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У пуфаплзт укмват гймбайіжауії, 
євомндїжауії ра кмлвдогдлуії ноавмвзт 
пзпрдк кіелаомглд пнівомбірлзурвм 
мтмнйыє ноакрзфлм впі псдоз пупні-
йщлмї гіяйщлмпрі і нмродбує впралмв-
йдлля жагайщлмнозилярлзт і жомжукі-
йзт «ноавзй гоз» ла лаглауімлайщ-
лмку оівлі. Зажвзфаи, уі сулкуії вз-
кмлуырщ кіелаомглі могаліжауії хйя-
тмк укйагдлля кіелаомглзт гмгмвм-
оів ра нозилярря акрів «к’якмгм» 
ноава. Помрд рака кмгдйщ гймбайщлм-
гм уноавйілля, цм пкйайапя ла уди 
фап, лд є мнрзкайщлмы ра ігдайщлмы 
гйя впіт. Змкодка, номвіглі гдоеавз 
кмеурщ жгіиплыварз внйзв ла номуд-
пз смокувалля ра сулкуімлувалля 
кіелаомглзт ілпрзрурів, кмодгуыфз 
їт вігнмвіглм гм вйаплзт ілрдодпів, 
абм взкмозпрмвуыфз кіелаомглі іл-
прзрурз гйя внйзву ла нмйірзку пйа-
бкіхзт гдоеав [1, п. 4] Рмйщ кіелаом-
глзт бджндкмвзт могаліжауіи нмпру-
нмвм жкілыєрщпя: жлафлмї вагз лабз-
оаырщ одгімлайщлі урвмодлля, які нм-
кйзкалі жгіиплыварз дсдкрзвлзи 
внйзв ла нігрозкку кзоу, бджндкз, 
гдкмкоарії, жатзпру ноав йыгзлз. На 
євомндипщкмку кмлрзлдлрі ракзк 
пуб’єкрмк є ОБСЄ – мгла ж лаивае-
йзвіхзт пкйаглзків пуфаплмї аотірдк-
руоз євомндипщкмї бджндкз. 

Помрд лзлі гіяйщліпрщ ОБСЄ вз-
тмгзрщ жа кдеі бджндкмвмгм вдкрмоу. 
Іж нігнзпалляк у 2018 омуі Ддкйаоа-
уії ном узсомву дкмлмкіку як оухія 
гйя пнозялля пнівомбірлзурву, бдж-
ндуі ра жомпраллы ра Ріхдлля ном 
омжвзрмк йыгпщкмгм канірайу в узс-
омву днмту ОБСЄ впд бійщху увагу 
нозвдорає гм номбйдк гіяйщлмпрі 
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії в 
псдоі лайделмгм воягувалля, e-
governance, вігкозрмпрі, уфапрі пупні-
йщпрва у нозиляррі оіхдлщ, кмлромйы 
жа нубйіфлзкз взроаракз, гіяйщлмпрі 
нубйіфлзт пйуебмвуів [2]. 

У вірфзжлялмку ноавмвмку номп-
рмоі мпраллік фапмк ж’явзйапя ндвла 
кійщкіпрщ лаукмвзт гмпйігедлщ нодг-
правлзків нмйірмймгії, кіелаомглмгм 
нубйіфлмгм, євомндипщкмгм, кмлпрзру-
уіилмгм ноава, нозпвяфдлзт апндкрак 
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва Укоа- 
їлз в оаккат жабджндфдлля бджндкз ла 
одгімлайщлмку ра гймбайщлмку оів-
лят, жмкодка ОБСЄ (Б. Бабіл, 
М. Баикуоармв, О. Гмобарык, О. Гоі-
лдлкм, О. Ддйілпщкзи, А. Ддокаф, 
Д. Куйдба, Д. Лмбмв, М. Хмкдлкм ра 
іл.). Ндмбтіглм кмлпраруварз вігпур-
ліпрщ лаукмвзт омжвігмк уфдлзт-
агкіліпроарзвіпрів цмгм внйзву гія-
йщлмпрі ОБСЄ ла ноавмрвмофу, ноа-
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вмжапрмпмвлу, ноавмжатзплу гіяйщ-
ліпрщ пуб’єкрів нубйіфлмї вйагз. 
Опраллє жвмгзрщпя йзхд гм кмлпра-
рауії сакру, цм гмомбмк ОБСЄ є 
гедодймк агкіліпроарзвлмгм ноава 
(«к’якмгм» ноава). Оглак ваейзвіпрщ 
уієї рдкз жомпрає в укмват жбомилмгм 
кмлсйікру ла Стмгі Укоаїлз, првм-
одлля віипщкмвм-узвійщлзт агкіліпр-
оауіи, омжвзрку гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі мбмомлз, жайуфдлля Укоаїлз гм 
номудпів жабджндфдлля кзоу, бджндкз, 
пнівомбірлзурва ра праймгм омжвзрку 
в Євомні, а мред, євомндїжауії нубйіф-
лмї нмйірзкз, агкіліпроарзвлмгм ноа-
ва в уіймку. 

У сатмвіи євомндипщкіи йірдоа-
руоі взпймвйыєрщпя гукка, цм євом-
ндипщкд ноавм рвмозрщпя упіка 
пуб’єкракз кіелаомглмгм ноава, які 
каырщ у лажві нозпйівлзк «євомнди-
пщкзи» [3, п. 17]. Помрд лзлі Оогалі-
жауія ж бджндкз ра пнівомбірлзурва в 
Євомні (Organization on Security and 
Co-operation in Europe, гайі – ОБ-
СЄ) є лаибійщхмы євомндипщкмы 
могаліжауієы в псдоі бджндкз лд рійщ-
кз ла євомндипщкмку кмлрзлдлрі, айд 
и у впщмку пвірі, агед мб’єглує 57 
гдоеав-фйдлів. Дйя нмоівлялля, уфа-
плзкакз ілхмї внйзвмвмї євомндипщ-
кмї могаліжауії – Рагз Євомнз є 47 
коаїл. Укоаїла є фйдлмк ОБСЄ 
(НБСЄ) ж 1992 омку. Хмфа ОБСЄ і є 
одгімлайщлмы могаліжауієы, мглак іж 
нозєглалляк коаїл ж-нмжа Євомнз, 
вмла омжхзозйа гіяйщліпрщ жа кдеі 
жагайщлм-євомндипщкмгм кмлрдкпру, 
гмйуфзвхзпщ гм євоажіипщкмгм взкі-
оу.  

Зауваезкм, цм ОБСЄ як кіела-
омглд урвмодлля кає пндузсіфлу 
ноавмву нозомгу: сулкуімлує бдж 
упралмвфмгм гмгмвмоу, взляркмвм ла 
мплмві гмбомвійщлмї уфапрі у її гіяйщ-
лмпрі гдоеав-фйдлів, цм каырщ оів-
лзи праруп; оіхдлля нозикаырщпя ла 
нозлузнат нмйірзфлмї жгмгз; вігпур-
ліи кдталіжк мкодкмгм пугмвмгм жатз-
пру, вігкіллмгм віг Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз рмцм. Оплмвлзк 
жавгалляк ОБСЄ буйм взжлафдлм 
омжомбку і одайіжауіы кмгдйі жагайщ-
лмї і впдмтмнйыыфмї бджндкз гйя Єв-

омнз ХХІ пр., цм буйм псмокуйщмва-
лм у 1995 омуі в гдкйаоауії проардгіф-
лмгм таоакрдоу – «На хйяту гм 
пноавелщмгм наорлдопрва у лмву гм-
бу», гд буйм лагмймхдлм ла «лдмб-
тіглмпрі омжбугмвуварз єгзлу кзолу 
і гдкмкоарзфлу Євомну бдж омжкдеу-
вайщлзт йіліи» [4]. Оред, у акпімймгі-
флд нігґоулря гіяйщлмпрі ОБСЄ буйм 
нмкйагдлм ігды уіллмпрі єгзлмї Єв-
омнз, цм ріплм нмв’яжала ж кмлуднуі-
якз євомндїжауії, жмкодка и євомндї-
жауії ноава. 

Бійщхіпрщ номгоаклзт гмкукдл-
рів, утвайдлзт ОБСЄ, мбґоулрмвуырщ 
ноімозрдрліпрщ жатзпру ноав йыгзлз 
ігдякз кмлуднуії нйыоайіпрзфлмї 
гдкмкоарії, жаплмвалмї ла нозлузні 
вдотмвдлпрва ноава, цм є кйыфмвзк 
нозлузнмк упієї гайужі пуфаплмгм 
агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз. 
Рмйщ ОБСЄ у ущмку номудпі – уд 
смокувалля єгзлмї пзпрдкз уноав-
йілля, пномкмелмї дсдкрзвлм їт га-
оалруварз [5, п. 17]. 

Хмфа ОБСЄ і лд кає єгзлмгм 
упралмвфмгм гмкукдлру (ла кхрайр 
Сраруру), номрд мплмвмнмймелзк 
гмкукдлрмк, цм взжлафає номгоаклі 
уійі, ланоякз і нозлузнз гіяйщлмпрі 
кмела вваеарз Гдйщпілпщкзи Закйы-
флзи акр 1975 омку [6]. У гмкукдлрі 
жакоінйдлм, цм пнівомбірлзурвм єв-
омндипщкзт гдоеав бугд жгіиплыва-
рзпя ла нозлузнат нмвагз гм пувдод-
лірдру, вігкмвз віг взкмозпралля 
пзйз абм нмгомжз пзймы, взжлалля 
лднмоухлмпрі кмогмлів ра рдозрмоіа-
йщлмї уійіплмпрі гдоеав, кзолмгм вод-
гуйывалля пундодфлмпрди, лдвроу-
фалля у влуроіхлі пноавз, нмвагз гм 
ноав і пвмбмг йыгзлз, оівлмноав’я 
коаїл і ноава лаомгів омжнмоягеарзпя 
вйаплмы гмйды, пнівомбірлзурва кіе 
гдоеавакз, гмрозкалля жмбмв’яжалщ 
жгіглм ж кіелаомглзк ноавмк у ла-
ноякку жабджндфдлля бджндкз ра 
пнівноауі в дкмлмкіфліи і гукаліраоіи 
псдоат, жмкодка в гайужі дкмлмкікз, 
лаукз, мпвірз, рдтлмймгіи, ноав йы-
гзлз, куйщруоз, ілсмокауії рмцм. 

Дмкукдлр прав проардгіфлмы ном-
гоакмы гіи іж нмбугмвз єгзлмї кзо-
лмї, гдкмкоарзфлмї Євомнз, ж лайагм-
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гедлля пнівомбірлзурва у нмйірзфлм-
віипщкмвіи, дкмймгіфлм-дкмлмкіфліи ра 
гукаліраоліи псдоат. Пмйірзкм-
віипщкмвзи взкіо («ндохзи кмхзк») 
ндодгбафав впралмвйдлля кмлромйы 
жа омжнмвпыгедлляк мжбомєлщ, жатм-
гз цмгм нмндодгедлля кмлсйікрів ра 
жкіулдлля гмвіоз кіе гдоеавакз. 
Екмлмкікм-дкмймгіфлзи взкіо («гоу-
гзи кмхзк») ндодгбафав лайагмгедл-
ля пнівомбірлзурва у псдоі дкмлмкіф-
лмї ра дкмймгіфлмї бджндкз. Лыгпщкзи 
взкіо («родріи кмхзк») – жатзпр 
ноав йыгзлз, омжвзрмк гдкмкоарзф-
лзт ілпрзрурів, кмлірмозлг взбмоів 
рмцм [1]. Фмокакз гіяйщлмпрі ОБСЄ, 
жмкодка, є номвдгдлля кіпіи, номєк-
рів, номгоак, цм одайіжмвуєрщпя в 
гдоеават-уфаплзуят фдодж Кммогзла-
рмоів номгоак. 

Піг номгоакмы ОБСЄ Бабіл Б. 
омжукіє лмокарзвлзи гмкукдлр кіе-
лаомглмгм таоакрдоу, омжомбйдлзи ра 
птвайдлзи вігнмвіглм гм влуроіхліт 
номудгуо ОБСЄ ра її могалів, якзи 
одайіжуєрщпя іж жайуфдлляк ілпрзру-
уіи ОБСЄ, її кіпіи ра нодгправлзурв 
у гдоеават-уфаплзуят хйятмк ном-
гоаклмї ра ілхзт смок ікнйдкдлра-
уії, лагалля кіелаомглмї рдтліфлмї 
гмнмкмгз ра кммогзлауії лауімлайщ-
лзт номєкрів [7, c. 354-355].  

Бджндодфлм, цм номгоакла гіяйщ-
ліпрщ ОБСЄ жа мпраллі каиед роз-
гуярщ омків жгіиплзйа вагмкзи влд-
пмк у омжвзрмк гдкмкоарзфлзт ілпрз-
рууіи ра у псдоі одайіжауії і жатзпру 
ноав йыгзлз в Укоаїлі. Нмокарзвлм-
ноавмвмы мплмвмы ракмї гіяйщлмпрі є 
оіхдлля Пмпріилмї Рагз ОБСЄ 
№ 295 віг 1 фдовля 1999 омку ра гм-
нмвігі цмгм Укоаїлз Опмбзпрмгм 
нодгправлзка Діыфмгм гмймвз ОБСЄ 
віг 30 квірля 1999 омку, вігнмвіглм 
гм якзт в Укоаїлі омжнмфав пвмы гія-
йщліпрщ Кммогзлармо номєкрів ОБСЄ, 
якзи пнозяє взкмлаллы жавгалщ од-
гімлайщлмї могаліжауії у оіжлзт псд-
оат езррєгіяйщлмпрі йыгзлз [8]. Дайі 
нозилярм Мдкмоалгукмк ном вжає-
кмомжукілля кіе Уоягмк Укоаїлз і 
ОБСЄ цмгм првмодлля лмвмї смокз 
пнівомбірлзурва віг 13 йзнля 1999 
омку [8], жгіглм ж якзк смокакз ра-

кмї пнівноауі взжлафдлм, жмкодка 
нйалувалля, взкмлалля ра кмлірм-
озлг номєкрів кіе вігнмвіглзкз ла-
уімлайщлзкз могалакз гдоеавлмї 
вйагз Укоаїлз ра ОБСЄ, а ракме її 
ілпрзрууіякз. З кдрмы взкмлалля 
жажлафдлзт жавгалщ првмоыєрщпя нм-
пага Кммогзлармоа номєкрів ОБСЄ в 
Укоаїлі, цм нозжлафаєрщпя Діыфзк 
гмймвмы ОБСЄ ніпйя кмлпуйщрауіи ж 
Уоягмк Укоаїлз. На гукку Лмбмва 
Д., нігнзпалля ракзт кдкмоалгуків є 
таоакрдолзк гйя гдоеав, у якзт гі-
ырщ кіпії ОБСЄ, вмлз є нмйірзкм-
ноавмвзкз, номгоаклзкз акракз, цм 
нмродбуырщ віг гдоеав нмгайщхзт 
влуроіхліт, агкіліпроарзвлзт ноавм-
рвмофзт ра уноавйілпщкзт, номгоак-
лзт жатмгів [9, п. 107], цм бугд омж-
взварз лауімлайщлд агкіліпроарзвлд 
жакмлмгавпрвм [10, п. 63]. 

Вігнмвіглм гм ілсмокауії ж мсі-
уіилмгм вдбнморайу Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз фапрзлмы укоаїлпщкмгм жа-
кмлмгавпрва є 64 гмкукдлрз ОБСЄ у 
смокі кдкмоалгуку, таорії, кмгдкпу, 
оджмйыуії, жаявз, номрмкмйу, угмгз, 
гмгмвмоу, оіхдлля, проардгії, гдкйа-
оауії, жвдолдлля, взплмвку, гмнмвігі 
[11]. На ндохзи нмгйяг кмед жгарз-
пя, цм лмокмрвмофа гіяйщліпрщ ОБСЄ 
є гмвмйі пкомклмы, у нмоівляллі гм 
багармрзпяфлмгм гмомбку ЄС фз Рагз 
Євомнз. Помрд її жавгалляк є првм-
одлля лд рійщкз лмок «к’якмгм ноа-
ва» («soft law»), цм кає одкмкдлга-
уіилзи (нмйірзфлзи) таоакрдо, айд і 
«к’якмгм» пнівомбірлзурва («soft 
cooperation») кіе гдоеавакз-фйдла-
кз, ном які бугд ирз кмва гайі. 

Зауваезкм, цм єгзлзт жагайщлзт 
пралгаорів ОБСЄ цмгм смокувалля і 
гіяйщлмпрі пуб’єкрів нубйіфлмї агкілі-
проауії у имгм гдоеават-фйдлів лд 
іплує. Помрд акрз ланоякку йыгпщкм-
гм взкіоу кмейзвм вваеарз взптіг-
лзкз нмймедллякз цмгм кдталіжків 
жатзпру ноав йыгзлз ра жаномва-
гедлля нозлузнів лайделмгм воягу-
валля, а мред, жі псдоз одгуйывалля 
лмокакз агкіліпроа-рзвлмгм (кардоі-
айщлмгм, номудпуайщлмгм) ноава. Так, 
у Рджмйыуії Паойакдлрпщкмї апакбйдї 
ОБСЄ віг 9.07.2007 ном нмпзйдлля 
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увагз ОБСЄ цмгм ноавмжатзплзків 
ра лауімлайщлзт ноавмжатзплзт іл-
прзрууіи [12] укажуєрщпя, цм жатзпр і 
жамтмфдлля ноав ра мплмвлзт пвмбмг 
йыгзлз є мглзк іж лаиваейзвіхзт 
мбмв’яжків гдоеав, а пвмбмга, пноавд-
гйзвіпрщ ра кзо жаплмвалі ра взжлаллі 
ра нмважі узт ноав і пвмбмг; лауімла-
йщлі жакмлз, які вігнмвігаырщ Срару-
ру ООН ра кіелаомглзк жмбмв’яжал-
ляк гдоеав у псдоі ноав йыгзлз, є 
бажзпмк гйя гмрозкалля і жгіиплдлля 
ноав ра пвмбмг йыгзлз, а ракме гйя 
бугщ-якмї гіяйщлмпрі цмгм жамтмфдл-
ля, жатзпру ра дсдкрзвлмї одайіжауії 
узт ноав і пвмбмг. Оред, нмймедлля 
акра вігнмвігаырщ акпімймгіфлмку 
бажзпу пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм 
ноава, агед «вдотмвдлпрвм» йыгзлз, 
її гіглмпрі, жгмомв’я, бджндкз і пвмбм-
гз, оівлмпрі і пноавдгйзвмпрі взжла-
єрщпя мплмвмы гіяйщлмпрі упієї пзпрд-
кз могалів нубйіфлмї вйагз, цм є пд-
оудвзлмы гмкілуыфмї лзлі ноавмвмї 
ігдмймгії йыгмудлрозжку. 

Такме уієы оджмйыуієы, жмкодка 
у праррят 12-13, ндодгбафдлм, цм ноа-
ва йыгзлз ра мплмвлі пвмбмгз ж лаи-
бійщхмы фапркмы ікмвіолмпрі кмеурщ 
жабджндфуварзпя в укмват, кмйз гом-
кагялз каырщ кмейзвіпрщ ілгзвігу-
айщлм фз кмйдкрзвлм нозряглурз гм 
вігнмвігайщлмпрі вйаплзи уояг; цм 
кмела йыгзла кає ноавм ла дсдкрз-
влзи лдгзпкозкілауіилзи гмпрун   
(ла ілгзвігуайщлзт фз кмйдкрзвлзт 
жапагат) ла уфапрщ у нубйіфлмку 
уноавйіллі і ніг фап омжгйягу нубйіф-
лзт пноават. Вмглмфап праррды 2 Км-
гдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва 
Укоаїлз [13] взжлафдлм, цм мплмв-
лзк жавгалляк агкіліпроарзвлмгм 
пугмфзлпрва є пноавдгйзвд, лдундод-
гедлд ра пвмєфаплд взоіхдлля пугмк 
пнмоів у псдоі нубйіфлм-ноавмвзт 
віглмпзл ж кдрмы дсдкрзвлмгм жатзп-
ру ноав, пвмбмг ра ілрдодпів сіжзфлзт 
мпіб, ноав ра ілрдодпів ыозгзфлзт 
мпіб віг нмоухдлщ ж бмку пуб’єкрів 
вйаглзт нмвлмваедлщ. Орме укажалі 
нознзпз вігнмвігаырщ євомндипщкзк 
пралгаорак ОБСЄ цмгм одайіжауії 
ыозпгзкуіилзт номудгуо: іплує    
кмейзвіпрщ жвдолдлля нозварлзт 

мпіб гм агкіліпроарзвлмгм пугу жа 
жатзпрмк їтліт нмоухдлзт пуб’єкрзв-
лзт ноав. 

Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм кйы-
фмвмы ілпрзрууієы ОБСЄ у псдоі 
йыгпщкмгм взкіоу є Быом ж гдкмкоа-
рзфлзт ілпрзрурів ра ноав йыгзлз 
(БДІПЛ), ноавмрвмофа і дкпндорла 
гіяйщліпрщ якмгм є мпмбйзвм ваейз-
вмы ніг фап роалпсмокауіи жагайщлм-
гм агкіліпроарзвлмгм ноава. Агед 
БДІПЛ лд йзхд гмкйагає жупзйщ гйя 
одайіжауії оіжлмкалірлзт номєкрів, 
пноякмвалзт ла пнозялля гдоеавак-
фйдлак у взоіхдллі номбйдк лдгмпра-
рлщмї дсдкрзвлмпрі гдкмкоарзфлзт 
ілпрзрурів, пзглайіжує ном ндвлу ном-
бйдку, гіє як кдгіармо, айд и кає жла-
флзи дкпндорлзи нмрдлуіай: омжомб-
йяє жкілз гм фзллмгм жакмлмгавпрва, 
жмкодка агкіліпроарзвлмгм, абм гм-
нмкагає првмодллы лмокарзвлм-
ноавмвмгм акру, цм нмродбує пвмгм 
нозилярря. БДІПЛ ракме омжомбйяє 
номнмжзуії цмгм нмкоацдлля агкілі-
проарзвлмї ноакрзкз, гіяйщлмпрі мо-
галів нубйіфлмї вйагз ра ілхзт уфап-
лзків агкіліпроарзвлм-ноавмвзт віг-
лмпзл; нозикає жанзрз ла жгіиплдлля 
нігрозккз жакмлмрвмофмї гіяйщлмпрі 
(вкйыфаыфз алайіж жакмлмгавпрва ра 
муілку номудпу ніггмрмвкз жакмлів) 
віг бугщ-якмгм гдоеавлмгм могалу в 
одгімлі ОБСЄ [14, п. 162].  

Цікавзк є рми сакр, цм у гіяйщ-
лмпрі БДІПЛ ілрдлпзвлм пнівноауыє 
ж ілхзкз євомндипщкзкз могаліжауі-
якз, жмкодка Євомндипщкмы кмкіпієы 
«За гдкмкоаріы фдодж ноавм» Рагз 
Євомнз (Вдлдуіалпщкмы кмкіпієы). 
Укажалі пуб’єкрз одгуйяолм 
мб’єглуырщ пвмї жупзййя ніг фап ніг-
гмрмвкз мгйягів жакмлмгавпрва, взга-
ыфз пнійщлі взплмвкз і одкмкдлгауії 
[15]. Так, є пнійщлзи взплмвмк Вдлд-
уіалпщкмї кмкіпії і БДІПЛ цмгм ном-
єкру жакмлу «Пом влдпдлля жкіл гм 
гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жанмбігалля і номрзгії кмоунуії 
в Укоаїлі» прмпувавпя влдпдлля жкіл 
гм пдкз оіжлзт жакмлмгавфзт акрів 
Укоаїлз, жмкодка і агкіліпроарзвлзт: 
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля, Закмлів Укоаїлз 
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«Пом Ратулкмву найару», «Пом нмйі-
рзфлі наорії в Укоаїлі», «Пом жанмбі-
галля кмоунуії» [16]; цмгм номєкру 
Закмлу Укоаїлз «Пом жапугедлля 
кмкуліпрзфлмгм ра лауімлайіпрзфлмгм 
(лаузпрпщкмгм) рмрайіраолзт одезків 
в Укоаїлі ра жабмомлу номнагалгз і 
їтлщмї пзквмйікз» [17]; цмгм жакм-
лмномєкрів ном гаоалрії пвмбмгз кзо-
лзт жібоалщ [18] рмцм.  

Пігкодпйзкм, цм укажалі взплмв-
кз гмвмйі фапрм жапрмпмвуєрщпя гйя 
кмрзвувалля пугмвзт оіхдлщ агкіліп-
роарзвлзт пугів, мпмбйзвм, у взнагку 
вігпурлмпрі гмпрарлщмгм лмокарзвлм-
гм жабджндфдлля. Так, Капауіилзи 
агкіліпроарзвлзи пуг у пкйагі Вдо-
тмвлмгм Сугу лдмглмоажмвм жвдоравпя 
гм акрів ОБСЄ, жмкодка ніг фап вз-
оіхдлля нубйіфлм-ноавмвзт пнмоів у 
псдоі одайіжауії взбмофзт ноав, гмп-
руну гм нубйіфлмї ілсмокауії, жатзпру 
ноав лауімлайщлзт кдлхзл, 
мб’єглалщ рдозрмоіайщлзт гомкаг, 
ноава ла пвмбмгу гуккз, пмвіпрі, одйі-
гії, кзолзт жібоалщ (нмпралмвз віг 
28.06.2019 у пноаві 855/157/19; віг 
02.07.2019 у пноават 855/204/19 і 
855/198/19; віг 04.07.2019 у пноаві 
855/223/19, віг 29.06.2019 у пноаві 
855/168/19 ра ілхі [19]. 

Оглієы іж номгоаклзт уійди гія-
йщлмпрі ОБСЄ взжлафдлм жабджнд- 
фдлля і омжвзрмк кмлуднуії лайделм-
гм воягувалля в коаїлат Стіглмї Єв-
омнз, Цдлроайщлмї Ажії ра Півгдллмгм 
Кавкажу, фапрзлмы якмї є одайіжауія 
ноава мпмбз ла лайделу (гмбоу) аг-
кіліпроауіы [20]. Укажала кмлуднуія 
ндодгбафає лайагмгедлля вжаєкмгії 
кіе пуб’єкракз нубйіфлмї агкіліпроа-
уії ра гомкагялпщкзк пупнійщпрвмк, 
имгм нодгправлзкакз, цм є кйыфмвмы 
ндодгукмвмы гйя одайіжауії мплмвлзт 
одсмок у нубйіфлм-ноавмвіи псдоі, 
жмкодка агкіліпроарзвлм-ноавмвмї. 
Так, в Укоаїлі у 2018 омуі 
омжнмфайапя одайіжауія номєкру ОБ-
СЄ «Пігрозкка лайделмгм воягу-
валля в кіпудвзт гомкагат як пкйа-
гмвмї одсмокз гдудлроайіжауії», цм 
нм-йягає, жмкодка, у номвдгдллі пдкі-
лаоів у смокарі ілсмокауіилм-
омж’яплывайщлзт   жупроіфди,    ніггмрм-

вкз жакмлмномєкрів у псдоі одсмоку-
валля гіяйщлмпрі могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля і ж нзралщ 
мб’єглалля рдозрмоіайщлзт гомкаг 
[21]. 

Ілхзк ланояккмк гіяйщлмпрі Км-
могзлармоа номєкрів ОБСЄ в Укоаїлі 
вкажалм прзкуйывалля омжвзрку ла-
уімлайщлмї ноавмвмї гмкрозлз, жмк-
одка і агкіліпроарзвлм-ноавмвмї. Цд 
номпйігкмвуєрщпя ла нозкйагі нігр-
озккз взгалля лаукмвм-ноакрзфлзт 
нубйікауіи – номпуваллі в мпвірліи 
гайужі нігтмгів, жаплмвалзт ла нозл-
узнат нмвагз гм ноав йыгзлз. Так, 
ла взкмлалля номгоакз ОБСЄ «Піг-
взцдлля оівля ноавмвмї мбіжлалмпрі 
прмпмвлм ноав йыгзлз ра кдталіжків 
їтлщмгм жатзпру» у 2014 омуі буйм 
мнубйікмвалм лавфайщлзи нмпіблзк 
«Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм» (Р. 
Мдйщлзк, В. Бдвждлкм), якзи взкйа-
гає мплмвлзи жкіпр і мпмбйзвмпрі пу-
фаплмгм жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм 
ноава Укоаїлз [22]. Сроукруоа і рдкп-
рмвд ланмвлдлля нмпіблзка мбукмв-
йдлі алайіжмк пуфаплзт укоаїлпщкмї ра 
євомндипщкмї гмкрозл агкіліп-
роарзвлмгм ноава, іж взкмозпралляк 
євомндипщкзт пралгаорів взкйагалля 
уієї лавфайщлмї гзпузнйілз, а пакд: 
омжвзрмк ноакрзфлзт лавзфмк пругд-
лрів коіжщ нозжку алайіжу пугмвмї 
ноакрзкз лауімлайщлзт агкіліпроарз-
влзт пугів і ноакрзкз гіяйщлмпрі 
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, 
омжв’яжалля кажупів.  

Такме жа нігрозккз Кммогзларм-
оа номєкрів ОБСЄ в Укоаїлі буйм 
взгалм лзжку лавфайщлзт взгалщ, 
нозпвяфдлзт євомндипщкмку кдталіж-
ку жатзпру ноав йыгзлз і рйукафдл-
ля лмок Кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, 
які нмрік буйз взкмозпралі гйя ном-
вдгдлля узкйу пдкілаоів гйя пуггів 
агкіліпроарзвлзт пугів, гдоеавлзт 
пйуебмвуів, нодгправлзків агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвмї гмкрозлз – взкйа-
гафів і лаукмвзт пнівомбірлзків. Так, 
у оаккат одайіжауії номєкру ОБСЄ 
«Пігрозкка омжвзрку ыозгзфлмї 
мпвірз ра мпвірз ж ноав йыгзлз в 
Укоаїлі» буйм номвдгдлм лзжку жатм-
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гів «к’якмгм» внйзву: cрвмодлля лд-
мбтіглзт ндодгукмв гйя угмпкмла-
йдлля кдрмгзк ра взкмозпралля пу-
фаплзт нігтмгів гм взкйагалля агкі-
ліпроарзвлмгм ноава, номвдгдлля йір-
літ і жзкмвзт хкій ж нігвзцдлля 
квайісікауії взкйагафів ыозгзфлзт 
хкій Укоаїлз ж агкіліпроарзвлмгм 
ноава; гйя нмпзйдлля пномкмелмпрі 
ноавлзфмї лаукмвмї пнійщлмрз у 2014 
омуі буйм лагоукмвалм 3000 нозкіо-
лзків лавфайщлмгм нмпіблзка іж жага-
йщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава, цм 
буйз омжнмвпыгедлі пдодг 29 взцзт 
лавфайщлзт жакйагів; номвдгдлля жа-
пігалщ омбмфмї гоунз цмгм ужгмгедл-
ля агкіліпроарзвлм-ноавмвмї рдокі-
лмймгії [23]. 

Оред, кмедкм првдогеуварз, цм 
вкажалі жатмгз ОБСЄ є ілпроукдлра-
кз вдорзкайщлмї євомндїжауії агкіліп-
роарзвлмгм ноава Укоаїлз як ноав-
лзфмї лаукз, рак і лавфайщлмї гзпуз-
нйілз, цм взкйагаєрщпя ла ыозгзф-
лзт сакуйщрдрат жакйагів взцмї мпві-
рз. Ваейзвм нігкодпйзрз, цм аврмоа-
кз нмпіблзка [22] і йдкрмоакз ноав-
лзфзт хкій гйя взкйагафів буйз 
нодгправлзкз касдгоз агкіліпроарз-
влмгм ноава ыозгзфлмгм сакуйщрдру 
Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопз-
рдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка, цм нмк-
йайз в мплмву ракзт іліуіарзв оджуйщ-
рарз пвмїт ланоауывалщ і лаукмвзт 
омжвігмк, які, ла цмгдлщ, взкйагаырщ-
пя пругдлрак улівдопзрдру, рмбрм 
жгіиплыєрщпя мнмпдодгкмвалзи внйзв 
нмймедлщ євомндипщкмгм агкіліпроа-
рзвлмгм ноава лд рійщкз ла смоку-
валля номсдпіилмї кмкндрдлуії каи-
бурліт ыозпрів, айд ракме і ла ноавм-
пвігмкіпрщ, ноавмву куйщруоу ра ноа-
вмвзи кдлрайірдр кмймгзт йыгди. 

Ілхзк нозкйагмк пнівомбірлзур-
ва ОБСЄ (фдодж Кммогзлармоа номє-
крів ОБСЄ в Укоаїлі) ж лауімлайщ-
лзкз пуб’єкракз нубйіфлмї агкіліпр-
оауії є гіяйщліпрщ у псдоі одсмоку-
валля нубйіфлмї пйуебз. Так, ОБСЄ 
оажмк іж Науімлайщлзк агдлрпрвмк 
Укоаїлз ж нзралщ гдоеавлмї пйуебз, 
Укоаїлпщкмы хкмймы уоягувалля ра 
пругієы млйаил-мпвірз «EdEra» буйм 
омжомбйдлм номгоаку нігвзцдлля 

квайісікауії укоаїлпщкзт нубйіфлзт 
пйуебмвуів ж омжвзрку лавзфмк ж 
уноавйілля кмлсйікракз ра жайуфдлля 
жауікавйдлзт прмоіл гм одайіжауії од-
смок. Ця номгоака буйа првмодла гйя 
гдоеавлзт пйуебмвуів удлроайщлзт 
ра кіпудвзт могалів гдоеавлмї вйагз в 
Укоаїлі і нмбугмвала ла мплмві нозк-
йагів ж одайщлмї ноакрзкз гдоеавлмї 
пйуебз, цм гмнмкмед уфаплзкак ла-
вфзрзпя взявйярз, алайіжуварз ра ом-
жукірз кмлсйікрлі пзруауії, а ракме 
мбзоарз лаикоаці нігтмгз гйя їтлщмгм 
омжв’яжалля, вкйыфлм іж нігтмгакз 
кдгіауії ра гіаймгу [24]. Зажлафзкм, 
цм омжвзрмк ракзт лавзфмк у гдоеав-
лзт пйуебмвуів є лмвзк і іллмвауіи-
лзк, у нмоівляллі гм рдмоії пйуебмвм-
гм ноава оагялпщкмгм ндоімгу, бугу-
єрщпя ла пуфаплзт пралгаорат і взкм-
гат гм нубйіфлмї пйуебз і взкмлалля 
сулкуіи їт нмпагмвзкз і пйуебмвзкз 
мпмбакз. На гукку Г. Віййагпдла 
(H.Villadsen), пуфаплзи гдоеавлзи 
пйуебмвдущ нмвзлдл омжвзварз лавз-
фкз, «які жкмеурщ пнозярз пупнійщлм-
ку єглаллы в коаїлі» [24]. 

Оред, пакд гіяйщліпрщ ОБСЄ жа 
родрік ланояккмк лаибійщх вігфурлм 
жгіиплыє нмпріилзи і пзпрдклзи 
внйзв ла (од)смокувалля жагайщлмгм 
агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз, 
агед віл нмв’яжалзи іж ноавакз йы-
гзлз ра гдкмкоарієы і кає «йыгпщкд 
мбйзффя», рак як і лмокз агкіліпроа-
рзвлмгм ноава впралмвйыырщ лдвз-
гзкзи, айд кіулзи жв’яжмк кіе гдо-
еавмы ра її ілпрзрууіякз ра йыгзлмы 
у номгмве упщмгм її езрря.  

У нігпукку кмедкм првдогеуварз, 
цм ОБСЄ як одгімлайщлд кіегдоеав-
лд урвмодлля є акрзвлзк пуб’єкрмк 
євомндипщкмгм ноава, цм пнозяє ном-
удпу євомндїжауії агкіліпроарзвлмгм 
ноава Укоаїлз, номрд жауікавйдліпрщ 
вфдлзт-агкіліпроарзвіпрів у її гіяйщ-
лмпрі є кілікайщлмы. У бійщхмпрі вз-
нагків, ракзи внйзв жгіиплыєрщпя фд-
одж кдталіжкз «к’якмгм ноава» («soft 
law») вдорзкайщлмї євомндїжауії рзну 
«top down» (downlonding), цм кає лд-
ноякзи, нмпрунмвзи, гмбомвійщлзи 
(«к’якзи») таоакрдо, ж дйдкдлракз 
пмуіайіжауії: хйятмк могаліжауії ра 
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номвдгдлля ноакрзфлзт родлілгів, 
дкпндорлзт прмйів, кіелаомглзт кмл-
сдодлуіи, гоуку лавфайщлмї і гмвігкм-
вмї йірдоаруоз, могаліжауії хкій ж мб-
гмвмодлля пуфаплзт взкйзків омжвзр-
ку агкіліпроарзвлмгм ноава гйя вз-
кйагафів ноавлзфзт хкій рмцм. З іл-
хмї е прмомлз, гіяйщліпрщ ОБСЄ кає 
мжлакз и мнмпдодгкмвалмї вдорзкайщ-
лмї євомндїжауії хйятмк жайуфдлля 
кіелаомглзт дкпндорів гм ніггмрмвкз 
жакмлмномєкрів у псдоі одгуйывалля 

агкіліпроарзвлм-ноавмвзт віглмпзл і 
проардгіфлзт номгоаклзт гмкукдлрів, 
цм омжвзваырщ упы нубйіфлм-ноавмву 
псдоу. Щд ж ілхмї, гмкукдлрз ОБЄС, 
оарзсікмвалі Вдотмвлмы Рагмы Укоа-
їлз, є смокайіжмвалзкз гедодйакз 
агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз, 
рмбрм каырщ мжлакз «рвдогмгм ноава» 
(«hard law»), а мред, ноякмї, 
мбмв’яжкмвмї, гмвгмпромкмвмї євомндї-
жауії. 
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прва, лаукз ра лавфайщлмї гзпузнйілз, ніг фап якзт жапрмпмвуырщпя кдталіжкз пмуіа-
йіжауії, «к’якмгм» ноава, «к’якмгм» пнівомбірлзурва. 

Кйыфмві пймва: Оогаліжауія бджндкз ра пнівомбірлзурва у Євомні (ОБСЄ), агкі-
ліпроарзвлд ноавм, акрз ОБСЄ, євомндїжауія, ноава йыгзлз. 

 
 
Рагшхдвпкая О. Р. Опмбдллмпрз вйзялзя гдярдйщлмпрз ОБСЕ ла одсмокзом-

валзд агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш 
В прарщд аврмо алайзжзоудр мпмбдллмпрз вйзялзя Оогалзжаузз нм бджмнаплмпрз 

з пмроуглзфдпрву в Евомнд как двомндипкмгм мбоажмвалзя, сулкузмлзоудр в родт 
зжкдодлзят: нмйзрзкм-вмдллмк, ъкмлмкзкм-ъкмймгзфдпкмк з фдймвдфдпкмк ла агкз-
лзпроарзвлмд ноавм Укоазлш. Ддйадрпя вшвмг, фрм гдярдйщлмпрщ ОБСЕ мпуцдпрвйя-
др как ноякми, рак з мнмподгмваллмд вйзялзд ла двомндзжаузы агкзлзпроарзвлмгм 
ноава Укоазлш как мбйапрз ноава, жакмлмгардйщпрва, лаукз з уфдблми гзпузнйзлш, 
вм водкя кмрмошт нозкдляырпя кдталзжкш пмузайзжаузз, «кягкмгм» ноава, «кягкм-
гм» пмроуглзфдпрва . 

Кйыфдвшд пймва: Оогалзжаузя бджмнаплмпрз з пмроуглзфдпрва в Евомнд (ОБ-
СЕ), агкзлзпроарзвлмд ноавм, акрш ОБСЕ, двомндзжаузя, ноава фдймвдка. 

 
 
Radyshevska O. Peculiarities of the influence of the OSCE activity on the reform 

of the administrative law of Ukraine 
The author in the article analyzes the peculiarities of the influence of the 

Organization for Security and Cooperation in Europe activity as a European entity on 
the administrative law of Ukraine in three dimensions: political-military, economic-
environmental and human.  

It is emphasized that the OSCE's activity on the human dimension as building 
democratic institutions is of great importance for the formation of European standards for 
the implementation and protection of human rights in the system of administrative justice 
and the transformation of the doctrine of administrative law as a whole. It is emphasized 
that, despite the absence of OSCE acts directly devoted to matters of general 
administrative law, separate resolutions of the OSCE Parliamentary Assembly on Human 
Rights contain European standards of activity for public administration and their 
officials, in particular on the exercise by individuals of the right to good administration, 
and in case of violation of it by the subjects of public administration protection in the 
order of administrative justice. The OSCE Office for Democratic Institutions and Human 
Rights (ODIHR) is said to be a key OSCE institution in the field of human dimension 
whose activities influence, in particular, on axiology of administrative law.  

The author draws particular attention to the ODIHR's joint advisory 
recommendations with the Council of Europe (Venice Commission) in the field of human 
rights protection and administrative judicial system. It is determined that the OSCE acts 
are based on the provisions of other European organizations, in particular the Council of 
Europe. It is concluded that the activities of the OSCE has direct and indirect influence 
on the Europeanisation of the administrative law of Ukraine as a field of law, legislation, 
science and discipline, during which mechanisms of socialization, «soft» law, «soft» 
cooperation are applied. 

Key words: Organization on Security and Co-operation in Europe (OSCE), 
Administrative Law, OSCE acts, Europeanization, Human rights. 

 
 
 


