафдлм
ном дсдкрзвліпрщ ніймрлзт номдкрів номгоак віглмвйдлля гйя лднмвлмйірліт, які є
нігмжоывалзкз у вфзлдллі козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля. Зомбйдлм взплмвмк, цм
жакмлмгавфд жакоінйдлля кдгіауії в Укоаїлі лд йзхд омжвалраезрщ пугмву пзпрдку ра
нозхвзгхзрщ взоіхдлля пугмвзт пнмоів, а и жабджндфзрщ нмвлмуіллд сулкуімлувалля цд мглмгм гієвмгм ланояку жанмбігалля жймфзллмпрі лднмвлмйірліт.
Кйыфмві пймва: жймфзлліпрщ лднмвлмйірліт, кдгіауія, ывдлайщла кдгіауія, ніймрлі
номдкрз, жанмбігалля жймфзллмпрі, пнмоз.
Кмодлык А. А. Рмйщ кдгзаузз в пзпрдкд ывдлайщлми ыпрзузз
В прарщд мпуцдпрвйдл алайзж пмводкдллмгм пмпрмялзя ввдгдлзя кдгзаузз в Укоазлд. Иппйдгмвалш ноавмвшд мплмвш з нмоягмк номвдгдлзя кдгзаузз в Укоазлд ла
мплмвд номдкра жакмла м кдгзаузз. Раппкмродлш лауфлшд нмжзузз мрлмпзрдйщлм
мнодгдйдлзя нмлярзя «кдгзаузя». Подгймедлм аврмопкмд мнодгдйдлзд рдокзла
«ывдлайщлая кдгзаузя». Оркдфдла ъссдкрзвлмпрщ нзймрлшт номдкрмв номгоакк
вмппралмвйдлзя гйя лдпмвдохдллмйдрлзт, кмрмошд явйяырпя нмгмжодвадкшкз в пмвдохдлзз нодпрунйдлзя. Сгдйал вшвмг, фрм жакмлмгардйщлмд жакоднйдлзд кдгзаузз
в Укоазлд лд рмйщкм оажгоужзр пугдблуы пзпрдку з упкмозр одхдлзд пугдблшт пнмомв, лм з мбдпндфзр нмйлмудллмд сулкузмлзомвалзд дцд мглмгм гдипрвдллмгм ланоавйдлзя нодгунодегдлзя нодпрунлмпрз лдпмвдохдллмйдрлзт.
Кйыфдвшд пймва: нодпрунлмпрщ лдпмвдохдллмйдрлзт, кдгзаузя, ывдлайщлая кдгзаузя, нзймрлшд номдкрш, нодгмрвоацдлзя нодпрунлмпрз, пнмош.
Korenyuk A. The role of mediation in the juvenile justice system
The article analyses of the current state of introduction of mediation in Ukraine. The
legal bases and procedure of mediation in Ukraine on the basis of the draft law on
mediation have been investigated. The scientific positions concerning the definition of the
term "mediation" are considered. The author's definition of the term "juvenile mediation"
is proposed.
The author formulates a number of features of mediation:
1) mediation can be used to resolve disputes in various legal relations
(administrative, economic, family, labor, civil and other spheres of public relations), as
well as in criminal proceedings (concluding conciliation agreements between the victim
and the suspect, the accused)
2) a mediator can be any natural person who has a higher education and training in
the field of mediation;
3) mediation can be carried out only by mutual agreement of the parties to the
conflict;
4) for the appeal of individuals or legal entities, the settlement of the dispute by the
mediator may occur both before the appeal to the court and upon execution of the court
decision.

123

Публiчне право № 4 (36) (2019)
The effectiveness of pilot projects of recovery programs for minors who are suspected
of committing a crime is noted. It is concluded that the introduction of mediation in
Ukraine by a rescue rope for minors has stumbled and for the first time committed
offenses, in particular, not to be imprisoned, which means avoiding the criminal future,
rethinking their behavior, independently compensating for harm caused to the other side
of the conflict, and embarking on the path to correction.
At the same time, taking into account foreign experience in the field of mediation
and legislative consolidation of this institution in Ukraine will not only relieve the
judicial system and speed up the resolution of judicial disputes, but also ensure the full
functioning of another effective crime prevention line of minors – mediation.
The legislative consolidation of mediation in Ukraine will not only relieve the
judicial system and accelerate the resolution of litigation, but also ensure the full
functioning of another effective direction of prevention of juvenile crime.
Key words: juvenile delinquency, mediation, juvenile mediation, pilot projects, crime
prevention, disputes.
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Військовий суд: сучасна українська
парадигма
На пщмгмглі жгарліпрщ пугмвмї
вйагз гм жагмвмйдлля нмродб гомкагял іж жгіиплдлля пугмфзлпрва взжлафаєрщпя коіжщ нозжку гмпрунлмпрі
пугу гйя йыгди, кмейзвмпрі пвмєфаплмгм віглмвйдлля пноавдгйзвмпрі,
мбґоулрмвалмгм нозряглдлля взллмгм
гм вігнмвігайщлмпрі, мндоарзвлмпрі
пугмвмгм
омжгйягу,
лаявлмпрі
вігнмвіглмгм кагомвмгм одпуопу ра
гмпрарлмпрі лмокарзвлмгм водгуйывалля
вігноавйдлля
ноавмпуггя
рмцм.
Уоатмвуыфз вмєллзи кмлсйікр
ла птмгі Укоаїлз, жлафлд жбійщхдлля
фзпдйщлмпрі Збомилзт Сзй Укоаїлз,
оіпр кійщкмпрі козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ, вфзлдлзт віипщкмвмпйуебмвуякз, – лдвзоіхдлмы жайзхаєрщпя номбйдка іж віглмвйдлля гіяйщлмпрі в Укоаїлі віипщкмвзт пугів.
Вкажала гдоеавла пугмва ілпрзрууія
іплувайа гм вдодпля 2010 омку ра буйа йіквігмвала влапйігмк ндвлзт
пуб’єкрзвлзт ра мб’єкрзвлзт фзллзків. На пщмгмглі козкілайщлі номвагедлля у пноават ном козкілайщлі
ноавмнмоухдлля, вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз, омжгйягаырщ пуггі, які
лд каырщ дйдкдлраолмгм гмпвігу
віипщкмвмї пйуебз. Коік рмгм, воатмвуыфз кмлудлроауіы віипщк ла птмгі

Укоаїлз і рдозрмоіайщлзи нозлузн
пугмфзлпрва, фапрм ракі пноавз
взоіхуырщ пуггі, кмроі у рми фз ілхзи пнмпіб нмв’яжалі ж рзкфапмвм
мкунмвалзкз рдозрмоіякз Дмлдущкмї
ра Лугалпщкмї мбйапрди: оаліхд номезвайз рак, каырщ омгзфів ла
лднігкмлромйщліи Укоаїлі рдозрмоії
рмцм, а мред, лд кмеурщ нозикарз
лдундодгедлзт, жакмллзт і пноавдгйзвзт оіхдлщ у козкілайщлзт номвагедллят ном віипщкмві жймфзлз ра
ном жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз.
Свмєфаплд
взоіхдлля
номвагедлщ ном віипщкмві жймфзлз, пноав
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля,
пнмоів у нмоягку Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм 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 лагіилмку 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 урвмодлля ра гіяйщлмпрі віипщкмвзт пу-
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гів. Так, могаліжауіилм-ноавмві жапагз гіяйщлмпрі віипщкмвзт пугів
гмпйігеувайз, жмкодка, ракі вфдлі: О. М. Лмцзтіл, С. В. Овдофук,
Я. Я. Рмкалмвпщкзи, М. М. Сдлщкм,
О. С. Ткафук, В. В. Тмнфіи, В. П. Шдвфдлкм, В. І. Шзхкіл ра ілхі.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля наоагзгкз 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 козкілайщлзт номвагедлщ ном віипщкмві
жймфзлз ра жлафлу кардгмоії жймфзлів,
вфзлдлзт віипщкмвмпйуебмвуякз, а
ракме номвагедлщ ном «віипщкмві»
агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. У
жв’яжку ж узк, взлзкйа лагайщла нмродба првмодлля в пзпрдкі пугмупромы віипщкмвзт пугів як пугів
жагайщлмї ыозпгзкуії ж уоатувалляк
мпмбйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйуебмвуя, а ракме вігкіллмпрди у рдозрмоіайщлмку нозлузні їт нмбугмвз і
мпмбйзвмпрди кагомвмгм ланмвлдлля
нмпаг пуггів ра ыозпгзкуії віипщкмвмгм пугу.
Впд лавдгдлд пвігфзрщ ном
лагайщлу лдмбтігліпрщ урвмодлля в
пзпрдкі пугмвмї вйагз лахмї гдоеавз
віипщкмвзт пугів, які жкмеурщ дсдкрзвлм жгіиплыварз пугмфзлпрвм у
Збомилзт Сзйат Укоаїлз ра ілхзт
урвмодлзт вігнмвіглм гм жакмлу
віипщкмвзт смокуваллят.
Так, Кмлпрзрууія Укоаїлз ндодгбафає гва нозлузнз нмбугмвз пзпрдкз жагайщлзт пугів: нозлузн рдозрмоіайщлмпрі; 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 номсдпіилмї гіяйщлмпрі, а фапрзла 2
праррі 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз ндодгбафає лмоку, вігнмвіглм гм якмї
жакмлмк кмеурщ бурз взжлафдлі ракме ілхі жапагз пугмфзлпрва [1].
Позлузн рдозрмоіайщлмпрі віипщкмвзт пугів, як нмкажайа ноакрзка їт
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гіяйщлмпрі, взноавгав пдбд. Віл одайіжуєрщпя фдодж сулкуімлувалля
віипщкмвзт мкоуелзт пугів ла рдозрмоії мглмгм абм кійщкмт гаоліжмлів ра
взжлафдлля їт ыозпгзкуії у кдеат
ыозпгзкуії жагайщлзт пугів.
Позлузн
нодгкдрлмї
пндуіайіжауії ноз жгіиплдллі пугмфзлпрва
вкйыфає:
– жагайщлу пндуіайіжауіы (нмгій
гіяйщлмпрі пугу ла мкодкі взгз ноавмпуггя, а пакд: узвійщлд, козкілайщлд, у агкіліпроарзвлзт пноават, ноавмпуггя у пноават ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля);
– мкодку пндуіайіжауіы (гзсдодлуіауія рзт ыозпгзкуіи, які урвмоыырщпя жа лапйігкакз жагайщлмї
пндуіайіжауії);
– влуроіхлы пндуіайіжауіы (жакоінйдлля пуггів жа ндвлзкз кардгмоіякз 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, агкіліпроарзвлзт 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 мжлафдлі взцд кмрзвз, їт лд кмела лажзварз «лагжвзфаилзкз» фз «мпмбйзвзкз».
Рмжгйяг пугмвзт пноав віипщкмвзкз 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 улмокмвала жакмлмгавпрвмк ра нігжакмллзкз
акракз ж нзралщ номтмгедлля віипщкмвмї 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 агкіліпроарзвлзт акрів, гіи і оіхдлщ кмкалгувалля цмгм гомхмвмгм ра ілхмгм кардоіайщлмгм жабджндфдлля, лагалля
езрйа ніг фап номтмгедлля пйуебз,
бджгіяйщлмпрі кмкалгувалля, омжгйяг
козкілайщлзт ра агкіліпроарзвлзт
номвагедлщ рмцм.
Віипщкмвзк жймфзлак нозпвяфдлзи омжгій XIX КК Укоаїлз «Зймфзлз номрз впралмвйдлмгм нмоягку
лдпдлля віипщкмвмї пйуебз (віипщкмві
жймфзлз)», якзи вкйыфає козкілайщлі ноавмнмоухдлля номрз впралмвйдлмгм жакмлмгавпрвмк нмоягку лдпдлля абм номтмгедлля віипщкмвмї
пйуебз,
вфзлдлі
віипщкмвмпйуебмвуякз, а ракме віипщкмвмжмбмв’яжалзкз ніг фап номтмгедлля лзкз лавфайщлзт абм пндуіайщлзт
жбмоів, рмбрм жймфзлз, вфзлдлі
пндуіайщлзк пуб’єкрмк – віипщкмвмпйуебмвудк.
Оглак, лавдгдлзи ндодйік пноав,
цм пкйагаырщ віипщкмву ыозпгзкуіы,
нмвзлдл
бурз
ндодгйялурзи
ж
уоатувалляк
взкмг
пуфаплмпрі,
лзліхлщмї пзруауії в Укоаїлі, вдгдлляк бмимвзт гіи ла птмгі лахмї гдоеавз ра ужгмгедлзи іж пралмк ра ндопндкрзвакз сулкуімлувалля і омжвзрку ЗС Укоаїлз, куопу лахмї
гдоеавз ла впрун гм НАТО.
Сндузсіка жавгалщ, нмкйагдлзт
ла віипщкмві смокувалля, лаявліпрщ
вдйзкмї кійщкмпрі жбомї, лджакмллзи
мбіг лаокмрзфлзт одфмвзл рмцм бджукмвлм, нмродбує і жлафлмї жа мбпягмк
омбмрз ж нмндодгедлля жймфзллмпрі
пдодг віипщкмвмпйуебмвуів. У жв’яжку
ж узк, пкйайапя багармоіфла, таоакрдола 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, рдозрмоіайщла нігпугліпрщ пноав якзт
нмв’яжала ж лаявлмы проукруомы гзпймкауії віипщкмвзт смокувалщ [2,
п. 1−21]. Опралля гає жкмгу жомбзрз
уі пугз гмпрунлзкз гйя йыгди, жлафлм 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 номвагедлля цмгм віипщкмвмпйуебмвуів,
які омжгйягаырщпя рдозрмоіайщлзкз
пугакз, вігкйагаырщпя у «гмвгзи
яцзк». Навірщ дйдкдлраолі «мглмдніжмглі» номвагедлля уієї кардгмоії
розваырщ омкакз. Звзфаилм, цм ракзи омжгйяг нмоухує нозлузн
лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля, нігозває
віоу віипщкмвмпйуебмвуів у пноавдгйзвіпрщ.
Позфзлмы ущмгм є вдйзкд лавалраедлля ла пуггів ра їт лдкмкндрдлрліпрщ у нзраллят віипщкмвмї пйуебз,
лджлалля нмоягку нозилярря оіхдлщ
кмкалгзоакз в укмват бмимвмї мбпралмвкз, взкмлалля узт оіхдлщ
нігйдгйзкз рмцм.
Кмкалгувалля віипщкмвзт фапрзл
мбуодлд лдмбтігліпры жабджндфуварз
вйаплзкз пзйакз нозбурря віипщкмвмпйуебмвуів гм кіпудвмгм пугу, агед
уд хкмгзрщ взкмлаллы мбмв’яжків
віипщкмвмї пйуебз ра пнозфзляє гмгаркмві сілалпмві взроарз.
Коік рмгм, пдоимжлмы номбйдкмы
є вігпурліпрщ єгзлмї ноакрзкз у
пноават ном віипщкмві жймфзлз ра ном
жймфзлз, вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз. Щмб упралмвзрз лаявліпрщ
фз вігпурліпрщ у гіят мпмбз пкйагу
віипщкмвмгм жймфзлу, нмроіблм жларз
пндуіайщлі лмокарзвлі акрз, цм одгйакдлруырщ ноава ра мбмв’яжкз
віипщкмвмпйуебмвуів (прарурз, ілхі
лмокарзвлм-ноавмві акрз, які взжлафаырщ сулкуімлайщлі мбмв’яжкз).
Сраррі Козкілайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз цмгм віипщкмвзт жймфзлів є
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бйалкдрлзкз ра вігпзйаырщ гм віипщкмвмгм жакмлмгавпрва, рак як мкодкі
кардгмоії «віипщкмвзт» пноав прмпуырщпя мпкаоедлля гіи віипщкмвмгм
кмкалгувалля, нозжмву ла пйуебу,
нмоягку
номтмгедлля
пйуебз,
лагалля прарупу уфаплзка бмимвзт
гіи, нмвлмрз одфмвмгм, номгмвмйщфмгм, гомхмвмгм жабджндфдлля, нозжлафдлля ндлпії, жвійщлдлля жі пйуебз
рмцм.
Зі пкйагліпры пноав ном козкілайщлі ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі
іж взкмлалляк мбмв’яжків віипщкмвмї
пйуебз, гм нозкйагу «лдпрарурлзт
віглмпзл» (жапрмпувалля нпзтмймгіфлмгм ра сіжзфлмгм лапзйщпрва), пуггяк, 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, номрзноавлі гії нмоухуырщ лдгмрмокаліпрщ
мпмбз, її ноава ла езрря і жгмомв’я.
Вмглмфап, мб’єкрмк козкілайщлмгм
ноавмнмоухдлля взпрунаырщ впралмвйдлі праруракз ЗС Укоаїлз ноавзйа вжаєкмвіглмпзл кіе віипщкмвмпйуебмвуякз оівлзкз жа жвалляк ра
пйуебмвзк пралмвзцдк, жа вігпурлмпрі віглмпзл нігйдгймпрі. А и
пноавгі, бдж лайделмї сатмвмї віипщкмвмї ніггмрмвкз пуггі ваекм муілзрз
рд фз ілхд гіялля ра взоіхзрз нзралля ном лаявліпрщ у лщмку пкйагу
жймфзлу.
Так, оаліхд, кмйз гіяйз віипщкмві
пугз, жапрмпмвувайапщ єгзла пугмва
ноакрзка, жмкодка, цмгм квайісікауії
жймфзлів ра ноз нозжлафдллі нмкаоалля. Цд мжлафайм, цм взллі у вфзлдллі ндвлзт жймфзлів віипщкмвмпйуебмвуі лдпйз нозбйзжлм мглакмвд
нмкаоалля лджайделм віг кіпуя вфзлдлля жймфзлу. Сщмгмглі е в Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт
оіхдлщ кмела жлаирз взомкз, у якзт
нозжлафдлі пугакз нмкаоалля, пкаеікм жа пакмвійщлд жайзхдлля віипщкмвмї фапрзлз абм кіпуя лдпдлля
пйуебз фз гдждорзопрвм, вфзлдлі жа
мглакмвзт укмв – віг хроасу і гм
10-рз омків нмжбавйдлля вмйі.
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Іплуырщ
номбйдкз
і
ноз
квайісікауії жймфзлів: жа лаявлмпрі
мжлак
жймфзлу,
ндодгбафдлмгм
омжгіймк XIX «Зймфзлз номрз впралмвйдлмгм нмоягку лдпдлля віипщкмвмї пйуебз (віипщкмві жймфзлз)»
Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, пугз нозикаырщ оіхдлля ном взжлалля
взллзкз віипщкмвмпйуебмвуів жа
ілхзкз праррякз мпмбйзвмї фапрзлз
КК Укоаїлз, лд воатмвуыфз рд, цм
пуб’єкр вфзлдлля жймфзлу – віипщкмвмпйуебмвдущ.
Віипщкмві пугз жа оджуйщраракз
омжгйягу козкілайщлзт пноав фапрм
жапрмпмвувайз гм віипщкмвмпйуебмвуів раку кіоу нмкаоалля як
ланоавйдлля жапугедлмгм в гзпузнйілаолзи барайщимл промкмк гм
рощмт омків. Піпйя вігбурря нмкаоалля в «гзпбарі» мпмба лд кайа пугзкмпрі, а у оажі жоажкмвмгм взкмлалля
мбмв’яжків пйуебз – кмгйа омжоатмвуварз ла гмпромкмвд жвійщлдлля іж
жаоатувалляк промку ракмї пйуебз гм
жагайщлмї взпйугз омків. Оглак, ніпйя
йіквігауії віипщкмвзт пугів, рдозрмоіайщлзкз пугакз жагайщлмї ыозпгзкуії 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 жймфзлз.
Ріжлмбіи пугмвмї ноакрзкз ноз
нозжлафдллі нмкаоалля і нмоухдлля
взкмг козкілайщлмгм жакмлу ноз
квайісікауії жймфзлів, лд пнозяырщ
урвдогедллы жакмллмпрі і ноавмнмоягку у віипщкат ра жкіулдллы віипщкмвмї гзпузнйілз.
Коік рмгм, гйя нозилярря пноавдгйзвмгм і жакмллмгм оіхдлля в
козкілайщлзт номвагедллят ном
віипщкмві жймфзлз, мпмбйзвм вфзлдлі
віипщкмвзкз нмпагмвзкз і пйуебмвзкз мпмбакз, пуггя нмвзлдл бурз
сатмвм ніггмрмвйдлзи лд йзхд в гайужі ыозпноугдлуії, а вмймгірз жлаллякз у віипщкмвіи псдоі: жларз
сулкуімлайщлі мбмв’яжкз віипщкмвзт,
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вжаєкмвіглмпзлз у віипщкмвмку кмйдкрзві, имгм роагзуії, нмоягмк
нозилярря оіхдлщ кмкалгзоакз і
лафайщлзкакз, кмгрз лагаварз їк
лайделу муілку рмцм. І гмймвлд, жваеаыфз ла кмлкодрлі мбправзлз пноавз, 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 ілрдодпів мбвзлувафдлмгм і взомку пугу
гйя віипщкмвмгм кмйдкрзву жагаймк,
кмейзвмпрі взкмлалля віипщкмвзк
смокувалляк нмкйагдлзт ла лщмгм
жавгалщ жа нозжлафдлляк у каибурлщмку. Тмбрм, взомк пугу в козкілайщлмку номвагедллі віглмплм
віипщкмвмпйуебмвуя нмвзлдл пнозярз жкіулдллы віипщкмвмї гзпузнйілз, ніглярры бмимвмгм гуту, а лд
лавнакз.
Оглак, віипщкмві гії ла птмгі
коаїлз нозжвдйз і нозжвмгярщ гм
жбійщхдлля кійщкмпрі віипщкмвзт жймфзлів,
вфзлдлзт
віипщкмвмпйуебмвуякз, жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрдодпів якзт жгіиплыєрщпя пугмк. Звзфаилм, рака кардгмоія пноав, як віипщкмві жймфзлз, кає пвмы пндузсіку,
цм нмродбує пндуіайщлзт жлалщ, а
рмку іплує гмпроа лдмбтігліпрщ гйя
жабджндфдлля
номсдпіилмгм
і
мб’єкрзвлмгм ноавмпуггя гйя віипщкмвмпйуебмвуів хйятмк првмодлля
віипщкмвзт пугів, цм кмкндрдлрлм,
мндоарзвлм ра номсдпіилм омжгйягарзкурщ вкажалі пноавз.
Уоатмвуыфз жлафлу кмлудлроауіы віипщк ла птмгі Укоаїлз, у
жв’яжку ж номвдгдлляк ж бдоджля
2014 омку Алрзрдомозпрзфлмї мндоауії ла рдозрмоії Дмлдущкмї ра Лугалпщкмї мбйапрди, а ж 30 квірля 2018
омку – мндоауії Об’єглалзт пзй гйя
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз,
вігпіфі і прозкувалля жбомилмї
агодпії Рмпіипщкмї Фдгдоауії у Дмлдущкіи ра Лугалпщкіи мбйапрят, ла
пщмгмглі лаибійщхд жймфзлів, вфзлдлзт
віипщкмвмпйуебмвуякз,

мбйікмвуєрщпя пакд в узт одгімлат.
Козкілайщлі номвагедлля омжгйягаырщпя кіпудвзкз пугакз жагайщлмї
ыозпгзкуії вігнмвіглм гм жакоінйдлмгм
праррды
125
Кмлпрзрууії
Укоаїлз нозлузну рдозрмоіайщлмпрі,
рмбрм пугакз жмлз АТО ра нозйдгйзт оаимлів. Бджндодфлм, пуггі узт
пугів нмояглі, кмкндрдлрлі і номсдпіилі, мглак є взнагкз, кмйз вмлз
фз їт омгзфі номезваырщ ла
лднігкмлромйщліи Укоаїлі рдозрмоії,
а ла омбмру їжгярщ ла рдозрмоіы,
нігкмлромйщлу лахіи вйагі. Цд, бджукмвлм, кає ндвлзи внйзв ла лзт
ноз нозиляррі оіхдлщ у пноават, рак
як вмлз (пуггі) є ракзкз е жвзфаилзкз йыгщкз і жайдеарщ віг рієї мбпралмвкз і рмгм пмуіуку, в якмку
номезваырщ. Звзфаилм, цм мбправзлз 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 номвагедллі віглмплм віипщкмвмпйуебмвуів ЗС Укоаїлз, якд кмед пундодфзрз 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 кмгдкпу Укоаїлз, уд віглмпзрщпя гм
кмкндрдлуії андйяуіилмгм пугу, якцм
игдрщпя ном пкдоувалля пноавз гйя
омжгйягу в ілхзи оаимл в кдеат мбйапрі ра капауіилмгм пугу – гйя ндодгафі пноавз ла омжгйяг ілхмгм пугу
в кдеат лахмї гдоеавз, айд гйя ущмгм нмвзллі бурз взляркмві мбправзлз.
Хмфа, аноімоі взтмгзкм ж рмгм, цм
кмедл пуггя є лдундодгедлзи, лджайделзи, мглак ла ноакрзуі взглм, цм
уд лд жмвпік рак.
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Накагалля лахмї гдоеавз гм кзоу нмродбує вігнмвіглзт агдкварлзт
оіхдлщ ра гіи ж бмку агодпмоа. Як
вігмкм, фзпйдллі ндодгмвмоз ра гмкмвйдлмпрі ном нмвлд нознзлдлля вмглы, омжжбомєлля уфаплзків лджакмллзт віипщкмвзт смокувалщ ла рзкфапмвм мкунмваліи рдозрмоії Дмлдущкмї
ра Лугалпщкмї мбйапрди, взвдгдлля ж
Укоаїлз ілмждклзт віипщк гаырщ кайм
нмжзрзвлзт оджуйщрарів. На птмгі
лахмї гдоеавз каиед цмгля номгмвеуырщ гзлурз лахі віипщкмвмпйуебмвуі, вроар жажлає і узвійщлд лапдйдлля ла йілії жірклдлля. Тмку, гмвмозрз ном хвзгкд взоіхдлля кмлсйікру – ндодгфаплм.
Ндбджндка урвмодлля лмвзт ймкайщлзт вмєллзт кмлсйікрів в пвірі
ракме лд кзлуйа, а лавнакз, в мпралліи фап їт жагомжа прає цд бійщх одайщлмы. 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 жбзрзи іоалпщкзкз віипщкмвзкз іж
ждлірлмгм оакдрлмгм кмкнйдкпу «ТмоМ1» омпіипщкмгм взомблзурва.
Упі уі жагомжз взкагаырщ віг
Укоаїлз жкіулдлля мбмомлмжгарлмпрі
ра нігвзцдлля бмєгмрмвлмпрі Збомилзт Сзй. Поз ущмку, одайіжауія номдкру ном урвмодлля віипщкмвзт пугів
в лахіи гдоеаві нмжзрзвлм внйзлд ла
прал віипщкмвмї гзпузнйілз ра ноавмнмоягку в аокіипщкзт нігомжгійат жа
оатулмк кмкндрдлрлмгм ра мндоарзвлмгм омжгйягу пноав у омжуклі промкз
і, як лапйігмк, лдутзйщлмгм гмрозкалля нозлузну вдотмвдлпрва ноава,
лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля, пнозярз-

кд нмвдолдллы віоз віипщкмвзт у
пноавдгйзвіпрщ ра гмвіоз гм пугмвмї
вйагз. Суггі віипщкмвзт пугів лд бугурщ жайделзкз віг рзт внйзвів, які
ла пщмгмглі є ла пуггів ж оаимлів
АТО (ООС).
Пігпукмвуыфз взкйагдлд, кмела
жомбзрз взплмвмк ном рд, цм в пуфаплзт укмват пугмва пзпрдка лахмї
гдоеавз лд кмед дсдкрзвлм, якіплм
ра нмвлмы кіомы, у впралмвйдлі жакмлмк промкз, жабджндфзрз віипщкмвмпйуебмвуяк жатзпр їтліт ноав, пвмбмг
ра ілрдодпів. Тмку, урвмодлля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі, ж уоатувалляк
кіелаомглмгм, жмкодка, євомндипщкмгм гмпвігу, у кілудвмку оджуйщрарі
нозжвдгд гм нігвзцдлля якмпрі ноавмпуггя, жкдлхдлля лавалраедлля ла
рдозрмоіайщлі пугз жагайщлмї ыозпгзкуії, які ла пщмгмглі, влапйігмк
«кагомвмгм
гмймгу»,
каырщ
ла
омжгйягі лагжвзфаилм вдйзку кійщкіпрщ пноав, а ракме гапрщ жкмгу
бійщх кмкндрдлрлм і у омжуклі промкз омжгйягарз віипщкмві пноавз, лабйзедлі номсдпіилм ра рдозрмоіайщлм
гм узт ноавмвіглмпзл пугакз і пуггякз.
З кдрмы ноакрзфлмї одайіжауії
номдкру цмгм првмодлля віипщкмвзт
пугів лакз номнмлуєрщпя фапрзлу
ндоху праррі 18 Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» гмнмвлзрз одфдлляк ракмгм жкіпру:
«Віипщкмві пугз омжгйягаырщ козкілайщлі 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 уоатувалляк мпмбйзвмгм пуб’єкра – віипщкмвмпйуебмвуя, а ракме вігкіллмпрди у рдозрмоіайщлмку 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 віипщкмву пйуебу, її номтмгедлля ра жвійщлдлля ж віипщкмвмї пйуебз, пмуіайщлмгм жатзпру 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, віипщкмвмпйуебмвдущ, віипщкмві жймфзлз.

Бмбомв Ю. А. Вмдллши пуг: пмводкдллая укоазлпкая наоагзгка
В прарщд номалайзжзомвалш нозлузнш пмжгалзя з гдярдйщлмпрз вмдллшт пугмв, ыозпгзкузя з нмгпуглмпрщ ърмгм злпрзрура. Акудлрзомвалм ла рмк, фрм вмдллшд пугш – ърм пугш мбцди ыозпгзкузз, пмправйяыр мргдйщлмд зт жвдлм, п уфдрмк
мпмбмгм пубчдкра – вмдллмпйуеацдгм, а ракед оажйзфзи в рдоозрмозайщлмк нозлузнд 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 вмдллуы 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, вмдллмпйуеацзи, 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.
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Тлумачення права: проблеми
визначення поняття, складу,
практичної потреби
У номудпі одайіжауії і мпмбйзвм –
жапрмпувалля ноава омжкозрря жкіпру
ноавмвзт лмок і нозлузнів є кйыфмвзк нзралляк, мпкійщкз лавірщ їт
нігбіо ж кдрмы жапрмпувалля ндодгбафає омжукілля їт жкіпру. Тйукафдлля
ноава вігбуваєрщпя цмоажу, кмйз є
нмродба жомжукірз і взжлафзрз жкіпр
ндвлмгм ноавмвмгм гмкукдлру. Навірщ

і рмгі, кмйз рдкпр жгаєрщпя яплзк і
жомжукійзк, уд лдкмейзвм впралмвзрз бдж ндвлмгм оівля имгм рйукафдлля.
Ріжлі апндкрз номбйдкз гмпйігеувайзпя вірфзжлялзкз уфдлзкз жмкодка Є.Євгоасмвмы [1],
Б. Майзхдвзк [2], О. Канйілмвмы
[3], Л. Цвігул [4] рмцм. Оглак акру-
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айщліпрщ алайіжу кмкнмлдлрів ноавмрйукафлмї ноакрзкз жбдоігаєрщпя
ла рйі нмпрунмвмї жкілз наоагзгкз
ноава в Укоаїлі ра лдмбтіглмпрі
угмпкмлайдлля
гіяйщлмпрі
цмгм
рйукафдлля
ноава
(Кмлпрзрууії
Укоаїлз) могалів пугмвмї вйагз в
Укоаїлі.
Щм вваеарз рйукафдлляк ноава? Пмндодглщм кмела жавваезрз,
цм рйукафдлляк ноава є ілрдйдкруайщла гіяйщліпрщ, пноякмвала ла
взжлафдлля жкіпру (пдлпу) нозлузнів і лмок, жакйагдлзт у ноавмвзт
рдкпрат («ноавмвзк рдкпрмк» є кмлпрзрууія, жакмл, пугмвд нодудгдлрлд
ноавм, гмгмвіо, у гдякзт взнагкат –
рак жвалд лднзпалд (ікнйіузрлд)
ноавм) в кмлрдкпрі взоіхдлля ыозгзфлмї пноавз. Нагайі бугдкм омжукірз ніг «рйукафдлляк ноава» ндодваелм ракд рйукафдлля, якд жгіиплыєрщпя пугмк (пугмвд рйукафдлля)
цмгм бугщ-якмгм взгу ноавмвмгм
рдкпру.
Тйукафдлля ноава як гіяйщліпрщ
ндодбуває в кммогзларат рощмт вдйзфзл – жкіпру ноава, лабмоу сакрів
(ыозгзфлі мбправзлз, які нмродбуырщ
взоіхдлля фдодж жапрмпувалля ноава)
і цд мглмгм – наоагзгкз омжукілля
ноава в галмку пупнійщпрві, яка врійдла в ноавмвіи гмкрозлі. Ілкмйз
мпралліи сакрмо іпрмрлм нозкдлхуырщ, мглак ваорм жажлафзрз тмфа бз
рд, цм ланозкйаг у оіхдллі у пноаві
District of Columbia v. Heller (2008)
ном рйукафдлля «ноава ла жбомы»
(Доуга нмноавка) Вдотмвлзи Суг
США вігпрдезв і нмпйавпя ла нмлаг
50 лаукмвзт гедодй, взгалзт номрягмк мпралліт рощмт прмйірщ. Взтмгяфз
ж рмгм, цм лавдгдлі «роз прмвнз»
рйукафдлля пакі ндодбуваырщ у нмпріилмку оупі, нмродба в рйукафдллі є
ваейзвмы і нмпріилмы пкйагмвмы
ыозгзфлмї ноакрзкз.
Ваейзвм жажлафзрз, рйукафдлля
ноава лікмйз лд кмед карз йзхд
ілрдйдкруайщлу (ніжлавайщлу) кдру.
Віграк имгм пйіг вігоіжлярз віг ыозгзфлзт кмлпуйщрауіи, які бджнмпдодглщм лд взпрунаырщ пкйагмвмы номудпу жапрмпувалля ноава.
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Скйаг рйукафдлля ноава як
ыозгзфлмї гіяйщлмпрі кає лапрунлзи
взгйяг.
1. Мдра рйукафдлля ноава – омжкозрря жкіпру (пдлпу, жлафдлля)
ноавмвмгм рдкпру ра имгм кмлкодрзжауія в кмлрдкпрі ноавмжапрмпмвлмї
номбйдкз. Ммела жажлафзрз нмілхмку: жавгалляк рйукафдлля ноава
є взжлафдлля рмгм, цм є жагайщлд
ноавзйм у пвірйі лабмоу кмлкодрлзт
ыозгзфлзт мбправзл.
Вігнмвігі ла жанзралля «цм мжлафає?» прмпмвлм ноавмвмгм рдкпру кмейзвм гмпяглурз оіжлзкз жапмбакз.
Тозвайзи фап у ноавмрйукафліи
ноакрзуі ихймпя ном омжкозрря «вмйі
жакмлмгавуя» (якзи омжуківпя як
ндовзллзи лакіо пуб’єкра ноавмрвмодлля), цм буйм таоакрдолд і гйя
оагялпщкмї і гйя акдозкалпщкмї рдмоіи рйукафдлля (рдмоія мозгілайіжку)
[5, п. 57]. У пуфаплзт укмват ракзи
нігтіг нмвзлдл бурз нмгмйалзи, рмфліхд – іпрмрлм омжхзодлзи жа оатулмк лмвірліт рйукафлзт кдрмгзк, які
акудлруырщ ла гоуні ілхзт ваейзвзт
нмкажлзків ноава: віг кммогзлар пупнійщлзт уіллмпрди, жакйагдлзт гм
ноавмвмгм
рдкпру,
мб’єкрзвлзт
жв’яжків впдодгзлі рдкпру ра прмпмвлм
ілхзт рдкпрів, гм «мфікувалзт оджуйщрарів» віг имгм одайіжауії ра жапрмпувалля (пмуіайщлмгм дсдкру).
Мдрмы рйукафдлля в хзомкмку
омжукіллі кмед бурз ракме взоіхдлля,
жмкодка,
ракзт
пзруауіи,
нмв’яжалзт іж ноавмжапрмпувалляк:
а) пундодфйзвмпрі (кмйіжіилмпрі)
ноавмвзт рдкпрів (абм пдгкдлрів в
мглмку ноавмвмку рдкпрі). Сака нм
пмбі кмйіжіиліпрщ гвмт абм кійщкмт
ноавмвзт рдкпрів взоіхуєрщпя хйятмк мбоалля гйя жапрмпувалля вігнмвіглмгм ноавмвмгм рдкпру. Оглак, якцм кмйіжія номявйяєрщпя в мглмку
ноавмвмку рдкпрі (і, рзк бійщхд, в
мгліи ноавмвіи кмлпроукуії) – у ракмку взнагку нмпрає нзралля ном
ыозгзфлу взжлафдліпрщ галмгм пдгкдлру ноавмвмгм рдкпру, а віграк –
ндодгбафуваліпры вігнмвіглмї лмокз.
Така пзруауія кмед бурз взоіхдла
йзхд фдодж рйукафдлля;
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б) пзруауії «номгайзлз» в жакмлі.
Взоіхзрз пзруауіы «номгайзлз» в
жакмлі кмейзвм хйятмк нігбмоу и
жапрмпувалля птмезт ноавмвзт лмок
(алаймгія жакмлу), а жа їт вігпурлмпрі
– фдодж жапрмпувалля вігнмвіглзт
нозлузнів ноава (алаймгія ноава).
Сугмвд рйукафдлля в мбмт взнагкат
пноякмвалд ла муілку лмок і нозлузнів, а в гоугмку взнагку – нм пурі,
ла кмлпроуывалля «вігпурлщмї» ноавмвмї лмокз, жкіпр якмї взвмгзрщпя
фдодж рйукафдлля нозлузнів ноава,
ном цм бугд пкажалм лзефд.
Оред, кдрмы рйукафдлля ноава є
омжкозрря жкіпру ноавмвмгм рдкпру,
якд нмйягає в фіркмку мкодпйдллі
взжлафдлзт
ноав
і
мбмв’яжків
пуб’єкрів гйя взоіхдлля кмлкодрлмї
ыозгзфлмї пноавз. Якцм кмомркм,
кдра рйукафдлля – лагарз ноаву бійщхмї взжлафдлмпрі в пвірйі кмлкодрлзт ыозгзфлзт мбправзл.
2. Суб'єкрз рйукафдлля ноава –
пугз, ілхі гдоеавлі могалз фз мкодкі
мпмбз.
Окодкі
мпмбз
абм
їт
мб’єглалля («родрі мпмбз» в пугмвмку
номудпі) кмеурщ пнозярз пугмвмку
рйукафдллы фдодж кдталіжк нмгалля
дкпндорлмгм взплмвку «amicus curiae»
цмгм омжукілля ноавмвмгм рдкпру,
якзи кмед бурз вжярзи пугмк гм увагз ра взкмозпралзи у кмрзвуваллі
оіхдлля. Бугщ-яка гіяйщліпрщ в псдоі
одайіжауії і жапрмпувалля ноава нмфзлаєрщпя жі пнозилярря ноава, омжукілля имгм жкіпру. Цд таоакрдолм і
гйя жакмлмгавуя, якзи утвайыє жакмл, вігхрмвтуыфзпщ віг омжукілля
кде пвмїт кмлпрзрууіилзт нмвлмваедлщ ра віг омжукілля лзк уійди ра
нозлузнів кмлпрзрууії в апндкрі кмлкодрлмгм нзралля, якд одгуйыєрщпя
лзк. На ілхзт оівлят жгіиплдлля
ноава вігбуваырщпя алаймгіфлі номудпз.
Сугз (мпмбйзвм кмлпрзрууіилі і
вдотмвлі пугз) вігоіжляырщпя в ущмку
оягі ндодгмвпік рзк, цм їт оіхдлля,
які мбґоулрмвалі ла мплмві рйукафдлля ноава, каырщ мбмв’яжкмвд жлафдлля
і пйуеарщ лмокарзвлзк жоажкмк ла
каибурлє ніг фап омжгйягу алаймгіфлзт пноав (в якзт жбігаырщпя вігнм-

віглі нзралля ноава і сакру). Навірщ
якцм в пугів вігпурлє жакоінйдлд
жакмлмк нмвлмваедлля цмгм рйукафдлля ноава, вмлз жгіиплыырщ имгм
ла ноакрзуі, вігрвмоыыфз в кмрзвувайщліи фапрзлі оіхдлля вйаплд бафдлля (і омжукілля) жкіпру нозлузнів
ра лмок ноава, які нігйягаырщ жапрмпуваллы гм кмлкодрлзт ыозгзфлзт
мбправзл.
Як вігмкм, вндохд ж узк жіхрмвтлувпя Вдотмвлзи Суг США у пноаві «Маобдоі номрз Мдгіпмла» (1803),
гйя якмгм Кмлпрзрууія США 1787
омку ноякм лд впралмвзйа нмвлмваедлщ лі цмгм кмлромйы жа її вдотмвдлпрвмк, лі цмгм її рйукафдлля.
Вдотмвлзи Суг вжяв ла пдбд і ноакрзфлзи жатзпр кмлпрзрууії (омжгйяг
нмгіблзт нзралщ є "оіхуфд псдомы і
мбмв'яжкмк пугмвмї вйагз", рак пакм
як і взжлафарз "цм гйапзрщ жакмл"), і
рйукафдлля, взпймвзвхз нмжзуіы:
«…Ті, трм жапрмпмвує ноавзйа гм
мкодкзт взнагків нмвзллі, в кіоу
лдмбтіглмпрі, омж'яплыварз і ілрдонодруварз уі ноавзйа». На имгм гукку,
«уд взнйзває ж пакмї пурлмпрі пугмвмї
вйагз» [6].
Віграк, пугз жгіиплыырщ рйукафдлля як жа іліуіарзвмы унмвлмваедлзт пуб’єкрів, які жвдораырщпя ж вігнмвіглмы взкмгмы (рйукафдлля як
мкодкд номвагедлля), рак і в номудпі
мбґоулрувалля вйаплзт оіхдлщ (рйукафдлля як пкйагмва кмрзвауії оіхдлля).
Обґоулрувалля пугмк пвмгм оіхдлля жавегз кіпрзрщ рйукафлу
пкйагмву, взтмгяфз ж рмгм, цм віл
мбмв’яжкмвм нмвзлдл взпймвзрз пвмї
кіокувалля ж нозвмгу гвмт апндкрів:
а) жкіпру ноавмвзт рдкпрів, жапрмпмвлзт гм взоіхувалмї пноавз (рзт, які
пуг жбзоаєрщпя жапрмпуварз гм кмлкодрлзт езррєвзт мбправзл); б) цмгм
вйаплзт нмвлмваедлщ ла взоіхдлля
галмї пноавз, які ракме жаплмвалі ла
жкіпрі ндвлзт ноавмвзт рдкпрів. Алайіж і кмлпрарауія лавдгдлмгм в пугмвмку оіхдллі є ваейзвмы пкйагмвмы
имгм лайделмгм мбґоулрувалля.
3. Об'єкр рйукафдлля ноава, віграк, пкйагаырщ вігнмвіглі ноавмві
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рдкпрз. Оглак взоіхдлля ыозгзфлмї
пноавз кмед жірклурзпя ж «номгайзлмы» в ноаві, вігпурліпры жмвлі взоаедлзт ыозгзфлзт нмймедлщ. Чзкайм ноавмвзт нозлузнів і лмок є
уійкмк лджакоінйдлзкз у нзпщкмвмку
взгйягі абм є жгагувалзкз, айд лдомжкозрзкз (ланозкйаг, жкіпр і мбпяг ноав йыгзлз, як жакоінйдлзт, рак
і ноякм лд жгагалзт у кмлпрзрууії,
нозлузнів, які жгагалі, айд жмвпік
лдомжкозрі в ліи). Дйя жоуфлмпрі впі
ваоіалрз мб’єкра рйукафдлля бугдкм
икдлуварз «ноавмвзк рдкпрмк».
Поавмві рдкпрз лапноавгі є оіжлмкалірлзкз (кмлпрзрууії, жакмлз,
гмгмвмоз), вмлз оіжлярщпя жа ноавмвзк таоакрдомк, «вікмк», мсмокйдлляк рдкпру рмцм. Їт мпмбйзвмпрі, жвіплм, бджнмпдодглщм внйзваырщ ла
взбіо кдрмгів їтлщмгм рйукафдлля.
4. Обпяг рйукафдлля ноава (жвзфаилд рйукафдлля і рйукафдллякмлпроуывалля лмокз). Тйукафдлля
нмйягає ндодваелм у омжкозррі жкіпру
(пдлпу, жлафдлля, пкзпйу) ноавмвмгм
рдкпру (ланозкйаг, ноавмвмї лмокз).
Оглак, рйукафла гіяйщліпрщ пугів
кмед нмйягарз і гдцм в ілхмку – у
кмлпроуываллі жкіпру лмокз, якмї лд
буйм оаліхд. Ілкмйз раку гіяйщліпрщ
лажзваырщ «пугмвмы ноавмрвмофіпры», цм лд є кмодкрлзк гйя нмжлафдлля галмгм сдлмкдлу, мпкійщкз впд
е ігдрщпя ном взявйдлля пугмк ноава
ла нігправі омжукілля нозлузнів
ноава ж мгйягу ла кмлкодрлі мбправзлз пноавз, а лд буквайщлд «првмодлля» ноава. Суг лд є війщлзк у првмодллі ноава, як уд таоакрдолм гйя,
ланозкйаг, наойакдлру фз ілхзт
ноавмрвмофзт могалів.
Ндмбтіглм жажлафзрз, цм жвзфаилд рйукафдлля, ж мглмгм бмку, ра
кмлпроуывалля ноава, ж ілхмгм, вігоіжляырщпя и гедодйакз рйукафдлля:
якцм ндохд жмпдодгеуєрщпя ла рдкпрі
і имгм проукруоі, рм гоугд лзкз лд
мбкдеуєрщпя, взкмозпрмвуыфз ракме
кардоіайз нмжа рдкпрмк (нозлузнз
ноава, ікнйіузрлд ноавм).
Пдохзк нозкйагмк ракмгм кмлпроуывалля (ла оівлі кмлпрзрууії)
буйм оіхдлля Вдотмвлмгм Сугу США
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в пноаві «Маобдоі номрз Мдгіпмла»
(1803). Взтмгяфз ж рмгм, цм Кмлгодп
лд кіг жвзфаилзкз жакмлакз влмпзрз
жкілз гм Кмлпрзрууії, Суг взрйукафзв її рак, цм ж ущмгм взнйзвайм: 1)
Кмлпрзрууія кає вдотмвдлпрвм нмоівлялм ж ілхзкз жакмлакз; 2) ілхі жакмлз є лдгіиплзкз, якцм вмлз пундодфарщ Кмлпрзрууії; 3) пакд Вдотмвлзи Суг кає нмвлмваедлля утвайыварз оіхдлля ном лдкмлпрзрууіиліпрщ
жакмлів. Жмглмї ж узт рощмт лмок у
Кмлпрзрууії США лд буйм ндодгбафдлм [6].
Щд мглзк нозкйагмк «кмлпроуывалля лмокз» є смокуйывалля
Кмлпрзрууіилмы Рагмы Фоалуужщкмї
Рдпнубйікз в мглмку ж оіхдлщ у 1971
омуі нмлярря «кмлпрзрууіилмгм бймку». Цзк оіхдлляк, жмкодка, буйм
впралмвйдлм, цм мбпяг омжукілля
Кмлпрзрууії бугд мтмнйыварз лд йзхд рдкпр Кмлпрзрууії 1958 омку, а и
ракме лзжку ілхзт гмкукдлрів ра
ноавмвзт нозлузнів, які жгагуырщпя
у нодакбуйі Кмлпрзрууії, жмкодка,
Ддкйаоауія ноав йыгзлз ра гомкагялзла 1789 омку, нодакбуйа Кмлпрзрууії 1946 омку ра ілхі. У ракзи пнмпіб Кмлпрзрууіила Рага, мкоік ілхмгм, іпрмрлм омжхзозйа вйаплі нмвлмваедлля, мпкійщкз нодгкдр її кмлромйы жа «кмлпрзрууіиліпры» акрів прав
мтмнйыварз акрз, лд ндодгбафдлі ндовзллмы одгакуієы Кмлпрзрууії 1958
омку [7].
5. Рджуйьрар рйукафдлля ноава –
смокувалля пугмвмї гмкрозлз, яка
пноякмвала ла лагалля абм нігвзцдлля взжлафдлмпрі ноавмвмгм рдкпру.
Зкіпр ноавмвмгм нозлузну абм ноавмвмї лмокз, якзи пкмлпроуимвалзи
пугмк влапйігмк рйукафдлля ноавмвмгм рдкпру, є номгукрмк ракмї гіяйщлмпрі. Сугмва гмкрозла є мсіуіилмы ноавмвмы гмкрозлмы, яка взпрунає нмвлмуіллзк гедодймк ноава.
Поакрзфла нмродба гйя рйукафдлля ноава. На ндохзи нмгйяг, взгаєрщпя, цм рйукафдлля ноава нмроіблд йзхд рак і рмгі, гд і кмйз ноавмвзи рдкпр в пзйу гдсдкрлмпрі є лдгмпкмлайзк (лджомжукійзк, лдяплзк), в
пзйу фмгм ноавмві лмокз нмжбавйдлі
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ндодгбафувалмпрі. Оглак уд лд жмвпік
рак.
Ларзлпщкзи взпйів «іn claris non
fit interpretatio» (яплзи взнагмк лд
нмродбує рйукафдлля) нм-лмвмку
фзраєрщпя (і рйукафзрщпя) в пуфаплзт
укмват. Хмфа гуед фапрм жгаєрщпя, цм
ноавмвзи рдкпр кає лапрійщкз мфдвзглзи (яплзи, жомжукійзи, ноавзйщлзи) жкіпр, цм лапноавгі вігпурля
нмродба в имгм рйукафдллі. Оглак,
лавірщ ном раку «мфдвзгліпрщ» (як
єгзлзи ваоіалр рйукафдлля) првдогеуварз пкйаглм, гмнмкз рдкпр лд
був взрйукафдлзи тмфа бз ндовзллм
(ра и пак рдокіл «рйукафдлля» нмродбує рйукафдлля).
Пмпрунмвм нозтмгзйм ілхд омжукілля нмродбз рйукафдлля. Щд в
1840 омуі Ф. К. смл Савілщї фіркм
номявзв омжукілля нмпріилмї нмродбз
в рйукафдллі ноава: «Вмлм є лдмбтіглзк гйя кмелмгм жакмлу, якзи нмвзлдл езрз, і в уіи имгм лдмбтіглмпрі
нмйягає мглмфаплм і имгм взноавгалля. Ймгм [рйукафдлля] жапрмпувалля,
віграк, лд мбукмвйдлм взнагкмвмы
мбправзлмы лдяплмпрі жакмлу, як гукає багарм трм (§ 50). Поавга, жавгякз ущмку вмлм кмед бурз мпмбйзвм
ваейзвзк і оджуйщрарзвлзк…» [8,
п. 387 – 388].
Сноавгі, цд гм жапрмпувалля кмедл ноавмвзи рдкпр (имгм пдгкдлр)
нмвзлдл мрозкарз рйукафдлля, якд
вкйыфає, нозлаиклі, ракі комкз:
а) мбґоулрувалля взбмоу галмгм ноавмвмгм рдкпру (пдгкдлру) гйя жапрмпувалля пакд гм кмлкодрлзт мбправзл; б) вкажівку кдрз, ла гмпяглдлля
якмї віл пноякмвалзи (ланозкйаг,
врійдлля кмлпрзрууіилмгм нмймедлля
абм взоіхдлля пупнійщлмї номбйдкз);
в) жв'яжмк ж ілхзкз ноавмвзкз рдкпракз (пдгкдлракз), омжукілля якзт є
лдмбтіглзк гйя взоіхдлля галмї
пноавз. Впі лавдгдлі комкз, нм пурі, є
рйукафдлляк.
Ндмбтіглм омжукірз, цм нмродба
в рйукафдллі ноава взнйзває ндодгмвпік іж пурліплмї нозомгз ноава,
якд пноякмвалд ла жагайщлд і багармоажмвд водгуйывалля нмвдгілкз лдвзжлафдлмї кійщкмпрі йыгди.

Цікавм взжлафає раку нмродбу
Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз у
оіхдлля у пноаві "Скмнмййа номрз
Ірайії" (2009): «…Напйігкмк рмгм
нозлузну, цм жакмлз нмвзллі бурз
жагайщлзкз у жапрмпуваллі, є рд, цм
смокуйывалля нзпалзт жакмлів лд
жавегз є рмфлзкз. Оглієы жі пралгаорлзт рдтлік одгуйывалля пупнійщлзт
віглмпзл жа гмнмкмгмы жакмлів є взкмозпралля жагайщлзт нмлярщ ла номрзвагу взфдонлмку ндодйіку. Цд
мжлафає, цм багарм жакмлів лдкзлуфд
смокуйыырщпя фдодж рдокілз, кмроі,
бійщхмы фз кдлхмы кіомы, є лдфіркзкз, а їтля ілрдонодрауія ра жапрмпувалля жайдеарщ віг ноакрзкз. Тмку
у бугщ-якіи пзпрдкі жакмлів, лджайделм віг оівля фіркмпрі їт смокуйывалля, у р. ф. нмймедлщ козкілайщлзт
жакмлів, лдкзлуфзк є дйдкдлр пугмвмї ілрдонодрауії. Пмродба омж’яплдлля лдгмпрарлщм фіркзт нмймедлщ
ра їт аганрауії гм жкілывалзт мбправзл іплуварзкд жавегз (нігкодпйдлля
аврмоа). Взжлафдліпрщ жакмлу, тмф і є
лагжвзфаилм баеалмы, номрд кмед
пнозфзлзрз лагкіолу пувмоіпрщ; коік
рмгм, жакмл нмвзлдл ужгмгеуварзпщ жі
жкілывалзкз мбправзлакз. Взомк
пугу нозжлафдлзи, жмкодка, омжвіыварз ноавмрйукафлі пуклівз…» [9].
У оіхдллі у пноаві «Ойдкпалго
Вмйкмв номрз Укоаїлз» (2013), гд
жмкодка ихймпя ном жкіпр рдокілу
«нмоухдлля нозпягз пуггі», Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз ракме
нігкодпйзв омйщ рйукафдлля у лагаллі взжлафдлмпрі жагайщлзк смокуйывалляк: «…Суг лагагує, цм лаявліпрщ кмлкодрлмї і нмпйігмвлмї ноакрзкз рйукафдлля вігнмвіглмгм нмймедлля жакмлу буйа сакрмомк, якзи
нозжвів гм взплмвку цмгм ндодгбафувалмпрі жажлафдлмгм нмймедлля.
Хмфа уди взплмвмк був жомбйдлзи у
кмлрдкпрі пзпрдкз жагайщлмгм ноава,
рйукафдлля, жгіиплывалд пугмвзкз
могалакз, лд кмед лдгммуілыварзпя
и у пзпрдкат кмлрзлдлрайщлмгм ноава
ноз жабджндфдллі ндодгбафувалмпрі
жакмлмгавфзт нмймедлщ. Сакд уі могалз нмвзллі нмпйігмвлм рйукафзрз
рмфлд жлафдлля жагайщлзт нмймедлщ
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жакмлу ра омжпіыварз бугщ-які пуклівз цмгм имгм рйукафдлля (нігкодпйдлля аврмоа)…» [10].
Оред, лдмбтігліпрщ рйукафдлля
ноава в ноавмжапрмпмвлмку кмлрдкпрі
взнйзває ж гвмт укмв: а) лаявлмпрі
лдмглмжлафлмпрі в ноавмвмку рдкпрі;
б) взоіхдлля кмлкодрлмї пноавз взкагає нмгмйалля лдмглмжлафлмпрі
ноавмвмгм рдкпру. Ці гві укмвз є вжаєкмнмв'яжалзкз і йзхд їтля пукунліпрщ гмжвмйяє кмлпраруварз ном лаявліпрщ ноакрзфлмї нмродбз в рйукафдллі ноава.
Оглак, нмпрає нзралля: цм вваеарз «лдмглмжлафліпры ноавмвмгм
рдкпру»? Як уед вігжлафаймпя, бугщякзи рдкпр нмродбує рйукафдлля.
Пмпралмвка нзралля ном мглмжлафліпрщ/лдмглмжлафліпрщ ноавмвмгм рдкпру взпрунає нзралляк лайделмї аогукдлрауії мглієы іж прмоіл у пноаві,
жауікавйдлмї у рйукафдллі (як нігправз гйя взоіхдлля пноавз). Оглак,
каырщ кіпуд пзруауії, кмйз нмродба в
рйукафдллі ноава є мфдвзглмы.
Лмл Л. Фуййдо (1902 - 1978)
мнзпує нмродбу в рйукафдллі лавірщ
лаибійщх «номпрмгм» рдкпру в ракзи
кукдглзи пнмпіб: кмвйяв, у удлроі
вдйзкмгм кіпра жлатмгзрщпя жвзфаилзи наок і гйя имгм жатзпру віг лдбаеалзт врмоглдлщ утвайыєрщпя жакмл, якзи мгмймхує ноавмнмоухдлляк в'їжг ла рдозрмоіы наоку бугщякмгм роалпнморлмгм жапмбу. Айд нмпрає нзралля: цм вваеарз «роалпнморлзк жапмбмк» ж рмфкз жмоу ущмгм
жакмлу? Є взнагкз, які взоіхзрз
йдгкм: гдпярзрмлла валраеівка жабмомляєрщпя, гзряфа кмйяпка гмжвмйяєрщпя. Тодба жажлафзрз, цм уі гва
оіхдлля йдгкі лд рмку, цм їт кмела
взвдпрз жі пймвлзка. Нанозкйаг, роалпнморлзи жапіб взжлафаєрщпя як «рд,
в фмку абм ла фмку кмела ндодвмжзрз йыгди абм одфі...». Тме мфдвзглм,
цм жгіглм ж уієы гдсіліуієы гзряфі
кмйяпкз ра валраеівкз мглакмвм жапйугмвуырщ ла лажву «роалпнморлзи
жапіб». Ммела, віграк, гіирз взплмвку
ном оіжлзуы кіе гзряфмы кмйяпкмы і
валраеівкмы лд рмку, цм рак у пймвлзку жанзпалм, а влапйігмк мбкіокм-
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вувалля жлафдлля пймва «наок». З
ущмгм Лмл Л. Фуййдо омбзрщ взплмвмк, цм гмймвлзк нодгкдрмк рйукафдлля галмгм жакмлу є лд пакд пймвм
«наок», а рд, як имгм жлафдлля гйя
езрря йыгди пнозикаырщ у пупнійщпрві [11, п. 41-42].
Офдвзглі пзруауії ноакрзфлмї нмродбз в рйукафдллі ноава. Наибійщх
нмхзодлзкз ж лзт взпрунаырщ лапрунлі.
1. Поавмжапрмпмвла пзруауія взкагає жапрмпувалля пугмк рак жвалмгм
«лднзпалмгм ноава» (ікнйіузрлмгм
ноава). Йгдрщпя ном ланмвлдлля жкіпрмк «лднзпалзт нозлузнів» (лд жгагалзт у кмлпрзрууії), які взнйзваырщ
іж нозомгз ноава і ноавмвмї пзпрдкз
(ланозкйаг, нозлузн пноавдгйзвмпрі, нозлузн уійіплмпрі ноавмвмї
пзпрдкз, її лдндодовлмпрі, нозлузн
номнмоуіилмпрі). Дм уієї кардгмоії
ракме лайдезрщ взоіхдлля нзралщ,
нмв'яжалзт іж омжукілляк і жапрмпувалляк рак жвалзт «лднзпалзт
ноав йыгзлз», ла які нодрдлгує мпмба.
2. Запрмпуваллы ніг фап взоіхдлля ыозгзфлмї пноавз нігйягає
нмймедлля ноавмвмгм рдкпру, якд кає
вігкозрзи таоакрдо (ланозкйаг, кмлпрзрууіилі нозлузнз ноава). Такзи
пдгкдлр рдкпру тмф і є нзпщкмвм взоаедлзк, айд имгм жкіпр лд псмокуйщмвалм лі в рдкпрі, лі в пугмвіи гмкрозлі.
3. Затзпр ноав йыгзлз нмродбує
нмхуку «пноавдгйзвмгм байалпу» ра
ужгмгедлля кіе кійщкмка нозлузнакз ноава фз кійщкмка ноавмвзкз лмокакз, які жакоінйыырщ ноава йыгзлз. «Зваеувалля» ваейзвмпрі жапрмпувалля гм кмлкодрлзт мбправзл рмгм
фз ілхмгм нозлузну ноава абм ілрдлпзвлмпрі гдоеавлмгм вроуфалля гм
мглмгм ж ноав йыгзлз жгіиплыєрщпя пугакз взкйыфлм фдодж рйукафдлля.
4. Взоіхдлля пноавз нмродбує
взжлафдлля пурлмпрі ра гмпяелмпрі
ноав йыгзлз, жмкодка номвдгдлля
кдеі гмнупрзкмгм мбкдедлля жгіиплдлля ноава йыгзлз ж бмку нубйіфлзт вйапрди – рака гіяйщліпрщ кмед
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бурз жгіиплдла взкйыфлм хйятмк
пугмвмгм рйукафдлля.
5. Наявліпрщ «номгайзлз», кмйіжії
фз ілхмї пзпрдклмї гдсмокауії в ноавмвмку рдкпрі, які ндодхкмгеаырщ
ноавмвіи лмокі бурз ндодгбафувалмы.
У взнагку «номгайзлз» пуг, як взцд
буйм жажлафдлм, нм-пурі «кмлпроуыє»
лмоку, яка нмвзлла бурз жапрмпмвала
гм езррєвмгм взнагку, в кілудвмку
оджуйщрарі мкодпйыыфз її жкіпр, взтмгяфз ж нозлузнів ноава. Віграк, пуг у
взнагкат лаявлмпрі гдсдкрів ноава
нм-пурі жгіиплыє рйукафдлля лд йзхд
рмгм рдкпру, якзи є мб’єкрмк рйукафдлля, а и ілхзт мкодкзт рдкпрів,
взвмгяфз ж їт омжукілля ндвлу лмокарзвлу кмлпроукуіы (ілхзкз пймвакз – «кмлпроуыє ноавм»).
6. Ндмглмжлафліпрщ ноакрзкз жапрувалля ноавмвмгм рдкпру пугакз ра
ілхзкз могалакз гдоеавлмї вйагз.
Змкодка, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз в мгліи ж утвай (№ 3-у/2015)
жажлафзв, цм «ніг лдмглмжлафлзк
жапрмпувалляк нмймедлщ Кмлпрзрууії
Укоаїлз абм жакмлів Укоаїлз пйіг
омжукірз оіжлд жапрмпувалля мглзт і
рзт ед лмок узт ноавмвзт акрів пугакз Укоаїлз, ілхзкз могалакз
гдоеавлмї вйагз жа мглакмвзт ыозгзфлм жлафзкзт мбправзл» [12].
Мдеі рйукафдлля ноава. Кмйз
игдрщпя ном рйукафдлля ноава пугмк,
имгм омжпуг у ущмку нзраллі лд є
абпмйырлзк. Як укажував гмймва
Вдотмвлмгм Сугу Іжоаїйы Ааомл Баоак, мбкдедліпрщ пуггівпщкмгм рйукафдлля жаплмвала ла: 1) номудгуолзт
мбкдедллят, які нмйягаырщ у рмку,
цм пугмвд оіхдлля ном рйукафдлля
нігйягає мбґоулруваллы, як і бугщякд ілхд оіхдлля пуггі. Суггя лд
«кзгає кмлдрз», омбйяфз ндвлі взплмвкз, а хукає аогукдлрз и взбугмвує їт пзпрдку, ж якмї номявйяєрщпя
фмку пакд пуг нозихмв гм галмгм
взплмвку; 2) кардоіайщлзт мбкдедллят, які нмйягаырщ у рмку, цм пуггя
рйукафзрщ ноавм, тмф і ла вйаплзи
омжпуг, мглак, взтмгяфз ж нозлузну
омжуклмпрі. Цд мжлафає, цм рйукафдлля лд є пвавійщлзк і ндодгбафає,
цм жгіиплыєрщпя оауімлайщлм, ж гм-

розкалляк взкмгз пвігмкмгм воатувалля проукруоз і омжвзрку лмокарзвлмї пзпрдкз, омжвзрку пугмвзт упралмв, могалів, які првмозйз і жапрмпмвуырщ вігнмвіглі лмокз, вжаєкмвіглмпзлз кіе пугмвмы і жакмлмгавфмы ра
взкмлавфмы гійкакз вйагз. Ілхзкз
пймвакз, жакмлу абм нодудгдлру, ла
имгм гукку, «родба лагаварз рйукафдлля, якд лаикоацзк фзлмк втмгзрщ
гм кмкнйдкпу уіллмпрди (нозлузнз,
нмйірзка і пралгаорз) пупнійщпрва, як
вмлз іплуырщ ла кмкдлр оіхдлля,
жбдоігаыфз уійіпліпрщ пзпрдкз і її
могаліфлд жомпралля ра бдоуфз гм
увагз ілпрзрууіилі і кіеілпрзрууіилі
номбйдкз ноавмпуггя» [13, п. 36 - 37,
46].
Ілпроукдлрайщлм, мкоік ілхмгм,
лавдгдлд мжлафає, як укажав в мглмку
ж пвмїт оалліт оіхдлщ Фдгдоайщлзи
кмлпрзрууіилзи пуг Нікдффзлз, цм
ноавмвзи рдкпр нмвзлдл рйукафзрзпя
«жгіглм ж Кмлпрзрууієы», цм гмжвмйяє пуггів «мбкдезрз абм омжхзозрз
вмйы жакмлмгавуя» (оіхдлля Пдохмгм Сдлару віг 11 фдовля 1958 омку).
Мдрмгз рйукафдлля. Нагайі нмпрає номбйдка агдкварлмгм взбмоу
кдрмгів рйукафдлля, жв’яжку фз пніввіглмхдлля кіе лзкз, а ракме кмейзвмї лаявлмпрі ндвлмгм айгмозрку в
їт уезваллі. Така номбйдка жапйугмвує мкодкмї увагз, мглак, ужагайщлыыфз рйукафлу ноакрзку багарщмт
жаоубіелзт пугів, пйіг жвдолурз увагу
ла гдкійщка мплмвлзт (лаибійщх
уезвалзт) кдрмгз. Кйапзфлмы в
ущмку взнагку пйіг уваеарз раку
ыозгзфлу нмжзуіы Фдгдоайщлмгм
кмлпрзрууіилмгм Сугу Нікдффзлз,
взпймвйдлу в 1960 омуі: «Тмгі як
«пуб’єкрзвла» рдмоія взтмгзрщ ж іпрмозфлмї вмйі жакмлмгавуя – аврмоа
жакмлу, имгм кмрзвів в їт іпрмозфлмку вжаєкмжв’яжку, «мб’єкрзвла» рдмоія, яка мрозкайа бійщхд взжлалля в
пугмвіи ноакрзуі и гмкрозлі, жвдораєрщпя гм пакмгм жакмлу як гм нодгкдру рйукафдлля, гм мб’єкрзвмвалмї
вмйі жакмлмгавуя. «Ддоеава лд гмвмозрщ віг ікдлі мкодкзт мпіб, які бдоурщ уфапрщ у жакмлмрвмофмпрі, а гмвмозрщ рійщкз пймвмк пакмгм жакмлу.
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Вмйя жакмлмгавуя пнівнагає ж вмйды
жакмлу» (Radbruch, Rechtsphilosophie,
4. Aufl. 1950, S. 210 f.). Ціи кдрі рйукафдлля пйугує рйукафдлля, якд взтмгзрщ іж буквз вігнмвіглмї лмокз
(гоакарзфлд рйукафдлля), іж її кдрз
(рдйдмймгіфлд рйукафдлля), а ракме
лмокмрвмофзт гмкукдлрів і іпрмоії
утвайдлля лмокз (іпрмозфлд рйукафдлля). Впі уі кдрмгз рйукафдлля
гмнупрзкі гйя рмгм, цмб взжлафзрз
мб’єкрзвлу вмйы жакмлмгавуя. Вмлз
лд взкйыфаырщ, а гмнмвлыырщ мглд
мглмгм» (нігкодпйдлля аврмоів) [14].
Цікавзк є омжукілля уієї е номбйдкз Фдгдоайщлзк пугмк Швдиуаопщкмї кмлсдгдоауії, взпймвйдлд в
оіхдллі віг 23 емврля 1996 омку:
«…У ущмку кмлкодрлмку взнагку
лдкмейзвм жомбзрз взплмвмк ном рд,
як вігнмвіглд сдгдоайщлд жакмлмгавпрвм кає жапрмпмвуварзпя, взтмгяфз ж
имгм смокуйывалщ. За вігпурлмпрі
фіркзт нмймедлщ у жакмлмгавпрві,
имгм гмвмгзрщпя рйукафзрз. Так, гд
уд кмейзвм, жакмл пйіг рйукафзрз
вігнмвіглм гм имгм буквз (гмпйівлд
рйукафдлля). Якцм ыозгзфлзи рдкпр
лд є абпмйырлм жомжукійзк і кмейзві
гдкійщка рйукафдлщ, пуг нмвзлдл ноаглурз впралмвзрз пноавеліи жкіпр
лмокз, взвмгяфз ж имгм вжаєкмжв'яжку ж ілхзкз ноавмвзкз нмймедллякз, ж имгм кмлрдкпру, (пзпрдкарзфлмгм рйукафдлля), кдрз, цм гмпягаєрщпя, жмкодка ілрдодпз, які вмла ноаглд
жатзпрзрз (рдйдмймгіфла ілрдонодрауія) ра лакіоз Паойакдлру, мпмбйзвм
кмйз вмлз взнйзваырщ іж ніггмрмвфзт
гмкукдлрів (іпрмозфлд рйукафдлля).
Оглак ніггмрмвфі гмкукдлрз бугурщ
воатмвалі йзхд в рмку взнагку, якцм
вмлз гагурщ фірку вігнмвігщ ла лдмглмжлафлд ноавмвд нмймедлля ра бугурщ врійдлі у сакрзфліи одгакуії
жакмлу. Коік рмгм, якцм кмейзві
кійщка рйукафдлщ, мбоалд кає бурз
пукіплзк ж Кмлпрзрууієы… (нігкодпйдлля аврмоів) [15].
Віграк, вжаєкмгія кдрмгів рйукафдлля нмкйзкала ла гмпяглдлля имгм
кдрз, ндодгбафає мбоалля мглмфаплм
гдкійщкмт іж лзт жа укмвз ндохмфдогмвмпрі (мглак лд взкйыфлмпрі) рдкп-
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руайщлмгм (гоакарзфлмгм, буквайщлмгм) кдрмгу.
Тдкпруайщлзи кдрмг рйукафдлля
ноава пугмк є лдгмпрарлік лавірщ жа
укмвз, кмйз взгаєрщпя, цм віл гмжвмйяє гмпягрз «мглмжлафлмгм» омжукілля рдкпру. Везвалля кмкнйдкпу кдрмгів лдмбтіглд, взтмгяфз ж нмродбз
жатзпру кмлпрзрууіилзт нозлузнів ра
жакйагдлзт у лзт у пупнійщлзт уіллмпрди, жмкодка ноав йыгзлз.
Пігпукмвуыфз, ніг рйукафдлляк
ноава пйіг омжукірз оауімлайщлу гіяйщліпрщ прмпмвлм омжкозрря жкіпру
ноавмвмгм рдкпру абм е кмлпроуывалля пугмк лмок у взнагку лаявлмпрі ймгікм-проукруолзт гдсдкрів у
ноаві (кмйіжіи, «номгайзл») фз ікнйіузрлмгм таоакрдоу имгм мкодкзт пдгкдлрів гйя взоіхдлля кмлкодрлмї
ыозгзфлмї пноавз.
З лавдгдлмгм взнйзваырщ гдкійщка взплмвків. Пм-ндохд, кдрмы рйукафдлля ноава є мб’єкрзвмвалзи
жкіпр (пдлп) ноава, жакйагдлзи у рдкпрі фз пкмлпроуимвалзи пугмк гйя
взоіхдлля ыозгзфлмї пноавз. Сугмвд
рйукафдлля лд мбкдеуєрщпя ілрдйдкруайщлзкз жавгаллякз. Поакрзфла
нмродба рйукафдлля ноава вігмбоаеає пурліплу нозомгу ноава, имгм
вігкозрзт смокуйывалщ (жагайщлзт
кардгмоіи) ра вігнмвігає ла жавгалля
ноакрзкз жапрмпувалля ноава і взоіхдлля в ракзи пнмпіб ыозгзфлмї
пноавз.
Пм-гоугд, кдеі рйукафдлля мбукмвйдлі номудгуолзкз взкмгакз гм
пугмвмгм оіхдлля (лайделд мбґоулрувалля) і мпмбйзвм – кардоіайщлзкз
взкмгакз имгм ужгмгедлля ж бажмвзкз уіллмпрякз ноавмвмї пзпрдкз,
жмпдодгедлзкз в рдкпрі кмлпрзрууії.
Ілхзкз пймвакз, вкмрзвмвалд рйукафдлля лд кмед нозжвмгзрз гм
кмлсйікру ж взкмгакз кмлпрзрууії,
ндодгмвпік – нмвагз гм ноав йыгзлз.
Пм-родрє, жа вігпурлмпрі в пугмвіи
ноакрзуі ра гмкрозлі лагалля ндодваг
ндвлзк кдрмгак рйукафдлля ноава, їт
уезвалля нмродбує кмкнйдкплмпрі
(нмфзлаыфз ж рдкпруайщлмгм кдрмгу),
мглак бджукмвлм жа гмрозкалля ноавзйа
кмлпрзрууіилм-кмлсмоклмгм
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рйукафдлля ноавмвзт акрів, рмбрм
ракмгм, оджуйщрарз якмгм ужгмгеуырщпя жі жкіпрмк кмлпрзрууії (якцм
уд гмнупрзкм). Окоік рмгм, роагзуіилзи ілпроукдлраоіи кдрмгів рйукафдлля ноава нмродбує нмпрунмвмгм
млмвйдлля, взтмгяфз, жмкодка, ж гйм-

байщлмї вжаєкмгії ноавмнмоягків (лауімлайщлзт, лаглауімлайщлзт і кіелаомглмгм). Йгдрщпя ном нмоівляйщлм-ноавмвзи кдрмг рйукафдлля ноава, якзи є номгукрмк «гіаймгу» оіжлзт пугмвзт ыозпгзкуіи у пуфаплмку
пвірі.
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Лдкак В. В., Багзга А. Ю. Тйукафдлля ноава: номбйдкз взжлафдлля нмлярря, пкйагу, ноакрзфлмї нмродбз
Срарря нмкйзкала омжкозрз нмлярря, пкйагу, ноакрзфлу нмродбу і кдеі рйукафдлля ноава. Аврмоз жомбзйз пномбу влдпрз лмві апндкрз омжукілля рйукафлмї гіяйщлмпрі у жв’яжку ж ноакрзкмы ноавмжапрмпувалля. Опмбйзвмї увагз нозгійдлм мпмбйзвмпряк нозомгз пугмвмгм рйукафдлля ноава.
У праррі жомбйдлм взплмвмк, цм ніг рйукафдлляк ноава пйіг омжукірз оауімлайщлу гіяйщліпрщ прмпмвлм омжкозрря жкіпру ноавмвмгм рдкпру абм е кмлпроуывалля
пугмк лмок у взнагку лаявлмпрі ймгікм-проукруолзт гдсдкрів у ноаві (кмйіжіи,
«номгайзл») фз ікнйіузрлмгм таоакрдоу имгм мкодкзт пдгкдлрів – гйя взоіхдлля
кмлкодрлмї ыозгзфлмї пноавз.
Кйыфмві пймва: ноавм, рйукафдлля ноава, ноава йыгзлз, ыозгзфла ноакрзка,
кдрмгз рйукафдлля.

Лдкак В. В., Багзга А. Ю. Тмйкмвалзд ноава: номбйдкш мнодгдйдлзя нмлярзя, пмправ, ноакрзфдпкми нмродблмпрз
Срарщя нозжвала оапкошрщ нмлярзд, пмправ, ноакрзфдпкуы нмродблмпрщ з гоалзуш рмйкмвалзя ноава. Аврмош нодгнозляйз нмншрку влдпрз лмвшд апндкрш нмлзкалзя рмйкмвми гдярдйщлмпрз в пвяжз п ноакрзкми ноавмнозкдлдлзя. Опмбмгм
влзкалзя угдйдлм мпмбдллмпряк нозомгш пугдблмгм рмйкмвалзя ноава.
В прарщд пгдйал вшвмг, фрм нмг рмйкмвалздк ноава пйдгудр нмлзкарщ оаузмлайщлуы гдярдйщлмпрщ мрлмпзрдйщлм оапкошрзя пмгдоеалзя ноавмвмгм рдкпра зйз
кмлпроузомвалзя пугмк лмок в пйуфад лайзфзя ймгзкм-проукруолшт гдсдкрмв в
ноавд (кмййзжзи, «номбдймв») зйз зкнйзузрлм таоакрдоа дгм мргдйщлшт пдгкдлрмв
- гйя одхдлзя кмлкодрлмгм ыозгзфдпкмгм гдйа.
Кйыфдвшд пймва: ноавм, рмйкмвалзд ноава, ноава фдймвдка, ыозгзфдпкая ноакрзка, кдрмгш рмйкмвалзя.

Badyda A., Lemak V. Interpretation of law: definition problems of the concept,
composition, practical need
The article aims to reveal the concept, composition, practical need and limits of law
interpretation. The authors have attempted to bring new aspects of interpretive
activities understanding in relation to the law enforcement practice. Peculiar attention
is paid to the particular nature of the judicial interpretation of law.
The article concludes that the interpretation of law should be understood as the
rational activity in revealing the content of legal text or the construction of rules by
the court in the case of logical and structural defects in the law (conflicts, "gaps") or
the implicit nature of its individual segments - to resolve specific legal affairs.
In view of such understanding of the type of legal activity, the authors note several
key points. Firstly, the purpose of interpreting law is the objective content (meaning)
of the law, incorporated in the text or designed by a court to resolve a legal case.
Judicial interpretation is not limited to intellectual tasks and should be distinguished
from legal advice (providing an advisory opinion). The practical need for the
interpretation of law reflects the essential nature of law, its overt formulations (general
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categories) and responds to the task of practical applying law and resolving in such a
way a legal case.
Secondly, the limits of interpretation are determined by the procedural
requirements for a court decision (proper justification) and, in particular, by the
substantive requirements of its alignment with the basic values of the legal system,
which are concentrated in the text of the constitution. In other words, a reasoned
interpretation cannot conflict with the requirements of the constitution, first and
foremost, respect for human rights.
Thirdly, in the absence of favoring certain methods of the law interpretion in the
jurisprudence and the doctrine, their application requires complexity (starting from the
textual method), but certainly in compliance with the rule of constitutional-conformal
interpretation of legal acts, that is, the results of which are consistent with the content
of the constitution (if applicable). In addition, the traditional toolkit of methods for law
interpretation requires a gradual update, based in particular on the global interaction
of law and order (national, supranational and international). It is a comparative legal
method of interpreting law, which is the product of the "dialogue" of various
jurisdictions in the modern world.
Key words: law, interpretation of law, human rights, legal practice, methods of
interpretation.
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Вчення Леона Петражицького в
сучасній Україні: доктринальний вплив
на теорію права та конституційне
право
Кмлпрзрууія Укоаїлз віг 28 фдовля 1996 омку впралмвйыє у праррі 1,
цм Укоаїла є пувдодлла і лджайдела,
гдкмкоарзфла, пмуіайщла, ноавмва
гдоеава [1]. Огла іж лапрунлзт прарди, прарря 3, ндодгбафає, цм йыгзла,
її езрря і жгмомв'я, фдпрщ і гігліпрщ,
лдгмрмокалліпрщ і бджндка взжлаырщпя
в Укоаїлі лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры. Поава і пвмбмгз йыгзлз ра їт
гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Ддоеава
вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа пвмы
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гіяйщліпрщ. Урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яжкмк гдоеавз [1]. Такзк
фзлмк, гмвмояфз ном Оплмвлзи Закмл Укоаїлз, кмедкм првдогеуварз,
цм Укоаїла ноякує у ланоякку првмодлля гдкмкоарзфлмї гдоеавз, гд
гмрозкуырщпя гомкагялпщкі ноава ра
мбмв’яжкз. Ндкмейзвм нозтмварз, цм
в мплмві ракмгм гдкмкоарзфлмгм нігтмгу укоаїлпщкмгм жакмлмгавуя є лд
рійщкз вйапла роагзуія укоаїлпщкмгм
гдоеавмрвмодлля, айд и взкмозпрал-
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ля євомндипщкмгм ра пвірмвмгм гмомбку у жажлафдліи гайужі.
Звдолдлля гм пнагцзлз укоаїлпщкмї ноавмвмї лаукз в її євомндипщкмку ра пвірмвмку кмлрдкпрі мрозкайм лмвзи ікнуйщп в укмват роалпсмокауіилзт номудпів в Укоаїлі, лаиваейзвіхзкз пдодг якзт є смокувалля пуфаплмї укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі ра ноава, а ракме ндодтіг віг
оагялпщкмгм рмрайіраозжку гм гдкмкоарзфлмгм ноавмвмгм упромы. Суфаплі
укоаїлпщкі гмпйіглзкз номгмвеуырщ
роагзуії нмєглалля сулгакдлрайщлмпрі ра ноакрзфлмгм гмпвігу, мглмфаплм
омжхзоыыфз лмві гмозжмлрз сіймпмспщкмї ра рдмодрзфлмї ноавмвмї
гуккз. Вдгуфз кмву ном гдкмкоарзфлі ндодрвмодлля в Укоаїлі, лдкмейзвм 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 Таоапа Шдвфдлка, псмокувавпя як лаукмвдущ у Нікдффзлі, гд праеувавпя ра
гд взихйз гоукмк имгм ндохі лаукмві ноауі. Піжліхд ноауывав у Пдрдобуожщкмку улівдопзрдрі, а жакілфзв
пвмы као’єоу як жавігуваф касдгоз
пмуімймгії Ваохавпщкмгм улівдопзрдру. З мгйягу ла жажлафдлд багарм
укоаїлпщкзт лаукмвуів жаоатмвуырщ
имгм гм гомла нодгправлзків укоаїлпщкмї нпзтмймгіфлмї хкмйз ноава [2,
п. 20]. У кмелмку оажі, лдкає емглмгм пукліву, цм лаукмва хкмйа Лдмла
Пдроаезущкмгм нмпігає жлафлі нмжзуії у псдоі омжвзрку ноавмвмї гдоеавз ра гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Паоагмкпайщлмы мглак є пзруауія, цм прмпуєрщпя лаукмвмї пнагцзлз номсдпмоа Лдмла Пдроаезущкмгм
в Укоаїлі. З мглієї прмомлз, гмкілуыфа бійщхіпрщ нігоуфлзків ра нмпіблзків ж нодгкдрів «Тдмоія гдоеавз і
ноава», «Фіймпмсія ноава», «Поавмжлавпрвм» жгагує Пдроаезущкмгм пдодг
жаплмвлзків нпзтмймгіфлмї рдмоії нмтмгедлля гдоеавз і ноава. З ілхмї
прмомлз, вфдлля Пдроаезущкмгм лд

буйм в Укоаїлі, ла вігкілу віг нмйщпщкмї ра омпіипщкмї ноавмвзт лаук,
нодгкдрмк пндуіайщлзт гмпйігедлщ.
Бійщхд рмгм, ніг фап гзпкупії у нмваелмку укоаїлпщкмку лаукмвмку фапмнзпі «Фіймпмсія ноава і жагайщла
рдмоія ноава» цмгм кйыфмвмї номбйдкз «Рауімлайщлд ра дкмуіилд в
ноаві» кмлуднуіы лмокарзвлмї кмрзвауії Лдмла Пдроаезущкмгм нодгправзйа номсдпмо Тікмхзла (СалкрПдрдобуог). У її праррі «Поавм як
дкмуія мбмв’яжку: кмлуднуія лмокарзвлмї кмрзвауії Л. Пдроаезущкмгм»
мпралліи нмжзуімлуєрщпя в якмпрі
жаплмвлзка Пдрдобуожщкмї хкмйз
сіймпмсії ноава. Міе ілхзк, у 2013
омуі О. Тікмхзла жатзпрзйа гмкрмопщку гзпдорауіы ла рдку «Тдмоія і
пмуімймгія ноава Л. Й. Пдроаезущкмгм у кмлрдпрі кйапзфлмгм і нмпркйапзфлмгм ноавмомжукілля».
На смлі пзпрдкарзфлзт гмпйігедлщ вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм
в Пмйщці ра Рмпії, які вваеаырщ имгм
нодгправлзкмк пвмгм ілрдйдкруайщлмгм гомла, гмпйігедлля ноавмвмї пнагцзлз 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. Тірмв), ноава як ыозгзфлмї дкмуії, нпзтмймгіфлмї рдмоії кіелаомглмгм нубйіфлмгм ра нозварлмгм ноава (номсдпмо О. Мдодекм). В ракзт укмват
мплмвмы уієї лаукмвмї праррі є ндодкмлалля її аврмоів у рмку, цм лаукмва
пнагцзла Лдмла Пдроаезущкмгм є
кмлпрзрурзвлзк апндкрмк акруайщлмгм лаукмвмгм жлалля, а бджнмпдодгліи
фз мнмпдодгкмвалзи внйзв имгм лаукмвмгм вфдлля вігфуваєрщпя у пуфапліи укоаїлпщкіи ноавмвіи лаууі. Наибійщх вігфурлзк внйзв є у гмпйігедллят ноавмвмї нмйірзкз, кмкулікарзвлмї рдмоії ноава, ноавмвмї гймбайіжауії. Ддякі апндкрз рдмоії ноава
Лдмла Пдроаезущкмгм, жмкодка взжлафдлля дрзфлмї ндопндкрзвз омжвзрку ноава, взжлалля «пупнійщлмпйуебмвмгм» таоакрдоу нубйіфлмї
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вйагз її кмлпрзрурзвлмы мжлакмы,
ілрдонодрауія гймбайіжауіилзт номудпів як вігмбоаедлля жагайщлмї рдлгдлуії в двмйыуії ноава, лд рійщкз лд
вроарзйз пвмєї акруайщлмпрі, айд и
буйз омжвзлурі нодгправлзкакз укоаїлпщкмї рдмоії ноава і гдоеавз, іпрмоії
гдоеавз і ноава, кмлпрзрууіилмгм
ноава, кіелаомглмгм нубйіфлмгм ноава.
Оглзк іж лаивнйзвмвіхзт (у ндвлмку пдлпі одвмйыуіилзт) оджуйщрарів 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 гдоеавмы. З нмгйягу номсдпмоа Кмофдвлмї,
гдоеава є нмлярряк взгмвзк, а ноавм
– омгмвзк, лапйігкмк фмгм є взжлалля нйыоайіжку нмжагдоеавлзт ноавмвзт упромїв, нігнмоягкмвалзт, оівлмжлафлзт абм е гмкілуыфзт лаг
гдоеавлзк ноавмк. Поімозрдр ноава
нм віглмхдллы гм гдоеавз прає одайщлзк хйятмк омжгйягу нмлярщ ілруїрзвлмгм, «лдмсіуіилмгм», пмуіайщлмгм ра ігдайіпрзфлмгм ноава. Взжлалля
Лдмлмк Пдроаезущкзк ноавмвмгм
нйыоайіжку ра омжукілля гдоеавз як
мглмгм ж рзнів ноавмвмї могаліжауії
пупнійщлзт гоун ланмвлыє лмвзк
жкіпрмк
роіагу
«ноавм-гдоеавагдкмкоарія», првмоыє лмві лаукмві
пралгаорз гйя гмпйігедлля пуфаплмї
гдкмкоарії в Укоаїлі.
Внйзв вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм 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 укоаїлпщкзт лаукмвуів Лдмл Пдроаезущкзи
жаномнмлував уійкмвзрм лмву, вігкіллу віг оаліхд іплуыфзт, ілрдонодрауіы ноава. Алайіжуыфз кмлуднуії
ноавмомжукілля фдодж нозжку гдокдлдврзфлмгм кдталіжку, Такаоа Дугах
у кмлмгоасії «Поавмомжукілля коіжщ
нозжку гдокдлдврзкз» гіихйа гм
взплмвку, цм лаукмві ілрдонодрауії
ноавмвзт явзц нігнмоягкмвувайзпя
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жагайщлзк ноавзйак омжукілля. Ддрдокілалрз ілрдонодрауії (жмкодка
мб’єкрзвлі, пуб’єкрзвлі ра ілрдопуб’єкрзвлі)
кайз
взжлафайщлзи
внйзв ла лаукмву ілрдонодрауіы ра
омжукілля ноава. Їт внйзв кіг номявйярзпя в: а) жкілі явзц, які вваеайзпя ноавмк абм ―пноавелік ноавмк‖
(як уд кайм кіпуд у ХІІ пр. в Алгйії
ра Нікдффзлі ж нмхзодлляк рак йдгіпрпщкм-нмжзрзвіпрпщкзт ілрдонодрауіи
ноава, які нозихйз ла жкілу нозомглм-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 лакагаырщпя нмєгларз оіжлі мжлакз
ноава, жмкодка имгм лмокарзвлзи
таоакрдо іж жакоінйдлляк у имгм лмокат ігдї пноавдгйзвмпрі фз ігдї нмтмгедлля ноава ж пупнійщлзт віглмпзл);
в) уійкмк лмвіи, вігкілліи віг іплуыфзт 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 нпзтмймгіфлмї хкмйз у ноавмвіи лаууі. Пмгдкугз уд праймпя влапйігмк рмгм, цм
вмла пнівнайа у фапі ж ндоімгмк гмкрозлайщлмгм ра могаліжауіилмгм смокувалля 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 сіймпмспщкм-ноавмвмгм гзпкуопу укоаїлпщкмї ноавмвмї лаукз бджнмпдодглщм
лайдезрщ Бмггал Кіпряківпщкзи –
взгарлзи лаукмвдущ-ыозпр, пмуімймг,
пупнійщлм-нмйірзфлзи гіяф. Як нодгправлзк пзлрдрзфлмгм нігтмгу гм
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ноавмомжукілля, цм нмєглує кдрмгз
гмгкарзфлмї ыозпноугдлуії ж кдрмгакз пмуімймгіфлмї ра нпзтмймгіфлмї
хкій ноава, Бмггал Кіпряківпщкзи
рмйдоував мглмфаплд іплувалля фмрзощмт оіжлмоіглзт гдсіліуіи ноава:
пмуімймгіфлмї, нпзтмймгіфлмї, гдоеавлм-могаліжауіилмї,
лмокарзвлмї.
Б. Кіпряківпщкзи роакрував ноавм як
дрзфлу уілліпрщ, як лаиваейзвіхмгм
взоажлзка пупнійщлмї куйщруоз, вваеаыфз, цм ноавмві лмокз вігмбоаеаырщ дрзфлу пвігмкіпрщ йыгзлз ра,
жавгякз гіяк йыгди, які упвігмкйыырщ вйаплзи мбмв’яжмк, ноавм ндодрвмоыє
пупнійщлм
лдмбтіглд
ла
мбмв’яжкмвд [4]. Снозикаыфз вфдлля
Пдроаезущкмгм ра жгіиплыыфз пномбз пзлрджуварз нпзтмймгіфлу кмлуднуіы вйагз ж лмокарзвлм-ноавмвмы
кмлуднуієы, Б. Кіпряківпщкзи козрзфлм алайіжує абпмйырзжауіы нпзтіфлмгм, пуб’єкрзвлмгм у омжукіллі ноава. Дмпйіглзуя рвмофмпрі Б. Кіпряківпщкмгм М. Айщфук жмпдодгеувайа увагу ла вігкіллмпрят кіе мбгоулрувалляк нпзтмймгіфлмї рдмоії ноава
Л. Пдроаезущкмгм ра имгм уфля
П. Мзтаиймва. Фіймпмс вваеайа, цм
їтлє вфдлля ном гві одайщлмпрі лаукз
взкагає мбгоулрувалля. Ппзтмймгіфлзи ра лмокарзвлзи нігтмгз омжгйягаырщ ноавм як дйдкдлр пвігмкмпрі,
лд омжкозваыфз имгм мб’єкрзвлмпрі, а
йзхд жмпдодгеуыфзпщ ла оіжлмкалірлзт ндодезваллят мпмбз ра їт
мб’єкрзвіжауії. Такд ноавмомжукілля –
рійщкз в мглмпрмомллщмку мноауываллі кмелмгм нігтмгу – гмномвагеує гм жандодфдлля мб’єкрзвлмпрі
ноава. Снзоаыфзпщ ла ноауы Гдлоіта
Ріккдора «Наукз ном нозомгу і лаукз ном куйщруоу» ра нмгійяыфз имгм
нмгйягз, Бмггал Кіпряківпщкзи вігкзгав нпзтмймгіжауіы лаук ра козрзкував рдмоії лаук ном гут, а ракме
жаномвагзв нмлярря «лаукз ном куйщруоу» [5]. Баеалля Кіпряківпщкмгм
мноауыварз ноавмомжукілля, якд оатуєрщпя 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 нігтмгів гм ноавмрвмодлля взмкодкйыєрщпя нпзтмймгіфлзи: «номбйдка ноавмурвмодлля кмед карз і нпзтмймгіфлі вігтзйдлля – кмела взяплыварз
нпзтмймгіфлі мплмвз взлзклдлля
ноава вжагайі абм взяплыварз вжакмвіглмпзлз кіе йыгпщкзкз уявйдллякз ра жкіпр ноавмвзт лмок. І кз вед
каєкм уійу лзжку лаукмвзт пномб
гмпйігедлля гедодй ноавмвмї нпзтмймгії, внйзв уявйдлщ ном нозомгу ра
йыгзлу ла омжвзрмк ра жкіпр ноава»
[6, п. 54]. Оред, «нпзтмймгіфлзи нігтіг» пвігмкм фз лдпвігмкм прає мглзк
іж лаиваейзвіхзт нмгйягів у гмпйігедллят Кмкіпії нм гмпйігедллы
жвзфаєвмгм ноава Укоаїлз Укоаїлпщкмї Акагдкії лаук, а ніжліхд роалпсмокуєрщпя у гмпйігедлля жвзфаєвмгм
ноава в Укоаїлі. Златмгзкм имгм і в
пуфаплзт гмпйігедллят жвзфаєвмгм
ноава [7], лаомглмї ноавмпвігмкмпрі
[8], а ракме ноавмвмї роагзуії укоаїлуів [9], [10]. Згагалі гмпйігедлля
ніггаырщ пукліву мглд іж прдодмрзнлзт уявйдлщ ном рдмоіы ноава Лдмла
Пдроаезущкмгм – її мглмпрмомлліи
нпзтмймгіфлзи таоакрдо. Суфапла
укоаїлпщка ноавмва лаука пнозикає
ра гзпкурує лаукмву нмжзуіы, яка
вваеає, цм првмоывала Лдмлмк Пдроаезущкзк пвмєоігла нпзтмймгіфла
кмгдйщ мбмв’яжкмвмї ноавмвмї пзйз є,
ж мглієї, пупнійщлм-куйщруолмї, прмомлз, яка мбгоулрмвує мндорі ла йдгірзкмвалзт сакрат лмокарзвлі нпзтіфлі
кмрзвауіилі номудпз, мбгоулрувалляк кммогзлмвалмї пзпрдкз пмуіайщлмї нмвдгілкз, а ж гоугмї, уілліплмлмокарзвлмї
прмомлз, пмуіайщлмкуйщруолзи омжвзрмк ноава гмжвмйяє
гмпяглурз ігдайу у взгйягі дрзфлмї
кдрз, яка взжлафає пупнійщлу йдгірзкауіы
лмокарзвлзт
сакрів
ра
таpакрдо кмрзвауіилзт номудпів [11,
п. 144].
Суфаплд омжукілля мплмвлмї ігдї
Лдмла Пдроаезущкмгм акруайіжує
жкіпр имгм ноавмвмї рдмоії гйя багарщмт уфдлщ пуфаплмї лдкйапзфлмї сіймпмсії ноава в Укоаїлі, жмкодка
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кмлуднуії ноавмвмї одайщлмпрі, акпімймгіфлмї ра пмуімймгіфлмї кмлуднуіи
[12]. Пмвдолдлля гм сіймпмспщкмноавмвмгм гзпкуопу мплмвлзт ігди
нпзтмймгіфлмї хкмйз Лдмла Пдроаезущкмгм
нозхвзгхзймпя
ніпйя
XXVII Свірмвмгм кмлгодпу сіймпмсії
ноава ра пмуіайщлмї сіймпмсії «Поавм, омжук ра дкмуії», якзи вігбувпя
27 йзнля - 1 пдонля 2013 омку у прмйзуі Снмйуфдлзт Шрарів Акдозкз
Вахзлгрмлі. Нанозкйаг, кйыфмвмы
рдкмы номвіглмгм укоаїлпщкмгм лаукмвмгм 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 Пдроаезущкмгм номгйягаєрщпя у лаукмвзт ноауят багарщмт укоаїлпщкзт
вфдлзт, пдодг лзт у праррят С. Макпзкмва «Вдотмвдлпрвм ноава: анмсдмж
омжуку фз оджуйщрар дкмуіилмгм взбмоу?» [13], Ю. Кайзлмвпщкмгм «Рауімлайщлм-дкмуіила карозуя ноавмпвігмкмпрі як нігґоулря ноавмвмгм
одгуйывалля» [14], Ю. Ражкєраєвмї
«Рауімлайщлд ра дкмуіилд у ноавмвмку одгуйываллі» [15], М. Савфзла
«Екмуіиліпрщ і оауімлайщліпрщ у кмлрдкпрі пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку»
[16], О. Євпєєва «Ппзтмймгіфлі сакрмоз пуггівпщкмгм омжпугу в кмлпрзрууіилмку ноавмпуггі» [17]. Сдодг
упієї оіжлмкалірлмпрі ігди, цм омжгйягайзпя у жажлафдлзт взцд праррят,
мпмбйзвмї увагз жапйугмвує рджа
С. Макпзкмва ном жлафдлля гйя одайщлмгм 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 Пдроаезущкмгм, айд ракме ж имгм рдмоієы
нмйірзкз ноава. На еайщ, в укоаїлпщкмку ноавмжлавпрві каиед лдкає лаукмвзт ноаущ, цм гмжвмйяырщ вігпйігкуварз омжвзрмк нмйірзкз ноава
жагаймк фз рдмоії нмйірзкз ноава Лдмла Пдроаезущкмгм жмкодка. Згагала
пзруауія є гзвлмы тмфа б рмку, цм
пдодг сулгармоів нмйірзкз ноава як
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лаукз був фйдл Укоаїлпщкмї Акагдкії
лаук, мгзл іж жаплмвлзків укоаїлпщкмї
ноавмвмї лаукз Фдгіо Таоалмвпщкзи
[19]. Вйаплд Таоалмвпщкзи гуед акудлрував ла іпрмозфлмпрі нмйірзкз
ноава, првдогеуыфз, цм нмфаркз нмйірзкз ноава губйярщпя у гавлзт фапат: ндохзи жакмлмгавдущ уед був
ндохзк нмйірзкмк ноава. Помрягмк
лзжкз прмйірщ нмйірзка ноава лд кайа
взжлафдлмгм кдрмгмймгіфлмгм хйяту,
вмла лд взтмгзйа нмжа ноякі ноакрзфлі лавзфкз, пнзоаыфзпщ ла нoфаркз
вомгедлмгм жгмомвмгм гйужгу, жвзфаилмгм езррєвмгм гмпвігу ра номсдпіилмї гдоеавлмї кугомпрі [20]. У рми
ед фап Лдмл Пдроаезущкзи вваеав,
цм првмодлля лаукз нмйірзкз ноава
ндодгбафайм нмндодглє взкмлалля
пкйаглзт рдмодрзфлзт і кдрмгмймгіфлзт 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 ндгагмгіфлмгм внйзву ноава, а ракме оіжлзт взгів ра ланояків ноавмвмї кмрзвауії і ндгагмгікз… Найделм омжвзлура кмрзвауіила рдмоія ра ндгагмгіфла гіяйщліпрщ ноава буйа б сулгакдлрмк гйя взжлафдлля ланояку і
кдрмгів ноавлм-нмйірзфлзт гмпйігедлщ 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 ноавмвзт лмок нм віглмхдллы гм рзт ноавмвзт 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 кмлпроуывалля нмляррєвмї ра кдрмгмймгіфлмї мплмвз гйя каибурліт гмпйігедлщ у гайужі лаукмвмгм жлалля ном
нмйірзку ноава. В Укоаїлі іпрмозфлм-

Вчення Леона Петражицького в сучасній Україні: доктринальний вплив . . .
ноавмвд жлалля жавегз жайзхайм
хзомкзи номпріо гйя омжвзрку рдмоії
нмйірзкз ноава Лдмла Пдроаезущкмгм. Нанозкйаг, у кмлмгоасії мглмгм іж
аврмоів уієї праррі лаукмвзк гмпйігедлляк ніггалм нмйірзку ноава ла
оіжлзт дранат омжвзрку взбмофмгм
ноава ра взбмофмї пзпрдкз в Укоаїлі,
у рмку фзпйі и взбмофу нмйірзку ла
укоаїлпщкзт ждкйят Рмпіипщкмї ікндоії ланозкілуі XIX – ла нмфарку XX
прмйірря, а ракме жлафлі вігкіллмпрі
кіе сакрзфлмы взбмофмы нмйірзкмы
ра взбмофзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлпщкмї Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдпнубйікз [10]. У рми ед фап лаукмвзи
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. Ці кмейзвмпрі жлатмгзкм у омжукіллі Лдмлмк Пдроаезущкзк ракмгм нмлярря, як ноавмва
роагзуія ра у вжаєклмку жв’яжку гуайіпрзфлмї наоз «ноавм-дкмуії». Вйаплд андйывалля гм нмлярря «роагзуія
взбмолмпрі» взжлафзйм кмлуднруайщлзи нігтіг гм роагзуії взбмолмпрі в
Укоаїлі у кмлмгоасії Івала Палкдвзфа «Тоагзуія взбмолмпрі вйагз в
Укоаїлі». Оплмвлзи акудлр жгагалмї
кмлмгоасії – алромнмудлрозфлзи ж
гдрайщлмы увагмы гм омйі мпмбз у
смокуваллі роагзуії взбмолмпрі, гдкмкоарзфлзт пралгаорів пупнійщлмгм
ра гдоеавлмгм езрря.
Іпрмозкм-ноавмвд гмпйігедлля
роагзуії взбмолмпрі вйагз в Укоаїлі
взявзйм ілху номбйдку, яка жапйугмвує ла гдрайщлу увагу: лдгарзвлі дкмуії, які кмед взкйзкарз ра взкйзкає
взбмофд ноавм. У номудпі пвмгм смокувалля взбмофд ноавм Укоаїлз,
жодхрмы як і кмлпрзрууіилд ноавм
жагаймк, жапвмїйм кмлуднуіы пупнійщпрва оівлзт кмейзвмпрди. З нмгйягу
номсдпмоа ноава і сіймпмсії Улівдопзрдру Демоераула Р. Вдпр, «кз жапвмїйз у ноавмвіи ноакрзуі ра у пвірйі
ноавмвмї лаукз і ноавмвзт ігдайів

ігдай «пупнійщпрва оівлзт кмейзвмпрди» як лаикоацу ілрдонодрауіы ноава ра лавірщ хзохд, як акбіррлу кмлуднуіы пупнійщлмї пноавдгйзвмпрі –
кмлуднуіы пноавдгйзвмпрі, пндуіайщлм нозпрмпмвалмї як гм кіпуя ноауі
ла бугмві хкмйз, рак і гм пупнійщпрва
жагаймк. Ігдай пупнійщпрва оівлзт
кмейзвмпрди лджкіллм вігмбоаеаєрщпя, 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. Пмндохд, у пноавдгйзвіи гоі прмомла,
яка взгоає – і ла нмйі, і ла розбулат,
кмед жвійщлзрз ра жвійщляє пдбд віг
лдмбтілмпрі пнівфуварз рзк, трм нмрдонів 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 взбмофмї бмомрщбз, лавірщ і пноавдгзвмї,
взкйзкає озжзк нмоажкз. Оглзк пймвмк, кз є у уіи бмомрщбі лд оажмк,
кмедл ж лап біезрщ пвмы вйаплу гмлку і омбзкм кз уд мгзл пуномрз ілхмгм. Рівдлщ кмлкуодлуії є мроуилзк
лд рійщкз цмгм нмфурря нозлайделмпрі гм мкодкмї гоунз, айд и гйя гіглмгм омжукілля пдбд: гмбомы йыгзлмы є
йзхд ра йыгзла, яка взгоайа ндодгмлз. Оред, лдгарзвлі дкмуії йдеарщ в
мплмві взбмофмгм абпдлрдїжку, жлдваеалля ноавакз мнмжзуії, лагалля
нодсдодлуіи (ланозкйаг, сілалпувалля ж кмхрів гдоеавлмгм быгедру)
наойакдлрпщкзк нмйірзфлзк наоріяк.
Тмбрм, взкйзкалі ноавмк дкмуії жапйугмвуырщ ла рд, цмб прарз нодгкдрмк лаукмвзт гмпйігедлщ. На лах
нмгйяг, уд є мглзк іж ланояків пуфаплзт гмпйігедлщ, в мплмві якзт йдеарщ
рдмодрзфлі ра кдрмгмймгіфлі нозлузнз
лаукмвмї пнагцзлз взгарлмгм ноавмжлавуя Лдмла Пдроаезущкмгм.
Іпрмоія вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм в Укоаїлі є іпрмоієы нмпріилм
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нмлмвйывалзт «нпзтмймгіфлзт нігтмгів» гм омжукілля ноава ра нмйірзкз
ноава у гуед вігкіллзт смокат, а
ракме фапрм лдгмпкмлайзт і соагкдлраолзт іпрмозфлзт, куйщруолзт ра
пмуіайщлзт кмлрдкпрат. Нджваеаыфз
ла іпрмозфлі ндодгукмвз, в Укоаїлі
лд псмокувайапя нпзтмймгіфла хкмйа
фз хкмйа нмйірзкз ноава. Помрд сулгакдлрайщлі ігдї нпзтмймгіфлмї хкмйз жапвмєлі ра козрзфлм мноаущмвалі
багарщка ноавмвзкз кмлуднуіякз,

пдодг якзт алромнмймгіфла, акпімймгіфла, пмуімймгіфла кмлуднуії ра кмлуднуія ноавмвмї одайщлмпрі. Цд гмжвмйяє 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 взкйзкає жлафлд жауікавйдлля у пуфапліи
ноавмвіи гукуі.
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Палкдвзф І. М., Сдкків В. О. Вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм в пуфапліи Укоаїлі: гмкрозлайщлзи внйзв ла рдмоіы ноава ра кмлпрзрууіилд ноавм
Іпрмоія вфдлля Лдмла Пдроаезущкмгм в Укоаїлі є іпрмоієы нмпріилм нмлмвйывалзт «нпзтмймгіфлзт нігтмгів» гм омжукілля ноава ра нмйірзкз ноава у гуед вігкіллзт смокат, а ракме фапрм лдгмпкмлайзт і соагкдлраолзт іпрмозфлзт, куйщруолзт ра пмуіайщлзт кмлрдкпрат. У праррі нмйірзку ноава омжгйялурм ла нозкйагі взбмофмї 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 вмжмблмвйядкшт «нпзтмймгзфдпкзт нмгтмгмв» к нмлзкалзы ноава з нмйзрзкз ноава в
мфдлщ тмомхзт смокат, а ракед фапрм лдпмвдохдллшт з соагкдлраолшт зпрмозфдпкзт, 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 жакмлмгардйщпрва з зжбзоардйщлми нмйзрзкз в пмводкдллми Укоазлд, нодегд впдгм в кмлрдкпрд оажвзрзя гдкмкоарзз в кзод, нозвдй к нмпралмвкд вмномпа м кдрмгмймгзфдпкзт
вмжкмелмпрди уфдлзя Пдроаезукмгм в нмлзкалзз сулгакдлрайщлшт номбйдк роалпсмокаузмллшт 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 everrenewed «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.
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Злафла фапрзла аврмоів нмгійяырщ гукку, цм гмрозкалля пугакз
жагайщлзт нозлузнів ноава є гаоалрієы єглмпрі ноавмжапрмпувалля:
- ілрдонодрауіила сулкуія жагайщлмйыгпщкзт нозлузнів ноава нмйягає
у жгарлмпрі жагайщлмйыгпщкзт нозлузнів ноава бурз драймлмк, козрдоієк ноз рйукафдллі лмок нмжзрзвлмгм
ноава [1, п. 12].
- пзпрдкмурвмоыыфа сулкуія мплмвмнмймелзт нозлузнів ноава ніг
фап одайіжауії ноава нмйягає в рмку,
цм нозлузнз ноава пнозяырщ єглмпрі ноавмжапрмпувалля ра рйукафдлля
ноава, жабджндфуырщ гіы єгзлзт жапаг
як ла прагії лмокарзвлмгм, рак і ілгзвігуайщлмгм ноавмвмгм одгуйывалля
[2, п. 5, 11].
- нозлузнз ноава пйуеарщ моієлрзомк гйя рмгм, цмб пуггя лд нмєглував лмокз тамрзфлм, сакрзфлм
гмнупкаыфз пуггівпщку пвавмйы, а
цмб жабджндфував пзпрдклд ра гаокмліилд рйукафдлля ноавмвзт лмок у
пвірйі сулгакдлрайщлзт уіллмпрди і
нозлузнів ноава [3, п. 12].
- нозлузнз ноава жапрмпмвуырщпя
як козрдоії взбмоу ноавмвмї лмокз,
лапакндодг у оажі жбігу рдкнмоайщлмї
і жкіпрмвлмї кмйіжіи, кмйіжії пндуіайщлзт лмок, взлзклдлля номбйдкз вз-

жлафдлля ланояку гії лмокз ноава в
фапі [4, п. 6].
- рійщкз фдодж смокувалля в
ыозгзфліи гомкагі ла мплмві пнівноауі пугмвмї ноакрзкз ра гмкрозлз
фіркмгм уявйдлля ном фзпрмру гдкмкоарзфлзт і ноавмвзт нозлузнів, ілпрзрурів ра лмок смокуырщпя дсдкрзвлі кдталіжкз якіплмгм ноавмомжукілля, бдж якзт лдкмейзвд гмпяглдлля єглмпрі жапрмпувалля в пугат жакмлмгавфзт нознзпів [5, 143].
- нозлузнз ноава є жапмбакз жабджндфдлля єглмпрі ноавмодайіжауії,
цм жапрмпмвуырщпя як ноавзйа гйя
рйукафдлля вігнмвіглзт лмокарзвлзт
акрів [6, п. 142].
- нозлузнз ноава лагаырщ пугак
ілпроукдлр гйя рйукафдлля жакмлу,
вігнмвіглм гм якмгм кмела лмока
нігкмодла нозлузнак [7, п. 406].
- нозлузнз пнозяырщ ноавзйщлмку ніжлаллы і жапрмпуваллы лмок
ноава, првмоыырщ мплмву єгзлмгм
омжукілля
лмокарзвлм-ноавмвзт
нознзпів, пнозяырщ упвігмкйдллы
ноава і рзк пакзк гаырщ кмейзвіпрщ
мглакмвмгм рйукафдлля узт нознзпів
[8, п. 123].
- ла мплмві кмлпрзрууіилмгм
нозлузну вдотмвдлпрва ноава лаибійщх нмвлм омжкозваєрщпя ыозгзфла
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нозомга мплмвлзт ноав і пвмбмг йыгзлз, лагаєрщпя їт бджнмпдодгліи пугмвзи жатзпр, улдкмейзвйыєрщпя
пвавіййя гдоеавлмї вйагз, жабджндфуєрщпя єгліпрщ ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз [9, п. 51].
- кмйз жапрмпувалля нмжзрзвлмгм
ноава мглмжлафлм лд взоіхує ноавмву пзруауіы номяв вдотмвдлпрва ноава кмед бурз у взнагкат: а) лаявлмпрі абпроакрлмї ыозгзфлмї лмокз,
мпкійщкз йзхд вмла нігйягає жапрмпуваллы; б) лаявлмпрі номгайзл у ноавмвмку одгуйываллі, цм кає лапйігкмк жапрмпувалля алаймгії ноава фз
алаймгії жакмлу; в) лдмбтіглмпрі жапрмпувалля віглмплм взжлафдлмї палкуії ыозгзфлмї лмокз, в оджуйщрарі
фмгм іплує нмродба у взжлафдллі мнрзкайщлмї кіоз гдоеавлмгм внйзву
фз нозкупу; г) лаявлмпрі ыозгзфлзт
кмйіжіи [10, п. 30].
- нозжлафдлля ноавмвзт нозлузнів нмйягає в жабджндфдллі ігдмймгіфлмї єглмпрі ноавмрвмофмпрі, ноавмодайіжауії і ноавмнмоягку в уіймку [11,
п. 144].
- нозлузнз ноава урвмоыырщ
ієоаотіфлу єгліпрщ, жабджндфуыфз
пзпрдкліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля,
ла ракіи прагії ноавмвмгм одгуйывалля як ноавмжапрмпувалля [12,
п. 103].
- бугуфз мглзк іж дйдкдлрів пзпрдкз ноава, нозлузнз ноава вігмбоаеуырщ жагайщлу пноякмваліпрщ ра
жабджндфуырщ єгліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля, у взнагкат номгайзл, кмйіжіи, пундодфлмпрди абм ілхзт лдужгмгедлмпрди у нознзпат ыозгзфлзт
лмок ноякм взпрунаырщ гедодйакз
ноава [13, п. 14-15].
Такме у лаукмвзт ноауят взявйдлм ндодкмлалля аврмоів ном рд, цм
жагайщлі нозлузнз ноава жагаырщ
ланояккз смокувалля ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз, взжлафаырщ ланояккз
омжвзрку ноава:
- нозлузнз ноава пйугуырщ мплмвлзк моієлрзомк впієї ноавмрвмофмї,
ноавмжапрмпмвфмї і ноавммтмомллмї
гіяйщлмпрі гдоеавлзт могалів; нозлузнз ноава є ланоавйяыфзкз жагайщлзкз упралмвкакз лд йзхд у ноавм-
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рвмофіи, айд и у ноавмжапрмпмвфіи
гіяйщлмпрі [14, п. 21, 84].
- нозлузнз ноава пнозяырщ смокуваллы ра угмпкмлайдллы ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз [8, п. 197].
- нозлузнз ноава кмеурщ мбукмвйыварз ланоякз ноавмрвмофмї, ноавмжапрмпмвфмї ра ілхмї ыозгзфлмї
гіяйщлмпрі [15, п. 314-315].
- нозлузнз ноава в мбмв’яжкмвмку нмоягку вігмбоаеуырщпя у
нозлузнат лмокмрвмофмпрі, ноавмжапрмпувалля, рйукафдлля ноава, взжлафаырщ ланояк омжвзрку впієї ноавмвмї пзпрдкз [16, п. 69].
- жупзййя жакмлмгавуя ра взкмлавфмї вйагз, а ракме ланоякз ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз ілкмйз пноякмвуырщпя ла взкозвйдлля ноавмнмоягку. У ракзт взнагкат вдотмвлзи
пуг кає нмвдорарз впіт пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у оіфзцд мплмвмнмймелзт ноавмвзт нозлузнів [17, п. 54,
57, 61].
Поз ущмку лзжка аврмоів взжлає,
цм гйя уійди взоіхдлля пноавз вігнмвіглзи соагкдлр жкіпру нозлузну
(нозлузнів) ноава омжкозваєрщпя ра
взкйагаєрщпя пугмк бджнмпдодглщм у
пугмвмку оіхдллі:
- жа жатіглмєвомндипщкмы роагзуієы пйіг омжоіжлярз нозомгу нозлузнів ноава, «вкйыфдлзт» гм рдкпрів
кмлпрзрууіи ра ілхзт лмокарзвлмноавмвзт акрів, ра нозомгу жагайщлзт
нозлузнів ноава, які кмеурщ жапрмпмвуварзпя лавірщ жа вігпурлмпрі рдкпрів. Тмбрм гедодймк ракзт нозлузнів є лд рдкпруайщлд фз жкіпрмвлд їт
жакоінйдлля в лмокарзвлм-ноавмвзт
акрат, а пугмва ноакрзка [18, п. 6]. У
кдеат пвмїт номудпуайщлзт нмвлмваедлщ вдотмвлзи пуг уійкмк пномкмелзи лагаварз ракме нмгйзбйдлд і, жа
кмейзвмпрі, мглакмвд омжукілля взкмг вдотмвдлпрва ноава ноз взоіхдллі кмлкодрлзт пноав. Лзхд жа
ракзт укмв єгліпрщ пугмвмї ноакрзкз
пралд пноавелщмы уілліпры [19,
п. 26]. Ваейзвд жлафдлля гйя смокувалля ра взжлалля нозлузнів кає
ыозгзфла гіяйщліпрщ, мпмбйзвм –
пугмфзлпрвм. Завгякз взжлаллы і
смокуйываллы жкіпру нозлузнів
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пугз пнозяырщ ілрдгоауії в ноавмнмоягмк пмуіайщлзт одайіи і пуфаплзт
уіллмпрди, аганруырщ ыозгзфлі ноавзйа гм укмв пупнійщлмгм езрря, цм
нмпріилм жкілыырщпя [16, п. 77].
- нзралля ном пндузсіфлзи жкіпр
нозлузну жажвзфаи взоіхуєрщпя пугакз в тмгі мбдоделмгм, айд бджндодовлмгм ноавмвмгм омжвзрку і йзхд
рмгі и мпрійщкз, кмйз и мпкійщкз уд
прає лдмбтіглзк ноз взоіхдллі кмлкодрлмї пноавз [7, п. 402].
- пугмва ноавмрвмофіпрщ жгарла
ланмвлзрз ноавм в имгм кмлкодрлзт
номяват лд рійщкз ігдякз, а и кмлкодрлзк жкіпрмк нозлузнів пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі, пвмбмгз ра гукаліжку, агед жавгякз взкмозпраллы жажлафдлзт нозлузнів ноз пугмвмку
омжв’яжаллі кмлкодрлзт ноавмвзт
пнмоів вмлз ндодпраырщ іплуварз як
абпроакуії, жлатмгяфз пвмє бджнмпдодглє врійдлля у ноавмвіглмпзлат [20,
п. 60].
- пугмві упралмвз кмеурщ смокуйыварз лмві нозлузнз ноава хйятмк
гзлакіфлмгм рйукафдлля фзллзт ноавмвзт лмок, рмбрм взвмгзрз їт іж жкіпру впієї ноавмвмї пзпрдкз. Ілкмйз
пуг кмед взвмгзрз нозлузнз ноава
нмпрунмвм, хйятмк нозилярря оягу
нмпйігмвлзт оіхдлщ, ла мплмві якзт
нозлузнз ноава врійыырщпя у ндвлу
жагайщлмноавмву смоку [21, п. 84-86].
- ваейзву омйщ у омжкозррі жкіпру нозлузнів ноава фдодж кмлкодрзжауіы їт жкіпру фдодж пзпрдку взкмг
вігігоаырщ пугмві могалз [12, п. 56].
- як ноавзйм, пуб’єкракз рйукафдлля жагайщлмйыгпщкзт нозлузнів є
Кмлпрзрууіилзи Суг (у гдоеават, гд
віл првмодлзи), абм взца пугмва ілпралуія в пзпрдкі пугів жагайщлмї
ыозпгзкуії [14, п. 113]. Дйя бджнмпдодглщмгм жапрмпувалля жагайщлмйыгпщкзт нозлузнів ноава лдмбтіглм,
цмб ноавмжапрмпмвфзи могал пак взявйяв дйдкдлрз їт жкіпру гйя ноавзйщлмгм нозилярря оіхдлля [14,
п. 178].
- пугмва ноакрзка жабджндфує омжукілля нозлузнів ноава, жмкодка і
рзт, цм лд жакоінйдлі в жакмлмгавпрві
[22, п. 31-32].

- нозлузнів ноава кмеурщ бурз
як жакоінйдлі у жакмлмгавпрві, взвмгзрзпя іж имгм жкіпру ра пурлмпрі,
нмтмгзрз ж ноавмвмї пзпрдкз ра кіелаомглмгм ноава, рак і бурз псмокуйщмвалзкз у пугмвіи ноакрзуі [23,
п. 16].
Іж кіокувалщ лзжкз лаукмвуів взнйзває, цм соагкдлр жкіпру (взкмга)
нозлузну ноава кмед смокуйыварзпя у пугмвмку оіхдллі гйя рмгм, цмб
взкмозпрарз уди нозлузн ноава
«мнмпдодгкмвалм», рмбрм гйя рйукафдлля лмок ноава, цм нігйягаырщ
жапрмпуваллы, ра гйя смокуйывалля
жоажка омжукілля лмокз ноава фз
ноавмкмлкодрзжуыфмгм нмймедлля:
- нозлузн ноава є моієлрзомк
ноз рйукафдллі лмок ноава. Опмба,
яка жгіиплыє рйукафдлля, кає ноаглурз рмгм ваоіалра рйукафдлля, якзи
лаикоацд внзпуєрщпя в фзллу ноавмву пзпрдку. Тмку лаибійщх мбґоулрмвалзк є рми ваоіалр, якзи ужгмгеуєрщпя ж нозлузнакз ноава, цм каырщ
гйзбмкд пзпрдкмурвмоывайщлд жлафдлля. Поз впралмвйдллі жкіпру жакмлу (mens, sententia, vis ac potestas
legis) ілрдонодрармо кає взтмгзрз ж
нознуцдлля, цм віл пноякмвалзи ла
жабджндфдлля гії нозлузнів ноава, а
лд ла їт жандодфдлля [16, п. 78]. Загайщлі нозлузнз (ноавмвмї взжлафдлмпрі, номнмоуіилмпрі, гмбомпмвіплмпрі,
омжуклмпрі рмцм) смокуырщ нігвайзлз лд рійщкз рйукафдлля ра одайіжауії лмок ноава, а и пакмгм номудпу
лмокмрвмофмпрі, є кмлкодрзжауієы
мплмвмнмймелзт нозлузнів, ла мплмві якзт вмлз жабджндфуырщ єгліпрщ
ноава [16, п. 73].
- ноавмві нмжзуії вдотмвлмгм пугу, взкйагдлі у имгм оіхдллят ж козкілайщлзт пноав, є смокмы (і жапмбмк) кмлкодрзжауії козкілайщлмноавмвзт лмок, мпмбйзвм у взнагкат,
кмйз мпраллі жа мбпягмк ужагайщлдлля
є лагрм хзомкзкз, є пвмєоіглзк «жапмбмк» рйукафдлля жакмлу, моієлруырщ пугмву ноакрзку ла мглмкалірлд
и ноавзйщлд жапрмпувалля козкілайщлмгм жакмлмгавпрва ж уоатувалляк
мплмвмнмймелзт нозлузнів козкілайщлмгм ноава [24, п. 86].
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- ж нмгйягу ыозгзфлмї гдокдлдврзкз жакмлмгавуы вдйщкз пкйаглм
взжлафзрз хйятмк смокуйывалля
жакмлмгавфмгм рдкпру гмпрдкдллм
взжлафдлу ыозгзфлу кмлпроукуіы,
нозгарлу гм жапрмпувалля гм кілйзвзт сакрзфлзт мбправзл, які омжкозваырщ лмві апндкрз, гоалі фзллмпрі
ноавмвмї лмокз. Сакд омжукілля ноавмвмї лмокз жукмвйыє йзхд ндвлзи
моієлрзо гйя пуггі, ла якзи віл кає
пнзоарзпя ноз утвайдллі оіхдлля у
кмлкодрліи пноаві. Напноавгі, уд врійыєрщпя у жкіпрі жагайщлзт нозлузнів
ноава, бійщхіпрщ ж якзт лабуває уілліплмгм взкіоу — рмбрм жбайалпувалля, жваеувалля ілрдодпів прмоіл у
пноаві і жабджндфдлля ноавмнмоягку
[25, п. 48-50].
- в укмват кмлпрзрууіилмї гдкмкоарії «ноавзйщліпрщ жапрмпувалля» —
уд жапрмпувалля лмок нмжзрзвлмгм
ноава вігнмвіглм гм взкмг нозлузну
вдотмвдлпрва ноава, ілхзт сулгакдлрайщлзт ноавмвзт нозлузнів. Капауіилмї сулкуії вдотмвлзт пугів ланмвлыєрщпя лмвзк жкіпрмк, якзи лд
кмед бурз жвдгдлзи гм вдотмвлмгм
пугмвмгм кмлромйы жа «номпрзк лмокмжапрмпувалляк» [26, п. 97]. Сугз
ноз жапрмпуваллі нмвзллі омжхзоыварз пвмї кмрзвауіилі фапрзлз, рмбрм
вігтзйярзпя, лд кмела пкажарз, цм
пуггі вігтзйяырщпя нмвліпры віг жакмлу, айд вмлз жапрмпмвуырщ нозлузн
вдотмвдлпрва ноава. Вмлз фдодж кмрзвауіы гмгаырщ пралгаорз, нмяплдлля і фмку пакд рак жапрмпмвалм лмокз
ноава. Тмбрм оіхдлля пугів, мпмбйзвм
вдотмвлзт пугів, вмлз лабуваырщ лмокарзвлмгм жлафдлля нм кмлкодрлзт
пноават в пзйу нмврмодлмпрі. Так
кмрзвауія, рак пралгаорз взкйагдлля, фмку пакд рак, а лд ілакхд взоіхдла пноава, бм жакмлз пакі жа пдбд
лд гмвмоярщ, нмроіблі аганрауія, жапрмпувалля, рйукафдлля [27, п. 140,
144].
- віг ноавмжапрмпмвуя взкагаєрщпя, цмб віл жвдорарзпя гм нозлузнів
ноава ноз рйукафдллі лмок ноава, а
ракме у оажі лдмбтіглмпрі нмгмйалля
кмйіжіи в нмжзрзвлмку ноаві, мпкійщкз пакд нозлузнз ноава «урвмоыырщ
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взтіглзи нулкр гйя мбкіокмвувалля і
жваеувалля» [12, п. 106]. Фулкуії
нозлузнів ноава у номудпі ноавмжапрмпувалля кмеурщ бурз кйапзсікмвалі ла одгуйярзвлу, у кдеат якмї
нозлузнз як дйдкдлр ноава жгіиплыырщ одгуйыыфзи внйзв ла пупнійщлі віглмпзлз, взпрунаыфз ракзк
фзлмк ыозгзфлмы мплмвмы взоіхдлля пноавз (як нмояг ж лмокакз ноава, рак і пакмпріилм у оажі номгайзлз
у нмжзрзвлмку ноаві), і ілпроукдлрайщлу, фдодж яку нозлузнакз ноава
жгіиплыєрщпя внйзв ла кдталіжк ноавмвмгм одгуйывалля, муілка впралмвйдлмгм ноава, номудпів ноавмжакоінйдлля, ноавмрйукафдлля і ноавмжапрмпувалля [12, п. 158]. У взнагку
лдфіркмпрі и пундодфйзвмпрі лмокарзвлмгм нознзпу жвдолдлля ноавмжапрмпмвуя гм нозлузнів ноава убджндфує
віг ыозгзфлзт нмкзймк [12, п. 110].
- жагайщлі нозлузнз вігігоаырщ
ваейзву омйщ в ілрдонодрауії жакмлу.
Суггі пнзоаырщпя ла лзт, кмйз лдмбтіглм взжлафзрз пкзпй лдяплзт фз
гвмжлафлзт рдкпрів [28, п. 366].
- Вдотмвлзи Суг кає смокуварз
єгзлі моієлрзоз ра нігтмгз ноз взоіхдллі пноав, цмб гомкагялз кмгйз
ндодгбафуварз лапйігкз пвмєї гіяйщлмпрі, жатзцарз пвмї ноава впіка жапмбакз, цм лд пундодфарщ жакмлу,
жмкодка і в пугат. Такі єгзлі нігтмгз
нмвзллі ґоулруварзпщ ла сулгакдлрайщлзт ноавмвзт уіллмпрят ра нозлузнат, які номлзжуырщ упы лауімлайщлу ноавмву пзпрдку і є сулгакдлрмк жакмлмгавпрва, і пугмвмї ноакрзкз [29, п. 174].
- ноавзйщліпрщ жапрмпувалля лмокз взжлафаєрщпя, лапакндодг, вігнмвігліпры гм жагайщлзт нозлузнів
ноава [30, п. 147]
- одгуйярзвла сулкуія нозлузнів
ноава кмед номявйярзпя як бджнмпдодглщм (кмйз жа укмвз вігпурлмпрі
лмокз ноава пноаву кає бурз взоіхдлм ла мплмві нозлузнів ноава), рак
і мнмпдодгкмвалм (рак, уфаплзкз ноавмвіглмпзл жвдораырщпя гм мплмвмнмймелзт нозлузнів ноава ноз рйукафдллі лмок ноава, ноз нмгмйаллі номгайзл ра кмйіжіи в ноаві, а ракме ноз
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муілуі лмок ноава ла їт вігнмвігліпрщ
нозлузнак ноава) [2, п. 5].
Іж кіокувалщ лзжкз лаукмвуів взнйзває, цм соагкдлр жкіпру (взкмга)
нозлузну ноава кмед смокуйыварзпя у пугмвмку оіхдллі гйя рмгм, цмб
взкмозпрарз уди нозлузн ноава
«бджнмпдодглщм», рмбрм гйя смокуйывалля лмвмгм нмймедлля ж кдрмы
нмгмйалля номгайзлз у лмокарзвлмку одгуйываллі хйятмк алаймгії ноава, кмйіжії кіе лмокакз ноава:
- фдодж вігпурліпрщ вігнмвіглмгм
кмлкодрзжуыфмгм жакмлмгавпрва в
мбґоулруваллі пвмїт оіхдлщ пугз
взтмгзрзкурщ лд рійщкз ж нмжзрзвлзт смок, а и ж нозлузнів нозомглмгм ноава [31, п. 13-14].
- ноавмві лмокз кмеурщ бурз взвдгдлі лд рійщкз ж лмокарзвлмноавмвзт акрів, айд и іж жагайщлзт
нозлузнів ноава. Цд гає кмейзвіпрщ
пугак жапрмпмвуварз ноавм лавірщ в
укмват вігпурлмпрі вігнмвіглзт ноавмвзт нознзпів [32, п. 92, 98. 99].
- пугмвд оіхдлля, мбґоулрмвалд,
ланозкйаг, ла алаймгії фз жагайщлзт
нозлузнат, жайзхдлд в пзйі Капауіилзк пугмк, кмед пнозикарзпя ілхзкз пугакз ноз взоіхдллі птмезт
пноав як сакрзфлзи нодудгдлр [33,
п. 261].
- йдгайіжауія нмвлмваедлщ вдотмвлмгм пугу ла гмбугмву ноава хйятмк смокуйывалля і жапрмпувалля
жагайщлзт нозлузнів ноава, у рмку
фзпйі и рзт, які ндодбуваырщ жа кдеакз «нзпалзт» лмок жакмлу, жбійщхуварзкд аврмозрдр пугу, ндодгбафуваліпрщ пугмвзт оіхдлщ і жкдлхуварзкд нмродбу у влдпдллі жкіл гм жакмлмгавпрва [34, п. 98-99].
- ндодг пугакз нмпрає нзралля
пакмпріилм жакоінйыварз ра взжлафарз і ноавзйа квайісікауії, і ноавзйа
кмлкуодлуії ра гмйалля кмйіжіи в
козкілайщлмку ноаві хйятмк лагалля нодудгдлрлмгм таоакрдоу оіхдлляк пугу, пнзоаыфзпщ ноз жапрмпуваллі Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз ла алаймгіы ноава, нмбугмвалу ла
жагайщлмвзжлалзт ра нозилярлзт
нозлузнат ноава, цм кіпрярщпя у
Козкілайщлмку кмгдкпі Укоаїлз і

ндодгбафдлі в Кмлпрзрууії Укоаїлз ра
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат ра
лмокат кіелаомглмгм ноава. Сакд ла
алаймгіы ноава, а лд ла алаймгіы жакмлу нмвзлла пнзоарзпя капауіила
ілпралуія пугу ноз взлдпдллі утвай
капауіилмгм пугу [35, п. 330].
- взнагкз номгайзл у жакмлмгавпрві пуг взкухдлзи вгаварзпя гм
бджнмпдодглщмгм номудпу смокуйывалля жагайщлзт лмокарзвлзт кмлпроукуіи – ноавмнмймедлщ. Поз ущмку
нозлузнз ноава жагаырщ вдкрмо пуггівпщкмї лмокмрвмофмпрі, лдмбтіглмї
гйя жанмвлдлля номгайзлз [36, п. 17].
- гйя взоіхдлля ракзт ваейзвзт
жавгалщ, як нмгмйалля номгайзл, могалз пугмвмї вйагз, нмвзллі взкмлуварз сулкуії ноавмжанмвлдлля (жанмвлдлля номгайзл) жа укмв гмрозкалля єгзлзт ноавмвзт нозлузнів,
нігтмгів, які гмжвмйяырщ жабджндфзрз
єгліпрщ ыозгзфлмї ноакрзфлмї гіяйщлмпрі [37, п. 220].
- взоіхуыфз нзралля жа алаймгієы ноава лдмбтіглм пнзоарзпщ ла
нозлузнз ноава жакоінйдлі у пугмвіи
ноакрзуі. Сугмва ноакрзка пйугує
ноавмвмы
мплмвмы
жапрмпувалля
лмок ноава жа алаймгієы жакмлу, цм
ндодгбафає мбґоулрувалля жапрмпувалля лмок ноава жа алаймгієы жаплмвуыфзпщ ракме ла нозлузнат,
омжукілля ноавмвіглмпзл коіжщ нозлузнз ноава ра вігнмвіглд ноавмжапрмпувалля [38, п. 182, 189-190].
- жа мпмбйзвмпрякз впралмвйдлля
ыозгзфлмї мплмвз пноавз ноавмжапрмпувалля кмед бурз рзнмвзк
(кмйз лаявла жакоінйдла в жакмлмгавпрві лмока ноава, ла нігправі якмї
кмед бурз взоіхдла пноава) і лдрзнмвзк (рмбрм ноавмжапрмпувалля,
кмйз ноавмжапрмпмвдущ кає пак – ж
моієлрауієы ла вмйдвзявйдлля жакмлмгавуя ж алаймгіфлзт нзралщ фз бдж
ракмї – взвдпрз ыозгзфлу мплмву
взоіхдлля пноавз). Поз лдрзнмвмку
ноавмжапрмпуваллі ж’явйяырщпя ндвлі
дйдкдлрз ноавмжакоінйдлля, айд жбдоігаєрщпя мплмвла кдра ущмгм взгу
гіяйщлмпрі – взоіхзрз кмлкодрлу
пноаву, пнозяыфз ноз ущмку одайіжауії ндвлзт взкмг ноава – фз рм жакоі-
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нйдлзт у нознзпат нмжзрзвлмгм ноава, фз рм взвдгдлзт іж жкіпру нозлузнів ноава [12, п. 158]. Поавмжапрмпмвдущ нмвзлдл жвдорарзпя гм нозлузнів ноава ноз рйукафдллі лмок
ноава, а ракме у оажі лдмбтіглмпрі
нмгмйалля кмйіжіи в нмжзрзвлмку
ноаві, мпкійщкз пакд нозлузнз ноава
«урвмоыырщ взтіглзи нулкр гйя мбкіокмвувалля і жваеувалля» [12,
п. 106].
- пугз првмоыырщ «лмвд ноавм»
лд йзхд ж кдрмы рйукафдлля лдмглмжлафлзт гйя омжукілля ноавмвзт
лмок ноз взоіхдллі кмлсйікру ноавмвзт лмок, жанмвлдллі номгайзл
рмцм, а и гйя жатзпру кмлуднуії
пноавдгйзвмпрі гіырщ номрз жакмлу,
цм омжхзоыє жкіпр лмокарзвлзт
нмймедлщ, омжкозває ра нігрвдогеує
сулгакдлрайщлі лагнмжзрзвлі нозлузнз ноавмвмї пзпрдкз [39, п. 45, 46].
- нозлузнз кмеурщ пйугуварз ноавмвзк жапмбмк нмгмйалля кмйіжіи,
мпкійщкз вмлз лакажуырщ пуб’єкрмві
ноавмжапрмпувалля лд жапрмпмвуварз
акрз кдлхмї ыозгзфлмї пзйз, якцм
вмлз пундодфарщ лмокак взцмї ыозгзфлмї пзйз [40, п. 122].
Взцдлавдгдлі нігтмгз гм жагайщлзт нозлузнів ноава лзжка аврмоів
жапрмпмвує ракме і прмпмвлм кіегайуждвзт ра гайуждвзт нозлузнів ноава:
- ыозпрз нмвзллі ґоулруварз пвмї
оіхдлля ла єгзлмку пнозиляррі сулгакдлрайщлзт ра гайуждвзт нозлузнів ноава ж кдрмы улзклдлля кмлсйікрів кіе гійкакз вйагз, жабджндфдлля єгзлмгм омжукілля ра жапрмпу-

валля гіыфмгм жакмлмгавпрва [41,
п. 68]. Такзк фзлмк ноз рйукафдллі
жакмлів лайдезрщ жвдорарзпя гм кмлпрзрууії гдоеавз, яка жакоінйыє сулгакдлрайщлі нозлузнз і є лмокарзвлмы мплмвмы «вдотмвдлпрва ноава».
На її бажі пйіг смокуварз пзпрдку
гайуждвзт ра кіегайуждвзт нозлузнів, які кмеурщ бурз нмкйагдлі в
мплмву рйукафдлля вігнмвіглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів [41, п. 67].
- нозлузнз нмгаркмвмгм ноава,
жмкодка, гаырщ кмейзвіпрщ нмяплзрз,
омжрйукафзрз жкіпр нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва в уіймку ра мкодкзт
имгм лмок; взжлафаырщ таоакрдо рйукафдлля ра жапрмпувалля лмок нмгаркмвмгм ноава; пнозяырщ ноавмжапрмпмвфзк могалак у взоіхдллі нзралщ,
лдгмпрарлщм водгуйщмвалзт лмокакз
ноава;
жабджндфуырщ
взоіхдлля
пноав, які взлзкйз ж віглмпзл, лд
водгуйщмвалзт лмокакз ноава [42,
п. 16].
Взкйагдлд гмжвмйяє првдогеуварз, цм ла омйщ гмкрозлайщлмгм кмед
нодрдлгуварз ракд рдмодрзфлд нмймедлля вірфзжлялзт лаукмвуів: нзралляк ноава, якд кає сулгакдлрайщлд
жлафдлля гйя смокувалля єгзлмї
ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз, є нзралля ном рд, якзк є жкіпр нозлузну
(нозлузнів) ноава, лдмбтіглзи гйя
смокуйывалля пугмк лмвмгм нмймедлля, нозжлафдлмгм нмгмйарз номгайзлу у лмокарзвлмку одгуйываллі
хйятмк жапрмпувалля алаймгії ноава
фз кмйіжіы кіе лмокакз ноава.
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Пдодндйык В. Г. Внйзв нозлузнів ноава ла смокувалля єгзлмї ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз
В праррі жгіиплдлм ґоулрмвлзи алайіж взжлафдлля омйі нозлузнів ноава у ноавмжапрмпмвліи гіяйщлмпрі у гмпйігедлля пуфаплзт вірфзжлялзт лаукмвуів. Заномнмлмвалм як гмкрозлайщлд лапрунлд нмймедлля: нзралляк ноава, якд кає сулгакдлрайщлд жлафдлля гйя смокувалля єгзлмї ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз, є нзралля ном
рд, якзк є жкіпр нозлузну (нозлузнів) ноава, лдмбтіглзи гйя смокуйывалля пугмк лмвмгм нмймедлля, нозжлафдлмгм нмгмйарз номгайзлу у лмокарзвлмку одгуйываллі хйятмк жапрмпувалля алаймгії ноава фз кмйіжіы кіе лмокакз ноава.
Кйыфмві пймва: нозлузнз ноава, ноавмжапрмпмвфа ноакрзка, ноавмжапрмпмвла
гіяйщліпрщ, пугмва ноакрзка.
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Пдодндйык В. Г. Вйзялзд нозлузнмв ноава ла смокзомвалзд дгзлми ноавмнозкдлзрдйщлми ноакрзкз
В прарщд мпуцдпрвйдл нмгомблши алайзж мнодгдйдлзя омйз нозлузнмв ноава в
ноавмнозкдлзрдйщлми гдярдйщлмпрз в зппйдгмвалзят пмводкдллшт мрдфдпрвдллшт
уфдлшт. Подгймедлм как гмкрозлайщлмд пйдгуыцдд нмймедлзд: вмномпмк ноава,
кмрмомд зкддр сулгакдлрайщлмд жлафдлзд гйя смокзомвалзя дгзлми ноавмнозкдлзрдйщлми ноакрзкз, дпрщ вмномп м рмк, какмв пкшпй нозлузна (нозлузнмв) ноава,
лдмбтмгзкши гйя смокуйзомвалзя пугмк лмвмгм нмймедлзя, нодглажлафдллмгм
нодмгмйдрщ номбдй в лмокарзвлмк одгуйзомвалзз нурдк нозкдлдлзя алаймгзз
ноава зйз кмййзжзы кдегу лмокакз ноава.
Кйыфдвшд пймва: нозлузнш ноава, ноавмнозкдлзрдйщлая ноакрзка, ноавмнозкдлзрдйщлая гдярдйщлмпрщ, пугдблая ноакрзка.

Perepelyuk V. The influence of the principles of law on the formation of a
single law enforcement practice
The article provides a thorough analysis of the definition of the role of the principles of law in law enforcement activities in the research of modern domestic scientists.
Many authors agree that the courts' observance of the general principles of law is a
guarantee of unity of enforcement. Principles of law are used as criteria for choosing a
rule of law, especially in the case of coincidence of temporal and substantive collisions,
conflicts of special rules, the problem of determining the direction of the rule of law in
time.
in the scientific works revealed the authors' belief that the general principles of law
set directions for the formation of law enforcement practice, determine the directions of
law development
A number of authors acknowledge that for the purposes of settling the case, the
relevant fragment of the content of the principle (s) of law is disclosed and stated by
the court directly in the court decision.
From the view of a number of scholars, it follows that a fragment of the content
(requirement) of a principle of law can be formulated in a judicial decision in order to
use this principle of law "indirectly", that is, to interpret the rules of law to be applied,
and to formulate a model of understanding of the rule of law or law. position
From the view of a number of scholars it follows that a fragment of the content
(requirement) of the principle of law can be formulated in a judicial decision in order to
use this principle of law "directly", that is, to formulate a new provision in order to
overcome the gap in regulatory regulation by analogy of law, conflict between rules
right.
The following proposition is proposed as a doctrinal one: the question of law, which
is fundamental to the formation of a single law enforcement practice, is the question of
what is the content of the principle (s) of law necessary for a court to formulate a new
provision intended to overcome regulatory gaps by applying the analogy of law or a
conflict of law.
Key words: principles of law, law enforcement practice, law enforcement activity,
judicial practice.
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Електроенергія в системі об’єктів
цивільних прав
Бугщ-які узвійщлі ноавмвіглмпзлз ндодгбафаырщ іплувалля ндвлмгм
мб’єкра, лаявліпрщ якмгм жукмвйыє
взлзклдлля в уфаплзків ноавмвіглмпзл узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків.
Наифапріхд ракзк мб’єкрмк є рака
ноавмва кардгмоія, як «оіф», яка є
мглзк іж сулгакдлрайщлзт нмлярщ
узвійіпрзкз. Помрд дкмлмкіфла псдоа в пупнійщпрві вдпщ фап жкілыєрщпя
і в узвійщлмку мбмомрі ж’явйяырщпя
лмві одфі, цм лд кмед жукмвзрз нмродбу мбґоулрувалля рдмодрзфлзт
нмлярщ цмгм їт пурлмпрі і кіпуя в
пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав.
Пмфзлаыфз ж кілуя ХIХ прмйірря
взкмозпралля дйдкрозфлмгм проуку
прає ваейзвзк дйдкдлрмк омжвзлдлмї узвійіжауії. Оглієы жі проардгіфлзт гайужди укоаїлпщкмї дкмлмкікз, як і озлкмвмї дкмлмкікз
бугщ-якмї омжвзлдлмї коаїлз, є длдогдрзка, а пакд ноавмвіглмпзлз,
нмв’яжалі іж жабджндфдлляк дйдкромдлдогієы, цм і жукмвйыє нмродбу лаукмвзт гмпйігедлщ у уіи псдоі. Елдогдрзфла псдоа Укоаїлз ндодбуває ла
прагії озлкмвмгм одсмокувалля і
нмродбує ноавмвмгм одгуйывалля.
Якцм жакмлмгавдущ лд кмед
взжлафзрз
кмлкодрлу
кардгмоіы
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мб’єкра, якзи взжлафає пурщ бйага, уд
нмжбавйяє имгм кмейзвмпрі нмбугуварз вігнмвіглзи кдталіжк ноавмвмгм
одгуйывалля
ущмгм
явзца
ра
вігнмвіглзи ноавмвзи одезк мб’єкра.
Іплувалля лдроагзуіилзт каилмвзт
бйаг нмродбує одрдйщлмгм алайіжу ра
омжукілля. Помрд в пуфапліи узвійіпрзфліи йірдоаруоі каиед вігпурлі лаукмві омбмрз, нозпвяфдлі
гмпйігедллы ракмї ноавмвмї кардгмоії, як дйдкромдлдогія.
Дмпйігедлля ущмгм апндкру, номвдгдлі ракзкз вірфзжлялзкз вфдлзкз, як Гайялрзф М. К., Дждоа О. В.,
Заіка Ю. О., Кмгзлдущ А.О., Кмталмвпщка О. В., Кужлєумва Н. С.,
Маигалзк Р. А., Міфуоіл Є. О., Рмкмвпщка З. В., Сйінфдлкм С. О., Снапзбм-Фарєєва І. В., Хаозрмлмв Є. О.,
Шзхка Р. Б., Шзкмл С. І., лд взфдонайз впіт лаявлзт номбйдк, цм іплуырщ як ла гмкрозлайщлмку, рак і
ла жакмлмгавфмку оівлі, цмгм ноавмвмї нозомгз дйдкромдлдогії, її мпмбйзвмгм ноавмвмгм прарупу ра кіпуя в
пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав, цм
жукмвйыє лдвзжлафдліпрщ рдмодрзкмкдрмгмймгіфлмгм нігґоулря і ндвлу
пундодфйзвіпрщ
ноавмжапрмпмвлмї
ноакрзкз.
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Мдрмы праррі є ж’япувалля мпмбйзвмї ноавмвмї нозомгз дйдкромдлдогії як мб’єкра узвійщлзт ноав, мпмбйзвмпрі її взкмозпралля у узвійщлмку мбмомрі ра взжлафдлля кіпуя дйдкромдлдогії в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав.
Помбйдка мб’єкрів узвійщлзт
ноав ‒ мгла ж кйыфмвзт у рдмоії ра
ноакрзуі ноавмвмгм одгуйывалля
каилмвзт віглмпзл. Опмбйзвіпрщ
мб’єкрів узвійщлзт ноав нмйягає в
рмку, цм вмлз кмеурщ як іплуварз у
пвмєку нозомглмку пралі, рак і бурз
хруфлм урвмодлзкз влапйігмк пноякмвалмї ноауі йыгзлз.
Об’єкрз узвійщлзт ноав є оіжлмкалірлзкз жа ноавмвмы нозомгмы,
пурліпры, уфапры у узвійщлмку мбмомрі, ноавмвзк одезкмк. Таку праруплу мпмбйзвіпрщ мб’єкрів взявзйз
цд озкпщкмку нозварлмку ноаві.
Так Гаи в Ілпрзрууіят омжоіжляв одфі
рійдплі, сіжзфлі, ілхі бджрійдплі, ігдайщлі. Бджрійдплі – уд рі, гм якзт лд
кмела гмрмоклурзпя, – рі, які нмйягаырщ у ноаві, ланозкйаг, пнагцзла,
кмозпрувалля,
вмймгілля,
жмбмв’яжалля, ноава пійщпщкзт і кіпщкзт
каєрків [12, c. 46‒47]. Тмбрм бджрійдплі одфі іплуырщ в ндвліи ноавмвіи уяві ном якдпщ кардоіайщлд
бйагм, лавірщ і жа вігпурлмпрі пурм
сіжзфлмї мбмймлкз як ракмї.
Кйапзсікауія озкпщкмгм нозварлмгм ноава цмгм одфди рійдплзт і
бджрійдплзт вігмбоаедла і в Цзвійщлмку кмгдкпі Стіглмї Гайзфзлз
1793 о. (Codex Civilis pro Calicia
Orientali). Дм бджрійдплзт лайдеарщ
рі,
цм
пнозикаырщпя
рійщкз
пвігмкіпры – ноавм номгаеу, ноавм
ймвзрз озбу и ілхі ноава (§12, гй. I,
ф. II). Як козрдоіи омжкдеувалля
жажлафаймпя, цм рійдплі одфі, ла
вігкілу віг бджрійдплзт (ноав ра
мбмв’яжків) кмела ндодкіцуварз фз
лд ндодкіцуварз у номпрмоі [20].
Пмгій одфди ла рійдплі ра бджрійдплі іплує гмрдндо у жакмлмгавпрві
лзжкз коаїл кмлрзлдлрайщлмї Євомнз.
У пуфапліи узвійіпрзфліи йірдоаруоі іплуырщ гва нігтмгз цмгм

ноавмвмї нозомгз бджрійдплзт одфди.
Ддякі аврмоз вваеаырщ цм, ніг бджрійдплзкз одфакз омжукіырщпя і
каилмві ноава, які смокайщлм лайдеарщ гм одфди, тмфа вйаплд одфакз
лд є, цм нмяплыєрщпя жоуфлмпрякз ж
мгйягу ыозгзфлмї рдтлікз [15, c. 59].
Подгправлзкз ілхмгм лаукмвмгм
ланояку роакруырщ нмлярря бджрійдплзт одфди хзохд уваеаыфз бджрійдплзкз одфакз лд йзхд каилмві
ноава, а і бугщ-які мб’єкрз, які явйяырщ пмбмы лдкардоіайіжмвалі мб’єкрз.
Зажвзфаи ніг ноавмвзк одезкмк, у ыозгзфліи йірдоаруоі омжукіырщ впралмвйдлзи у жакмлмгавпрві
нмоягмк лабурря, кмозпрувалля ра
вігфуедлля одфди як мб’єкрів узвійщлмгм ноава [18, c. 71]. Алайіж ноавмвмгм одезку мб’єкра узвійщлзт
ноав, лапакндодг одфі, гмжвмйяє лд
йзхд ж’япуварз мпмбйзвіпрщ ноавмвмї
нозомгз мб’єкра, таоакрдозпрзку
имгм мбмомрмжгарлмпрі, айд і взжлафзрз мпмбйзвмпрі имгм дйдкдлрів.
Опкійщкз жакмлмгавдущ кмед
нмхзоыварз мкодкі дйдкдлрз ноавмвмгм одезку одфі і ла мб’єкрз, які,
вйаплд, лд є одфакз, гдякі лаукмвуі
лагжвзфаилм хзомкм роакруырщ нмлярря «бджрійдплі одфі» жаоатмвуыфз
гм лзт лд йзхд омбмру, нмпйугз, жмбмв’яжалля, а і жакмллі ілрдодпз, озжзкз, мб’єкрз, лажвалі в жакмлі, номрд
які пндуіайщлм лд мтмомляырщпя
(ігдї, номудпз, кдрмгз, пзпрдкз, вігкозрря, гінмрджз рмцм), а ракме ілхі
ыозгзфлм жлафуці лдкардоіайщлі
мб’єкрз, які вігфуеуырщпя. Тмку вмлз номнмлуырщ првмозрз нм пурі пзпрдку пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва
ілпрзруру «бджрійдплзт одфди», а
«рдмодрзфлзт
лджоуфлмпрди»,
нмв’яжалзт ж нмхзодлляк ла ілпрзрур бджрійдплзт одфди лмок одфмвмгм
ноава, кмела улзклурз, нозилявхз
жакмл «Пом бджрійдплі одфі» [2].
Окодкі пуфаплі вірфзжлялі лаукмвуі вваеаырщ, цм кмлпроукуія
«бджрійдплі одфі» кмед жапрмпмвуварз, айд йзхд гйя нмжлафдлля каилмвзт ноав, а у фзллмку жакмлмгавпрві
лд іплує ндодгукмв гйя омжхзодлмгм
рйукафдлля кардгмоії «бджрійдплі
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одфі», жа якмгм лды мтмнйыварзкурщпя лд йзхд ноава, а і бугщ-які лдкардоіайщлі бйага [6, c. 39].
Дмнупкаыфз кмлуднуіы бджрійдплзт одфди Сібійщмв М. М. і Пдфдлзи О. П. вваеаырщ, цм її взкмозпралля лд кмед бурз бджкделзк і лд
кмед прзоарз кдеі кіе лаявлзкз
мб’єкракз узвійщлзт ноав [19,
c. 215].
Зажлафзкм,
цм
кмлуднуія
бджрійдплзт одфди іплує йзхд в гмкрозлі, а у пуфаплмку вірфзжлялмку
жакмлмгавпрві вмла лд жакоінйдла.
Щм е явйяє пмбмы ракд явзцд, як
дйдкромдлдогія? Які вйапрзвмпрі вмла
кає? Агед вйапрзвмпрі мб’єкра бджнмпдодглщм внйзваырщ ла имгм ноавмвзи одезк.
У ыозгзфлмку жлафдллі ніг одфакз роагзуіилм омжукіырщпя як
нодгкдрз нмбуру, рак і оіжла длдогія,
пкйаглі кардоіайщлі мб’єкрз, ланозкйаг, гажмнмгіблі ра оігкі одфмвзлз,
ракі як гаж і вмга рмцм.
Суфаплд взжлафдлля одфди лагає
Кмталмвпщка О. В., яка номнмлує
лажзварз одфакз лагалі нозомгмы і
првмодлі йыгзлмы бйага (уіллмпрі)
кардоіайщлмгм пвіру, які є мб’єкракз
узвійщлзт ноав [8, c. 254].
Гакбаомв Ю. омжгйягав eлдогіы
як оіф. На имгм гукку, одфакз в
ыозгзфлмку омжукіллі лдмбтіглм
лажзварз одфі, гм якзт лд кмела гмрмоклурзпя, а пакд – гаж, нао, прзплдлд нмвіроя і лавірщ дйдкрозку, якцм вмлз жбдоігаырщпя в ндвлзт нозкіцдллят абм ндодгаырщпя нм роубат
фз номвмгат, мпкійщкз длдогія – нодгкдр, якзи жлатмгзрщпя у жмвліхлщмку пвірі ж вйапрзвмпрякз уіллмпрі, мбмомрмжгарлмпрі і пакмпріилмпрі
[3, c. 591].
У узвійіпрзуі лд іплує єгзлмї
гуккз цмгм омжукілля длдогії пакд
як одфі. Елдогія ж мгйягу кйапзсікауії мб’єкрів узвійщлмгм ноава роагзуіилм омжгйягаєрщпя як оутмка, номпра, нмгійщла, пнмезвла оіф, цм взжлафаєрщпя омгмвзкз мжлакакз. Пігрозкуєрщпя і кмлуднуія «дйдкромдлдогія ‒ оіф», і мпралля омжгйягаєрщпя
як оіф, яка кає пвмы пндузсіку,
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мб’єкрзвлм іплує і є ндвлзк каилмк
[13, c. 18].
Наукмвм рдтліфлзи номгодп жукмвйыє нмпріилзи омжвзрмк дкмлмкікз ра омжхзоыє ндодйік бйаг, які
кмеурщ бурз мб’єкрмк узвійщлзт
ноав. Чдодж нозомглі нозфзлз жакмлмгавдущ лд жавегз кмед пномглмжуварз їт нмяву ра пвмєфаплу лайделу
одгйакдлрауіы
лмвзт
ноавмвзт
явзц, які жавегз могаліфлм нмєглуырщпя ж лаявлзкз пзпрдкакз і акпімкакз.
Снапзбм-Фарєєва І. В. пйухлм
жажлафає, цм в уіймку ж омжвзркмк
лаукз і рдтлікз кмейзвмпрі «ыозгзжаузз» мкодкзт нодгкдрів нозомгз
пупнійщпрвмк нмпріилм омжхзоыырщпя [16, c. 13].
Снмпмбз нмхзодлля «ноавмвмгм
нмйя» ла мкодкі явзца є оіжлмкалірлзкз. Окодкі аврмоз номнмлуырщ
лаиндопндкрзвліхзк пнмпмбмк уваеарз пндуіайіжауіы ноавмвмгм одезку длдогії [14, c. 491]. Елдогіы номнмлуєрщпя омжгйягарз лд як оіф, а як
ндвлу вйапрзвіпрщ кардоії ‒ жгарліпрщ
взкмлуварз кмозплу омбмру [7,
c. 118]. На гукку ілхзт вфдлзт, віглмпзлз дйдкрозфлмї длдогії як
мб’єкра ноав кмеурщ бурз впралмвйдлі йзхд жмбмв’яжайщлі, а лд одфмві
ноава, жлафдлля якзт нмйягає в лагаллі пнмезвафу кмейзвмпрі взкагарз бджндодбіилмгм жабджндфдлля
дйдкромдлдогії [5, c. 8].
Як мб’єкр узвійщлзт ноав номнмлуєрщпя омжгйягарз лд длдогіы, а
длдогдрзфлзи одпуоп, якзи кіпрзрщ у
пмбі длдогіы [4, c. 107].
Ндкфдлкм С. С., гмпйігеуыфз
пурліпрщ гмгмвмоу нмпрафалля гмгмвмоу дйдкрозфлмї длдогії фдодж нозєглалу кдодеу, гіихмв взплмвку,
цм дйдкрозфла длдогія є мпмбйзвзк
(sui generis) мб’єкрмк узвійщлмгм
ноава, а лаиваейзвіхмы вйапрзвіпры дйдкромдлдогії є її жгарліпрщ взкмлуварз омбмру жавгякз дйдкрозфлмку рмку, нмруеліпрщ якмгм пнмезваєрщпя рзк фз ілхзк нозйагмк ра
мбйаглалляк, нозєглалзк гм кдодеі. Аврмо взпуває рджу, цм ніг фап
нмпрафалля
дйдкрозфлмї
длдогії
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пнмезваєрщпя лд длдогія, а нмруеліпрщ [11, c. 3].
Мз вваеаєкм уд нмймедлля
гдцм пундодфйзвзк. Ейдкрозфлзи
проук ‒ уд сіжзфлзи номудп (куоп. В.
С.), ланоавйдлзи оуту жаоягедлзт
фапрзлмк ніг внйзвмк дйдкромкаглірлмгм нмйя віг мглмгм нмйыпа дйдкрозфлмї йалкз гм ілхмї. Мардоія, її
кійщкіплі ра якіплі вйапрзвмпрі, і оут
кардоії – уд оіжлі кардгмоії. Пмруеліпрщ ‒ уд оіжлзуя нмрдлуіайів кіе
нмйыпакз, яка мбфзпйыєрщпя у вмйщрат. Суррєвзкз укмвакз гмгмвмоу ла
нмпрафалля дйдкромдлдогії
фдодж
нозєглалу кдодеу є лд йзхд вдйзфзла нмруелмпрі, а і кійщкіпрщ кіймвар-гмгзл, дйдкромдлдогії, цм нігйягає нмпрафаллы, вмглмфап якіпрщ нмвзлла вігнмвігарз взкмгак цмгм
ланоугз и фапрмрз проуку. Тмбрм
ланоуга ‒ уд мгла ж ваейзвзт таоакрдозпрзк длдогії, номрд вваеарз
мб’єкрмк гмгмвмоу, і вігнмвіглм,
мб’єкрмк узвійщлзт ноав йзхд ланоугу, взгаєрщпя пуклівлзк.
У н. 11 пр. 1 Закмлу Укоаїлз
«Пом озлмк дйдкрозфлмї длдогії» віг
13 квірля 2017 о. жажлафдлм, цм взомблзурвм дйдкрозфлмї длдогії ‒ уд
гіяйщліпрщ, нмв’яжала ж ндодрвмодлляк длдогії ж длдогдрзфлзт одпуопів
бугщ-якмгм нмтмгедлля ла дйдкрозфлу длдогіы жа гмнмкмгмы рдтліфлзт
жапмбів, а у н. 26 лагаєрщпя і нмлярря
дйдкрозфлмї длдогії ‒ длдогія, цм
взомбйяєрщпя ла мб’єкрат дйдкромдлдогдрзкз і є рмваомк, нозжлафдлзк
гйя кунівйі-номгаеу [1].
Цд жакмлмгавфд взжлафдлля укажує ла рмваолу вйапрзвіпрщ дйдкромдлдогії як мб’єкра узвійщлзт ноав ж
вігнмвіглзк ноавмвзк одезкмк.
Поавмвзи одезк лд є прарзфлмы
лджкіллмы кардгмоієы і кмед жкілыварзпя, жайделм віг гмкрозлайщлмгм
ра жакмлмгавфмгм омжукілля мб’єкра.
Елдогія як мб’єкр хзомкм жагіяла в
узвійщлмку мбмомрі і є нодгкдрмк
лзжкз гмгмвмоів. Піг узвійщлзк мбмомрмк жажвзфаи омжукіырщ ыозгзфлу
смоку дкмлмкіфлмгм мбмомру, а
мб’єкракз мпраллщмгм є рмвао, рмбрм
бйагм, якд кає гомхмву уілліпрщ, рм-

ку і ноава ла лщмгм кмеурщ бурз
рійщкз каилмвзкз [10, c. 108]. Обмомрмжгарліпрщ мб’єкрів узвійщлмгм
ноава вкажує ла їт жгарліпрщ боарз
уфапрщ у номудпат, цм жукмвйыырщ
гзлакіку узвійщлзт ноавмвіглмпзл
[17, c. 169].
Закмлмгавдущ у пр. 741 ЦК Укоаїлз взжлафає гмгмвіо нмпрафал-ля
длдогдрзфлзкз ра ілхзкз одпуопакз
фдодж нозєглалу кдодеу як гмгмвіо,
жа якзк мгла прмомла нмвзлла лагаварз гоугіи прмомлі длдогдрзфлі ра
ілхі одпуопз, ндодгбафдлі гмгмвмомк,
а пнмезваф жмбмв’яжу-єрщпя мнйафуварз ваоріпрщ нозилярзт одпуопів і
гмрозкуварзпя ндодгбафдлмгм гмгмвмомк одезку її взкмозпралля, а
ракме жабджндфзрз бджндфлу дкпнйуарауіы длдогдрзфлмгм ра ілхмгм мбйаглалля. Айд ракд взжлафдлля лд
вігмбоаеає мпмбйзвмпрди ущмгм гмгмвмоу як оіжлмвзгу гмгмвмоу кунівйі-номгаеу. Тмбрм кйыфмвзкз в таоакрдозпрзуі нодгкдра гмгмвмоу є
мбмв’яжмк лагаварз длдогмодпуопз і
мбмв’яжмк гмрозкуварзпя одезку їт
взкмозпралля.
Опкійщкз дйдкромдлдогіы лдкмейзвм жбдоігарз, рм ваейзвм взжлафзрз мнрзкайщлзи байалп, кмйз
гдоеава взомбйяє прійщкз дйдкрозфлмї длдогії, пкійщкз кмед пнмезрз.
За пвмєы пурры дйдкромдлдогія і оіф
– жмвпік оіжлі мб’єкрз узвійщлзт
ноав. Ндгмйікз ноавмвмгм одгуйывалля мбмв’яжкмвм лаявлі у гмгмвіоліи і пугмвіи ноакрзуі і, як лапйігмк,
нмжбавйяырщ мпмбу лайделмгм ноавмвмгм жатзпру.
Чдодж нозомглі нозфзлз дйдкромдлдогія лд кмед бурз мб’єкрмк
лзжкз узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів,
ракзт як гмгмвіо каилмвмгм лаику
(модлгз), йіжзлгу, нмжзфкз, гмвіфлмгм урозкалля, номрд мпмбйзвіпрщ
дйдкромдлдогії лд ндодхкмгеає бурз
нодгкдрмк
гмгмвмоу
кунівйіномгаеу, кілз, гаоувалля, нмедорвз.
Ейдкромдлдогія лд кмед бурз
нодгкдрмк гмгмвмоу жбдоігалля, у
рмку фзпйі і ракмгм имгм оіжлмвзгу,
як мтмомла, мпкійщкз жа гмгмвмомк
мтмомлз жабджндфуварзкдрщпя жбд-
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одедліпрщ нм пурі лд дйдкромдлдогії
як нодгкдра гмгмвмоу, а мб’єкра,
якзи її взомбйяє.
Рдфмва вйапрзвіпрщ длдогії жукмвйдла
лаявліпры
кмейзвмпрі
взкіоыварз її кійщкіпрщ, якіпрщ, цм
жвмгзрщ
лалівдущ
кмейзвіпрщ
омжгйягарз длдогіы як бджрійдплу
оіф, мпкійщкз таоакрдолмы мжлакмы
бджрійдплмпрі є лдкмейзвіпрщ мпяглурз рд фз ілхд явзцд. Поавм лд
кмела взкіоыварз, жваеуварз рмцм.
Поавм абм іплує, абм имгм лдкає.
У ыозгзфліи йірдоаруоі номнмлуєрщпя нмгійярз одфі жа лапйігкакз
взкмозпралля ла ракі взгз: 1) номгукуія – упд рд, цм мрозкуєрщпя
улапйігмк взомблзфмгм взкмозпралля одфі; 2) нймгз – рмбрм номгукрз
могаліфлмгм омжвзрку рваозл, ланозкйаг, нознйіг, ра ілхзт одфди, жмкодка, уомеаи; 3) гмтмгз – рмбрм
дкмлмкіфлзи нозоіпр віг уфапрі одфі
в узвійщлмку мбмомрі, ланозкйаг,
вігпмркз віг вкйагів у балкз, модлгла нйара, гмтмгз віг акуіи рмцм [9,
c. 160–161].
Дм якмї е кардгмоії віглмпзрщпя
дйдкромдлдогія в лавдгдліи кйапзсікауії? Маєкм наоагмкпайщлзи взплмвмк: дйдкромдлдогія, лджваеаыфз
ла ндвлі мжлакз одфі, лд вігнмвігає
кйапзфлмку омжукіллы «оіф» і в
лавдгдліи пзпрдкі одфди жа лапйігкакз взкмозпралля лд нмпігає пакмпріилмгм кіпуя, мпкійщкз жа ноавмвзк
нмтмгедлляк явйяє пмбмы єгліпрщ
гвмт ноавмвзт кардгмоіи – вйаплд оіф
і вмглмфап оджуйщрар її взкмозпралля. Поавмвзи одезк одфі взжлафаєрщпя ноавмк вйаплмпрі ра ноавмкмфлмпрякз вйаплзка – вмймгілляк,
кмозпрувалляк і омжнмоягедлляк.
«Вмймгілля» дйдкромдлдогієы взтмгзрщ жа кдеі роагзуіилмгм нмлярря
вмймгілля. Пмлярря «кважівмймгійдущ» вігмбоаеайм б пурщ віглмпзл,
які взлзкаырщ кіе мпмбмы, яка кає
одайщлу кмейзвіпрщ пвмєоіглм вмймгірз дйдкромдлдогіы, ж уоатувалляк
її мпмбйзвзт вйапрзвмпрди.
У гзпнмжзуії пр. 177 ЦК «Взгз
мб’єкрів узвійщлзт ноав» жакмлмгавдущ лажзває і «ілхд каилм», номрд,
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ла вігкілу віг ілхзт ноавмвзт кардгмоіи (одфі, уіллі нандоз рмцм), жкіпру ущмгм нмлярря лд нмгає. Ейдкромдлдогія – уд лд оіф, лд пндузсіфла
оіф, лд пндуіайщла гія, а пакд ракзи
мб’єкр узвійщлзт ноав, жажлафдлзи у
пр. 191 ЦК Укоаїлз, як «ілхд каилм».
На лаху гукку Шзкмл С. І.
вваеає пйухлм, цм кардгмоія «ілхд
каилм» кмед іплуварз в ракзт гоунат мб’єкрів: одфі, кважіодфі, каилмві
ноава, каилмві кважіноава [21,
c. 125]. Вігнмвіглм, лдмбтіглм віглаирз ракд ноавмвд нмлярря, якд б лд
пундодфзйм жакмлмгавфіи пзпрдкі
мб’єкрів узвійщлзт ноав, лд пундодфзйм б роагзуіилмку гмкрозлайщлмку уявйдллы і вігмбоаеайм б пурщ
гмпйігеувалмї кардгмоії. З уоатувалляк мпмбйзвмпрди дйдкромдлдогії, її
вйапрзвмпрди як мб’єкра узвійщлзт
ноав мбґоулрмвалзк уваеаєрщпя омжгйягарз дйдкромдлдогіы як кардгмоіы
кважіодфди.
Кйапзсікауія одфди як мб’єкрів
узвійщлзт ноав гоулруєрщпя ла нмгійі одфди, жанмфаркмвалмку цд у озкпщкмку нозварлмку ноаві і лд воатмвує пуфаплі одайії ра лд кмед мтмнйыварз нмвлмы кіомы мб’єкрз узвійщлзт ноав.
Ейдкромдлдогія як мб’єкр таоакрдозжуєрщпя пакмпріиліпры, мбмомрмжгарліпры, рмваолзкз ра пндузсіфлзкз вйапрзвмпрякз.
Позомгла мпмбйзвіпрщ дйдкромдлдогії взкйыфає жапрмпувалля гм лдї
мкодкзт кйапзсікауіилзт мжлак,
вйапрзвзт гйя роагзуіилмгм омжукілля одфі (нмгійщліпрщ, лднмгійщліпрщ; гмймвла оіф і нозлайделіпрщ).
Заномнмлмвалі кмлпроукуії цмгм
кіпуя дйдкромдлдогії в пзпрдкі
мб’єкрів узвійщлзт ноав (як оіжлмвзг
бджрійдплзт одфди, каилмвзт ноав,
як мб’єкра і пндуіайщлзк ноавмвзк
одезкмк рмцм) лд є ндодкмлйзвзкз,
мпкійщкз лд воатмвуырщ мпмбйзву
«кардоіайщлу мбмймлку», у якіи жлатмгзрщпя мб’єкр.
Гмймвлмы мжлакмы і укмвмы іплувалля дйдкромдлдогії як мб’єкра
узвійщлзт ноав є лаявліпрщ її лмпія
(мб’єкра дйдкромдлдогдрзкз).
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Суфапла пзпрдка мб’єкрів узвійщлзт
ноав
нмродбує
нмявз
номкіелмгм кардгмоії мб’єкрів – кіе
оіффы і ноавмк ла оіф.
Дм кардгмоії одфди каырщ лайдеарз мб’єкрз кардоіайщлмгм пвіру, які
каырщ мб’єкрзвлд взоаедлля –
«рійдплу мбмймлку», і пнозикаырщпя
гмрзкмк фз нмгйягмк. Якцм е
іплувалля ракмї кардоіайщлмї пубпралуії кмед бурз жасікпмвалд і пуфаплзкз рдтліфлзкз жапмбакз абм
кає
лаукмвд
мбґоулрувалля
(дйдкромдлдогія, пзймвд фз дйдкромкаглірлд нмйд рмцм) ж мгйягу ла її
сіжзфлі вйапрзвмпрі, рм явзцд лайд-

езрщ гм кардгмоії нмлярря «кважіодфі» і имгм гмуійщлм омжгйягарз як
кардгмоіы «ілхд каилм». Сакд
дйдкромдлдогія є каилмк, якд лд кає
сіжзфлмї мбмймлкз, гм якмї кмела
гмрмоклурзпя.
Дйя омжкдеувалля вйаплд одфди
і рак жвалзт одфди, які каырщ ндвлу
кардоіайщлу пубпралуіы (длдогія,
дйдкрозфлд нмйд рмцм), номнмлуєрщпя ввдпрз в лаукмвіи мбіг і взжлафзрз
ла гмкрозлайщлмку оівлі, які мжлакз
нмвзллі карз жажлафдлі мб’єкрз, цм
пнозярзкд і жакмлмрвмодллы, і жатзпру ноав пнмезвафів.
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Скознлзк В. Л. Ейдкромдлдогія в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноав
У лаукмвіи праррі омжгйялурм дйдкромдлдогіы в пзпрдкі мб’єкрів узвійщлзт ноава. Впралмвйдлм, цм бугщ-які узвійщлі ноавмвіглмпзлз ндодгбафаырщ іплувалля
ндвлмгм мб’єкру, лаявліпрщ якмгм і жукмвйыє взлзклдлля в уфаплзків ноавмвіглмпзл
узвійщлзт ноав ра мбмв’яжків.
За пвмєы пурры дйдкромдлдогія і, вйаплд оіф, ‒ жмвпік оіжлі мб’єкрз узвійщлзт
ноав. Ндгмйікз ноавмвмгм одгуйывалля мбмв’яжкмвм жлатмгярщ пвіи номяв у гмгмвіоліи і пугмвіи ноакрзуі, і як лапйігмк, нмжбавйяырщ мпмбу лайделмгм ноавмвмгм
жатзпру. В пзйу нозомглзт нозфзл дйдкромдлдогія лд кмед бурз мб’єкрмк лзжкз
узвійщлм-ноавмвзт гмгмвмоів, ракзт як гмгмвіо каилмвмгм лаику (модлгз), йіжзлгу,
нмжзфкз, гмвіфлмгм урозкалля, номрд мпмбйзвіпрщ дйдкромдлдогії лд є ндодхкмгмы
взпрунарз нодгкдрмк гмгмвмоу кунівйі-номгаеу, кілз, гаоувалля, нмедорвз. Дмвдгдлм, цм дйдкромдлдогія є каилмк, якд лд кає сіжзфлмї мбмймлкз, гм якмї кмела
гмрмоклурзпя.
Кйыфмві пймва: мб’єкрз узвійщлзт ноав, кйапзсікауія одфди, одфі бджрійдплі,
дйдкромдлдогія як мб’єкр узвійщлзт ноав.

Скошнлзк В. Л. Эйдкромълдогзя в пзпрдкд мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав
В лауфлми прарщд оаппкмродлм ъйдкромълдогзы в пзпрдкд мбчдкрмв гоаегалпкзт ноав. Упралмвйдлм, фрм йыбшд гоаегалпкзд ноавммрлмхдлзя нодгупкарозваыр
пуцдпрвмвалзя мнодгдйдллмгм мбчдкра, лайзфзд кмрмомгм з пнмпмбпрвудр вмжлзклмвдлзы у уфапрлзкмв ноавммрлмхдлзи гоаегалпкзт ноав з мбяжаллмпрди.
Пм пвмди пурз ъйдкромълдогзя з, пмбпрвдллм, вдцщ – пмвпдк оажлшд мбчдкрш
гоаегалпкзт ноав. Ндгмпраркз ноавмвмгм одгуйзомвалзя латмгяр пвмё номявйдлзд
в гмгмвмолми з пугмвми ноакрзкд, з как пйдгпрвзд, йзхаыр фдймвдка лагйдеацди
ноавмвми жацзрш. В пзйу дпрдпрвдллшт нозфзл ъйдкромълдогзя лд кмедр бшрщ мбчдкрмк ояга гоаегалпкм-ноавмвшт гмгмвмомв, ракзт как гмгмвмо лаика (модлгш),
йзжзлга, жаика, нмезжлдллмгм пмгдоеалзя, лм мпмбдллмпрщ ъйдкромълдогзз лд дпрщ
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ноднярпрвздк вшпрунарщ нодгкдрмк гмгмвмоа кунйз-номгаез, кдлш, гаодлзя. Дмкажалм, фрм ъйдкромълдогзя явйядрпя зкуцдпрвмк, кмрмомд лд зкддр сзжзфдпкми мбмймфкз, кмрмоуы кмелм нмромгарщ.
Кйыфдвшд пймва: мбчдкрш гоаегалпкзт ноав, кйаппзсзкаузя вдцди, вдцз бдпрдйдплшд, ъйдкромълдогзя как мбчдкр гоаегалпкзт ноав.

Skripnik V. Electricity in the system of civil rights
Electricity in the civil rights objects system is considered in the scientific article. It
is established any civil legal relationship presupposes the certain object existence, which
presence causes the participants’ coming up in the legal civil rights relations and
obligations.
It is studied out the problem of civil rights objects. This problem is the key one in
the theory and practice of property relations and legal regulation. Civil rights objects
peculiarity is they can both exist in their natural state and be artificially created by
direct human labor.
It is pointed the incorporeal things concept exists only in the doctrine. It does not
find its consolidation in the current domestic legislation. In legal terms, things are
traditionally understood to mean both household items and all kinds of energy, complex
material objects, such as railways, gaseous and liquid substances, such as gas and water,
etc.
It is justified if electricity cannot be stored, then it’s important to determine the
optimal balance when the state produces as much electricity as it can consume. In
essence, the thing and the electricity are completely different civil rights objects.
Disadvantages of legal regulation necessarily find their expression in contractual and
judicial practice, and, as the result, deprive the person of due legal protection. For
natural reasons, electricity cannot be the subject of a number of civil contracts, such as
a property lease, lease, loan, lifetime retention agreement. But electricity is not an
obstacle to the subject of a sale mine, gift, donation, contract.
It is proved electricity cannot be the subject of a storage contract, including its
variant as security because, in fact, the protection contract will ensure not the
electricity, as the object of the contract, but the object that produces it.
It is proved electricity is a non-tangible property that can be touched.
Key words: objects of civil rights, classification of things, res incorporales,
electrical energy as an object of civil rights.
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Правова природа результатів
тлумачення норм
Кмлкодрзжауія лмок ноава жабджндфуєрщпя, як вігмкм, в номудпі ноавмрвмофмпрі і ноавмжапрмпувалля. В
оджуйщрарі кмлкодрзжауії прає кмейзвмы какпзкайщла взжлафдліпрщ і нмвлмра пдлпу ноавмвзт лмок, жапмбів
рйукафдлля, гдрайіжауії, урмфлдлля і
омжвзрку мкодкзт дйдкдлрів лмок в
уійят рмфлмгм і нмвлмгм ноавмвмгм
одгуйывалля. Віг оджуйщрарів рйукафдлля ноавмвзт лмок багарм в фмку
жайдезрщ ноакрзка ноавмжапрмпувалля. В тмгі жапрмпувалля жагайщлі лмокз ндодкйагаырщпя кмвмы кмлкодрліхзт взпймвйывалщ, цм лд взкйзкаырщ пукліву ном віглмхдлля галмї
ноавмвмї лмокз пакд гм пзруауії, цм
ыозгзфлм взоіхуєрщпя [1, п. 6]. Взжлафдлля ыозгзфлмї нозомгз, пурлмпрі оджуйщрарів рйукафдлля нмроіблм
гйя вгмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля в пуфапліи Укоаїлпщкіи гдоеаві.
Помбйдкз рйукафдлля ноавмвзт
лмок взпвірйывайзпщ у ноауят вірфзжлялзт і жаоубіелзт лаукмвуів цд
ж оагялпщкзт фапів: С. С. Айдкпєєв,
У. Бдолак, Є. В. Вапщкмвпщкзи, О. Б. Вдлгдомв, М. О. Вйапдлкм,
Ю. Л. Вйапмв,
М. М. Вмнйдлкм,
О. В. Канйіла,
М. М. Кмокулмв,
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П. О. Ндгбаийм,
А. С. Пігмйкіл,
П. М. Рабілмвзф, Б. Снапмв, А. О. Сдйівалмв, І. Д. Сйігдлкм, В. Я. Тауіи,
Ю. М. Тмгзка, Г. О. Хозпрмва,
О. Ф. Чдогалудв, Ю. С. Шдкхуфдлкм, Г. Ф. Шдохдлдвзф ра іл. Помрд
нзралля взжлафдлля оджуйщрару рйукафдлля мпрармфлм лд взоіхдлм і нмродбує нмгайщхмгм гмпйігедлля.
Мдра гмпйігедлля (праррі) –
номвдгдлля жагайщлмгм кмкнйдкплмгм
алайіжу нігтмгів гм взжлафдлля ыозгзфлмї нозомгз оджуйщрарів рйукафдлля.
Рджуйщрар рйукафдлля в номудпі
ноавмжапрмпувалля ноавмвзт лмок
фзлзрщ фзкайзи внйзв ла ноавзйщліпрщ взоіхдлля пноавз нм пурі. Так
Позика С. В. жажлафає, цм рйукафдлля бугд пноавдгйзвзк у рмку оажі,
якцм пноавдгйзвзкз бугурщ роз имгм
пкйагмві: ілрдонодрауіилзи номудп,
имгм оджуйщрар і ыозгзфлзи кардоіай,
цм нігйягає рйукафдллы. Оглзк іж
козрдоіїв муілкз оджуйщрару рйукафдлля віл взжлафає нозлузн имгм
жомжукіймпрі, якзи номнмлує омжукірз як жапагу, цм вігмбоаеає якіпрщ
омж’яплдлля і взжлафаєрщпя як взкмга
взкйыфдлля пундодфлмпрди і оіжлзт
рйукафдлщ і рзт пакзт лмокарзвлзт

Правова природа результатів тлумачення норм
нмймедлщ, а ракме упралмвйдлля мглмжлафлмгм омжукілля пдлпу ілрдонодрмвалмї лмокз ра фіркмгм взжлафдлля пнмпмбу нмвдгілкз її агодпара. В
уіймку нозлузн жомжукіймпрі оджуйщрарів рйукафдлля вігмбоаеає якіпрщ
омж’яплдлля і взкагає взкйыфдлля
впіт пундодфлмпрди і оіжлзт рйукафдлщ мглзт лмокарзвлзт нмймедлщ, а
ракме нмйягає в упралмвйдллі мглмжлафлмгм омжукілля пдлпу ілрдонодрмвалмї лмокз ра в фіркмку взжлафдллі
пнмпмбу нмвдгілкз її агодпара [2,
п. 12, 15].
Рджуйщрарз рйукафдлля ноавмвзт
лмок в жайделмпрі віг ндвлмї проукруоз кмлкодрлмї пмуіайщлмї укмвз ра

пуб’єкрів рйукафдлля нмгійяырщпя ла
ндвлі взгз. Так, в жайделмпрі віг
проукруоз кмлкодрлзт пмуіайщлзт
укмв ноавмві лмокз рйукафарщпя взкмлавуякз у взгйягі її буквайщлмгм і
лдбуквайщлмгм рйукафдлля. Буквайщлд рйукафдлля (агдкварлд) - взг омжукілля оджуйщрару рйукафдлля ноавмвзт лмок, кмйз ноавмжапрмпуваф
вваеає, цм жкіпр лмокз ноава, жкіпр,
вкйагдлзи в лдї жакмлмгавудк, жбігаєрщпя ж її кмвлзк ра рдкпруайщлзк
взкйагмк [3, п. 40].
Рджуйщрар рйукафдлля омжоіжляєрщпя жайделм віг имгм взгів
(рабй. 1).

Табйзуя 1
Поавмва нозомга оджуйщрару рйукафдлля жайделм віг имгм взгів
Взг ра смока рйукафдлля

Рджуйщрар рйукафдлля

З'япувалля

ланоавйдлзи «упдодгзлу» пуб'єкра рйукафдлля

Рмж'яплдлля
Осіуіилд рйукафдлля

ланоавйдлзи пуб'єкрмк рйукафдлля «жмвлі»
кає жагайщлммбмв'яжкмву пзйу гйя впіт пуб'єкрів
ноава

Осіуіилд лмокарзвлд рйукафдлля

жакоінйыєрщпя у пндуіайщлмку ілрдонодрауіилмку
акрі, якзи кає жагайщлммбмв'яжкмву пзйу

Осіуіилд кажуайщлд рйукафдлля

жакоінйыєрщпя в кмрзвувайщліи і оджмйырзвліи фапрзлат ноавмжапрмпмвлмгм акру

Ндмсіуіилд рйукафдлля

кмед бурз жакоінйдлзи у нзпщкмвіи смокі, айд мбмв'яжкмвмї пзйз лд кає, лд кає жагайщлмжлафуцмгм таоакрдоу

Помсдпіилд
рйукафдлля

жгіиплывалд номкуомомк абм агвмкармк у пугмвмку
номудпі - имгм оджуйщрарз лд мбмв'яжкмві гйя пугу

Дмкрозлайщлд рйукафдлля

нубйікуырщпя в пндуіайщлзт жбіолзкат, цм кіпрярщ
лаукмвм-ноакрзфлі кмкдлраоі жакмлмгавпрва, якзкз
кмозпруырщпя ноакрзфлі ноауівлзкз в ноавмжапрмпмвліи гіяйщлмпрі

Тйукафдлля жа мбпягмк

буквайщлзи, мбкдеувайщлзи ра омжхзоывайщлзи
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Сйіг вігкірзрз, цм лд іплує єгзлмї гуккз прмпмвлм взжлафдлмпрі
ноавмвмї нозомгз оджуйщрару рйукафдлля жа имгм взгакз. Так ланозкйаг
Є. Б. Абгоапуймв вваеає, цм оджуйщрарз лаукмвмгм рйукафдлля кмеурщ
бурз
мбмв’яжкмвзкз
гйя
впіт
пуб’єкрів ноавмжапрмпувалля, кмеурщ
бурз гедодймк ноава [4, п. 23].
В номгмведлля галмї гуккз Лажаодв В. В., Мітаиймвзф Д. М., Нагдеіл Г. Н. нозихйз гм взплмвку, цм
гмкрозлайщлд рйукафдлля («жа жкіпрмк») жа смокмы кмед бурз як мсіуіилзк, рак і лдмсіуіилзк [5, п. 142],
а Д. А. Бапалгмв, цм оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу є гедодйакз гмкрозлайщлмгм кмлпрзрууіилмгм рйукафдлля, оджуйщрармк лаукмвмгм рйукафдлля [6, п. 74-75].
Щмгм мбмв’яжкмвмпрі оджуйщрарів
ндвлмгм взгу рйукафдлля рде лд кмела жомбзрз мглмжлафлзи взплмвмк.
Як віолм жажлафає Палфак О. Г. лдмбмв’яжкмвзи оджуйщрар гмкрозлайщлмгм рйукафдлля ж фапмк кмед прарз
мбмв’яжкмвзк,
ланозкйаг,
фдодж
вкйыфдлля имгм гм оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, ілхі жакмлмгавфі і пугмві ілрдонодрауіилі акрз
[7, п. 1-7]. Так лаукмві рйукафдлля
жлаихйз пвмє вігмбоаедлля в Пмпралмві Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз віг 23 гоугля 2005 о. № 14
«Пом ноакрзку жапрмпувалля пугакз
Укоаїлз жакмлмгавпрва у пноават ном
гдякі жймфзлз номрз бджндкз гмомелщмгм оуту ра дкпнйуарауії роалпнмору, а ракме ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля ла роалпнморі» вкйыфдлі мкодкі нмймедлля номсдпіилмгм
рйукафдлля В. А. Мзпйзвмгм, у нмпралмву Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз віг 23 гоугля 2005 о. № 12
«Пом ноакрзку жапрмпувалля пугакз
Укоаїлз жакмлмгавпрва ном жвійщлдлля мпмбз віг козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі» - Ю. В. Бауйіла.
Н. Н. Вмнйдлкм нозтмгзрщ гм взплмвку, цм мсіуіилд рйукафдлля є
лдвіг'єклмы пкйагмвмы фапрзлмы
пакмї рйукафдлмї лмокз. Цд взпймвйывалля взкйзкайм ояг жандодфдлщ у
оіжлзт аврмоів. Так, П. Е. Ндгбаийм
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нзпав: «Взжлалля рйукафдлля фапрзлмы лмокз, віг кмгм б вмлм лд взтмгзйм, вігкозває кмейзвіпрщ гйя жкілз жкіпру лмокз хйятмк рйукафдлля,
цм кмед нозвдпрз гм гмвійщлзт гіи в
номудпі їт жгіиплдлля» [8, п. 355]
В апндкрі взкйагдлмгм віолмы
вваеаєрщпя гукка Канйілмї О. В., цм
оджуйщрарз рйукафдлля нмвзллі жвмгзрзпя гм взявйдлля вмйі жакмлмгавуя, взоаедлмї у пймвдплзт смокуйываллят жакмлу абм ілхмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акра. Ілакхд првмоыєрщпя кмейзвіпрщ вігтмгу віг гіиплмгм жкіпру лмокз ноава ніг рзк нозвмгмк, цм пноавелі лакіоз її рвмоуя
буйз ілхзкз [9, п. 14].
Сакм нмлярря рйукафдлля роакруєрщпя як оджуйщрар омжукмвмгм
номудпу, взоаедлзи у пукунлмпрі
пугедлщ, в якзт омжкозваєрщпя жкіпр
рйукафлзт лмок. Далзи пдлп ракме
везваєрщпя, кмйз кмва игд ном нмхзоывайщлд, мбкдеувайщлд абм буквайщлд рйукафдлля, ном ноавзйщлд і
лдноавзйщлд рйукафдлля. Тур нм пурі
пноавз гаєрщпя таоакрдозпрзка оджуйщрару рйукафдлля ж ндвлзт нмжзуіи: в ндохмку взнагку - ж рмфкз
жмоу имгм вігнмвіглмпрі рдкпру, одайщлмку взпймву лмокз, у гоугмку - ж
рмфкз жмоу вігнмвіглмпрі мрозкалмгм
оджуйщрару жагайщлмвзжлалзк ноавзйак рйукафдлля.
Упі взкмозпрмвувалі нозимкз
рйукафдлля нмвзллі карз ндвлзи
оджуйщрар: омжкозрря і жкіпр кмлкодрлмї ноавмвмї лмокз, а ракме сікпувалля її в пвігмкмпрі кмлкодрлмгм
ноавмжапрмпувафа як йалуыг пугедлщ
ном ноавмву лмоку, цм урвмоыє в
пукунлмпрі ілгзвігуайщлд омжукілля
ноавмвзт лмок.
Багарм гмпйіглзків оджуйщрармк
рйукафдлля лмокз ноава вваеаырщ її
нмвлу япліпрщ і рмфліпрщ, вігпурліпрщ
нмгвіилмгм пдлпу, рмбрм кіе «гутмк»
і «буквмы» жакмлу лд нмвзллм бурз
омжбіелмпрди, кіе пдлпмк лмокз і її
пймвдплзк взоаедлляк лд нмвзллм
бурз вігкіллмпрди.
Так Опінмв А. В. [10, п. 264-274]
вваеає, цм оджуйщрармк рйукафдлля
нмвзлла бурз мглмжлафліпрщ і нмвла
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япліпрщ жкіпру лмокз ноава. Опмбйзвіпрщ рйукафдлля жа мбпягмк мбукмвйдла имгм жв'яжкмк ж кілудвзк оджуйщрармк і ж'япувалля і омж'яплдлля
жкіпру ноавмвзт лмок, віг якзт жайдезрщ ноакрзфлзи дсдкр рйукафдлля.
Взкмозпралля узт пнмпмбів рйукафдлля мбукмвйыырщ мбпяг рйукафдлля. Тйукафдлля жа мбпягмк - уд ж'япувалля пніввіглмхдлля буквайщлмгм
рдкпру і гіиплмгм жкіпру ыозгзфлзт
лмок.
Оред, оджуйщрар рйукафдлля ж'япувалля пноавелщмгм жкіпру, жакоінйдлмгм в нзпщкмвзт ноавмвзт
акрат. Помрд пдлп, жкіпр лмокз гайдкм лд жавегз жбігаєрщпя ж її рдкпруайщлзк взоажмк. Єгліпрщ кмвз и кзпйдлля, пймва и нмлярря лд мжлафає
їтлщмї рмрмелмпрі. Тмку гйя ыозгзфлмї ноакрзкз ваейзвд жлафдлля кає
омжкдеувалля взгів рйукафдлля жа
мбпягмк.
Як жажлафаймпя оаліхд в жагайщліи рдмоії ноава жайделм віг оджуйщрарів рйукафдлля омжоіжляырщ буквайщлд (агдкварлд), омжхзоывайщлд абм
омжнм-впыгеувайщлд, мбкдеувайщлд
рйукафдлля лмокз ноава. Наифапріхд
вмйя жакмлмгавуя ж'япмвуєрщпя в рмфлмку пдлпі ж рдкпрмк лмокз. Ілхзкз
пймвакз, пймвдплд взоаедлля лмокз і
її гіиплзи пдлп нмвзллі пнівнагарз.
Тмгі гмвмоярщ: «гут» і «буква» жакмлу
лд омжтмгярщпя, пнівнагаырщ.
За гуккмы О. В. Заифук ра
Н. М. Оліцдлкм ла мплмві оджуйщрарів рдкпруайщлмгм алайіжу в пукунлмпрі ж ілхзкз нозимкакз рйукафдлля
ілрдонодрармо омбзрщ взплмвмк: фз
омжукірз пймвдплзи взоаж лмокз буквайщлм, мбкдеуварз абм нмхзоыварз її жкіпр. У галмку взнагку игдрщпя
ном мбпяг пймвдплмгм смокуйывалля
лмокз, ном кмейзвіпрщ її омжхзодлля
абм жвуедлля. Помудп рйукафдлля жа
мбпягмк є ймгіфлзк номгмведлляк і
жвдохдлляк упвігмкйдлля жкіпру
лмокз ноава, мглзк ж оджуйщрарів
рйукафдлля в їт пукунлмпрі [11].
Як ноавзйм, оджуйщрар рйукафдлля нмвзлдл бурз буквайщлзк (агдкварлзк), кмйз гіиплзи жкіпр лмокарзвлмгм акра (вмйя жакмлмгавуя) і

буквайщлзи рдкпр нмвліпры жбігаырщпя мгзл ж мглзк, рмбрм взкмозпралля
впієї пукунлмпрі пнмпмбів рйукафдлля
гає ноакрзфлм рми ед оджуйщрар, цм і
нмфаркмвд (гоакарзфлд, кмвлд) рйукафдлля рдкпру жакмлу.
Рджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт лмок кає бурз взжлафдліпрщ
("рак", "лі"), а лд гвмжлафліпрщ ("і рак,
і лі") у взплмвкат рмгм, трм рйукафзрщ жкіпр ыозгзфлзт лмок. Рджуйщрарз рйукафдлля лд кмеурщ взтмгзрз
жа кдеі лмокз, яка рйукафзрщпя.
Тйукафдлля, як ноавзйм, пралмвзрщ
рійщкз кмлкодрзжуыфд пугедлля ном
лмоку ноава, айд лд лмвзи лмокарзвлзи нознзп.
Тйукафдлля лмок ноава жа мбпягмк їт ноавмвмгм жкіпру - жавдохайщлзи дран (оджуйщрар) рйукафдлля
жлафдлля і жкіпру лмок ноава, цм
лапрає ніпйя жапрмпувалля пнмпмбів
рйукафдлля і нмйягає у впралмвйдллі
прундля вігнмвіглмпрі жкіпру ноавмвмї
лмокз її рдкпрмвмку мсмокйдллы і
взоаедллы, у ж'япуваллі пніввіглмхдлля буквайщлмгм жлафдлля ыозгзфлмгм рдкпру ("буквз" жакмлу) і гіиплмгм жкіпру ыозгзфлзт лмок ("гуту"
жакмлу) [12, п. 406].
Віолі взплмвкз жа оджуйщраракз
кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля ж галмї
рдкарзкз омбзрщ Ю. Л. Вйапмв, якзи
вваеає, цм ніжлалля гіиплмгм жкіпру
ноавмвзт лмок жгіиплыєрщпя жа
гмнмкмгмы
нозимків
ніжлалля,
мб’єглалзт жа пнійщліпры мжлак і озп
у пнмпмбз рйукафдлля. Рджуйщрармк
ж’япувалля є взплмвкз, гм якзт нозихмв пуб’єкр у номудпі ж’япувалля
лмокз ноава жа гмнмкмгмы впієї пукунлмпрі пнмпмбів рйукафдлля, цм
агдкварлі гіиплмку жкіпру лмокз
ноава и вігнмвігаырщ козрдоіяк іпрзллмпрі и ноавзйщлмпрі оджуйщрару
рйукафдлля. Рджуйщрар рйукафдлля
кає бурз жавегз агдкварлзк гіиплмку жкіпру, якзи укйав жакмлмгавдущ у
ноавмву лмоку ноз її взгаллі. Кйапзсікуварз кмела йзхд взплмвкз
ном гіиплзи жкіпр лмокз, мрозкалі ж
жапрмпувалляк упієї пукунлмпрі пнмпмбів ж’япувалля, в нмоівляллі ж взплмвкакз, цм взнйзваырщ рійщкз ж
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кмвлмгм рйукафдлля уієї лмокз (агдкварлі, омжхзодлі и мбкдедлі). Козрдоієк агдкварлмпрі мрозкалмгм оджуйщрару ж’япувалля жкіпру лмокз
ноава вмйі жакмлмгавуя, яка взоаедла у уіи лмокі, є жагайщлмйыгпщка
ноакрзка – бджнмпдодгля абм у пукунлмпрі мнмпдодгкмвалзт смок: ыозгзфла ноакрзка, ймгіфла ноавзйщліпрщ, гмпвіг кмвлмгм пнійкувалля,
жапмбз рйукафдлля рмцм [3, п. 150].
З гоугмгм бмку оджуйщрармк рйукафдлля кмела вваеарз взгалі в
нігпукку акрз рйукафдлля абм ілрдонодрауіилі акрз, які є оіжлмвзгмк
ноавмвзт акрів. Поавмжлавуі взпймвйыырщ оіжлі рмфкз жмоу віглмплм
нозомгз узт акрів:
- акрз рйукафдлля є гедодймк
ноава (ланозкйаг, акрз рйукафдлля
кмлпрзрууіилзт лмок Кмлпрзрууіилзк пугмк [13, п. 15]);
- акрз лд впралмвйыырщ, лд жкілыырщ і лд вігкіляырщ які-лдбугщ
лмокз ноава, рмку вмлз лд є ноавмрвмофзкз.
Як віолм вваеає Ммомжмва Л. А.
акрз рйукафдлля лд впралмвйыырщ
лмвзт ноавзй нмвдгілкз, лд каырщ
пакмпріилмгм жлафдлля, а гіырщ в єглмпрі ж рзкз акракз, в якзт кіпрярщпя

рйукафдлі лмокз; вмлз мбпйугмвуырщ
уі акрз і омжгійяырщ їт гмйы ноз вігкілі лмокарзвлзт ноавмвзт акрів [14,
п. 272]. Бугуфз ноавмвзкз акракз,
ілрдонодрауіилі акрз нубйікуырщпя в
мсіуіилзт гедодйат.
На гукку Шасіомва В. М. ра
Шаитургілмва Е. М. ілрдонодрауіилзи акр кіпрзрщ оджуйщрар рйукафдлля, жмкодка, жакмлу, лмокарзвлмгм
гмгмвмоу, ноавмвмгм жвзфаы, ыозгзфлмгм нодудгдлру, а ракме мкодкзт
нозлузнів і лмок, ноавмжапрмпмвлзт
оіхдлщ (ланозкйаг, взжлафдлля пугу
ном омж'яплдлля пугмвмгм оіхдлля)
[15, п. 15].
Віолм жажлафає Козвдущка Л. М.,
цм акр мсіуіилмгм рйукафдлля лмок
ноава
(ілрдонодрауіилм-ноавмвзи
акр) – уд акр-гмкукдлр, якзи кіпрзрщ
омж’яплдлля жкіпру і нмоягку жапрмпувалля ноавмвмї лмокз, псмокуйщмвалд унмвлмваедлзк могалмк у оаккат
имгм
кмкндрдлуії,
і
кає
мбмв’яжкмву пзйу гйя впіт, трм жапрмпмвує лмокз, цм омж’яплыырщпя [16,
п. 26].
За оджуйщраракз гмпйігедлля галмї номбйдкарзкз кмела взгійзрз
лапрунлі мпмбйзвмпрі ра мжлакз ілрдонодрауіилзт акрів (рабй. 5.5).

Табйзуя 5.5
Опмбйзвмпрі ра мжлакз ілрдонодрауіилзт акрів [12]
Опмбйзвмпрі ра мжлакз ілрдонодрауіилзт акрів
каырщ пвмїк жкіпрмк жагайщлі лмокарзвлі абм ндопмлайщлм агодпмвалі,
ілгзвігуайщлм-кмлкодрлі
ыозгзфлі
омж'яплдлля
нозикаырщпя в ндвліи номудгуолмномудпуайщліи смокі

мсіуіилзи акр-гмкукдлр, якзи кає
пндузсіфлу проукруоу, жкіпр, смоку,
прзйщ взкйагалля, одквіжзрз і р. г.
жакоінйыырщ омж'яплывайщлд оіхдлля вігнмвіглмгм кмкндрдлрлмгм могалу

нігжакмллі, гмнмкіелі ноавмві акрз
взкйзкаырщ ндвлі ыозгзфлі лапйігкз, жабджндфдлі оіжлзкз жапмбакз ыозякі кав ла уважі ілрдонодрармо
гзфлмгм жатзпру, у рмку фзпйі жатмгакз гдоеавлмї гії
лд взтмгзрщ жа кдеі лмокз, цм омж'я- лмпярщ вйаглзи, мбмв'яжкмвзи таплыєрщпя
оакрдо
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гіє в єглмпрі ж рзк лмокарзвлмноавмвзк акрмк, у якмку кіпрярщпя
лмокз ноава, цм рйукафарщпя;
гіє у номпрмоі вігнмвіглм гм номпрмоу
гії взрйукафдлмї лмокз ноава, а у
фапі кмед лабуварз як ноякмї, рак і
жвмомрлмї пзйз
є смокайщлм-мбмв'яжкмвзк гйя впіт,
трм жапрмпмвує лмокз, цм омж'яплыырщпя
в ієоаотії ыозгзфлзт акрів пйігує жа
акрмк, нмймедлля якмгм омжрйукафдлм, имгм кіпуд пдодг ыозгзфлзт акрів
взжлафаєрщпя кмкндрдлуієы могалу фз
упралмвз, які имгм утвайзйз
Ілрдонодрауіилзи акр взпрунає
оджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт
лмок, ла вігкілу віг лмокарзвлмгм
акру, якзи є оджуйщрармк ноавмрвмофмпрі абм ноавмжапрмпувалля. На вігкілу віг лмокарзвлмгм віл лд кіпрзрщ
лмокз ноава, а йзхд їт рйукафзрщ ра
нмяплыє. Є жайделзк віг лмокарзвлмгм акру – кмйз віл вроафає ыозгзфлу пзйу, рм ілрдонодрауіилзи акр
рде пкапмвуєрщпя. Гмймвла вігкілліпрщ ілрдонодрауіилмгм акру віг ноавмжапрмпмвлмгм нмйягає в рмку, цм
віл нмв'яжалзи ж оіхдлляк кмлкодрлмї пноавз, а ілрдонодрауіилзи кає
жагайщлзи таоакрдо.
Оред, ілрдонодрауіилі акрз - ноавмві акрз кмкндрдлрлзт гдоеавлзт
могалів, цм кіпрярщ оджуйщрар мсіуіилмгм рйукафдлля. Напакндодг вмлз є ноавмвзкз акракз ра вмймгіырщ
впіка їт мжлакакз. Вмлз взгаырщпя і
жабджндфуырщпя гдоеавмы, нзпщкмвм
жакоінйдлі, є мбмв'яжкмвзкз гйя одайіжауії. За мжлакмы оджуйщрарзвлмпрі
вмлз вігоіжляырщпя віг ілхзт ноавмвзт акрів. Так ілрдонодрауіилзи акр є
оджуйщрармк
рйукафдлля ноавмвзт
лмок, ілхі акрз - оджуйщрармк ілхмї
ноавмвмї гіяйщлмпрі: ноавмрвмофмпрі
абм ноавмжапрмпувалля, які каырщ
оіжлд нозжлафдлля, номудгуоу, лмокарзвлд жакоінйдлля. Акрз рйукафдлля лд нігкіляырщ пмбмы ілрдонодрауіилі акрз ноавмрвмофмпрі і ноавм-

омжкозває жкіпр ноавмвзт лмок, взоаедлзт у нознзпат вігнмвіглмгм
ыозгзфлмгм акра
каырщ жвмомрлу пзйу, рмбрм нмхзоыырщ пвмы гіы ла сакрз, нмгії,
мбправзлз, які кайз кіпуд гм нозилярря акру рйукафдлля
пралмвзрщ урмфлывайщлд пугедлля
ном лмоку ноава, а лд лмвзи лмокарзвлзи нознзп
нозикаырщ лмокмрвмофі фз пндуіайщлм унмвлмваедлі пуб'єкрз – лауімлайщлі (ланозкйаг, КСУ) і кіелаомглі, фзы ыозпгзкуіы взжлайа
гдоеава (ланозкйаг, Кмкірдр ООН
ж ноав йыгзлз)
жапрмпувалля, вмлз каырщ гмгаркмвд
(пубпзгіаолд) жлафдлля гм узт лмокарзвлм-ноавмвзт і ілгзвігуайщлзт
акрів [17, п.264].
Ілрдонодрауіилзи акр взпрунає
оджуйщрармк рйукафдлля ноавмвзт
лмок, ла вігкілу віг лмокарзвлмгм
акру, якзи є оджуйщрармк ноавмрвмофмпрі абм ноавмжапрмпувалля. На вігкілу віг лмокарзвлмгм віл лд кіпрзрщ
лмокз ноава, а йзхд їт рйукафзрщ ра
нмяплыє. Є жайделзк віг лмокарзвлмгм акру – кмйз віл вроафає ыозгзфлу пзйу, рм ілрдонодрауіилзи акр
рде пкапмвуєрщпя. Гмймвла вігкілліпрщ ілрдонодрауіилмгм акру віг ноавмжапрмпмвлмгм нмйягає в рмку, цм
віл нмв'яжалзи ж оіхдлляк кмлкодрлмї пноавз, а ілрдонодрауіилзи кає
жагайщлзи таоакрдо.
Наиваейзвіха
озпа
пугмвмї
ноакрзкз - првмодлля в оджуйщрарі
кмлкодрзжауії жакмлу нодудгдлрів
рйукафдлля жа гмнмкмгмы смокуйывалля ноавмнмймедлщ, які жгарлі лапрійщкз угмпкмлайыварз жакмлмгавпрвм, цм кмела гмвмозрз лавірщ ном
ноавмрвмофзи таоакрдо пугмвмї ноакрзкз.
Щмгм муілкз оджуйщрару рйукафдлля в номудпі ноавмжапрмпувалля
ноавмвзт лмок, рм игурщ нмпріилі
пундодфкз віглмплм пніввіглмхдлля
«нодудгдлрів рйукафдлля» (ноавмнмймедлщ) і ноавмвзт лмок. Ряг уфд-
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лзт, гмрозкуыфзпщ нмжзуії нозоівлывалля «нодудгдлрів рйукафдлля»
гм ноавмвзт лмок, гмвмозрщ ном рд,
цм у лаибійщх пкйаглзт пноават в
кмрзвувайщліи фапрзлі пугмвмгм оіхдлля лдмбтіглм нмпзйарзпя лд йзхд
ла лмокз жакмлу, айд і ла акрз кажуайщлмгм рйукафдлля.
Так О.С. Куозйщмва ніг ноавмнмймедлляк омжукіє «оіжлмвзг жагайщлзт ноавзй жапрмпувалля, цм кає
вігмкзи прунілщ ужагайщлдлмпрі, які
омжнмвпыгеуырщпя ла лдвзжлафдлд
кмйм мпіб, ра жапрмпмвуырщпя гм ндвлзт сакрзфлзт пкйагів, цм кіпрзрщпя
в оіхдллят, утвайат і нмпралмват
взцдпрмяцзт пугів, якцм пніо оаліхд вед був нодгкдрмк пугмвмгм омжгйягу, а ракме в ужагайщлдліи пугмвіи
ноакрзуі і в кдоівлзт омж’яплдллят
Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу СРСР і
Пйдлуків Вдотмвлзт пугів пмыжлзт
одпнубйік» [18, п.34-35].
Взжлалля мбмв'яжкмвмпрі «ноавмнмймедлщ», взомбйдлзт в пугмвіи
ноакрзуі, кає ла уважі лагалля пугмвзк нмпралмвак лмокарзвлмгм таоакрдоу, мред, рійщкз жагайщлмвзжлала
ноакрзка кмед бурз гедодймк ноава.
У ыозгзфліи йірдоаруоі в якмпрі нігрвдогедлля мбґоулрмвалмпрі рдмоії
ном ноавмнмймедлля лавмгзрщпя взжлафдлля ноава ж рмфкз жмоу кмлуднуії «езвмгм ноава». У галмку кмлрдкпрі ноавм - лд рд, цм жанзпалм в
жакмлат, а рм кмлкодрлд каилмвд и
ілхд жагмвмйдлля пвмїт нодрдлжіи,
якд мрозкує фдодж пуг уфаплзк пундодфкз. Ця кмлуднуія вваеає, цм пакд
пугмві оіхдлля і є «езвзкз», рмбрм
одайщлм іплуыфзк ноавмк. В пзйу
ущмгм оіхдлля пугу праырщ ноавмнмймедллякз в рзт взнагкат, кмйз лабуваырщ мбмв'яжкмвмгм таоакрдоу. З
уієї нозфзлз вмлз жабджндфуырщпя
аврмозрдрмк лаивзцмгм пугмвмгм
могалу, имгм кмейзвмпрякз вігкілзрз упі рі оіхдлля, які пундодфарщ узк
ноавмнмймедлляк.
Помрд ла ноакрзуі лд жавегз гмрозкуєрщпя гала рмфка жмоу. Так ланозкйаг, пугз лзефзт ілпралуіи,
впундодф взкйагдлзк ноавмвзк нмжзуіяк у Пмпралмві ВСУ віг
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Укоаїлз, номгмвеуырщ вігкмвйярз у
нмжмві ном взжлалля гмгмвмоу лдукйагдлзк ла нігправі вігпурлмпрі у
ндодйіку пр. 16 ЦК Укоаїлз взжлафдлмгм нмжзвафдк пнмпмбу жатзпру [19,
20]. В рми фап як Пмпралмва ВСУ віг
21.05.2012 о. омж’яплыє, цм «мбкдедлд рйукафдлля пугмк пр. 16 ЦК Укоаїлз пундодфзрщ жажлафдлзк нмймедлляк ра нозжвмгзрщ гм лдноавмкіолмї
вігкмвз мпмбі в одайіжауії її ноава ла
пугмвзи жатзпр» [21].
Сакмпріиліпрщ
ноавмнмймедлщ,
првмодлзт в оджуйщрарі кмлкодрзжауії
ноавмвмї лмокз, нігрвдогеуєрщпя
ракме таоакрдомк пакзт акрів мсіуіилмгм рйукафдлля як одайщлм іплуыфмї, якіплм вігмпмбйдлмї пзпрдкз
ноавмвзт акрів. Ця гукка жлатмгзрщ
пвмє нігрвдогедлля ракме в пугмвіи
ноакрзуі. В рми ед фап лдмбтіглм
вігкірзрз, цм пакмпріиліпрщ ноавмнмймедлщ, цм впралмвйыырщпя мсіуіилзк рйукафдлляк, кає ндвлі кдеі,
рмбрм акр кмлкодрзжауії лд кмед нігкілярз пмбмы ноавмву лмоку. Віл кає
ноакрзфлд жлафдлля лд пак нм пмбі, а
рійщкз у жв'яжку ж одайіжауієы омж'яплывайщлмї лмокз. Нджваеаыфз ла
ояг жагайщлзт кмкдлрів, цм жбйзеуырщ ноавмжапрмпмвлу кмлкодрзжауіы і
ноавмрвмофіпрщ,
ноавмнмймедлля,
взомбйдлі фдодж пугмвд оіхдлля лд
кмеурщ жапрмпмвуварзпя пакмпріилм,
рмбрм бдж мплмвлзт лмок, ла гдрайіжауіы якзт вмлз пноякмвалі. Вмлз
каырщ пзйу і жлафдлля рійщкз вномгмве рдокілу гії везвалзт лмок і у
оажі їт вігкілз нознзляырщ пвмы гіы.
Діяйщліпрщ пугмвмгм могалу кмед
бурз пноякмвала бджнмпдодглщм ла
рйукафдлля ноавмвмї лмокз, цм пралмвзрщ кдру і оджуйщрар пакмпріилмї
гіяйщлмпрі пугу. Япкоавзк нозкйагмк
ракмгм номудпу кмела жажлафзрз
мсіуіилд рйукафдлля лмок Кмлпрзрууії і жакмлів Кмлпрзрууіилзк
пугмк Укоаїлз [22, п.120].
Такзк фзлмк, оджуйщрар рйукафдлля - ж'япувалля пноавелщмгм жкіпру, жакоінйдлмгм в нзпщкмвзт ноавмвзт акрат. Рджуйщрармк рйукафдлля
ракме кмела вваеарз взгалі в ніг-
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пукку акрз рйукафдлля абм ілрдонодрауіилі акрз, які є оіжлмвзгмк ноавмвзт акрів.
Дйя рмгм, цмб оджуйщрар рйукафдлля вігнмвігав гіиплмку пкзпйу,
жакйагдлмку жакмлмгавудк у лмокі
ноава, ыозгзфла лаука омжомбйяє
пзпрдку пнмпмбів рйукафдлля, взкмозпрмвуыфз які кмела гмпягрз ракмгм оджуйщрару, ракмгм омжукілля пкзпйу лмокз ноава, якд мб’єкрзвлм вігнмвігає вмйі жакмлмгавуя, взоаедліи
у рдкпрі лмокарзвлм-ноавмвмгм акра.
Помвдгдлзи алайіж пугмвмї ноакрзкз

нмкажав, цм ла пщмгмглі кає кіпуд
пкйагліпрщ номудпу вігтмгу укоаїлпщкмї пзпрдкз жатзпру в пугмфзлпрві віг
пурм нмжзрзвіпрпщкмгм рйукафдлля
ноз ноавмжапрмпуваллі.
Як ж’япмвалм, гмпі лд іплує єгзлмї
гуккз прмпмвлм взжлафдлмпрі ноавмвмї нозомгз оджуйщрару рйукафдлля
жа имгм взгакз, рмку нмгала аврмопщка ілрдонодрауія ж ущмгм нзралля.
Айд ж воатувалляк оівля гзпкупіилмпрі цмгм галмї кйапзсікауії, уд нзралля жайзхаєрщпя ланоякмк нмгайщхзт гмпйігедлщ.
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Алрмхкіла В. К. Поавмва нозомга оджуйщрарів рйукафдлля лмок
В праррі взжлафдлм жкіпр оджуйщрарів рйукафдлля ноавмвзт лмок. Помвдгдлм муілку оджуйщрару рйукафдлля в номудпі жапрмпувалля ноавмвзт лмок. Рмжгйялурм акрз
рйукафдлля абм ілрдонодрауіилі акрз як оджуйщрарз рйукафдлля. Взжлафдла ноавмва
нозомга оджуйщрару рйукафдлля жайделм віг имгм взгів. Дмпйігедлм номудп првмодлля в оджуйщрарі кмлкодрзжауії жакмлу нодудгдлрів рйукафдлля жа гмнмкмгмы смокуйывалля ноавмнмймедлщ.
Кйыфмві пймва: рйукафдлля, оджуйщрар рйукафдлля, ілрдонодрауіилзи акр, пугмвд
рйукафдлля, ноавмнмймедлля.

Алрмхкзла В. К. Поавмвая нозомга оджуйщрармв рмйкмвалзя лмок
В прарщд мнодгдйдлм пмгдоеалзд оджуйщрармв рмйкмвалзя ноавмвшт лмок. Помвдгдла мудлка оджуйщрара рмйкмвалзя в номудппд нозкдлдлзя ноавмвшт лмок. Раппкмродлш акрш рмйкмвалзя зйз злрдонодраузмллшд акрш как оджуйщрарш рмйкмвалзя.
Онодгдйдла ноавмвая нозомга оджуйщрара рмйкмвалзя в жавзпзкмпрз мр дгм взгмв.
Иппйдгмвал номудпп пмжгалзя в оджуйщрард кмлкодрзжаузз жакмла нодудгдлрмв рмйкмвалзя п нмкмцщы смокуйзомвкз ноавмнмймедлзи.
Кйыфдвшд пймва: рмйкмвалзд, оджуйщрар рмйкмвалзя, злрдонодраузмллши акр,
пугдблмд рмйкмвалзд, ноавмнмймедлзд.

Antoshkina V. Legal nature of norms’ interpretation results
Legal norms specification is ensured, as it is well known, in the process of lawmaking and law enforcement. The maximum certainty and completeness of the meaning of
legal norms, means of interpretation, detailing, refinement and development of individual
elements of norms becomes possible for the purposes of precise and complete legal
regulation as a result of concretization. The practice of law enforcement largely depends
on the results of the interpretation of legal rules. While their application, the general
rules are translated into the language of more specific statements, which does not raise
doubts the relation of such a legal rule to the situation being legally solved. Defining of
the legal nature, essence of the results of interpretation is required for improving legal
regulation in the modern Ukrainian state. It was still the reason for the author's interest
in mentioned issues.
The article states that the result of interpretation in the process of enforcement of
legal rules has a significant influence on resolving of cases. It is emphasized that
interpretation will be fair if its three components are fair: the interpretative process, its
result and the legal material to be interpreted. One of the criteria for evaluating the
interpretation results is determined by the principle of its understandability, which offers
to be understood as a basis that reflects the quality of the explanation and is defined as
the requirement to exclude contradictions and different interpretations and the same
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normative provisions, as well as to establish a clear understanding of the meaning of the
interpreted norm and a clear defining of the behavior of its addressee.
The author presents different approaches to defining the types of results of legal
norms interpretation, depending on the particular structure of a particular social
condition and on the subjects of interpretation.
The article also deeply analyzes the approaches of legal scholars to defining the legal
nature of the results of interpretation.
Significant attention is paid in the paper to the question on disclosure of the legal
nature and features of interpretative acts, which are a variety of legal acts. The question
arises on the possibility of considering the mentioned acts as sources of law.
The author also paid attention to the question of creating as a result of the
specification of the law the interpretation precedents by courts while the formulation of
legal provisions capable of improving the legislation. For this purpose, the views of legal
scholars on the ratio of "precedents of interpretation" (precedent provisions) and legal
norms are given. The positions of scientists who support the idea of equating ―precedents
of interpretation‖ and legal norms and the possibility in the most complex cases in the
motivating part of the court decision to make references not only to the rules of law, but
also to acts of casual interpretation are analyzed. An example of the court practice of our
country on the complexity of understanding and implementation of these principles is
given.
Thus, in the paper the result of the interpretation is considered as clarification of the
true content, enshrined in the written legal acts and issued as a result acts of
interpretation or interpretative acts, which are a type of legal acts. The paper gives the
author’s interpretation of the issue discussed in the article. But taking into account the
level of debate on the mentioned classification, this question remains as a direction for
further research.
Key words: interpretation, result of interpretation, interpretative act, court
interpretation, precedents provisions.
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Термінологічна невизначеність понять,
що відображають результати
волевиявлення Європейського суду з
прав людини
Вваейзвзк жавгалляк жагайщлмї
рдмоії ноава є лд йзхд омжкозрря
жкіпру нмлярщ, айд и нмгмйалля рдокілмймгіфлмї лдвзжлафдлмпрі, жукмвйдлмї везвалляк оіжлзт рдокілів, як
пймвдплзт пзквмйів узт кардгмоіи.
Огйяг гмкрозлайщлзт гедодй, а ракме алайіж лмок лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, вкйыфлм ж Кмлвдлуієы
ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг (гайі – Кмлвдлуія)
як її пкйагмвмы, ра нмймедлщ Рдгйакдлру Євомндипщкмгм Сугу ж ноав
йыгзлз (гайі – ЄСПЛ, Сроапбуожщкзи Суг, Суг Рагз Євомнз), пвігфзрщ ном рд, цм вфдлі (як вірфзжлялі,
рак і жаоубіелі), жакмлмгавдущ (Вдотмвла Рага Укоаїлз), могалз Рагз
Євомнз, пдодг якзт Кмкірдр Міліпроів Рагз Євомнз ра ЄСПЛ, везваырщ оіжлі рдокілз гйя пймвдплмгм
нмжлафдлля нмлярщ, цм вігмбоаеаырщ оджуйщрарз гіяйщлмпрі Сроапбуожщкмгм Сугу.
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Такзкз пймвакз, жмкодка, є:
«decisions» і «judgments» [1] – в мсіуіилзт алгймкмвлзт рдкпрат гмкукдлрів Рагз Євомнз; «dиcisions» і
«arrкts» [2] – у мсіуіилзт соалкмкмвлзт рдкпрат гмкукдлрів Рагз Євомнз; «утвайз» ра «оіхдлля» [3] – в
укоаїлмкмвлзт рдкпрат гмкукдлрів
Рагз Євомнз (в одгакуії їт мсіуіилмгм ндодкйагу) ра жакмлат Укоаїлз;
«одхдлзя» і «нмпралмвйдлзя» [4, 5] –
в омпіипщкмкмвлзт рдкпрат гмкукдлрів Рагз Євомнз (в одгакуії їт мсіуіилмгм ндодкйагу).
Зкіпр взцдлавдгдлмгм пвігфзрщ,
цм везвалі в акрат Рагз Євомнз
рдокілм-нмлярря, які вігмбоаеаырщ
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля ЄСПЛ, лд
йзхд ндодкйагаырщпя укоаїлпщкмы и
омпіипщкзкз кмвакз нм оіжлмку, айд
и лдпурщ у пмбі оіжлд пкзпймвд лавалраедлля ра каырщ вігкіллд жкіпрмвлд ланмвлдлля. Тмку акруайщлзк
уваеаєкм лд йзхд нзралля рдокілм-
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ймгіфлмї кмодкрлмпрі ндодкйагу укоаїлпщкмы кмвмы рдокілів, цм вігмбоаеаырщ вмйдвзявйдлля ЄСПЛ, айд и
нмгайщхмї їт куйщрзнйікауії в жакмлмгавпрві Укоаїлз ра лауімлайщліи
ноавмвіи гмкрозлі.
Ріхдлля Євомндипщкмгм Сугу ж
ноав йыгзлз буйз нодгкдрмк лаукмвзт гмпйігедлщ ракзт вірфзжлялзт і
жаоубіелзт ноавлзків: К. В. Алгоіалмва, Є. С. Айіпієвзф, В. Г. Буркдвзфа, А. С. Гозгмояла, О. В. Ддв'ярмвмї,
Т. І. Дугах, Ю. Є. Заиудва, В. А. Канупрзлпщкмгм,
В. В. Кмпрзущкмгм,
П. А. Ланрєва, М. В. Мажуоа, М. М. Маофдлкм, І. С. Мєрймвмї, В. Т. Майяодлкм, П. М. Рабілмвзфа, О. В. Смймвимва, В. С. Срдсалыка, С. Р. Тагієва,
О. І. Тіулмва, В. А. Тукалмва ра ілхзт. Вмглмфап нзралля ж’япувалля
кардгмоіи, цм вігмбоаеаырщ оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Міелаомглмгм
Сугу Рагз Євомнз, лд жлаихйм пвмгм
мглмжлафлмгм взоіхдлля в ноавлзфіи
лаууі, а мред жайзхаєрщпя нодгкдрмк
гзпкупії ра мбукмвйыє лдмбтігліпрщ
жгіиплдлля нмгайщхзт лаукмвзт омжвігмк у уіи уаозлі.
Поз ніггмрмвуі уієї праррі аврмо
нмправзв жа кдру жа гмнмкмгмы дрзкмймгіфлмгм ра пдкалрзфлмгм алайіжу
пномбуварз нмгмйарз рдокілмймгіфлу
лдвзжлафдліпрщ кардгмоіи, цм вігмбоаеаырщ оджуйщрарз гіяйщлмпрі Євомндипщкмгм Сугу ж ноав йыгзлз.
Позлагіглм вігжлафзрз, цм рдокіл «оіхдлля» у Вдйзкмку длузкймндгзфлмку ыозгзфлмку пймвлзку
везваєрщпя у вужщкмку ра хзомкмку
жлафдллі. У лаижагайщліхмку пмуіайщлм-нпзтмймгіфлмку нйалі – уд пвігмкзи і вмйщмвзи акр мпмбз, якзи
ндодгбафає взбіо кіе айщрдоларзвлзкз ваоіалракз нмвдгілкз у номудпі
гмпяглдлля ндвлмї кдрз. У вужщкмку
омжукіллі, в кдеат гіяйщлмпрі могалів
гдоеавлмї вйагз і кіпудвмгм пакмвоягувалля, оіхдлля явйяырщ пмбмы
ноавмві акрз, які впралмвйыырщ лмві,
жкілыырщ фз пкапмвуырщ гіыфі ноавмві лмокз... Ріхдлля каырщ оіжлу
ноавмву смоку жайделм віг пуб’єкра
нозилярря ра имгм ноавмвмгм прарупу.
Так, смока оіхдлщ могалів гдоеавлмї

вйагз, кіпудвмгм пакмвоягувалля в
Укоаїлз взжлафаєрщпя Кмлпрзрууієы
ра акракз жакмлмгавпрва. Змкодка,
оіхдлля пугмвзт могалів мсмокйяырщпя утвайакз, нмпралмвакз, взомкакз… [6, п. 781].
У Вдйзкмку рйукафлмку пймвлзку пуфаплмї укоаїлпщкмї кмвз кіпрзрщпя фмрзоз ваоіалрз гм роакрувалля ущмгм пймва: 1) гія жа жлафдллякз оіхарз, оіхзрз, оджуйщрар уієї
гії; 2) взомк пугу, нмпралмва, омжнмоягедлля якмї-лдбугщ могаліжауії,
жбмоів і р. іл.; 3) номгукалзи лакіо
жомбзрз цм-лдбугщ, якмпщ вфзлзрз;
4) пнмпіб взоіхдлля, жмбоаедлля,
нмгалля, омжв’яжалля фмгм-лдбугщ [7,
п. 1036].
Алайіж взцджажлафдлзт нігтмгів
гм ілрдонодрауії рдокіла «оіхдлля»
гає нігправз жомбзрз взплмвмк ном
рд, цм в оаккат лахмгм гмпйігедлля
имгм пйіг омжукірз у гвмт жлафдллят,
а пакд: 1) як пвігмкзи ра вмйщмвзи
акр Сроапбуожщкмгм Сугу, цм ндодгбафає гіы, яка жгіиплыєрщпя лзк в
кдеат взжлафдлмї ыозпгзкуії; 2) як
ноавмвзи акр Сугу Рагз Євомнз,
якзи жукмвйыє ыозгзфлі лапйігкз ра
кає оіжлу ыозгзфлу смоку (утвайз,
нмпралмвз, кмлпуйщрарзвлі взплмвкз
рмцм).
А мред, оіхдлля ЄСПЛ – уд омгмвд нмлярря, цм вігмбоаеає впі кмейзві оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Сугу Рагз Євомнз, якд жа пвмїк мбпягмк
хзохд ілхзт жгагалзт лакз кардгмоіи. Тмку взкмозпралля рдокіла «оіхдлля» ноз жгіиплдллі ндодкйагу фз
таоакрдозпрзкз кмлкодрлзт оіжлмвзгів ноавмвзт акрів ЄСПЛ є лдгмодфлзк як в лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, рак і рдмоії ра ыозгзфліи ноакрзуі.
Нах укмвзвіг нігрвдогеуєрщпя і
взплмвкакз Г. В. Фажзкмх, яка жажлафає, цм ж мгйягу ла жкіпр фзллмгм жакмлмгавпрва, лаибійщх кмодкрлзк є
жапрмпувалля рдокіла «пугмвд оіхдлля» гйя ігдлрзсікауії упіт пугмвзт
акрів лджайделм віг взгу ыозпгзкуії.
Сугмвд оіхдлля – уд омгмвд (улівдопайщлд) нмлярря, цм мжлафає акроіхдлля пугу, якзк взоіхуєрщпя пу-
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гмва пноава нм пурі, а ракме номудпуайщлі нзралля, цм прмпуырщпя оуту
пноавз, ра ілхі нзралля у кдеат
ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ пугу [8,
п. 13].
Звігпз взлзкає нмродба у взжлафдллі вігнмвіглзт лажв ноавмвзт акрів
Сугу Рагз Євомнз, ном які игд кмва у
Кмлвдлуії ра Рдгйакдлрі ЄСПЛ. Нд
мпраллє жлафдлля ноз взоіхдллі ущмгм гмпйіглзущкмгм жавгалля кає їт
рмфлзи ндодкйаг ла укоаїлпщку як ж
алгйіипщкмї, рак і соалуужщкмї кмв.
Так, алгйіипщкд пймвм «decision» і
соалуужщкд пймвм «dиcision» у їт буквайщлмку ндодкйагі мжлафає «оіхдлля». Оглак, пймвлзкмк номнмлуырщпя і ілхі ваоіалрз ндодкйагу ущмгм
рдокілу ж алгйіипщкмї, пдодг якзт: взжлафдлля, взоіхдлля, взомк, нмпралмва, оіхуфіпрщ, рвдогіпрщ [9], цм цд оаж
нігрвдогеує ноавзйщліпрщ лахмгм
нмндодглщмгм взплмвку.
Уваеаєкм, цм гйя віглаигдлля
вігнмвіглмгм алаймгу мсіуіилм везвалмгм в гмкукдлрат Рагз Євомнз
рдокіла «decision», кдрмгмймгіфлм
ноавзйщлзк є омжукілля рмгм, в оаккат жгіиплдлля якзт ыозпгзкуіилзт
нмвлмваедлщ Сроапбуожщкмгм Сугу
утвайыырщпя ракмгм омгу оіхдлля, а
ракме які ыозгзфлі лапйігкз вмлз
пнозфзляырщ.
Огйяг
нмймедлщ
Рдгйакдлру
ЄСПЛ вкажує ла рд, цм Сроапбуожщкзи Суг утвайыє оіхдлля у смокі
«decision» ж ракзт нзралщ: а) ном нозпурліпрщ ілхзт мпіб ла лаоагат пуггів
(ноавзйм 22); б) ном мб’єглалля жаяв
(ноавзйм 42); в) ном взйуфдлля жаявз
іж одєпроу пноав (ноавзйм 43); г) цмгм
нозилярлмпрі/лднозилярлмпрі
жаяв
(ноавзйм 53, 54-1); г) цмгм вігкмвз у
жагмвмйдллі кймнмралля ном лагалля
кмлпуйщрарзвлмгм взплмвку ж нозфзл
взтмгу жа кдеі кмлпуйщрарзвлмї кмкндрдлуії Сугу, взжлафдлмї в праррі 47
Кмлвдлуії (ноавзйм 87).
Дм ракзт ноавмвзт акрів Сугу Рагз Євомнз Рдгйакдлрмк взпува-єрщпя
ояг взкмг, а пакд: 1) утвайы-ырщпя
бійщхіпры гмймпів нозпурліт пуггів
(ноавзйм 23); 2) в «decision» найарз
кає бурз жажлафдлм, якзк фзлмк її
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буйм взлдпдлм - мглмгмймплм фз бійщхіпры гмймпів; 3) «decision» кає бурз
вкмрзвмвалзк ра кає бурз нмвігмкйдлд жаявлзкмві, а ракме Дмгмвіоліи
Срмомлі фз прмомлак, якзт уд прмпуєрщпя, а ракме ріи фз ілхіи родріи
прмомлі (ноавзйм 56); 4) упі «decision»
найар взлмпярщпя абм алгйіипщкмы,
абм соалуужщкмы кмвмы, мкоік взнагку, кмйз Суг взоіхує, цм «decision»
кає бурз взлдпдлзк мбмка мсіуіилзкз
кмвакз;
5)
мнубйікувалля
«decision» в мсіуіилзт кардоіайат
Сугу жгіиплыєрщпя мбмка мсіуіилзкз
кмвакз Сроапбуожщкмгм Сугу (ноавзйм 57) [10].
Алайіж взцдлавдгдлзт нмйм-едлщ
гає нігправз првдогеуварз ном пнмоіглдліпрщ «decisions» ЄСПЛ ж утвайакз лауімлайщлзт пугів, які є акракз
жапрмпувалля ноавмвзт лмок, цм
пноякмвалі ла взоіхдлля мкодкзт
номудгуолзт нзралщ в оаккат номвагедлля.
Зажлафдлзи укмвзвіг нігрвдогеуєрщпя і взплмвкакз В. П. Нагодбдйщлмгм, М. Й. Шрдсал ра О. О. Шрдсал, які номнмлуырщ лапрунлд взжлафдлля нмлярря «утвайа пугу» у хзомкмку жлафдллі – акр жапрмпу-валля
пугмк лмок номудпуайщлмгм ноава,
пноякмвалзи ла взоіхдлля мкодкзт
(лапакндодг номудгуолзт) нзралщ, цм
взлзкйз у номудпі омжгйягу кмлпрзрууіилзт, узвійщлзт, гмпнмгаопщкзт
абм козкілайщлзт пноав. Як лагмймхуырщ ноавлзкз: 1) у кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві – уд оіхдлля
КСУ ж номудгуолзт нзралщ (вігкозрря абм нознзлдлля номва-гедлля у
пноаві, вігкмва у вігкозррі номвагедлля рмцм); 2) у узвійщлмку пугмфзлпрві – акрз пугу, якзкз взоіхуырщпя мкодкі нзралля нмв’яжалі ж оутмк номвагедлля у узвійщліи пноаві,
оіжлмкалірлі кймнмралля ра жаявз мпіб,
цм бдоурщ уфапрщ у пноаві, нзралля
ном вігкйагдлля омжгйягу пноавз,
жунзлдлля абм жакозрря номвагедлля
у пноаві, жайзхдлля жаявз бдж омжгйягу; 3) у гмп-нмгаопщкмку пугмфзлпрві
– номудпуайщлзи гмкукдлр, якзи
нозикаєрщпя гмпнмгаопщкзк пугмк у
оажі якцм гмпнмгаопщкзи пніо лд вз-
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оіхуєрщпя нм пурі (вігкйагдлля омжгйягу пноавз, жунзлдлля, нознзлдлля
номвагедлля у пноаві, жайзхдлля
нмжмву бдж омжгйягу рм-цм) [11,
п. 928-929].
Вігнмвіглм гм нмймедлщ праррі 4
Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз, утвайа пугу – уд нзпщкмвд абм уплд оіхдлля пугу бугщякмї ілпралуії в агкіліпроарзвліи
пноаві, якзк взоіхуырщпя нзралля,
нмв’яжалі ж номудгуомы омжгйягу
агкіліпроарзвлмї пноавз, ра ілхі
номудпуайщлі нзралля [12].
З мгйягу ла взцдвзкйагдлд уваеаєкм, цм «decision» Сроапбуожщкмгм Сугу нозракаллі ракі таоакрдолі
озпз утвайз пугу: а) є оіжлмвзгмк
оіхдлля ЄСПЛ, цм кає гмкукдлрайщлу смоку жмвліхлщмгм взоаедлля;
б) нозикаєрщпя вігнмвіглм гм лмок
Кмлвдлуії ра Рдгйакдлру Сугу жагйя
взоіхдлля мкодкзт номудгуолзт
нзралщ в оаккат омжгйягу жаяв абм
пноав; в) нозикаєрщпя мглммпмбмвм
абм кмйдгіайщлм; г) пкйагаєрщпя жі
впрунлмї, кмрзвувайщлмї ра оджмйырзвлмї фапрзл; г) нмвігмкйяєрщпя
прмомлак номвагедлля ра нубйікуєрщпя в мсіуіилзт взгаллят; г) є
мбмв’яжкмвзк гйя взкмлалля. Оред,
укоаїлмкмвлзи ндодкйаг рдокіла
«decision» є бійщх нозилярлзк, аліе
имгм омпіипщкзи ваоіалр.
В пвмы фдогу алгйіипщкд пймвм
«judgment» в буквайщлмку ндодкйагі
мжлафає «пугедлля», «гукка», в рми
фап як соалуужщкзи рдокіл «arrкt»
кає гдкійщка ндодкйагів, пдодг якзт
у ыозгзфлмку жлафдллі віл мжлафає
«пугмва нмпралмва» абм «нознзлдлля» [13]. Зваеаыфз ла рд, цм
Укоаїла, як і Фоалуія лайдезрщ
гм коаїл омкалм-гдокалпщкмї ноавмвмї пік'ї, а ракме рд, цм соалкмкмвлзи рдкпр Кмлвдлуії взжлаырщ
алрдл-рзфлзк (рмбрм, віомгіглзк,
пноавелік, гіип-лзк) ноз взоіхдллі пнмоів цмгм жкіпру кмлвдлуіилзт лмок, вбафаєкм ноавзйщлзк
боарз жа мплмву ндодкйаг нмймедлщ Євомндипщкмї Кмлвдлуії ра Рдгйакдлру ЄСПЛ пакд ж соалуужщкмї
кмвз.

Позлагіглм вігжлафзрз, цм у
ыозгзфліи йірдоаруоі рдокіл «нмпралмва пугу» жгдбійщхмгм ілрдонодруєрщпя як оіжлмвзг пугмвмгм оіхдлля,
цм утвайыєрщпя нм пурі пноавз.
Так, ланозкйаг, В. Майяодлкм
пймвмпнмйуфдлля «нмпралмва пугу»
роакрує як номудпуайщлзи акр у пугмвіи пноаві, цм взлмпзрщпя пуггды
мглммпмбмвм, а ракме акр, якзи утвайыєрщпя нйдлукакз Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз і взцзт пндуіайіжмвалзт
пугів ра ноджзгіякз Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз, взцзт пндуіайіжмвалзт пугів, андйяуіилзт пугів. У смокі нмпралмвз агкіліпроарзвлзи пуг взкйагає пугмвд оіхдлля, якзк взоіхує
пніо нм пурі [14, п. 663-664]. У Війщліи длузкймндгії «Вікіндгія» вкажалзи рдокіл ракме рйукафзрщпя як
нзпщкмвд пугмвд оіхдлля, в якмку
пноава взоіхуєрщпя нм пурі. За пвмїк
номудпуайщлзк прарупмк нмпралмва
пугу в уіймку оівлм-жлафла оіхдллы
[15].
Воатмвуыфз рд, цм мпрармфлі оіхдлля ЄСПЛ («judgments») ракме
утвайыырщпя нм пурі пноавз, ймгіфлзк є їт віглдпдлля пакд гм ракмгм
оіжлмвзгу пугмвзт акрів.
Пмпралмвз є мглзк іж акрів Вдотмвлмгм Сугу. Так, вігнмвіглм гм нмймедлщ пр. 13 Закмлу Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» взплмвкз
цмгм жапрмпувалля лмок ноава, взкйагдлі у нмпралмват Вдотмвлмгм Сугу, є мбмв’яжкмвзкз гйя впіт пуб’єкрів
вйаглзт нмвлмваедлщ, які жапрмпмвуырщ у пвмїи гіяйщлмпрі лмокарзвлмноавмвзи акр, цм кіпрзрщ вігнмвіглу
лмоку ноава (нулкр 5); взплмвкз цмгм жапрмпувалля лмок ноава, взкйагдлі у нмпралмват Вдотмвлмгм Сугу,
воатмвуырщпя ілхзкз пугакз ноз
жапрмпуваллі ракзт лмок ноава (нулкр
6) [16].
Оред, мглзк іж проукруолзт дйдкдлрів нмпралмв Вдотмвлмгм Сугу, як
акру лаивзцмї пугмвмї ілпралуії Укоаїлз, якзк взоіхуєрщпя пноава нм пурі,
є ноавмві нмжзуії (взплмвкз), цм є
оджуйщрармк ноавмрйукафлмї гіяйщлмпрі Сугу ра каырщ ыозгзфлд і кдрмгмймгіфлд жлафдлля гйя ілхзт пуб’єкрів
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ноавмжапрмпмвлмї гіяйщлмпрі. Тмрмелзи дйдкдлр лаявлзи і у влуроіхліи
бугмві «judgments» Сроапбуожщкмгм
Сугу.
Ваейзвзк в оаккат омжгйягу галмгм нзралля уваеаєкм і жакмлмгавфм жарвдогедлу жагайщлу проукруоу пугмвзт нмпралмв. Згіглм ж нознзпакз праррі 356 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз
нмпралмва пугу капауіилмї ілпралуії
пкйагаєрщпя ж:
1) впрунлмї фапрзлз іж жажлафдлляк: а) гарз і кіпуя її нозилярря;
б) лаикдлувалля агкіліпроарзвлмгм
пугу, ноіжвзц ра іліуіайів пуггів і
пдкодраоя пугмвмгм жапігалля; в) лаикдлувалля (ік’я) уфаплзків пноавз і
лаикдлувалля (ік’я) мпмбз, яка нмгайа капауіилу пкаогу; г) лаикдлувалля
пугу ндохмї ра (абм) андйяуіилмї
ілпралуії, пугмвд оіхдлля якмгм мпкаоеуєрщпя, лмкдоа пноавз, гарз утвайдлля пугмвмгм оіхдлля, ноіжвзца ра
іліуіайів пуггі (пуггів);
2) мнзпмвмї фапрзлз іж жажлафдлляк: а) кмомркмгм жкіпру нмжмвлзт
взкмг і оіхдлщ пугів ндохмї ра андйяуіилмї ілпралуіи; б) кмомркмгм жкіпру взкмг капауіилмї пкаогз; в) ужагайщлдлзт гмвмгів мпмбз, яка нмгайа
капауіилу пкаогу; г) ужагайщлдлмгм
взкйагу нмжзуії ілхзт уфаплзків
пноавз;
3) кмрзвувайщлмї фапрзлз іж жажлафдлляк: а) кмрзвів нозилярря абм
вігтзйдлля кмелмгм аогукдлру, взкйагдлмгм в капауіиліи пкаожі ра вігжзві ла капауіилу пкаогу; б) гмвмгів, жа якзкз пуг капауіилмї ілпралуії нмгмгзвпя абм лд нмгмгзвпя ж
взплмвкакз пугу ндохмї ра (абм)
андйяуіилмї ілпралуії; в) взплмвків
жа од-жуйщраракз омжгйягу капауіилмї пкаогз ж нмпзйалляк ла лмокз
ноава, якзкз кдоувавпя пуг; г) гіи,
цм їт нмвзллі взкмларз пуг ндохмї
ра (абм) андйяуіилмї ілпралуії у
оажі пкапувалля пугмвмгм оіхдлля
і ндодгафі пноавз ла лмвзи омжгйяг;
4) оджмйырзвлмї фапрзлз іж жажлафдлляк: а) взплмвку пугу капауіилмї ілпралуії нм пурі взкмг капауіилмї
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пкаогз і нмжмвлзт взкмг; б) лмвмгм
омжнмгійу пугмвзт взроар, нмлдпдлзт
у жв’яжку іж омжгйягмк пноавз у пугі
ндохмї ілпралуії ра андйяуіилмї ілпралуії, - у оажі пкапувалля оіхдлля
ра утвайдлля лмвмгм оіхдлля абм
жкілз оіхдлля; в) омжнмгійу пугмвзт
взроар, нмлдпдлзт у жв’яжку ж ндодгйягмк пноавз у пугі капауіилмї ілпралуії; г) нмвмомру взкмлалля у оажі
пкапувалля оіхдлщ пугів жа лаявлмпрі
вігнмвіглмї жаявз ра нігправ; ґ) впралмвйдлмгм пугмк промку гйя нмгалля
пуб’єкрмк вйаглзт нмвлмваедлщ вігнмвігафдк гм пугу ндохмї ілпралуії
жвіру ном взкмлалля нмпралмвз, якцм
вмла взкагає вфзлдлля ндвлзт гіи
[17].
Алайіж жажлафдлмгм гає нігправз
првдогеуварз ном птмеіпрщ нігтмгів
гм жагайщлмї проукруоз нмпралмв Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу у
пкйагі
Вдотмвлмгм
Сугу
ж
«judgments» Євомндипщкмгм Сугу,
мпраллі ж якзт ракме каырщ впрунлу,
мнзпмвм-кмрзвувайщлу ра оджмйырзвлу фапрзлз, цм взнйзває ж нмймедлщ
Поавзйа 74 Рдгйакдлру ЄСПЛ.
Окоік проукруоз нмпралмва пугу
кає вігнмвігарз і ілхзк взкмгак,
пдодг якзт жмвліхля смока взоаедлля ра ноавмпугліпрщ. Як првдогеуырщ Г. В. Фажзкмх ра Г. М. Батаоєва, пугмві оіхдлля, в якзт пноава
взоіхуєрщпя нм пурі (у узвійщлмку
ра у козкілайщлмку пугмфзлпрві),
вігнмвіглм гм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва жавегз мсмокйыырщпя як
пакм-пріилі нзпщкмві номудпуайщлі
гмку-кдлрз. Ражмк ж рзк ноавлзкакз
лагмймхуєрщпя і ла взкмгат, якзк
кає вігнмвігарз пугмвд оіхдлля як
акр ноавмпуггя. Сдодг лзт «ндодкмлйзвіпрщ» (ундвлдліпрщ) ра «нмжа упякзк пуклівмк», які лаифапріхд взпуваырщпя гм мпрармфлзт оіхдлщ у
пноаві [18, п. 30, 34].
Ваорм жауваезрз, цм пак Євомндипщкзи Суг лдмглмоажмвм у пвмїт
оіхдллят нм пурі пноавз лагмймхував
ла ваейзвмпрі гмрозкалля ракзт взкмг ноавмпуггя як мбґоулрмваліпрщ,
нмвлмра, япліпрщ, рмфліпрщ, вкмрзвмваліпрщ пугмвзт оіхдлщ, якзк бджпу-

Термінологічна невизначеність понять, що відображають результати . . .
клівлм вігнмвігаырщ і «judgments»
Сроапбуожщкмгм Сугу.
Взцджажлафдлд гає жкмгу взмкодкзрз рі пуррєві мжлакз, цм гмжвмйяырщ ігдлрзсікуварз «judgments»
Євомндипщкмгм Сугу у якмпрі пугмвзт
нмпралмв: а) утвайыырщпя нм пурі
пноавз кмкірдрмк, найармы абм Вдйзкмы найармы Сугу; б) є жапмбмк жгіиплдлля ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ
Сугу цмгм жапрмпувалля ра рйукафдлля кмлвдлуіилзт лмок; в) кілудвмы кдрмы їт утвайдлля є взоіхдлля
нзралля ном нмоухдлля/лд нмоухдлля ноав ра пвмбмг йыгзлз гаоалрмвалзт Кмлвдлуієы, а ракме взжлафдлля
пноавдгйзвмї
парзпсакуії;
г) каырщ впрунлу, мнзпмвм-кмрзвувайщлу ра оджмйырзвлу фапрзлз;
г) їт лдвіг’єклзк дйдкдлрмк є ноавмві нмжзуії, цм каырщ ыозгзфлд ра
кдрмгмймгіфлд жлафдлля гйя могалів
нубйіфлмї вйагз гдоеав-уфаплзущ
Кмлвдлуії; г) каырщ гмкукдлрайщлу
смоку взоаедлля; є) вігнмвігаырщ
якіплзк таоакрдозпрзкак мпрармфлзт
оіхдлщ пугу як акрів ноавмпуггя.
Уваеаєкм, цм пвмєоіглмы номгайзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва,
цм одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз, в
кдеат якзт жабджндфуєрщпя ікнйдкдлрауія оіхдлщ ЄСПЛ, є вігпурліпрщ

лмокарзвлм-ноавмвзт ноз-нзпів, які
б укіцувайз в пмбі гдсіліуії нмлярщ,
цм вігмбоаеаырщ оіжлі жа пвмїк жкіпрмк ра ыозгзфлзкз лапйігкакз оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Сугу Рагз
Євомнз.
З кдрмы упулдлля уієї номбйдклмї пзруауії номнмлуєкм прарры 1
Закмлу Укоаїлз «Пом взкмлалля
оіхдлщ ра жапрмпувалля ноакрзкз
ЄСПЛ» гмнмвлзрз нознзпакз, цм
омжкозваырщ жкіпр ракзт рдокілмнмлярщ: а) оіхдлля Євомндипщкмгм
Сугу ж ноав йыгзлз – оджуйщрар вмйдвзявйдлля Сугу Рагз Євомнз, взоаедлзи в смокі ыозгзфлмгм гмкукдлру (утвайз, нмпралмвз, кмлпуйщрарзвлмгм взплмвку), цм нмомгеує
ноавмндвлі
ыозгзфлі
лапйігкз;
б) утвайа (decision) ЄСПЛ – оіхдлля
Сроапбуожщкмгм Сугу ікндоарзвлмгм
таоакрдоу, цм є оджуйщрармк взоіхдлля мкодкзт номудгуолзт нзралщ,
які нмв’яжалі ж омжгйягмк жаяв абм
пноав; в) нмпралмва (judgment)
ЄСПЛ – мбмв’яжкмвд гйя взкмлалля
гдоеавакз-уфаплзуякз
Кмлвдлуії
мпрармфлд оіхдлля Сугу Рагз Євомнз, цм утвайыєрщпя нм пурі пноавз,
жкіпрмк якмгм є нмймедлля ноавмрйукафлмгм ра ноавмжапрмпмвлмгм таоакрдоу.
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Завгмомгліи В. А. Тдокілмймгіфла лдвзжлафдліпрщ нмлярщ, цм вігмбоаеаырщ
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз
В праррі жгіиплдлм дрзкмймгіфлзи ра пдкалрзфлзи алайіж везвалзт в ноавмвзт
акрат Рагз Євомнз, лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, ыозгзфліи лаууі ра ноакрзуі пйів
«оіхдлля», «decision», «dиcision», «утвайа», «judgment», «arrкt», «нмпралмва», які
взкмозпрмвуырщпя гйя нмжлафдлля оджуйщрарів гіяйщлмпрі Сроапбуожщкмгм Сугу. За
оджуйщраракз гмпйігедлля впралмвйдлм, цм рдокіл «оіхдлля» пйіг взкмозпрмвуварз
ноз таоакрдозпрзуі омгмвмгм нмлярря, якд вігмбоаеає впі кмейзві оджуйщрарз вмйдвзявйдлля Сугу Рагз Євомнз ра жа пвмїк мбпягмк хзохд ілхзт гмпйігеувалзт лакз
кардгмоіи. Кмодкрлзк ндодкйагмк пймва «decision» уваеаєкм рдокілм-нмлярря «утвайа», ніг якзк номнмлуєрщпя омжукірз оіхдлля Сроапбуожщкмгм Сугу, жа гмнмкмгмы
якмгм взоіхуырщпя мкодкі номудгуолі нзралля, нмв’яжалі ж омжгйягмк жаяв абм пноав.
Вігнмвіглзкмк кардгмоії «judgment» є рдокілм-нмлярря «нмпралмва», ніг якзк пйіг
омжукірз мбмв’яжкмвд гйя взкмлалля гдоеавакз-уфаплзуякз Кмлвдлуії мпрармфлд
оіхдлля Сугу Рагз Євомнз, цм утвайыєрщпя лзк нм пурі пноавз.
Кйыфмві пймва: оіхдлля пугу, утвайз пугу, нмпралмвз пугу, ноавмві акрз пугу,
оджуйщрарз вмйдвзявйдлля пугу, Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз.

Завгмомглзи В. А. Тдокзлмймгзфдпкая лдмнодгдйдллмпрщ нмлярзи, мроаеаыцзт оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя Евомндипкмгм пуга нм ноавак фдймвдка
В прарщд мпуцдпрвйдл ързкмймгзфдпкзи з пдкалрзфдпкзи алайзж нозкдлядкшт в
ноавмвшт акрат Смвдра Евомнш, лаузмлайщлмк жакмлмгардйщпрвд, ыозгзфдпкми лаукд
з ноакрзкд пймв «одхдлзд», «decision», «dиcision», «мнодгдйдлзд», «judgment»,
«arrкt», «нмпралмвйдлзд», кмрмошд зпнмйщжуырпя гйя мбмжлафдлзя оджуйщрармв гдярдйщлмпрз Сроапбуогпкмгм Суга. Пм оджуйщрарак зппйдгмвалзя упралмвйдлм, фрм рдокзл «одхдлзд» пйдгудр зпнмйщжмварщ ноз таоакрдозпрзкд омгмвмгм нмлярзя, кмрмомд
мроаеадр впд вмжкмелшд оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя Суга Смвдра Евомнш з нм пвмдку мбчдку хзод гоугзт зппйдгудкшт лакз кардгмози. Кмоодкрлшк ндодвмгмк пймва
«decision» пфзрадк рдокзлм-нмлярзд «мнодгдйдлзд», нмг кмрмошк нодгйагадрпя нм-
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Термінологічна невизначеність понять, що відображають результати . . .
лзкарщ одхдлзд Сроапбуогпкмгм пуга, п нмкмцщы кмрмомгм одхаырпя мргдйщлшд
номудгуолшд вмномпш, пвяжаллшд п оаппкмродлздк жаявйдлзи зйз гдй. Кардгмозз
«judgment» пммрвдрпрвудр рдокзлм-нмлярзд «нмпралмвйдлзд», нмг кмрмошк пйдгудр
нмлзкарщ мбяжардйщлмд гйя зпнмйлдлзя гмпугаопрвакз-уфапрлзкакз Кмлвдлузз мкмлфардйщлшд одхдлзя Суга Смвдра Евомнш, кмрмошд нозлзкадрпя зк нм пуцдпрву
гдйа.
Кйыфдвшд пймва: одхдлзд пуга, нмпралмвйдлзя пуга, мнодгдйдлзя пуга, ноавмвшд акрш пуга, оджуйщрарш вмйдзжчявйдлзя пуга, Евомндипкзи пуг нм ноавак фдймвдка.

Zavhorodnii V. Terminological ambiguity of concepts that reflect European Court
of Human Rights results activities
In this article the author, using etymological and semantic analysis, attempts to
overcome the terminological ambiguity of categories that reflect the results of the
European court of human rights.
In the context of this study, the term «decision» is to be understood in two respects,
namely: 1) as a conscious and willful act of the Strasbourg Court, providing for an action
taken by it within the defined jurisdiction; 2) as a legal act of the European court of
human rights, which has legal consequences and has a different legal form, legal acts of
the European Court of human rights is a generic concept that reflects all possible results
of the will of the International Court of Council of Europe, which is broader in scope
than the other categories we have examined.
The «decisions» of the Strasbourg Court are legal acts applying rules of law aimed at
resolving particular procedural issues in the proceedings. The «decisions» are only those
legal acts of the International Court of Europe Council which have the following
characteristic features: a) is a type of legal act of the Strasbourg Court having a
documentary form of external expression; b) be adopted in accordance with the rules of
the Convention and the Rules of the Strasbourg Court for the purpose of resolving
particular procedural issues in the context of the examination of applications or cases; c)
they are adopted individually or collectively; d) consists of introductory, motivational
and resolute parts; e) notified to the parties to the proceedings and published in official
publications; d) is mandatory for the respective addressees.
The final legal acts of the European Court of human rights, which are essentially the
case, logically refer to such a variety of judicial acts as «judgments», which are
characterized by such essential features: a) be decided on the merits of the case by a
committee, a chamber or a Grand Chamber; b) is a means of exercising the jurisdiction of
the Strasbourg Court to apply and interpret convention rules; c) the purpose of their
adoption is to resolve the issue of violation / non-violation of human rights and freedoms
guaranteed by the Convention, as well as to determine just satisfaction; d) have
introductory, descriptive, motivational and resolute parts; e) they are an integral part of
the legal positions of the courts, which have legal and methodological implications for the
public authorities of the States Parties to the Convention; d) have a documentary form;
g) meet the qualitative characteristics of the final decisions of the court as acts of justice.
Key words: decisions, judgments, court acts, legal acts of court, the results of a
court's will, European court of human rights.
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Феміда крізь ґендерну призму: сучасний
концепт
Пмбугмва укоаїлпщкмгм пупнійщпрва ла жапагат оівлмпрі, у рмку фзпйі і
жа мжлакмы прарі, бажуєрщпя ла кмлпрзрууіилмку жакоінйдллі ґдлгдолмгм
наозрдру ра омжукіллі рмгм, цм ла
пщмгмглі оівліпрщ – уд вед лд омжкіх
[1]. У кмлрдкпрі пуггівпщкмї гіяйщлмпрі ґдлгдола пзкдроія мтмнйыє оівліпрщ у гмпруні гм номсдпії пуггі,
пуггівпщкмї взлагмомгз, као’єолмгм
жомпралля, уфапрі у пуггівпщкмку
воягуваллі ра пакмвоягуваллі, а ракме жабджндфдллі мтмомлз кардозлпрва, у пноавдгйзвмку як гйя фмймвіків, рак і гйя еілмк байалпі кіе омбмрмы ра пік’єы. Акруайщліпрщ галмгм
нзралля жукмвйдла лдмбтігліпры лівдйывалля гзпбайалпу кіе лмокарзвлзк взжлафдлляк ґдлгдолмї оівлмпрі
і одайщлзкз пуфаплзкз пмуіайщлзкз
номудпакз, цм таоакрдозжуырщпя
жбдодедлляк ґдлгдолзт гзпномнмоуіи ноакрзфлм у впіт псдоат пупнійщлмгм езрря, лд взлярмк у ущмку апндкрі і пугмва пзпрдка. Коік рмгм,
имгм ваейзвіпрщ взкйзкала бджжандодфлмы лдмбтігліпры алайіжу внйзву
ґдлгдолзт прдодмрзнів, пндузсіфлзт
омбмфзт номбйдк і лавалраедлщ, а
ракме взкмлалля барщківпщкзт і пікдилзт сулкуіи ла кмейзвмпрі номсдпіилмгм хйяту в ноавмпуггя, вігноавйдлля пугмфзлпрва і као’єолмгм
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жомпралля пуггів-еілмк ра пуггівфмймвіків. Дмвмгзрщпя кмлпраруварз,
цм ла пщмгмглі лд номпйігкмвуєрщпя
вжаєкмжайделіпрщ нмлярщ «ґдлгдола
оівліпрщ» і «пугмва гійка вйагз», ґдлгдолзи апндкр у пуггівпщкіи гіяйщлмпрі є лмвзк ноавмвзк явзцдк, і тмф і
лабув лдмбтіглмї акруайщлмпрі гйя
пакмї пуггівпщкмї пнійщлмрз, мглак цд
лд ніглікавпя ла жагай, а рмку – нмродбує впдбіфлмгм ґоулрмвлмгм лаукмвмгм алайіжу.
Поавмвзк апндкрак ґдлгдолмї оівлмпрі в Укоаїлі нозпвяфдлі ноауі
вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзтґдлгдозпрів – С. Аиважмвмї, Н. Аліцук, Н. Бмймрілмї, М. Буомкдлпщкмгм, О. Вмомлілмї, В. Гйзлялмгм,
О. Дахкмвпщкмї, Л. Завагпщкмї, Л.
Кмокзф, Н. Лавоілдлкм, І. Лавоілфук,
К. Лдвфдлкм, Л. Лдмлрщєвмї, Т. Маоудлык, О. Марвієлкм, Т. Мдйщлзк,
Н. Оліцдлкм, Л. Пдрозхзлмї, Н. Пухкаощмвмї, С Пмйдлілмї, О. Руглєвмї,
З. Рмкмвпщкмї, Л. Скмйяо, Г. Тдодцдлка, М. Тмкахдвпщкмї ра ілхзт.
Мдрмы праррі є алайіж ґдлгдолмгм
апндкру пуггівпщкмї гіяйщлмпрі.
Як пйігує іж алайіжу ґдлгдолмгм
пкйагу пугів, жгіиплдлмгм Ддоеавлмы
пугмвмы агкіліпроауієы Укоаїлз у
2018 омуі пкйаг кіпудвзт і андйяуіилзт пугів Укоаїлз ракзи: ж 5 482 пуг-
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гів 50,1 % (2 745) еілмк ра 49,9 % (2
737) фмймвіків [2]. Сралмк ла 1 йзнля 2019 омку ж 5 122 пуггів 52 % (2
683) еілмк ра 48 % (2 439) фмймвіків
[3], а мред, кмела гмвмозрз, цм ла
пуфаплмку драні пуггі-еілкз «вігвмывайз» пвмє кіпуд у пугмвіи пзпрдкі
Укоаїлз ра їт кійщкіпрщ ж кмелзк
омкмк жомпрає, цм пвігфзрщ ном нмпрунмву «сдкіліжауіы Фдкігз». Дмпяглдлля ґдлгдолмгм наозрдру в пуггівпщкмку кмонупі є мглієы ж мжлак нмгмйалля «оагялпщкмї пнагцзлз» могаліжауіилм-ноавмвзт мплмв гіяйщлмпрі пугів. Айд пралмк ла 1 бдоджля
2018 омку у кіпудвзт ра андйяуіилзт
пугат Укоаїлз іж 591 пуггів, які
мбіикаырщ нмпагу гмймвз пугу 36 %
(210 мпіб) – еілкз, 64 % (381) – фмймвікз; іж 210 пуггів, які мбіикаырщ
нмпагу жапрунлзка гмймвз пугу 35 %
(74 мпмбз) – еілкз ра 65 % (136) –
фмймвікз [2]. Сралмк ла 1 йзнля 2019
омку у кіпудвзт і андйяуіилзт пугат
Укоаїлз: іж 608 пуггів, які мбіикаырщ
нмпагу гмймвз пугу 39 % (235 мпіб) –
еілкз, 61 % (373 ) – фмймвікз; іж 194
пуггів, які мбіикаырщ нмпагу жапрунлзка гмймвз пугу 38 % (74 мпмбз) –
еілкз, 62 % (120 ) – фмймвікз. Тмбрм,
ж 1 йзнля 2018 омку жкілз вігбуйзпщ
йзхд в мглмку нмкажлзку – гмймва
пугу, гд еілмк, які ноауыырщ ла агкіліпроарзвлзт нмпагат в кіпудвзт ра
андйяуіилзт пугат Укоаїлз прайм ла
3 % бійщхд, а фмймвіків, вігнмвіглм,
ла 3 % кдлхд [3].
Рмжнмгій жа прарры жаилярзт ла
агкіліпроарзвлзт нмпагат в кіпудвзт
ра андйяуіилзт пугат Укоаїлз жа
мкодкзкз взгакз кає лапрунлу
проукруоу. У пугат андйяуіилмї ілпралуії ноауыырщ ла агкіліпроарзвлзт нмпагат:
– гмймвакз пугів – 12 % (1) еілмк ра 88 % (7) фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 22 % (2) еілмк ра
78 % (7) фмймвіків в андйяуіилзт
агкіліпроарзвлзт пугат;
– гмймвакз пугів – 17 % (1) еілмк ра 83 % (5) фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 33 % (2) еілмк ра
67 % (4) фмймвіків в андйяуіилзт
гмпнмгаопщкзт пугат;

– гмймвакз пугів – 21 % (4) еілмк ра 79 % (15) фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 29 % (7) еілмк ра
71 % (17) фмймвіків, в андйяуіилзт
жагайщлзт пугат.
В мкоуелзт агкіліпроарзвлзт
пугат гмймвакз пугів мбоалі 22 % (5)
еілмк ра 78 % (18) фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 28 % (7) еілмк ра
72 % (18) фмймвіків. У кіпудвзт гмпнмгаопщкзт пугат гмймвакз пугів
мбоалі 21 % (5) еілмк ра 79 % (19)
фмймвіків, жапрунлзкакз гмймвз – 41
% (11) еілмк ра 59 % (16) фмймвіків.
У кіпудвзт жагайщлзт пугат гмймвакз
пугів мбоалі 41 % (219) еілмк ра
59 % (309) фмймвіків, жапрунлзкакз
гмймвз – 44% (45) еілмк ра 56 % (58)
фмймвіків [3].
На нмпагз гмйів кіпудвзт ра андйяуіилзт пугів, в ндодваеліи бійщхмпрі, мбоалі фмймвікз. Наибійщхзи
гзпбайалп кіе еілкакз ра фмймвікакз, мбоалзкз ла нмпагу гмймвз пугу,
пнмпрдоігаєрщпя: в андйяуіилзт агкіліпроарзвлзт – фмймвіків ла 76 %
бійщхд, в андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт
пугат – ла 66 %, в андйяуіилзт жагайщлзт ра кіпудвзт гмпнмгаопщкзт –
ла 58 %, в мкоуелзт агкіліпроарзвлзт пугат – фмймвіків ла 56 % бійщхд.
Загайщлзи нмкажлзк фмймвіків ра
еілмк, які ноауыырщ ла нмпагі гмймвз
пугу в кіпудвзт ра андйяуіилзт пугат
Укоаїлз, нмоівлыыфз ж галзкз ла 1
йзнля 2018 омку, жажлав лджлафлзт
жкіл: йзхд ла 3 % жбійщхзйапщ кійщкіпрщ еілмк, мбоалзт ла нмпагу гмймвз пугу. У рми ед фап, жкілзйзпщ нмкажлзкз жа мкодкзкз взгакз кіпудвзт ра андйяуіилзт пугів. Снмпрдоігаєрщпя жбійщхдлля кійщкмпрі еілмк,
які мбоалі ла нмпагу гмймвз пугу: в
андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт ла 11 %.
На 8 % жкдлхзйапщ кійщкіпрщ еілмк,
які мбоалі ла нмпагу гмймвз пугу в
кіпудвзт гмпнмгаопщкзт пугат, ла 5 %
– в андйяуіилзт жагайщлзт пугат, ла
2 % – в кіпудвзт жагайщлзт пугат, ла
1 % – в мкоуелзт агкіліпроарзвлзт
пугат. Лзхд в андйяуіилзт агкіліпроарзвлзт пугат галзи нмкажлзк є
лджкіллзк [3].
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Навдгдлі узсоз пвігфарщ ном рд,
цм в кіпудвзт пугат Укоаїлз пакд
пуггі-еілуі вігвдгдлм гмймвлд кіпуд,
рмгі як в андйяуіиліи ілпралуії ґдлгдола пзкдроія кає бурз нмкоацдла абз
лайделм жабджндфзрз ноавм еілкз ла
као’єолд жомпралля. Рджуйщрармк багарщмт гмпйігедлщ прайм мбґоулрувалля взплмвків, цм еілкз каырщ
вдйщкз пнозярйзві якмпрі гйя дсдкрзвлмї уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі, а жа
гдякзкз наоакдроакз и явлі ндодвагакз гйя упніхлмгм жгіиплдлля
уноавйілпщкзт сулкуіи, цм вгайм
дкпроанмйыєрщпя і ла мбіикалля нмпагз гмймвз пугу, ілхмї агкіліпроарзвлмї нмпагз фз нмпагз в пугі взцмгм оівля.
Звіплм е, гмпяглдлля ґдлгдолмгм
наозрдру в Укоаїлі лд кмейзвд бдж
взкмозпралля нмжзрзвлзт рдлгдлуіи,
кмлуднуіи, кмгдйди имгм жакоінйдлля,
ноавмвмгм водгуйывалля в ілхзт
гдоеават, кмкнйдкплмгм їт алайіжу.
Так, пакд в Євомні ґдлгдоліи оівлмпрі
нозгійяєрщпя лдабзяка увагу, агед
фйдлз ЄС жомбзйз жлафлзи комк
ундодг у омжомбуі єгзлмї, ґдлгдолмї
жа пурры, ноавмвмї нмйірзкз. Коік
ущмгм,
Євомндипщка
Кмлпрзрууія
номлзжала гутмк ґдлгдолмї оівлмпрі.
Паойакдлрпщка Апакбйдя Рагз Євомнз вваеає пвмїк гмвгмпромкмвзк жавгалляк гмпяглдлля ґдлгдолм жбайалпмвалмгм нодгправлзурва в гдйдгауіят наойакдлрів коаїл-фйдлів, нігвзцдлля нодгправлзурва еілмк у
лауімлайщлзт наойакдлрат.
«У коаїлат, в фзїт уоягат еілкз
нозпурлі в оівлзт номнмоуіят ж фмймвікакз, дкмлмкіка бійщх дсдкрзвла і
пріика, а пупнійщпрвм бійщхд ноаглд
гм кзоу і прабійщлмпрі», – жаявзв в
мглмку ж кмкдлраоів Пал Гі Мул,
Гдлдоайщлзи пдкодрао ООН [4].
Ужагайщлдлля прарзпрзфлзт галзт жа 2019 оік пвігфзрщ, цм у Фоалуії пуггі-еілкз пралмвйярщ 54 % віг
жагайщлмї кійщкмпрі пуггі, у Філйялгії
– 46 %, в Ірайії – 48 %, в Нігдойалгат – 75 %, в Пмйщці – 63 %, у Рмпії
– 66 % [5, п. 582]. Далі нмкажлзкз
тмф і гдкмлпроуырщ жбійщхдлля кійщкмпрі еілмк у пугмвіи пзпрдкі, мглак,
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лд жавегз є нігрвдогедлляк бджндодхкмглмгм їт гмпруну гм лдї ра оівлзт кмейзвмпрди у номсдпіилмку
жомпраллі, номпуваллі рмцм. Як лд
нозком, айд лак гмвмгзрщпя кмлпраруварз, цм у коаїлат омкалмгдокалпщкмї ноавмвмї пік’ї у пуггівпщкіи номсдпії гмпі жбдоігаєрщпя «пкйяла прдйя», яка лд гмжвмйяє нодгправлзуяк нодкоаплмї прарі жаикарз нодпрзелі агкіліпроарзвлі нмпагз у пугмвіи пзпрдкі ра гмозжмлрайщла пдгодгауія, ноз якіи бійщхіпрщ еілмк в
пзйу упрайдлзт прардвзт прдодмрзнів
у взнагку лаявлмпрі пндуіайіжауії в
пугі омжгйягаырщ узвійщлі пноавз.
Дмвмгзрщпя кмлпраруварз, цм нзралля «еілкз ла кдоівлзт нмпагат»
лд взоіхдлм у Нікдффзлі лавірщ ніпйя
впралмвйдлля прарурлзт квмр лагйягмвзт оаг, жаномвагедлзт у 2015
омуі. Так жвалі «роугмві квмрз гйя
еілмк», нмкйзкалі нмндодгзрз кмейзву гзпкозкілауіы еілкз, яка ноаглд мбіилярз кдоівлу нмпагу. На еайщ,
нігнозєкпрва ра могаліжауії лд гмрозкуырщпя нозлузну квмрлмгм омжнмгійу нмпаг кіе еілкакз ра фмймвікакз, мпкійщкз ліякмї вігнмвігайщлмпрі у взгйягі нмкаоалля жа уд лд лдпурщ [6]. Алаймгіфла пзруауія пнмпрдоігаєрщпя і в пугат Нікдффзлз. Так, у
2010 омуі лікдущка пугмва пзпрдка
взгйягайа лапрунлзк фзлмк: 20 400
пуггів (ж лзт ¾ в пугат «жагайщлмї
ыозпгзкуії», ж лзт 39 % – еілкз). Дм
2017 омку кагомвд ланмвлдлля пугів
пкйайм 20 300 пуггів (42,15 % еілкз)
[7, п. 10].
Зодхрмы, ґдлгдолі нзралля воатмвуырщпя у уіи коаїлі і в номудпі
вігбмоу ра нозжлафдлля пуггів. Помудгуоа ніггмрмвкз, гмбмоу ра нозжлафдлля пуггів у Нікдффзлі одгйакдлрмвала Рмжгіймк 2 «Поавм ла жалярря
пуггівпщкзт нмпаг» Нікдущкмгм Закмлу «Пом пуггів» [8, п. 17]. Поавзйа
цмгм оівлзт кмейзвмпрди гйя жаявлзків-еілмк (ноавзйа ж мнрзкіжауії
ґдлгдолмгм байалпу) взкагаырщ, цмб
у ндвлзт дранат номудгуоз боайа
уфапрщ мпмба, яка нмвзлла пнмпрдоігарз ра кмлромйыварз жапрмпувалля узт
ноавзй
(Gleichstellungsbeauftragte,
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ракі віггійз є ноз впіт агкіліпроауіят) [9].
У пуфапліи Нікдффзлі кійщкмк
еілкак вгаймпя жіирз ла нік пугмвмї
вйагз. Так, ыозпр Юрра Лікбат в
1994 прайа ндохмы еілкмы, яка мфмйзйа взцу ыозгзфлу ілпралуіы Нікдффзлз – Фдгдоайщлзи кмлпрзрууіилзи пуг (ж 2002 омку у вігправуі).
У 2011 омуі в Кмлпрзрууіилзи Суг
нозихйа Сыжалла Бдо і прайа єгзлмы еілкмы в мгліи ж гвмт найар КС,
цм пкйагаырщпя ж вмпщкз мпіб кмела
[10]. «Ґдлгдолзи гмпвіг» ФРН є уікавзк гйя пуфаплмї Укоаїлз, ж мгйягу
ла рд, цм уіи коаїлі впд е вгаймпя
ндвлмы кіомы гмпяглурз ґдлгдолмгм
наозрдру у ваейзвзт псдоат езрря
пмуіуку і жайуфзрз еілмк гм нозилярря пупнійщлм ваейзвзт оіхдлщ,
гмкажмк фмгм пйуезрщ жаилярря лзкз
лаивзцзт гдоеавлзт нмпрів. Такзк
фзлмк, лд гзвйяфзпщ ла рд, цм ла
пуфаплмку драні взоіхдлля «ґдлгдолмгм нзралля» і акруайіжмвалм в Нікдффзлі, сдлмкдл «пкйялмї пкдйі» лд
вроарзв пвмы жлафзкіпрщ, прардві прдодмрзнз и лагайі номгмвеуырщ внйзварз ла жабджндфдлля ра одайіжауіы
номсдпіилм-као’єолзт кмейзвмпрди
еілмк.
У пугмвіи пзпрдкі Авпроії ла пщмгмглі взкмлуырщ пвмї сулкуії бйзжщкм 2 рзпяф номсдпіилзт пуггів, пдодг
лзт бйзжщкм 50 % – еілкз [11]. За
ілхзкз галзкз 51,2 % фмймвікз ра
48,8 % еілкз. Бійщхд рмгм, агкілнмпагз у пугат жаикаырщ 61,3 % фмймвіків ра 38,7 % еілмк. У пугат ндохмї
ілпралуії гмймвакз є 60,3 % фмймвіків
ра 39,7 % еілмк; андйяуіила ілпралуія
нодгправйдла 62,1 % гмйів фмймвіків
ра 37,9 % еілмк; капауіила – 100 %
фмймвікз [12]. Далі узсоз гмвмоярщ
пакі жа пдбд – у нодгправлзурві еілмк
ла нмпагат пуггів гмпяглурм ґдлгдолмї оівлмпрі. Такзи нмжзрзвлзи оджуйщрар гдрдокілмвалзи номжмоіпры
номудгуоз вігбмоу ра пномцдлзкз
взкмгакз гм калгзгарів: ыозгзфла
мпвіра, гомкагялпрвм Авпроії, гмбози
прал жгмомв’я, номсдпіила нозгарліпрщ ра кілікук н’ярщ кіпяуів ноакрзкз в пугі.

Помудгуоа вігбмоу ла нмпагу пуггі рде воатмвує ґдлгдолзи кмкнмлдлр. Так, ніпйя омжгйягу жаявз жаявлзка гмймва взцмгм одгімлайщлмгм
пугу жвдораєрщпя ж нмгалляк гм кіліпроа ыпрзуії, якзи уед нозжлафає
мпмбу ла нмжзуіы калгзгара в пуггі.
Піпйя ущмгм нмфзлаєрщпя фмрзощмтоіфлзи рдокіл, ніг фап якмгм калгзгар у
пуггі гмнупкаырщпя гм ніггмрмвфмї
пйуебз гйя рмгм, абз прарз номсдпіилзкз пуггякз. Піггмрмвфа пйуеба
калгзгара в пуггі номтмгзрщ у оаимллмку ра одгімлайщлмку пугат,
номкуоаруоі, жакйагат нмжбавйдлля
вмйі, в якмпрі лмраоіупа фз агвмкара, а
ракме
жакйагат
одабійірауії
ув’яжлдлзт фз жакйагі одабійірауії
едорв жймфзлів. Нанозкілуі ущмгм
промку вігбуваырщпя нзпщкмві ра уплі
дкжакдлз калгзгара ндодг взцзк
одгімлайщлзк пугмк. Пмврмолм пкйагарз іпнзр кмела йзхд цд мгзл оаж.
Піпйя упніхлзт взномбувалщ калгзгар кмед нмгарз жаявку ра жанмвлзрз
вакалрлд кіпуд в рмку фз ілхмку пугі
вед в якмпрі номсдпіилмгм пуггі ла
бджпромкмвзи рдокіл. Кмкіпії ндопмлайу ноз взцзт, одгімлайщлзт ра
Вдотмвлмку Сугі нмгаырщ пнзпкз ж
калгзгаракз ла нозжлафдлля. Пмвлмваедлля ла нозжлафдлля номсдпіилмгм пуггі смокайщлм лайдеарщ Фдгдоайщлмку Поджзгдлру, айд віл гдйдгує уд нмвлмваедлля, в бійщхмпрі
взнагків, кіліпроу ыпрзуії. Взбіо ла
кмозпрщ рмгм фз ілхмгм калгзгара
кає вігбуварзпя ла мплмві квайісікауії калгзгарів, у взнагку оівлмпрі
жакмл лагає ндодвагу еілкак, а в ілхзт взнагкат праохзк калгзгарак
[11].
Щм прмпуєрщпя нодгправлзурва
еілмк у пугмвіи пзпрдкі Швдиуаоії,
рм воатмвуыфз псмокмвалд кйапзфлд
пупнійщлд їт пнозилярря жвіплм кійщкіпрщ пуггів-фмймвіків ндодвзцує
пуггів-еілмк ж нмкажлзкмк 64,7 % ра
вігнмвіглм 36,3 %. Сдодг гмйів пугів
ндохмї ілпралуії 66,4 % – фмймвікз і
33,6 % еілкз. Сніввіглмхдлля гмйів
пугу фмймвіфмї/еілмфмї прарі в пугат
гоугмї ілпралуії: 69,2 % – 30,8 %. У
пугі капауіилмї ілпралуії 100 % нодг-
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правйдлі фмймвікз [12]. Такзк фзлмк,
номгйягаєрщпя «пкйяла прдйя» в мбйапрі пугмфзлпрва, яка ндодхкмгеає
еілкак у номсдпіилмку жомпраллі гм
взцзт цабйів пуггівпщкмї као’єоз ра
гмпруні гм агкіліпроарзвлзт нмпаг.
Ґдлгдолі нмкажлзкз у пугмвіи пзпрдкі Швдуії гдкмлпроуырщ лак
ноакрзфлд гмпяглдлля ґдлгдолмгм
наозрдру, гд пдодг жагайщлмї кійщкмпрі
пуггів 53,4 % фмймвікз, а 46,6 % еілкз. Агкіліпроарзвлі нмпагз жаикаырщ
вігнмвіглм 63,9 % фмймвіків ра 36, 1%
еілмк. Іж омжнмгіймк жа ілпралуія
лапрунла каорзла: 63,3 % фмймвіків і
36,7 % еілмк є гмймвакз у пугат
ндохмї ілпралуії; в андйяуії вігнмвіглм – 70 % і 30 %, в капауіилмку пугі
– 50 % ла 50 % [12]. Такзи прал одфди нігрвдогеує взплмвмк ном рд, цм
Швдуія гмпягйа фзкайзт оджуйщрарів
у взоіхдллі «ґдлгдолмгм нзралля»,
жабджндфзвхз одайіжауіы нозлузну
ґдлгдолмї оівлмпрі ноавмпуггя.
Помалайіжмвалі лакз прарзпрзфлі
нмкажлзкз жабджндфдлля ра одайіжауії
ґдлгдолмї оівлмпрі у пугмфзлпрві
Філйялгії пвігфарщ ном рд, іж жагайщлмї кійщкмпрі пуггів 49,1 % фмймвікз,
50,9 % еілкз. Агкіліпроарзвлі нмпагз
у пугмвіи пзпрдкі ла 78,3 % лайдеарщ
фмймвікак і йзхд 21,7 % еілкак. У
пугі ндохмї ілпралуії нмпагу гмймвз
мбіикаырщ 76,3 % фмймвіків ра 23,7 %
еілкз. Андйяуіила ілпралуія таоакрдозжуєрщпя 100 % нодгправлзурвмк
ла нмпагат гмйів пугів фмймвіків, у
капауії – 50 % ла 50 % нодгправлзкз
оіжлзт прарди [12]. Зомжукійм, цм
лавдгдлі галі вігмбоаеаырщ гуед
уікаву «ґдлгдолу каорзлу» ноавмпуггя, гд ж мглієї прмомлз бафзкм жагайщлу «сдкіліжауіы» пугів, а ж ілхмї –
фзкайі ндодхкмгз у гмпруні нодгправлзущ нодкоаплмї нмймвзлз йыгпрва
гм ілпрзруру йігдопрва, мпкійщкз
нозлузн номнмоуіилмгм їт нодгправйдлля гдоеавмы лд жабджндфдлм.

У соалуужщкіи пугмвіи пзпрдкі
нмпагу пуггі мбіикаырщ 40,2 % фмймвіків ра 59,8 % еілмк. Агкіліпроарзвлі нмпагз омжнмгійзйзпя жа прардвмї
мжлакмы лапрунлзк фзлмк: 71,4 %
фмймвікз і 28,6 % еілкз. Гмймвакз
пугів ндохмї ілпралуії є 70,9 % нодгправлзкз пзйщлмї нмймвзлз йыгпрва
ра 29,1 % – нодкоаплмї нмймвзлз;
вігнмвіглм в андйяуіиліи ілпралуії
нмпагз гмйів лайдеарщ 72,3 % ра 27,7
%, а в капауії – 100 % фмймвікак [12].
Нак вгаймпя ж’япуварз, цм нмпагз пуггів в Іпналії мбіикає 50,2 %
еілмк ра 49,8 % фмймвіків. Агкіліпроарзвлі нмпагз в пугат ла 47,5 % лайдеарщ еілкак і 52,5 % фмймвікак.
Гмймвакз пугів ндохмї ілпралуії є
76,9 % фмймвіків ра 23,1 % еілмк; у
пугат андйяуіилмї ілпралуії 85,4 %
фмймвіків і 14,6 % еілмк; у пугі капауіилмї ілпралуії 100 % фмймвікз [12] .
Пігпукмвуыфз жажлафзкм, цм ґдлгдолзи байалп у пугат іплує ла оівлі
ндохмї ілпралуії, андйяуіилі ра капауіилі пугз гмпі жайзхаырщпя «фмймвіфзкз», цм пвігфзрщ ном роуглмці у
гмпруні еілмк гм уноавйілля в пугмвіи пзпрдкі. В мплмві галмї номбйдкз
йдеарщ вікакз псмокмвалі прдодмрзнз ном еілмфі ра фмймвіфі праруплі
омйі. І тмфа пупнійщпрвм нмгмгзймпя
ла оівлмноавліпрщ фмймвіків ра еілмк
пуггів, айд мпраллік жгмгз ла втмгедлля їт гм «ілпрзруру йігдопрва»
рак і лд лагайм. На пщмгмглі, еілка
гмймва пугу впд цд жайзхаєрщпя оагхд взляркмк, а ліе жвзфлзк явзцдк.
За ракзт мбправзл взгаєрщпя лдмбтіглзк гмгарз ґдлгдолзи кмкнмлдлр
гм лмокарзвлмгм кдталіжку водгуйывалля нмоягку мбоалля пуггів ла
агкіліпроарзвлі нмпагз, нодгправлзурва пугмвмї вйагз, а ракме ноз смокуваллі пкйагу могалів пуггівпщкмгм
пакмвоягувалля.
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12. CEPEJ Звір «Сзпрдкз ноавмпуггя в Євомні: Есдкрзвліпрщ і якіпрщ ноавмпуггя». URL: https://www.vkksu.gov.ua/userfiles/doc/cepej/Systema-pravosuddya-vevropi-2012.pdf (гара жвдолдлля: 08.07.2019).
Бмбомва Ю. Ю. Фдкіга коіжщ ґдлгдолу нозжку: пуфаплзи кмлуднр
Срарря нозпвяфдла рдмодрзкм-ноавмвмку гмпйігедллы пуггівпщкмї гіяйщлмпрі фдодж нозжку ґдлгдолмгм її взкіоу. Нагмймхуєрщпя, цм ніг рзпкмк гдкмкоарзфлзт взкмг пупнійщпрвм нмгмгзймпя ла оівлмноавліпрщ еілмк ра фмймвіків пуггів, айд ндохзк
жгмгз ла втмгедлля гм «ілпрзруру йігдопрва» рак і лд лагайм. На пщмгмглі, жакмлмгавфд взоіхдлля ґдлгдолмї номбйдкарзкз в Укоаїлі тмф і мрозкайм нмпрунайщлзи оут
вндодг, мглак у нмоівляллі іж оягмк гдоеав, номгодпзвлзт у галмку нзраллі, у лахіи
гдоеаві віл вігбуєрщпя гуед нмвійщлм. На смлі пуфаплзт ндодрвмодлщ ґдлгдолзи апндкр пупнійщлзт віглмпзл, у рмку фзпйі і пуггівпщкмї гіяйщлмпрі, лд лабуває лайделмї
акруайщлмпрі. Загйя гмпяглдлля нмжзрзвлзт оджуйщрарів, нмродбує ікнйдкдлрауії у
пупнійщпрвм Укоаїлз уед лабурзи ілхзкз коаїлакз ндодгмвзи гмпвіг гдоеавлзт
ндодрвмодлщ у псдоі лдироайіжауії прардвмї гзпкозкілауії ра жабджндфдлля ґдлгдолмї
оівлмпрі.
Кйыфмві пймва: пуг, пуггя, ґдлгдо, пуггівпщка гіяйщліпрщ, пугмва пзпрдка.

Бмбомва Ю. Ю. Фдкзга пквмжщ гдлгдолуы нозжку: пмводкдллши кмлуднр
Срарщя нмпвяцдла рдмодрзкм-ноавмвмку зппйдгмвалзы пугдипкми гдярдйщлмпрз
пквмжщ нозжку гдлгдолмгм дд зжкдодлзя. Оркдфадрпя, фрм нмг гавйдлздк гдкмкоарз-
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фдпкзт родбмвалзи мбцдпрвм пмгйапзймпщ ла оавлмноавзд едлцзл з куефзл пугди,
лм ндовшк пмгйапзя ла втмегдлзд в «злпрзрура йзгдопрва» рак з лд нодгмправзйм.
Сдгмгля жакмлмгардйщлмд одхдлзд гдлгдолми номбйдкарзкз в Укоазлд тмрщ з нмйуфзйм нмпрунардйщлмд гвзедлзд вндодг, мглакм нм поавлдлзы п оягмк гмпугаопрв,
номгодппзвлшт в галлмк вмномпд, в лахдк гмпугаопрвд мл номзптмгзр мфдлщ кдгйдллм. На смлд пмводкдллшт нодмбоажмвалзи гдлгдолши апндкр мбцдпрвдллшт мрлмхдлзи, в рмк фзпйд з пугдипкми гдярдйщлмпрз, лд нозмбодрадр лагйдеацди акруайщлмпрщ. Дйя гмпрзедлзя нмймезрдйщлшт оджуйщрармв родбудр зкнйдкдлраузз в мбцдпрвм Укоазлш уед нозмбодрдллши гоугзкз проалакз ндодгмвми мншр гмпугаопрвдллшт нодмбоажмвалзи в псдод лдироайзжаузз нмймвми гзпкозкзлаузз з мбдпндфдлзя
гдлгдолмгм оавдлпрва.
Кйыфдвшд пймва: пуг, пугщя, гдлгдо, пугдипкая гдярдйщлмпрщ, пугдблая пзпрдка.

Bobrova Yu. Femida through a gender prism: a modern concept
The article is devoted to the theoretical and legal study of judicial activity through
the prism of its gender dimension. It is noted that under the pressure of democratic
demands, society agreed to the equal rights of women and men of judges, but was not the
first to consent to joining the ―leadership institution‖. Today, the legislative solution to
the gender problem in Ukraine, although it has received progressive advancement,
however, compared with a number of states that are progressive in this matter, in our
country it is seen very slowly.
Against the background of modern transformations, the gender aspect of social
relations, including judicial activity, does not acquire proper relevance. To achieve
positive results, it requires the implementation of the best practices of state
transformations in the field of neutralizing sexual discrimination and ensuring gender
equality, already acquired by other countries in the society of Ukraine.
In the local courts of Ukraine, it is the female judge who is given the highest
priority, while in the appellate instance, gender symmetry must be improved in order to
properly secure a woman's right to career advancement. Many studies have substantiated
the findings that women have very favorable qualities for effective management, and in
some respects, and clear advantages for successful management, which is extrapolated well
to holding the position of chairman, other administrative position, or other administrative
position.
There is a gender balance in the courts at first instance, with the courts of appeal and
cassation still being 'male', indicating that women have difficulty accessing the judiciary.
At the heart of this problem are the stereotypes of female and male status roles formed
over the centuries. Although the society agreed to the equality of men and women of
judges, the latter did not consent to their entry into the ―leadership institute‖. Today, a
female presiding judge still remains an exception rather than a common occurrence. In
such circumstances, it seems necessary to add a gender component to the normative
mechanism for regulating the procedure for election of judges to administrative positions,
representation of the judiciary, and also in the formation of the composition of judicial
self-government bodies.
Key words: court, judge, gender, judicial activity, judicial system
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Мудрість порівняльного
правознавства
19 гоугля в Ілпрзрурі гдоеавз і
ноава ік. В. М. Кмодущкмгм НАН
Укоаїлз вігбуймпя пвяркувалля ывійды ілмждклмгм фйдла Науімлайщлмї
акагдкії лаук Укоаїлз ра Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз,
номсдпмоа Улівдопзрдру храру Пдлпійщвалія Уїйщяка Еййімрра Барйдоа,
а ракме нодждлрауії лмвзт клзг жа
имгм уфапры – «Мугоіпрщ нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва» і «Мзомрвмофі
мндоауії в Укоаїлі» (алгйіипщкмы
кмвмы).
У жатмгі вжяйз уфапрщ бйзжщкм 90
вфдлзт – ыозпрів і нмйірмймгів ж лаукмвзт ілпрзрууіи ра улівдопзрдрів
Кзєва ра ілхзт кіпр. З віраллякз
взпрунзйз гзодкрмо Ілпрзруру гдоеавз і ноава ік. В.М. Кмодущкмгм
НАН Укоаїлз акагдкік НАН Укоаїлз Юоіи Шдкхуфдлкм, гзодкрмо
Кзївпщкмгм одгімлайщлмгм удлроу і
віуд-ноджзгдлр Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз акагдкік
НАПоН Нарайія Кужлдумва, гмймвлзи одгакрмо еуолайу «Поавм Укоаїлз» Ойдкпалго Свярмущкзи, ноджзгдлр Укоаїлпщкмї апмуіауії кіелаомглмгм ноава номсдпмо Ойщга Буркдвзф ра ілхі вігмкі вфдлі.

Злакмк взжлалля жапйуг номсдпмоа У. Барйдоа прайм имгм уомфзпрд
лагмомгедлля ніг фап жатмгу жмймрмы кдгаййы Науімлайщлмї акагдкії
лаук Укоаїлз «За лаукмві гмпяглдлля».
Помсдпмо Уїйщяк Еййімрр Барйдо є взгарлзк акдозкалпщкзк ра
алгйіипщкзк уфдлзк, сатівудк ж кіелаомглмгм ра кіелаомглмгм нозварлмгм ноава, нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва, ноава СРСР ра нмпроагялпщкзт гдоеав.
Віл лаомгзвпя у 1939 о. у
к. Міллданмйіп (США). Закілфзв
Акдозкалпщкзи улівдопзрдр, Улівдопзрдр ік. Демла Хмнкілпа ра Гаоваогпщкзи 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, взкйагафдк Кармйзущкмгм улівдопзрдру
Акдозкз, номсдпмомк нмоівляйщлмгм
ноава ра гдкалмк Шкмйз ноава
Улівдопзрдрпщкмгм кмйдгеу Лмлгмла, Лмлгмлпщкмгм улівдопзрдру. З
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2005 о. є номсдпмомк ноава ра кіелаомглзт віглмпзл Шкмйз ноава ік.
Дікілпмла Улівдопзрдру храру Пдлпійщвалія. Взкйагав у багарщмт ілхзт
улівдопзрдрат оіжлзт коаїл.

Уїйщяк Барйдо взпрунав як кмлпуйщралр і дкпндор цмгм оагялпщкмгм
ноава і ноава нмпроагялпщкзт гдоеав
у алгйіипщкзт і акдозкалпщкзт пугат,
розбулайат і кіелаомглзт аобіроаелзт пугат, кіелаомглзт уоягмвзт ра
лдуоягмвзт могаліжауіят, кмлпуйщралрмк Впдпвірлщмгм балку, Калудйяоії
оаглзка ж ыозгзфлзт нзралщ Ддоеавлмгм гднаоракдлру США, Міліпрдопрва ыпрзуії США, Міліпрдопрва
мтмомлз жгмомв’я і пмуіайщлзт гаоалріи Вдйзкмї Бозралії, Дднаоракдлру
кіелаомглмгм омжвзрку Вдйзкмї
Бозралії, Поджзгдлра і нодк’єокіліпроа Лзрвз, Вдотмвлмї Рагз Біймоупі, Міліпрдопрва ыпрзуії Ужбдкзпралу, МЗС Аждобаигеалу. У.Е.
Барйдо є фйдлмк кмйдгії агвмкарів
Вдотмвлмгм Сугу США (ж 1970 о.),
ноауывав у кіелаомглзт ыозгзфлзт
кмкналіят у Лмлгмлі, Айкарз, Тахкдлрі ра іл.
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Уїйщяк Барйдо був гмймвлзк одгакрмомк
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 одгакрмомк еуолайу «The Journal of

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

укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва, ндодкйагдлзи лзк, є лаибійщхзк в іпрмоії,
цм кмйз-лдбугщ ндодкйагавпя алгйіипщкмы кмвмы. Такме ндодкйав
алгйіипщкмы кмвмы ноауі ж кіелаомглмгм ноава ра нмоівляйщлмгм ноавм-
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ва. Тмку віл вваеає нмоівляйщлд
ноавмжлавпрвм лаиваейзвіхмы пдодг
ыозгзфлзт лаук і «лаикмозпліхзк
нодгкдрмк, якмку пругдлр кмед лавфарзпя», тмфа лажзває имгм ракме
пвірмгйяглзк оакуопмк, «алайірзфлмы нозжкмы», псдомы гмпйігедлщ,
кмкнйдкпмк жлалщ, псдомы гіяйщлмпрі и, жодхрмы, ілпроукдлрмк бугщякмї ыозгзфлмї гіяйщлмпрі.

жлавпрва багарщмт укоаїлпщкзт уфдлзт кзлуймгм і пуфаплмпрі.
Уїйщяк Барйдо є ілмждклзк фйдлмк Науімлайщлмї акагдкії лаук
Укоаїлз (1992 о.) ра Науімлайщлмї
акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз
(2013 о.), фйдлмк-кмодпнмлгдлрмк
Міелаомглмї акагдкії нмоівляйщлмгм
ноава (1983 о.), фйдлмк Акдозкалпщкмгм ілпрзруру ноава (2009 о.), Кмкірдру Цдлроайщлмї і Влуроіхлщмї Ажії
ноз Бозралпщкіи Акагдкії (2003 о.)
ра іл.

Впд уд, ла имгм гукку, є гоалякз
жапрмпувалля нмоівляйщлмгм кдрмгу,
айд гзпузнйілмы нмоівляйщлд ноавмжлавпрвм прає фдодж гмпйігедлля
клмезллзт ноавмвзт явзц, клмезлз 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-

На гукку У. Барйдоа, одайщлд,
нмжзрзвлд ноавм є клмезллзк у
пвмїт оіжлмрзнмвзт пзпрдкат ра вжаєкмгіят і рмку пакд нмоівляйщлд
ноавмжлавпрвм гає лаикоаці кмейзвмпрі гйя имгм ніжлалля и ужагайщлдлля ж кдрмы омжукілля мплмв ноа-
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ляйщлмгм кдрмгу». Тмку жайделм віг
омжвзрку пвірмгйяглзт моієлрауіи,
ніггмрмвйдлмпрі ыозпрів гм нмоівляйщлм-ноавмвмгм ніжлалля ра ілпрзрууімлайіжауії мпраллщмгм нмоівляйщлд
ноавмжлавпрвм у оіжлзт пупнійщпрват
і в оіжлзи фап лабуває фз лд лабуває
(а кмейзвм, и вроафає) гзпузнйілаолзи праруп.

Оглієы ж уійди нмоівляйщлмгм
ноавмжлавпрва є ніжлалля і омжукілля лауімлайщлмї ноавмвмї пзпрдкз.
Жмгла ноавмва пзпрдка лд є гмкмгдллмы, мпяглурз мпмбйзвмпрі її смокувалля ра сулкуімлувалля кмела
взмкодкйыыфз її дйдкдлрз, цм жажвзфаи каырщ оіжлд нмтмгедлля, і
ніжлаыфз їт у вігнмвіглзт їк кмлракме номудпат вжаєкмгіи кіе пмбмы і

ж пупнійщлзкз фзллзкакз. Тмку нмоівляйщлд ноавмжлавпрвм «лд мбкдеуєрщпя нмоівлялляк лауімлайщлзт
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ноавмвзт пзпрдк фз їт дйдкдлрів»,
айд ракд нмоівлялля є дйдкдлрмк
омжукілля пвмгм ноава фдодж нозжку

ілхмгм в пмбі ра ілхмгм нмоуф іж пмбмы. Сакд ракмы є лаукмва сулкуія
нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва цмгм
ноавмвмї пзпрдкз, а вгмпкмлайдлля
мпраллщмї є йзхд нмтіглзк віг її
ніжлалля.
Піг фап жатмгу буйм нодждлрмвалм жбіолзк прарди У. Барйдоа в укоаїлпщкмку ндодкйагі «Мугоіпрщ нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва» (унмояг-

кувалля і лаукмва одгакуія Ойдкпія
Кодпіла). Дм жбіолзка увіихйз имгм
ноауі, нозпвяфдлі ігдлрзсікауії і
омжвзрку ноава Укоаїлз, ілхзт нмпроагялпщкзт і нмпрпмуіайіпрзфлзт
гдоеав, рдмоії и іпрмоії нмоівляйщлмгм ноавмжлавпрва, нмоівляйщлмку
кіелаомглмку ноаву ра іпрмоії кіелаомглмгм 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 ыозгзфлзт лаук.
Ілха нодждлрмвала ноауя – клзга «Мзомрвмофі мндоауії в Укоаїлі»
(Peacekeeping Operations in Ukraine),
ніггмрмвйдла Ойдкпієк Кодпілзк
(кдоівлзк аврмопщкмгм кмйдкрзву),
Іозлмы Помудлкм, Кмпрялрзлмк Савфукмк, Ойдлмы Срмикм. Пдодкйагафдк і лаукмвзк одгакрмомк алгймкмвлмгм взгалля взпрунзв Уїйщяк Барйдо. Клзгу буйм мнубйікмвалм в
ймлгмлпщкмку взгавлзурві Wildy,
Simmonds and Hill.
У омбмрі номалайіжмвалм кіелаомглм-ноавмві апндкрз кзомрвмофмпрі, ноавмвд одгуйывалля кзомрвмофмї гіяйщлмпрі ООН, кдталіжкз її
іліуіывалля, жгіиплдлля, сілалпувалля, ілпрзрууіилі мпмбйзвмпрі утвайдлля оіхдлщ ООН цмгм номвдгдлля кзомрвмофзт мндоауіи, взжлафдлм взгз кзомрвмофзт мндоа-

уіи, їт нозлузнз, козрдоії, кйапзсікауіы, лмокарзвлм-ноавмві жапагз
пнівноауі ООН у уіи псдоі ж одгімлайщлзкз ра пубодгімлайщлзкз могаліжауіякз. Подгправйдлм алайіж
гмпвігу жгіиплдлля мплмвлзт взгів
пуфаплзт кзомрвмофзт мндоауіи,
взжлафдлм мплмвлі фзллзкз упніхлмпрі кзомрвмофзт мндоауіи.
Впралмвйдлм, цм жакмлмгавпрвм
Укоаїлз лд воатмвує пндузсікз кіелаомглмї
кзомрвмофмї
мндоауії
(ноавмвзи праруп мндоауії, нмоягмк її
уфапрі в узвійщлзт ра гмпнмгаопщкзт
ноавмвіглмпзлат, дкроардозрмоіайщлзи праруп її нозкіцдлщ, лднігйдгйіпрщ фйдлів мндоауії ыозпгзкуії
Укоаїлз, а ракме нозвійдї ра ікулірдрз мндоауії ра її фйдлів рмцм). Обгоулрмвалі и жаномнмлмвалі номнмжзуії цмгм влдпдлля жкіл і гмнмвлдлщ гм жакмлмгавпрва Укоаїлз.
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