Çàñíîâíèêè:
– Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà
îðãàí³çàö³ÿ «Ìàéáóòíº êðà¿íè»
– Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé
óí³âåðñèòåò

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð æóðíàëó
Â. Þ. Ñòåöåíêî
Â³äïîâ³äàëüíèé ñåêðåòàð æóðíàëó
Ë. Î. Âàñå÷êî
Æóðíàë âêëþ÷åíî äî ì³æíàðîäíî¿
íàóêîìåòðè÷íî¿ áàçè
Index Copernicus International
(Âàðøàâà, Ïîëüùà)
Æóðíàë âíåñåíî äî Ïåðåë³êó
íàóêîâèõ ôàõîâèõ âèäàíü ó ãàëóç³
þðèäè÷íèõ íàóê
(ð³øåííÿ Ïðåçèä³¿ ÂÀÊ Óêðà¿íè
â³ä 22.04.2011 ð. ¹ 1-05/4,
íàêàç ÌÎÍ Óêðà¿íè
â³ä 16.05.2016 ð. ¹ 515)
Ñâ³äîöòâî
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
ÊÂ ¹ 17554–6404P
â³ä 24.03.2011 ð.
Àäðåñà ðåäàêö³éíî¿ êîëåã³¿:
ì. Êè¿â, âóë. Ñàêñàãàíñüêîãî,
12-á, îô. 49.
Òåë. (097) 319-28-31
Îô³ö³éíèé ñàéò:
http://www.publichne-pravo.com.ua/
publpravo@ukr.net
public.pravo@gmail.com
Ðåêîìåíäîâàíî äî äðóêó
Â÷åíîþ ðàäîþ Óæãîðîäñüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó
(ïðîòîêîë ¹1 â³ä 07.02.2020 ð.)

Ïóáëè÷íîå ïðàâî

Public law

ÍÀÓÊÎÂÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÍÈÉ
ÞÐÈÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË

№ 1 (37)/ 2020
Âèäàºòüñÿ: ùîêâàðòàëüíî

Заснований 2011 року

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ
89168

© Âñåóêðà¿íñüêà ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ

«Ìàéáóòíº êðà¿íè», 2020

© Óæãîðîäñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò,

2020

Наукнва пага:

Бамгупка О. М. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Баукім Ю. В. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Імшим М. І. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Кноикдмкн О. Л. – г. ю. м., акагдлік НАН Укпаїми;
Кнрсдмкн О. М. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Опкюк О. П. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Пдспишим О. В. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Рабімнвич П. М. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Сдківамнв А. О. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Скпиомюк О. В.– г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАПпН Укпаїми;
Шдлшучдмкн Ю. С. – г. ю. м., опнтдрнп, акагдлік НАН Укпаїми.

Рдгакційма кнкдгія:

Ссдцдмкн В. Ю. – г. ю. м., опнтдрнп, гнкнвмий пдгакснп еупмаку (Київ);
Амгпійкн О. Ф. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Апірснва І. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Сули);
Байлупаснв М. О. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Бдпкач А. І. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Бнгасипьнв І. Г. – г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.);
Ваведмчук С. Я. – г. ю. м., гнцдмс (Київ);
Днбкнвркі Я. – габікіснвамий гнкснп опава (Окьшсим, Пнкьща);
Днпнтдєва Л. М. – г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг);
Жупавкьнв Д. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Капабім Т. О. – г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг);
Кнкнгій А. М. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Кнкнлнєць Т. О. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми

(Заонпіеея)

Кнонсум І. М. – г. ю. м., опнтдрнп (Рівмд);
Лдлак В. В. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Лисвимнв О. М. – г. ю. м., опнтдрнп (Хапків);
Лук’ямдць Д. М. – г. ю. м., опнтдрнп (Сули);
Окдтіп В. І. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Пєскнв С. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Дміопн);
Ппийлачдмкн Д. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Дміопн);
Савчим М. В. – г. ю. м., опнтдрнп (Уегнпнг);
Сігак М. В. – г. ю. м., гнцдмс (Уегнпнг);
Ссдцдмкн С. Г. – г. ю. м., опнтдрнп, чкдм-кнпдронмгдмс НАПпН Укпаїми (Київ);
Хавпнмюк М. І. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ);
Чиелапь К. І. – г. ю. м., гнцдмс (Київ);
Шдвчдмкн А. Є. – г. ю. м., опнтдрнп (л. Іпоімь Київрькнї нбк.);
Юмім О. С. – г. ю. м., опнтдрнп (Дміопн);
Яплиш Н. М. – г. ю. м., опнтдрнп (Київ).

2

Зміст
ТЕМА НОМЕРУ:
КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
ГОРОДОВЕНКО В. В.
(к. Кзїв)

Окодка гукка пуггі як рвмофд мпкзпйдлля нодгкдра
кмлпрзрууіилмгм номвагедлля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
ГЕОРГІЄВСЬКИЙ Ю. В.
(к. Хаоків)
РАДИШЕВСЬКА О. Р.
(к. Кзїв)

Опмбйзвмпрі агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в укмват
каоалрзлу, впралмвйдлмгм гйя жанмбігалля нмхзодллы в
Укоаїлі COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опмбйзвмпрі внйзву гіяйщлмпрі ОБСЄ ла одсмокувалля
агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Філалпмві озжзкз в укмват узсомвзт роалпсмокауіи . . . . . . . . .

43

ФІНАНСОВЕ ПРАВО
КОВАЛЬЧУК А. Т.,
СТЕЦЕНКО С. Г.
(к. Кзїв)
ГЕТМАНЕЦЬ О. П.
(к. Хаоків)
ЛЬВОВ Б. Ю.
(к. Кзїв)

Быгедрлм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ як укмва взкмлалля
кіпудвзт быгедрів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Акруайщлі номбйдкз жапрмпувалля гмпнмгаопщкмї ыозпгзкуії у
жв’яжку ж смокувалляк дкмлмкіфлмї нмйірзкз Укоаїлз. . . . . . . . .

34

50
59

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
ПЄТКОВ С. В.
(к. Дліном)

Пмгій ноавмнмоухдлля (delictum) жа прундлдк пупнійщлмї
лдбджндфлмпрі ла номпрунмк (пупнійщлм хкігйзвд гіялля) і
жймфзл (пупнійщлм лдбджндфлд гіялля) в кмлрдкпрі одсмокувалля
козкілайщлмї ыпрзуії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

ТРУДОВЕ ПРАВО І ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЩЕРБИНА В. І.
(к. Кзїв)

Кмлуднуія гіглмї ноауі в кіелаомглм-ноавмвзт акрат і
жакмлмгавпрві Укоаїлз: нмоівляйщлм-ноавмві апндкрз . . . . . . . .

85

МЕДИЧНЕ ПРАВО
КРАВЧУК О. О.
(к. Кзїв)
СІДЕЛКОВСЬКИЙ О. Л.
(к. Кзїв)

Агкіліпроарзвла ра (абм) козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа
нмоухдлля каоалрзлу йыгди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Суб’єкрз смокувалля ра одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у
псдоі мтмомлз жгмомв’я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102
116

ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЛИТВИНЕНКО В. І.,
ПРИГУНОВ П. Я.,
ГУЦАЛЮК М. В.
(к. Кзїв)
БУСОЛ О. Ю.,
СЕМЕНЮК О. Г.
(к. Кзїв)

Кмлуднруайщлі жапагз номрзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі і
кмоунуії ла пуфаплмку драні омжвзрку Укоаїлз . . . . . . . . . . . . . . .

124

Свірмва ноакрзка могаліжауії ввдгдлля храрлзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт могалів у пдодгмвзцд могаліжмвалзт
жймфзллзт угоунмвалщ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА
РАБІНОВИЧ П. М.
(к. Лщвів)
БАКЛАН О. В.
(к. Кзїв)
КУБКО А. Є.
(к. Кзїв)

Міелаомглі ноавмйыгзллі пралгаорз: нмлярря, кйапзсікауії . .
Пом мпмбйзвмпрі гдоеавлмгм вроуфалля в дкмлмкіку в мкодкзт
ілгупроіайщлм омжвзлурзт коаїлат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ддоеавлі ілрдодпз в ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз: нмлярря,
мжлакз, одайіжауія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144
151
160

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
ІЛІКА М. І.
(к. Лщвів)

Загайщлі
нозлузнз
ноава:
нозомглм-ноавмвзи
ра
нмжзрзвіпрпщкзи нігтмгз гм їт омжукілля . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

3

КРАСОВСЬКИЙ К. Ю.
(к. Кзїв)
РУСНАК Л. В.
(к. Чдолівуі)
ДЕРЖИПІЛЬСЬКА А.
(к. Лщвів)
ЛАВРЕНЮК М. О.
(к. Чдолівуі)

Рмйщ ра жлафдлля Magna Carta 1215 у нмхзодллі ігди
нозомглзт ноав йыгзлз ра нозомглмгм ноава . . . . . . . . . . . . . . .
Подгкдр гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі . .
Занмбігалля жймфзлак номрз йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт
вфзлдлля: хйят гм Кмлвдлуії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі як родря мпмба (ла прмомлі
Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів) в агкіліпроарзвлмку
пугмфзлпрві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176
182
188
197

ХРОНІКА НАУКОВОГО ЖИТТЯ
ЩЕРБАНЮК О. В.
(к. Чдолівуі)

4

Оозгілайщлд лаукмвд взгалля «Поавм у пуфаплмку
нмйірзфлмку езррі Укоаїлз». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Cодержание
ТЕМА НОМЕРА
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
ГОРОДОВЕНКО В. В.
(г. Кздв)

Опмбмд клдлзд пугщз как рвмофдпкмд мпкшпйдлзд нодгкдра
кмлпрзруузмллмгм номзжвмгпрва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
ГЕОРГИЕВСКИЙ Ю. В.
(г. Хаощкмв)
РАДЫШЕВСКАЯ О. Р.
(г. Кздв)

Опмбдллмпрз агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в упймвзят
каоалрзла,
упралмвйдллмгм
гйя
нодгмрвоацдлзя
оапномпроалдлзя в Укоазлд COVID-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Опмбдллмпрз вйзялзя гдярдйщлмпрз ОБСЕ ла одсмокзомвалзд
агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

Фзлалпмвшд озпкз в упймвзят узсомвшт нодмбоажмвалзи . . . . .

43

ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
КОВАЛЬЧУК А. Т.,
СТЕЦЕНКО С. Г.
(г. Кздв)
ГЕТМАНЕЦ О. П.
(г. Хаощкмв)
ЛЬВОВ Б. Ю.
(г. Кздв)

Быгедрлм-ноавмвая мрвдрпрвдллмпрщ как упймвзд вшнмйлдлзя
кдпрлшт быгедрмв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Акруайщлшд номбйдкш нозкдлдлзя тмжяипрвдллми ыозпгзкузз
в пвяжз п смокзомвалздк ъкмлмкзфдпкми нмйзрзкз Укоазлш . . .

34

50
59

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС
ПЕТКОВ С. В.
(г. Длдно)

Ражгдйдлзд ноавмлаоухдлзят
(delictum)
нм
прдндлз
мбцдпрвдллми мнаплмпрз ла номпрунмк (мбцдпрвдллм водглмд
гдялзд) з нодпрунйдлзд (мбцдпрвдллм мнаплмд гдялзд) в
кмлрдкпрд одсмокш козкзлайщлми ыпрзузз . . . . . . . . . . . . . . . . . .

72

ТРУДОВОЕ ПРАВО И ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЩЕРБИНА В. И.
(г. Кздв)

Кмлуднузя гмпрмилмгм роуга в кдегулаомглм-ноавмвзт акрат з
жакмлмгардйщпрвд Укоазлш: поавлзрдйщлм-ноавмвшд апндкрш . . .

85

МЕДИЧНЕ ПРАВО
КРАВЧУК А. О.
(г. Кздв)
СИДЕЛКОВСКИЙ А. Л.
(г. Кздв)

Агкзлзпроарзвлая з (зйз) угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ жа
лаоухдлзя каоалрзла йыгди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Субчдкрш смокзомвалзя з одайзжаузз нубйзфлми нмйзрзкз
в псдод жгоавммтоалдлзя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102
116

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИТВИНЕНКО В. И.,
ПРЫГУНОВ П. Я,
ГУЦАЛЮК М. В.
(г. Кздв)
БУСОЛ Е. Ю.,
СЕМЕНЮК О. Г.
(г. Кздв)

Кмлуднруайщлшд мплмвш номрзвмгдипрвзя могалзжмваллми
нодпрунлмпрз з кмооунузз ла пмводкдллмк ъранд оажвзрзя
Укоазлш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

Мзомвая ноакрзка могалзжаузз влдгодлзя храрлшт
пмроуглзкмв
ноавммтоалзрдйщлшт
могалмв
в
подгу
могалзжмваллшт нодпрунлшт гоуннзомвмк . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

ТЕОРИЯ, ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
РАБИНОВИЧ П. М.
(г. Лщвмв)
БАКЛАН О. В.
(г. Кздв)
КУБКО А. Е.
(г. Кздв)

Мдегулаомглшд ноавмфдймвдфдпкзд пралгаорш: нмлярзд,
кйаппзсзкаузз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Об
мпмбдллмпрят
гмпугаопрвдллмгм
вкдхардйщпрва
в
ъкмлмкзку в мргдйщлшт злгупрозайщлм оажвзршт проалат . . . .
Гмпугаопрвдллшд злрдодпш в ноавмвми пзпрдкд Укоазлш:
нмлярзд, нозжлакз, одайзжаузя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144
151
160

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО
ИЛИКА М. И.
(г. Лщвмв)

Обцзд
нозлузнш
ноава:
дпрдпрвдллм-ноавмвми
з
нмжзрзвзпрпкзи нмгтмгш к зт нмлзкалзы . . . . . . . . . . . . . . . . .

169

5

КРАСОВСКИЙ К. Ю.
(г. Кздв)
РУСНАК Л. В.
(г. Чдолмвуш)
ДЕРЖИПИЛЬСКАЯ А. М.
(г. Лщвмв)
ЛАВРЕНЮК М. О.
(г. Чдолмвуш)

Рмйщ з жлафдлзд Magna Carta 1215 в оапномпроалдлзз згди
дпрдпрвдллшт ноав з дпрдпрвдллмгм ноава . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подгкдр гмкажшвалзя в кмлпрзруузмллмк номудппд . . . . . . . . .
Подгмрвоацдлзд нодпрунйдлзи номрзв фдймвдфлмпрз з
лакажалзд жа зт пмвдохдлзд: нурщ к Кмлвдлузз . . . . . . . . . . . . .
Обцдпрвдллши пмвдр гмбомнмоягмфлмпрз как родрщд йзум (ла
прмомлд Вшпхди квайзсзкаузмллми кмкзппзз пугди) в
агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176
182
188
197

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
ЩЕРБАНЮК О. В.
(г. Чдолмвуш)

6

Оозгзлайщлмд лауфлмд зжгалзд «Поавм в пмводкдллми
нмйзрзфдпкми езжлз Укоазлш» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Contents
THEME OF RELEASE:
CONSTITUTIONAL LAW
GORОDOVENKO V.
(Kyiv)

Separate judge's opinion as a creative understanding of the
subject of constitutional proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

ADMINISTRATIVE LAW AND PROCESS
GEORGIIEVSKYI Iu.
(Kharkiv)
RADYSHEVSKA O.
(Kyiv)

The peculiarities of administrative justice in lockdown conditions,
established to prevent the COVID-19 spread in Ukraine . . . . . . . .
Peculiarities of the influence of the OSCE activity on the reform
of the administrative law of Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FINANCIAL LAW
KOVALCHUK A.,
STETSENKO S.
(Kyіv)
GETMANETS O.
(Kharkiv)
LVОV B.
(Kyіv)

Financial risks in the face of digital transformation . . . . . . . . . . . .
Budgetary responsibility as a condition of implementation of local
budgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Actual problems of application of economic jurisdiction in
connection with the formation of economic policy of Ukraine . . . . . .

21
34
43

50
59

CRIMINAL LAW AND PROCESS
PETKOV S.
(Dnipro)

Dividing offenses (delictum) by degree of public danger into
misdemeanor (socially harmful act) and crime (socially dangerous
act) in the context of the reform of criminal justice . . . . . . . . . . . . . .

72

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW
SHCHERBYNA V.
(Kyiv)

Concept of decent work in international-legal acts and Ukrainian
legislation: comparative and legal aspects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

МEDICAL LAW
KRAVCHUK O.
(Kyiv)
SIDELKOVSKY O.
(Kyiv)

Administrative and (or) criminal liability for violations of the
quarantine of people . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The subjects of the formation and implementation of public
health policy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102
116

LAW ENFORCEMENT ACTIVITIES
LITVINENKO V.,
PRYGUNOV P.,
GUTSALYUK M.
(Kyiv)
BUSOL O.,
SEMENYUK O.
(Kyiv)

Conceptual framework for combating organized crime and
corruption at the current stage of Ukraine's development . . . . . . .

124

World practice of implementation of full-time law enforcement
officers’ penetration into the organized criminal groups’
environment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136

THEORY AND METHODOLOGY OF PUBLIC LAW
RABINOVICH P.
(Lviv)
BAKLAN О.
(Kyiv)
KUBKO A.
(Kyiv)

International human rights standards: concepts, classifications . . .
On the features of state intervention in the economy in selected
industrialized countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The state interests in the legal system of Ukraine: concept,
features, implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

144
151
160

TRIBUNE OF A YOUNG SCIENTIST
ILIKA M.
(Lviv)
KRASOVSKY K.
(Kyiv)
RUSNAK L.
(Chernivtsi)

General principles of law: natural law and positive approaches to
their understanding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The role and importance of Magna Carta 1215 in the
dissemination of the ideas of natural rights and natural law . . . . .
Subject matter in constitutional jurisdiction . . . . . . . . . . . . . . . . .

169
176
182

7

DERZHYPILSKA A.
(Lviv)
LAVRENIUK M.
(Chernivtsi)

Preventing and punishing crimes against humanity: the path to
the Convention . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Public integrity council as a third party (on the side of the High
qualifications commission of judges) in administrative
proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

188
197

SCIENTIFIC LIFE
SHCHERBANYUK O.
(Chernivtsi)

8

Original scientific publication "Law in modern political life of
Ukraine". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

205

Вища рада правосуддя – самостійний орган судової влади України!? . . .

Віктор Городовенко,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
суддя Конституційного Суду України

ORCID: 0000-0001-6002-4192
https://doi.org/10.37374/2020-37-01
УДК 342.565.2: 340.131.5

Окрема думка судді як творче
осмислення предмета конституційного
провадження
Занмфаркмвалзи у гмкрозлі нубйіфлмгм ноава алайіж іпрмозфлмгм
хйяту
ілпрзрууімлайщлм-ноавмвмгм
пралмвйдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз нігрвдогзв лдмбтігліпрщ лаукмвм-козрзфлмгм мпкзпйдлля впіт
пкйагмвзт кдталіжку кмлпрзрууіилмгм номвагедлля як ілпрзруру ноава
ра пноавдгйзвмпрі. Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз як могал кмлпрзрууіилмї
ыозпгзкуії жабджндфує вдотмвдлпрвм
Кмлпрзрууії Укоаїлз, фзк гаоалрує
бійщх гйзбмкд гмпйігедлля ноавмвзт
явзц і номудпів фдодж нозжку єглмпрі
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля
у кмлрдкпрі взоіхдлля нзралля ном
вігнмвігліпрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз
жакмлів Укоаїлз ра у ндодгбафдлзт
Кмлпрзрууієы Укоаїлз взнагкат ілхзт акрів. Тмку в пуфаплзт укмват
віг кмелмгм пуггі Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз взкагаєрщпя какпзкайщлм взжлафдла кмлкодрліпрщ і ндодгбафдлля ндопндкрзвлзт ланояків
омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз в
уіймку и кмлпрзрууіилмгм ноава жмкодка, муілка мбправзл нмжзрзвлмї і
лдгарзвлмї гзлакікз впіт номявів,

лапкійщкз уд кмейзвм, гдоеавлмноавмвмгм ра пупнійщлмгм дсдкру віг
кмлпрзрууіилзт ндодрвмодлщ ра взкмлалля жавгалщ кмлпрзрууіилмгм
кмлромйы.
Помсдпмо А. Сдйівалмв лагмймхує ла рмку, цм нмроібла пугмва
кмлпрзрууімлайіжауія впієї ноавмвмї
пзпрдкз, цм првмозрщ укмвз, жа якзт
нмйірзфлзи одезк вігнмвігарзкд
кмлпрзрууіиліи кмгдйі, а вйага пйуезрзкд ілрдодпак лаомгу. За ракзт
мбправзл кмлпрзрууіилзи жакмлмгавдущ кає кмейзвіпрщ муілзрз ігды
хзомкмгм взкмозпралля «пугмвмгм
кмлпрзрууімлайіжку», лд мбкдеуыфз
имгм пкзпй іплувалляк пугмвмї пзпрдкз. Цд мжлафає, цм одайії езрря
взкагаырщ пугмвмгм жабджндфдлля
кмлпрзрууімлайіжку у жкіпрмвлмку
нйалі, жатзпру бажмвзт уіллмпрди
кмлпрзрууіилмгм йагу, цм в пукунлмпрі првмоыырщ одезк вдотмвдлпрва
ноава у вжаєкмжв’яжку ж вдотмвдлпрвмк кмлпрзрууії [1, п. 118].
Пм пурі, жаоагз узт жавгалщ пуггі
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз
«вкйыфаырщпя» у ж’япувалля впіт
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прагіи і дйдкдлрів лмокмрвмофмгм
номудпу, омжв’яжуыфз номрзоіффя
жакмлмгавпрва, жлікаыфз кмлсйікрз і
пнмоз ра пмуіайщлі номрзоіффя. Рдайіжуыфз гаоалрмвалу Кмлпрзрууієы і
жакмлакз Укоаїлз лджайделіпрщ, пуггя
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кмед
взпймвзрз и пвмы мкодку гукку.
Окодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз як нодгкдр
лаукмвмгм
гмпйігедлля
нмпріилм
нозвдорає гм пдбд увагу ноавлзків.
Так, нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж
ілпрзруру мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві був номвдгдлзи
Д. Д. Лзйакмк [2], омйщ ра жлафдлля
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, її ноавмву нозомгу
гмпйігеувайз в пвмїт лаукмвзт ноауят О. Ю. Вмгяллікмв [3], С. Ріжлзк [4], Т. М. Сйілщкм, Є. В. Ткафдлкм [5], Г. О. Хозпрмва [6, п. 97-98],
І. М. Шдвфук [7] ра ілхі ноавлзкз.
Помвмгяфз нмоівляйщлзи алайіж
ілпрзруру мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві, Д. Лзйак пйухлм лагмймхує ла рмку, цм акруайщлзкз і ракзкз, цм нмродбуырщ нмгйзбйдлмгм і гдрайщлмгм взвфдлля ра
жакмлмгавфмгм водгуйывалля, жайзхаырщпя гдякі нзралля ілпрзруру
мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіилмку
пугмфзлпрві
Укоаїлз,
а
пакд:
1) номудпуайщлзи праруп і ноавмві
лапйігкз мкодкмї гуккз; 2) взкмгз
гм смокз і жкіпру мкодкмї гуккз і
кде жгіиплдлля пуггды ноава ла
мкодку гукку; 3) гйапліпрщ мкодкмї
гуккз і раєклзуя лаоагфмї кікларз;
4) мкодка гукка як нігправа гйя вігкозрря лмвмгм кмлпрзрууіилмгм номвагедлля [2, п. 139]. Зажлафдлі нмймедлля лд вроарзйз пвмєї акруайщлмпрі
и ніпйя лабоалля фзллмпрі Закмлу
Укоаїлз віг 13 йзнля 2017 о. №
2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз» [8].
Мдрмы уієї праррі є омжгйяг
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ж нмжзуії рвмофмгм
мпкзпйдлля нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля.
Вігнмвіглм гм праррі 93 Закмлу
Укоаїлз
віг
13 йзнля
2017 о.
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№ 2136-VIII «Пом Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз» пуггя, якзи нігнзпав
оіхдлля, взплмвмк, утвайу ном вігкмву у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм
номвагедлля у пноаві абм ном жакозрря кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, кмед взкйапрз мкодку гукку в
промкз, впралмвйдлі Рдгйакдлрмк.
Суггя взкйагає мкодку гукку в нзпщкмвіи смокі, цм гмгаєрщпя гм вігнмвіглмгм акра Сугу ра бдж жвмйікалля мнозйыглыєрщпя ла мсіуіилмку
вдб-паирі Сугу [8]. Ддцм кмлкодрзжмвалм нмймедлля ном мкодку гукку
пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
у § 74 Рдгйакдлру Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз: пуггя, якзи нігнзпав
оіхдлля, взплмвмк, утвайу ном вігкмву у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм
номвагедлля у пноаві абм ном жакозрря кмлпрзрууіилмгм номвагедлля
у пноаві, кмед взкйапрз у нзпщкмвіи
смокі пвмы мкодку гукку лд ніжліхд
гвалагуярмгм омбмфмгм гля ж гля утвайдлля оіхдлля, лагалля взплмвку,
нмпралмвйдлля утвайз. Суггя взкйагає мкодку гукку в нзпщкмвіи смокі.
Окодка гукка Суггі гмгаєрщпя гм
вігнмвіглмгм акра Сугу ра бдж жвмйікалля мнозйыглыєрщпя ла Вдбпаирі [9].
У гмнмвігі Євомндипщкмї кмкіпії
«За гдкмкоаріы фдодж ноавм» (Вдлдуіипщкмї кмкіпії) «Щмгм мкодкзт
гукмк в кмлпрзрууіилзт пугат» віг
17 гоугля 2018 о. жажлафаєрщпя, цм
пдодг кмлпрзрууіилзт пугів жомпрає
рдлгдлуія гм лагалля мкодкзт гукмк,
тмфа їт одайіжауія в оіжлзт коаїлат
вігоіжляєрщпя мгла віг мглмї. Окодкі
гуккз кмеурщ карз смоку як лднмгмгеувайщлзт гукмк, рак и гукмк, цм
жбігаырщпя, рмбрм взпймвйыыфзт лджгмгу йзхд ж кмрзвувалляк мпрармфлмгм оіхдлля (нулкр 5) [10].
С. В. Шдвфук жажлафає, цм в
укоаїлпщкіи ыозгзфліи рдокілмймгії
рдокіл «мкодка гукка» є омгмвзк ра
мтмнйыє впі лыалпз ущмгм ілпрзруру.
В алгймкмвліи
ра
соалкмкмвліи
ыозгзфліи рдокілмймгії separate opinion/opinion separee вкйыфає гва взгз
мкодкзт гукмк concurring opinion /
opinion concordante абм opinion indi-
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viduelle, кмйз пуггя фз гдкійщка пуггів, які нмгмгеуырщпя ж нозилярзк
бійщхіпры пугмвзк оіхдлляк, взкйагаырщ вігкіллі абм гмгаркмві нігправз
фз мбґоулрувалля, цм взжлафзйз їтлы нігрозкку; ра dissenting opinion /
opinion dissidente, кмйз пуггя фз гдкійщка пуггів, лд нмгмгеуыфзпщ ж
нмжзуієы бійщхмпрі, взкйагаырщ мбґоулрувалля ра нігправз пвмєї лджгмгз. У гдякзт ілмждклзт ыозпгзкуіят
нозикаырщпя пугмві оіхдлля, гм якзт
пуггя жкухдлзи ланзпарз мкодку
гукку, в якіи у фмкупщ нмгмгеуєрщпя
ж оіхдлляк бійщхмпрі, а в фмкупщ
взпймвйыє пвмє жандодфдлля ра взкйагає вігнмвіглд ноавмвд мбґоулрувалля пвмєї нмжзуії [11].
На гукку С. Ріжлзка, коік роагзуіилмгм нмгійу мкодкзт гукмк ла рі,
цм прмпуырщпя жауваедлщ гм оджмйырзвлмї (dissent opinion) фз кмрзвувайщлмї фапрзлз оіхдлля (concurrent
opinion), жа ілхзкз козрдоіякз ваорм
омжгйягарз ракме мбґоулрмвалі (пйухлі) і лдмбґоулрмвалі (нмкзйкмві)
мкодкі гуккз, а ракме мкодкі гуккз
іж пуррєвзкз і лдпуррєвзкз жауваедллякз [4, п. 64].
Щмгм жажлафдлмгм нмгійу мкодкзт гукмк пуггів ла мбґоулрмвалі ра
лдмбґоулрмвалі, лдмбтіглм жажлафзрз,
цм жаномнмлмвалзи нмгій є гмпрарлщм пуб’єкрзвлзк, мпкійщкз жоажу е
нмпрає нзралля прмпмвлм пуб’єкра,
якзи муілзрщ мкодку гукку пуггі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз як
мбґоулрмвалу (пйухлу) фз лдмбґоулрмвалу (нмкзйкмву). У жв’яжку ж фзк
взлзкає и нзралля ном жлафдлля ракмї мкодкмї гуккз ра її ноавмві лапйігкз.
В ыозгзфліи йірдоаруоі пкйайзпя
ракі нігтмгз цмгм ноавмвмї нозомгз
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. Так, Д. Лзйак взжлафає мкодку гукку як номудпуайщлм-ноавмву смоку взпймвйдлля пуггды лджгмгз цмгм пурі фз мбґоулрувалля утвайдлмгм Кмлпрзрууіилзк
Сугмк Укоаїлз оіхдлля, взплмвку [2,
п. 134].
Діиплм, омжгйягаыфз мкодку гукку пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоа-

їлз ж нмжзуії сіймпмспщкзт кардгмоіи
«смокз» і «жкіпру», кмела жажлафзрз,
цм ж нмжзуії смокз мкодка гукка є
жмвліхлщмы смокмы вігмбоаедлля
ноавмгм нмгйягу пуггі ра имгм пуггівпщкмгм омжпугу цмгм пурі фз мбґоулрувалля оіхдлля, взплмвку, утвайз
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, ж
нмжзуії жкіпру мкодка гукка пуггі є
рвмофзк лаукмвм-ноавмвзк мпкзпйдлляк нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, гедодймк смокувалля кмлпрзрууіилм-ноавмвмї гмкрозлз.
Г. О. Хозпрмва жажлафає, цм смокмы взжлафдлля вйаплмї нмжзуії пуггі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в оажі
лджгмгз ж утвайдлзкз оіхдллякз фз
взплмвкакз абм взкйагдлзкз в їт
кмрзвувайщліи фапрзлі мбправзлакз,
лджайделм віг рмгм, гмймпував віл „жа‖
фз „номрз‖ їт нозилярря, є мкодка
гукка пуггі. Окодка гукка лд є мглммпмбмвзк акрмк Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, мпкійщкз вмла взлмпзрщпя
пуггды віг вйаплмгм ікдлі, взпрунає
имгм мпмбзпрмы нмжзуієы у пноаві ра
лд нмомгеує ыозгзфлзт лапйігків.
Впі акрз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз як кмйдкрзвлмгм гдоеавлмгм могалу є кмйдгіайщлзкз [6, п. 97]. Так,
взгз акрів Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз взжлафдлм в фапрзлі ндохіи
праррі 83 Закмлу Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз»: Суг утвайыє оіхдлля, лагає взплмвкз, нмпралмвйяє утвайз, взгає жабджндфувайщлі
лакажз. Оред, жагайщлмвзжлалзк є рд,
цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд є акрмк Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
О. К. Накяпдлкм лагмймхує ла
рмку, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд кає
мбмв’яжкмвмгм жлафдлля, вігнмвіглм
лд нмомгеує ыозгзфлзт лапйігків ра
лд кмед омжгйягарзпщ як гедодйм
ноава [12, c. 144]. Бджукмвлм, взжлафдлля ноавмвмї нозомгз акрів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз гйя пуфаплмї ыозгзфлмї лаукз є лагжвзфаилм ваейзвзк жавгалляк, номрд, бджпніолзк є нмймедлля, цм мкодка
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз лд є гедодймк ноава.
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У ноавлзфіи пнійщлмрі ілкмйз
мкодку гукку пуггі лажзваырщ «кмлромвдопіилзк
оіхдлляк».
Помрд
птвайщлм пнозилярз ракзи нмгйяг
кмела гмпзрщ укмвлм, мпкійщкз кмлромвдопіиліпрщ оіхдлля нмв’яжала ж
ноякм номрзйделзк нознуцдлляк, а
мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз жа пвмїк жкіпрмк лд
жавегз кіпрзрщ абпмйырлм номрзйделу нмжзуіы цмгм утвайдлмгм оіхдлля, лагалмгм взплмвку фз нмпралмвйдлмї утвайз.
Ваейзвм нігкодпйзрз, цм кмедл
пуггя, якзи нігнзпав оіхдлля, взплмвмк фз утвайу, ж уоатувалляк
нмймедлщ пр. 93 Закмлу Укоаїлз
«Пом Кмлпрзрууіилзи Сугу Укоаїлз» ра наоагоасів 74, 75 Рдгйакдлру
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кає
ноавм взпймвзрз вйаплу нмжзуіы,
жапрмпмвуварз вйаплзи нмрдлуіай
нмляріилм-кардгмоіайщлмгм анаоару і
мсіуіилм, ніпйя гмпяглдлля оджуйщрарів кмлпрзрууіилмгм номвагедлля,
взкйапрз рдкпр вйаплмї мкодкмї гуккз.
Окодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кмед взпрунарз пакмпріилзк дйдкдлрмк взявйдлля
кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм
пкзпйу
нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, кмейзвмпрди нмгайщхмгм
омжвзрку кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії.
В ущмку ноавм пуггі ла мкодку гукку
гйзбхд омжкозває сдлмкдл кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, пнозяє взявйдллы имгм пурлмпрі.
А. Сдйівалмв жажлафає, цм номвдгдлля кмлпрзрууіилмгм кмлромйы
жабджндфуєрщпя пндуіайщлзк кмлпрзрууіилзк пугмфзлпрвмк, як пукунліпрщ у жгіиплдллі нмпйігмвлзт прагіи
ра номудгуо, у якзт Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз взпрунає взцзк могалмк кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы у жабджндфдллі вдотмвдлпрва
ноава ра кмлпрзрууіилзт гаоалріи
ноав і пвмбмг йыгзлз. Кмлпрзрууіилзи кмлромйщ у ущмку номудпі пнзоаєрщпя ла пвмє лдвіг’єклд ноавм рйукафзрз лмокз Кмлпрзрууії Укоаїлз і
взявйярз пкзпй жакмлів, ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів [13, п. 48].
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Іплує нмгйяг, цм жа пвмєы нозомгмы мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз є пзкбімжмк кмкндрдлрлмгм (номсдпіилмгм) і гмкрозлайщлмгм (лаукмвмгм) рйукафдлля, якд
пнзоаєрщпя ла сулгакдлрайщлі жлалля
у псдоі лаукмвмгм пвірмгйягу аврмозрдрлзт уфдлзт-ноавмжлавуів. Окодка
гукка лд мтмнйыє лаукмвмгм пвірмгйягу ж номбйдкз жагаймк, а йзхд
смкупуєрщпя ла ндвліи кмлкодрліи
кмгдйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмгм одгуйывалля [5, п. 58].
Щмгм жлафдлля мкодкмї гуккз
пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
Г. О. Хозпрмва жажлафає, цм мкодкі
гуккз пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз каырщ гмкрозлайщлд жлафдлля. Вмлз взпрунаырщ жапмбмк одайіжауії нозлузнів лджайделмпрі пуггів, їт
війщлмгм вмйдвзявйдлля ра оівлмноав’я, нмвлмгм ра впдбіфлмгм омжгйягу
пноавз. В гіиплмпрі, якцм оіхдлля
могалу кмлпрзрууіилмгм кмлромйы є
взваедлзк, рдмодрзфлм мбґоулрмвалзк, взтмгзрщ іж жагайщлмвзжлалзт
акпімкарзфлзт нмймедлщ ыозгзфлмї
лаукз ра ноакрзкз, рм мкодка гукка
пуггі гм лщмгм кіпрзрщ йзхд гмгаркмві
мбправзлз фз гмгає аогукдлрз гм кмрзвуыфмї фапрзлз. Коік рмгм, пйіг
нак’ярарз, цм взпймвйдлля мкодкмї
гуккз є ваейзвзк ваедйдк ла хйяту
кмейзвзт вігтзйдлщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз віг нозлузнмвмї
йілії. Наявліпрщ ущмгм ілпрзруру є пвігфдлляк гдкмкоарзжку кмлпрзрууіилмї ыпрзуії Укоаїлз [6, п. 98].
Ця нмжзуія нігрозкуєрщпя и ілхзкз
ноавлзкакз.
Змкодка
І. М. Шдвфук жажлафає, цм мкодка
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз взлмпзрщпя пуггды віг вйаплмгм ікдлі, взпрунає имгм мпмбзпрмы
нмжзуієы у пноаві ра лд нмомгеує
ыозгзфлзт лапйігків, а мред кає гмкрозлайщлд жлафдлля. У лапрунлмку
оіхдллі фз взплмвку літрм лд кмед
жабмомлзрз рмку е пуггі взпймвзрз
ілху нмжзуіы жа нмгіблзт мбправзл [7, п. 162].
В Окодкіи гукуі пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз Шдвфука С. В. прмпмвлм Взплмвку Кмлпрз-

Окрема думка судді як творче осмислення предмета конституційного . . .
рууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа
жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
ном лагалля взплмвку цмгм вігнмвіглмпрі жакмлмномдкру ном влдпдлля
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм
лдгмрмокаллмпрі лаомглзт гднурарів
Укоаїлз ра пуггів взкмгак прарди 157 і 158 Кмлпрзрууії Укоаїлз
лагмймхуєрщпя ла рмку, цм мкодка
гукка є рзк каокдомк, якзи взжлафає
нмгайщху лаукмвм-ноакрзфлу гзпкупіы, смокує гзпкуоп пупнійщлмнмйірзфлмгм гіаймгу ж ваейзвзт кмлпрзрууіилзт нзралщ, якзи вігбуваєрщпя ла оіжлзт оівлят і кіе оіжлзкз
гоунакз: пуггякз Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз ра пугів жагайщлмї
ыозпгзкуії, жакмлмгавуякз, уоягмвзкз ыозпракз ра впієы лдбаигуемы
гомкагпщкіпры. Агед мпмбйзвіпры
кмлпрзрууіилмї ыпрзуії жавегз є рд,
цм гмймвлзк у ущмку гзпкуопі є лаомг як лмпіи упралмвфмї вйагз. І в
оаккат ракмгм гіаймгу жлафдлля
мкодкмї гуккз є мпмбйзвзк [14].
Бджукмвлм, взжлафаыфз жлафдлля
мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз, пйіг лагмймпзрз ла
рмку, цм пакд ілпрзрур мкодкмї гуккз
пнозяє омжвзрку гмкрозлз нубйіфлмгм
ноава, у рмку фзпйі кмлпрзрууіилмноавмвмї гмкрозлз, а в кмлпрзрууіилзт номвагедллят у пноават жа кмлпрзрууіилзкз пкаогакз – и омжвзрку
гмкрозлз нозварлмгм ноава. Окодка
гукка пуггі є гедодймк лаукмвмгм
ніжлалля, кмед бурз нодгкдрмк нмгайщхмї лаукмвмї гзпкупії ноавлзків
цмгм нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля.
Як ноавзйщлм лагмймхує номсдпмока О. В. Канйіла у ндодгкмві гм
взгалля мкодкзт гукмк пуггі Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз віг
Пморугайії – Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд «Окодка гукка. Шйят гм пноавдгйзвмпрі», жлафдлля мкодкмї гуккз
пуггі ваекм ндодмуілзрз, мпкійщкз

вмла є номгукрмк лджайделмгм ра
гйзбмкмгм кзпйдлля пуггі, взоаедлляк имгм ілгзвігуайщлмї ноавмпвігмкмпрі, пнозяє жалуодллы у номбйдкз,
цм буйз нодгкдрмк омжгйягу у пугмвмку оіхдллі, ра гмнмкагає упвігмкзрз їт ноавмву пурліпрщ [15, c. 13]. Дайі вфдла жвдорає увагу ла рд, цм в
мкодкіи гукуі пуггі, як ноавзйм, вігбзваєрщпя имгм мозгілайщліпрщ, лджайделіпрщ пугедлщ, пвмбмга вмйі, ілгзвігуайщлзи рвмофзи нігтіг, пвірмгйяг,
ілрдйдкр,
кмейзвм,
дкмуіилзи
прал [15, c. 14].
Ндмбтіглм жажлафзрз, цм взгалля
мкодкзт гукмк пуггі Євомндипщкмгм
пугу ж ноав йыгзлз віг Пморугайії –
Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд «Окодка
гукка. Шйят гм пноавдгйзвмпрі» є
кодарзвлзк і улікайщлзк жа пвмєы
ілсмокауіилмы уілліпры взгалляк, в
якмку вігмбоаедла пндузсіка жапрмпувалля фапрзлз гоугмї праррі 45
Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг 1950 омку:
якцм оіхдлля у пноаві нмвліпры абм
фапркмвм лд взоаеає мглмпраилмї
гуккз пуггів, кмелзи пуггя кає ноавм взкйапрз мкодку гукку.
Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд лагмймхує ла рмку, цм упі гедодйа
ілсмокауії, ла які Суг нмкйагаєрщпя
ноз взлдпдллі оіхдлщ, каырщ бурз
мнозйыглдлі, вкйыфлм ж галзкз, лагалзкз ыозпкмлпуйщрмк Сугу1, нодгправйдлзкз у кіелаомглзт ра нмоівляйщлзт пугмвзт жбіокат гмпйіглзущкмї пдкуії Сугу ра ілсмокауієы віг
родріт прмоіл. Оглзк ж лаиваейзвіхзт дйдкдлрів мбґоулрувалля пугмвзт оіхдлщ є имгм вйаплі влуроіхлі
вкажівкз цмгм пноавдгйзвмгм взоіхдлля пноав. Ндкає нозфзл гйя рмгм,
цмб уі вкажівкз жайзхайзпя кмлсігдлуіилзкз. Срмомлз у пноаві каырщ
ноавм жларз, жа якзкз нозлузнакз
взлмпзрщпя
пноавдгйзвд
оіхдлля [15, п. 38].

_________________
1
Поавзйм 18В Рдгйакдлру ЄСПЛ: «Загйя жабджндфдлля якмпрі ра нмпйігмвлмпрі
нодудгдлрів Суг кає кмозпруварзпя гмнмкмгмы ыозпкмлпуйщра. Опралліи кає втмгзрз гм
пкйагу калудйяоії. Юозпкмлпуйщр лагає кмлпуйщрауії ра ілсмокауіы пугмвзк могалак ра
фйдлак Сугу».
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Бджндодфлм, кардоіайз пноавз,
які буйз мбгмвмодлі ра гмпйігедлі ніг
фап кмлпрзрууіилмгм номвагедлля,
коік рзт, цм кіпрярщ гдоеавлу раєклзуы фз ілху ілсмокауіы, цм мтмомляєрщпя жакмлмк, каырщ бурз
мнозйыглдлі и вігмкі хзомкмку жагайу, вмлз лд нмвзллі бурз кмлсігдлуіилзкз, мпкійщкз вігмбоаеуырщ
ноавмвд ра лаукмвм-ноавмвд нігґоулря нозилярря вігнмвіглмгм оіхдлля
фз взкйагдлля мкодкмї гуккз, прал
гмкрозлайщлзт омжомбмк ж нодгкдру
кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, вігнмвіглі нмжзуії могалів гдоеавлмї вйагз
фз лаукмвзт упралмв, ноавлзківвфдлзт рмцм.
О. М. Тунзущкзи, мбгмвмоыыфз
взгалля мкодкзт гукмк пуггі Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз віг
Пморугайії – Пауйм Пілрм гд Айщбукдокд «Окодка гукка. Шйят гм пноавдгйзвмпрі», лагмймхує ла рмку, цм
лаиваейзвіхзк лапйігкмк лаявлмпрі
мкодкзт гукмк є оуилувалля мбоажу
мглмгмймплмгм пугу, мпкійщкз мкодка
гукка є нубйіфлзк взоаедлляк пуггды вйаплмї ноавмвмї абм ігдмймгіфлмї
нмжзуії, в якіи віл кмед лд нмгмгзрзпя ж гуккмы ілхзт пуггів абм, лавнакз, нігрозкарз бійщхіпрщ ра нмпзйзрз
її нмжзуіы гмгаркмвмы вйаплмы аогукдлрауіы. Сакд рмку гм мкодкмї гуккз пуггі лдсмокайщлм взпуваырщпя
гмгаркмві взкмгз, бм вмла кає бурз
нмжбавйдла дгмудлрозжку, ндодрвмоыварз пуггы жі пкознрмоа в мпмбзпріпрщ [15, п. 2-3].
Пмгйяг ном оуилувалля мкодкмы
гуккмы мбоажу мглмгмймплмгм пугу
був
взпймвйдлзи
і
О. Ю. Вмгяллікмвзк: мкодка гукка пуггі –
лдвіг’єклзи ілпроукдлр у нмгмйаллі
«рзоалії бійщхмпрі», ваейзва фапрзла
кмлпрзрууіилмгм гзпкуопу, смока
гіаймгу ж пуггякз, ноавлзкакз, пупнійщпрвмк, як рдндоіхлікз, рак і каибурлікз, ж ваейзвзт нзралщ, цм нмпрайз
в кмлпрзрууіилмку номвагедллі. З
рмфкз жмоу гзпкуопзвлмї наоагзгкз
пуфаплмгм кмлпрзрууімлайіжку ілпрзрур мкодкмї гуккз в кмлпрзрууіиліи
ыозпноугдлуії взкмлує гмгаркмву
сулкуіы йдгірзкауії як пакмгм могалу
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кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії в гдкмкоарзфліи гдоеаві, рак і рієї дкпнйікауії
кмлпрзрууіилмгм рдкпру, цм кіпрзрщпя
в имгм оіхдллят [3, п. 21].
У бугщ-якмку взнагку мкодка
гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз лд нмвзлла карз нмйірзфлмноавмвмгм жлафдлля и бурз смокмы
взоаедлля нмйірзфлзт нмгйягів пуггі, жваеаыфз ла рд, цм жгіглм ж фапрзлмы родрщмы праррі 11 Закмлу
Укоаїлз «Пом Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз» пуггя Кмлпрзрууіилмгм
Сугу кає вігнмвігарз козрдоіы нмйірзфлмї лдироайщлмпрі; пуггя лд кмед
лайдеарз гм нмйірзфлзт наоріи фз
номсдпіилзт пніймк, нубйіфлм взявйярз нозтзйщліпрщ гм лзт, боарз
уфапрщ у бугщ-якіи нмйірзфліи гіяйщлмпрі.
Коік рмгм, взкйагдлля мкодкмї
гуккз взкагає віг пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз бурз рмйдоалрлзк, гмрозкуварзпя номсдпіилмгм
ракру ра дрзкз, жваеаыфз ла кмйдгіайщлзи таоакрдо нозилярря акрів
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
У ущмку апндкрі кмела жажлафзрз, цм ндодвагз кмйдгіайщлмгм омжгйягу пноав, цм нозракаллі омжгйягу
пноав пуггякз ноз жгіиплдллі ноавмпуггя, в бійщхмпрі пвмїи є гмодфлзкз
и цмгм гіяйщлмпрі пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. Так, гм ндодваг кмйдгіайщлмгм омжгйягу пноав,
жмкодка, лайдеарщ: а) нігвзцдлля
оівля номсдпімлайіжку пкйагу пугу;
б) жбійщхдлля гмвіоз гомкагял гм
оіхдлщ кмйдгії пуггів; в) нігвзцдлля
якмпрі пугмвмгм оіхдлля, цм нозикаєрщпя; г) жкдл-хдлля озжзків лдномудпуайщлмгм внйзву ла пкйаг пугу,
цм омжгйягає пноаву; г) кмейзвіпрщ
впдбіфлмгм мбгмвмодлля оіхдлля ла
прагії имгм утвайдлля гдкійщкмка
пуггякз-номсдпімлайакз, цм жкдлхує озжзк гмнуцдлля пугмвмї нмкзйкз [16, п. 373].
Поз ущмку номудпуайщлм мкодка
гукка мжлафає ноавм кмелмгм пуггі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд
жайзхарз бдж увагз ноавмві уіллмпрі,
мплмвлі ігдї, жагайщлі жапагз ра моієлрзоз, які пнівнагаырщ абм лд жбігаырщ-
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пя жа пкзпймвзк (кдрмгмймгіфлзк)
взоіхдлляк жавгалщ у пноават, омжгйялурзт
Кмлпрзрууіилзк
Сугмк
Укоаїлз (Вдйзкмы найармы, Сдларакз, Кмйдгіякз). Суггя ж мкодкмы гуккмы лд впрунає у нмйдкіку ж пуггякз як пвмїкз мнмлдлракз, віл лд номвмгзрщ одвіжіы гіи, гіайдкрзкз ноавмомжукілля і ноавмвзт нмгйягів і нмжзуіи бійщхмпрі пуггівпщкмгм пкйагу,
якзк утвайывавпя вігнмвіглзи акр
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. Кмйдгіайщліпрщ гмймпувалля жа мпрармфлд
оіхдлля лд внйзває ла вйаплд пуггівпщку аогукдлрауіы, ж якмы фапркмвм
нмгмгеуєрщпя жа вйаплзкз взплмвкакз пуггя, фз нмгмгеуєрщпя жа ілхзкз
кмрзвакз, абм взкйагає лдпнівнагаыфу мкодку гукку.
У ноакрзуі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз в бійщхмпрі пвмїи взпймвйыырщпя мкодкі гуккз пуггів, які лд
нмгмгеуырщпя іж жапрмпмвалмы Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз кдрмгмймгієы, аогукдлрауієы рмцм, ноз
ущмку нігрозкуырщ мпрармфлд оіхдлля нмвліпры абм фапркмвм.
Хмфа лднммгзлмкзкз є гуккз,
які лд пнівнагаырщ ж утвайдлзк оіхдлляк, лагалзк взплмвкмк, нмпралмвйдлмы утваймы. Нанозкйаг, пуггя
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз Пдовмкаипщкзи О. О. в пвмїи Окодкіи
гукуі прмпмвлм Утвайз Вдйзкмї найарз Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз
віг 10 емврля 2019 омку ном вігкмву
у вігкозррі кмлпрзрууіилмгм номвагедлля у пноаві жа кмлпрзрууіилзк
нмгалляк 47 лаомглзт
гднурарів
Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі)
нмймедлщ праррі 65-2 Закмлу Укоаїлз
«Пом акуімлдолі рмваозпрва» ра нулкру 2 омжгійу II «Позкілудві ра ндодтіглі нмймедлля» Закмлу Укоаїлз
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нігвзцдлля оівля кмонмоарзвлмгм уноавйілля в акуімлдолзт рмваозпрват» лд
нмгмгеуєрщпя іж нмжзуієы Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз цмгм вігпурлмпрі нігправ гйя вігкозрря кмлпрзрууіилмгм номвагедлля у уіи пноаві [17].

Суггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз Сдогіи Гмймварзи взпймвзв
Рмжбіелу гукку у пноаві жа кмлпрзрууіилзк нмгалляк Вдотмвлмгм Сугу
Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі)
мкодкзт нмймедлщ нулкрів 4, 7, 8, 9,
11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25 омжгійу
XII «Позкілудві ра ндодтіглі нмймедлля» Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» віг 2 фдовля
2016 омку № 1402–VІІІ, в якіи жажлафзв, цм лд нігрозкує утвайдлмгм
бійщхіпры оіхдлля фдодж рд, цм лд
нмгмгеуєрщпя іж взжлалляк мкодкзт
нознзпів омжгійу XII «Позкілудві ра
ндодтіглі нмймедлля» Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів»
віг 2 фдовля 2016 омку № 1402–VІІІ
лдкмлпрзрууіилзкз [18].
Оналувалля ноакрзкз кмлпрзрууіилмгм кмлромйы гає нігправз првдогеуварз: якцм пуггя в мкодкіи гукуі лд нмгмгеуєрщпя ж гуккмы бійщхмпрі пуггів і нодгправйяє пвмы лд
пнівнагаыфу мкодку гукку, рм ла
лщмгм нмкйагаєрщпя, як жажлафає
О. В. Канйіла, жлафлм бійщха вігнмвігайщліпрщ, мпкійщкз аогукдлрауія гуккз в ракмку взнагку лд нмвзлла
нмпрунарзпя аогукдлрауії пакмгм оіхдлля, а, кмейзвм, бурз бійщх ндодкмлйзвмы, цм і омбзрщ уы гукку
уілліхмы, вігмбоаеає гзпкупіы, яка
кайа кіпуд в тмгі мбгмвмодлля [15,
п. 14].
Ваорм жажлафзрз, цм ракзи ноавмвзи сдлмкдл, як мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз,
кає у нмгайщхмку одрдйщлм гмпйігеуварзпя ж оіжлзкз нігтмгакз гм
взявйдлля нозфзл і лапйігків жгіиплдлля кмлпрзрууіилмгм номвагедлля.
Ндмбтіглм жвдолурз увагу ла рд,
цм у н. 15 гмнмвігі Євомндипщкмї
кмкіпії «За гдкмкоаріы фдодж ноавм»
«Щмгм мкодкзт гукмк в кмлпрзрууіилзт пугат» жажлафаєрщпя, цм іплуырщ аогукдлрз жа і номрз мкодкзт
гукмк. Козрзкз, пдодг ілхмгм, нмбмыырщпя, цм мкодкі гуккз жагомеуырщ єглмпрі пугу ра нігозваырщ имгм
аврмозрдр; рмгі як ла гукку нозтзйщлзків, мкодкі гуккз гдкмкоарзжуырщ
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пугмву вйагу, омбйярщ її бійщх номжмоіхмы і, рзк пакзк, жкіулыырщ її
аврмозрдр і гмвіоу гм лдї [10].
Сдодг ноавлзків ракме взпймвйыєрщпя рджа, цм ілпрзрур мкодкмї
гуккз пуггі «нігозває» аврмозрдр
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ра
йдгірзкліпрщ имгм акрів. Змкодка
С. Ріжлзк номнмлує взгійзрз ракі
ваоіалрз внйзву мкодкмї гуккз ла
акр єгзлмгм могалу кмлпрзрууіилмї
ыозпгзкуії: 1) пйухла мкодка гукка
гм лдпноавдгйзвмгм ра/абм лдмбґоулрмвалмгм оіхдлля Сугу жлзеує йдгірзкліпрщ пакмгм оіхдлля, айд пноавйяє ноз ущмку нмжзрзвлзи дсдкр
ла омжвзрмк кмлпрзрууіилмї ыпрзуії
в
гмвгмпромкмвіи
ндопндкрзві;
2) мкодка гукка гм пноавдгйзвмгм і
мбґоулрмвалмгм оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу лд буває пйухлмы, кає,
як ноавзйм, нмкзйкмвзи, ундодгедлзи і лдпуррєвзи таоакрдо, у рми ед
фап лджлафлмы кіомы жлзеує йдгірзкліпрщ оіхдлля, лд внйзваыфз в уіймку ла аврмозрдр лауімлайщлмгм
кмлпрзрууіилмгм
ноавмпуггя;
3) нмкзйкмва мкодка гукка гм лдпноавдгйзвмгм ра/абм лдмбґоулрмвалмгм оіхдлля Сугу йзхд лджлафлмы
кіомы жлзеує имгм йдгірзкліпрщ ра лд
жгіиплыє
нозфзллм-лапйігкмвмгм
дсдкру ла гмвгмпромкмву ндопндкрзву
в уіи псдоі [4, п. 64].
Піг фап номвдгдлля коугймгм
прмйу «Окодка гукка пуггі – цм жа
ном-удпуайщлзи сдлмкдл?» пуггя
Кмлпрзру-уіилмгм Сугу Укоаїлз І.
Сйігдлкм нігрозкав ігды коугймгм
прмйу ном рд, цм «мкодка гукка пуггі
Кмлпрзру-уіилмгм Сугу Укоаїлз гіиплм є сдлмкдлмк», вігжлафзвхз, цм
гм рмгм, як прав пуггды Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, вваеав, цм мкодкмї гуккз пуггі Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз в нозлузні лд кайм б
бурз, мпкійщкз вмла «нігозває йдгірзкліпрщ оіхдлля». Помрд лаоажі, ла
имгм гукку, іплувалля мкодкмї гуккз
в кмлпрзрууіилмку номвагедллі впд
е взноавгалм, мпкійщкз є пнмпмбмк
взпвірйдлля пуггды нмжзуії пуггі як
цмгм нодгкдру, рак і мбоалмгм пнмпмбу омжгйягу пноавз [19].
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Бафзрщпя, цм ноавм пуггі взкйапрз пвмы мкодку гукку ліякзк фзлмк
лд нігозває аврмозрдр Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз фз йдгірзкліпрщ
акрів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз,
а йзхд нігкодпйыє гдкмкоарзжк кмлпрзрууіилмгм номвагедлля ра гаоалрії
влуроіхлщмї лджайделмпрі пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Пігрвдогедлляк лавдгдлмгм є
кардоіайз пноавз № 1-15/2016 жа
жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
ном лагалля взплмвку цмгм вігнмвіглмпрі жакмлмномдкру ном влдпдлля
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз (цмгм
ноавмпуггя) взкмгак прарди 157 і 158
Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Взплмвмк Кмлпрзрууіилмгм Сугу
Укоаїлз віг 20 піфля 2016 о. № 1-в/
2016 у пноаві жа жвдолдлляк Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ном лагалля взплмвку цмгм вігнмвіглмпрі жакмлмномдкру ном влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз (цмгм ноавмпуггя)
взкмгак прарди 157 і 158 Кмлпрзрууії
Укоаїлз був утвайдлзи бійщхіпры
пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз [20], номрд гм лщмгм буйм взпймвйдлм гдпярщ мкодкзт гукмк пуггів
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (Капкіліла О. В., Лзрвзлмва О. М., Мдйщлзка М. І., Сйігдлка І. Д., Тунзущкмгм О. М., Шдвфука С. В., Вгмвіфдлка С. Л.,
Шанрайз Н. К.,
Гуйщрая М. М., Сапа С. В.). Така кійщкіпрщ
мкодкзт гукмк пуггів Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ліякзк фзлмк лд
внйзлуйа ла мбмв’яжкмвіпрщ ра мпрармфліпрщ лавдгдлмгм взплмвку, рмбрм
лд внйзлуйа ла йдгірзкліпрщ взплмвку Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Помрд ваорм жажлафзрз, цм ноз
утвайдллі Ріхдлля віг 18 йырмгм
2020 омку № 2-о/2020 у пноаві жа
кмлпрзрууіилзк нмгалляк Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз цмгм вігнмвіглмпрі
Кмлпрзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіилмпрі) мкодкзт нмймедлщ нулкрів 4,
7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 20, 22, 23, 25
омжгійу XII «Позкілудві ра ндодтіглі
нмймедлля» Закмлу Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» віг
2 фдовля 2016 омку № 1402–VІІІ [21]
Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз,

Окрема думка судді як творче осмислення предмета конституційного . . .
тмфа и ндопмлайщлзи пкйаг якмгм
жажлав іпрмрлзт жкіл, багарм ж рзт
гмкрозлайщлзт нмймедлщ, які буйз
нігґоулряк взпймвйдлля жажлафдлзт
взцд мкодкзт гукмк, жлаихйз в
ущмку Ріхдллі пвмє вігмбоаедлля.
Пігпукмвуыфз омжгйяг номбйдклзт нзралщ цмгм ноавмвмї нозомгз,
жлафдлля мкодкмї гуккз пуггі, лдмбтіглм жажлафзрз, цм мкодка гукка є
оджуйщрармк рвмофмгм мпкзпйдлля
пуггды Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля, цм смокуєрщпя ла ноавмвзт
ра пвірмгйяглзт нмгйягат пуггі ж уоатувалляк гдкмкоарзжку кмлпрзрууіилмгм номвагедлля ра гаоалріи влуроіхлщмї лджайделмпрі пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.

Окодка гукка пуггі лд нмвзлла
карз нмйірзфлм-ноавмвмгм жлафдлля и
бурз смокмы взоаедлля нмйірзфлзт
нмгйягів пуггі, жваеаыфз ла рд, цм
пуггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кає вігнмвігарз козрдоіы нмйірзфлмї лдироайщлмпрі.
Окодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз пнозяє омжвзрку гмкрозлз нубйіфлмгм ноава, у рмку фзпйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмї гмкрозлз, а в кмлпрзрууіилзт номвагедллят у пноават жа кмлпрзрууіилзкз пкаогакз – и омжвзрку гмкрозлз
нозварлмгм ноава. Окодка гукка пуггі
є гедодймк лаукмвмгм ніжлалля, кмед
бурз нодгкдрмк нмгайщхмї лаукмвмї
гзпкупії ноавлзків цмгм нодгкдра
кмлпрзрууіилмгм номвагедлля.
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Окрема думка судді як творче осмислення предмета конституційного . . .
Гмомгмвдлкм В. В. Окодка гукка пуггі як рвмофд мпкзпйдлля нодгкдра кмлпрзрууіилмгм номвагедлля
У праррі номалайіжмвалм мкодку гукку пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз ж
нмжзуії її ноавмвмї нозомгз, жлафдлля, кмейзвмпрі ра гмуійщлмпрі взпймвйдлля.
Обґоулрмвалм, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз лд є акрмк
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, лд є гедодймк ноава, лд кає мбмв’яжкмвмгм жлафдлля.
Дмвдгдлм, цм мкодка гукка пуггі лд нмвзлла карз нмйірзфлм-ноавмвмгм жлафдлля и бурз смокмы взоаедлля нмйірзфлзт нмгйягів пуггі, жваеаыфз ла рд, цм пуггя
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз кає вігнмвігарз козрдоіы нмйірзфлмї лдироайщлмпрі.
Аогукдлрмвалм, цм мкодка гукка пуггі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз пнозяє
омжвзрку гмкрозлз нубйіфлмгм ноава, у рмку фзпйі кмлпрзрууіилм-ноавмвмї гмкрозлз,
а в кмлпрзрууіилзт номвагедллят у пноават жа кмлпрзрууіилзкз пкаогакз – и омжвзрку гмкрозлз нозварлмгм ноава.
Кйыфмві пймва: мкодка гукка, пуггя, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, кмлпрзрууіилд номвагедлля, кмлпрзрууіилм-ноавмва гмкрозла.

Гмомгмвдлкм В. В. Опмбмд клдлзд пугщз как рвмофдпкмд мпкшпйдлзд нодгкдра
кмлпрзруузмллмгм номзжвмгпрва
В прарщд номалайзжзомвалм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш п нмжзузз дгм ноавмвми нозомгш, жлафдлзя, вмжкмелмпрз з удйдпммбоажлмпрз
вшпкажшвалзя. Обмплмвалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш лд явйядрпя акрмк Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш, лд явйядрпя зпрмфлзкмк
ноава, лд зкддр мбяжардйщлмгм жлафдлзя.
Дмкажалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз лд гмйелм зкдрщ нмйзрзфдпкз-ноавмвмгм
жлафдлзя з явйярщпя смокми вшоаедлзя нмйзрзфдпкзт вжгйягмв пугщз, нмпкмйщку
пугщя Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш гмйедл пммрвдрпрвмварщ козрдозы нмйзрзфдпкми лдироайщлмпрз.
Аогукдлрзомвалм, фрм мпмбмд клдлзд пугщз Кмлпрзруузмллмгм Суга Укоазлш
пнмпмбпрвудр оажвзрзы гмкрозлш нубйзфлмгм ноава, в рмк фзпйд кмлпрзруузмллмноавмвми гмкрозлш, а в кмлпрзруузмллшт номзжвмгпрват нм гдйак нм кмлпрзруузмллшк еаймбак - з оажвзрзы гмкрозлш фапрлмгм ноава.
Кйыфдвшд пймва: мпмбмд клдлзд, пугщя, Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш, кмлпрзруузмллмд номзжвмгпрвм, кмлпрзруузмллм-ноавмвая гмкрозла.

Gorмdovenko V. Separate opinion of a judge as a creative understanding of the
subject of constitutional proceedings
The author of the article has analyzed the dissenting opinion of a judge of the Constitutional Court of Ukraine from the point of view of its legal nature, significance, possibility and expediency of expression. It has been established that by exercising the independence guaranteed by the Constitution and the laws of Ukraine, a judge of the Constitutional Court of Ukraine may express his or her own dissenting opinion. It has been
substantiated that the dissenting opinion of a judge of the Constitutional Court of
Ukraine is not an act of the Constitutional Court of Ukraine, it is not a source of law, it
is not binding.
The author has emphasized that the dissenting opinion procedurally means the right
of every judge of the Constitutional Court of Ukraine not to disregard legal values, basic
ideas, general principles and guidelines that coincide or do not coincide with the meaningful (methodological) decision of cases considered by the Constitutional Court of
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Ukraine (the Grand Chamber, the Senate, the Collegiate organs). Expression of the dissenting opinion requires a judge of the Constitutional Court of Ukraine to be tolerant, to
observe professional ethics, taking into account the collegial nature of the adoption of the
acts of the Constitutional Court of Ukraine.
It has been established that the dissenting opinions of judges of the Constitutional
Court of Ukraine in most cases are expressed, when judges do not agree with the methodology, argumentation, etc. applied by the Constitutional Court of Ukraine, while they
fully or partially support the final decision. There are often opinions that do not coincide
with the taken decision, provided conclusion, issued ruling.
The author has concluded that the dissenting opinion is the result of creative thinking of a judge of the Constitutional Court of Ukraine on the subject matter of constitutional proceedings formed on the legal and ideological views of a judge taking into account the democracy character of constitutional proceedings and guarantees of internal
independence of a judge of the Constitutional Court of Ukraine.
It has been argued that the dissenting opinion of a judge should not have political
and legal meaning and should be a form of expressing a judge’s political views, considering that a judge of the Constitutional Court of Ukraine must meet the criterion of political neutrality.
It has been argued that the dissenting opinion of a judge of the Constitutional Court
of Ukraine promotes the development of public law doctrine, including constitutional and
legal doctrine, and the development of private law doctrine within constitutional proceedings on constitutional complaints’ cases. The dissenting opinion of a judge is a source of
scientific cognition, and may be the subject matter of further scientific debate of lawyers
in regard to the subject matter of constitutional proceedings.
Key words: dissenting opinion, a judge, Constitutional Court of Ukraine, constitutional proceedings, constitutional and legal doctrine.
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Особливості адміністративного
судочинства в умовах карантину,
встановленого для запобігання
поширенню в Україні COVID-19
Палгдкія, пнозфзлдла COVID19, вед прайа мглзк іж лаипдоимжліхзт взкйзків ХХІ прмоіффя гйя пвірмвмгм пніврмваозпрва ра мглмфаплм
нмруелзк фзллзкмк гйя пзпрдклзт
жкіл в упіт псдоат езррєгіяйщлмпрі
пупнійщпрв і гдоеав. Дйя пуфаплзт
гдкмкоаріи налгдкія взявзйапщ пвмєоіглзк каокдомк дсдкрзвлмпрі нубйіфлмгм уноавйілля, кіозймк якмгм
взпрунає прозкувалля хвзгкмпрі
нмхзодлля жатвмоывалля ра кійщкмпрі едорв. Гймбайщлзи пвірмвзи взкйзк ніг лажвмы COVID-19, жапмбмк
бмомрщбз ж якзк прайм жабджндфдлля
гдоеавмы і пупнійщпрвмк одезку
іжмйяуії ра пмуіайщлмгм гзпралуіывалля, жкупзв гдоеавлі ілпрзрууії
лагмндоарзвлм аганруварзпщ гм іплувалля ра дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля в укмват каоалрзлу.
Рдакуієы укоаїлпщкмї вйагз ла
налгдкіы прайм утвайдлля Кабілдрмк
Міліпроів Укоаїлз нмпралмвз віг 11

бдоджля 2020 омку №211 «Пом жанмбігалля нмхзодллы ла рдозрмоії
Укоаїлз гмпромї одпніоармолмї твмомбз COVID-19, пнозфзлдлмї кмомлавіоупмк SARS-CoV-2» [1], якмы ла
впіи рдозрмоії Укоаїлз ж 12 бдоджля
2020 о. гм 24 квірля 2020 о. буйм
впралмвйдлм каоалрзл. Такзк нмвлмваедлляк Кабілдр Міліпроів Укоаїлз
пкмозправпя, кдоуыфзпщ нмймедллякз пр. 29 Закмлу Укоаїлз «Пом жатзпр лапдйдлля віг ілсдкуіилзт твмомб» [2]. Навдгдла нмпралмва кіпрзрщ
ояг жабмомл і одкмкдлгауіи цмгм
гіяйщлмпрі удлроайщлзт і кіпудвзт
могалів взкмлавфмї вйагз, могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, а ракме
ілхзт гдоеавлзт могалів в укмват
каоалрзлу.
У рми ед фап, пзпрдклзи алайіж
Закмлу Укоаїлз «Пом жатзпр лапдйдлля віг ілсдкуіилзт твмомб» жапвігфує вігпурліпрщ одгуйяуії нмоягку
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гіяйщлмпрі могалів жакмлмгавфмї і пугмвмї вйагз в укмват днігдкії ра
впралмвйдлмгм жагйя номрзгії їи каоалрзлу. Вігнмвіглм гм пр.3 лавдгдлмгм жакмлу Кабілдр Міліпроів Укоаїлз пноякмвує ра кммогзлує гіяйщліпрщ йзхд кіліпрдопрв ра ілхзт могалів взкмлавфмї вйагз, рмбрм лд кмед вроуфарзпщ, лавірщ лджваеаыфз ла
гмуійщліпрщ одайіжауії вйаглзт нмвлмваедлщ в укмват днігдкії, у гіяйщліпрщ могалів жакмлмгавфмї і пугмвмї
вйагз. Цд, ж мглмгм бмку, вігнмвігає
нозлузну омжнмгійу вйагз, а ж ілхмгм – пвігфзрщ ном лаявліпрщ жакмлмгавфмї номгайзлз.
Сакд узк кмела нмяплзрз одкмкдлгауіилзи таоакрдо нмймедлщ нмпралмвз КМУ віг 11 бдоджля 2020
омку №211 цмгм могаліжауії гіяйщлмпрі в укмват каоалрзлу ілхзт гдоеавлзт могалів, ніг якзкз ваорм омжукірз, в рмку фзпйі, агкіліпроарзвлі
пугз. Дм жатмгів, які одкмкдлгмвалм
жапрмпмвуварз агкіліпроарзвлзк пугак, ваорм віглдпрз жабджндфдлля ла
фап гії каоалрзлу нмжкіллмї омбмрз
ноауівлзків ра/абм жа кмейзвмпрі
віггайдлмї омбмру в одезкі одайщлмгм
фапу фдодж Ілрдолдр, гмрозкалля вігпралі лд кдлхд ліе 1,5 кдроа кіе
вігвігувафакз, які мфікуырщ гмжвмйу
ла втіг гм нозкіцдлщ рмцм. Такме у
нмпралмві вігпурлі одкмкдлгауії могалак у пзпрдкі ноавмпуггя – Ддоеавліи пугмвіи агкіліпроауії, яка вігнмвіглм гм Пмймедлля [3] жгіиплыє
могаліжауіилд ра сілалпмвд жабджндфдлля гіяйщлмпрі могалів пугмвмї вйагз ра Сйуебі пугмвмї мтмомлз, яка
вігнмвіглм гм Пмймедлля [4] жабджндфує мтмомлу ра нігрозкалля гомкагпщкмгм нмоягку в пугат ж кдрмы
првмодлля лайделзт укмв сулкуімлувалля пугів і гіяйщлмпрі пуггів в
Укоаїлі.
Ваорм жажлафзрз, цм жгагалмы
нмпралмвмы КМУ лд буйм жабмомлдлм
номвдгдлля жатмгів (ракзкз жатмгакз
ваорм взжларз пугмві жапігалля), лдмбтіглзт гйя жабджндфдлля омбмрз
агкіліпроарзвлзт пугів жа укмвз жабджндфдлля уфаплзків жапмбакз ілгзвігуайщлмгм жатзпру, жмкодка одпні-
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оармоакз абм жатзплзкз капкакз, у
рмку фзпйі взгмрмвйдлзкз пакмпріилм, а ракме гмрозкалля вігнмвіглзт
паліраолзт ра номрзднігдкіфлзт жатмгів вігнмвіглм гм нн.7 н.2 Пмпралмвз.
За укмв вігпурлмпрі жакмлмгавфмї
одгйакдлрауії ра одкмкдлгауіилмгм
таоакрдоу акру Уоягу цмгм впралмвйдлля каоалрзлу буйа акрзвіжмвала
омбмра могалів пуггівпщкмгм пакмвоягувалля, які влапйігмк номвдгдлля
пугмвм-кмлпрзрууіилмї
одсмокз
2016-2017 оо. лабуйз лмвзт нмвлмваедлщ.
Наибійщхзи гмпйіглзущкзи ілрдодп нодгправйяє алайіж мпмбйзвмпрди
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в
укмват каоалрзлу, цм і взпрунає кдрмю галмї омбмрз. Агкіліпроарзвлд
пугмфзлпрвм сулкуімлайщлм ра пурліплм вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів
пугмфзлпрва. Ймку нозракалла акрзвла номудпуайщла омйщ пугу, яка нмяплыєрщпя ноавмжатзплзк нозжлафдлляк пзпрдкз агкіліпроарзвлмї
ыпрзуії. Такмку нозжлафдллы вігнмвігає нозлузн мсіуіилмгм ж’япувалля
впіт мбправзл у пноаві пугмк, якзи
нмйягає у жгіиплдллі вігнмвіглзт
жатмгів ж вйаплмї іліуіарзвз, в рмку
фзпйі, - цмгм взявйдлля ра взродбувалля гмкажів. Помудпуайщлі гії цмгм
ж’япувалля мбправзл пноавз ндвлмы
кіомы мбукмвйдлі и ілхмы мпмбйзвіпры агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва –
у пноават ном взжлалля оіхдлщ, гіи
фз бджгіяйщлмпрі пуб’єкра вйаглзт
нмвлмваедлщ мбмв’яжмк гмкажувалля
ноавмкіолмпрі ракзт оіхдлщ, гіи фз
бджгіяйщлмпрі нмкйагдлм жакмлмгавудк пакд ла пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ, а лд ла нмжзвафів. Такзи
нозлузн жа пвмїк жкіпрмк пвігфзрщ
ном мбкдедлля нозлузну кйапзфлмї
жкагайщлмпрі прмоіл ра кйапзфлмгм
нігтмгу гм гзпнмжзрзвлмпрі, які нозракаллі узвійщлмку ра гмпнмгаопщкмку пугмфзлпрву.
Опмбйзвіпрщ нозлузну мсіуіилмгм ж’япувалля впіт мбправзл у пноаві
пугмк мбукмвйдла сулкуімлайщлзк
нозжлафдлляк агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва – жабджндфдлляк кмлпрз-
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рууіилмгм ноава ла пноавдгйзвзи пуг
в нубйіфлм-ноавмвзт віглмпзлат, взкмлалляк ноавмжатзплмї пноякмвалмпрі у пноават «гомкагялзл 23номрз
гдоеавз», жабджндфдлляк ра гмрозкалляк нозлузну вдотмвдлпрва ноава. Нд взкйзкає пуклівів рми сакр,
цм ракд нозжлафдлля лабуває мпмбйзвмї жлафуцмпрі в укмват взкухдлмгм мбкдедлля ноав і пвмбмг гомкагял у жв’яжку іж впралмвйдлляк каоалрзлу в Укоаїлі.
Зажлафзкм, цм мкодкі апндкрз
сулкуімлувалля
агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва в Укоаїлі є нмпріилзк
нодгкдрмк гмпйігедлля укоаїлпщкзт
ноавлзків. У ущмку жв’яжку ваорм
жгагарз омбмрз В. Б. Авдо’ялмва,
В. М. Бдвждлка,
Ю. П. Бзряка,
Е. Ф. Ддкпщкмгм,
А. Т. Кмкжыка,
Р. О. Куибігз,
О. В. Кужщкдлкм,
І. Б. Кмйіухка,
Р. С. Мдйщлзка,
Ю. С. Пдгщка,
Н. Б. Пзпаодлкм,
О. П. Рябфдлкм, М. М. Тзцдлка ра
ілхзт. Нмві ланояккз гйя лаукмвмгм
нмхуку цмгм мпмбйзвмпрди вігноавйдлля агкіліпроарзвлмгм пугафзлпрва
буйз
жукмвйдлі
пугмвмкмлпрзрууіилмы одсмокмы 20162017 оо., мглак номбйдкз сулкуімлувалля агкіліпроарзвлзт пугів в укмват мпмбйзвзт пмуіайщлм-ноавмвзт
кмлрдкпрів (в ндоімг днігдкіи фз в
укмват ноавмвмгм одезку лагжвзфаилмгм пралу) цд лд прайз нмхзодлзк фз акруайщлзк нодгкдрмк лаукмвмї одсйдкпії вірфзжлялзт ноавлзків.
Вігпурліпрщ жакмлмгавфмї одгуйяуії нмоягку гіяйщлмпрі пугмвмї гійкз
вйагз в укмват каоалрзлу пнозяйа
акрзвіжауії омбмрз могалів пуггівпщкмгм пакмвоягувалля – жмкодка, Рагз
пуггів Укоаїлз. Як взцзи нмпріилм
гіыфзи кіе ж’їжгакз пуггів могал
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля [5],
Рага пуггів Укоаїлз йзпрмк № 9 оп186/20 віг 16.03.2020 о. [6] жвдолуйапщ гм Вдотмвлмгм Сугу, Взцмгм
алрзкмоунуіилмгм пугу, кіпудвзт ра
андйяуіилзт пугів, а ракме Взцмї
оагз ноавмпуггя, Ддоеавлмї пугмвмї
агкіліпроауії ра ілхзт могалів ж нмвігмкйдлляк ном впралмвйдлля мпмб-

йзвмгм одезку омбмрз пугів Укоаїлз.
Цди одезк нм пурі жаномвагзв гдкійщка номудпуайщлзт проардгіи гіяйщлмпрі пугів в укмват каоалрзлу:
1) кмейзвіпрщ вігкйагдлля пноав у
жв’яжку ж каоалрзллзкз жатмгакз;
2) жгіиплдлля
пугмвмгм
омжгйягу
пноав бдж уфапрі прмоіл, в нмоягку
нзпщкмвмгм номвагедлля; 3) омжгйяг
пноав у одезкі вігдмкмлсдодлуії.
Дм рмгм е, у жажлафдлмку йзпрі
буйм лагмймхдлм ла жкдлхдллі кійщкмпрі пугмвзт жапігалщ номрягмк омбмфмгм гля, нознзлдллі жатмгів, лд
нмв’яжалзт ж номудпуайщлмы гіяйщліпры пугу ра жабджндфдлляк гіяйщлмпрі
могалів пугмвмї вйагз, нознзлдллі
номвдгдлля мпмбзпрмгм нозимку гомкагял, ндодгбафдлм мбкдедлля цмгм
гмнупку в пугмві жапігалля мпіб, які
лд є уфаплзкакз пугмвзт жапігалщ ра
мпіб, цм каырщ мжлакз одпніоармолзт
жатвмоывалщ, уфаплзкак пноавз жаномнмлмвалм жлаимкзрзпщ ж кардоіайакз пноав у гзпралуіилмку одезкі.
Рага пуггів одкмкдлгувайа гомкагялак урозкарзпя віг вігвігувалля
нозкіцдлля пугу, мпмбйзвм жа лаявлмпрі жатвмоывалля (кахдйщ, пйабкіпрщ, жагута), ра лагаварз впі лдмбтіглі гмкукдлрз (нмжмвз, жаявз, пкаогз, вігжзвз, нмяплдлля, кймнмралля
рмцм) в дйдкромллмку взгйягі ла
дйдкромллу агодпу пугу, фдодж мпмбзпрзи дйдкромллзи кабілдр в пзпрдкі
«Ейдкромллзи Суг», нмхрмы, сакпмк
абм гзпралуіилзкз жапмбакз жв’яжку.
Окодку увагу жвдолікм ла рд, цм
нігнзпалзи гмймвмы Рагз пуггів
йзпр-нмвігмкйдлля лд кає вкажівкз
ла одквіжзрз вігнмвіглмгм оіхдлля
Рагз пуггів (якд, гм одфі, буйм утвайдлм лапрунлмгм гля ніпйя вігнмвіглмгм йзпра [7]), цм правзрщ ніг нзралля мбґоулрмваліпрщ і гмуійщліпрщ
мбоалмї Гмймвмы Рагз пуггів номудпуайщлмї смокз (йзпр-нмвігмкйдлля)
гйя впралмвйдлля мпмбйзвмгм одезку
омбмрз пугів Укоаїлз.
Як бафзкм, жкіпр оіхдлля Рагз
пуггів гмвмйі пзпрдклм водгуйщмвує
номудпуайщлі мпмбйзвмпрі вігноавйдлля ноавмпуггя в укмват каоалрзлу, номрд, у рми ед фап, лд впралмв-

23

Публiчне право № 1 (37) (2020)
йыє єгзлу ноавмву ноакрзку гіяйщлмпрі пугів, лд воатмвує пндуіайіжауіы, ілпралуіиліпрщ пугів ра кардгмоії
пноав, лд взжлафає пнмпмбз жабджндфдлля нубйіфлмпрі пугмвзт номудпів
(жваеаыфз ла гйапліпрщ пугмвмгм
номудпу ра имгм нмвлд сікпувалля
рдтліфлзкз жапмбакз як мглу ж мплмвлзт жапаг пугмфзлпрва (н. 6 ф. 1
пр. 129 Кмлпрзрууії)), цм вігнмвіглм
гм пр. 6 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг [8]
кає жатзцарз мпмбу віг раєклмгм, лд
нігкмлромйщлмгм пупнійщпрву вігноавйдлля ноавмпуггя.
Офдвзглм, цм жа ракзт укмв акруайіжуырщпя озжзкз лджабджндфдлля
нозлузну вдотмвдлпрва ноава в
Укоаїлі пзпрдкмы агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва, жмкодка цмгм ракзт
имгм дйдкдлрів, як жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ, жабмомла пвавіййя ра гмпрун гм ноавмпуггя (гмкйагліхд гзв. [9]). Наибійщх уоаедлзкз
праырщ і ракі дйдкдлрз ноава ла пугмвзи жатзпр, як ноавм ла омжгйяг
пноавз; нубйіфліпрщ омжгйягу пноавз
ра номгмймхдлля оіхдлля; омжуклзи
промк омжгйягу пноавз; омжгйяг пноавз пугмк, впралмвйдлзк жакмлмк (вігнмвіглм гм ф. 1. пр. 6 Кмлвдлуії ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг). Поакрзка пугів в укмват
мпмбйзвмгм одезку омбмрз в ндоімг
каоалрзлу прає ндвлзк фзлмк жайделмы віг оіхдлщ кдоівлзурва пугу, цм
у ндопндкрзві жукмвйыє озжзкз ндодвзцдлля нмвлмваедлщ пуггякз ра
лдгмрозкалля нозлузнів агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва.
Поавмва лдвзжлафдліпрщ мпмбйзвмгм одезку омбмрз пугів пнозяйа
нмяві оіжлмкалірлзт проардгіи гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлзт пугів в укмват каоалрзлу. Зунзлзкмпщ ла алайіжі мкодкзт ноакрзфлзт кдипів.
Вігнмвіглм гм галзт пугмвмї прарзпрзкз1 агкіліпроарзвлзкз пугакз
жа ндоімг ж 12.03.2020 омку гм
30.03.2020 омку буйм нмпралмвйдлм

658 утвай ном жунзлдлля номвагедлля у пноаві, в якзт пугз фдодж впралмвйдлля каоалрзлу жапрмпувайз
алаймгіы жакмлу . Скмозправхзпщ ла
нігправі н. 1 ф. 2 пр. 236 КАС Укоаїлз
[10] ноавмк пугу ла жунзлдлля номвагедлля у пноаві в оажі жатвмоывалля уфаплзка пноавз, нігрвдогедлмгм кдгзфлмы гмвігкмы, цм ндодхкмгеає нозбурры гм пугу, якцм имгм
мпмбзпра уфапрщ бугд взжлала пугмк
мбмв’яжкмвмы, гм мгуеалля, гдякі
агкіліпроарзвлі пугз взжлафзйз в
якмпрі птмемгм взнагку пзруауіы,
пнозфзлдлу кмомлавіоупмк COVID19, цм пкйайапя ла рдозрмоії Укоаїлз,
ра жунзлзйз номвагедлля у пноават
гйя жатзпру езрря ра жгмомв`я уфаплзків пноавз гм жавдохдлля мбкдеувайщлзт номрзднігдкіфлзт жатмгів.
Такі взнагкз кмела жупроірз у ноакрзуі гіяйщлмпрі Огдпщкмгм мкоуелмгм
агкіліпроарзвлмгм пугу (утвайа віг
18 бдоджля 2020 омку у пноаві
№ 815/409/18 [11]), Кіомвмгоагпщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу
(утвайа віг 26 бдоджля 2020 омку у
пноаві № 340/164/20 [12]), Чдолігівпщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм
пугу (утвайа віг 26 бдоджля 2020 омку у пноаві № 620/185/20 [13]).
В могаліжауіиліи нймцзлі гдякі
мкоуелі агкіліпроарзвлі пугз лд жаномвагзйз пувмоі мбкдедлля ніг фап
каоалрзлу: Чдолівдущкзи мкоуелзи
агкіліпроарзвлзи пуг [14], Занмоіжщкзи мкоуелзи агкіліпроарзвлзи пуг
[15], Лщвівпщкзи мкоуелзи агкіліпроарзвлзи пуг [16] лд жабмомлзйз
уфаплзкак пноав абм війщлзк пйутафак вігвігуварз пугмві жапігалля,
жабджндфзвхз нубйіфліпрщ пугмвмгм
номудпу. Ці пугз йзхд одкмкдлгувайз гомкагялак урозкарзпщ віг вігвігувалщ пугу, а ракме жвдолуйз увагу
прмоіл ла кмейзвіпрщ кймнмрарз ном
омжгйяг пноав бдж їтлщмї уфапрі.
У рми ед фап, Тодріи андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг [17] жаномвагзв жабмомлу ла вігвігувалля

_________________
1
Срарзпрзфлі галі псмокмвалі аврмомк ла нігправі нмхуку жа вігнмвіглзкз кардгмоіякз
у Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт оіхдлщ.
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пугмвзт упралмв, П'ярзи андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг [18] жабмомлзв втіг у бугівйы пугу ра ндодкіцдлля нм рдозрмоії пугу гйя
вігвігувафів
пугу
бдж
жапмбів
ілгзвігуайщлмгм
жатзпру.
Стмеі
жатмгз жаномвагедлм лакажмк Гмймвз Хаоківпщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу віг 18.03.2020 о.
№ 04-05/8 [19], якзи гм рмгм е взжлафзв гмнупк уфаплзків пугмвмгм
номудпу гм уфапрі у пугмвмку жапігаллі йзхд у взкйыфлмку взнагку
ла нігправі омжнмоягедлля гмймвуыфмгм пуггі (н. 4. лакажу). Рмжгйягаыфз ракі нозкйагз ваейзвм лагмймпзрз, цм Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз у пвмїи ноакрзуі лдмглмоажмвм
лагмймхував, цм ноавм ла гмпрун гм
пугу лд є абпмйырлзк: вмлм кмед
бурз ніггалд гмнупрзкзк мбкдедлляк, мпкійщкз взкагає жа пвмєы нозомгмы гдоеавлмгм одгуйывалля.
Ддоеавз-уфаплзуі Кмлвдлуії жатзпр
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг кмозпруырщпя у ущмку нзраллі
ндвлмы пвмбмгмы омжпугу. Оглак
Суг нмвзлдл нозилярз в мпралліи
ілпралуії оіхдлля цмгм гмрозкалля
взкмг Кмлвдлуії; віл нмвзлдл ндодкмларзпщ у рмку, цм ноавм гмпруну
гм пугу лд мбкдеуєрщпя ракзк фзлмк фз ракмы кіомы, цм пака пурщ
ноава бугд жвдгдла лалівдущ. Коік
рмгм, нмгіблд мбкдедлля лд бугд
вігнмвігарз пр. 6 Кмлвдлуії, якцм
вмлм лд ндодпйігує йдгірзклмї кдрз
ра лд іплує омжуклмї номнмоуіилмпрі
кіе взкмозпралзкз жапмбакз ра нмпралмвйдлмы кдрмы (пноава «нозлу
Літрдлхрдилу Галп-Агак ІІ номрз
Нікдффзлз» [20]).
Капауіилзи агкіліпроарзвлзи пуг
у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу [21] ндодмоієлрував мкодкі номудпуайщлі мпмбйзвмпрі пвмєї гіяйщлмпрі, жмкодка,
кілікіжував омжгйяг пноав у нмоягку
уплмгм номвагедлля, жомбзвхз акудлр ла омжгйягі бійщхмпрі пноав у
нмоягку нзпщкмвмгм номвагедлля.
Так пакм вфзлзйз і гдякі агкіліпроарзвлі пугз андйяуіилмї ілпралуії –
жмкодка, Сщмкзи андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг.

Ддякі Гмймвз пугів (нозкіомк,
гмймва Віллзущкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм
пугу,
лакаж
віг
17.03.2020 № 008) пвмїкз лакажакз
номгубйывайз одкмкдлгауії Рагз
пуггів Укоаїлз, гдрайіжувавхз одкмкдлгауії цмгм номсійакрзкз ілсдкуіилзт жатвмоывалщ гйя ноауівлзків
пугу [22].
Позвдораырщ увагу і мкодкі взнагкз ймкайщлмї ноавмрвмофмпрі у
гіяйщлмпрі кдоівлзурва пугів. Позкіомк, Гмймва Доугмгм андйяуіилмгм
агкіліпроарзвлмгм пугу 3 квірля 2020
омку нозиляв омжнмоягедлля №0408/10 «Пом гмгаркмві жатмгз жанмбігалля нмхзодллы кмомлавіоуплмї
ілсдкуії (COVID-19)» [23], якзк
впралмвзв жгіиплдлля вігноавйдлля
ноавмпуггя ж уоатувалляк упіт мбкдедлщ ра взкмг, взжлафдлзт Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз. Цзк омжнмоягедлляк гмймва пугу сакрзфлм
нмправзв нзралля вігноавйдлля ноавмпуггя у жайделіпрщ віг гіяйщлмпрі
Ддоеавлмї пугмвмї агкіліпроауії, жажлафзвхз, цм гмкукдлр впрунає в
жакмллу пзйу ж кмкдлру мрозкалля
вігнмвіглмгм сілалпувалля ра жабджндфдлля пугу жапмбакз ілгзвігуайщлмгм жатзпру ноауівлзків пугу і паліраиждоів гйя мбомбкз оук і нозкіцдлщ ра гіє гм кмкдлру нмвлмгм їт
взкмозпралля абм гм жакілфдлля вігнмвіглмгм сілалпувалля.
Як жапвігфує мнозйыглдла пугмва
прарзпрзка, ілрдлпзвліпрщ омжгйягу
пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз у
ндоімг каоалрзлу в гдякзт пугмвзт
упралмват жкдлхзйапщ каиед угвіфі.
Накагаыфзпщ жабджндфзрз байалп кіе
лдмбтігліпры жгіиплдлля пугмфзлпрва
ра жабджндфдлляк кмлпрзрууіилзт
ноав гомкагял ла пугмвзи жатзпр,
езрря ра жгмомв’я, Вмпщкзи агкіліпроарзвлзи андйяуіилзи пуг у ндоімг ж
12 бдоджля нм 03 квірля жгіиплзв
андйяуіилзи ндодгйяг 59% нозжлафдлзт агкіліпроарзвлзт пноав (омжгйялувхз 465 ж 782 пноав, нозжлафдлзт
гм омжгйягу) [24].
Дмвмйі нмхзодлзк в укмват каоалрзлу гйя агкіліпроарзвлзт пугів
прайм жвдолдлля гм гомкагял ж одкм-
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кдлгауієы взкмозпралля гзпралуіилзт хйятів жвдолдлля гм пугу ра жапрмпувалля дйдкромллмгм смокару
гмпруну гм пугмфзлпрва. Наибійщх
пдовіпммоієлрмвалзк пугмк у ущмку
ланоякі кмела взжларз Сщмкзи андйяуіилзи агкіліпроарзвлзи пуг, якзи
лд йзхд омжомбзв ілсмгоасіку цмгм
кмозпрувалля Е-нмпйугакз пугу, айд
и мглзк іж ндохзт номвів млйаилжапігалля іж взкмозпралляк номгоакз
ZOOM у одезкі кмлсдодлуії [25].
Окодкмї увагз нмродбує алайіж
жапрмпувалля пугакз гйя номвдгдлля
пугмвзт жапігалщ жажлафдлмгм взцд
одезку вігдмкмлсдодлуії. З кдрмы
улмокувалля пзруауії, цм взлзкйа,
ла жапігаллі Взцмї оагз ноавмпуггя
26 бдоджля 2020 омку буйм утвайдлм
нубйіфлд жвдолдлля гм Поджзгдлра
Укоаїлз ра Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз [26] іж номнмжзуієы влдпрз жкілз
гм номудпуайщлзт кмгдкпів, які б жабджндфзйз ноавм мпіб ла гмпрун гм
ноавмпуггя в укмват каоалрзлу, жаномвагедлмгм ж кдрмы жанмбігалля
нмхзодллы ла рдозрмоії Укоаїлз 26
кмомлавіоупу COVID-19, у фапрзлі
номвдгдлля жапігалщ могалів пугмвмї
вйагз в одезкі одайщлмгм фапу фдодж
Ілрдолдр ра номгмведлля/жунзлдлля
промків ла мпкаоедлля пугмвзт оіхдлщ.
02.04.2020 о. лабоав фзллмпрі Закмл Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм
гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз,
пноякмвалзт ла жабджндфдлля гмгаркмвзт пмуіайщлзт ра дкмлмкіфлзт
гаоалріи у жв’яжку ж нмхзодлляк кмомлавіоуплмї твмомбз (COVID-19)»
[27], вігнмвіглм гм якмгм уфаплзкакз
пноавз лагалм кмейзвіпрщ боарз
уфапрщ у пугмвмку жапігаллі в одезкі
вігдмкмлсдодлуії нмжа кдеакз нозкіцдлля пугу ж взкмозпралляк вйаплзт рдтліфлзт жапмбів.
Згмгмк лакажмк Ддоеавлмї пугмвмї
агкіліпроауії
Укоаїлз
віг
08.04.2020 № 169 [28] буйм жарвдогедлм Пмоягмк омбмрз ж рдтліфлзкз
жапмбакз вігдмкмлсдодлужв’яжку ніг
фап пугмвмгм жапігалля в агкіліпроарзвлмку, узвійщлмку ра гмпнмгаопщкмку номудпат жа уфапрі прмоіл нмжа
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кдеакз нозкіцдлля пугу. Нд взкйзкає пуклівів рми сакр, цм жапрмпувалля ракмї пуфаплмї кмкулікауіилмї
рдтлмймгії взпрунає жапмбмк омжхзодлля кмейзвмпрди вігноавйдлля
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в
укмват каоалрзлу, номрд вмла кає
пуррєві лдгмйікз цмгм кмейзвмпрі
«жозву» пугмвмгм жапігалля фдодж
рдтліфлі номбйдкз (лдякіплзи Ілрдолдр-жв’яжмк, вігпурліпрщ проуку рмцм), а ракме номбйдкарзжує номудгуоу нігрвдогедлля мпмбз уфаплзка
пноавз.
Вйаплд 08 квірля 2020 омку кмела буйм б взжлафзрз вігноавлмы рмфкмы «ндодтмгу» агкіліпроарзвлмгм ра
и впщмгм лауімлайщлмгм пугмфзлпрва
гм ноакрзкз млйаил-жапігалщ як одайщлмпрі пугмвмгм номудпу в укмват
каоалрзлу. «Пімлдомк» у ущмку ланоякі пйіг взжларз пуггы Дліномндромвпщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу А. Ю. Рзцдлкм, якзи утваймы віг 03.04.2020 о. у пноаві
№ 160/2860/20 (рмбрм цд ла кмкдлр
вігпурлмпрі жарвдогедлмгм ДСА Пмоягку), нмпйугмвуыфзпщ лдмбтігліпры
жабджндфдлля ноава ла гмпрун гм ноавмпуггя, оівліпры уфаплзків номудпу
ндодг жакмлмк і пугмк ра ж кдрмы
жабджндфдлля пвмєфаплмгм омжгйягу
агкіліпроарзвлмї пноавз жагмвмйщлзв
кймнмралля нодгправлзка нмжзвафа
ра нозжлафзв номвдгдлля пугмвмгм
жапігалля в одезкі вігдмкмлсдодлуії
(жа гмнмкмгмы гмгарку Zoom) нмжа
кдеакз пугу ла 13 квірля 2020 омку.
У жажлафдліи утвайі пуггя лд йзхд
кмодкрлм мбґоулрував лдмбтігліпрщ
жапрмпувалля ракмї кмкулікауіилмї
рдтлмймгії, айд и ланоавзв прмомлак
ілпроукуіы цмгм жапрмпувалля Zoomгмгарку ра нмвігмкзв впі лдмбтіглі
одквіжзрз – нмпзйалля ра ігдлрзсікармо. За номвдгдлляк жапігалля кмела буйм пнмпрдоігарз млйаил жа гмнмкмгмы нйарсмокз Youtube, фзк
буйм жабджндфдлм нубйіфлзи таоакрдо
омжгйягу агкіліпроарзвлмї пноавз.
Помрд ваорм жвдолурз увагу і ла
ілхі лмвмвдгдлля, жаномвагедлі Закмлмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл
гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаї-

Особливості адміністративного судочинства в умовах карантину, . . .
лз, пноякмвалзт ла жабджндфдлля
гмгаркмвзт пмуіайщлзт ра дкмлмкіфлзт гаоалріи у жв’яжку ж нмхзодлляк
кмомлавіоуплмї твмомбз (COVID19)». Змкодка, ла ндоімг гії каоалрзлу жакмл ндодгбафзв аврмкарзфлд номгмведлля промків жвдолдлля гм
пугу ра номудпуайщлзт промків у, жмкодка, агкіліпроарзвлзт пноават ла
промк гії каоалрзлу. В ракзи пнмпіб
ла ндоімг каоалрзлу жакмлмгавдущ
жакоінзв кмейзвіпрщ гйя пугу жгіиплыварз номудпуайщлзи взбіо – вігноавйярз ноавмпуггя ж номвдгдлляк
пугмвзт жапігалщ в одезкі вігдмкмлсдодлуії ж уфаплзкакз, які ндодбуваырщ нмжа кдеакз нозкіцдлщ пугів,
жабджндфуыфз в ракзи пнмпіб гмпрун
гомкагял гм ноавмпуггя, абм вігкйагарз омжгйяг пноав, які ндодбуваырщ
в їтлщмку номвагедллі. І раку гзпкодуіы номудпуайщлмгм взбмоу пугу
кз омжгйягаєкм ж нмжзуіи нмпйабйдлля гмпруну гм ноавмпуггя, мпкійщкз
жаномвагедлі жкілз сакрзфлм нмжбавйяырщ
пугз
сулкуімлайщлмгм
мбмв’яжку вігноавйярз ноавмпуггя в
ндоімг каоалрзлу, цм правзрщ ніг
пуклів жабджндфдлля нозлузну вдотмвдлпрва ноава пугмвмы гійкмы вйагз в Укоаїлі.
З кдрмы кілікіжауії жажлафдлзт
озжзків, ла лаху гукку, в кмлпроукуіят вігнмвіглзт лмвзт лмок жакмлмгавдущ кав впралмвзрз, цм вігкйагдлля омжгйягу пноав у пугмвзт жапігаллят вігбуваєрщпя жа укмвз вігпурлмпрі в уфаплзка пноавз рдтліфлмї
кмейзвмпрі жабджндфзрз вйаплзкз
жапмбакз
вігдмкмлсдодлужв’яжку
пвмы уфапрщ у пугмвмку жапігаллі
нмжа кдеакз пугмвмгм нозкіцдлля.
Така ноавмва нмжзуія пнозяйа б смокуваллы єгзлмї ноавмвмї ноакрзкз
гіяйщлмпрі агкіліпроарзвлзт пугів ла
ндоімг каоалрзлу. Оглак акруайщла
лаявліпрщ номудпуайщлмгм взбмоу в
нмгайщхмку жукмвйыварзкд нмхзодлля ноакрзкз вігкйагалля омжгйя-

гу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз.
Цди взплмвмк нігрвдогеуырщ вед
лаявлі прарзпрзфлі галі2: в ндоімг ж
12 нм 30 бдоджля 2020 омку агкіліпроарзвлі пугз ндохмї ілпралуії нмпралмвзйз 207 утвай ном жагмвмйдлля
кймнмралля ном номвдгдлля пугмвмгм
жапігалля в одезкі вігдмкмлсдодлуії,
ноз ущмку, нмпралмвзйз 433 утвайз
ном вігкмву в номвдгдллі пугмвзт
жапігалщ в ракмку одезкі.
Пмхзодлля ноакрзкз жапрмпувалля агкіліпроарзвлзкз пугакз
лмокз ном номгмведлля впіт номудпуайщлзт промків мбукмвйыє нмяву
лагкіолмгм лавалраедлля в омбмрі
пугів ніпйя жавдохдлля каоалрзлу,
правйяфз ніг пуклів і якіпрщ вігноавйдлля ноавмпуггя, і жабджндфдлля
ракмгм дйдкдлру ноава ла пугмвзи
жатзпр, як омжгйяг пноавз у омжуклзи
промк. Дмгакм гм ущмгм і рд, цм жавдохдлля каоалрзлу лд гаоалруварзкд
ндопндкрзву лдкмейзвмпрі имгм нмврмолмгм жаномвагедлля, у жв’яжку ж
фзк водгуйывалля пзруауії, цм пкйайапщ, нмродбує гмгаркмвмгм одагувалля і жакмлмгавуя, і могалів пуггівпщкмгм пакмвоягувалля.
Наоажі мфдвзглзк є рд, цм номбйдкла пзруауія ж взлзклдлляк оіжлмкалірлмї пугмвмї ноакрзкз омжгйягу пноав у ндоімг каоалрзлу ра вігнмвіглзкз лапйігкакз ущмгм явзца
кмгйа бурз лівдйщмвала, якбз в
Укоаїлі сулкуімлувайа Єгзла пугмва ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіила
пзпрдка (ЄСІТС), цм кайа жаноауыварз цд ж 01.03.2019 омку (вігнмвіглм гм мгмймхдлля, мнубйікмвалмгм 1
гоугля 2018 омку в гаждрі «Гмймп
Укоаїлз» [29]). Як пноавдгйзвм жажлафає О. Бдолажык, жапрмпувалля
ЄСІТС гає жкмгу ндодлдпрз бійщхіпрщ дранів номудпу жгіиплдлля пугмфзлпрва, а ракме сулкуіи ж мбпйугмвувалля гіяйщлмпрі цмгм жгіиплдлля ноавмпуггя, в дйдкромллу смоку, аврмкарзжуварз алайірзфлі, км-

_________________
2
Срарзпрзфлі галі псмокмвалі аврмомк ла нігправі нмхуку жа вігнмвіглзкз кардгмоіякз
у Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт оіхдлщ.
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лірмозлгмві, прарзпрзфлі ра ілхі
мндоауії [30, п. 326]. В. С. Мзйщудва
нмв’яжує взкмозпралля ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилзт рдтлмймгіи ж
ноакрзфлзк нігвзцдлляк гмпрунлмпрі гм ноавмпуггя, нмвлмуіллмы ра
уійіплмы кмкулікауієы кіе упіка
уфаплзкакз пугмвмгм номудпу ра
оіжлзкз гдоеавлзкз могалакз, бджндкмы жбдоігалля кардоіайів пноавз,
вномвагедлля взпмкмгм євомндипщкмгм оівля сулкуімлувалля пугмвмї
пзпрдкз в Укоаїлі [31, п. 119].
Ваорм лагагарз, цм хзомкд вномвагедлля ілсмокауіилзт рдтлмймгіи
у омбмру пугів, могалів ра упралмв
пзпрдкз ноавмпуггя, а ракме аврмкарзжауія їтлщмї гіяйщлмпрі буйз взжлафдлі мглзк іж кйыфмвзт апндкрів
Сроардгії одсмокувалля пугмупромы,
пугмфзлпрва ра пукіелзт ноавмвзт
ілпрзрурів ла 2015-2020 омкз, птвайдлмї Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз
віг 20 роавля 2015 омку № 276 [32], а
првмодлля ЄСІТС ндодгбафдлм Закмлмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм
Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, Кмгдкпу
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз ра ілхзт жакмлмгавфзт акрів»
[33]. Вйаплзкмк ЄСТІС взжлафдлм
Ддоеавлу Сугмву Агкіліпроауіы
Укоаїлз, а агкіліпроармомк і рдтліфлзк омжомблзкмк – гдоеавлд нігнозєкпрвм «Ілсмокауіилі пугмві пзпрдкз».
28.02.2019 омку Взца оага ноавмпуггя утвайзйа оіхдлля № 624/0/
15-19 [34] ном нмвдолдлля Ддоеавліи
пугмвіи агкіліпроауії Укоаїлз номдкру Пмймедлля ном Єгзлу пугмву
ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилу
пзпрдку ла гммноауывалля і жаномнмлувалля Ддоеавліи пугмвіи агкіліпроауії Укоаїлз вігкйзкарз мгмймхдлля ном првмодлля ра жабджндфдлля
сулкуімлувалля Єгзлмї пугмвмї ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилмї пзпрдкз, віг рдокілувавхз нмфармк омбмрз ЄСІТС. Пігправмы гйя утвайдлля ракмгм оіхдлля прайз фзпйдллі
жауваедлля гм номдкру Пмймедлля
віг кіпудвзт ра андйяуіилзт пугів,
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Капауіилмгм агкіліпроарзвлмгм пугу
ра Капауіилмгм козкілайщлмгм пугу у
пкйагі Вдотмвлмгм Сугу, Гдлдоайщлмї
номкуоаруоз Укоаїлз, Міліпрдопрва
ыпрзуії Укоаїлз, які нігйягайз мноауываллы.
Накажмк Гмймвз Ддоеавлмї пугмвмї
агкіліпроауії
Укоаїлз
віг
07.11.2019 омку № 1096 [35] буйм
жарвдогедлм лмву Кмлуднуіы нмбугмвз Єгзлмї пугмвмї ілсмокауіилмїрдйдкмкулікауіилмї пзпрдкз, якмы
взжлафдла проукруоа, могаліжауія ра
нозлузнз нмбугмвз ЄСІТС ж взкмозпралляк
пуфаплзт
номгоаклмрдтліфлзт жапмбів, номрд ж ущмгм фапу
омбмра в ланоякку жаномвагедлля
ЄСІСТ лд лабуйа взгзкзт оджуйщрарів.
Лзхд 27.03.2020 омку (сакрзфлм
жа гва рзелі ж нмфарку каоалрзлу)
Взца оага ноавмпуггя жвдолуйапщ гм
Ддоеавлмї
пугмвмї
агкіліпроауії
Укоаїлз [36] цмгм нозпкмодлля омбмрз лаг ЄСІТС, гмоуфзвхз лдвігкйаглм лагарз ла жарвдогедлля нмймедлля ном ЄСІТС в фапрзлі жабджндфдлля уфапрі мпіб у пугмвзт жапігаллят гзпралуіилм. У ущмку жвдолдллі жажлафдлм, цм Єгзла пугмва ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіила
пзпрдка нмвзлла жаноауыварз лд
ніжліхд 1 роавля 2020 омку. Зваеаыфз ла віомгігліпрщ номгмведлля каоалрзлу, ракі гії Взцмї оагз ноавмпуггя вбафаырщпя гмодфлзкз, тмф і жаніжлійзкз.
Пігбзваыфз нігпуккз жажлафзкм,
цм пмуіайщлм-ноавмва одайщліпрщ одезку каоалрзлу в Укоаїлі акруайіжувайа гаоалрії жабджндфдлля гмрозкалля кмлпрзрууіилзт ноав пзпрдкмы
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, цм,
ла лахд ндодкмлалля, кайа прарз
сйагкалмк взкмозпралля лмвірліт
ілсмокауіилм-кмкулікауіилзт рдтлмймгіи гйя жабджндфдлля вігноавйдлля
ноавмпуггя.
Вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм одгуйывалля мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в ндоімг каоалрзлу ра жаніжлійа одакуія ла пзруауіы,
цм пкйайапщ, ж бмку взцмгм могалу
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля пнозя-

Особливості адміністративного судочинства в умовах карантину, . . .
йз нмяві оіжлмкалірлзт номудпуайщлзт проардгіи омжгйягу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз: вігкйагдлля омжгйягу пноав ж нмпзйалляк ла впралмвйдлзи каоалрзл; жунзлдлля номвагедлля у пноават гм жавдохдлля
номрзднігдкімймгіфлзт жатмгів жа
алаймгієы жакмлу (гм мгуеалля твмомгм); кдлх нмхзодлзк номгмведлля омжгйягу пноав іж жапрмпувалля
одезку вігдмкмлсдодлуіи (як в пугмвзт нозкіцдллят, рак і нмжа кдеакз пугу). Зваеаыфз ла ракі мпмбйзвмпрі, кмела кмлпраруварз жлзедлля
ілрдлпзвлмпрі омжгйягу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз ж номглмжмвалзк
озжзкмк нмгайщхмї ндодвалраедлмпрі
пугів у ніпйякаоалрзллзи ндоімг.
Ріхдлля цмгм жаномвагедлля
мпмбйзвмгм одезку омбмрз Рагмы
пуггів Укоаїлз жайзхзйм нмжа увагмы пндуіайіжауіы, ілпралуіиліпрщ

пугів ра кардгмоії пноав, лд взжлафзйм
пнмпмбз жабджндфдлля нубйіфлмпрі
пугмвзт номудпів. Впд уд акруайіжувайм озжзкз лджабджндфдлля нозлузну вдотмвдлпрва ноава в Укоаїлі пзпрдкмы агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, жмкодка цмгм ракзт имгм дйдкдлрів, як жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ, жабмомла пвавіййя ра гмпрун
гм ноавмпуггя.
Впралмвйдлля каоалрзлу пуррєвм
акруайіжувайм одайіжауіы кмлуднуії
дйдкромллзт пдовіпів у гіяйщлмпрі
пугів Укоаїлз, жапвігфзвхз лагайщлу
нмродбу нмфарку омбмрз Єгзлмї пугмвмї ілсмокауіилм-рдйдкмкулікауіилмї
пзпрдкз в Укоаїлі.
Зваеаыфз ла номгмведлля рдокілу гії каоалрзлу гм 11 роавля 2020
омку [37], номалайіжмвалі у лахмку
гмпйігедллі номбйдклі нзралля лабуваырщ мпмбйзвмї акруайщлмпрі.
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Гдмогієвпщкзи Ю. В. Опмбйзвмпрі агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в укмват каоалрзлу, впралмвйдлмгм гйя жанмбігалля нмхзодллы в Укоаїлі COVID-19
Срарря нозпвяфдла пзпрдклмку алайіжу мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва в укмват каоалрзлу, впралмвйдлмгм гйя жанмбігалля нмхзодллы в Укоаїлі
COVID-19. Снзоаыфзпщ ла алайіж лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, аврмо омбзрщ взплмвмк ном вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм одгуйывалля мпмбйзвмпрди агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва в ндоімг каоалрзлу ра жаніжлійу одакуіы ла уы пзруауіы ж бмку могалів
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля. Пігпукмвалм, цм рака пзруауія пнозяйа нмяві оіжлмкалірлзт номудпуайщлзт проардгіи омжгйягу пноав агкіліпроарзвлзкз пугакз, пдодг
якзт аврмо взмкодкйыє: вігкйагдлля омжгйягу пноав ж нмпзйалляк ла впралмвйдлзи
каоалрзл; жунзлдлля номвагедлля у пноават гм жавдохдлля номрзднігдкімймгіфлзт
жатмгів жа алаймгієы жакмлу; номгмведлля омжгйягу пноав іж жапрмпувалля одезку
вігдмкмлсдодлуіи. В праррі лагмймхуєрщпя ла акруайіжауії озжзків лджабджндфдлля
нозлузну вдотмвдлпрва ноава в Укоаїлі пзпрдкмы агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва,

31

Публiчне право № 1 (37) (2020)
жмкодка цмгм ракзт имгм дйдкдлрів, як жакмлліпрщ, ыозгзфла взжлафдліпрщ, жабмомла
пвавіййя ра гмпрун гм ноавмпуггя.
Кйыфмві пймва: агкіліпроарзвлд пугмфзлпрвм, агкіліпроарзвлзи пуг, агкіліпроарзвла ыпрзуія, каоалрзл, COVID-19, вдотмвдлпрвм ноава.

Гдмогздвпкзи Ю. В. Опмбдллмпрз агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в
упймвзят каоалрзла, упралмвйдллмгм гйя нодгмрвоацдлзя оапномпроалдлзя в
Укоазлд COVID-19
Срарщя нмпвяцдла пзпрдклмку алайзжу мпмбдллмпрди агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в упймвзят каоалрзла, упралмвйдллмгм гйя нодгмрвоацдлзя оапномпроалдлзя в Укоазлд COVID-19. Онзоаяпщ ла алайзж лмокарзвлм-ноавмвшт акрмв,
аврмо гдйадр вшвмг мб мрпурпрвзз жакмлмгардйщлмгм одгуйзомвалзя мпмбдллмпрди
агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в ндозмг каоалрзла з жанмжгайуы одакузы ла
ъру пзруаузы пм прмомлш могалмв пугдипкмгм пакмуноавйдлзя. Пмгшрмедлм, фрм ракая пзруаузя пнмпмбпрвмвайа нмявйдлзы оажйзфлшт номудппуайщлшт проардгзи оаппкмродлзя гдй агкзлзпроарзвлшкз пугакз, подгз кмрмошт аврмо вшгдйядр: мрймедлзд оаппкмродлзя гдй пм ппшйкми ла упралмвйдллши каоалрзл; нозмпралмвйдлзд
номзжвмгпрва в гдйат гм жавдохдлзя номрзвмънзгдкзмймгзфдпкзт кдомнозярзи нм
алаймгзз жакмла; номгмйедлзд оаппкмродлзя гдй п нозкдлдлздк одезка взгдмкмлсдодлузи. В прарщд мркдфадрпя мб акруайзжаузз озпкмв лдгаоалрзомвалзя нозлузна
вдотмвдлпрва ноава в Укоазлд пзпрдкми агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва, в
фапрлмпрз в мрлмхдлзз ракзт дгм ъйдкдлрмв, как жакмллмпрщ, ыозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ, жанодр номзжвмйа з гмпрун к ноавмпугзы.
Кйыфдвшд пймва: агкзлзпроарзвлмд пугмномзжвмгпрвм, агкзлзпроарзвлши пуг,
агкзлзпроарзвлая ыпрзузя, каоалрзл, COVID-19, вдотмвдлпрвм ноава.

Georgiievskyi Iu. The Peculiarities of Administrative Justice in Lockdown Conditions, Established to Prevent the COVID-19 Spread in Ukraine
The article is dedicated to a systematic analysis of the administrative justice peculiarities in the conditions of lockdown, established to prevent the spread of COVID-19 in
Ukraine. Analyzing the functional and essential features of administrative justice, the
author emphasizes the importance of administrative courts in the conditions of citizens'
rights and freedoms restriction due to lockdown in Ukraine. Basing on the analysis of
legal acts, the author concludes that there is no legislative regulation of the administrative justice peculiarities during lockdown period and the reaction to this situation by the
bodies of judicial self-government is delayed. It is shown that the decision of Judges
Council of Ukraine to introduce a special regime of court system activity during the
lockdown period hasn’t taken into account the specialization, the instinctiveness of the
courts and the categories of cases, hasn’t determined the ways of ensuring the publicity of
the trials, hasn’t established the unified legal practice of the courts activity. On balance,
this has contributed to the emergence of a variety of procedural strategies for the cases
consideration by administrative courts, among which the author identifies: postponement
of proceedings with reference to the established lockdown; suspension of proceedings
before the completion of anti-epidemiological measures by the law analogy; less common
continuation of litigation cases in video conferencing regime.
The paper emphasizes the reduction of the intensity of court cases consideration by
administrative courts with the predicted risks of further congestion of court cases in the
post-lockdown period. Mentioned strategies indicate the risks of rule of law guarantees by
the system of administrative justice, in particular due to such elements of rule of law
principal as legality, law certainty, prohibition of arbitrariness and access to the court.
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According to the author's view, the establishment of lockdown regime has significantly updated the implementation of the concept of electronic services in the activity of
Ukrainian court system, indicating the urgent need for the United Court Informational
and Telecommunicational System to start functioning in Ukraine.
Key words: administrative justice, administrative court, lockdown, COVID-19, rule
of law.
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Особливості впливу діяльності ОБСЄ
на реформування адміністративного
права України
У пуфаплзт укмват гймбайіжауії,
євомндїжауії ра кмлвдогдлуії ноавмвзт
пзпрдк кіелаомглд пнівомбірлзурвм
мтмнйыє ноакрзфлм впі псдоз пупнійщлмї гіяйщлмпрі і нмродбує впралмвйдлля жагайщлмнозилярлзт і жомжукійзт «ноавзй гоз» ла лаглауімлайщлмку оівлі. Зажвзфаи, уі сулкуії взкмлуырщ кіелаомглі могаліжауії хйятмк укйагдлля кіелаомглзт гмгмвмоів ра нозилярря акрів «к’якмгм»
ноава. Помрд рака кмгдйщ гймбайщлмгм уноавйілля, цм пкйайапя ла уди
фап, лд є мнрзкайщлмы ра ігдайщлмы
гйя впіт. Змкодка, номвіглі гдоеавз
кмеурщ жгіиплыварз внйзв ла номудпз смокувалля ра сулкуімлувалля
кіелаомглзт ілпрзрурів, кмодгуыфз
їт вігнмвіглм гм вйаплзт ілрдодпів,
абм взкмозпрмвуыфз кіелаомглі ілпрзрурз гйя внйзву ла нмйірзку пйабкіхзт гдоеав [1, п. 4] Рмйщ кіелаомглзт бджндкмвзт могаліжауіи нмпрунмвм жкілыєрщпя: жлафлмї вагз лабзоаырщ одгімлайщлі урвмодлля, які нмкйзкалі жгіиплыварз дсдкрзвлзи
внйзв ла нігрозкку кзоу, бджндкз,
гдкмкоарії, жатзпру ноав йыгзлз. На
євомндипщкмку кмлрзлдлрі ракзк
пуб’єкрмк є ОБСЄ – мгла ж лаиваейзвіхзт пкйаглзків пуфаплмї аотірдкруоз євомндипщкмї бджндкз.
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Помрд лзлі гіяйщліпрщ ОБСЄ взтмгзрщ жа кдеі бджндкмвмгм вдкрмоу.
Іж нігнзпалляк у 2018 омуі Ддкйаоауії ном узсомву дкмлмкіку як оухія
гйя пнозялля пнівомбірлзурву, бджндуі ра жомпраллы ра Ріхдлля ном
омжвзрмк йыгпщкмгм канірайу в узсомву днмту ОБСЄ впд бійщху увагу
нозвдорає гм номбйдк гіяйщлмпрі
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії в
псдоі лайделмгм воягувалля, egovernance, вігкозрмпрі, уфапрі пупнійщпрва у нозиляррі оіхдлщ, кмлромйы
жа нубйіфлзкз взроаракз, гіяйщлмпрі
нубйіфлзт пйуебмвуів [2].
У вірфзжлялмку ноавмвмку номпрмоі мпраллік фапмк ж’явзйапя ндвла
кійщкіпрщ лаукмвзт гмпйігедлщ нодгправлзків нмйірмймгії, кіелаомглмгм
нубйіфлмгм, євомндипщкмгм, кмлпрзрууіилмгм ноава, нозпвяфдлзт апндкрак
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз в оаккат жабджндфдлля бджндкз ла
одгімлайщлмку ра гймбайщлмку оівлят, жмкодка ОБСЄ (Б. Бабіл,
М. Баикуоармв, О. Гмобарык, О. Гоілдлкм, О. Ддйілпщкзи, А. Ддокаф,
Д. Куйдба, Д. Лмбмв, М. Хмкдлкм ра
іл.). Ндмбтіглм кмлпраруварз вігпурліпрщ лаукмвзт омжвігмк уфдлзтагкіліпроарзвіпрів цмгм внйзву гіяйщлмпрі ОБСЄ ла ноавмрвмофу, ноа-
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вмжапрмпмвлу, ноавмжатзплу гіяйщліпрщ пуб’єкрів нубйіфлмї вйагз.
Опраллє жвмгзрщпя йзхд гм кмлпрарауії сакру, цм гмомбмк ОБСЄ є
гедодймк агкіліпроарзвлмгм ноава
(«к’якмгм» ноава). Оглак ваейзвіпрщ
уієї рдкз жомпрає в укмват жбомилмгм
кмлсйікру ла Стмгі Укоаїлз, првмодлля віипщкмвм-узвійщлзт агкіліпроауіи, омжвзрку гдоеавлмї нмйірзкз у
псдоі мбмомлз, жайуфдлля Укоаїлз гм
номудпів жабджндфдлля кзоу, бджндкз,
пнівомбірлзурва ра праймгм омжвзрку
в Євомні, а мред, євомндїжауії нубйіфлмї нмйірзкз, агкіліпроарзвлмгм ноава в уіймку.
У сатмвіи євомндипщкіи йірдоаруоі взпймвйыєрщпя гукка, цм євомндипщкд ноавм рвмозрщпя упіка
пуб’єкракз кіелаомглмгм ноава, які
каырщ у лажві нозпйівлзк «євомндипщкзи» [3, п. 17]. Помрд лзлі Оогаліжауія ж бджндкз ра пнівомбірлзурва в
Євомні (Organization on Security and
Co-operation in Europe, гайі – ОБСЄ) є лаибійщхмы євомндипщкмы
могаліжауієы в псдоі бджндкз лд рійщкз ла євомндипщкмку кмлрзлдлрі, айд
и у впщмку пвірі, агед мб’єглує 57
гдоеав-фйдлів. Дйя нмоівлялля, уфаплзкакз ілхмї внйзвмвмї євомндипщкмї 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 взкіоу.
Зауваезкм, цм ОБСЄ як кіелаомглд урвмодлля кає пндузсіфлу
ноавмву нозомгу: сулкуімлує бдж
упралмвфмгм гмгмвмоу, взляркмвм ла
мплмві гмбомвійщлмї уфапрі у її гіяйщлмпрі гдоеав-фйдлів, цм каырщ оівлзи праруп; оіхдлля нозикаырщпя ла
нозлузнат нмйірзфлмї жгмгз; вігпурліи кдталіжк мкодкмгм пугмвмгм жатзпру, вігкіллмгм віг Євомндипщкмгм
пугу ж ноав йыгзлз рмцм. Оплмвлзк
жавгалляк ОБСЄ буйм взжлафдлм
омжомбку і одайіжауіы кмгдйі жагайщлмї і впдмтмнйыыфмї бджндкз гйя Єв-

омнз ХХІ пр., цм буйм псмокуйщмвалм у 1995 омуі в гдкйаоауії проардгіфлмгм таоакрдоу – «На хйяту гм
пноавелщмгм наорлдопрва у лмву гмбу», гд буйм лагмймхдлм ла «лдмбтіглмпрі омжбугмвуварз єгзлу кзолу
і гдкмкоарзфлу Євомну бдж омжкдеувайщлзт йіліи» [4]. Оред, у акпімймгіфлд нігґоулря гіяйщлмпрі ОБСЄ буйм
нмкйагдлм ігды уіллмпрі єгзлмї Євомнз, цм ріплм нмв’яжала ж кмлуднуіякз євомндїжауії, жмкодка и євомндїжауії ноава.
Бійщхіпрщ номгоаклзт гмкукдлрів, 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 уноавйілля, пномкмелмї дсдкрзвлм їт гаоалруварз [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 Закйыфлзи акр 1975 омку [6]. У гмкукдлрі
жакоінйдлм, цм пнівомбірлзурвм євомндипщкзт гдоеав бугд жгіиплыварзпя ла нозлузнат нмвагз гм пувдодлірдру, вігкмвз віг взкмозпралля
пзйз абм нмгомжз пзймы, взжлалля
лднмоухлмпрі кмогмлів ра рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі гдоеав, кзолмгм водгуйывалля пундодфлмпрди, лдвроуфалля 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 ланоякку жабджндфдлля бджндкз ра
пнівноауі в дкмлмкіфліи і гукаліраоіи
псдоат, жмкодка в гайужі дкмлмкікз,
лаукз, мпвірз, рдтлмймгіи, ноав йыгзлз, куйщруоз, ілсмокауії рмцм.
Дмкукдлр прав проардгіфлмы номгоакмы гіи іж нмбугмвз єгзлмї кзолмї, гдкмкоарзфлмї Євомнз, ж лайагм-
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гедлля пнівомбірлзурва у нмйірзфлмвіипщкмвіи, дкмймгіфлм-дкмлмкіфліи ра
гукаліраоліи
псдоат.
Пмйірзкмвіипщкмвзи взкіо («ндохзи кмхзк»)
ндодгбафав впралмвйдлля кмлромйы
жа омжнмвпыгедлляк мжбомєлщ, жатмгз цмгм нмндодгедлля кмлсйікрів ра
жкіулдлля гмвіоз кіе гдоеавакз.
Екмлмкікм-дкмймгіфлзи взкіо («гоугзи кмхзк») ндодгбафав лайагмгедлля пнівомбірлзурва у псдоі дкмлмкіфлмї ра дкмймгіфлмї бджндкз. Лыгпщкзи
взкіо («родріи кмхзк») – жатзпр
ноав йыгзлз, омжвзрмк гдкмкоарзфлзт ілпрзрурів, кмлірмозлг взбмоів
рмцм [1]. Фмокакз гіяйщлмпрі ОБСЄ,
жмкодка, є номвдгдлля кіпіи, номєкрів, номгоак, цм одайіжмвуєрщпя в
гдоеават-уфаплзуят фдодж Кммогзлармоів номгоак.
Піг номгоакмы ОБСЄ Бабіл Б.
омжукіє лмокарзвлзи гмкукдлр кіелаомглмгм таоакрдоу, омжомбйдлзи ра
птвайдлзи вігнмвіглм гм влуроіхліт
номудгуо ОБСЄ ра її могалів, якзи
одайіжуєрщпя іж жайуфдлляк ілпрзрууіи ОБСЄ, її кіпіи ра нодгправлзурв
у гдоеават-уфаплзуят хйятмк номгоаклмї ра ілхзт смок ікнйдкдлрауії, лагалля кіелаомглмї рдтліфлмї
гмнмкмгз ра кммогзлауії лауімлайщлзт номєкрів [7, c. 354-355].
Бджндодфлм, цм номгоакла гіяйщліпрщ ОБСЄ жа мпраллі каиед розгуярщ омків жгіиплзйа вагмкзи влдпмк у омжвзрмк гдкмкоарзфлзт ілпрзрууіи ра у псдоі одайіжауії і жатзпру
ноав йыгзлз в Укоаїлі. Нмокарзвлмноавмвмы мплмвмы ракмї гіяйщлмпрі є
оіхдлля Пмпріилмї Рагз ОБСЄ
№ 295 віг 1 фдовля 1999 омку ра гмнмвігі цмгм Укоаїлз Опмбзпрмгм
нодгправлзка Діыфмгм гмймвз ОБСЄ
віг 30 квірля 1999 омку, вігнмвіглм
гм якзт в Укоаїлі омжнмфав пвмы гіяйщліпрщ Кммогзлармо номєкрів ОБСЄ,
якзи пнозяє взкмлаллы жавгалщ одгімлайщлмї могаліжауії у оіжлзт псдоат езррєгіяйщлмпрі йыгзлз [8]. Дайі
нозилярм Мдкмоалгукмк ном вжаєкмомжукілля кіе Уоягмк Укоаїлз і
ОБСЄ цмгм првмодлля лмвмї смокз
пнівомбірлзурва віг 13 йзнля 1999
омку [8], жгіглм ж якзк смокакз ра-
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кмї пнівноауі взжлафдлм, жмкодка
нйалувалля, взкмлалля ра кмлірмозлг номєкрів кіе вігнмвіглзкз лауімлайщлзкз могалакз гдоеавлмї
вйагз Укоаїлз ра ОБСЄ, а ракме її
ілпрзрууіякз. З кдрмы взкмлалля
жажлафдлзт жавгалщ првмоыєрщпя нмпага 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 гіырщ кіпії ОБСЄ, вмлз є нмйірзкмноавмвзкз, номгоаклзкз акракз, цм
нмродбуырщ віг гдоеав нмгайщхзт
влуроіхліт, агкіліпроарзвлзт ноавмрвмофзт ра уноавйілпщкзт, номгоаклзт жатмгів [9, п. 107], цм бугд омжвзварз лауімлайщлд агкіліпроарзвлд
жакмлмгавпрвм [10, п. 63].
Вігнмвіглм гм ілсмокауії ж мсіуіилмгм вдбнморайу Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз фапрзлмы укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва є 64 гмкукдлрз ОБСЄ у
смокі кдкмоалгуку, таорії, кмгдкпу,
оджмйыуії, жаявз, номрмкмйу, угмгз,
гмгмвмоу, оіхдлля, проардгії, гдкйаоауії, жвдолдлля, взплмвку, гмнмвігі
[11]. На ндохзи нмгйяг кмед жгарзпя, цм лмокмрвмофа гіяйщліпрщ ОБСЄ
є гмвмйі пкомклмы, у нмоівляллі гм
багармрзпяфлмгм гмомбку ЄС фз Рагз
Євомнз. Помрд її жавгалляк є првмодлля лд рійщкз лмок «к’якмгм ноава» («soft law»), цм кає одкмкдлгауіилзи (нмйірзфлзи) таоакрдо, айд і
«к’якмгм»
пнівомбірлзурва
(«soft
cooperation») кіе гдоеавакз-фйдлакз, ном які бугд ирз кмва гайі.
Зауваезкм, цм єгзлзт жагайщлзт
пралгаорів ОБСЄ цмгм смокувалля і
гіяйщлмпрі пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії у имгм гдоеават-фйдлів лд
іплує. Помрд акрз ланоякку йыгпщкмгм взкіоу кмейзвм вваеарз взптіглзкз нмймедллякз цмгм кдталіжків
жатзпру ноав йыгзлз ра жаномвагедлля нозлузнів лайделмгм воягувалля, а мред, жі псдоз одгуйывалля
лмокакз агкіліпроа-рзвлмгм (кардоіайщлмгм, номудпуайщлмгм) ноава. Так,
у Рджмйыуії Паойакдлрпщкмї апакбйдї
ОБСЄ віг 9.07.2007 ном нмпзйдлля

Особливості впливу діяльності ОБСЄ на реформування адміністративного . . .
увагз ОБСЄ цмгм ноавмжатзплзків
ра лауімлайщлзт ноавмжатзплзт ілпрзрууіи [12] укажуєрщпя, цм жатзпр і
жамтмфдлля ноав ра мплмвлзт пвмбмг
йыгзлз є мглзк іж лаиваейзвіхзт
мбмв’яжків гдоеав, а пвмбмга, пноавдгйзвіпрщ ра кзо жаплмвалі ра взжлаллі
ра нмважі узт ноав і пвмбмг; лауімлайщлі жакмлз, які вігнмвігаырщ Сраруру ООН ра кіелаомглзк жмбмв’яжалляк гдоеав у псдоі ноав йыгзлз, є
бажзпмк гйя гмрозкалля і жгіиплдлля
ноав ра пвмбмг йыгзлз, а ракме гйя
бугщ-якмї гіяйщлмпрі цмгм жамтмфдлля, 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 пвмбмгз, оівлмпрі і пноавдгйзвмпрі взжлаєрщпя мплмвмы гіяйщлмпрі упієї пзпрдкз могалів нубйіфлмї вйагз, цм є пдоудвзлмы гмкілуыфмї лзлі ноавмвмї
ігдмймгії йыгмудлрозжку.
Такме уієы оджмйыуієы, жмкодка
у праррят 12-13, ндодгбафдлм, цм ноава йыгзлз ра мплмвлі пвмбмгз ж лаибійщхмы фапркмы ікмвіолмпрі кмеурщ
жабджндфуварзпя в укмват, кмйз гомкагялз каырщ кмейзвіпрщ ілгзвігуайщлм фз кмйдкрзвлм нозряглурз гм
вігнмвігайщлмпрі вйаплзи уояг; цм
кмела йыгзла кає ноавм ла дсдкрзвлзи лдгзпкозкілауіилзи гмпрун
(ла ілгзвігуайщлзт фз кмйдкрзвлзт
жапагат) ла уфапрщ у нубйіфлмку
уноавйіллі і ніг фап омжгйягу нубйіфлзт пноават. Вмглмфап праррды 2 Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва
Укоаїлз [13] взжлафдлм, цм мплмвлзк жавгалляк агкіліпроарзвлмгм
пугмфзлпрва є пноавдгйзвд, лдундодгедлд ра пвмєфаплд взоіхдлля пугмк
пнмоів у псдоі нубйіфлм-ноавмвзт
віглмпзл ж кдрмы дсдкрзвлмгм жатзпру 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’єкрзвлзт ноав.
Ндмбтіглм нігкодпйзрз, цм кйыфмвмы ілпрзрууієы ОБСЄ у псдоі
йыгпщкмгм взкіоу є Быом ж гдкмкоарзфлзт ілпрзрурів ра ноав йыгзлз
(БДІПЛ), ноавмрвмофа і дкпндорла
гіяйщліпрщ якмгм є мпмбйзвм ваейзвмы ніг фап роалпсмокауіи жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава. Агед
БДІПЛ лд йзхд гмкйагає жупзйщ гйя
одайіжауії оіжлмкалірлзт номєкрів,
пноякмвалзт ла пнозялля гдоеавакфйдлак у взоіхдллі номбйдк лдгмпрарлщмї дсдкрзвлмпрі гдкмкоарзфлзт
ілпрзрурів, пзглайіжує ном ндвлу номбйдку, гіє як кдгіармо, айд и кає жлафлзи дкпндорлзи нмрдлуіай: омжомбйяє жкілз гм фзллмгм жакмлмгавпрва,
жмкодка агкіліпроарзвлмгм, абм гмнмкагає
првмодллы
лмокарзвлмноавмвмгм акру, цм нмродбує пвмгм
нозилярря. БДІПЛ ракме омжомбйяє
номнмжзуії цмгм нмкоацдлля агкіліпроарзвлмї ноакрзкз, гіяйщлмпрі могалів нубйіфлмї вйагз ра ілхзт уфаплзків агкіліпроарзвлм-ноавмвзт віглмпзл; 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 гіяйщлмпрі БДІПЛ ілрдлпзвлм пнівноауыє
ж ілхзкз євомндипщкзкз могаліжауіякз, жмкодка Євомндипщкмы кмкіпієы
«За гдкмкоаріы фдодж ноавм» Рагз
Євомнз (Вдлдуіалпщкмы кмкіпієы).
Укажалі
пуб’єкрз
одгуйяолм
мб’єглуырщ пвмї жупзййя ніг фап ніггмрмвкз мгйягів жакмлмгавпрва, взгаыфз пнійщлі взплмвкз і одкмкдлгауії
[15]. Так, є пнійщлзи взплмвмк Вдлдуіалпщкмї кмкіпії і БДІПЛ цмгм номєкру 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 нмйірзфлі наорії в Укоаїлі», «Пом жанмбігалля кмоунуії» [16]; цмгм номєкру
Закмлу Укоаїлз «Пом жапугедлля
кмкуліпрзфлмгм ра лауімлайіпрзфлмгм
(лаузпрпщкмгм) рмрайіраолзт одезків
в Укоаїлі ра жабмомлу номнагалгз і
їтлщмї пзквмйікз» [17]; цмгм жакмлмномєкрів ном гаоалрії пвмбмгз кзолзт жібоалщ [18] рмцм.
Пігкодпйзкм, цм укажалі взплмвкз гмвмйі фапрм жапрмпмвуєрщпя гйя
кмрзвувалля пугмвзт оіхдлщ агкіліпроарзвлзт пугів, мпмбйзвм, у взнагку
вігпурлмпрі гмпрарлщмгм лмокарзвлмгм жабджндфдлля. Так, Капауіилзи
агкіліпроарзвлзи пуг у пкйагі Вдотмвлмгм Сугу лдмглмоажмвм жвдоравпя
гм акрів ОБСЄ, жмкодка ніг фап взоіхдлля нубйіфлм-ноавмвзт пнмоів у
псдоі одайіжауії взбмофзт ноав, гмпруну гм нубйіфлмї ілсмокауії, жатзпру
ноав
лауімлайщлзт
кдлхзл,
мб’єглалщ рдозрмоіайщлзт гомкаг,
ноава ла пвмбмгу гуккз, пмвіпрі, одйігії, 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 гіяйщлмпрі ОБСЄ взжлафдлм жабджндфдлля і омжвзрмк кмлуднуії лайделмгм воягувалля в коаїлат Стіглмї Євомнз, Цдлроайщлмї Ажії ра Півгдллмгм
Кавкажу, фапрзлмы якмї є одайіжауія
ноава мпмбз ла лайделу (гмбоу) агкіліпроауіы [20]. Укажала кмлуднуія
ндодгбафає лайагмгедлля вжаєкмгії
кіе пуб’єкракз нубйіфлмї агкіліпроауії 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 ОБСЄ «Пігрозкка лайделмгм воягувалля в кіпудвзт гомкагат як пкйагмвмї одсмокз гдудлроайіжауії», цм
нм-йягає, жмкодка, у номвдгдллі пдкілаоів у смокарі ілсмокауіилмомж’яплывайщлзт жупроіфди, ніггмрм-
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вкз жакмлмномєкрів у псдоі одсмокувалля гіяйщлмпрі могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля
і
ж
нзралщ
мб’єглалля рдозрмоіайщлзт гомкаг
[21].
Ілхзк ланояккмк гіяйщлмпрі Кммогзлармоа номєкрів ОБСЄ в Укоаїлі
вкажалм прзкуйывалля омжвзрку лауімлайщлмї ноавмвмї гмкрозлз, жмкодка і агкіліпроарзвлм-ноавмвмї. Цд
номпйігкмвуєрщпя ла нозкйагі нігрозккз взгалля лаукмвм-ноакрзфлзт
нубйікауіи – номпуваллі в мпвірліи
гайужі нігтмгів, жаплмвалзт ла нозлузнат нмвагз гм ноав йыгзлз. Так,
ла взкмлалля номгоакз ОБСЄ «Пігвзцдлля 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 взкйагає мплмвлзи жкіпр і мпмбйзвмпрі пуфаплмгм жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм
ноава Укоаїлз [22]. Сроукруоа і рдкпрмвд ланмвлдлля нмпіблзка мбукмвйдлі алайіжмк пуфаплзт укоаїлпщкмї ра
євомндипщкмї
гмкрозл
агкіліпроарзвлмгм ноава, іж взкмозпралляк
євомндипщкзт пралгаорів взкйагалля
уієї лавфайщлмї гзпузнйілз, а пакд:
омжвзрмк ноакрзфлзт лавзфмк пругдлрів коіжщ нозжку алайіжу пугмвмї
ноакрзкз лауімлайщлзт агкіліпроарзвлзт пугів і ноакрзкз гіяйщлмпрі
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії,
омжв’яжалля кажупів.
Такме жа нігрозккз Кммогзлармоа номєкрів ОБСЄ в Укоаїлі буйм
взгалм лзжку лавфайщлзт взгалщ,
нозпвяфдлзт євомндипщкмку кдталіжку жатзпру ноав йыгзлз і рйукафдлля лмок Кмлвдлуії ном жатзпр ноав
йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг,
які нмрік буйз взкмозпралі гйя номвдгдлля узкйу пдкілаоів гйя пуггів
агкіліпроарзвлзт пугів, гдоеавлзт
пйуебмвуів, нодгправлзків агкіліпроарзвлм-ноавмвмї гмкрозлз – взкйагафів 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 лдмбтіглзт ндодгукмв гйя угмпкмлайдлля кдрмгзк ра взкмозпралля пуфаплзт нігтмгів гм взкйагалля агкіліпроарзвлмгм ноава, номвдгдлля йірліт 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 нозкіолзків лавфайщлмгм нмпіблзка іж жагайщлмгм агкіліпроарзвлмгм ноава, цм
буйз омжнмвпыгедлі пдодг 29 взцзт
лавфайщлзт жакйагів; номвдгдлля жапігалщ омбмфмї гоунз цмгм ужгмгедлля агкіліпроарзвлм-ноавмвмї рдокілмймгії [23].
Оред, кмедкм првдогеуварз, цм
вкажалі жатмгз ОБСЄ є ілпроукдлракз вдорзкайщлмї євомндїжауії агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз як ноавлзфмї лаукз, рак і лавфайщлмї гзпузнйілз, цм взкйагаєрщпя ла ыозгзфлзт сакуйщрдрат жакйагів взцмї мпвірз. Ваейзвм нігкодпйзрз, цм аврмоакз нмпіблзка [22] і йдкрмоакз ноавлзфзт хкій гйя взкйагафів буйз
нодгправлзкз касдгоз агкіліпроарзвлмгм ноава ыозгзфлмгм сакуйщрдру
Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопзрдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка, цм нмкйайз в мплмву ракзт іліуіарзв оджуйщрарз пвмїт ланоауывалщ і лаукмвзт
омжвігмк, які, ла цмгдлщ, взкйагаырщпя пругдлрак улівдопзрдру, рмбрм
жгіиплыєрщпя мнмпдодгкмвалзи внйзв
нмймедлщ євомндипщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава лд рійщкз ла смокувалля номсдпіилмї кмкндрдлуії каибурліт ыозпрів, айд ракме і ла ноавмпвігмкіпрщ, ноавмву куйщруоу ра ноавмвзи кдлрайірдр кмймгзт йыгди.
Ілхзк нозкйагмк пнівомбірлзурва ОБСЄ (фдодж Кммогзлармоа номєкрів ОБСЄ в Укоаїлі) ж лауімлайщлзкз пуб’єкракз нубйіфлмї агкіліпроауії є гіяйщліпрщ у псдоі одсмокувалля 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 одсмок. Ця номгоака буйа првмодла гйя
гдоеавлзт пйуебмвуів удлроайщлзт
ра кіпудвзт могалів гдоеавлмї вйагз в
Укоаїлі і нмбугмвала ла мплмві нозкйагів ж одайщлмї ноакрзкз гдоеавлмї
пйуебз, цм гмнмкмед уфаплзкак лавфзрзпя взявйярз, алайіжуварз ра омжукірз кмлсйікрлі пзруауії, а ракме
мбзоарз лаикоаці нігтмгз гйя їтлщмгм
омжв’яжалля, вкйыфлм іж нігтмгакз
кдгіауії ра гіаймгу [24]. Зажлафзкм,
цм омжвзрмк ракзт лавзфмк у гдоеавлзт пйуебмвуів є лмвзк і іллмвауіилзк, у нмоівляллі гм рдмоії пйуебмвмгм ноава оагялпщкмгм ндоімгу, бугуєрщпя ла пуфаплзт пралгаорат і взкмгат гм нубйіфлмї пйуебз і взкмлалля
сулкуіи їт нмпагмвзкз і пйуебмвзкз
мпмбакз. На гукку Г. Віййагпдла
(H.Villadsen), пуфаплзи гдоеавлзи
пйуебмвдущ нмвзлдл омжвзварз лавзфкз, «які жкмеурщ пнозярз пупнійщлмку 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 йыгзлз ра гдкмкоарієы і кає «йыгпщкд
мбйзффя», рак як і лмокз агкіліпроарзвлмгм ноава впралмвйыырщ лдвзгзкзи, айд кіулзи жв’яжмк кіе гдоеавмы ра її ілпрзрууіякз ра йыгзлмы
у номгмве упщмгм її езрря.
У нігпукку кмедкм првдогеуварз,
цм ОБСЄ як одгімлайщлд кіегдоеавлд урвмодлля є акрзвлзк пуб’єкрмк
євомндипщкмгм ноава, цм пнозяє номудпу євомндїжауії агкіліпроарзвлмгм
ноава Укоаїлз, номрд жауікавйдліпрщ
вфдлзт-агкіліпроарзвіпрів у її гіяйщлмпрі є кілікайщлмы. У бійщхмпрі взнагків, ракзи внйзв жгіиплыєрщпя фдодж кдталіжкз «к’якмгм ноава» («soft
law») вдорзкайщлмї євомндїжауії рзну
«top down» (downlonding), цм кає лдноякзи, нмпрунмвзи, гмбомвійщлзи
(«к’якзи») таоакрдо, ж дйдкдлракз
пмуіайіжауії: хйятмк могаліжауії ра
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номвдгдлля ноакрзфлзт родлілгів,
дкпндорлзт прмйів, кіелаомглзт кмлсдодлуіи, гоуку лавфайщлмї і гмвігкмвмї йірдоаруоз, могаліжауії хкій ж мбгмвмодлля пуфаплзт взкйзків омжвзрку агкіліпроарзвлмгм ноава гйя взкйагафів ноавлзфзт хкій рмцм. З ілхмї е прмомлз, гіяйщліпрщ ОБСЄ кає
мжлакз и мнмпдодгкмвалмї вдорзкайщлмї 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 Укоаїлз, є смокайіжмвалзкз гедодйакз
агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз,
рмбрм каырщ мжлакз «рвдогмгм ноава»
(«hard law»), а мред, ноякмї,
мбмв’яжкмвмї, гмвгмпромкмвмї євомндїжауії.
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внйзв ла євомндїжауіы агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз як гайужі ноава, жакмлмгав-
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прва, лаукз ра лавфайщлмї гзпузнйілз, ніг фап якзт жапрмпмвуырщпя кдталіжкз пмуіайіжауії, «к’якмгм» ноава, «к’якмгм» пнівомбірлзурва.
Кйыфмві пймва: Оогаліжауія бджндкз ра пнівомбірлзурва у Євомні (ОБСЄ), агкіліпроарзвлд ноавм, акрз ОБСЄ, євомндїжауія, ноава йыгзлз.

Рагшхдвпкая О. Р. Опмбдллмпрз вйзялзя гдярдйщлмпрз ОБСЕ ла одсмокзомвалзд 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 агкзлзпроарзвлмд ноавм Укоазлш. Ддйадрпя вшвмг, фрм гдярдйщлмпрщ ОБСЕ мпуцдпрвйядр 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, «кягкмгм» пмроуглзфдпрва .
Кйыфдвшд пймва: Оогалзжаузя бджмнаплмпрз з пмроуглзфдпрва в Евомнд (ОБСЕ), 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, economicenvironmental 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.
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Фінансові ризики в умовах цифрових
трансформацій
«Дмйао ндодпрає бурз мнмомю впієї сілалпмвмї пзпрдкз вайюр.
Свір жкілзрьпя, пвірмвмї рмогівйі лд пралд.
Рджуйьрар бугд номрзйделзи гймбайіжауії»

Дедикп Рзкаогж «Вайырлі віилз. Взрмкз лапрунлмї пвірмвмї козжз».

Наоажі кз є пвігкакз млмвйдлля
роагзуіилмгм нозжлафдлля омйі ра
жлафдлля гдоеавз в унмоягкуваллі
дкмлмкіфлзт номудпів. Бмомрщба ж
вігкзвалляк боуглзт канірайів 1,
нмояг іж кмгдоліжауієы пнозилярря
дкмлмкікз у якмпрі мб’єкра гдоеавлмноавмгм внйзву 2, п. 292-293 жукмвйыырщ лдмбтігліпрщ акрзвіжауії гмпйігедлщ, нмв’яжалзт іж сілалпмвм-

ноавмвзк жабджндфдлляк вігнмвіглзт
пупнійщлзт віглмпзл. Цзвійіжауіилмы
лмвауієы ндохмї нмймвзлз ХХІ пр. є,
жмкодка, узсомві роалпсмокауії, а
ракме нмява ра акрзвлд нмхзодлля
кознрмвайырз и узсомвзт рмкдлів.
Вагмкзкз прзкуйакз урвдогедлля в
гймбайщлмку капхрабі узсомвзт
кознрмвайыр ла пщмгмглі є: нм-ндохд,
вігпурліпрщ
жакмлмгавфм-лмокарзв-
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лмгм йікірувалля одроалпйяуії узсомвзт кознрмвайыр, жмкодка лд нігкмлромйщліпрщ гдоеавлмку фз кіегдоеавлмку одгуйярмоу (лапакндодг,
удлроайщлзк балкак); нм-гоугд, нмвла алмлікліпрщ цмгм одайщлзт вйаплзків; нм-родрє, жомпраыфа кмейзвіпрщ кзррєвм (у одезкі мл-йаил)
пнйафуварз хзомкд омжкаїрря ілрдолдр-нмпйуг, ндодгупік сілалпмвзт
мндоауіи.
Пмява и акрзвла нмнуйяозжауія
пдодг ілрдолдр-пнійщлмрз омжкаїрзт
взгів кознрмгоасіфлзт гомхди, дкіпія и сулкуімлувалля якзт жабджндфуєрщпя нйарсмокакз бймкфдилу ра
кознрмгоасієы, а лд лмокарзвлмноавмвмы бажмы гдоеавз лдпд в пмбі
як бджнодудгдлрлі кмейзвмпрі, рак і
пзпрдклі озжзкз. Опмбйзвд кіпуд
пдодг мпралліт жаикає алмлікліпрщ и
гдндопмлісікауія жгіиплдлля нйардеів і сілалпмвзт омжоатулків. Поз
ущмку куоп кознрмвайыр лд нігнмоягкмвуєрщпя вмйі гдоеавз фз
удлромбалку, а йзхд кардкарзфлзк
омжоатулкак.
Кмлуднр нмйіудлрозфлмпрі гдмномпрмоу узсомвайыр нігрвдогеує
сакрзфла ндокалдлрліпрщ нмявз віоруайщлзт мсіпів, уфаплзкз якзт кмеурщ ндодбуварз в оіжлзт курмфкат
пвіру і вдпрз пнійщлзи сілалпмвмдкмлмкіфлзи біжлдп ра жгіиплыварз
гдмкдодедву дйдкромллу кмкдоуіы.
Сакд рмку ла фапі мсіуіилм омжомбзрз єгзлу рдокілмймгіы гйя нмгайщхмгм омжвзрку и одгуйывалля
кознрмвайырлмї ілгупроії в Укоаїлі.
Пмноз уд НБУ, як кйыфмвзи гомхмвм-сілалпмвзи одгуйярмо в коаїлі,
гмпі лд взжлафзвпя ж кознрмвайырлмы ндопндкрзвмы і ндодгупік ж рак
жвалзк
«кмглірзвлзк
одсодикілгмк». У сакрзфлмку пдлпі игдрщпя
ном озжзкз іглмоувалля лзлі іплуыфзт бажмвзт нмпруйарів цмгм пурліплмї нозомгз нандомвзт гомхди ра
кдоівлмї омйі ла ущмку нмйі удлромбалків.
На пщмгмглі ваейзвм жгіиплзрз
пвмєоіглзи «смок», рмбрм жаномвагзрз взкмозпралля кмгмвмї бажз номгоаклмгм номдкру в якмпрі праору гйя
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узсомвмї вайырз. Вмглмфап гйя взжлафдлля узсомвзт ндопндкрзв у
лауімлайщліи дкмлмкіуі
лдмбтіглм
номалайіжуварз рі сілалпмві озжзкз,
які лдкзлуфд пуномвмгеуварзкурщ
жажлафдлі узвійіжауіилі жгмбуркз.
Філалпмвзи озжзк є мглзк ж оіжлмвзгів лдбджндкз узсомвзт роалпсмокауіи, цм жгіиплыырщпя в укмват
жакмлмгавфм-ноавмвмї лдвзжлафдлмпрі.
Ікмвіоліпрщ лапралля и оівдлщ кознрмвайырлзт озжзків є жайделзк віг
нмйіпзпрдклзт дсдкрів, які в бійщхмпрі взнагків лд ніггаырщпя кмлромйы
ж бмку гдоеавлзт могалів.
Пмноз уд, озжзкз кознрмвайырлмгм хрзбу вед урвдогеуырщпя ла
вірфзжлялзт рдодлат, мпкійщкз «взгмбурмк» кознрмвайырз ра її каилілг
жгіиплыєрщпя рілщмвзк фзлмк. Зомжукійм, цм озжзкз мжлафдлмгм рзну
лмпярщ гдпроукрзвлзи таоакрдо ра
жкіпр. Уноавйілля кознрмвайырлзкз
озжзкакз лд кмед лмпзрз кмлпроукрзвлзи таоакрдо, якцм вігнмвіглі
гдоеавлі проукруоз лд лайахрмвалі
ла їт воатувалля ра мндоарзвлд одагувалля.
Чдодж раку мфдвзгліпрщ пуфаплзи
омжвзрмк гомхмвм-сілалпмвмї пзпрдкз и дкмлмкікз в уіймку таоакрдозжуєрщпя взпмкзк прундлдк лдвзжлафдлмпрі. Як лапйігмк акрзвіжуырщпя
кмоунуіилі озжзкз. Поз ущмку гдоеавла алрзкмоунуіила калроа іглмоуєрщпя сакрзфлм ла впіт оівлят
сілалпмвм-дкмлмкіфлмї пзпрдкз [3].
Акрзвлд взкмозпралля бйм-кфдил
рдтлмймгіи ра кознрмвайыр нмвзллм
бажуварзпя ла впралмвйдлзт гдоеавмы (ндодгупік фзллзк жакмлмгавпрвмк) ноавзйат. Така мфдвзгліпрщ пралд одайщлзк прзкуймк гйя гдріліжауії
гмпзрщ хзомкмгм пндкроу сілалпмвзт
угмг ра мндоауіи.
Кабілдр Міліпроів Укоаїлз жарвдогзв (17.01.2018 о.) Кмлуднуіы омжвзрку узсомвмї дкмлмкікз ра пупнійщпрва ла 2018-2020 омкз. Помвіглі
сатівуі ра дкпндорз ІТ-псдоз жаномнмлувайз нйал жатмгів цмгм її одайіжауії. Пдодгупік игдрщпя ном нмродбу
водгуйывалля вжаєкмнмв’яжалзт рдтлмймгіи – бймкфдилу узсомвмгм каи-
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глілгу, узсомвзт акрзвів ра праоранкмлроакрів. Цд – сакрзфлм гмомеля
каора узсомвмї роалпсмокауії лауімлайщлмї дкмлмкікз ра її бажмвмгм пдгкдлру – сілалпмвмї псдоз. Тмку уійкмк жакмлмкіолм, цм в пзпрдкі лмвмгм Уоягу Укоаїлз ж’явзйапя нмпага
Віуд-нодк’єо кіліпроа-кіліпроа ж узсомвмї роалпсмокауії Укоаїлз.
Пмжа кдеакз Ілрдолдр-рдтлмймгіи кознрмвайырлзи озлмк лдкмейзвзи. Оглак ла пщмгмглі бійя 35%
пійщпщкмгм лапдйдлля коаїлз лд каырщ гмпруну гм Ілрдолдру. Нмва
вйага нмправзйа жавгалля уномгмве
гдкійщкмт омків упулурз ракзи алатомліжк. В.О.Здйдлпщкзи, взпрунаыфз
ла ілвдпрзуіилмку смоукі в Маоіунмйі (29 емврля 2019 о.), жаявзв ном
акруайщліпрщ урвдогедлля ла рдодлат
Укоаїлз «гдоеавз пкаорсмлів».1 Такзк фзлмк игдрщпя ном кмглірзвлзи
одсодикілг, рмбрм лажоійі узвійіжауіилі жоухдлля в бажмвзт псдоат
ілсмокауіилмгм жабджндфдлля.
Віуд-нодк’єо кіліпро – кіліпро
узсомвмї роалпсмокауії Мзтаийм
Фдгмомв жаявзв: «Мз тмфдкм и гмрмві мндоарзвлм взкмларз впі укмвз
гйя рмгм, цмб прарз фапрзлмы іліуіарзвз ЄС нм првмодллы єгзлмгм узсомвмгм озлку. Дм 2022 о. 90% коаїлз нмвзллм карз гмпрун гм 4G. Дйя
Укоаїлз – уд лагнмруелі узсомві и
дкмлмкіфлі ндопндкрзвз»2. Міліпрдопрвм узсомвмї роалпсмокауії Укоаїлз
нйалує жа 5 омків ндодвдпрз в одезк
мл йаил 100% агкіліпроарзвлзт нмпйуг. Поз ущмку 20% нмпйуг – вжагайі
бдж уфапрі фзлмвлзків. Пом уд жаявзв
мгзл іж жапрунлзків жгагалмгм кіліпрдопрва
ла
пдкілаоі
Digital
transformation of Ukraine, цм вігбувпя
29 вдодпля ущмгм омку у Лщвмві [4].
Вмглмфап Апмуіауія «Бймкфдил
Укоаїлз» ніггмрувайа номдкр цмгм
првмодлля кознрмгмйзлз, яка гмжвмйзрщ првмозрз пнозярйзву дкмпзпрдку гйя йдгайіжауії кознрмвайырлмгм

біжлдпу в коаїлі. Наибійщх вагмкд
кіпуд ноз ущмку кає жаилярз номудп
гомхмвм-сілалпмвмї
гігезрайіжауії.
Така ндопндкрзва нмродбує гієвмї
ыозгзфлмї нігрозккз, ндодгупік ж
нзралщ сілалпмвмгм ноава [5]. Агед
лаявлі ілсмокауіилі рдтлмймгії в коаїлі нмкз цм бажуырщпя ла жапраоійзт
сілалпмвм-ноавмвзт кдталіжкат, які
гайщкуырщ
номудпз
гомхмвмсілалпмвмї гігезрайіжауії.
Чзллі ноавмві кдталіжкз, прзкаыфзпщ ж рілщмвмы дкпналпієы кознрмвайылзт мндоауіи, нмкз цм лд у жкмжі узвійіжауіилзк фзлмк улмокмвуварз галі номудпз. Тмку ваейзвм, лд
нмпягаыфз ла аврмлмкліпрщ віглмпзл,
гд жапрмпмвуєрщпя гомхмвм-сілалпмва гігезрайіжауія, урвдогеуварз в
лзт вдотмвдлпрвм ноава хйятмк взжлафдлля і омжвзрку узвійіжауіилмгм
ілпроукдлраоіы,
якзи
гмжвмйзрщ
ундодгеуварз лдбджндкз ра жймвезвалля в ІТ-псдоі. У пвмы фдогу, пакд
ракзи нігтіг укмейзвзрщ вігфурлзк
фзлмк нігрозкуварз узвійіжауіилі
жгмбуркз ноакрзфлм в упіт гайужят
лауімлайщлмї дкмлмкікз.
Зомжукійм, цм як рійщкз какпзкайщлм хзомкзи жагай бугд жайуфдлзи гм жапрмпувалля бймкфдил рдтлмймгіи ра взкмозпралля кознрм-вайыр,
- уд пралд одайщлзк прзкуймк гйя
гдріліжауії гмпзрщ хзомкмгм пндкроу
сілалпмвзт угмг ра мндоауіи ноакрзфлм в упіт псдоат лауімлайщлмї дкмлмкікз. Поз ущмку укоаи ваейзвм,
цмбз ла лауімлайщлзт рдодлат акрзвлм урвдогеувайзпя жакмлмгавфмноавмві ндодгукмвз гйя жанупку нубйіфлзт одєпроів цмгм хзомкмгм капзву кознрмвайырлзт роалжакуіи.
Змкодка, вагмкзи халп ла гігезрайіжауіы кає бугівдйщла гайужщ. Пзралля ном првмодлля Єгзлмї гдоеавлмї дйдкромллмї пзпрдкз у псдоі бугівлзурва увіихйм в ндодйік ноімозрдрлзт нзралщ Вдотмвлмї Рагз. «Ейдкромллзи кабілдр жабугмвлзка», пра-

_________________
1
Йгдрщпя ном рд, цм кмозпрувафі
лаибійщх акрзвлм жомпраыфмгм пдгкдлру –
пкаорсмлів лд нозв’яжалі гм гомкіжгкмгм кмкн’ырдоа і в жкмжі бурз уфаплзкакз віоруайщлзт
сілалпмвзт мндоауіи сакрзфлм нмвпыглм.
2
Взпрун ла 16-и цмоіфліи жупроіфі YES (Яйрзлпщкмї Євомндипщкмї проардгії) у Кзєві.

45

Публiчне право № 1 (37) (2020)
лд фапрзлмы уіймї пзпрдкз. Рмбмра
лаг дйдкромллмы пзпрдкмы у псдоі
бугівлзурва вед взихйа ла сіліхлу
нояку. Кабілдр жабугмвлзка нмвзлдл
жаноауыварз у лаикмомрхі рдокілз,
тмфа гйя имгм нмвлмуіллмгм сулкуімлувалля нмроібла ноавмва бажа. Наоажі уед ніггмрмвйдла нмпралмва уоягу ном жаномвагедлля дйдкромллмгм
кабілдру жабугмвлзка ра ном влдпдлля жкіл гм гдякзт акрів цмгм угмпкмлайдлля нмоягку лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг у псдоі бугівлзурва ра првмодлля єгзлмї гдоеавлмї
дйдкромллмї пзпрдкз у псдоі бугівлзурва.
Срвмодлля и акрзвлд омжнмвпыгедлля
віоруайщлзт
вайыр
є
мб’єкрзвлзк узвійіжауіилзк номудпмк і жагайщкуварз имгм агкіліпроарзвлзкз ваедйякз лд вгапрщпя. Вагмкзкз жамтмфувайщлзкз апндкракз
узсомвзт кознрмвайыр ла пщмгмглі є:
нм-ндохд, нмвла алмлікліпрщ цмгм
одайщлзт вйаплзків; нм-гоугд, кмейзвіпрщ жа гмнмкмгмы віоруайщлзт
гомхди пнйафуварз хзомкд омжкаїрря
Ілрдолдр-нмпйуг; нм-родрє, вігпурліпрщ
йікірів фз ноавзй, які б мбкдеувайз
одроалпйяуіы узсомвзт кознрмвайыр кмкупщ іж нмрдлуіилзт кмозпрувафів. А пакі ндодкажз кзррєві, мпкійщкз лд гайщкуырщпя кіегдоеавлзкз
кмогмлакз.
У коаїлат ЄС в бійщхмпрі взнагків дкірдлракз бджгмрівкмвзт дйдкромллзт гомхди, цм іплуырщ ла мплмві
номгоаклмгм жабджндфдлля, є удлроайщлі балкз вігнмвіглзт коаїл, які
мглмфаплм ж узк є бажмвзкз одгуйярмоакз (уноавзрдйякз) вігнмвіглзт
пзпрдк
дйдкромллзт
нйардеів.
Оглак нмгаркмвзи одгуйярмо Вдйзкмбозралії HMRC лд вваеає лі вайырмы, лі гомхмвзк жапмбмк кознрмвайыру, тмфа ноз ущмку взжлає
проіккд жомпралля кознрмвайырлмгм
пдгкдлру. Ндцмгавлм нмгаркмвзи
одгуйярмо нмправзв взкмгу гм козн-

рмвайырлзт біое цмгм лагалля ілсмокауії ном кйієлрів ра гзлакіку їт
роалжакуіи ж рзк, цмб лд гмнупрзрз
нмгайщхд утзйдлля їт віг нмгарків ла
узсомвзт нйарсмокат.3
Дмпзрщ нмкірлмы нмгієы в сілалпмвіи псдоі (нмноз ймкайщлмгм
капхрабу) є жанупк ндохмгм в Укоаїлі бймкфдилу галзт ра взкіолмї мгзлзуі «Огіл». Занупк вкажалмї номгоакз іліуіимвала балкмк «АРКАДА». «Огіл» – уд ілгдкпмвала укмвла омжоатулкмва мгзлзуя, яку унмвлмваедлзи балк взжлафає ж уоатувалляк ілгдкпу ілсйяуії ра ілгдкпу
уіл взомблзків номкзпймвмї номгукуії, бугівдйщлм-кмлраелзт омбір ра
ілхзт сакрмоів. Така пзпрдка гмжвмйяє кілікіжуварз ілвдпрзуіилі озжзкз
гйя кйієлра ра жабджндфзрз прабійщліпрщ сілалпмвзт віглмпзл кіе упіка
уфаплзкакз Айщялпу. Вмглмфап, гала
нйарсмока нігвзцує оівдлщ кмксмору гйя кйієлрів у балківпщкмку пдкрмоі, мпкійщкз жлафлм нігвзцує хвзгкіпрщ балківпщкзт мндоауіи, жабджндфує жатзпр ілсмокауії ра кілікіжує
номкіелі комкз.
На галзи фап акрзвлм смокуєрщпя пвмєоіглзи «сілалпмвзи Впдпвір»4,
ндодпагедлзи у віоруайщлу одайщліпрщ і кмкнакрлм нодгправйдлзи в
гймбайщлзт ілрдолдр-кдодеат. Пзралля одгуйывалля узсомвзт рдтлмймгіи – бймкфдилу, кознрмвайырз –
дкпндорз мбгмвмозйз ла Міелаомглмку ыозгзфлмку смоукі, цм вігбувпя в Кажатпралі (к. Айкарз).5 Уфаплзкз смоуку нігрвдогзйз нмродбу и
лдмбтігліпрщ влдпрз япліпрщ у пзпрдку
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава ж
рзк, цмб водгуйщмвуварз
фмрзоз
вжаєкмнмв’яжалі
рдтлмймгії: бймкфдил, узсомвзи каилілг, узсомві
акрзвз ра праор-кмлроакрз. Вмглмфап,
уфаплзкз смоуку вкажайз ла нмродбу
акрзвіжуварз номудп жаномвагедлля в
гіймвзи мбмомр нмлярря «узсомвзи
акрзв» (бймкфдил), якзи кмед вз-

_________________
3
Дедодйм: take-profit.org.
4
Ддрайщліхд ном уд гзв: https://gordonua.com/news/politics/zamministra-cifrovoytransformacii-nasha-cel-na-pyat-let-100-adminuslug-perevesti-v-onlayn-1309532.html
5
Дзв.: Kazakhstan Legal Forum 2019
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прунарз узсомвзк жапмбмк мбкілу,
мбйіку, жбдодедлля ваормпрі ра жапвігфуварз ноавм ла сілалпмві акрзвз,
каилм абм ілхі мб’єкрз гомкагялпщкзт ноав. Такзк фзлмк жомжукійм, цм
жайзхарзпя и лагайі нмбіфлзк пнмпрдоігафдк прзтіилмгм омжвзрку узсомвзт кознрмвайыр пуфаплі гдоеавз
лд нйалуырщ.
Взтмгяфз ж ракмї мфдвзглмпрі,
гмодфлм буйм б нодгправлзкак ыозгзфлзт лаукмвзт хкій Укоаїлз кмлпмйігуварз жупзййя в омж’яплдллі
хзомкмку жагайу номбйдкз гомхмвмсілалпмвмї гігезрайіжауії. Нзліхлщмы нмйірзкм-дкмлмкіфлмы мфдвзгліпры є омжукілля, цм одайщлд нозпкмодлля дкмлмкіфлмгм и пмуіайщлмгм
омжвзрку кмейзвд йзхд жа укмвз
ндодтмгу впієї пзпрдкз гдоеавлмгм
уноавйілля ла єгзлзи озлмк узсомвзт роалпсмокауіи.
Зомжукійм, цм ракі ндопндкрзвз є
нігґоулряк нмйяолм-вдкрмолзт номудпів у гдмсілалпмвмку номпрмоі. З мглмгм бмку, ілрдлпзсікуырщпя номудпз
смокувалля роалплауімлайщлмгм гймбайщлмгм пвірмнмоягку, в якмку лауімлайщла пувдодлліпрщ гдоеав ндокалдлрлм жвуеуєрщпя; ж ілхмгм бмку,
акруайіжуырщпя номудпз «сілалпмвмгм
гоунувалля» ра «вайырлмгм пднаоарзжку» гдоеав ж кдрмы гдмгоасіфлмгм
жвуедлля пвірмвмї гмйаомвмї дкпналпії.
Тмку гдтрм ж алайірзків жапрдоігає
абз лд нмроанзрз у «кібдооабпрвм
узсомвмї гзкраруоз» 6, п. 16.

Скйаглм лд нмгмгзрзпщ шж номжзуієы Г. Кмймгка, якзи жажлафає, цм
кмйз гмтмгзрщ гм лагрм вдйзкмгм
вігтзйдлля віг пралу оівлмвагз, нмфзлаырщ гіярз пзйз, цм кмозгуырщ
гзпномнмоуії. Айд, ла еайщ, у одайщлмпрі лдоігкм уд вігбуваєрщпя лагрм
ніжлм абм ж лдгмпрарлщмы пзймы, абм
номнупкаєрщпя кмкдлр оівлмвагз в
рмку омжукіллі, цм іж пралу лдгмпрарлмпрі ндвла кардгмоія ндодтмгзрщ у
прал лагйзхку, абм лавнакз. Зомжукійм, цм в ракмку взнагку нігвзцуырщпя взроарз гмпнмгаоывалля і
жлзеуєрщпя имгм дсдкрзвліпрщ. Рзлкмві кмозгувалля лдмбтіглм рм номвмкуварз, рм нозпкмоыварз, ілмгі
жкіулыыфз абм гайщкуыфз. Ілакхд
каеуфз, вмлз нмродбуырщ одгуйывалля. Хрм нмвзлдл узк жаикарзпщ,
якцм лд гдоеава? 7, п. 24.
Овмймгілля ноакрзкмы узсомвзт
роалпсмокауіи є жанмоукмы «узвійіжауіилмгм пнуору» лауімлайщлмї дкмлмкікз. А жагйя ущмгм ваейзвм фіркм
взжлафзрз
пзпрдку
жакмлмгавфмноавмвзт кдталіжків, які одайщлм
гмжвмйярщ у нозпкмодлмку одезкі
одагуварз ла лаявлі ра нмрдлуіилі
сілалпмвм-дкмлмкіфлі озжзкз і ракзк
фзлмк одайщлм вігрвмоыварз проардгіфлі ноімозрдрз, ноакрзфла одайіжауія якзт нозвдгд Укоаїлу в кмйм коаїл, цм гзлакіфлм и узвійіжауіилм
омжвзваырщпя.
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Кмвайщфук А. Т., Срдудлкм С. Г. Філалпмві озжзкз в укмват узсомвзт роалпсмокауіи
Мдрмы праррі є гмпйігедлля ра алайіж номудпу урвдогедлля кознрмвайырз, а ракме гомхмвм-сілалпмвмї гігезрайіжауії. Опмбйзва увага нозгійдла номбйдкі ноавмвмгм одгуйывалля номудпу узсомвіжауії ла вірфзжлялзт рдодлат. Аврмоз гіихйз взплмвку, цм ла фапі лдвігкйагла омжомбка лаукмвмї Кмлуднуії гдоеавлмї номгоакз
гомхмвм-сілалпмвмї гігезрайіжауії ра ноавмвмгм жабджндфдлля галмгм номудпу в
Укоаїлі. Дм уієї омбмрз каырщ бурз жайуфдлі вігнмвіглі могалз гдоеавлмї вйагз і
кіпудвмгм пакмвоягувалля, лаукмвм-гмпйіглі упралмвз, вігмкі в уіи псдоі гіяйщлмпрі
вфдлі ра ноакрзкз.
Кйыфмві пймва: бймкфдил, кознрмвайыра, узсомвзи каилілг, гігезрайіжауія,
«Огіл», сілалпмвм-ноавмвд одгуйывалля, сілалпмві озжзкз.

Кмвайщфук А. Т., Срдудлкм С. Г. Фзлалпмвшд озпкз в упймвзят узсомвшт
нодмбоажмвалзи
Цдйщы прарщз явйядрпя зппйдгмвалзд з алайзж номудппа урвдоегдлзя кознрмвайырш, а ракед гдлделм-сзлалпмвми гзгезрайзжаузз. Опмбмд влзкалзд угдйдлм
номбйдкд ноавмвмгм одгуйзомвалзя номудппа узсомвзжаузз ла мрдфдпрвдллшт номпрмоат. Аврмош нозхйз к вшвмгу, фрм луела лдмрймелая оажоабмрка лауфлми кмлуднузз гмпугаопрвдллми номгоаккш гдлделм-сзлалпмвми гзгезрайзжаузз з ноавмвмгм
мбдпндфдлзя галлмгм номудппа в Укоазлд. К ърми оабмрд гмйелш бшрщ нозвйдфдлш
пммрвдрпрвуыцзд могалш гмпугаопрвдллми вйапрз з кдпрлмгм пакмуноавйдлзя, лауфлм-зппйдгмвардйщпкзд уфодегдлзя, зжвдпрлшд в ърми псдод гдярдйщлмпрз уфдлшд з
ноакрзкз.
Кйыфдвшд пймва: бймкфдил, кознрмвайыра, узсомвми каилзлг, гзгезрайзжаузя,
«Огзл», сзлалпмвм-ноавмвмд одгуйзомвалзд, сзлалпмвшд озпкз.

Kovalchuk A., Stetsenko S. Financial risks in the face of digital transformation
The civilization innovation of the first half of the 21st century. there are, in
particular, digital transformations, as well as the emergence and active spread of
cryptocurrency and digital tokens. Significant incentives for the adoption of digital
cryptocurrencies globally today are: firstly, the lack of legislative and regulatory limits for
digital cryptocurrency retransmission, in particular, not under the control of a state or
interstate regulator (first of all, central banks); secondly, full anonymity about the real
owners; third, the growing ability to pay for a wide variety of online services, especially
financial transactions, instantly (on-line).
The purpose of the article is to research and analyze the process of approval of
cryptocurrency, as well as monetary and financial digitization. Special attention is paid to
the problem of legal regulation of the process of digitalization in the domestic territories.
Financial risk is one of the varieties of digital transformation dangers in the face of
legal uncertainty. The likelihood of the occurrence and level of cryptocurrency risks is
dependent on the polysystemic effects, which in most cases are not subject to control by
public authorities.
The current legal mechanisms, in the face of the shadow expansion of cryptocurrency
operations, are not yet able to normalize these processes in a civilizational way. Therefore,
it is important, without prejudice to the autonomy of relations where monetary
monetaryisation is applied, to assert in them the rule of law by identifying and developing
civilizational tools that will help to prevent the dangers and abuse in the IT sphere. This
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approach, in turn, will make it possible to significantly support civilization gains in
virtually all sectors of the national economy.
The authors conclude that the scientific Concept of the state program of monetary
and financial digitization and legal support of this process in Ukraine is urgent at the
moment. This work should involve the relevant public authorities and local selfgovernment bodies, research institutions known in this field of scientists and practice.
Key words: blockchain, cryptocurrency, digital mining, digitization, «Odin»,
financial regulation, financial risks.
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Бюджетно-правова відповідальність
як умова виконання місцевих бюджетів
Взкмлалля кіпудвзт быгедрів є
жанмоукмы дкмлмкіфлмгм омжвзрку і в
укмват одсмокувалля быгедрлмї пзпрдкз Укоаїлз ра моієлрауії сілалпмвмгм жакмлмгавпрва ла євомндипщкі пралгаорз нмродбує лайагмгедлмгм ноавмвмгм кдталіжку одгуйывалля, пкйагмвмы якмгм є кмлромйщ ра вігнмвігайщліпрщ жа гмрозкалля быгедрлмгм жакмлмгавпрва. Взкмлалля кіпудвзт
быгедрів одгйакдлруєрщпя Быгедрлзк кмгдкпмк Укоаїлз (гайі - БКУ) у
впралмвйдліи номудгуоі і у БКУ взжлафдлм взгз ноавмнмоухдлщ быгедрлмгм жакмлмгавпрва ра жатмгз нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля лмок жакмлмгавпрва.
Есдкрзвліпрщ быгедрлмгм кмлромйы, як гіяйщлмпрі ж ндодвіокз смокувалля ра взкмлалля кіпудвзт быгедрів жабджндфуєрщпя впралмвйдлзкз
жакмлмк жатмгакз внйзву, які лауійдлі ла гмрозкалля жакмллмпрі быгедрлмї гіяйщлмпрі ра жабджндфдлля у нмвлмку мбпяжі сілалпмвзкз одпуопакз
уфаплзків быгедрлмгм номудпу. Помрд
лаукмві гмпйігедлля ра ноакрзка взкмлалля кіпудвзт быгедрів пвігфарщ
ном лдгмпрарліпрщ сілалпмвзт одпуопів гйя жабджндфдлля нмродб одгімлів і
ном їт лддсдкрзвлд нйалувалля ра
взроафалля кмхрів, цм нмродбує гмпйігедлля мкодкмгм ноавмгм ілпрзруру
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- быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі,
як укмвз гієвмгм кмлромйы жа гмтмгакз ра взгаркакз кіпудвзт быгедрів, а ракме, як лапйігмк, жапмбу нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ ра жапрмпувалля жатмгів внйзву жа нмоухдлля
быгедрлмгм жакмлмгавпрва.
Поавмві жапагз нозряглдлля гм
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі
жа лапйігкакз номвдгдлля кмлромйщлзт жатмгів, жмкодка і в псдоі взкмлалля кіпудвзт быгедрів, впралмвйыєрщпя БКУ, жакмлмк Укоаїлз «Пом
мплмвлі жапагз жгіиплдлля гдоеавлмгм
сілалпмвмгм кмлромйы в Укоаїлі», а
ракме алайіжуырщпя у ноауят ыозпрів
ра дкмлмкіпрів. Помбйдклі нзралля
нозряглдлля гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля в оіжлзт
ланоякат сілалпмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз, жмкодка в быгедрліи гіяйщлмпрі, а ракме жа лапйігкакз сілалпмвмкмлромйщлмї гіяйщлмпрі ра її оіжлмвзгу
- быгедрлмгм кмлромйы гмкйаглм
алайіжувайзпя в ноауят Л. К. Вмомлмвмї, Е. С. Дкзродлкм, Івалпщкмгм
А. Й., Л. М. Капщялдлкм, А. М. Капщялдлкм, М. П. Куфдоявдлкм, П.П. Ларкмвпщкмгм, А. О. Ммлаєлкм, С. О. Ніцзклмї, Л.А. Савфдлкм, Д. В. Чдолагфука ра ілхзт.
У лаукмвзт гмпйігедллят сілалпмвзи кмлромйщ омжгйягаєрщпя, як
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гіяйщліпрщ ж ндодвіокз ноавзйщлмпрі
смокувалля нубйіфлзт смлгів ра їт
взкмозпралля. Фулгармо сілалпмвмгм
ноава Л. К. Вмомлмва взжлафайа сілалпмвзи кмлромйщ, як одгйакдлрмвалу ноавмвзкз лмокакз гіяйщліпрщ
гдоеавлзт і куліузнайщлзт ра ілхзт
могалів ж ндодвіокз пвмєфаплмпрі и
рмфлмпрі нйалувалля, мбґоулрмвалмпрі
ра нмвлмрз лагтмгедлля кмхрів у
вігнмвіглі смлгз, ноавзйщлмпрі и
дсдкрзвлмпрі їт взкмозпралля [1,
п. 512]. Зайделм віг псдоз сілалпмвмї
гіяйщлмпрі, в якіи жгіиплыєрщпя сілалпмвзи кмлромйщ взгійяырщ ракзи
взг, як быгедрлзи, жавгалля і нозжлафдлля
якмгм,
ла
гукку
Л. А. Савфдлкм, бійщх рмфлм взжлафає
имгм пурліпрщ, ліе взжлафдлля «кмлромйщ жа гмрозкалляк быгедрлмгм
жакмлмгавпрва», як впралмвйдлм в
БКУ [2, п. 142]. Ційкмк нмгійяыфз уы
нмжзуіы гмуійщлм омжгйягарз быгедрлзи кмлромйщ, як кмкнйдкплу ра уійдпноякмвалу пзпрдку дкмлмкікмноавмвзт жатмгів унмвлмваедлзт кмлромйыыфзт пуб’єкрів, пноякмвалу ла
жабджндфдлля жакмллмпрі ра дсдкрзвлмпрі гіи уфаплзків быгедрлмгм номудпу ніг фап укйагалля, омжгйягу,
жарвдогедлля быгедрів, взкмлалля ра
влдпдлля жкіл, жвірувалля ном взкмлалля быгедрів, цм пкйагаырщ быгедрлу пзпрдку Укоаїлз [3, п. 39].
Скйагмвмы узт дкмлмкікм-ноавмвзт
жатмгів взпрунаырщ жатмгз внйзву жа
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, рмбрм жатмгз нмкаоалля.
Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ роакруєрщпя в лаууі, як кіоа гдоеавлмгм
мпугу, цм у сілалпмвмку ноаві взявйяєрщпя у мбмв’яжку пуб’єкрів сілалпмвмгм ноавмнмоухдлля жажлаварз жатмгів гдоеавлмгм нозкупу у взгйягі
сілалпмвзт палкуіи ( хроас, ндля) жа
вфзлдлля лзк ноавмнмоухдлля у
псдоі сілалпмвмї гіяйщлмпрі [4, п. 116].
Піг ыозгзфлмы вігнмвігайщліпры жа
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва
омжукієрщпя мпмбйзвзи взг гдоеавлмгм нозкупу, якзи одайіжуєрщпя у лапраллі лдвзгіглзт лапйігків, які ндодгбафдлі палкуієы нмоухдлмї лмокз
быгедрлмгм ноава, цм жгіиплыєрщпя у

смокі мтмомллзт ноавмвіглмпзл [5,
п. 199].
Воатмвуыфд лагалі взжлафдлля
пйіг вваеарз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа лапйігкакз быгедрлмгм кмлромйы, як нмкаоалля, цм лапрає ноз
впралмвйдлі нмоухдлщ быгедрлмгм
жакмлмгавпрва і жабджндфує віглмвйдлля жакмллмпрі, а ракме, як укмву
взкмлалля быгедрів, цм таоакрдозжує
дсдкрзвліпрщ нмрмфлмгм кмлромйы, ра
вігпйігкмвує прал сілалпмвмї гзпузнйілз у быгедрлмку номудпі.
Мдра праррі – ла нігправі гмпйігедлщ
мпмбйзвмпрди
сілалпмвмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі гмпйігзрз
пуфаплу нозомгу быгедрлм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі ра мжлафзрз її мпмбйзвмпрі, як пкйагмвмї быгедрлмгм
кмлромйы ра ваейзвмгм жапмбу, цм
пнозяє взкмлаллы кіпудвзт быгедрів
ра гмрозкаллы жакмллмпрі у быгедрлмку номудпі.
Быгедрлм-ноавмва
вігнмвігайщліпрщ гмпйігеувайапя в омбмрат ыозпрів, як мкодкзи взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, цм кає пнійщлі мжлакз ж
сілалпмвм-ноавмвмы вігнмвігайщліпры
і жатмгз, якмї жапрмпмвуырщпя жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва.
На уди фап жайзхаырщпя гзпкупіилзкз в ыозгзфліи лаууі нзралля іплувалля быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, як пакмпріилмгм взгу ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра її пніввіглмхдлля ж сілалпмвм-ноавмвмы вігнмвігайщліпры ра ілхзкз взгакз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Чзллд жакмлмгавпрвм тмф і впралмвйыє вігнмвігайщліпрщ ра жатмгз внйзву жа вфзлдлі
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва
(Гйава 18 БКУ), номрд лд взкмозпрмвує рдокіл «быгедрлм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ».
В омбмрат, нозпвяфдлзт вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля быгедрлмгм
жакмлмгавпрва, іплуырщ номрзйделі
гуккз цмгм її ноавмвмї нозомгз, віг
мрмрмелдлля ж сілалпмвм-ноавмвмы
вігнмвігайщліпры гм мжлак її пакмпріилмгм іплувалля пдодг взгів ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі.
В
кмлмгоасії
Ю. С. Нажаоа ра І. М. Поаущ жажлафаєрщпя цм быгедрлм-ноавмвіи вігнмві-
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гайщлмпрі лднозракалла рака мжлака,
як гайуждва лмокарзвлм взжлафдліпрщ,
жкіпр якмї нмйягає в жкмжі одайіжауії
палкуіи ноавмвзт лмок жа гмнмкмгмы
вйаплмгм ілпроукдлраоіы, жукмвйдлмгм
пндузсікмы нодгкдра ра кдрмга ноавмвмгм одгуйывалля [6, п. 22]. Помрзйдела нмжзуія ракме кіпрзрщпя у ноауят лаукмвуів. На гукку Кмпяфдлка К. Е., сілалпмва вігнмвігайщліпрщ є
оіжлмвзгмк гайуждвмї вігнмвігайщлмпрі
у кйапзфлмку омжукіллі, кмкнйдкплмы
кардгмоієы, цм вкйыфає быгедрлу,
нмгаркмву ра балківпщку вігнмвігайщліпрщ (жайделм віг рмгм, які нмоухдлля вфзляырщпя) [7, п. 69]. Пігрозкуыфу уы нмжзуіы, пйіг жажлафзрз, цм
іплувалля кмгзсікмвалмгм лмокарзвлмгм акру - БКУ, а ракме пндузсіфлзт взгів быгедрлзт ноавмнмоухдлщ,
жатмгів внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, мпмбйзвмгм нмоягку їт жапрмпувалля ра пуб’єкрів
(пр. 116-123 БКУ) лагає нігправз
првдогеуварз ном мпмбйзві вігжлакз
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі.
Оред, ноз лаявлмпрі жагайщлзт
озп ж сілалпмвм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі пуррєвзкз таоакрдозпрзкакз
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі є
лаявліпрщ быгедрлмгм ноавмнмоухдлля, мпмбйзвмгм пуб’єкрлмгм пкйагу
(кмлромйыыфз пуб’єкрз ра нігкмлромйщлі – кдодеа омжнмояглзків быгедрлзт кмхрів, рмцм) ра лмокарзвлмноавмгм акру – БКУ, цм впралмвйыє
жатмгз внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва. Ційкмк пйухлзк
є жауваедлля Ю. О. Комтілмї цмгм
пурлмпрі быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, «… пуб’єкр вігнмвігайщлмпрі
є козрдоієк омжкдеувалля быгедрлмї,
агкіліпроарзвлмї ра козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі. Бджнмпдодглікз пуб’єкракз быгедрлмї нубйіфлм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі пйіг вваеарз, як рдозрмоіайщлзи пуб’єкр в уіймку, рак і
имгм мкодкзи могал, жа гмнмкмгмы
якмгм одайіжуєрщпя быгедрла гіяйщліпрщ гдоеавз», а ракме її таоакрдолзт мжлак [8, п. 461-464]. Быгедрлмноавмва вігнмвігайщліпрщ, цм лапрає жа
лапйігкакз быгедрлмгм кмлромйы,
йіквігує лдгарзвлі лапйігкз і, як ніг-
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пукмк, нозвмгд быгедрлу гіяйщліпрщ у
вігнмвігліпрщ лмок быгедрлмгм ноава.
Сакд ла уд жавгалля быгедрлмгм кмлромйы, рмбрм ла пнівправйдлля ра
нозвдгдлля у вігнмвігліпрщ быгедрлмноавмвмї одайщлмпрі ж кмгдййы быгедрлмї гіяйщлмпрі, вкажуєрщпя у гмпйігедллят быгедрлмгм кмлромйы [9,
п. 76]. Быгедрлзи кмлромйщ ла оівлі
кіпудвзт быгедрів нмроібдл гйя ноавмвмгм водгуйывалля віглмпзл ж взкмлалля кіпудвзт быгедрів і ноз лаявлмпрі ноавмнмоухдлля нозряглдлля
гм вігнмвігайщлмпрі.
Воатмвуыфз нозвдгдлі взжлафдлля быгедрлмгм кмлромйы, жавгалля нм
имгм номвдгдллы ра таоакрдозпрзку
вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, гмуійщлм взжлафзрз лапрунлі таоакрдозпрзкз быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі:
- сакрзфла нігправа, рмбрм лаявліпрщ быгедрлмгм ноавмнмоухдлля,
цм взжлафаєрщпя, як нмоухдлля уфаплзкакз быгедрлмгм номудпу лмок
быгедрлмгм
жакмлмгавпрва
цмгм
пкйагалля, омжгйягу, жарвдогедлля,
влдпдлля жкіл, взкмлалля быгедру ра
жвірувалля ном имгм взкмлалля, взгз
якзт впралмвйыырщпя пр. 116 БКУ;
- лмокарзвла нігправа, рмбрм взгз жатмгів внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, ра номудгуоз
їт жапрмпувалля, як нозкупмвзт жатмгів, ндодваелм сілалпмвзт, мпкійщкз
кмва игдрщпя ном гомхмві палкуії, які
каырщ ноавм-млмвйыыфзи ра ноавмжатзплзи жкіпр;
- мпмбйзвзи пуб’єкрлзи пкйаг;
- номудпуайщла смока, як мпмбйзва номудгуоа жапрмпувалля і пкйагмва номвдгдлля быгедрлмгм кмлромйы;
- нубйіфліпрщ, мпкійщкз вігнмвігайщліпрщ лапрунає жа нмоухдлля нубйіфлзт ілрдодпів, гдоеавлзт абм кіпудвзт.
Взкмлалля кіпудвзт быгедрів
вігбуваєрщпя хйятмк жабджндфдлля
нйалмкіолмгм ра пзпрдкарзфлмгм сілалпувалля взгарків, дсдкрзвлмгм
взкмозпралля кмхрів, хйятмк гмрозкалля сілалпмвмї гзпузнйілз. Кмлромйщ ла прагії взкмлалля быгедрів
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кає гіимвзи жкіпр, як нмрмфлзи ра
нмгайщхзи быгедрлзи кмлромйщ ж
нозряглдлляк гм вігнмвігайщлмпрі ноз
впралмвйдллі ноавмнмоухдлщ. Філалпмвзи кмлромйщ, як фапрзла прагії взкмлалля кіпудвзт быгедрів іж жажлафдлляк ноавмвзт мпмбйзвмпрди гмпйігеувайапя у ноауят Е. С. Дкзродлкм,
І. І. Есодкмвмї, Л. М. Капщялдлкм,
А. О. Ммлаєлкм, Є. С. Овпяллікмва,
І. О. Палмвмї ла ілхзт. В омбмрат
вфдлзт омжгйягаырщпя йзхд мкодкі
апндкрз быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, жмкодка і ла оівлі кіпудвмгм
быгедрлмгм номудпу. На сілалпмвмку
кмлромйі, як жапмбу ндодвіокз гмрозкалля взкмг быгедрлмгм сілалпувалля ноз взкмлаллі кіпудвзт быгедрів
вкажуєрщпя у омбмрі І. І. Есодкмвмї
[10], сілалпмві палкуії омжгйягаырщпя,
як жапіб нмкаоалля ноз нмоухдллі
лмок взкмлалля кіпудвзт быгедрів ра
лддсдкрзвлд взкмозпралля кмхрів
[11, п. 20], взжлафаырщпя быгедрлмноавмві палкуії, як взг сілалпмвмноавмвзт, цм жапрмпмвуырщпя уфаплзкакз быгедрлмгм номудпу ноз нмоухдллі нмоягку пкйагалля, омжгйягу,
жарвдогедлля, влдпдлля жкіл, взкмлалля быгедрів ра нмоягку нмгалля
быгедрлмї жвірлмпрі [12, п. 27], взжлафаырщпя мпмбйзвмпрі номудпуайщлзт
віглмпзл ноз нозряглдллі гм быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі [13; 14,
п. 18]. Помрд, кмлуднруайщлм кдталіжк
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі
жа нмоухдлля взкмг взкмлалля кіпудвзт быгедрів лд гмпйігеувавпя.
У фзллмку БКУ взжлафаырщпя
взгз нмоухдлщ быгедрлмгм жакмлмгавпрва, які кмейзвм кйапзсікуварз,
як жагайщлі ра нмпрагіилі. Взкмлалля
быгедрів – мгла іж прагіи быгедрлмгм
номудпу, гм взгів нмоухдлщ лмок
якмї віглмпярщпя вігнмвіглм гм пр. 116
БКУ лапрунлі:
- нмоухдлля взкмг БКУ ноз
жгіиплдллі нмндодглщмї мнйарз жа рмваоз, омбмрз ра нмпйугз жа оатулмк
быгедрлзт кмхрів, а ракме нмоухдлля нмоягку і рдокілів жгіиплдлля ракмї мнйарз;
- жгіиплдлля нйардеів жа оатулмк быгедрлзт кмхрів бдж одєпроауії

быгедрлзт жмбмв'яжалщ, жа вігпурлмпрі
нігрвдоглзт гмкукдлрів фз ноз вкйыфдллі гм нйаріелзт гмкукдлрів лдгмпрмвіолмї ілсмокауії, а ракме бджнігправла вігкмва у номвдгдллі нйардеу
могалакз Кажлафдипрва Укоаїлз;
- лдуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт кмхрів;
- нмоухдлля взкмг БКУ ноз
жгіиплдллі взроар гдоеавлмгм быгедру (кіпудвмгм быгедру) у оажі лдпвмєфаплмгм лабоалля фзллмпрі жакмлмк
ном Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз (лдпвмєфаплмгм нозилярря оіхдлля ном
кіпудвзи быгедр);
- нмоухдлля взкмг БКУ цмгм
взгійдлля кмхрів ж одждовлмгм смлгу
быгедру;
- жгіиплдлля взгарків, кодгзрувалля кіпудвмгм быгедру, які вігнмвіглм гм БКУ каырщ номвмгзрзпя ж
ілхмгм быгедру;
- жгіиплдлля взгарків быгедру
фз лагалля кодгзрів ж быгедру бдж
впралмвйдлзт быгедрлзт нозжлафдлщ
абм ж їт ндодвзцдлляк впундодф БКУ
фз жакмлу ном Ддоеавлзи быгедр
Укоаїлз;
- взгалля лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів, цм жкдлхуырщ лагтмгедлля
быгедру абм жбійщхуырщ взроарз быгедру впундодф жакмлу;
- жгіиплдлля взгарків ла урозкалля быгедрлмї упралмвз мглмфаплм
ж оіжлзт быгедрів впундодф ущмку
Кмгдкпу фз жакмлу ном Ддоеавлзи
быгедр Укоаїлз [15].
Взжлафдлі нмоухдлля быгедрлмгм
жакмлмгавпрва ла прагії взкмлалля
быгедрів нмв’яжалі нм-ндохд, ж лдуійщмвзк взкмозпралляк быгедрлзт
кмхрів, а нм-гоугд, жі жгіиплдлляк
взгарків быгедрів впундодф фзллзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ном быгедр і жайдеарщ віг фіркм впралмвйдлмгм гедодйа сілалпувалля взгарків.
Ндуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт
кмхрів взжлаєрщпя, як їт взроафалля,
цм лд вігнмвігає быгедрлзк нозжлафдляк, фз ланоякак взкмозпралля
быгедрлзт кмхрів, фз быгедрлзк
апзглувалляк (пр. 119 БКУ). Затмгз
внйзву, які ндодгбафдлі жа вкажалі
нмоухдлля жапрмпмвуырщпя у взгйягі
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жунзлдлля мндоауіи ж быгедрлзкз
кмхракз ра нозжунзлдлля быгедрлзт
апзглувалщ. Дм рмгм е жа ракі нмоухдлля, як лдуійщмвд взкмозпралля
быгедрлзт кмхрів ра
жгіиплдлля
взгарків ла урозкалля быгедрлмї
упралмвз мглмфаплм ж оіжлзт быгедрів
жакмлмгавдущ взжлафає коік вкажалзт
цд і ракі жатмгз, як жкдлхдлля быгедрлзт апзглувалщ, нмвдолдлля кмхрів гм вігнмвіглмгм быгедру, а жа
ракд нмоухдлля, як жгіиплдлля взгарків, кодгзрувалля кіпудвмгм быгедру,
які нмвзллі номвмгзрзпя ж ілхмгм
быгедру ндодгбафдлм цд і ракзи жатіг, як бджпніолд взйуфдлля кмхрів ж
кіпудвмгм быгедру (пр. 117 БКУ).
Скйагаырщпя нігправз гйя нозряглдлля гм быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, ланозкйаг, жа жгіиплдлля взгарків впундодф жакмлу ж ілхмгм быгедру, у взгйягі ракзт жатмгів внйзву, як нозжунзлдлля быгедрлзт апзглувалщ, жунзлдлля мндоауіи ж быгедрлзкз кмхракз, жкдлхдлля быгедрлзт апзглувалщ, бджпніолд взйуфдлля кмхрів ж быгедрів ра нмвдолдлля быгедрлзт кмхрів мглмфаплм.
Оред, взлзкає нзралля ном якзи
пакд жапіб внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва игдрщпя ноз
вкажалзт быгедрлзт ноавмнмоухдллят, а ракме лд нозжвдгд жапрмпувалля
узт нмкаоалщ гм нмоухдлля мплмвлмгм нозлузну ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, жгіглм якмгм гм взллмї мпмбз
кмела жапрмпмвуварз йзхд мглд нмкаоалля мглмгм взгу вігнмвігайщлмпрі,
лд жваеаыфз ла рд, цм взлла мпмба
кмед лдпрз мглмфаплм оіжлі взгз вігнмвігайщлмпрі: агкіліпроарзвлу, узвійщлу, козкілайщлу рмцм. Ндгмпкмлайіпрщ ноавмвмї лмокз, лд взжлафдліпрщ
кмлкодрлмгм жапмбу внйзву жа сакрзфлд пкмєлд нмоухдлля кмед нозжвдпрз гм нмоухдлля нозлузну пноавдгйзвмпрі, пвавіййы кмлромйыыфмгм
могалу ра нмгіохдллы сілалпмвмгм
пралу нігкмлромйщлмгм.
Сйіг воатмвуварз, цм нмоухлзкмк у быгедрлмку номудпі кмед бурз
омжнмояглзк быгедрлзт кмхрів, абм
ілха нмпагмва мпмба, а нмкаоалля у
взгйягі вкажалзт жатмгів нозжвдгд гм
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нмгіохдлля сілалпмвмгм пралу гомкагз, оаимлу, мбйапрі рмцм. Нанозкйаг,
вігнмвіглм гм Накажу Міліпрдопрва
сілалпів Укоаїлз № 938 віг 23.08
2012 о. «Пом жарвдогедлля нмоягку
кажлафдипщкмгм мбпйугмвувалля кіпудвзт быгедрів» вігнмвігайщліпрщ жа
вжярі ж нмоухдлляк быгедрлмгм жакмлмгавпрва быгедрлі жмбмв'яжалля ра
лдуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт
кмхрів лдпурщ омжнмояглзкз быгедрлзт кмхрів ра мгдоеувафі быгедрлзт
кмхрів жгіглм іж жакмлмк [16]. У галмку лмокарзвлм-ноавмку акрі лагаєрщпя нмпзйка ла БКУ, лмокз якмгм
лд кмлкодрзжуырщ пакд якзи жатіг
внйзву жапрмпмвуєрщпя жа лдуійщмвд
взкмозпралля быгедрлзт кмхрів і
нмоухлзкакз взжлалі омжнмояглзкз
ра мгдоеувафі быгедрлзт кмхрів, тмф
мгдоеувафі быгедрлзт кмхрів лд каырщ нмвлмваедлщ нм одгуйываллы
быгедрлзт взгарків.
З узт нмжзуіи угмпкмлайдлля прарди 116 ра 117 БКУ у взгйягі нозвдгдлля їт в роагзуіилу проукруоу лмокз ноава – гінмрджа, гзпнмжзуія, палкуія вбафаєрщпя гмуійщлзк. Пмбугмва
праррі БКУ у взгйягі лмокз ноава, цм
кіпрзрщ гзпнмжзуіы ра палкуіы, а пакд
взжлафдлля быгедрлмгм нмоухдлля,
як гзпнмжзуії лмокз ноава ж вкажівкмы ла уфаплзка быгедрлмгм номудпу
ра ла вігнмвіглу палкуіы кмед абпмйырлу, кмед віглмплм-взжлафдлу,
лаггапрщ быгедрлм-ноавмвмї лмокі у
віглмпзлат ж быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі мтмомллу, одгуйярзвлу
ра нмкаоалу сулкуіы.
За галзкз уоягу гмтмгз кіпудвзт
быгедрів пкйагаырщпя ж нмгарку ла
гмтмгз сіжзфлзт мпіб (бійщх ліе 50%
у жагайщлмку пкйагі гмтмгів (рур і гайі
узсо проукруоз гмтмгів віг жагайщлмгм пкйагу гмтмгів бдж нмгійу ла взгз
быгедрів), нмгарку ла ждкйы, цм втмгзрщ гм пкйагу нмгарку ла каилм
(12%), єгзлмгм нмгарку ( 14% ), акузжлмгм нмгарку ( 5%) ра ілхзт (8%)
[17]. Вкажалі узсоз пвігфарщ цм взкмлалля кіпудвзт быгедрів жа гмтмгакз жайдезрщ віг пралу мнмгаркувалля ра гіяйщлмпрі нмгарківуів жі
пряглдлля ра ндодвіокз ноавзйщлмпрі

Бюджетно-правова відповідальність як умова виконання місцевих бюджетів
пнйарз мбмв’яжкмвзт нйардеів, рмбрм
нмгаркмвмгм кмлромйы. Взкмлалля
быгедрів жа взгаркакз ра кмлромйщ жа
гіяйщліпры омжнмояглзків быгедрлзт
кмхрів ла кіпуят нмкйагаєрщпя ла
Ддоеавлу кажлафдипщку пйуебу Укоаїлз (гайі - Кажлафдипрвм). Оогалз
Кажлафдипрва кмлромйыырщ пвмєфапліпрщ, ноавзйщліпрщ ра мбґоулрмваліпрщ
взкмлалля кіпудвзт быгедрів і взжлафаырщ нмкваорайщлм жатмгз внйзву
жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва. Помрд алайіж жвірлмпрі Кажлафдипрв пвігфзрщ, цм ла ноакрзуі могалз кажлафдипрва жапрмпмвуырщ рійщкз
гва жатмгу внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, а пакд, жунзлдлля мндоауіи ж быгедрлзкз кмхракз ра нмндодгедлля ном лдлайделд
взкмлалля быгедрлмгм жакмлмгавпрва.
За галзкз Кажлафдипрва пралмк
ла 01. 01.2020 омку буйм мсмокйдлм
2279 номрмкмйів ном нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва ра пкйагдлм
2231 омжнмоягедлля ном жунзлдлля
мндоауіи ж быгедрлзкз кмхракз ла
оатулкат омжнмояглзків (мгдоеувафів) быгедрлзт кмхрів (ж лзт: ноз
взкмлаллі гдоеавлмгм быгедру – 573
номрмкмйз ра 538 омжнмоягедлщ; ноз
взкмлаллі кіпудвзт быгедрів – 1706
номрмкмйів ра 1693 омжнмоягедлля. За
оджуйщраракз жапрмпмвалзт жатмгів
внйзву омжнмояглзкакз (мгдоеувафакз) быгедрлзт кмхрів
упулурм
1975 нмоухдлщ быгедрлмгм жакмлмгавпрва ла жагайщлу пуку 1415,4 кйл.
гозвдлщ, а ракме у піфлі – гоуглі 2019
омку, жа мндоарзвлзкз галзкз Кажлафдипрва, нмндодгедлм 24 702 нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва,
гмнуцдлзт омжнмояглзкакз ра мгдоеувафакз кмхрів гдоеавлмгм ра кіпудвзт быгедрів ла жагайщлу пуку
19 700,7 кйл. гол, у рмку фзпйі
цмгм кіпудвзт быгедрів:
- у номудпі вжярря абм одєпроауії
жмбмв’яжалщ, сілалпмвзт жмбмв’яжалщ
лагалм 18 507 нмндодгедлщ ла жагайщлу пуку 13 836,6 кйл. гол;
- ноз нозиляррі гм взкмлалля
нйаріелзт гмоуфдлщ - 1 252 нмндодгедлля ла жагайщлу пуку 144,9 кйл.
гозвдлщ.

Коік ущмгм, в номудпі нмгалля
кмхрмозпів ра ілхзт гмкукдлрів, цм
жапрмпмвуырщпя ноз взкмлаллі быгедру, у оажі лдгмрозкалля нмоягків
вігкозрря (жакозрря) оатулків, нмгалля сілалпмвмї і быгедрлмї жвірлмпрі ра
ілхзт взнагкат нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва нм гдоеавлмку ра
кіпудвзт быгедрат лагалм 11 022
нмндодгедлля ла пуку 27 517,2 кйл.
гозвдлщ [18]. Вкажалі жатмгз внйзву
жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, а пакд – жунзлдлля мндоауіи ж
быгедрлзкз кмхракз жапрмпмвуєрщпя
у бугщ-якзт нмоухдллят, взгз, якзт
Кажлафдипрвм лд урмфлыє, а цмгм нмндодгедлля ном лдлайделд взкмлалля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, рм уди
жатіг лайдезрщ гм ілхзт взгів жатмгів
внйзву і лд одгйакдлруєрщпя БКУ.
Помудгуоа
жапрмпувалля
жатмгів
внйзву Кажлафдипрвмк жгіиплыєрщпя
хйятмк пкйагалля номрмкмйів ра омжнмоягедлщ, цм ракме лд взжлафаєрщпя
фзллзк жакмлмгавпрвмк.
Сроукруоа взгарків кіпудвзт быгедрів у жагайщлмку взгйягі (ж нмгіймк ла жагайщлзи ра пндуіайщлзи
смлг вігнмвіглм) пкйагаєрщпя ж мнйарз ноауі (53,7% / 32,8%), мнйарз кмкулайщлзт нмпйуг ра длдогмлмпіїв
(8,3%/ 5,1%), пубпзгіи ра роалпсдорів
(18,1% /11,1%), пмуіайщлзт взгарків
(39,1% / 23,9%), канірайщлзт взгарків
(14,2% / 8,7%) ра ілхзт нмрмфлзт
взгарків (30,1% / 18,4%) [17]. Цзсоз
пвігфарщ, цм коік мнйарз ноауі ра пмуіайщлзт взгарків жлафла фапрзла кмхрів у кіпудвзт быгедрат нознагає
ла ілхі нмрмфлі взгаркз, айд як вмлз
взроафаырщпя, ла цм пноякмвуырщпя
кмхрз жайзхаєрщпя лд взжлафдлзк
фзллзк жакмлмгавпрвмк і нм жвірак
кмлромйыыфзт могалів лд пуррєвзк,
цм кмед карз ваейзвд жлафдлля гйя
взкмлалля кіпудвзт быгедрів.
Суррєві нмвлмваедлля нм кмлромйы жа гмрозкалляк быгедрлмгм
жакмлмгавпрва, рмбрм могалмк быгедрлмгм кмлромйы, є Ратулкмва найара
Укоаїлз, номрд вігнмвіглм гм цмоіфлзт жвірів цмгм кіпудвзт быгедрів
вкажалзи могал алайіжує рійщкз кдталіжк жакмллмпрі кіебыгедрлзт роал-
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псдорів ра дсдкрзвлмпрі взкмозпралля кмхрів гдоеавлмгм быгедру в
одгімлат. За галзкз жвіру Ратулкмвмї
найарз жа 2017-2018 оік жа оджуйщраракз кмлромйщлзт жатмгів ж нзралщ
лагалля ра взкмозпралля кмхрів в
одгімлат впралмвйдлм, цм ж нмоухдлляк жакмлмгавпрва взкмозпралм 477,
1 кйл. гозвдлщ, мбпяг лддсдкрзвлмгм
взкмозпралля кмхрів пкйав 477 кйл.
гозвдлщ [19, п. 89]. У жвірі ракме жажлафаймпя ном лдлайделіпрщ жатмгів
номвдгдлзт Мілсілмк цмгм упулдлля нмоухдлщ прмпмвлм дсдкрзвлмпрі
взкмозпралля пубвдлуіи ж гдоеавлмгм быгедру кіпудвзкз быгедракз, а
ракме жапрмпувалля жатмгів внйзву
гм нмоухлзків. Сйіг вкажарз, цм в
фзллмку жакмлмгавпрві лд взжлафдлм
ракзи нмкажлзк взкмлалля кіпудвзт
быгедрів, як «дсдкрзвліпрщ взкмозпралля кмхрів» і вігнмвіглм жа имгм
лдвзкмлалля жатмгів внйзву лд впралмвйдлм. Навдгдлзи нозкйаг пвігфзрщ лд рійщкз ном номбійз у фзллмку быгедрлмку жакмлмгавпрві, а і ном
лдужгмгедліпрщ гіи ра нмвлмваедлщ
кмлромйыыфзт пуб’єкрів у быгедрлмку номудпі.
Быгедрлзи кмлромйщ є гіимвзк
жапмбак вігпйігкувалля взкмлалля
кіпудвзт быгедрів, мпкійщкз у номудпі
имгм номвдгдлля урмфляырщпя гедодйа гмтмгів і їт жанйалмвалзи мбпяг
лагтмгедлщ, а ракме мбпягз сілалпувалля ваейзвзт кіпудвзт нмродб. За
оджуйщраракз кмлромйы впралмвйыырщпя взгз нмоухдлщ быгедрлмгм
жакмлмгавпрва ра жатмгз внйзву жа уі
нмоухдлля, жапрмпувалля якзт кає

пуррєвзи внйзв ла прал гмрозкалля
сілалпмвмї гзпузнйілз в быгедрлмку
номудпі ра жабджндфдлля сілалпувалля
кіпудвзт нмродб.
Пмродбує угмпкмлайдлля фзллд
быгедрлд жакмлмгавпрвм хйятмк:
- взжлафдлля нмлярря ра пурлмпрі быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі у гйаві 18 БКУ «Вігнмвігайщліпрщ
ра жатмгз внйзву жа вфзлдлі нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва;
- ндодомбйдлля лмок быгедрлмгм жакмлмгавпрва цмгм урмфлдлля взгу быгедрлмгм нмоухдлля ра вігнмвіглмгм жатмгу внйзву жа имгм пкмєлля
(пр. 116-117 БКУ);
- водгуйывалля номудгуоз нозряглдлля гм быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі ( пкйагалля номрмкмйів
ра омжнмоягедлщ);
- угмпкмлайдлля нмвлмваедлщ
Ратулкмвмї найарз нм быгедрлмку
кмлромйі хйятмк вномвагедлля нмкажлзка «дсдкрзвліпрщ взкмозпралля
кмхрів» ра ужгмгедлля ж нмвлмваедллякз
ілхзт
кмлромйыыфзт
пуб’єкрів.
Воатмвуыфз жлафдлля кіпудвзт
быгедрів гйя омжвзрку одгімлів ваейзвм взжлафзрз ноавмвзи кдталіжк
нозряглдлля гм быгедрлм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі омжнмояглзків быгедрлзт кмхрів (нмпагмвзт мпіб)
хйятмк жапрмпувалля жатмгу внйзву
у взгйягі сілалпмвмгм нмкаоалля
нмпагмвуя, а лд хйятмк мбкдедлляк
взкмозпралля кіпудвзт сілалпмвзт
одпуопів, які нмроіблі гйя сілалпувалля жанйалмвалзт взгарків.
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Гдркалдущ О. П. Быгедрлм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ як укмва взкмлалля кіпудвзт быгедрів
В праррі номалайіжмвала пурліпрщ быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі ра взжлафдлі її таоакрдолі озпз. З’япмвала проукруоа взгарків кіпудвзт быгедрів ра жатмгз внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, які каырщ пуррєвд жлафдлля гйя взкмлалля кіпудвзт быгедрів.
Кйыфмві пймва: быгедрлзи кмлромйщ, вігнмвігайщліпрщ, взгаркз кіпудвзт быгедрів, быгедрлі нмоухдлля, жатмгз внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва.
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Гдркалду О. П. Быгедрлм-ноавмвая мрвдрпрвдллмпрщ как упймвзд вшнмйлдлзя
кдпрлшт быгедрмв
В прарщд номалайзжзомвала пуцлмпрщ быгедрлм-ноавмвми мрвдрпрвдллмпрз з
мнодгдйдлш дд таоакрдолшд фдорш. Вшяплдла проукруоа оаптмгмв кдпрлшт быгедрмв
з кдош вмжгдипрвзя жа лаоухдлзд быгедрлмгм жакмлмгардйщпрва, зкдыцзт пуцдпрвдллмд жлафдлзд гйя вшнмйлдлзя кдпрлшт быгедрмв.
Кйыфдвшд пймва: быгедрлши кмлромйщ, мрвдрпрвдллмпрщ, оаптмгш кдпрлшт быгедрмв, быгедрлшд лаоухдлзя, кдош вмжгдипрвзя жа лаоухдлзд быгедрлмгм жакмлмгардйщпрва,

Getmanets O. Budgetary responsibility as a condition of implementation of local
budgets
On the basis of the current legislation and research of peculiarities of financial and
legal liability, the author of the article has studied the modern nature of budget and legal
liability. Characteristics of budget and legal liability have been clarified, namely: factual
basis, normative basis, special subjective composition, procedural form as a special
procedure of application and constituent of conducting budgetary control and publicity,
since liability comes for violation of public, state or local interests.
Types of violations of the budget legislation and measures of influence for these
violations have been analyzed. The author has proved the necessity of amending the
Budget Code of Ukraine in order to clarify the punishment for a specific budget violation.
The author has characterized the structure of expenditures of local budgets and the
authority of the agencies of the State Treasury Service of Ukraine to control the
timeliness, correctness and reasonableness of local budgets performance and the
application of measures of influence for the violation of budget legislation. The analysis of
the budgetary reports demonstrates that the Treasury agencies apply in practice only two
measures of influence for the violation of the budget legislation, namely: the suspension of
operations with budget funds and the prevention of the improper implementation of the
budget legislation, which requires legislative regulation. The procedure of the Treasury’s
implementation of the measures of influence is carried out by executing the minutes and
orders, which is also not established by the current legislation.
The author has determined the need to improve the powers of the Accounting
Chamber in regard to budgetary control by introducing the indicator of ―efficiency of
using the funds‖ in the budget legislation and aligning the control powers with the
powers of other controlling entities.
It has been proved that it is appropriate to clarify the legal mechanism of bringing to
budget and legal liability the managers (officials) by applying measures of influence in the
form of financial punishment of officials, but not in the form of limiting the use of local
financial resources required to finance the planned expenditures.
Key words: budgetary control, responsibility, expenditures of local budgets, budget
violations, measures of influence for violation of budget legislation.
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Актуальні проблеми застосування
господарської юрисдикції у зв’язку з
формуванням економічної політики
України
Гмпнмгаопщка ыозпгзкуія пноавйяє
впд
бійщхзи
внйзв
ла
омжв’яжалля рдмодрзфлзт і ноакрзфлзт номбйдк у смокуваллі дкмлмкіфлмї нмйірзкз гдоеавз. Ооієлруыфзпщ
ла кмлпрзрууіилі жапагз гмкрозлайщлмгм взжлафдлля узт гмймвлзт козрдоіїв смокувалля «одайщлмгм кмлпрзрууімлайіжку», мпмбйзву омйщ вігігоає гайужщ гмпнмгаопщкмгм ноава,
мпкійщкз її жакмлмгавфі кдталіжкз
бджнмпдодглщм жв’яжалі ж дкмлмкікмы,
кардоіайщлм-сілалпмвмы і нозомглмы
одпуоплмы мплмвмы, як мб’єкракз
ноава вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу
[1]. Сйіг акпімкарзфлм взжлафзрз
ракме, цм ваейзвзк жавгалляк в уіи
псдоі «ноавмвмгм езрря» є првмодлля
дсдкрзвлмгм жакмлмгавфм впралмвйдлмгм ноавмвмгм нмоягку і жатзпру
фдодж пугмфзлпрвм ноав пуб’єкрів гмпнмгаоывалля. Такд рвдогедлля нігпзйыє акруайщліпрщ омжкозрря жкіпру
жаявйдлмї рдкз. Агед ракме в млрмймгіфлмку взкіоі іплуырщ багарм ілхзт укмв кмлпрзрууіилм пноякмвалзт в псдоу дкмлмкікз ваедйів ноавмвмгм внйзву, які ндодгбафдлі Кмл-

прзрууієы Укоаїлз ра жакмлакз
Укоаїлз. Зв’яжмк ноавмвмгм нмоягку
ж дкмлмкіфлмы псдомы пупнійщлзт
віглмпзл таоакрдозжує имгм лдабзякд
жлафдлля, кмйз гм лщмгм віглмпярщпя
як гм «ноавмвмгм канірайу» ноз смокуваллі дкмлмкіфлмї нмйірзкз.
Ражмк ж рзк, в ущмку лаукмвмноакрзфлмку гмпйігедллі нмправйдлм
жавгалля взявзрз мкодкі лаибійщх
таоакрдолі гйя гмпнмгаопщкмгм ноава
жв’яжкз
нмжзрзвлм-лмокарзвлмгм
внйзву, які таоакрдолі гйя дкмлмкіфлмї нмйірзкз гдоеавз. Багармгоалліпрщ уієї номбйдкз лд взкйзкає пуклівів, айд її нмпралмвка у кмлпроукрзвлм-ноакрзфлмку апндкрі взкагає
нмгйзбйдлмгм взвфдлля іплуыфзт
одайіи внйзву ноава ла дкмлмкіфлу
нмйірзку.
Снмфарку нмроіблм взжлафзрз
якзк кає бурз лаукмвм-ноакрзфлзи
нігтіг гм гмпнмгаопщкмгм ноава, як
гайужі ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз, яка
номгмвеує, ла лах нмгйяг, жайзхарзпя нмжа увагмы гмпйіглзків, якцм у
пакмгм пупнійщпрва лд взлзкає лдмбтігліпрщ взжлафарз її акруайщліпрщ.
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Йгдрщпя ном лдмбтігліпрщ нозвдолурз
увагу вфдлзт і ноакрзків гм вігпурлмпрі ноавмвмї гмкрозлз цмгм вжаєкмвіглмпзл ж дкмлмкіфлмы нмйірзкмы
гдоеавз, а уд пвігфзрщ ном лаявліпрщ
ндвлмгм пкднпзпу цмгм кмейзвмпрі
дсдкрзвлмгм внйзву ноавмвзт одгуйярмоів ла омжвзрмк дкмлмкікз пувдодллмї гдоеавз. Врік пйіг вігкірзрз,
цм гмпнмгаопщкд ноавм, як ліяка ілха
гайужщ ноава, кає нігрвдогедлля у
гмпяглдллі одайщлзт ндопндкрзв пвмгм лаукмвм-ноакрзфлмгм уійщмвмгм
нозжлафдлля, якцм омжуілыварз її
жкіпрмвлзи омжвзрмк. На лах нмгйяг,
гмпнмгаопщкм-ноавмва пноякмваліпрщ
бджнмпдодглщм лд жкілыє дкмлмкіфлу
нмйірзку, агед гйя ущмгм є жакмлз і
кдталіжкз їт одайіжауії. Цд гає ґоулрмвлі нігправз првдогеуварз, цм уя
гайужщ ноава впд бійщхд прає нм пурі
«кмлпмйігмвалзк» ноавмк. Цд ракме
лд жаваеає нмєглуварз і номявйярз
пвмї ілпроукдлрайщлі якмпрі вігмбоаедлля у пакіи лажві. Ілхі лажвз гайужі ноава, цмгм нодгкдра мпмбйзвм
лабйзедлмгм гм узвійіпрзкз, нм якзт
фап віг фапу взлзкаырщ гзпкупії жа
іліуіарзвмы гдякзт жалагрм ндопмлісікмвалзт вфдлзт, вроафаырщ жкіпрмвлу таоакрдозпрзку у номнмжзуіят
ндодикдлувалщ гмпнмгаопщкмгм ноава
ла гмпзрщ пніолу лажву: кмкдоуіилд,
дкмлмкіфлд, рмогмвд ноавм ра ілхі
лажвз, які лмпярщ лдгмодфлзи таоакрдо.
Щмб буйа жомжукіймы кмлуднруайщлм нмжзуія, пйіг вігкірзрз, цм в
дкмлмкіфліи, ыозгзфліи ра нмйірмймгіфліи йірдоаруоі, акпімймгіфлмгм жкіпру номбйдка ноава у нмйірзуі взгайапя жалагрм пкйаглмы і рмку лд жлаихйа пвмгм взоіхдлля абм козрзфлмї
муілкз. Іплує акпімкарзфла нмжзуія
вфдлзт ном лджандодфлзи внйзв нмйірзкз ла гайужщ гмпнмгаопщкмгм ноава.
Тоагзуіилм впіка аврмоакз вігкіфаєрщпя нодомгарзва гдоеавз првмоыварз ноавмву нмйірзку у смокуваллі
жакмлмгавпрва. Тмку гмпзрщ аврмозрдрлзк прає номгмведлля гзпкупії,
кмйз номнмлуєрщпя лмва мозгілайщла
рдка, яка вігмбоаеає лмвзи нігтіг віг
роагзуіилм кмлпдоварзвлмгм нмврм-
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одлля жагайщлмвігмкмї рдмоії внйзву
нмйірзкз ла ноавм, як кмлпрарауія
нмйірзкм-ноавмвмгм омжукілля ущмгм
номудпу.
Ігдя лмокарзвлмгм нігтмгу гм
нмйірзкз вкажує ла рд, цм в пуфаплзт
укмват пнмпрдоігаєрщпя рдлгдлуія, гм
рак жвалмгм «руобмодезку», у нозиляррі лмвзт жакмлів і фзпйдллзт
жкіл ра гмнмвлдлщ гм лзт ноз вігпурлмпрі пзпрдклмгм нігтмгу ра мбґоулрмвалзт козрдоіїв, які взкйзкаырщ
лдмбтігліпрщ кмлкодрзжауії жакмлмгавпрва могалакз ноавмжапрмпувалля
і в ндоху фдогу – пугакз. Екмлмкіфла нмйірзка, яка кає фіркм смокуварз
кдру і жавгалля жкіулдлля дкмлмкіфлмгм бажзпу пупнійщлмгм номгодпу, цм
вігнмвігає кмлпрзрууіилзк нозлузнак і уіллмпряк, взтмгяфз іж ілрдодпів пупнійщпрва, ндвлзк фзлмк жайдезрщ віг могалів ноавмпуггя, які
омжкозваырщ сулкуімлайщлі гмкілалрз гмпнмгаопщкмгм і узвійщлмгм ноава.
Агед вмлз пноякмвалі ла пуб’єкрів
ноава і гмпяглдлля дкмлмкіфлзт оджуйщрарів ноз взоіхдллі кмлкодрлзт
пугмвзт пноав. Поз ущмку нмйірзкмноавмвд жлафдлля каырщ лд рійщкз
гдсіліуії, айд и ужагайщлыыфі взплмвкз (ноавмві нмжзуії), які каырщ бурз
гйя нмгайщхмї пугмвмї ноакрзкз нмпруйаракз ноавмжапрмпувалля.
З’япмвуыфз жв'яжмк і внйзв гмпнмгаопщкмгм ноава ла дкмлмкіфлу
нмйірзку, рак фз ілакхд вфдлі і пуггі,
лапакндодг, взявйяырщ жв’яжмк лмокарзвлмгм одгуйывалля в гайужят
гмпнмгаопщкмгм і узвійщлмгм жакмлмгавпрва іж дкмлмкіфлзкз явзцакз і
фдогмвзи оаж нозтмгярщ гм взплмвку,
цм іплуыфа ыозпгзкуія могалів ноавмпуггя пакмпріилм мбзоає у ноавмжапрмпуваллі в мплмвлмку ноавзйщлі
жапмбз ыозпгзкуії і ноава ноз взоіхдллі пнмоів, лавірщ, якцм взлзкаырщ оіжлі нігтмгз у нзраллят – лмокз якмї гайужі каырщ бурз жапрмпмвалі ндохзкз іж вкажалзт гайужди жакмлмгавпрва. Сйіг нігкодпйзрз, цм в
пугмвіи ноакрзуі пкйайзпя гмпрарлщм
омжвзлурі, айд вмглмфап пундодфйзві
пзпрдкз ноавмвмгм кзпйдлля пуггів.
Вмлз нмпріилм жлатмгярщпя у пралі
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пукліву, як ноавзйщлм мбоарз гйя
пугмвмгм гмпйігедлля лмокз кмлкуоуыфзт гайужди жакмлмгавпрва.
Цзвійщлд ноавм лд нмгйзлає лмокз гмпнмгаопщкмгм ноава, агед вмлм
жабджндфує нубйіфлм-нозварлі ілрдодпз і жлатмгярщпя в кдеат мглмгм
пупнійщпрва. Позфзлз взявйдлля ракмгм таоакрдоу номбйдк взлзкаырщ
лавірщ ноз омжгйягі кмлпрзрууіилзт
пкаог Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз, мпкійщкз в ілрдодпат мб’єкрзвлмгм, гмкажмвмгм і впдбіфлмгм взявйдлля жа мбправзлакз ноавмпуггя,
нмроіблм мрозкарз ндодкмлйзві лаукмвм-рдмодрзфлі взплмвкз. В ущмку
жв’яжку, ноакрзфла ыозпноугдлуія
нмродбує пакмпріилмгм взвфдлля пупнійщлзт віглмпзл у внйзві гмпнмгаопщкмгм ноава ла дкмлмкіфлу нмйірзку.
Помнмлуєрщпя вкажарз і нігправз, які
нігрвдогеуырщ взявйдлі, лапакндодг,
жв’яжкз (ланояккз) внйзву жа ракмы
птдкмы-кмгдййы ноавмвмгм жкіпру:
1) жапрмпувалля гмпнмгаопщкмгм
ноава гдоеавлзкз могалакз як уфаплзків хзомкмгм пндкроу ноавмвіглмпзл іж пакмпріилм гмпнмгаоыыфзкз
пуб’єкракз (пугмвмї ноакрзкз) – цм
є айгмозркмк їт гіяйщлмпрі;
2) жавегз акруайщлзк жайзхаєрщпя взкмозпралля мб’єкрзвлзт пзпрдклзт взплмвків (ноавмвзт нмжзуіи)
у пугмвзт оіхдллят, які првмоыырщ
«ноавмвзи канірай» гйя кмгдоліжауії
жакмлмгавфмгм номудпу, а ракме влдпдлля жкіл і гмнмвлдлщ гм жакмлмгавпрва. Пдодкмлйзвзк аогукдлрмк є
Пмпралмва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
віг 4 фдовля 2015 омку «Пом Пйал
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля одсмок
в Укоаїлі»;
3) вдйзку кмозпрщ гйя ноакрзкз
жакмлмрвмодлля ра у жбагафдллі дкмлмкіфлмї рдмоії кає взявйдлля в пугмвзт оіхдллят мжлак гйя смокувалля лмвмї кмгдйі у ноавмвмку жабджндфдллі омжвзрку дкмлмкіфлмї нмйірзкз гдоеавз (пуфаплмї ноавмвмї
гмкрозлз у псдоі дкмлмкікз).
На лах нмгйяг, жаномнмлмвалзи
нмпйігмвлм іплуыфзи проукруолзи
жв’яжмк номудпуайщлзт прагіи взтмгзрщ іж ноакрзфлзт жавгалщ, кмйз вед

іплує гмпрарліи дкніозфлзи бажзп і
бійщхіпрщ вфдлзт-узвійіпрів фапркмвм
птзйяырщпя гм ракмї жгмгз в пуфаплзи
ндоімг, кмйз дкмлмкіфлі ілрдодпз гзкруырщ ноавзйа, цм гмжвмйяырщ мнзоарзпя вфдлзк ла вед іплуыфу гмкрозлу пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї оівлмвагз ілрдодпів і ноавзйщлм взкмозпрмвуварз уди ноавмвзи одпуоп у нмйірзуі. Вфдлі ндодкмлйзвм мбґоулрмвуырщ вкажалі нігтмгз, жмкодка номс.
Д. Загзтаийм у лаукмвіи праррі «Екмлмкіфлд лаомгмвйаггя, як пурліпрщ
ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм нмоягку»,
номнмлує у лахмку взнагку раку
гдсіліуіы: «Екмлмкіфлу нмйірзку
гдоеавз кмела взжлафзрз як смоку
одайіжауії гдоеавмы вйаплмї пувдодллмї вйагз ра вігнмвіглзт сулкуіи, цм
могаліжауіилм
ілпрзрууімлайіжмвала
як мпмбйзвзи рзн ра номудп гіяйщлмпрі… хйятмк вігнмвіглмї кмодкуії
жкіпру ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм нмоягку… ж кдрмы жабджндфдлля дкмлмкіфлмгм лаомгмвйаггя ра пувдодлірдру
Укоаїлз» [2].
Звіплм, мозгілайщла лажва гдсіліуії «дкмлмкіфлмгм» лаомгмвйаггя цд
лд жлаихйа у лаукмвзт нубйікауіят
вфдлзт нігрозкку і кає номирз лаукмвм-рдокілмймгіфлу дкпндорзжу сатівуів, лапакндодг, кмлпрзрууіилмгм
ноава. Айд аврмо пйухлм нозвдорає
увагу гм рдмодрзфлм вагмкмї ігдї, яку
віл вваеає лагійдлмы ноакрзфлмы
ндопндкрзвмы. Її взжлафдлля нмйягає
у номвдгдллі «кмкнйдкплмї кмгзсікауії жакмлмгавпрва у псдоі какомдкмлмкіфлмгм гдоеавлмгм одгуйывалля лауімлайщлмї дкмлмкікз» [2]. Офдвзглзк нмяплдлляк рмку, ла гукку
аврмоа, нмпрає омжв’яжалля лапрунлмї
номбйдкз. Йгдрщпя ном дкмлмкіфлу
нмйірзку, яка нмкз цм лд гає пуррєвзт нмжзрзвлзт жоухдлщ у ноакрзфліи дкмлмкіуі як оджуйщрар жвуедлля
жа мпраллі омкз одгуйярзвлмї сулкуії
гдоеавз лавірщ у псдоат віглмплм
нозбуркмвмї дкмлмкікз, жмкодка у
првмодллі номгоаклзт кмгуйди і вігкмва віг кдрмгів кмлромйы жа гмрозкалляк нйалмвзт нмкажлзків у багарщмт гайужят рмваолмгм взомблзурва,
а ракме мнрзкіжауія агкіліпроувалля
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у псдоі йіудлжувалля гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі жа взкмгакз кіелаомглзт
гзодкрзв Оогаліжауії рмогівйі (ВТО).
У пуфаплмку омжукіллі, внйзв пугмвмгм ноава, якд кає смоку одгуйярмоів у ноавмвіглмпзлат, жгіглм нозилярзт пугмвзт оіхдлщ, кмед бурз
нмв’яжалзи іж дкмлмкіфлмы нмйірзкмы. В пвмы фдогу, уди вжаєкмжв’яжмк
мжлафає, ла лах нмгйяг, мбмв’яжмк
жакмлмгавуя взжлаварз пугмву ноакрзку, як ноавмсмокуыфд жмбмв’яжалля пупнійщлмгм ілрдодпу і вігмбоаеарз имгм у жакмлат, мпкійщкз гмпнмгаопщка пугмва ноакрзка є лагіилзк
гедодймк ілсмокауії, яка нігрвдогеуєрщпя сакрзфлзкз мбправзлакз в
псдоі гмпнмгаоывалля. З нмжзуіи
мрозкалля лаукмвзт жлалщ гйя мбґоулрувалля ваейзвмпрі омжомбкз
рдмоії гієвмпрі іж уілліплмы таоакрдозпрзкмы ноавмвзт нмжзуіи, пугмвмгмпнмгаопщкмї ноакрзкз кмед пйуезрз моієлрзомк гйя рзт нмйірзків і
ноавлзків, які влмпярщ пвмї номдкрз
жакмлмгавуы, якцм віл пнозикає їт
ноз гмпяглдллі оівля мсіуіилзт номнмжзуіи, кмйз жакмлмгавдущ омжомбйяє (кмозгує) дкмлмкіфлу нмйірзку
гдоеавз. Опмбйзвм кмозплмы гйя
ійыпроауії оджуйщрарзвлмпрі ракзт
віглмпзл, лавдгдкм пугмву ноакрзку,
цмб жвдолурз увагу ла рд, як у капауіиліи ілпралуії вігбуймпя, гм нозилярря Кмгдкпу Укоаїлз ж номудгуо
балкоурпрва, ноавмжапрмпувалля пугмк пр. 17 ЗУ «Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзка абм взжлалля имгм балкоурмк»,1 жмкодка,
гйя рзт пупнійщлзт віглмпзл, кмйз уя
лмока жапвігфувайа, цм ноз лаявлмпрі
взкмлалля кодгзрлзт гмгмвмоів, цм
жавгаырщ жбзрків бмоелзку, буйм
ноавм кдоуыфмгм палауієы вігкмвзрзпя віг взкмлалля кодгзрлзт гмгмвмоів, а ракме гмгмвмоів, які жабджндфуырщ їт взкмлалля. Алайіж пвігфзрщ,
цм ракзт нігправ жаоаж взлзкає фз-

кайм у пугмвіи ноакрзуі. Вмлз, ла
лах нмгйяг, каырщ бурз мпкзпйдлі ж
нмжзуії лмвмгм Кмгдкпу ном балкоурпрвм. Айд ілхзт нозфзл, лдмбтіглзт
гйя вігкмвз віг взкмлалля гмгмвмоів
жакмлмгавудк лд впралмвйдлм, і рмку
мбґоулрмвалм ла уіи нігправі, жмкодка
номсдпмомк Р. С. Маигаллзкмк, був
псмокмвалзи у лаукмвмку взплмвку
ноавмвзи нмпруйар ном рд, цм вігкмва кдоуыфмгм палауієы віг взкмлалля
кодгзрлзт гмгмвмоів є ноавмкіолмы
ра ракмы, цм нмвліпры вігнмвігає
взкмгак н. 10 пр. 17 вкажалмгм взцд
жакмлу і уд емглзк фзлмк лд нмоухує ноава кодгзрмоів.2 Цди ноавмвзи
нмпруйар і жаоаж номгмвеує лдпрз у
пмбі кмозплі якмпрі.
Оуілыыфз пурліпрщ ущмгм нозкйагу каєкм лагмгу ноякмгм жвдолдлля гм пугмвмї ноакрзкз ра її воатувалля гйя урмфлдлля іплуыфмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз в псдоі віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзків.
Дйя кмейзвмпрі омжвзрку ноава лаоажі взлзкає лапрунлд кдрмгмймгіфлд
нзралля. Напкійщкз у багарщмт алаймгіфлзт одайщлм нмгіблзт ыозгзфлзт
(ноавмвзт) нмпруйарат, як у лавдгдлмку нозкйагі, вмлз воатмвуырщпя
жакмлмгавудк і вкйыфаырщпя гм мсіуіилзт гмкукдлрів дкмлмкіфлмї нмйірзкз номнмжзуії віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів. Огоажу нмпрає гмгаркмвд жанзралля - фз воатмвує укоаїлпщка ноавмва пзпрдка ілузгдлрлзи нмоягмк
(якцм віл іплує) воатувалля пугмвмї
ноакрзкз гмпнмгаопщкзт пугів, кмйз у
лдї ж фапмк лакмнзфуєрщпя вагмкзи
дкніозфлзи бажзп? Нмокарзвла рдмоія ноава, ла лах нмгйяг, лд нмвзлла
ноакрзфлм мбтмгзрз в муілкат вдйзку кмозпрщ віг жаномвагедлля кдталіжку внйзву бдж бугщ-якзт агкіліпроарзвлзт
ваедйів
нозкупмвмї
(мбмв’яжкмвмї) уфапрі гмпнмгаопщкмгм
ноава ноз взоіхдллі жакмлмгавудк

_________________
1
Закмл Укоаїлз «Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзка абм взжлалля имгм
балкоурмк» вроарзв фзлліпрщ ж 21.10.2019 жгіглм ж Кмгдкпмк Укоаїлз ж номудгуо балкоурпрва.
2
Дзв. ноавмві взплмвкз Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз у гмпнмгаопщкзт пноават. Поавмві
взплмвкз Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз. 2015. №2. С. 453-459.
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вжаєкмжв’яжків і взкмозпраллі нмпруйарів (ноавмвзт нмжзуіи), які ндодвіодлі пугмвмы ноакрзкмы. Щмб «нозкупзрз» ноауыварз ракзи кдталіжк у
гмпяглдллі кдрз одайщлмї муілкз дкмлмкікм-ноавмвмгм езрря і вігнмвіглмгм ноавмвмгм одгуйывалля ваейзвм
пнзоарзпя ла номглмпрзфлу сулкуіы
ноава,
кмйз
вфдлі-рдмодрзкз
М. В. Цвік, О. В. Пдрозхзл ра ілхі
номнмлувайз омжомбзрз «карозуы»
пніввіглмхдлля оджуйщрарів і пмуіайщлзт уійди (як лдмбтігліпрщ првмозрз дкмлмкіфлі нмкажлзкз номгодпу),
цмб буйа одайщлм вігфурла кмозпрщ
ноавмвмгм одгуйывалля ла мплмві
дкмлмкіфлмї нмйірзкз. Ражмк ж рзк
номгмвеує іплуварз ілха рмфка жмоу
вігмкмгм вфдлмгм-ыозпра В. В. Лажаоєва, якзи мбґоулрував взявйдлля
жкіпру ра дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм
одгуйывалля в жайделмпрі віг оджуйщрарзвлмпрі ноавмвмгм ілпроукдлраоія (упіт ыозгзфлзт жапмбів, які
взкмозпрмвуырщпя у жакмлмгавфмку
номудпі у ніггмрмвуі лмокарзвлзт ра
ноавмжапрмпмвфзт акрів). За имгм рдмоієы ноава уд мжлафає жгарліпрщ нмжзрзвлм внйзварз ла пупнійщлд езрря.3
Помрд номнмлуыфз «првмозрз
єгзлзи пзпрдклзи нмйігайуждвзи
лмокарзвлм-ноавмвзи
кмкнйдкп»
жгагалзи взцд вфдлзи (В. В. Лажаоєв) аогукдлрує пвмы ігды лдмбтігліпры жапрмпувалля «вігнмвіглмї кмодкуії жкіпру ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм
нмоягку», цм ндодгбафає «внйзв
гдоеавз ла дкмлмкіфлу пзпрдку ла
оівлі агодгарлзт нмкажлзків її сулкуімлувалля».
Ваорм ноз ущмку жажлафзрз, цм
аврмозрдрлі лаукмві нубйікауії, як
ноавзйм кіпрярщ кардгмоії хзомкмгм
ноавмомжукілля і рмку пугмва ноакрзка, взжлаыфз жапйугз вфдлзт, у
ракзт рдмодрзфлзт омжомбкат бійщхд
птзйщла
нігрозкуварз
лаукмвм-

рдмодрзфлі гмпйігедлля ж кмлкодрлзт
нзралщ, які жукмвйыырщ лдмбтігліпрщ
нмгайщхмгм угмпкмлайдлля гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва ла бажі Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз. Сакд уя
йалка жакмлмгавфмї гіяйщлмпрі Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, гмпі жайзхаырщпя
бдж мфікувалзт оджуйщрарів лдомжкозрзкз у праррі 3 ГК Укоаїлз. Йгдрщпя
ном ракі кмлпроукуії, як «могаліжауія
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі», «могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі нмвлмваедлля»,
«влуроіхлщм гмпнмгаопщкі віглмпзлз»
рмцм. Айд пйіг лд вроафарз нзйщліпрщ,
як жажлафав лаукмвзи дкпндор – акагдкік В. С. Щдобзла, кмйз лаука і
гмпнмгаопщкі пугз оіхуфд вігпрмывайз пвмы нмжзуіы номрз жакмлмномдкру «Пом мплмвлі жапагз гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі» віг 19 пдонля 2008 омку,
номдкр якмгм 11 бдоджля 2010 омку
вігкйзкалм ж Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз [3]. Цди нозкйаг лавдгдлзи гйя
ійыпроауії гмвмйі нмкажмвмгм пнозилярря лаукз і ноакрзкз, кмйз пупнійщпрвм нмфзлає омжукірз, цм Гмпнмгаопщкзи кмгдкп Укоаїлз як мплмвла
йалка у гмпнмгаопщкмку ноаві кає
жлафлзи нмрдлуіай і рмку пугмва
ноакрзка лд правзрщпя ніг пуклів,
мпкійщкз у праррі 5 «Кмлпрзрууіилі
мплмвз ноавмнмоягку у псдоі гмпнмгаоывалля» омжкозваырщпя мпмбйзвмпрі одгуйывалля, мб’єкр і пуб’єкрз
гмпнмгаоывалля і гмпнмгаопщкзт віглмпзл. У гйаві 2 взжлафдлі смокз і
ланояккз одайіжауії гдоеавлмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз, а ракме жабджндфдлля жатзпру ноав пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ра пнмезвафів. Сдодг узт
укмв смокувалля дкмлмкіфлмї нмйірзкз пугмва ноакрзка цд вагмкіхд
нігрвдогеує, цм ла лахзт мфат пуфаплд ноавм у нмпйігмвліи гіяйщлмпрі
гмпнмгаопщкзт пугів, їт акрз (нмпралмвз, оіхдлля) жбдоігаырщ мб’єкрзвлі
ндодвагз, мпкійщкз жа муілкакз бійщхмпрі вфдлзт і пуггів, в мплмвлмку

_________________
3
Такзи нігтіг мбґоулрмвалм кмлкодрзжуєрщпя у лаукмвмку взплмвку номсдпмокз
О. А. Бдйялдвзф прмпмвлм мплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд
пмуіайщлд проатувалля і пугмвмгм оіхдлля ВГС Укоаїлз віг 12.02.2014 у пноаві №925/1021/13
– Так ед – п. 467
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пкйаймпщ ймгіфлм мбґоулрмвалд пуфаплд гмпнмгаопщкд жакмлмгавпрвм,
якд нмпрунмвм гмвмгзрщ пвмы кмозплу сулкуіы внйзву ла дкмлмкіфлу
нмйірзку.
Така пноякмваліпрщ гмпнмгаопщкмгм ноава, як вед буйм нмяплдлм нм
віглмхдллы гм дкмлмкіфлмї нмйірзкз,
кає пвіи вйаплзи сдлмкдл, нозракаллзи пугак. Вмлз у пвмїи гіяйщлмпрі лджандодфлм каырщ кдру мрозкарз
ноавмвзи оджуйщрар нм пноават гмпнмгаопщкмї ыозпгзкуії. Цд гмпягаєрщпя хйятмк жапрмпувалля вагмкзт
мжлак пугмвмї гіяйщлмпрі, тмфа каырщ
багарм лдомжкозрзт ваедйів, пнмпмбів
і смок кмлкодрзжауії ноавмвіглмпзл,
мпмбйзвм рак, гд вігбуваырщпя нмоухдлля рак жвалмї «війщлмї озлкмвмї
дкмлмкікз» ла її лмвмку оівлі, цм
прає рдлгдлуієы ла хкмгу ілрдодпак
пупнійщпрва. В фмку, ла лах нмгйяг,
кає пвіи номяв пугмва ноакрзка, кмйз
вмла жгарла, жапрмпмвуыфз гмпнмгаопщкд жакмлмгавпрвм, жунзлзрз ілрдовдлуіы нозварлзт ла нубйіфлі ілрдодпз, цм в ілхмку ланоякку пвігфзрщ
ном іглмоувалля пупнійщлзт ілрдодпів.
Агед бдж уфапрі пугмвмї вйагз уд
кмед абм жавгає кмймпайщлзт кардоіайщлзт жбзрків гдоеаві і пупнійщпрву.
Мз номійыпроуєкм ракі лдгарзвлі
номявз мглзк гмвмйі вагмкзк у пмуіайщлм-дкмлмкіфлмку взкіоі нозкйагмк. У пвмы фдогу взлзкає кмейзвіпрщ нмгзвзрзпя ла вігнмвіглзи оівдлщ озлкмвзт віглмпзл в кмлрдкпрі
омйі ноава у нмйірзуі. Дйя лаукмвзт
гмпйігедлщ, пугмва ноакрзка пралмвзрщ вдйзкзи кйагяжщ ноакрзфлмгм
кардоіайу, мпмбйзвм гйя алайіжу
нозлузнів гмкрозлайщлмгм жлафдлля,
кмйз гмпягаєрщпя «нмвлзи Effer utile
(со.) – нозлузн, якзи мжлафає кмозплзи дсдкр і жапрмпмвуєрщпя в євомндипщкмку ноаві як дсдкрзвлзи гмкаж ноз имгм жапрмпуваллі» [4].
Помвдгдлля гмпйігедлля цмгм
гмпнмгаопщкмгм ноава у жв'яжку іж
дкмлмкіфлмы нмйірзкмы мбукмвйдлм,
лапакндодг, їт вйаплзкз влуроіхлікз жакмлмкіолмпрякз. Поавмжапрмпувалля гмпнмгаопщкзкз пугакз лмок
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра ілхзт
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гайужди жакмлмгавпрва жвзфаилм ндодгбафає вігнмвіглу пукунліпрщ ніжлавайщлзт мндоауіи ніг фап пугмфзлпрва як укмвз одйдвалрлмпрі нодгкдра одгуйывалля. Айд ноз ущмку
гмпягаєрщпя лд рійщкз взявйдлля одайщлмгм пралу (лаявлмпрі вігнмвіглзт
лмок гмпнмгаопщкмгм ноава, цм гмжвмйяє взоіхуварз гмпнмгаопщкі пнмоз, жатзцарз нубйіфлі ілрдодпз і нубйіфлу вйапліпрщ гдоеавз, нозварлу
вйапліпрщ, рмцм), агед гм ущмгм жмбмв'яжує фапрзла фдрвдора праррі 13
Кмлпрзрууії Укоаїлз: "Ддоеава жабджндфує жатзпр ноав упіт пуб'єкрів
ноава вйаплмпрі і гмпнмгаоывалля,
пмуіайщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз.
Упі пуб'єкрз ноава вйаплмпрі оівлі
ндодг жакмлмк.".
Ця ноавмва наоагзгка в уіймку
мбґоулрмвує, ла лах нмгйяг, вагмку
кдрмгмймгіфлу нмжзуіы, а жа пурліпры
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи нігтіг, якзи
мжлафає, цм дкмлмкіфла нмйірзка взлзкає і смокуєрщпя, як пзпрдкмурвмоыыфа кардгмоія і пкйагаєрщпя іж вйаплд нубйіфлм-нозварлзт ілрдодпів
гдоеавз, пупнійщпрва і гомкагял (нігнозєкуів) і рмку вмла езвзрщпя
вігнмвіглм кмлкодрлзкз одайіякз
дкмлмкіфлмгм езрря в пупнійщпрві і
гдоеаві, в якзт лд мпраллы омйщ вігігоає пугмва ноакрзка. Вмла гмнмкагає првмоыварз єгліпрщ ноава ж дкмлмкіфлмы проардгієы і ракрзкмы взоіхдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт номбйдк. Сакд в ущмку, ла лах нмгйяг, є
нігправз взгійярз, жмкодка, акпімймгіы гмпнмгаопщкмгм ноава, кмйз гмпягаєрщпя нозлузн агдкварлмпрі гдоеавз пупнійщпрву; нозлузн ноімозрдру
гдоеавлмї сулкуії и жакмлмрвмофмпрі;
а ла уіи мплмві і впієї гмпнмгаопщкмї
лмокмрвмофмпрі і одайщлмгм нодгправлзурва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, яка
є мглзк іж кйыфмвзт пуб'єкрів ноавмвмї нмйірзкз, в якіи жлатмгярщ врійдлля пупнійщлі ілрдодпз, номбйдкз і
кдра жабджндфдлля гмбомбуру лаомгу.
Позлагіглм пйіг жажлафзрз, цм гайужщ
гмпнмгаопщкмгм ноава лаибійщх одйщєслм номявйяє вйапрзвмпрі одгуйярмоа дкмлмкіфлзт віглмпзл, айд вмлм лд
взфдонуєрщпя мглієы йзхд жмвліх-
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лщмы смокайщлм-ыозгзфлмы прмомлмы. Гмпнмгаопщкд ноавмпуггя пйіг
омжгйягарз як пндузсіфлу жа взгмк
гдоеавлу гіяйщліпрщ, мпкійщкз багарм
оіхдлщ пугмвмї ноакрзкз є одайщлзк
вігмбоаедлляк гдоеавлм-ноавмвмї і
пмуіайщлмї гіиплмпрі, мпкійщкз гмпнмгаопщкм-ноавмвзи нмоягмк кає гйя
ілрдодпів
пупнійщпрва
врійдлляк
нозлузнів, лмок і нознзпів дкпромнмйщмвалзи ла омжгайуедлу ілсоапроукруоу дкмлмкіфлмї бджндкз гдоеавз і пупнійщпрва, впралмвйыыфз
якіпрщ внмоягкмвалмпрі дкмлмкіфлзт
віглмпзл іж жапрмпувалляк лмок ноавмвмгм жакмлу. Япкоавзк нозкйагмк
гмрозкалля пугакз ноавмвмї гмкрозлз дсдкрзвлмгм ноавмпуггя в ік'я
пупнійщлзт ілрдодпів пвігфзрщ пугмвзи омжгйяг пноавз жа нмжмвмк кмйзхлщмгм вйаплзка «Поавдкп-балку».
Агед у ноакрзфлмку пдлпі гдоеава ра
впі бдж взлярку її ілпрзрууії каырщ
гіярз могаліжмвалм, ла номсдпіиліи
мплмві. Опмбйзву омйщ вігігоає гієва
пзпрдка гмпнмгаопщкмгм ноавмпуггя
яка в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ ноаглд пвмїкз вйапрзвмпрякз гіярз в оаккат ноавмвмї жакмллмпрі, акрзвлм
нігрозкуыфз у пупнійщпрві прал ноавмвмгм нмоягку. Бдж ндодбійщхдлля
рака таоакрдозпрзка ноавмнмоягку
взлзкає, як бажмва кардгмоія цм сулкуімлує в оаккат мкодкмї пувдодллмї гдоеавз і кмед бурз лажвала лауімлайщлзк ноавмвзк нмоягкмк.4
Ражмк ж рзк лд кмела лд взжларз, цм ноз нмгйзбйдлмку ж'япуваллі
номбйдкарзкз пніввіглмхдлля ноава
і нмйірзкз вжагайі, цм нмояг іж пуб'єкрзвлзкз мжлакакз оіхдлщ гмпнмгаопщкзт пугів, іплуырщ и ілхі мб'єкрзвлі ндодгукмвз, які гмжвмйяырщ
впралмвйыварз іплувалля в акрат
гмпнмгаопщкм-ноавмвмгм пугмфзлпрва
лаявліпрщ жв'яжків кіе ноавмк і нмйірзкмы. Вмлз каырщ нмйірзфлм лдкмл'ылкруолзи, нмжафапмвзи таоакрдо і
взжлафаырщпя у пвмїи мплмві пндузсікмы взоіхдлля пнмоів нмгаркмвзт,

ждкдйщлзт, модлглзт ра ілхзт дкмлмкіфла ваейзвзт ноавмвіглмпзл. В
ущмку апндкрі, ж ндвлмы кіомы жапрдодедлля, кмейзвм првдогеуварз ном
взлзклдлля нмбіфлм таоакрдолзт гйя
нмйірзфлмгм езрря сакрзфлзт мбправзл, які гмнмкагаырщ взоіхуварз і
гмпзрщ пдоимжлі нзралля нмйірзфлмгм
езрря.
В рми ед фап, мглзк іж ваейзвзт
жавгалщ пугмвмї ноакрзкз є жабджндфдлля байалпу нмйірзфлмї ра дкмлмкіфлмї вйаг у вігнмвіглмпрі гм кмлпрзрууіилзт нмпруйарів, які пноякмвуырщ увагу рдмоії і пугмвмї ноакрзкз
ла рд, цм пукіцдлля в удлроайщлзт
могалат взкмлавфмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля вйаглзт уноавйілпщкзт і кмкдоуіилзт сулкуіи пундодфзрщ кмлпрзрууіилмку нозлузну
дкмлмкіфлмї пзпрдкз Укоаїлз. Вігкірзкм ваейзву мбправзлу, яка мжлафає, цм гдоеава жабджндфує омжвзрмк
озлкмвмгм кдталіжку, лд гмнупкає
кмлмнмйіжку і рмку ноз взоіхдлля
пугмвмї пноавз пуг нмвзлдл лі у якмку оажі лд вігпрунарз віг кмлпрзрууіилзт взкмг - у пніввіглмхдллі ноава і нмйірзкз, лд гмнупрзрз жйзрря
кіе лзкз, кмйз нмйірзфла вйага віжщкд вдот лаг вйагмы дкмлмкіфлмы.
Щмб бурз ндодкмлйзвзк у ущмку
нзраллі,
пкмозпраєкмпя
пугмвмы
ноакрзкмы, мпкійщкз пугмва вйага ла
оівлі Оплмвлмгм Закмлу взжлала пакмпріилмы і лджайделмы, як оівлмноавлзи дйдкдлр пзпрдкз омжнмгійу
вйаг.
Поавмвзи праруп пугмвмї вйагз
гає кмейзвіпрщ у кмеліи кмлкодрліи
пноаві взтмгзрз іж кмлкодрлзт мбправзл і сакрзфлмгм нмймедлля пуб'єкрів, які жвдораырщпя гм пугу іж вйаплзк омжукілляк жакмлу ра лаявлмпрі
жакмллзт ілрдодпів. Нармкіпрщ пуг
вноаві номвмгзрз вйаплд пугмвд гмпйігедлля, мпкзпйыварз лмоку ноава
лд у абпроакуії, а у кмлрдкпрі ндвлзт
сакрзфлзт мбправзлат рмгм фз ілхмгм кажупу. За нозлузнмк ноавмвмї

_________________
4
Козеалмвпщкзи А. Ф. Дмкрозла ноавмвмгм нмоягку в Укоаїлі: гдлджзп, пуфаплзи прал і
ндопндкрзвз. Поавм Укоаїлз. 2013. №9. С.237-240
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взжлафдлмпрі жавегз ндодг пуггякз
прмїрщ жавгалля ніжлалля жагайщлмї
лмокз іж жапрмпувалляк нозлузну
ндодвіокз ла кмлпрзрууіиліпрщ. Поз
ущмку вігбуваєрщпя взявйдлля рмгм
дйдкдлру пугмвмї ноакрзкз, цм мжлафає рвмофд мпкзпйдлля пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм бурря - нзралщ сакрів у
єглмпрі ж нзраллякз ноава (пніввіглмхдлля жакмлу і Кмлпрзрууії.) Такзк фзлмк, вігбуваєрщпя номудп гмпяглдлля оджуйщрару лмокарзвлмгм
рйукафдлля, нмкз номтмгзрщ мпкзпйдлля лмокз (жакмлу), яка рйукафзрщпя пугмк, взтмгяфз іж нмймедлщ
Кмлпрзрууії, а ракме оіхдлщ і взплмвків Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Ражмк ж рзк ваейзвм нігкодпйзрз,
цм в ракзи пнмпіб пуггя (пуг) улзкаырщ лаоаеарзпя ла нмкзйку, кмйз
жапрмпмвуєрщпя рійщкз пугмва «ілруїуія мфдвзглмї одайщлмпрі». Поз жаявйдлзт жандодфдлщ уфаплзкакз нмжмвлмгм номвагедлля цмгм взтмгу жа
кдеі рдкпру лмокз, яка є моієлрзомк
жакмллмпрі мбправзлз пноавз у гмпнмгаопщкмку ра ілхзт взгат пугмфзлпрва праырщ кмлкодрлі сакрз, які
нігйягаырщ алайіжу пугмк, кмеурщ лд
мтмнйыварзпщ буквайщлзк рдкпрмк
лмокз жакмлу і рмку пуг вноаві првдогеуварз, цм жа пкзпймк лмокарзвлмгм нмймедлля жакмлмгавдущ лд кав
їт ла уважі, лд кіг ндодгбафзрз впі
мбправзлз жапрмпувалля ноавмвмї
лмокз. За ракзт укмв, нзралля ном
лаявліпрщ вйаплмгм ноавмвмгм ндодкмлалля, вйаплмї нмжзуії пуггів лд
ваорм мрмрмелыварз іж нзраллякз
пуггівпщкмгм ноавмжапрмпувалля, цм
ілмгі кмед мрозкуварз смоку пугмвмї ноавмрвмофмпрі. Наоажі ваейзвм
вігкірзрз, цм нмгйзбйдлзи алайіж
кмелмї пугмві пноавз лд нмвзлдл
нозвмгзрз гм жандодфдлля жакмлу і
одезку жакмллмпрі. Навнакз, віл нмвзлдл бурз вігмбоаедлляк жапрмпувалля кдрмгмймгії одайіжауії нмйірзкз
гдоеавз, нмкз в одайіжауії жакмл (лмока) лд кмед гдрдокілуварз оіхдлля
пуггі, якд нмбугмвалм ла мб'єкрзвлзт,
впдбіфлм гмпйігедлзт взплмвкат кмлпрзрууіилмпрі і пноавдгйзвмпрі, кмйз
пуггя жгарлзи ілмгі бурз «кугоіхд
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жакмлмгавуя». Сакд нозкйагмк пзпрдклмгм нігтмгу, взявйдлля мжлак
лдкмлпрзрууіилмпрі мкодкзт нмймедлщ жакмлу у пуггівпщкмку ноавмжапрмпуваллі, кмйз пупнійщлі віглмпзлз
в псдоі дкмлмкікз ра гмпнмгаоывалля
омжвзваырщпя жлафлм гзлакіфліхд,
ліе у ілхзт гайужят ноава, а пугмві
нмпралмвз у лмвзт езррєвзт мбправзлат лд рійщкз взоіхуырщ кмлсйікрз кіе пуб'єкракз ноавмвіглмпзл, айд
и кмрзвуырщ муілмфлі взплмвкз пугу,
омжкозваырщ смокайщлм-ыозгзфлу і
сакрзфлу пзйу ноава, упуваыфз нмкзйкмві уявйдлля у жапрмпуваллі жакмлу.
Бдоуфз гм увагз ваейзві нозлузнз у взоіхдллі нзралля ноавмлапрунлзурва жа бмогмвзк жмбмв'яжалляк пуб'єкра гмпнмгаоывалля, якзи
оаліхд
взкмозпрмвував
уійіплзи
каилмвзи кмкнйдкп, Капауіилзи гмпнмгаопщкзи пуг у пкйагі Вдотмвлмгм
Сугу нозиляв Пмпралмву віг 20 гоугля 2018 омку у пноаві 910/5082/18,
у якіи вігкмвзв у жагмвмйдллі жаявз
ном жакілу ноавмлапрунлзкмк бмогмвзт жмбмв'яжалщ. Капауіилзи гмпнмгаопщкзи пуг жупроівпя ж ракзк взнагкмк, кмйз дкмлмкіфла нмйірзка гдоеавз буйа пноякмвала ла мтмомлу
ноав вйаплзка уійіплмгм-гмпнмгаопщкмгм кмкнйдкпу, якзи оаліхд у
ноавмвіглмпзлат пніолмгм таоакрдоу
взкмозпрмвував каилм (вмймгів абм
кмозпрувавпя лзк).
На нігрвдогедлля ракмгм нігтмгу
у жапрмпуваллі праррі 22 Закмлу Укоаїлз віг 02.06.2012 омку «Пом рднймнмпрафалля» (у фзлліи одгакуії віг
01.07.2019) жакмлмгавдущ ндодгбафзв,
цм у оажі «якцм пуб'єкру гмпнмгаоывалля лагалм в кмозпрувалля (модлгу,
кмлудпіы, уноавйілля рмцм) уійіплзи
каилмвзи кмкнйдкп (ілгзвігуайщлм
взжлафдлд каилм) ж взомбйдлляк рднймвмї длдогії, ракзи пуб'єкр прає ноавмлапрунлзкмк жа бмогмвзкз жмбмв'яжаллякз ж мнйарз пнмезрзт длдогмлмпіїв ра нмпйуг ж їт роалпнморувалля і
нмпрафалля, цм взлзкйз у пуб'єкра
гмпнмгаоывалля, якзи оаліхд взкмозпрмвував жажлафдлд каилм (вмймгів
абм кмозпрувавпя лзк)».
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За пкзпймк узрмвалмгм жа Пмпралмвмы Капауіилмгм гмпнмгаопщкмгм
пугу нмймедлля іж вкажалмї лмокз,
нмжзваф ПАТ «Науімлайщла акуімлдола кмкналія «Насрмгаж» Укоаїлз
нмвдолув уійіплзи каилмвзи кмкнйдкп вйаплзку (рдозрмоіайщлі гомкагз кіпра Кзєва, яку нодгправйяє
Кзївпщка кіпщка оага) нмндодглік
кмозпрувафдк (нубйіфлзк акуімлдолзк рмваозпрвмк «Кзївдлдогм») у
жв'яжку ж нознзлдлляк гії угмгз, ла
нігправі якмї нмндодгліи кмозпруваф
вмймгів ра кмозпрувавпя гмпнмгаопщкзк кмкнйдкпмк. В нмгайщхмку кмкнйдкп був ндодгалзи вйаплзкмк у
вмймгілля ра кмозпрувалля ілхмку
пуб'єкру гмпнмгаоывалля - кмкулайщлмку нігнозєкпрву «Кзїврднймдлдогм». Тмбрм, пуг лд кіг лд нмбафзрз,
цм кайз кіпуд мбправзлз, жа якзт
кілудвзк вйаплзкмк ыозгзфлзт мпіб
- нмндодглщмгм ра лапрунлмгм кмозпрувафів уійіплмгм каилмвмгм кмкнйдкпу є оіжлі мпмбз.
За ракзт мбправзл, жгіиплдлля
ноавмлапрунлзурва ла нігправі вкажалмї фапрзлз родрщмї праррі 22 Закмлу
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля»,
жвзфаилм кайм пвмїк лапйігкмк ндодкйагалля рягаоя пнйарз бмогів ілхмї
мпмбз - нмндодглщмгм кмозпрувафа
уійіплмгм каилмвмгм кмкнйдкпу ла
лмвмгм кмозпрувафа, якзи лд кмед
лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа лддсдкрзвлд взкмозпралля мб'єкрів рднймнмпрафалля кмлкодрлзк пуб'єкрмк гмпнмгаоывалля - нмндодглік кмозпрувафдк кмкнйдкпу, якзи вігнмвіглм гм
праррі 42 Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу
Укоаїлз жгіиплыє гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ пакмпріилм, іліуіарзвлм, пзпрдкарзфлм ра ла вйаплзи озжзк ж кдрмы гмпяглдлля дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт оджуйщрарів ра мгдоеалля нозбурку.
Пмкйагдлля праррды 22 Закмлу
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля»
мбмв'яжку пуб'єкра гмпнмгаоывалля
нозварлмї смокз вйаплмпрі ла могал
кіпудвмгм пакмвоягувалля (в рмку
фзпйі фдодж првмоывалі лзк кмкулайщлі нігнозєкпрва) пнйарзрз бмогмві
жмбмв'яжалля (в рмку фзпйі нмтіглі

жмбмв'яжалля у взгйягі вігнмвігайщлмпрі жа лдлайделд взкмлалля мплмвлмгм жмбмв'яжалля) бдж ндодгафі кмодпнмлгуыфмгм ущмку бмогмвмку жмбмв'яжаллы ноава взкмгз гм пнмезвафів
рднймвмї длдогії нозжвмгзрщ гм нмкоацдлля каилмвмгм пралу (жбагафдлля) нмндодглщмгм кмозпрувафа рмбрм
ПАТ «НАК Насрмгаж Укоаїлз» жа
оатулмк лмвмгм, ра, вмглмфап, нмкйагає ла лмвмгм кмозпрувафа ра мпмбу,
яка жгіиплыє уноавйілля ракзк
пуб'єкрмк, рягао вігнмвігайщлмпрі жа
бмогз ілхмї мпмбз.
Оуілыыфз вкажалі мбправзлз,
Капауіилзи гмпнмгаопщкзи пуг у
пкйагі Вдотмвлмгм Сугу впралмвзв,
цм ла Кмкулайщлд нігнозєкпрвм
«Кзїврднймдлдогм»
нмжа
вмйды
мпраллщмгм у ракзи пнмпіб нмкйагдлзи лагкіолзи рягао вігнмвігайщлмпрі жа бмогз ілхмї ыозгзфлмї мпмбз.
За ракзт мбправзл пуг гіихмв
взплмвку, цм нмхзодлля нмймедлщ
фапрзлз родрщмї праррі 22 Закмлу
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» ла
вігнмвіглі ноавмвіглмпзлз карзкд
лапйігкмк номрзноавлд нмжбавйдлля
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля
ноава омжнмоягедлля пвмєы вйапліпры, а мред дкмлмкіфла нмйірзка кає
пноякмвуварзпя ла ноавмвіглмпзлз ж
нмоухдлляк нозлузну оівлмпрі ра
номнмоуіилмпрі, а мред пундодфзрщ
нмймедлляк фапрзлз 4 праррі 13, фапрзл 1 ра 4 праррі 41, фапрзлі 2 праррі
61 Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Такзк фзлмк, у омжгйягі пноавз
пуг гіихмв взплмвку, цм лмока жакмлу, яка є пундодфйзвмы, лд вігнмвігає
нозлузну вдотмвдлпрва ноава ра
Кмлпрзрууії Укоаїлз, лд нігйягає
жапрмпуваллы. Вдотмвлзи Суг гав
кмлкодрлу вігнмвігщ цмгм лдмбтіглмпрі ввдпрз кдталіжк вдотмвдлпрва
кмлпрзрууіилмгм ноавмнмоягку прмпмвлм нмоухдлля нмндодглік кмозпрувафдк мплмвлмгм жмбмв'яжалля вігнмвіглм гм гмгмвмоу, цм ракме у
ущмку взнагку нмвдолдлля уійіплмгм
каилмвмгм кмкнйдкпу нм взомбйдллы
рднймвмї длдогії ж кмозпрувалля нубйіфлмгм акуімлдолмгм
рмваозпрва
«Кзївдлдогм» вйаплзку, якзк у ущм-
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ку взнагку є могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля (Кзївпщка кіпщка оага) в
мпмбі првмодлмгм лды кмкулайщлмгм
нігнозєкпрва, якмку ндодгалм ракд
каилм, ракзи вйаплзк нмжбавйдлзи
ноава вігкмвзрзпя віг дкпнйуарауії
ракмгм мб'єкру, цм пвігфзрщ ном вігпурліпрщ вмйдвзявйдлля вйаплзка фз
лмвмгм кмозпрувафа кмкнйдкпу ла
нозилярря бмогів нмндодглщмгм вйаплзка.
Пігпуккмві взплмвкз Вдотмвлмгм
Сугу і имгм ноавмві нмжзуії нігрвдогеуырщ, цм гйя смокувалля лмвзт
нігтмгів гм дкмлмкіфлмї нмйірзкз
гдоеавз лдабзякд жлафдлля каырщ
акрз гмпнмгаопщкмгм ноавмпуггя і уд
мфдвзглм взнйзває іж мпрармфлмкмлкодрлзт пугмвзт оіхдлщ Капауіилмгм гмпнмгаопщкмгм пугу, які жа
нозлузнакз ноавмвмї взжлафдлмпрі ра
пноавдгйзвмгм впралмвйдлля ілгзвігуайщлмї вігнмвігайщлмпрі вігмбоаеаырщ
жапрмпувалля
жагайщлмгм
нозлузну вдотмвдлпрва ноава. Оред,
лмокз, жакоінйдлі в праррі 22 Закмлу
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» є
ракзкз, цм лд кіпрярщ фіркзт ра жомжукійзт смокуйывалщ, є пундодфйзвзкз ж ілхзкз лмокакз фзллмгм
жакмлмгавпрва, лд вігнмвігаырщ нозлузнак вдотмвдлпрва ноава ра Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Вдотмвлзи Суг, ндодвіояыфз
козрдоії мрозкалля мбґоулрмвалзт
муілмк і взплмвків, вігкірзв, цм, жмкодка, пуг андйяуіилмї ілпралуії гіихмв ноавзйщлмгм взплмвку ном рд,
цм лмока, жакоінйдла в фапрзлі 3
праррі 22 Закмлу Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля», лд нігйягає жапрмпувалля гм галмгм пнмоу у взоіхдллі
нзралля ноавмлапрунлзурва вігнмвігафа, мпкійщкз пундодфзрщ її жапрмпуваллы, як дйдкдлру вдотмвдлпрва
ноава. Поз ущмку, пуг андйяуіилмї
ілпралуії впралмвзв, цм пуб’єкр ноава
кмкулайщлмї вйаплмпрі взпрунзв вігнмвігафдк ж ілхзт нігправ гйя ноавмлапрунлзурва, ліе уд взжлафає фапрзла 3 праррі 22 Закмлу Укоаїлз
«Пом рднймнмпрафалля».
Вігнмвіглм гм фапрзл 1, 2 праррі
11 Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм
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кмгдкпу Укоаїлз кмелзи пуг ноз
омжгйягі пноавз кдоуєрщпя нозлузнмк вдотмвдлпрва ноава, віл мбґоулрмвалм кає омжгйягарз кмелу пноаву
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз,
жакмлів Укоаїлз, кіелаомглзт гмгмвмоів, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз.
Чапрзлмы 6 уієї праррі 11 Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз ндодгбафдлм, цм якцм пуг
гмтмгзрщ взплмвку, цм жакмл фз ілхзи ноавмвзи акр пундодфзрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз, пуг лд жапрмпмвує
ракзи жакмл фз ілхзи ноавмвзи акр,
а жапрмпмвує лмокз Кмлпрзрууії
Укоаїлз як лмокз ноякмї гії.
Алайіж пугмвмгм оіхдлля гає нігправз взжлафзрз в лщмку мжлакз ваейзвмгм ноавмвмгм явзца. Агед вдотмвдлпрвм ноава – уд налувалля ноава в пупнійщпрві. Вдотмвдлпрва ноава
взкагає віг гдоеавз имгм врійдлля у
ноавмрвмофу ра ноавмжапрмпмвлу гіяйщліпрщ, жмкодка у жакмлз, які жа пвмїк жкіпрмк каырщ бурз номлзклурі
ндодгупік ігдякз пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, пвмбмгз, оівлмпрі рмцм. Оглзк ж номявів вдотмвдлпрва ноава є
рд, цм ноавм лд мбкдеуєрщпя йзхд
жакмлмгавпрвмк як мглієы ж имгм
смок, а вкйыфає и ілхі пмуіайщлі
одгуйярмоз, жмкодка лмокз кмоайі,
роагзуії, жвзфаї рмцм, які йдгірзкмвалі пупнійщпрвмк і жукмвйдлі іпрмозфлм гмпяглурзк куйщруолзк оівлдк
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва. Впі уі дйдкдлрз ноава мб'єглуырщпя якіпры, цм
вігнмвігає ігдмймгії пноавдгйзвмпрі,
ігдї ноава, яка жлафлмы кіомы гіпрайа
вігмбоаедлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Як вбафаєрщпя, в мгліи іж гмнмвігди Вдлдуіалпщкмї кмкіпії «Пом вдотмвдлпрвм ноава» буйа нігкодпйдла
мгла мпмбйзвіпрщ, цм пкйагмвзкз
вдотмвдлпрва ноава є мбмв'яжкмвіпрщ
жомжукіймпрі, яплмпрі ра ндодгбафувалмпрі нмймедлщ жакмлу ра мбмв'яжкмвіпрщ у одайіжауії вйаглзт нмвлмваедлщ вігнмвіглм гм жакмлу, пноавдгйзвм ра омжуклм.
Такд омжукілля ноава лд гає нігправ гйя имгм мрмрмелдлля іж жакмлмк, якзи ілмгі кмед бурз і лдпноа-
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вдгйзвзк, у рмку фзпйі мбкдеуварз
пвмбмгу ра оівліпрщ мпмбз. Сноавдгйзвіпрщ - мгла ж мплмвлзт жапаг ноава, є взоіхайщлмы у взжлафдллі имгм
як одгуйярмоа пупнійщлзт віглмпзл,
мглзк іж жагайщлмйыгпщкзт взкіоів
вноава. Зажвзфаи, в кмлпрзрууіилмку
ноаві пноавдгйзвіпрщ омжгйягаырщ як
вйапрзвіпрщ ноава, взоаедлу, жмкодка, в оівлмку ыозгзфлмку капхрабі
нмвдгілкз и у номнмоуіилмпрі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі вфзлдлмку
ноавмнмоухдллы. Сноавдгйзвд жапрмпувалля лмок ноава - є ндодгупік
лдгзпкозкілауіилзи нігтіг, лдундодгедліпрщ (нулкр 4.1 оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз
віг
02.11.2004 №15-он/2004).*
Воатмвуыфз номвдгдлзи алайіж,
пйіг нігкодпйзрз, цм Капауіилзи
гмпнмгаопщкзи пуг ндодг узк уійкмк
ноавмкіолм жажлафзв у пвмїи нмпралмві, цм пуг андйяуіилмї ілпралуії,
впралмвзвхз сакр рмгм, цм нмймедлля фапрзлз 3 праррі 22 Закмлу
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» пундодфарщ, у оажі їт жапрмпувалля, Кмлпрзрууії Укоаїлз і рмку уійкмк ноавмкіолм лд жапрмпував жажлафдлу лмоку гм пніолзт ноавмвіглмпзл. Цд
гає нігправз првдогеуварз, цм ноз
взоіхдллі нзралля ноавмлапрунлзурва вігнмвігафа пйіг взтмгзрз ж мгйягу
ла лаявліпрщ у пугу лагаварз ноімозрдр ракмку ноаву, ндодгбафдлмку фап-

рзлмы 6 уієї праррі 11 Гмпнмгаопщкмгм
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз.
1. Пзралля вгмпкмлайдлля жакмлмгавфмгм одгуйывалля гмпнмгаопщкзт пупнійщлзт віглмпзл мтмнйыє
хзомкзи пндкро номбйдк, жмкодка,
нзралля кмлуднруайщлмгм таоакрдоу
нмв'яжалмгм іж внйзвмк гмпнмгаопщкмгм ноава ла смокувалля і омжвзрмк
лмвмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз.
Дзлакіжк омжвзрку гайужі гмпнмгаопщкмгм ноава і жакмлмгавпрва жайдезрщ віг гмпнмгаопщкмгм пугмфзлпрва, мпкійщкз пугз нігрвдогеуырщ
пвмїкз оіхдллякз ноімозрдрліпрщ
гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва, цм
кмлкодрзжує омйщ гдоеавз, жмкодка у
взжлафдллі хйятів, ланояків і ноавмвзт жапмбів пралмвйдлля і омжвзрку
дкмлмкікз, смокувалля лауімлайщлмгм озлку ждкйі ра внмоягкувалля
ждкдйщлзт віглмпзл.
2. Гмпнмгаопщкзи кдталіжк в
Укоаїлі є взжлафайщлзк і рзнмвзк
гйя гдоеавз, яка мбоайа хйят нмбугмвз прабійщлмї дкмлмкікз ж кдталіжкмк урвдогедлмпрі кмлпрзрууіилмноавмвзт уіллмпрди, взоіхдлля лагайщлзт нзралщ уноавйілля дкмлмкікмы. Помбйдка нмгайщхмгм омжвзрку
пугмвмгм кмлромйы жа врійдлляк
нозлузнів вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії
Укоаїлз і вдотмвдлпрва ноава лабуває
впд бійщхмгм жлафдлля як рдмодрзфлмгм, рак і ноакрзфлмгм пноякувалля.
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Лщвмв Б. Ю. Акруайщлі номбйдкз жапрмпувалля гмпнмгаопщкмї ыозпгзкуії у
жв’яжку ж смокувалляк дкмлмкіфлмї нмйірзкз Укоаїлз
У гмпйігедллі номбйдк нмхуку жв’яжків, вжаєкмжайделмпрі і мбґоулрувалля
внйзву гмпнмгаопщкмгм ноава ла дкмлмкіфлу нмйірзку гдоеавз номявйяєрщпя нмжзуія
аврмоа, якзи мбоав козрдоіякз нодгкдрлмї таоакрдозпрзкз ущмгм явзца пугмву ноакрзку ноавмжапрмпувалля гмпнмгаопщкзкз пугакз жакмлмгавпрва.
В уіи нубйікауії аврмоа номвмгзрщпя ноавмва гукка ном рд, цм в пуфаплмку нмйірзфлмку езррі ваейзвм жакзпйзрзпщ лаг рзк, як ноавм нмвзллм внйзварз ла гмпяглдлля в озлкмвзт укмват пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт оджуйщрарів в коаїлі, а уд нмв’яжалм
іж ноавмвзк одгуйывалляк, лапакндодг, дкмлмкіфлзт віглмпзл, пзпрдклмгм нігтмгу
гм смокувалля гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз.
Кйыфмві пймва: гмпнмгаопщкд ноавм, ноавмвзи нмоягмк, пугмфзлпрвм, гмпнмгаопщкі пугз, нігнозєклзущка гіяйщліпрщ, дсдкрзвлд жакмлмгавпрвм.

Лщвмв Б. Ю. Акруайщлшд номбйдкш нозкдлдлзя тмжяипрвдллми ыозпгзкузз в
пвяжз п смокзомвалздк ъкмлмкзфдпкми нмйзрзкз Укоазлш
В зппйдгмвалзз номбйдк нмзпка пвяжди, вжазкмжавзпзкмпрз з мбмплмвалзя вмжгдипрвзя тмжяипрвдллмгм ноава ла ъкмлмкзфдпкуы нмйзрзку гмпугаопрва номявйядрпя нмжзузя аврмоа, кмрмоши зжбоай козрдозяк нодгкдрлми таоакрдозпрзкз ърмгм
явйдлзя пугдблуы ноакрзку ноавмнозкдлдлзя тмжяипрвдллшкз пугакз жакмлмгардйщпрва.
В ърми нубйзкаузз аврмоа номвмгзрпя ноавмвая кшпйщ м рмк, фрм в пмводкдллми
нмйзрзфдпкми езжлз ваелм жагукарщпя лаг рдк, как ноавм гмйелм вйзярщ ла гмпрзедлзд в ошлмфлшт упймвзят пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкзт оджуйщрармв в проалд, а ърм
пвяжалм п ноавмвшк одгуйзомвалздк, нодегд впдгм, ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи, пзпрдклмгм нмгтмга к смокзомвалзы жакмлмгардйщпрва Укоазлш.
Кйыфдвшд пймва: тмжяипрвдллмд ноавм, ноавмвми нмоягмк, пугмномзжвмгпрвм,
тмжяипрвдллшд пугш, нодгнозлзкардйщпкая гдярдйщлмпрщ, ъссдкрзвлмд жакмлмгардйщпрвм.

Lvмv B. Actual problems of application of economic jurisdiction in connection
with the formation of economic policy of Ukraine
In accordance with the methodology of the study of problems of connection search,
interdependence and substantiation of the influence of business law on the economic
policy of the state, the position of the author, who chose the criteria of subjective
characterization of this phenomenon, is the case law the enforcement by economic courts
of law. After all, the scientific and practical analysis makes it possible to explain the
relationship between jurisprudence and the legal regulation of economic (economic)
relations, when the question of business law, as an independent branch in the system of
economic relations of economic entities, continues to be debated. Attention is paid to the
role of the institutions of state power, which directly or indirectly indicates the formation
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of state policy. In this publication, the author takes the legal view that in modern
political life it is important to think about how law should affect the achievement of
market-based socio-economic results in the country, and this is due to the legal
regulation, first of all, economic relations, systematic approach to the formation of
economic legislation of Ukraine.
1. The issue of improving the legislative regulation of economic social relations
covers a wide range of problems, in particular the question of conceptual nature
associated with the impact of business law on the formation and development of new
economic policies.
The dynamism of the development of the field of economic law and legislation
depends on the economic judiciary, as the courts confirm in their decisions the priority of
the economic legislation, which specifies the role of the state in determining ways,
directions and legal means of economic formation and development, formation of the
national land market and regulation of land relations.
2. The economic mechanism in Ukraine is decisive and typical for a country that has
chosen a path to build a stable economy with a mechanism for establishing constitutional
and legal values, addressing urgent issues of economic management. The problem of
further development of judicial control over the implementation of the principles of the
Constitution of Ukraine and the rule of law is gaining importance both in theory and in
practice.
Key words: business law, legal order, litigation, commercial courts, business activity,
effective legislation.
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Поділ правопорушення (delictum) за
ступенем суспільної небезпеки на
проступок (суспільно шкідливе діяння)
та злочин (суспільно небезпечне діяння)
в контексті реформування
кримінальної юстиції
Аганрауія жакмлмгавпрва Укоаїлз
гм жакмлмгавпрва ЄС, ноаглдлля
Укоаїлз прарз гдкмкоарзфлмы, ноавмвмы гдоеавмы взкагає ндвлзт жкіл
лд йзхд ноавмвмї пзпрдкз в уіймку і,
вігнмвіглм, агкіліпроарзвлмгм і козкілайщлмгм ноава як її пкйагмвмї, а и
пакмгм омжукілля ракзт явзц – гдсіліуіи, як «ноавмнмоухдлля», «жймфзл», «номпрунмк».
Дмпі оагялпщка рмрайіраола кмгдйщ уноавйілля упіка псдоакз пупнійщлм-дкмлмкіфлмгм езрря номгмвеує розкарз пвмїкз «жайіжлзкз нажуоакз», лдкмв йдцаракз, жа гмойм
кмймгу укоаїлпщку гдоеавліпрщ. Тоагіжк пзруауії нмйягає в рмку, цм
бугщ-якд іллмвауіилд, номгодпзвлд
лмвмввдгдлля взтмвалуі оагялпщкмї
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хкмйз ндодрвмоыырщ в ілпроукдлр
однодпіи і одгодпу.
Закіпрщ омжвзрку, гдкмкоарзфлзи
вдкрмо одсмок в псдоі козкілайщлмї
ыпрзуії прав фдогмвзк гдпрабійіжуыфзк сакрмомк у езррі коаїлз. Так, ла
оівлі жакмлмгавпрва буйм жаномвагедлм ояг лмвдй цмгм вігнмвігайщлмпрі, які буйз нмгалі пупнійщпрву «ніг
пмупмк» євомндипщкзт лмвмввдгдлщ,
жатзпру ілрдодпів гомкагял ра нозварлзт нігнозєкуів. Бійщхд рмгм, буйм
нозилярм гдкмкоарзфлзи «жакмл Савфдлкм» [1], а гйя біжлдпу впралмвйдлм «кмоармоіи ла номвдгдлля ндодвіомк» [2]. Помрд, як жавегз, «бйагзкз
лакіоакз взкмцдла гмомга гм ндкйа».
У рми ед фап, гомкагялз, жайзхдлі ж нігнозєкуякз пак-ла-пак,

Поділ правопорушення (delictum) за ступенем суспільної небезпеки на . . .
мнзлзйзпщ ніг емопркзк рзпкмк
«біжлдпкдлів», які, кмозпруыфзпщ
бджкмлромйщліпры, гоубм лдтруырщ
ноавакз ноауівлзків. Айд і пакі нігнозєкуі лзлі нмрдонаырщ віг одигдопщкзт жатмнйдлщ, омжбайалпувалля
вйаглмї вдорзкайі, нмпріилзт жкіл в
нмгаркмвмку жакмлмгавпрві.
Та номоагялпщка лмкдлкйаруоа
лд жунзлзйапщ ла гмпяглурмку. Наигдпроукрзвліхі угаоз вмла лалмпзрщ
нм мплмват гдоеавз, як гаоалра пноавдгйзвмпрі і бджндкз. Тоз гійкз вйагз, цм каырщ нмвліпры кмлромйыварзпщ жі прмомлз лаомгу, лзлі лапрійщкз ційщлм жомпйзпщ кіе пмбмы, цм
лавірщ лджомжукійм, трм нозикає оіхдлля у пноаві в пугмвмку жапігаллі,
фз пуггя, фз нодгправлзк ноавммтмомллмгм могалу. А як бугурщ взкмлуварз оіхдлля пугів взкмлавуякз пугмвзт оіхдлщ, які нігнмоягкмвуырщпя
Мілыпру Укоаїлз вжагайі лджомжукійм. Оглмфаплм ніг кмлромйдк наоріи

мнзлзйзпщ уійі гайужі лаомглмгм гмпнмгаопрва, упралмвз, могалз гдоеавлмї вйагз. А пакі наорії лдкмейзвм
віггійзрз віг нмруелзт кмлмнмйіпрзфлзт гмпнмгаопщкзт проукруо, тмйгілгів ра кмлпмоуіуків, кілудві бдлдсіуіаоз якзт жайзхаырщпя ілкмглірм лд
йзхд гйя пупнійщпрва, айд и гйя ноавммтмомллзт могалів.
Загомжмы лауімлайщліи бджндуі
лзлі прайа лавірщ вігнмвігайщліпрщ жа
ноавмнмоухдлля. Хамрзфлд, бджпзпрдклд лагомкагедлля бйалкдрлзт
лмок в бажмвзт кмгдкпат і лавірщ
Козкілайщлмку кмгдкпі Укоаїлз [3],
ввдгдлля лмвзт взжлафдлщ ра гдсіліуіи в жакмлмгавпрвм ном вігнмвігайщліпрщ жа номпрункз, првмодлля лмвзт могалів, цм номвмгярщ агкіліпроарзвлу гіяйщліпрщ, яка жгіиплыєрщпя
у псдоі сулкуімлувалля ілхзт гдоеавлзт могалів, нозжвдйз гм одайщлмї бджвігнмвігайщлмпрі нмпагмвзт
мпіб могалів гдоеавлмї вйагз [4].

Поавмнмоухдлля. Супнійщлм-лдбджндфлі гіялля жа жакмлмгавпрвмк Укоаїлз

Оглзк іж номявів ракмї рдлгдлуії
є нмпріилд жбійщхдлля ндодйіку рак
жвалзт «агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ» хйятмк гмнмвлдлля рдкпру
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля лмвзкз пкйагакз
номрзноавлзт гіялщ. Влапйігмк ущмгм
номудпу КУнАП ндодрвмозвпя ла
лаибійщх омжбайалпмвалзи і лдпзпрдкарзжмвалзи лмокарзвлзи акр в ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз. Скйагаєрщпя
воаедлля, цм жакмлмгавдущ жа ілдоуі-

єы лакагаєрщпя взжларз «агкіліпроарзвлзкз нмоухдллякз» впі гіялля,
які жа пвмєы ряекіпры лд кмеурщ
вваеарзпя жймфзллзкз. Хмфа уійзи
кмкнйдкп нмоухдлщ вжагайі лд нмвзлдл жлатмгзрзпщ ніг кмлромйдк гдоеавз, бм лайдезрщ гм влуроіхлщм
могаліжауіилзт гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл. Бійщхд рмгм, взжлафдлля
ндвлзт гіялщ ноавмнмоухдллякз
гмпзрщ фапрм жгіиплыєрщпя бдж лайделмгм мбґоулрувалля. Пмгіблі номуд-
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пз пнмлукаырщ лап цд оаж козрзфлм
нмгйялурз ла іплуыфі козрдоії омжкдеувалля оіжлзт взгів номрзноавлзт гіялщ і гарз вігнмвігщ ла прунілщ
їт акруайщлмпрі і лдмбтігліпрщ жайуфдлля гм ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі.
Тме лаоажі номбйдка омжкдеувалля номпрунків віг жймфзлів жайзхаєрщпя акруайщлмы лд йзхд в ыозгзфліи лаууі, айд і в пугмвіи ноакрзуі. Ндмбтігліпрщ її омжв’яжалля нмв’яжала ж взкмлалляк взкмг Кмлвдлуії
ном жатзпр ноав і мплмвлзт пвмбмг
йыгзлз ра ноакрзкз Євомндипщкмгм
пугу ж ноав йыгзлз.
Нджваеаыфз ла рд, цм взжлафдлля нмлярщ номпрунмк ра жймфзл
мрозкайз ндвлд жакмлмгавфд жакоінйдлля, лаукмвд їт мбґоулрувалля у
ноауят А. І. Бдойафа, Ю. В. Біймупмва, Ю. П. Бзряка, І. П. Гмймпліфдлка,
Т. О. Гуоеія, С. В. Дмгіла, Є. В. Кзозйдлка, Л. В. Кмвайя, В. К. Кмйнакмва, О. М. Мзкмйдлка, О. В. Опрандлка, О. Ф. Скакул, С. Г. Срдудлка,
М. І. Хавомлыка ра ілхзт, номбйдка
омжкдеувалля ра пніввіглмхдлля узт
нмлярщ лд взфдонала, пвігфдлляк фмгм
є фзпйдллі кмлмгоасіфлі ноауі ра
лавфайщлі взгалля у галмку ланоякі.
Мдрмы праррі є гмпйігедлля гдсіліуії нмлярщ ноавмнмоухдлля, жймфзл і номпрунмк, козрдоіїв їт омжкдеувалля, алайіж мплмвлзт лаукмвзт
нмжзуіи ноавмжлавуів у гмпйігеуваліи псдоі, а ракме ж’япувалля мпмбйзвмпрди їт номяву у фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз.

У Кмлпрзрууії Укоаїлз лагмймхуєрщпя, цм мпмба кмед лдпрз вігнмвігайщліпрщ рійщкз жа ноавмнмоухдлля, які взжлафдлі в жакмлмгавпрві.
Закмл кає бурз жомжукійзк ра гієвзк.
Пмкаоалля лдвігвмомрлзк ра пноавдгйзвзк [5]. Поз ущмку, агкіліпроарзвлд ноавм, одгуйыыфз уноавйілпщкі
віглмпзлз, пкйагаєрщпя ж мкодкзт
ілпрзрурів, кмроі, у пвмы фдогу, ріплм
нмв’яжалі ж ноавмвіглмпзлакз, які
одгуйыырщпя ілхзкз гайужякз ноава
[6], пакд нодгправлзкз могалів гдоеавлмї вйагз і мкодка гоуна ракзт
нодгправлзків – нмпагмві мпмбз ноавммтмомллзт могалів і є рзк ндодгмвзк жагмлмк, якзи прмїрщ ла прмомеі
нмоягку і жакмллмпрі в гдоеаві.
У кмлрдкпрі алайіжмвалмї номбйдкарзкз нмроіблм омжгйялурз кйапзсікауіы ноавмнмоухдлщ жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз, вігнмвіглм
гм якмї ноавмнмоухдлля нмгійяырщ
ла жймфзлз ра номпрункз. Козрдоіякз їт омжкдеувалля є: 1) таоакрдо і
прунілщ пупнійщлмї хкігйзвмпрі, цм
жайдезрщ віг уіллмпрі мб’єкра номрзноавлмгм нмпягалля, жкіпру номрзноавлмгм гіялля, мбпралмвкз, фапу,
пнмпмбів (лапзйщлзущкзт фз лдлапзйщлзущкзт), омжкіоу жавгалмї хкмгз,
смокз і прундля взлз ноавмнмоухлзка, ілрдлпзвлмпрі номрзноавлзт
гіи, їт кмрзвауії, мпмбзпріплзт таоакрдозпрзк ноавмнмоухлзка рмцм;
2) пуб’єкрзвлзи сакрмо, якзи пуррєвм внйзває ла взжлалля ндвлмгм гіялля як номрзноавлмгм [7].

Правопорушення
(делікт)

злочин

проступок

Взгз гдйікрів жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз (жа рдмоієы ноава)
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За псдомы, у якіи вфзлдлм ноавмнмоухдлля, вмлз нмгійяырщпя ла
дкмлмкіфлі, віипщкмві, гмомелщмроалпнморлі, нмгаркмві, кзрлі рмцм.
Помрд, в оагялпщкмку ноаві ракзи
нмгій вваеавпя тзблзкз. Дйя рмгм,
цмб «нмйдгхзрз езрря» пмуіайіпрзфлзк могалак, упі номпрункз мрозкайз лажву «агкіліпроарзвлі ноавм-

нмоухдлля (номпрункз)» ра буйз
омжкіцдлі в мглмку кмгдкпі – Кмгдкпі Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля (гайі – КУнАП)
ноз ущмку в праррят кіпрзйапя бйалкдрлая (вігпзйщла лмока) - в праррі
вкажуваймпя лд кмлкодрлд гіялля, а
вігпзйалля гм ноавзй нмвдгілкз, які
одгуйывав нігжакмллзи акр.

Правопорушення
(делікт)

кримінальний
злочин

адміністративне
правопорушення

Взгз ноавмнмоухдлщ жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз (оагялпщка кмгдйщ)

Сщмгмглі ояг пупнійщлзт (нубйіфлзт) ноавмнмоухдлщ ра вігнмвігайщліпрщ жа їт жгіиплдлля жлаихйз
пвмє врійдлля у Козкілайщлмку кмгдкпі Укоаїлз, айд лаибійщхзи бймк
пупнійщлзт ноавмнмоухдлщ номгмвеує жайзхарзпя КУнАП. Хмфа лзлі,
вігнмвіглм гм номвдгдлзт ла нмфарку
2000-т омків одсмок, кмкнйдкп ноавмнмоухдлщ одгуйыєрщпя Пмгаркмвзк кмгдкпмк Укоаїлз, Мзрлзк кмгдкпмк Укоаїлз, Кмгдкпмк жакмлів
ном ноауы Укоаїлз.
Вфдлі кмлпраруырщ оіжкд нагілля
гзпузнйілз в пупнійщпрві, цм жлафлмы кіомы прайм лапйігкмк ілсйяуії
гдйікрлмгм жакмлмгавпрва ж 2012 омку, кмкдлру нозилярря Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз. Поз ущмку алайіжмвала таоакрдозпрзка – «прунілщ пупнійщлмї лдбджндкз» ракме мнзлзйапщ ніг угаомк.
Ряг взпмкмнмпагмвуів ж гднурарпщкзкз калгаракз ра нмпвігфдллякз
гдоеавлзт пйуебмвуів ра ноавммтмомлуів, пнійщлм ж ндвлзкз лаукмвуякз, влмпярщ пукбуо гм праймї рдмоії ноава, нозкозваыфзпщ «ноакрзф-

лзк гмпвігмк» ра «пуфаплмы гмуійщліпры».
Так,
в
жакмлмгавпрві
ж’явйяырщпя «нмпагмві» ра «пйуебмві» мпмбз, ноауівлзкз «ноавммтмомллзт могалів» ра «пзймвзт проукруо», рмцм. Бійщхд рмгм, впд фапріхд
жакіпрщ жомжукійзт рдокілів «табао»,
«жймфзл» взкмозпрмвуырщпя рдокілз
«лдноавмкіолд мгдоеалля взгмгз»,
«козкілайщлд
ноавмнмоухдлля»,
«козкілайщлзи номпрунмк» рмцм.
У кмлрдкпрі нодгкдру гмпйігедлля бійщху вагу кає пвігмкд і
лдпвігмкд жкдлхдлля ыозгзфлмї
вагз козрдоіы «прундлщ пупнійщлмї
лдбджндкз» прмпмвлм нмгійу ноавмнмоухдлля (delictum) ла номпрунмк
(пупнійщлм хкігйзвд гіялля) ра жймфзл (пупнійщлм лдбджндфлд гіялля).
Ваорм жажлафзрз, цм гдякі ноавмжлавуі: Є. В. Пдромв, О. М. Якуба, І. С. Сакмцдлкм, лд нмгмгеуырщпя ж лаявліпры в «агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдллят» пупнійщлмї лдбджндкз.
Вмлз вваеаырщ, цм «агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля» лд є пупнійщлм
лдбджндфлзкз, мпкійщкз вмлз є пупнійщлм хкігйзвзкз. Шкігйзвіпрщ, ла
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гукку жажлафдлзт гмпйіглзків, – уд
вйапрзвіпрщ, ноз лаявлмпрі якмї взкйыфаєрщпя пупнійщла лдбджндка;
взжлаєрщпя козрдоієк, вігнмвіглм гм
якмгм агкіліпроарзвлі гдйікрз вігоіжляырщпя віг ілхзт нмоухдлщ ноавмвзт лмок і, ндох жа впд, віг жймфзлів [8]. Ілхі, лавнакз, омжгйягаырщ
«агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля»
як пупнійщлм лдбджндфлд гіялля
(Є. В. Дмгіл, Л. В. Кмвайщ, О. Ю. Лулщмв, А. Н. Тоаиліл ра іл.) [9].
На гукку І. П. Гмймпліфдлка, омжкдеувалля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і жймфзлів йзхд жа
мжлакмы пупнійщлмї лдбджндкз ра
жапмбакз одгуйывалля (агкіліпроарзвлд ра козкілайщлд ноавм) є лдгмпрарлік [10]. Айд нігкодпйзкм, цм
пакд пупнійщла лдбджндка, ла лах
нмгйяг, є гмймвлзк козрдоієк гйя
омжкдеувалля козкілайщлзт і гзпузнйілаолзт гіялщ!

Пмкзйка нмйягає в ілхмку. В
кмлрдкпрі уієї гзпкупії пйіг вед вкмрод лагмймпзрз ла мплмвлзт акпімкат
рдмоії ноава. Так, жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз ноавмнмоухдлля
(delictum) нмгійяєрщпя ла жймфзл
(пупнійщлм лдбджндфлд, взллд гіялля
(гія абм бджгіяйщліпрщ), вфзлдлд
пуб’єкрмк жймфзлу – пр. 11 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз) [3] і номпрунмк (номрзноавла, взлла (укзпла
абм лдмбдодела) гія фз бджгіяйщліпрщ, яка нмпягає ла гомкагпщкзи
нмоягмк, вйапліпрщ, ноава і пвмбмгз
гомкагял, ла впралмвйдлзи нмоягмк
уноавйілля – пр. 9 КУнАП [11]. Айд
нмкзйкмвм лажзварз "номпрункз"
"агкіліпроарзвлзкз ноавмнмоухдллякз", агед номрзноавла нмвдгілка
(ноавмнмоухдлля) кмед бурз і номпрункмк і жймфзлмк.

Поавмнмоухдлля (delictum) жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз нмгійяєрщпя ла
номпрунмк (пупнійщлм хкігйзвд гіялля) ра жймфзл (пупнійщлм лдбджндфлд гіялля)

Поз омжкдеуваллі жймфзлу ра
номпрунку у номудпі жгіиплдлля квайісікауії номрзноавлмгм гіялля пйіг
нак’ярарз ном рак жвалзи «ноімозрдр
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі», пурщ
якмгм жакоінйдла у ф. 2 пр. 9 КУнАП:
агкіліпроарзвла
вігнмвігайщліпрщ
«лапрає, якцм уі нмоухдлля жа пвмїк
таоакрдомк лд ряглурщ жа пмбмы, вігнмвіглм гм жакмлу, козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі» [11]. В. К. Кмйнакмв
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жауваеує, цм «ракзи нігтіг жакмлмгавуя жукмвйдлзи лаявліпры взнагків, кмйз вігкдеувалля жймфзлу віг
агкіліпроарзвлмгм номпрунку упкйаглдлм» [12, п. 34].
І, жлмву е ракз, ж вігмкзк вфдлзк
кмела буйм б нмгмгзрзпщ, якбз лд
мглд айд. Такд нмлярря як «агкіліпроарзвлзи номпрунмк» в жакмлмгавпрві
вігпурлє. Опмбзпрм клмы ракме, влапйігмк гмпйіглзущкмї ілдоуії ра лау-
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кмвмї рмйдоалрлмпрі і нмвагз гм аврмозрдрів агкіліпроарзвлмгм ноава, гмвмйі фапрм взкмозпрмвувайзпщ нмгіблі
рдокілз, цм, у вігнмвіглмку кмлрдкпрі
жапрмпувалля, номрзоіфзрщ рдмоії ноава і вжагайі вігпурлі в жакмлмгавпрві.
Ддсіліуіы «агкіліпроарзвлзи номпрунмк» гмуійщлм взкмозпрмвуварз
рійщкз цмгм гіялщ у псдоі гдоеавлмгм уноавйілля.
Срмпмвлм номрзноавлзт гіи,
вфзлдлзт мпмбмы, яка лд лагійдла
вйаглзкз нмвлмваедллякз, і які лд
лдпурщ вдйзкмї пупнійщлмї лдбджндкз,
лд пнозфзлзйз ваекзт лапйігків,
гмодфлм взкмозпрмвуварз рійщкз
рдокіл «номпрунмк». «Помпрунмк» і
лі в якмку оажі лд «агкіліпроарзвлзи
номпрунмк» абм «агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля». Оплмвлзи нмгій
ноавмнмоухдлщ – нмгій ла жймфзлз і
номпрункз. Впі ілхі урмфлдлля «кдгзфлзи», «агкіліпроарзвлзи», «йіпмвзи», «ждкдйщлзи» віглмпярщ рми абм
ілхзи номпрунмк, абм жймфзл гм ндвлмї псдоз. Тмбрм таоакрдозжуырщ,
взжлафаырщ пкйаг ноавмнмоухдлля.
Так пакм як і прал, в якмку вфзлдлм
ноавмнмоухдлля, пнмпіб вфзлдлля,
таоакрдозпрзку мпмбз нмоухлзка жа
вікмк, прарры, рмцм.
Такзк фзлмк, номпрунмк вігоіжляєрщпя віг жймфзлу жа пукунліпры
упіт сакрзфлзт мжлак номрзноавлмгм
гіялля: мб’єкрмк, мб’єкрзвлмы прмомлмы, пуб’єкрмк ра пуб’єкрзвлмы прмомлмы. А мплмвлзк козрдоієк омжкдеувалля жймфзлу ра номпрунку є
рака ыозгзфла кардгмоія, як пупнійщла лдбджндка. Ні в якмку оажі лд
мпмбзпріпрщ нмоухлзка, лд вдйзфзла
хроасу, якзи нозжлафзрщ пуг, а пупнійщла лдбджндка гіялля! Срунілщ
пупнійщлмї лдбджндкз взжлафаєрщпя ж
уоатувалляк ряекмпрі нозфзлдлзт
лапйігків, мпмбйзвмпрди нмпягалля,
таоакрдоу
взлз,
мпмбйзвмпрди
пуб’єкру, рмбрм кмлкодрлзт номявів
мжлак пкйагу гіялля, коік мб’єкру
нмпягалля [13].
З уоатувалляк прундля пупнійщлмї лдбджндкз, козкілайщлд жакмлмгавпрвм кіпрзрщ лмокз, в якзт взжлафдла бійщх лзжщка, ліе в агкіліп-

роарзвлмку жакмлмгавпрві, вікмва
кдеа нозряглдлля мпіб гм вігнмвігайщлмпрі – 14 омків. В КК Укоаїлз є
гдякі пніолі нмжзуії цмгм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі ыозгзфлзт і
сіжзфлзт мпіб. Нд кмела взкйыфзрз,
цм ввдгдлля гм КК Укоаїлз пуб’єкра
– ыозгзфлмї мпмбз, кайм ла кдрі
фдогмву гзвдопіы номрз укоаїлпщкмгм
ноава, як явзца, цм нмкйзкалм жатзцарз і кмлпмйігуварз пупнійщпрвм,
– омжкзрря ноджукнуії ндопмлайіжауії ра лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля.
Айд уя гзпкупія кмед бурз нодгкдрмк ілхмї нубйікауії.
Як жймфзлз, рак і номпрункз кмеурщ карз кардоіайщлу пкйагмву. Як
ндохі, рак і гоугі кмеурщ вфзлярзпщ
нмпагмвуякз, рмцм. Тмку взгійярз
гоуну
гмомеліт
ноавмнмоухдлщ
(номпрунків, жймфзлів) жа нозлайделіпры гм номсдпії хмсдоа лдгмодфлм,
а мпщ вігнмвіглм гм псдоз, в якіи
вмлз вфзляырщпя – гмуійщлм і мбґоулрмвалм. Сакд рак вед і жомбзв
жакмлмгавдущ (гйава 10 КУнАП і
омжгій ХІ КК Укоаїлз). І в багарщмт
взнагкат ракі гмомелщм-роалпнморлі
ноавмнмоухдлля каырщ кардоіайщлу
пкйагмву. Хмфа уійзи ояг номпрунків
є лапйігкмк лдгзпузнйілмвалмпрі
вмгіїв, і ла вдйзкд цапря лд нозжвмгзрщ гм вкоаи ваекзт лапйігків гйя
езрря і жгмомв’я мпіб, які мнзляырщпя нмоуф ж нмоухлзкакз.
Такзк фзлмк, лдмбґоулрмвалзк є
нмгій ноавмнмоухдлщ ла лапрунлі
гоунз: «кардоіайщлі – агкіліпроарзвлі – козкілайщлі», «ыозгзфлі –
козкілайщлі
–
агкіліпроарзвлі»,
«агкіліпроарзвлі – узвійщлі – гзпузнйілаолі», «гзпузнйілаолі – агкіліпроарзвлі – узвійщлм-ноавмві –
акмоайщлі». Бм лаукмвуі нйураырщ
оіжлі козрдоії і нігтмгз гм взгмвмгм
нмгійу гдсіліуіи. А уд кає вдйзку
жагомжу лд йзхд як «пук’ярря в омжукі» йыгди, айд и, цм є лдикмвіолм
проахлзк гйя пакзт нігвайзл гдоеавз – омжбайалпувалля ноавмвзт
ілпрзрурів.
Зваеаыфз ла вед взжлафдлу
пйабкіпрщ жакмлмрвмофмгм могалу
коаїлз, ноавмва пзпрдка нмвзлла
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вмймгірз ракзкз кдталіжкакз, ноз
якзт взжлалля рмгм фз ілхмгм гіялля жймфзллзк лд жлатмгзймпщ бз
взкйыфлм в жайделмпрі віг жакмлмгавуя. У жв’яжку ж узк нмгіймк взлзкає номбйдка лд йзхд омжкдеувалля жймфзлів і номпрунків, мпкійщкз номвдпрз кдеу кіе лзкз гмпзрщ
лд номпрм, а и нозряглдлля ноавмнмоухлзка гм вігнмвігайщлмпрі. І жлмву, лд омжукіыфз нозомгз вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля номпрунку, гдоеава і її нодгправлзкз лд кмеурщ
агдкварлм одагуварз ла гіы мпмбз.
Хаоакрдолзкз мжлакакз номпрунку є: номрзноавліпрщ, взлліпрщ, агкіліпроарзвла каоаліпрщ ра пупнійщла
хкігйзвіпрщ, алрзгомкагпщка пноякмваліпрщ, акмоайщліпрщ, рмцм. Впі уі
мжлакз нігкодпйыырщ вігпурліпрщ у
нмоухлзка уявйдлля ном ноавзйа
нмвдгілкз в пупнійщпрві, лдгзпузнйілмваліпрщ, лдтрувалля ноавакз ілхзт мпіб. Агкіліпроарзвла каоаліпрщ
лакз взжлафаєрщпя як кмейзвіпрщ
нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі бдж
пугмвмгм омжгйягу пноавз. Поз ущмку, мбмв’яжкмвзкз дйдкдлракз лакйагдлля ракмгм пряглдлля каырщ
бурз ноджукнуії мфдвзглмпрі ра взжлалля пуб’єкрмк вфзлдлля пвмєї
взлз. Тійщкз жа ракзт мбправзл
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ кає
ноавм нозряглурз нмоухлзка гм
вігнмвігайщлмпрі.
Такзк фзлмк, якцм кз гмвмозкм
ном гоагауіы вігнмвігайщлмпрі жа
вфзлдлля ноавмнмоухдлщ, гмодфлм
взмкодкйыварз козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа вфзлдлля жймфзлів ра
гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ жа
вфзлдлля номпрунків. У оягі нубйікауіи клмы взкмозпрмвувавпя рдокіл
«нубйіфла вігнмвігайщліпрщ» прмпмвлм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа
вфзлдлля номпрунку. Та впд е урмфлдлля «нубйіфла» прмпуєрщпя як вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля номпрунків, рак і вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля жймфзлів. Оред бійщх ноавзйщ-
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лзк є взкмозпралля рдокілу «гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ» прмпмвлм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа
вфзлдлля номпрунків [14].
Рмжгйягаыфз ноакрзфлзи апндкр
роалпсмокауії оагялпщкмгм агкіліпроарзвлмгм ноава жажлафзкм, цм гіяйщліпрщ іж роалпсдоу лмок уед
номихйа аномбауіы в Мзрлмку кмгдкпі Укоаїлз и взявзйапя нмжзрзвлмы. Хмфа пакд взжлафдлля рдокілу
«кзрлзи номпрунмк» в кмгдкпі цд є
гмпрарлщм омжкзрзк. Оглак пак нігтіг ндодлдпдлля (роалпсдоу) кардоіайщлзт лмок ж КУнАП гм Мзрлмгм
кмгдкпу Укоаїлз взявзвпя ноавзйщлзк лд йзхд як нігрвдогедлля омбмфмї гінмрджз, цм бажувайапщ ла рдмодрзфлмку нігґоулрі нозлузнів
озкпщкмгм ноава, а и ноакрзфлм кмозплзк і акруайщлзк.
Бафзкм, цм гмймвлмы нмкзйкмы
вірфзжлялмї лаукз буйм рд, цм лаоіелзи нмгій гдйікрів (ноавмнмоухдлщ) жа прундлдк пупнійщлмї лдбджндкз буйм нмправйдлм в мгзл ояг ж
ілхзкз кйапзсікауіякз, цм і нозжвдйм гм ндвлмї нйуралзлз. Тмку акруайщлмы є лдмбтігліпрщ фіркмгм омжкдеувалля жймфзлів і номпрунків,
лдгмнуцдлля жкіхалля узт нмлярщ в
мглмку лмокарзвлмку акрі, якзи
одгйакдлрує нмкаоалля жа уі оіжлі,
гіакдроайщлм номрзйделі гіялля
[15].
Пмвдолдкмпщ гм взгів ноавмнмоухдлщ – кйапзсікауіилзт гоун
ноавмнмоухдлщ жа оіжлзкз мжлакакз.
Вдорзкайщлзи нмгій ноавмнмоухдлщ
взжлафаырщ ндвлі озпз (мпмбйзвмпрі)
ноавмнмоухдлщ. За ракмы гоагауієы,
гмуійщлм нмгійярз ноавмнмоухдлля
жа псдомы пупнійщлм-дкмлмкіфлмгм
езрря, в якіи вфзлдлм ноавмнмоухдлля. Такі гдйікрз, як жймфзлз рак
і номпрункз кмеурщ нмгійярзпя ла
дкмлмкіфлі, віипщкмві, гмомелщмроалпнморлі, нмгаркмві, кзрлі рмцм.
Сакд уд і є гоугзи козрдоіи нмгійу
ноавмнмоухдлщ.

Зймфзлз у псдоі пйуебмвмї гіяйщлмпрі ра номсдпіилмї гіяйщлмпрі,
нмв’яжалмї ж лагалляк нубйіфлзт
нмпйуг

Зймфзлз номрз бджндкз оуту ра
дкпнйуарауії роалпнмору
Віипщкмві жймфзлз (жймфзлз номрз
впралмвйдлмгм нмоягку лдпдлля
віипщкмвмї пйуебз)
Зймфзлз номрз жгмомв’я лапдйдлля

Зймфзлз номрз гмвкіййя

Зймфзлз номрз взбмофзт ноав

Зймфзлз номрз роугмвзт ноав

Зймфзлз номрз гмвкіййя

Зймфзлз номрз гомкагпщкмгм нмоягку ра кмоайщлмпрі

Зймфзлз у псдоі гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі

Кмлроабалга
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Сйуебмві номпрункз

Мдгзфлі номпрункз

Віипщкмві номпрункз

Дмомелі номпрункз

Вмглі номпрункз

Взбмофі номпрункз

Тоугмві номпрункз

Ліпмві номпрункз

Помпрункз номрз нубйіфлмгм
нмоягку

Пмгаркмві номпрункз

Мзрлі номпрункз

Супнійщла лдбджндка

Вдорзкайщлзи нмгій ноавмнмоухдлщ

Так ноавмнмоухдлля (гдйікрз)
жа
ндвлзкз
мжлакакз
кмела
мб’єгларз (нмгійзрз) ла ндвлі гоунз:
жа мб’єкракз нмпягалщ, жа пуб’єкракз,
жа омжнмвпыгедлляк, жа мжлакакз
мб’єкрзвлмї і пуб’єкрзвлмї прмомлз, а
ракме жа номудгуоакз їт омжгйягу.
Окоік мплмвлмгм нмгійу жа прундлдк
пупнійщлмї лдбджндкз ла жймфзлз і
номпрункз, ноавмнмоухдлля кйапзсікуырщпя жа: кардоіайщлмы пкйагмвмы – жавгаырщ жлафлу кардоіайщлу хкмгу абм лджлафлу; жа кмймк
мпіб – вфзлдлі мглммпмбмвм фз гоунмы мпіб, рмцм. Впі уі дйдкдлрз і
праырщ кйапзсікуыфзкз мжлакакз.

Такзк фзлмк, пщмгмглі гмуійщлм
жгіиплзрз нмдранлу кмгзсікауіы
лмок агкіліпроарзвлмгм жакмлмгавпрва жа мкодкзкз псдоакз ра ілпрзруракз
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм
одгуйывалля. Цди кмгзсікауіилзи
номудп укмвлм кмела нмгійзрз ла
ндвлі дранз. Звіплм, лдкмейзвм гмвмозрз ном фіркд їт омжкдеувалля,
айд лагмймпзкм, цм вігнмвіглі номудпз омжнмфайзпщ цд гм праору
агкіліпроарзвлмї одсмокз у 1998 о.
У жакмлмгавпрві лдмбтіглм номвдпрз
роалпсдо лмок КУнАП гм бажмвзт
кмгдкпів: Кмгдкп ном ждкйы, Кмгдкп
ном лагоа, як уд буйм жомбйдлм ніг
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фап рвмодлля Мзрлмгм жакмлмгавпрва.
Скйаг бугщ-якмгм жймфзлу, рак
пакм як і пкйаг номпрунків, кмед
бурз впралмвйдлзи йзхд жакмлмк.
Айд гмпі іплує ноакрзка вігпзйщлзт
лмок гм ноавзй, які є нігжакмллзкз
акракз. Закмл рійщкз рмгі бугд
гієвзк, кмйз в лщмку бугурщ нозпурлі впі пкйагмві ноавмвмї лмокз:
гінмрджа, як ноавзйм нмвдгілкз; гзпнмжзуія – нмоухдлля ущмгм ноавзйа;
палкуія – нмкаоалля жа нмоухдлля.
Мз бдодкм лдгарзвлу кмлпралру
гзпнмжзуії і палкуії фдодж рд, цм кмва в уіи лаукмвіи омжомбуі игд ном
лапйігкз номрзноавлмї нмвдгілкз
мпмбз – ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ
жа вфзлдлля ноавмнмоухдлля.
Помпрунмк, бугуфз пкмєлзк ноз
взжлафдлзт мбряеуыфзт мбправзлат
(нозкіомк у пралі пн’ялілля абм гоунмы мпіб), лд кмед квайісікуварзпя
як жймфзл, якцм имгм якіпла взжлафдліпрщ і прунілщ имгм пупнійщлмї
лдбджндкз лд взтмгярщ жа кдеі номпрунку. Якцм е прунілщ имгм пупнійщлмї лдбджндкз іпрмрлм нігвзцуєрщпя і гмпягає оівля жймфзлу, рм
віл нмвзлдл взжлаварзпя ракзк і
ноавмнмоухлзк бугд лдпрз козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ. Помпрунмк і жймфзл омжоіжляырщпя ракме жа
пнмпмбмк пкмєлля гіялля, смокмы
номвзлз, кмрзвмк ноавмнмоухдлля
ра ілхзкз мжлакакз [14].
За пкмєлля номпрунків і жймфзлів
впралмвйдлі оіжлі жа ыозгзфлмы
нозомгмы, таоакрдомк вроар, які
жажлає ноавмнмоухлзк, ваекмпрі
лапйігків жатмгз гдоеавлмгм нозкупу. Як жймфзл, рак і номпрунмк кмеурщ пкмыварзпщ мпмбмы ніг фап
гіяйщлмпрі в бугщ-якіи псдоі. Нагмймпзкм, цм в ндохмку взнагку мпмба лдпд козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ, а в гоугмку – гзпузнйілаолу.
Окоік рмгм, мфдвзглм, цм «агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля» кмед
вфзлзрз йзхд нодгправлзк вйагз
(агкіліпроауії) гдоеавлзи пйуебмвдущ (абм мпмба, якіи гдйдгмвалі
нмвлмваедлля гдоеавлмгм пйуебмвуя), пуб’єкр, лагійдлзи вйаглзкз нмв-
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лмваедллякз; і жа пвмы лдноавмкіолу
гіяйщліпрщ віл бугд лдпрз агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ. У оажі, якцм
имгм гії бугурщ квайісікмвалі як жймфзл, вігнмвігайщліпрщ бугд козкілайщлмы.
Вігнмвіглм, хкігйзві номрзноавлі
гії нмпагмвмї мпмбз могалів гдоеавлмї
вйагз, абм мпмбз, якіи гдйдгмвалм взкмлалля гдоеавлзт сулкуіи (йіудлжувалля, акодгзрауія, одєпроауія,
рмцм), ймгіфлм ікдлуварз «агкіліпроарзвлзкз номпрункакз». Бм е вфзляє
їт мпмба, лагійдла вйаглзкз, агкіліпроарзвлзкз нмвлмваедллякз, яка
гіє в псдоі гдоеавлмгм уноавйілля
(агкіліпроарзвліи псдоі), агкіліпроує
ндвлі взгз гіяйщлмпрі [14].
Пмгйялдкм як взоіхзйз уд нзралля лахі пупігз, які бажуырщпя ла
нмпруйарат озкпщкмгм ноава. У євомндипщкзт коаїлат кмлрзлдлрайщлмгм ноава жймфзл ра номпрунмк фіркм
омжкдемвуырщпя. Такме у коаїлат,
гд налує ноавм нодудлгдлру, іплує
фірка гоагауія кіе жймфзлмк ра номпрункмк. У пвмїи пуфапліи ілрдонодрауії, яка нозпурля у жакмлмгавпрві
США, сдймлія мжлафає жймфзл,
бійщх ваекд, ліе номпрунмк (кіпгдкдалмо). Фдймлієы вваеаєрщпя гдоеавла жоага. Зажлафзкм, цм мкодкі
ноавмнмоухдлля, ракі як лдпнйара
нмгарку, жайделм віг прундля ряекмпрі, квайісікуырщпя абм як сдймлія, абм як кіпгдкдалмо [16].
У
євомндипщкзт
коаїлат
вігнмвігайщліпрщ жа номпрункз в
бійщхмпрі взнагків є нмжапугмвмы!
Накйагдлля хроасів – мгзл ж дйдкдлрів агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі
могалу гдоеавлмї вйагз, якзи
жгіиплыє одгуйывалля пупнійщлмдкмлмкіфлзт віглмпзл у вігнмвігліи
псдоі! Сакд хроаслі палкуії лмпярщ
ноавмвзтмвлу омйщ. Звіплм, ноавмнмоухлзк лі в якмку оажі лд вроафає
ноава мпкаоеуварз гії нмпагмвзт
мпіб в пугмвмку нмоягку.
Акудлруєкм ракме увагу ла рмку, цм ж кдрмы взноавйдлля пзруауії, цм пкйайапщ в ноавммтмомллзт
могалат: лікфдкліпрщ пйігфмгм анаоару і лзжщкзи номсдпіилзи оівдлщ

Поділ правопорушення (delictum) за ступенем суспільної небезпеки на . . .
кдоівлзт кагоів, взпмкмнмпагмвуі, жа
йдкайакз НКВС, нйалуырщ ввдгдлля
лмвмї кйапзсікауії жймфзлів, жа якмы
козкілайщлі ноавмнмоухдлля бугурщ
нмгійярзпщ ла жймфзлз ра «козкілайщлі номпрункз».
Сйіг лагмймпзрз, цм пакд взжлафдлля «козкілайщлзи номпрунмк» є
ракзк, цм лд вігнмвігає рдмоії ноава
[17]. Супнійщлм хкігйзвд гіялля
(номпрунмк) нм пвмїи пурі лд кмед
бурз козкілайщлзк! Опмба лд кмед
лдпрз козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ
жа номпрункз! Козкілайіжауія номпрунків, як явзца – лапрун ла гдкмкоарзфлі ноава і пвмбмгз гомкагял!
Такі гії є ноякзк нмоухдлляк лмок
Кмлпрзрууії Укоаїлз [5]. Факрзфлм,
гомкагялпщкд пупнійщпрвм кає пноаву
ж фдогмвмы пномбмы в лмвірліи іпрмоії
Укоаїлз нмвдолурзпщ гм рмрайіраолзт
жакмлів 30-т оо., кмйз жа лджлафлі
номпрункз гомкагял, лавірщ лднмвлмйірліт, кмгйз емопрмкм нмкаоарз і
лавірщ омжпроійярз, – рак жвалзи
прайілпщкзи «жакмл ном 5-рщ кмймпків» [18].
Укоаїлуі ніг фап Рдвмйыуії
гіглмпрі взпймвзйз пвмє лдгарзвлд
правйдлля гм алрзгдкмкоарзфлзт
гзкрармопщкзт жакмлів «16 піфля»
[19], які буйз нозилярі Вдотмвлмы
Рагмы Укоаїлз. Чз жкмед омжніжларз
укоаїлпщкд пупнійщпрвм в лмвзт жакмлат цмгм «козкілайщлмї вігнмвігайщ-

лмпрі жа номпрункз» фдогмвзи лапрун
ла ноава і пвмбмгз йыгзлз, нмкаед
фап.
Пігпукмвуыфз, жажлафзкм, цм
іплує рійщкз мгла гоагауія, мгзл козрдоіи нмгійу ноавмнмоухдлля (delictum) ла номпрунмк (пупнійщлм
хкігйзвд гіялля) і жймфзл (пупнійщлм
лдбджндфлд гіялля) – жа прундлдк
пупнійщлмї лдбджндфлмпрі. І в кмлрдкпрі одсмокз козкілайщлмї ыпрзуії
пщмгмглі лдмбтіглм жкілзрз рдокілз
«агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля»
ра «агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ»
ла «номпрунмк» ра «гзпузнйілаола
вігнмвігайщліпрщ». Такме пйіг вігкмвзрзпщ віг рдокілу «козкілайщлзи
номпрунмк» як ракмгм, цм номрзоіфзрщ рдмоії ноава ра кіпрзрщ в
пмбі як кмоунуіилзи озжзк, рак і
нояку жагомжу ноджукнуії «пноавдгйзвмпрі». Цд кає вдйзкд як рдмодрзфлд, рак і ноакрзфлд жлафдлля.
Вігнмвіглм, одсмокувалля гдйікрлмгм: агкіліпроарзвлмгм ра козкілайщлмгм жакмлмгавпрва пйіг жгіиплыварз
ла мплмві нмймедлщ Кмлпрзрууії
Укоаїлз ноз кмкнйдкплмку нігтмгі
гм одсмокувалля ілхзт гайужди жакмлмгавпрва, рак як номгайзлз у жакмлмгавпрві упкйаглыырщ омжкдеувалля гзпузнйілаолмї ра козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі, цм лдгарзвлм
нмжлафаєрщпя ла ноакрзуі їт жапрмпувалля.
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Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз; агкіліпроарзвлзи номпрунмк вігоіжляєрщпя віг
жймфзлу жа пукунліпры упіт сакрзфлзт мжлак номрзноавлмгм гіялля: мб’єкрмк,
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мб’єкрзвлмы прмомлмы, пуб’єкрмк ра пуб’єкрзвлмы прмомлмы; ж’япмвалм козрдоії омжкдеувалля нмлярщ жймфзл і номпрунмк у євомндипщкзт коаїлат; взжлафдлм мплмвлі
номбйдклі нзралля фзллмгм жакмлмгавпрва у фапрзлі, цм прмпуєрщпя омжкдеувалля
агкіліпроарзвлмї ра козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі.
Кйыфмві пймва: квайісікауія, козрдоії вігкдеувалля, ноавмві лмокз, фзллд жакмлмгавпрвм, гдйікрз, прунілщ пупнійщлмї лдбджндкз.

Пдркмв С. В. Ражгдйдлзд ноавмлаоухдлзят (delictum) нм прдндлз мбцдпрвдллми мнаплмпрз ла номпрунмк (мбцдпрвдллм водглмд гдялзд) з нодпрунйдлзд (мбцдпрвдллм мнаплмд гдялзд) в кмлрдкпрд одсмокш козкзлайщлми ыпрзузз
В прарщд мбмжлафдлш номбйдкарзку гдсзлзузз нмлярзи нодпрунйдлзд з номпрунмк, оаппкмродлш ноавмвшд номбйдкш зт ыозгзфдпкзт пмправмв; ла мплмвалзз алайзжа лмок агкзлзпроарзвлмгм з угмймвлмгм жакмлмгардйщпрва нодгймедлш козрдозз
мргоалзфдлзя агкзлзпроарзвлшт ноавмлаоухдлзи мр мглмомглшт угмймвлшт ноавмлаоухдлзи; номалайзжзомвалш лауфлшд нмжзузз ноавмвдгмв в зппйдгудкми псдод;
рдмодрзфдпкз мбмплмвалм клдлзд, фрм: аганраузя жакмлмгардйщпрва Укоазлш к жакмлмгардйщпрву ЕС, продкйдлзд Укоазлш прарщ гдкмкоарзфдпкзк, ноавмвшк гмпугаопрвмк родбудр мнодгдйдллшт зжкдлдлзи ноавмвми пзпрдкш в удймк з, пммрвдрпрвдллм,
агкзлзпроарзвлмгм з угмймвлмгм ноава как дд пмправйяыцди; акруайщлмпрщ мргоалзфдлзя агкзлзпроарзвлшт номпрункмв мр нодпрунйдлзи пвяжала п пмбйыгдлздк нмймедлзи Кмлвдлузз м жацзрд ноав з мплмвлшт пвмбмг фдймвдка з ноакрзкз Евомндипкмгм пуга нм ноавак фдймвдка; агкзлзпроарзвлши номпрунмк мрйзфадрпя мр нодпрунйдлзя нм пмвмкунлмпрз впдт сакрзфдпкзт нозжлакмв номрзвмноавлмгм гдялзя: мбчдкрмк, мбчдкрзвлми прмомлми, пубчдкрмк з пубчдкрзвлми прмомлми; вшяплдлм козрдозз оажгоалзфдлзя нмлярзи нодпрунйдлзд з номпрунмк в двомндипкзт проалат;
мнодгдйдлш мплмвлшд номбйдклшд вмномпш гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в фапрз,
капаыцдипя оажгоалзфдлзя агкзлзпроарзвлми з угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз.
Кйыфдвшд пймва: квайзсзкаузя, козрдозз мргоалзфдлзя, ноавмвшд лмокш, гдипрвуыцдд жакмлмгардйщпрвм, гдйзкрш, прдндлщ мбцдпрвдллми мнаплмпрз.

Petkov S. Dividing offenses (delictum) by degree of public danger into
misdemeanor (socially harmful act) and crime (socially dangerous act) in the context
of the reform of criminal justice
The article describes the problems of the definition of the concepts of crime and
misconduct, discusses the legal problems of their legal structures; on the basis of the
analysis of norms of administrative and criminal legislation the criteria of delimitation of
administrative offenses from homogeneous criminal offenses are proposed; scientific
positions of jurists in the investigated field are analyzed; theoretically substantiated
opinion that: adaptation of the legislation of Ukraine to the legislation of the EU,
aspiration of Ukraine to become a democratic, rule of law requires certain changes of the
legal system as a whole and, accordingly, administrative and criminal law as its
component; the relevance of the delineation of administrative offenses related to crime is
related to compliance with the provisions of the Convention on the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and the case law of the European Court of Human
Rights; administrative misconduct differs from crime in the aggregate of all the actual
attributes of the wrongdoing: the subject, the objective party, the subject and the
subjective party; the criteria for delineating the concepts of crime and misconduct in
European countries have been clarified; identified the main problematic issues of the
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current legislation in the part concerning the delimitation of administrative and criminal
liability.
There is only one gradation, one criterion for the division of delinquency (delictum)
into misdemeanor (socially harmful act) and crime (socially dangerous act) - to the
degree of public danger. And today, in the context of criminal justice reform, the terms
―administrative offense‖ and ―administrative responsibility‖ should be changed to
―misdemeanor‖ and ―disciplinary responsibility‖. The term ―criminal misconduct‖ should
also be discarded as contradictory to the theory of law and containing both a corruption
risk and a direct threat to the presumption of ―justice‖. This is of great theoretical and
practical importance. Accordingly, the reform of tort: administrative and criminal
legislation should be carried out on the basis of the provisions of the Constitution of
Ukraine in a comprehensive approach to reforming other branches of legislation, as gaps
in the law make it difficult to distinguish disciplinary and criminal liability, which
negatively affects the practice of their application.
Key words: qualification, demarcation criteria, legal norms, current legislation, torts,
degree of public danger.
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Концепція гідної праці в міжнародноправових актах і законодавстві
України: порівняльно-правові аспекти
Кмлпрзрууія Укоаїлз [1] лд жабмомляє омжомбку, мбґоулрувалля ра
одайіжауіы в пупнійщлі віглмпзлз оіжлзт нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіайщлзт ігди і рдмоіи, які кмеурщ нозлдпрз
бйагм
пупнійщпрву,
які
мб’єглуырщ имгм, кмлпмйігуырщ ра
жкіулыырщ. Ігдмймгія – уд пзпрдка
кмлпмйігуыфзт ігди ра нмгйягів, які
мсмокйдлі у ндвлу уійіплу рдмодрзфлу кмлуднуіы, цм взоаеає ігдилмуіллмпрі мплмвз пупнійщлмгм упромы,
ілрдодпз ра уійі її лмпіїв, ндодгбафає
номгоакз пмуіайщлмї гіяйщлмпрі, одайіжуєрщпя у пупнійщлд езрря ра нодрдлгує ла одайщлд кдоівлзурвм гм гії
[12, п. 109]. В Укоаїлі нмроіблм взбугуварз пурм пвмы вйаплу ігдмймгіфлу
пзпрдку іж жагайщлмжлафуцзк прозелдк – ігдмймгієы гдоеавмрвмодлля,
як гйзбмкм мбґоулрмвалмї номгоакз
пупнійщлмгм омжвзрку ж фіркм взоаедлмы пмуіайщлмы пноякмваліпры.
Помрд в Укоаїлі лзлі пкйайапя
нмйірзфла пзруауія, кмйз нмгіблд
бафдлля нмбугмвз пупнійщлзт віглм-

пзл вігкзгаєрщпя вйаглзк іпрдбйіхкдлрмк ла ріи мплмві, цм уд лафдбрм
«віггмймпкз» кмкуліпрзфлмгм одезку, а гдоеава лдкає ліякзт пмуіайщлзт жмбмв’яжалщ ндодг пупнійщпрвмк.
Тдндо укоаїлпщка вйага ноякує віг
йібдораоіалпрва гм «укоаїлпщкмгм
удлрозжку» [26], лджваеаыфз лі ла
кіелаомглі жмбмв’яжалля Укоаїлз, лі
ла Кмлпрзрууіы.
Сдодг вірфзжлялзт ра жаоубіелзт
уфдлзт, цм жаикайзпя гмпйігедлляк
пмуіайщлмї нмйірзкз в Укоаїлі ра
коаїлат ЄС, її жакмлмгавфмгм одгуйывалля, ваорм взмкодкзрз: О. О. Шураєву, В. В. Пмбіофдлкм, Ю. О. Чайык, Г. О. Сніузлу, О. В. Тзцдлкм,
Де. С. Ммхдоа, Д. М. Тоубдка, П. Піопмла, Де. Квіпра ра іл.
Тдмодрзфла мплмва гмпйігедлля
– лаукмві и лавфайщлі ноауі взгарлзт
оагялпщкзт, укоаїлпщкзт і омпіипщкзт
уфдлзт, як-мр: Л. С. Тайщ, М. В. Багйаи, І. С. Вмирзлпщкзи, Л. Я. Гілубуог, В. М. Дмгагмв, Б. Н. Жаокмв,
С. А. Івалмв, І. Я. Кзпдйщмв, А. Є. Па-
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хдопрлзк, В. У. Єпдліл ра іл. Сдодг
пуфаплзт гмпйіглзків кіелаомглмгм
ра нмоівляйщлмгм роугмвмгм ноава
лдмбтіглм вігжлафзрз В. М. Алгоіїва,
Н. Т. Взхлдвпщку, А. С. Дмвгдора,
Н. Л. Лырмва, К. Х. Рдкмха, А. А. Сійіла, Г. Г. Шыррд ра іл. Злафлзи
внйзв ла смокувалля козрзфлмгм
нмоівляйщлм-ноавмвмгм нігтмгу аврмоа пноавзйз омбмрз Г. Вмйщкалі,
В. Капкдйя, Г. Кдйщждла (Нікдффзла),
Ф. Кмййдла, Р. Дмкуа, П. Г. Гурщєоа
(Фоалуія) ра ілхзт уфдлзт.
10 фдовля 2008 о. Міелаомгла
могаліжауія ноауі нозиляйа Ддкйаоауіы ном пмуіайщлу пноавдгйзвіпрщ
жагйя пноавдгйзвмї гймбайіжауії [2], в
якіи жажлафаєрщпя, цм в оаккат кмлуднуії гіглмї ноауі впі гдоеавз жмбмв’яжалі жгіиплыварз жатмгз ж гмпяглдлля фмрзощмт ваейзвзт жавгалщ в
ракзт псдоат як роугмві ноава, жаиляріпрщ, пмуіайщлзи жатзпр і пмуіайщлзи гіаймг. Оред гігла ноауя, її
гаоалрувалля в гдоеаві, – уд мплмва
пуфаплмгм омжукілля пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі в гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві. Євомндипщкзи Смыж нігрвдогзв
ракд
бафдлля
пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм омжвзрку гдоеав пнійщлмрз у Дзодкрзві № 2019/1152 Євомндипщкмгм Паойакдлру і Рагз віг
20 фдовля 2019 о. ном номжмоі и ндодгбафувалі укмвз ноауі в Євомндипщкмку Смыжі [11].
Пмймедлля пр. 420 Угмгз ном
апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї
прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк,
Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж
армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакзфйдлакз, ж ілхмї прмомлз [23] кмела
омжгйягарз як Смуіайщлу гдкйаоауіы
Укоаїлз ла хйяту гм Євомндипщкмгм
Смыжу. У ліи, жмкодка, жажлафаєрщпя,
цм пнівомбірлзурвм у псдоат, взжлафдлзт у праррі 419 уієї Угмгз, ндодгбафає гмпяглдлля ракзт уійди як жбійщхдлля кійщкмпрі ра нмкоацдлля
якмпрі омбмфзт кіпущ ж гіглзкз укмвакз ноауі; пнозялля омжвзрку пмуіайщлмї ра ыозгзфлмї пноавдгйзвмпрі у
кмлрдкпрі одсмокуваллі озлку ноауі;
пнозялля првмодллы ла озлку ноауі
ракзт укмв, які б нмєглувайз глуф-
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кіпрщ ра жатзцдліпрщ; пнозялля вномвагедллы акрзвлзт жатмгів ла озлку
ноауі ра нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі
пйуеб жаилярмпрі ж кдрмы жагмвмйдлля нмродб ла озлку ноауі ра іл. А
вігнмвіглм гм пр. 424 Угмгз, Укоаїла
жабджндфує нмпрунмвд лабйзедлля гм
ноава, пралгаорів ра ноакрзкз ЄС у
псдоі жаилярмпрі, пмуіайщлмї нмйірзкз
ра оівлзт кмейзвмпрди, як жажлафдлм
у Дмгарку ХL гм уієї Угмгз.
За пр. 1 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
Укоаїла є пувдодлла і лджайдела,
гдкмкоарзфла, пмуіайщла, ноавмва
гдоеава. Згіглм жі пр. 3 Оплмвлмгм
Закмлу, 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 гіяйщліпрщ.
Урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і
пвмбмг
йыгзлз
є
гмймвлзк
мбмв’яжкмк гдоеавз. А ф. 4 пр. 13
Кмлпрзрууії Укоаїлз гдкйаоує пмуіайщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз лахмї
коаїлз.
Такзк фзлмк, у жажлафдлзт взцд
ноавмвзт акрат кіпрярщпя мплмвлі
ланояккз пмуіайщлмї нмйірзкз пуфаплмї євомндипщкмї гдоеавз ра козрдоії
муілкз упіт жакмлмгавфзт лмвауіи і
гмйдлмплзт уноавйілпщкзт оіхдлщ,
цм нозикаырщпя гдоеавлзкз могалакз фз мкодкзкз нмпагмвзкз мпмбакз. Сномбуєкм ндодвіозрз вігнмвігліпрщ мпралліт жакмлмгавфзт лмвауіи
мкодпйдлзк нігтмгак і козрдоіяк.
Мдрмы уієї праррі є взявйдлля
вігнмвіглмпрі лмвауіи у роугмвмку і
пмуіайщлмку жакмлмгавпрві Укоаїлз її
кіелаомглзк жмбмв’яжалляк ра Оплмвлмку Закмлу гдоеавз, ж’япувалля
номбйдк і лдгмйіків лмокмрвмофмї
омбмрз гдоеавлзт могалів у ущмку
ланоякку.
Пдохзи ланоякмк жгіиплдлля
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля
гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд впралмвйдлля і урвдогедлля роугмвзт ноав
гомкагял. Дйя муілкз лмвауіи у роугмвмку жакмлмгавпрві Укоаїлз ном-

Концепція гідної праці в міжнародно-правових актах і законодавстві . . .
алайіжуєкм, мкодкі, лаиваейзвіхі
нмймедлля Помдкру Закмлу Укоаїлз
«Пом ноауы» ж одєпроауіилзк №
2708 [13], нмгалмгм Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.
Пдох жа впд, у пр. 1 Помдкру
жкіпр кдрз Закмлу Укоаїлз «Пом
ноауы» жвуедлм, жмкодка, фдодж акудлрувалля увагз рійщкз ла пуб’єкрат
роугмвзт віглмпзл.
Як жажлафаєрщпя у уіи праррі, кдрмы ущмгм Закмлу є впралмвйдлля
ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів роугмвзт
віглмпзл, жабджндфдлля одайіжауії ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз
роугмвзт ноав і гаоалріи ноауівлзків,
првмодлля лайделзт укмв ноауі, жабджндфдлля жатзпру ноав ра ілрдодпів
ноауівлзків і омбмрмгавуів. Ніяк лд
ніггаыфз пукліву жлафдлля пуб’єкрів
роугмвзт віглмпзл, а ракме ілхзт
нмймедлщ, жакоінйдлзт у уіи праррі, є
гдкійщка ваейзвзт кмлпралр, які лдмбтіглм воатмвуварз ноз ноавзйщлмку
взжлафдллі жкіпру лмок ущмгм Закмлу:
1) лдмбтіглм кардгмозфлм вігкзлурз омжукілля ноауі як рмваоу фз
кунівйі-номгаеу омбмфмї пзйз ж оягу
нозфзл:
Пм-ндохд, лі в мглмку ж взжлафдлщ нмлярщ «ноауі» абм бйзжщкзт
имку рдокілів лдкає и жгагкз ном її
«рмваолзи» таоакрдо. Нанозкйаг,
«Тйукафлзи пймвлзк укоаїлпщкмї
кмвз» нмгає гдкійщка рйукафдлщ рдокіла «рмвао»: «1. Помгукр ноауі, нозжлафдлзи гйя мбкілу, цм кає пнмезвлу и мбкіллу ваоріпрщ. 2. Впд, цм є
нодгкдрмк рмогівйі, кунівйі-номгаеу»
[14, п. 476].
Пм-гоугд, вігнмвіглм гм пр. 655
Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз [15], жа
гмгмвмомк кунівйі-номгаеу мгла прмомла (номгавдущ) ндодгає абм жмбмв’яжуєрщпя ндодгарз каилм (рмвао)
у вйапліпрщ гоугіи прмомлі (нмкунудві), а нмкундущ нозикає абм жмбмв’яжуєрщпя нозилярз каилм (рмвао)
і пнйарзрз жа лщмгм ндвлу гомхмву
пуку. Срарря 656 Цзвійщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз взжлафає нодгкдр ущмгм гмгмвмоу. Нзк кмеурщ бурз: рмвао,
каилмві ноава, ноавм взкмгз. Коік
рмгм, вігнмвіглм гм гмгмвмоу кунівйі-

номгаеу рмвао ндодгаєрщпя у вйапліпрщ нмкунудві. Ні ноауя, лі омбмфа
пзйа лд кмеурщ бурз ндодгалі у вйапліпрщ ілхіи мпмбі, бм вмлз є лдвіг’єклзкз віг йыгзлз.
Пм-родрє, Л. С. Тайщ цд в кілуі
ХІХ-гм ла нмфарку ХХ-гм пр. коаплмкмвлм нмкажав ыозгзфлі вйапрзвмпрі
омбмфмї пзйз: «Рмбмфа пзйа лд оіф, а
лдвіг’єкла ра лдвігфуеувала фапрзла
йыгпщкмї мпмбзпрмпрі. Поауя – взяв
к’яжмвмї і гутмвлмї длдогії йыгзлз, –
кмед бурз нодгкдрмк жмбмв’яжалля,
айд вігфуеуварз ноауы ыозгзфлм
лдкмейзвм, бм літрм ілхзи, мкоік
пакмгм ноауівлзка, омжнмоягеарзпя
имгм омбмфмы пзймы лд кмед. Міе
омбмфмы пзймы ра мпмбмы, яка лды
вмймгіє, іплує лдомжозвлзи жв’яжмк и
абпмйырлм вігкіллі віглмпзлз, ліе
кіе каилмк і имгм вйаплзкмк» [16,
п. 123].
Пм-фдрвдорд, ігдя ном ноауы як
рмвао нозлузнмвм лд внзпуєрщпя і в
гдоеавлм-пупнійщлу ігдмймгіы, гд
йыгзла, її езрря і жгмомв’я, фдпрщ і
гігліпрщ, лдгмрмокаліпрщ і бджндка
взжлаырщпя лаивзцмы пмуіайщлмы
уілліпры» [17, п. 113], цм жакоінйдлм
у пр. 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз.
2) ж мгйягу ла уі кмлпрзрууіилі
нмймедлля, кдра бугщ-якмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру – уд жабджндфдлля впдбіфлмгм омжвзрку йыгзлз,
омжкозрря її жгіблмпрди, пмуіайіжауія
ра ілгзвігуайіжауія мпмбз в пупнійщпрві;
3) вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 43 Кмлпрзрууії Укоаїлз, кмедл кає ноавм ла
ноауы, цм вкйыфає кмейзвіпрщ жаомбйярз пмбі ла езрря ноауды, яку віл
війщлм мбзоає абм ла яку війщлм нмгмгеуєрщпя. Оред ноауя – уд мгзл іж
жапмбів, жа гмнмкмгмы якмгм бугд одайіжмвала її кмейзвіпрщ жаомбйярз
пмбі ла езрря ра гіглм іплуварз пдодг
йыгди;
4) у номудпі ноауі (як мглмгм ж
взгів гіяйщлмпрі йыгзлз), мпмба, яка
пвмєы ноауды жаомбйяє ла езрря у
омбмрмгавуя, вкйыфаєрщпя у ндвлі
пупнійщлі жв’яжкз: дкмлмкіфлі, могаліжауіилм-уноавйілпщкі, пмуіайщлі ра
нпзтмймгіфлі ра іл.
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Такзк, фзлмк, уоатувалля узт
акпімк гмжвмйяє ноавзйщлм взжлафзрз кдру и жавгалля жажлафдлмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру ра мплмвлі
ланоякз имгм внйзву ла віглмпзлз,
які віл одгуйыє. Помнмлуєрщпя жкіпр
пр. 1 Помдкру взкйапрз у ракіи одгакуії:
«Цди Закмл взжлафає мплмвлі
ноавмві жапагз і гаоалрії жгіиплдлля
гомкагялакз Укоаїлз кмлпрзрууіилмгм ноава ла ноауы, впралмвйыє
лмокз, цм одгуйыырщ віглмпзлз, які
є нодгкдрмк ущмгм Закмлу, а ракме
ндодгбафає ноавмві нозкупмві жапмбз,
які жабджндфуырщ одайіжауіы ноав і
мбмв’яжків пуб’єкрів ущмгм Закмлу».
Супнійщлзк віглмпзлак, цм одгуйыырщпя узк Закмлмк ра ілхзкз
акракз жакмлмгавпрва, нозилярзкз
вігнмвіглм гм лщмгм, нозпвяфдлі ф. 1 і
2 пр. 2 Помдкру. На гукку омжомблзків:
1. Цди Закмл одгуйыє роугмві віглмпзлз, які взлзкаырщ ніпйя укйагдлля роугмвмгм гмгмвмоу в упралмвйдлмку узк Закмлмк нмоягку.
2. Цди Закмл ракме одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз, цм нмв’яжалі ж роугмвзкз віглмпзлакз (віглмпзлз гм
укйагдлля роугмвмгм гмгмвмоу ра
ніпйя имгм нознзлдлля, віглмпзлз,
цм взлзкаырщ ніг фап взоіхдлля
ілгзвігуайщлзт роугмвзт пнмоів, віглмпзлз, нмв’яжалі іж жгіиплдлляк кмлромйы жа гмрозкалля роугмвмгм жакмлмгавпрва).
Подгкдр одгуйывалля ущмгм жакмлу взкйагдлм нмгіблм гм рмї нмжзуії, яку пвмгм фапу взпймвзв
О. І. Помудвпщкзи: «Єгзлзк козрдоієк мкодпйдлля віглмпзл, які нмкйзкалзи одгуйыварз лмвзи Кмгдкп, кає
бурз ноауя у хзомкмку омжукіллі,
жатзпр ноава ла лдї, рмбрм віглмпзлз,
цм взлзкаырщ ндодг роугмвзкз –
жаиляріпрщ лапдйдлля, ноаудвйахрувалля; роугмві віглмпзлз, які взлзкаырщ у номудпі роугмвмї гіяйщлмпрі,
а ракме віглмпзлз, цм нозтмгярщ ла
жкілу роугмвзк (пмуіайщлд проатувалля і жатзпр)» [19, п. 81].
На лах нмгйяг, номбйдка віолмгм
взжлафдлля нодгкдру одгуйывалля
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ущмгм жакмлу взлзкає вед іж пакмї
имгм лажвз – Закмл «Пом ноауы».
Тдокіл «ноауя» жа «Тйукафлзк
пймвлзкмк укоаїлпщкмї кмвз» – уд:
«1. Свігмка гіяйщліпрщ йыгзлз,
пноякмвала ла првмодлля кардоіайщлзт абм куйщруолзт уіллмпрди. Сзлмлік роуг. 2. Пдвлзи взг мнйафувалмї роугмвмї гіяйщлмпрі; омбмра, пйуеба жа лаикмк як жапіб іплувалля»
[14, п. 357].
Поавм ла ноауы жа ф. 1 пр. 43
Кмлпрзрууії Укоаїлз омжгйягаєрщпя
як ноавм цм вкйыфає кмейзвіпрщ
жаомбйярз пмбі ла езрря ноауды, яку
кмедл війщлм мбзоає абм ла яку війщлм нмгмгеуєрщпя. Тмбрм уд кмлпрзрууіилд ноавм, мкоік «жаомбйялля ла
езрря» вкйыфає цд якіпщ кмейзвмпрі
гйя гомкагялзла.
Ндндодпіфлд жлафдлля гйя віолмгм взжлафдлля нодгкдру одгуйывалля
Закмлу Укоаїлз «Пом ноауы» каырщ
нмймедлля
Рдкмкдлгауії
МОП
№ 198 ном роугмві ноавмвіглмпзлз
2006 о. [20], мпмбйзвм, омжг. II «Взжлафдлля іплувалля ілгзвігуайщлзт
роугмвзт ноавмвіглмпзл». У н. 9 лажвалмї Рдкмкдлгауії гмвмозрщпя: «Дйя
уійди лауімлайщлмї нмйірзкз жатзпру
ноауівлзків в укмват роугмвзт ноавмвіглмпзл іплувалля ракзт ноавмвіглмпзл нмвзллд в ндоху фдогу взжлафарзпя ла мплмві сакрів, цм нігрвдогеуырщ взкмлалля омбмрз и взнйару взлагмомгз ноауівлзкмві, лджваеаыфз ла рд, в якзи пнмпіб уі роугмві ноавмвіглмпзлз таоакрдозжуырщпя в бугщ-якіи ілхіи угмгі ном номрзйделд, цм лмпзрщ гмгмвіолзи абм
ілхзи таоакрдо, яка кмгйа бурз укйагдла кіе прмомлакз».
Пулкр 13 вкажалмї Рдкмкдлгауії
ндодгбафає кмлкодрлі мжлакз іплувалля роугмвзт ноавмвіглмпзл. Дм
ракзт мжлак кмгйз б віглмпзрзпя лапрунлі дйдкдлрз:
a) рми сакр, цм омбмра: взкмлуєрщпя вігнмвіглм гм вкажівмк і ніг
кмлромйдк ілхмї прмомлз; нознупкає
ілрдгоауіы ноауівлзка в могаліжауіилу проукруоу нігнозєкпрва; взкмлуєрщпя взляркмвм абм гмймвлзк фзлмк
в ілрдодпат ілхмї мпмбз; взкмлуєрщпя
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мпмбзпрм ноауівлзкмк; взкмлуєрщпя
вігнмвіглм гм ндвлмгм гоасіку абм ла
омбмфмку кіпуі, цм вкажуєрщпя фз
ужгмгеуєрщпя прмомлмы, яка жакмвзйа
її; кає ндвлу розвайіпрщ і ндодгбафає
ндвлу пнагкмєкліпрщ; взкагає нозпурлмпрі ноауівлзка; нознупкає лагалля ілпроукдлрів, кардоіайів і кдталіжків прмомлмы, цм жакмвзйа омбмру;
b) ндоімгзфла взнйара взлагмомгз ноауівлзкмві; рми сакр, цм гала
взлагмомга є єгзлзк абм мплмвлзк
гедодймк гмтмгів ноауівлзка; жгіиплдлля мнйарз ноауі в ларуоайщлмку
взоажі хйятмк лагалля ноауівлзкмві,
нозкіомк, таофмвзт номгукрів, езрйа
абм роалпнморлзт жапмбів; взжлалля
ракзт ноав, як цмрзелдві взтіглі глі
и цмоіфла вігнупрка; мнйара прмомлмы, цм жакмвзйа номвдгдлля омбір,
нмїжгмк, цм жгіиплыырщпя ноауівлзкмк у уійят взкмлалля омбмрз; абм
рд, цм ноауівлзк лд лдпд сілалпмвмгм
озжзку.
З мгйягу ла жажлафдлд взцд, пр. 2
Помдкру Закмлу Укоаїлз «Пом ноауы» кає бурз взкйагдла у ракіи одгакуії:
«1. Цди Закмл одгуйыє віглмпзлз
ж одайіжауії жгіблмпрі йыгзлз гм ноауі у оіжлзт могаліжауіилзт смокат
(жайдела ноауя жа лаикмк, лджайдела
номсдпіила гіяйщліпрщ, соійалпдопрвм
(лагалля нмпйуг ла жакмвйдлля),
роугмва гіяйщліпрщ ноауыыфзт вйаплзків рмцм, якцм уі взгз гіяйщлмпрі
тмфа б фапркмвм вігнмвігаырщ козрдоіяк роугмвзт ноавмвіглмпзл, впралмвйдлзт Міелаомглмы могаліжауіы
ноауі.
2. Цди Закмл ракме одгуйыє пупнійщлі віглмпзлз ж мтмомлз ноауі
ноауівлзків, жапрмпувалля жатмгів
ноавмвмгм нозкупу, жатзпру роугмвзт
ноав ра ілрдодпів ноауівлзка і омбмрмгавуя.»
Коік рмгм вваеаєкм, цм лажва жакмлмномдкру лд гмжвмйяє вкйыфзрз
гм нодгкдру одгуйывалля ущмгм жакмлу «пупнійщлі віглмпзлз, цм
нмв’яжалі ж роугмвзкз віглмпзлакз
(віглмпзлз гм укйагдлля роугмвмгм
гмгмвмоу…), жмкодка, віглмпзлз жаилярмпрі лапдйдлля ра ноаудвйахру-

валля фдодж гдоеавлі могалз абм нозварлі агдлрпрва жаилярмпрі. Хмфа нмоягмк вдгдлля ндодгмвмоів, мрозкалля
віг ноауівлзка ілсмокауії, укйагдлля
роугмвмгм гмгмвмоу, имгм мсмокйдлля
– уд нодгкдр ущмгм жакмлу.
Ндмбтіглм жвдолурз увагу и ла
нмймедлля Помдкру цмгм омжіовалля
роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз омбмрмгавуя. На лах нмгйяг, нмймедлля ф. 1 пр. 35 Помдкру лд вігнмвігаырщ нмймедлляк пр. 4 Кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії ноауі № 158
ном нознзлдлля роугмвзт віглмпзл ж
іліуіарзвз омбмрмгавуя 1982 о. [21].
Чапрзла 1 пр. 35 псмокуйщмвала як
абпмйырлд ноавм омбмрмгавуя ла омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу: «Рмбмрмгавдущ кає ноавм ж вйаплмї іліуіарзвз омжіоварз роугмвзи гмгмвіо ж
ноауівлзкмк». Тмгі як жа нмймедллякз пр. 4 Кмлвдлуії, роугмві віглмпзлз ж ноауівлзкакз лд нознзляырщпя, якцм рійщкз лдкає жакмллзт нігправ гйя ракмгм нознзлдлля, нмв’яжалмгм іж жгіблмпрякз фз нмвдгілкмы
ноауівлзка абм взкйзкалмгм взомблзфмы нмродбмы нігнозєкпрва, упралмвз фз пйуебз. Тмбрм, нм-ндохд,
нмвзллі бурз ндодгбафдлі жакмллі
нігправз (ноавмві), а лд рійщкз баеалля омбмрмгавуя, і, нм-гоугд, уі
жакмллі нігправз нмвзллі бурз
нмв’яжалі ж ндвлзкз ыозгзфлзкз
сакракз, ла які вкажує Кмлвдлуія.
Бійщхд рмгм, уі взкмгз ндодгбафає и
ф. 6 пр. 43 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в
якіи гомкагялак Укоаїлз гаоалруєрщпя жатзпр віг лджакмллмгм жвійщлдлля.
На лах нмгйяг, нігправз нознзлдлля роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз омбмрмгавуя каырщ кіпрзрзпя у
жакмлі [18]. Закмлліпрщ жвійщлдлля
якоаж і ґоулруєрщпя ла бійщх-кдлх
фіркзт нігправат, які ндодгбафає жакмл. Пігправз, ндодгбафдлі Кмлвдлуієы № 158, кмела гдрайіжуварз лапрунлзк фзлмк і взкйапрз у ракіи
одгакуії:
«Срарря… Пігправз гйя нознзлдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл ж іліуіарзвз омбмрмгавуя
1. Тоугмві ноавмвіглмпзлз ж ноауівлзкмк ж іліуіарзвз омбмрмгавуя
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кмеурщ бурз нознзлдлі ж нігправ,
нмв’яжалзт іж имгм жгіблмпрякз, нмвдгілкмы абм ж нозфзл, нмв’яжалзт іж
мбправзлакз дкмлмкіфлмгм, рдтлмймгіфлмгм, проукруолмгм абм алаймгіфлмгм
таоакрдоу, які лд жайдеарщ віг вмйі,
жгіблмпрди абм нмвдгілкз ноауівлзка.
2.
Пігправакз
жвійщлдлля,
нмв’яжалзкз іж жгіблмпрякз ноауівлзка є:
1) взявйдла нмвла фз лд гмпрарля
номсдпіила пномкмеліпрщ ноауівлзка
взкмлуварз омбмру, мбукмвйдлу роугмвзк гмгмвмомк, фдодж оівдлщ квайісікауії фз прал жгмомв’я;
2) взявйдла лджгарліпрщ ноауівлзка аганруварзпя гм лмвзт взомблзфзт укмв взжлафдлзт омбмрмгавудк, мналмвуварз лмвірлы рдтліку,
рдтлмймгії, лмві жлалля, взкмгз гм
омбмрз рмцм;
3) ілхі нозфзлз, нмв’яжалі ж кмкндрдлрліпры ноауівлзка, цм взявйдлі
ніпйя жавдохдлля промку взномбувалля, які ндодхкмгеаырщ нмгайщхмку жбдодедллы роугмвзт ноавмвіглмпзл.
3. Пігправакз жвійщлдлля, нмв’яжалзкз іж нмвдгілкмы ноауівлзка є:
1) гоубі нмоухдлля гзпузнйілз
ла омбмрі, у рмку фзпйі, номгуйз, лдтрувалля уплзкз фз нзпщкмвзкз вкажівкакз и омжнмоягедллякз омбмрмгавуя, нмява ла омбмрі в лдрвдоджмку
пралі, везвалля пнзорлзт ланмїв,
лаокмрзфлзт, рмкпзфлзт і нмгіблзт
одфмвзл, омжкоагалля каила омбмрмгавуя, коагіекз, хатоаипрвм, ажаорлі
ігоз рмцм;
2) пзпрдкарзфлд лдомбпрвм, у рмку фзпйі, лд взкмлалля бдж нмваелзт
нозфзл пвмїт роугмвзт мбмв’яжків,
лдномгукрзвлд взкмозпралля омбмфмгм фапу рмцм;
3) взкмозпралля каила омбмрмгавуя гйя нмродб лд нмв’яжалзт ж взкмлалляк роугмвзт мбмв’яжків абм у
вйаплзт уійят;
4) акмоайщла нмвдгілка, лдтрувалля ноавзйакз нмвдгілкз, взжлафдлзкз ймкайщлзкз акракз омбмрмгавуя;
5) вроара гмвіоз гм ноауівлзка ж
бмку омбмрмгавуя жа гіялля, цм ноз-
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жвдйз фз кмгйз нозжвдпрз гм жанмгіялля омбмрмгавудві каилмвмї хкмгз,
вроар однурауіилмгм фз ілхмгм таоакрдоу;
6) номрзноавлд нмпягалля ла
мтмомлывалу жакмлмк ілсмокауіы,
цм жлатмгзрщпя у омбмрмгавуя;
7) ілхі нозфзлз, нмв’яжалі жі нмвдгілкмы ноауівлзка, які ндодхкмгеаырщ нмгайщхмку жбдодедллы
роугмвзт ноавмвіглмпзл.»
Срарря 41 Помдкру кіпрзрщ лмоку, яку кмела омжуілыварз як ужакмлдлля пвавіййя омбмрмгавуя. Так,
жмкодка, жгіглм ж абж. 1 ф. 1 уієї праррі, ноауівлзкз лд кмеурщ бурз жвійщлдлзкз ж іліуіарзвз омбмрмгавуя ж
нігправ абм кмрзвів гзпкозкілауії
абм нмкпрз. Оглак, жа ф. 2 уієї праррі,
«мбправзлз, ндодгбафдлі фапрзлмы
ндохмы уієї праррі лд є ндодхкмгмы
гйя нознзлдлля роугмвзт віглмпзл, у
взнагку лаявлмпрі у омбмрмгавуя гйя
ущмгм жакмллзт нігправ». Тмбрм лаявліпрщ «жакмллзт нігправ», які ндодгбафає ф. 1 пр. 35 Помдкру – баеалля
омбмрмгавуя, абм ілхі праррі Помдкру,
цм одгйакдлруырщ жвійщлдлля ж іліуіарзвз омбмрмгавуя, гмжвмйяырщ гзпкозкілауіилі жвійщлдлля.
Срарря 16 Помдкру омжкозває
жкіпр роугмвмгм гмгмвмоу і вігнмвіглм
гм н. 10 ф. 2 уієї праррі, мбмв’яжкмвзкз укмвакз роугмвмгм гмгмвмоу,
бдж якзт роугмвзи гмгмвіо лд вваеаєрщпя укйагдлзк, є вігнмвігайщліпрщ
прмоіл роугмвмгм гмгмвмоу.
Айд ном які е взгз вігнмвігайщлмпрі прмоіл гмвмозрщпя у Помдкрі?
Гйава VIІ ндодгбафає кардоіайщлу
вігнмвігайщліпрщ ноауівлзка. Поавга,
лд жомжукійм фмку вед в ф. 1 пр. 80
Помдкру гмвмозрщпя ном вігхкмгувалля «каилмвмї хкмгз», жанмгіялмї
ноауівлзкмк. І уд лджваеаыфз ла рд,
цм роугмвд жакмлмгавпрвм мпраллі 48
омків мндоує кардгмоієы «нояка гіипла хкмга». Кардгмоія е «каилмва
хкмга» – уд кардгмоія узвійщлмгм
жакмлмгавпрва. У ф. 7 уієї праррі жажлафаєрщпя, цм ла укмват взжлафдлзт
кмйдкрзвлзк гмгмвмомк кмед жаномвагеуварзпя кмйдкрзвла кардоіайщла
вігнмвігайщліпрщ ра укмвз її жапрмпу-
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валля. Чапрзлмы 1 пр. 82 Помдкру
ндодгбафдлм, цм роугмвзк гмгмвмомк,
укйагдлзк ж ноауівлзкмк, якзи кає
нмвлу узвійщлу гієжгарліпрщ, кмеурщ
бурз ндодгбафдлі укмвз цмгм нмвлмї
кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі ноз
взкмлаллі взжлафдлзт роугмвзк гмгмвмомк омбір, які бджнмпдодглщм
нмв’яжалі іж жбдоігалляк, мбомбкмы,
номгаедк (вігнупкмк), ндодвдждлляк,
взкмозпралляк абм жапрмпувалляк
ндодгалзт ноауівлзкмві уіллмпрди.
Пмгіблі лмокз пундодфарщ н. 22
ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз, бм
взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз взжлафаырщпя жапагз узвійщлм-ноавмвмї
вігнмвігайщлмпрі; гіялля, які є жймфзлакз, агкіліпроарзвлзкз абм гзпузнйілаолзкз ноавмнмоухдллякз, ра
вігнмвігайщліпрщ жа лзт. У н. 2 кмрзвувайщлмї фапрзлз Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу № 7-он/2001 віг
30.05.2001 о. [27] жажлафаєрщпя: «Нагмймхуыфз ла ваейзвмпрі гаоалріи
жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла,
Кмлпрзрууія
Укоаїлз
впралмвзйа, цм пкйаг ноавмнмоухдлля як нігправа нозряглдлля мпмбз гм
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра жатмгз
гдоеавлм-нозкупмвмгм внйзву жа
имгм вфзлдлля взжлафаырщпя взкйыфлм жакмлмк, а лд бугщ-якзк ілхзк
лмокарзвлм-ноавмвзк
акрмк,
цм
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ мпмбз кає
ілгзвігуайщлзи таоакрдо, цм літрм лд
кмед вігнмвігарз жа гіялля, які ла
фап їт вфзлдлля лд взжлавайзпя жакмлмк як ноавмнмоухдлля, ра бурз гвіфі нозряглдлзи гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі мглмгм взгу жа мглд и рд
пакд ноавмнмоухдлля (пр. 58, 61, н. 1,
22 ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз).
Сзпрдклзи алайіж взкйагдлзт
кмлпрзрууіилзт нмймедлщ гає нігправз гіирз взплмвку, цм жа пвмїк жкіпрмк н. 22 ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії
Укоаїлз пноякмвалзи лд ла впралмвйдлля ндодйіку взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Нзк взжлафдлм, цм
взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз каырщ
водгуйщмвуварзпщ жапагз узвійщлмноавмвмї вігнмвігайщлмпрі (жагайщлі
нігправз, укмвз, смокз вігнмвігайщлмпрі рмцм), нігправз козкілайщлмї,

агкіліпроарзвлмї ра гзпузнйілаолмї
вігнмвігайщлмпрі – гіялля, які є жймфзлакз, агкіліпроарзвлзкз абм гзпузнйілаолзкз
ноавмнмоухдллякз
(мплмвлі мжлакз ноавмнмоухдлщ, цм
урвмоыырщ їт пкйаг), ра вігнмвігайщліпрщ жа лзт. У ракзи пнмпіб Кмлпрзрууія Укоаїлз жабмомлзйа водгуйщмвуварз жажлафдлі нзралля нігжакмллзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз
ра впралмвзйа, цм йзхд Вдотмвла
Рага Укоаїлз у вігнмвіглмку жакмлі
кає ноавм взжлафарз, якд ноавмнмоухдлля взжлаєрщпя, жмкодка, агкіліпроарзвлзк ноавмнмоухдлляк фз жймфзлмк, ра кіоу вігнмвігайщлмпрі жа
лщмгм».
Коік рмгм, Помдкр лд кіпрзрщ емглмї жгагкз ном ноавмвд одгуйывалля
влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку
ла нігнозєкпрват, упралмват, могаліжауіят ра гзпузнйілаолу вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків. Вігпурліи ракме
тмфа б якзипщ ларяк ла кардоіайщлу
вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя як прмомлз роугмвмгм гмгмвмоу.
Уявйяєрщпя, цм уд жомбйдлм пвігмкм, мпкійщкз в ракмку оажі:
1) нмймедлля ном гзпузнйілаолу
вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків бугурщ
жакоінйыварзпя в оіжлмкалірлзт ймкайщлзт лмокарзвлзт акрат. Хмфа як
жомжукійм іж жажлафдлмгм взцд Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу рака
ноакрзка лд кмлпрзрууіила;
2) жа нодгправйдлзк Помдкрмк –
омбмрмгавдущ лд пуб’єкр кардоіайщлмї
вігнмвігайщлмпрі.
Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ
ноауівлзків і кардоіайщла вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя – уд пакмпріилі
взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у
роугмвмку ноаві [28], і вмлз кайз
бурз жакоінйдлі у ущмку жакмлі.
Юозгзфлмы мплмвмы впіт оіжлмвзгів
вігнмвігайщлмпрі є палкуії ноавмвзт
лмок, а ыозгзфлзк сакрмк, цм мбукмвйыє її взлзклдлля у кмелмку
мкодкмку взнагку – ноавмнмоухдлля [29, п. 91]. Нмокарзвлі кмлпроукуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі – уд
лмокарзвла бугмва ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. На лах нмгйяг, лмокарзвла кмлпроукуія ыозгзфлмї вігнм-
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вігайщлмпрі нмєглує палкуіы (як гмвмйі пакмпріилд явзцд) ж нмоягкмк її
одайіжауії. Опмбйзвмпрі жкіпру палкуії
мбукмвйыырщ нмоягмк її одайіжауії.
Айд и нмоягмк одайіжауії палкуії жлафлмы кіомы жайдезрщ віг мпмбйзвмпрди рієї фз ілхмї гайужі ноава, жмкодка, роугмвмгм.
Дуед пундодфйзву лмоку кіпрзрщ
н. 4 Гй. Х Помдкру, яка ндодгбафає,
цм ж гля лабоалля фзллмпрі узк Закмлмк акрз могалів гдоеавлмї вйагз і
уноавйілля Смыжу РСР ра Укоаїлпщкмї РСР ж нзралщ роугмвзт віглмпзл
лд гіырщ ла рдозрмоії Укоаїлз.
Свігмкм фз лд пвігмкм, айд в оджуйщрарі нозилярря уієї лмокз кмеурщ бурз гдлмлпмвалі кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії ноауі, оарзсікмвалі Укоаїлпщкмы Рагялпщкмы Смуіайіпрзфлмы Рдпнубйікмы.
Нзлі кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії ноауі омжгйягаырщпя як фапрзла лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ж
ноімозрдрлзк жапрмпувалляк нмймедлщ кіелаомглм-ноавмвзт акрів.
Поавмвмы мплмвмы гйя ракмгм рвдогедлля є нмймедлля лапрунлзт лмокарзвлзт акрів:
1) вігнмвіглм гм пр. 3 Закмлу
Укоаїлз «Пом ноавмлапрунлзурвм
Укоаїлз» [22] жакмлз Укоаїлпщкмї
РСР ра ілхі акрз, утвайдлі Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлпщкмї РСР, гіырщ
ла рдозрмоії Укоаїлз, мпкійщкз вмлз
лд пундодфарщ жакмлак Укоаїлз, утвайдлзк ніпйя номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз. А жгіглм жі пр. 6
ущмгм Закмлу, Укоаїла нігрвдогеує
пвмї жмбмв’яжалля жа кіелаомглзкз
гмгмвмоакз, укйагдлзкз Укоаїлпщкмы РСР гм номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз.
2) жа ф. 1 пр. 9 Кмлпрзрууії Укоаїлз, фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз.
3) Срарря 8-1 Кмгдкпу жакмлів
ном ноауы Укоаїлз [24], в якіи гмвмозрщпя ном пніввіглмхдлля кіелаомглзт гмгмвмоів ном ноауы і жакмлмгавпрва Укоаїлз, ндодгбафає ноавзйм,
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цм, якцм кіелаомглзк гмгмвмомк
абм кіелаомглмы угмгмы, в якзт бдод
уфапрщ Укоаїла, впралмвйдлм ілхі
ноавзйа, ліе рі, цм їт кіпрзрщ жакмлмгавпрвм Укоаїлз ном ноауы, рм
жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаомглмгм гмгмвмоу абм кіелаомглмї угмгз.
Доугзи ланоякмк жгіиплдлля
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля
гіглмї ноауі в Укоаїлі – жаиляріпрщ
лапдйдлля, і цм мпмбйзвм ваейзвм
гйя лахмї гдоеавз, – уд одгуйывалля роугмвмї кігоауії. Дйя Укоаїлз
роугмва кігоауія – уд лдндодпіфла
номбйдка, бм рійщкз у Рдпнубйіуі
Пмйщці ноауыырщ жа оіжлзкз нігоатулкакз бійя 1 кйл. гомкагял Укоаїлз [25].
Пулкр 23 ф. 1 пр. 1 Закмлу Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» [3]
взжлафає роугмву кігоауіы як ндодкіцдлля мпмбз, нмв’яжалд ж ндодрзлалляк гдоеавлмгм кмогмлу абм кде
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї мгзлзуі ж кдрмы взкмлалля абм нмхуку
омбмрз. Срарря 10 жажлафдлмгм Закмлу лавірщ ндодгбафзйа ноавм мпмбз ла
роугмву гіяйщліпрщ жа кмогмлмк. Гомкагялз Укоаїлз каырщ ноавм жаикарзпя роугмвмы гіяйщліпры жа кмогмлмк, якцм рака гіяйщліпрщ лд жабмомлдла жакмлмгавпрвмк Укоаїлз ра
гдоеавз ндодбувалля. Поава гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ жа кмогмлмк, жатзцаырщпя жакмлмгавпрвмк
Укоаїлз ра гдоеавз ндодбувалля,
якцм ілхд лд ндодгбафдлм кіелаомглзкз гмгмвмоакз Укоаїлз, жгмга ла
мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз.
Вігнмвіглм гм н. 8 ф. 2 пр. 15 Закмлу Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» кдрмы гдоеавлмї нмйірзкз у
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля є нмпзйдлля пмуіайщлмгм ра ноавмвмгм жатзпру гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ
жа кмогмлмк, у рмку фзпйі хйятмк
акрзвіжауії кіелаомглмгм пнівомбірлзурва, укйагдлля кіелаомглзт гмгмвмоів, цм прмпуырщпя нзралщ жатзпру ноав роугмвзт кігоалрів. Тмку
уійкмк жомжукійзк комкмк у ланоякку гдоеавлмгм одгуйывалля роугмвмї
кігоауії прайм нозилярря Закмлу
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Укоаїлз «Пом жмвліхлы роугмву
кігоауіы» [4], якзи взжлафає ноавмві
ра могаліжауіилі жапагз гдоеавлмгм
одгуйывалля жмвліхлщмї роугмвмї
кігоауії ра пмуіайщлмгм жатзпру гомкагял Укоаїлз жа кмогмлмк (роугмвзт кігоалрів) і фйдлів їтліт пікди.
Срарря 6 лажвалмгм Закмлу взжлафає
могалз взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфуырщ смокувалля ра одайіжуырщ
гдоеавлу нмйірзку у псдоі жмвліхлщмї роугмвмї кігоауії. Гмймвлзк могалмк у пзпрдкі удлроайщлзт могалів
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфуырщ
смокувалля ра одайіжуырщ гдоеавлу
нмйірзку у псдоі жмвліхлщмї роугмвмї
кігоауії, є удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує смокувалля ра одайіжує гдоеавлу нмйірзку
у псдоі ноауі, жаилярмпрі лапдйдлля
ра роугмвмї кігоауії. Офдвзглм, цм
гдоеавла нмйірзка у псдоі жмвліхлщмї роугмвмї кігоауії є йзхд фапрзлмы гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля.
Срарря 17 Закмлу Укоаїлз «Пом
жаиляріпрщ лапдйдлля» взжлафає могалз, цм жабджндфуырщ смокувалля ра
одайіжауіы гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля. Гмймвлзк
могалмк у пзпрдкі удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз ж смокувалля ра
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі
жаилярмпрі лапдйдлля є удлроайщлзи
могал взкмлавфмї вйагз у псдоі жаилярмпрі ра роугмвмї кігоауії, якзк
лзлі є Міліпрдопрвм омжвзрку дкмлмкікз, рмогівйі ра пійщпщкмгм гмпнмгаопрва Укоаїлз. У ф. 1 пр. 21 жажлафдлмгм
Закмлу вкажуєрщпя, цм гіяйщліпрщ
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку у
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра роугмвмї кігоауії, пноякмвуєрщпя і кммогзлуєрщпя Міліпромк – кдоівлзкмк
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйагз у псдоі жаилярмпрі ра роугмвмї кігоауії. Єгзлзк могалмк ж ракзкз сулкуіякз і ракмы нігнмоягкмваліпры є
Ддоеавла пйуеба жаилярмпрі.
Сакд рур і взлзкає лзжка нзралщ
цмгм хйятів одайіжауії ущмгм взгу
гдоеавлмї нмйірзкз, взжлафдлля кмкндрдлуії гдоеавлзт могалів ра їт віг-

нмвігайщлмпрі жа оджуйщрарз гіяйщлмпрі.
Оглак, ндодг рзк як омжкозрз
мжлафдлі взцд нзралля, лавдгдкм гдкійщка нозкйагів номбйдклзт лмок,
які прмпуырщпя уієї псдоз. Так, пр. 8
Закмлу Укоаїлз «Пом жмвліхлы роугмву кігоауіы», у ф. 2 і 3 ндодгбафає
лмокз, які лд нмкйагаырщ ла жмвліхлщмгм роугмвмгм кігоалра ліякзт пмуіайщлзт жмбмв’яжалщ в Укоаїлі. Тоугмві кігоалрз і фйдлз їтліт пікди кмеурщ гмбомвійщлм боарз уфапрщ у пзпрдкі жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля жгіглм іж
жакмлакз Укоаїлз. Пдлпіилд жабджндфдлля роугмвзт кігоалрів жгіиплыєрщпя вігнмвіглм гм жакмлів, якзкз впралмвйыырщпя укмвз ндлпіилмгм жабджндфдлля, ра кіелаомглзт гмгмвмоів у
псдоі ндлпіилмгм жабджндфдлля, жгмга
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз. Помрд, кмйз
игдрщпя ном оділрдгоауіы в пупнійщпрвм роугмвзт кігоалрів, рм пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом жмв-ліхлы роугмву
кігоауіы» ндодгбафає, цм гдоеава
пнозяє оділрдгоауії в пупнійщпрвм роугмвзт кігоалрів і фйдлів їтліт пікди
хйятмк жгіиплдлля кмкнйдкпу пмуіайщлзт, ноавмвзт, дкмлмкіфлзт ра ілхзт жатмгів, ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк. А вігнмвіглм гм ф. 2 уієї праррі,
вігнмвігайщлзк жа оділрдгоауіы роугмвзт кігоалрів є удлроайщлзи могал
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує смокувалля ра одайіжує гдоеавлу нмйірзку у псдоі ноауі, жаилярмпрі лапдйдлля ра роугмвмї кігоауії, рмбрм жаоаж
уд Міліпрдопрвм омжвзрку дкмлмкікз,
рмогівйі ра пійщпщкмгм гмпнмгаопрва
Укоаїлз і Ддоеавла пйуеба жаилярмпрі.
Вкоаи ваейзвзкз є и нмймедлля
ф. 4 пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом жмвліхлы роугмву кігоауіы». Дйя лагалля роугмвзк кігоалрак кмейзвмпрі мжлаимкзрзпя гм їт нмвдолдлля ж
гдоеавз ндодбувалля ж укмвакз нмвдолдлля ла жанзр жаілрдодпмвалмї
мпмбз лагаєрщпя ілсмокауія ном кмейзвмпрі ра укмвз ноаудвйахрувалля
в Укоаїлі ра гмнмкмгу, цм лагаєрщпя
гйя дкмлмкіфлмї оділрдгоауії. Тмбрм
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жмвліхліи роугмвзи кігоалр кмед
мфікуварз ла вкажалі жатмгз пакд віг
Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі. Згіглм
ж ф. 3 пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом
жмвліхлы роугмву кігоауіы», удлроайщлі ра кіпудві могалз взкмлавфмї
вйагз у кдеат пвмїт нмвлмваедлщ
пнозяырщ оділрдгоауії роугмвзт кігоалрів, які взявзйз лакіо нмвдолурзпя абм нмвдолуйзпя в Укоаїлу.
Оглак лдмбтіглм лагагарз и ном
рд, цм вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 16 Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля ла взнагмк бджомбірря» [6],
ндохмфдогмвзкз гедодйакз смокувалля кмхрів Фмлгу жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм
проатувалля ла взнагмк бджомбірря є
проатмві влдпкз проатувайщлзків. За
н. 10 ф. 1 пр. 1 Закмлу Укоаїлз віг 8
йзнля 2010 о. «Пом жбіо ра мбйік
єгзлмгм влдпку ла жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля» [7], проатувайщлзкз – уд омбмрмгавуі ра ілхі мпмбз, які вігнмвіглм
гм ущмгм Закмлу жмбмв’яжалі пнйафуварз єгзлзи влдпмк. Снйафуварз
имгм в Укоаїлі. Згіглм ж ф. 2 пр. 16
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлммбмв’яжкмвд
гдоеавлд
пмуіайщлд
проатувалля ла взнагмк бджомбірря»
кмхрз быгедру Фмлгу взкмозпрмвуырщпя ла взнйару жабджндфдлля ра
лагалля пмуіайщлзт нмпйуг, ндодгбафдлзт пр. 7 ущмгм Закмлу, сілалпувалля жатмгів, ндодгбафдлзт пр. 7-1
ущмгм Закмлу, жгіиплдлля жатмгів
вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз «Пом
жаиляріпрщ лапдйдлля», ілхі нмродбз,
ндодгбафдлі узк Закмлмк.
Ційкмк нозомглзк є нзралля:
фмку проатувайщлзкз каырщ сілалпуварз жатмгз, цм прмпуырщпя мпіб,
які лд є уфаплзкакз жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм
проатувалля? Чмку вмлм гйя мглзт
вмлм мбмв’яжкмвд, а гйя ілхзт – гмбомвійщлд? Уявйяєрщпя, цм жатмгз ж
роугмвмї оділрдгоауії жмвліхліт роугмвзт кігоалрів каырщ сілалпуварзпя
фдодж вігнмвіглі гдоеавлі номгоакз
нмвдолдлля уієї кардгмоії гомкагял
Укоаїлз.
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На лах нмгйяг, вігбуймпя омжбайалпувалля ноавмвзт мплмв смокувалля і одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз
у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля і пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря, роугмвмї кігоауії, жмкодка, и цмгм жмвліхлщмї роугмвмї кігоауії. Тмку, ндох жа
впд, лдмбтіглм фіркм ж’япуварз кіпуд і
омйщ кмелмгм пуб’єкра смокувалля і
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі
жаилярмпрі лапдйдлля ра роугмвмї
кігоауії.
1. Вдотмвла Рага Укоаїлз в
жакмлі взжлафає мплмвлі жапагз
влуроіхлщмї
нмйірзкз
у
псдоі
жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм
жатзпру віг бджомбірря (н. 5 пр. 85
Кмлпрзрууії Укоаїлз), жарвдогеує
жагайщлмгдоеавлу номгоаку пмуіайщлмгм омжвзрку Укоаїлз, вкйыфлм ж
нзраллякз жаилярмпрі лапдйдлля ра
пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря
(н. 6 пр. 85 Кмлпрзрууії). Взкйыфлм
жакмлакз
Укоаїлз
взжлафаырщпя
мплмвз пмуіайщлмгм жатзпру, жапагз
одгуйывалля ноауі і жаилярмпрі (н. 6
пр. 92 Кмлпрзрууії), могаліжауія і
гіяйщліпрщ могалів взкмлавфмї вйагз
(н. 12 пр. 92 Кмлпрзрууії).
2. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз:
1)
жабджндфує
жгіиплдлля
влуроіхлщмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм
жатзпру віг бджомбірря, взкмлалля
Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз у уіи
фапрзлі (н. 1 пр. 116 Кмлпрзрууії);
2) омжомбйяє і жгіиплыє жагайщлмгдоеавлу номгоаку пмуіайщлмгм
омжвзрку Укоаїлз, вкйыфлм ж нзраллякз жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря (н. 3, 4
пр. 116 Кмлпрзрууії).
Вігнмвіглм гм абж. 1 ф. 1 пр. 20
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліпроів Укоаїлз» [8], Кабілдр Міліпроів Укоаїлз жабджндфує номвдгдлля
гдоеавлмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз,
жгіиплыє номглмжувалля ра гдоеавлд
одгуйывалля лауімлайщлмї дкмлмкікз;
жабджндфує омжомбйдлля і взкмлалля
жагайщлмгдоеавлзт номгоак дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм омжвзрку. А
жгіглм ж абж. 22 уди гдоеавлзи могал
жабджндфує жгіиплдлля гдоеавлмї нм-
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йірзкз у псдоат роугмвзт віглмпзл,
жаилярмпрі лапдйдлля, роугмвмї кігоауії, мнйарз ра мтмомлз ноауі, омжомбйдлля ра взкмлалля вігнмвіглзт
гдоеавлзт номгоак, взоіхує нзралля
номсдпіилмї моієлрауії, ніггмрмвкз ра
ндодніггмрмвкз кагоів, одгуйыє кігоауіилі номудпз, жабджндфує взкмлалля нмймедлщ Гдлдоайщлмї угмгз у
кдеат вжярзт ла пдбд жмбмв’яжалщ.
3) взжлафає кіліпрдопрвм, вігнмвігайщлд жа жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра
пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря
(н. 9 пр. 116 Кмлпрзрууії);
4) пноякмвує і кммогзлує омбмру
кіліпрдопрв, ілхзт могалів взкмлавфмї вйагз, які бдоурщ уфапрщ у жгіиплдлі гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм
жатзпру віг бджомбірря (н. 9 пр. 116
Кмлпрзрууії, ф. 1 пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Міліпроів Укоаїлз»).
3. Міліпрдопрвм, вігнмвігайщлд жа
жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря, кммогзлує і кмлромйыє гіяйщліпрщ Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі. Ці нмвлмваедлля кіліпрдопрва ґоулруырщпя ла
нмймедллят н. 3 ф. 1 пр. 7 Закмлу
Укоаїлз «Пом удлроайщлі могалз
взкмлавфмї вйагз» [9], якзи ндодгбафає пдодг жавгалщ кіліпрдопрва ілсмокувалля ра лагалля омж’яплдлщ цмгм жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у
ндвліи псдоі. «Згіиплдлля гдоеавлмї
нмйірзкз» – уд рдокіл, якзи лд пундодфзрщ нмймедлляк Кмлпрзрууії.
Бджнмпдодглє жгіиплдлля гдоеавлмї
нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря – уд сулкуія Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі. Пмймедлля пр. 6, 7 ра
8 Закмлу Укоаїлз «Пом удлроайщлі
могалз взкмлавфмї вйагз» лд ндодгбафаырщ ноякмгм нігнмоягкувалля
ракмгм могалу як Ддоеавла пйуеба
жаилярмпрі кіліпрдопрву, вігнмвігайщлмку жа жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра
роугмвмї кігоауії.

4. Ддоеавла пйуеба жаилярмпрі
бджнмпдодглщм фз у пнівомбірлзурві ж
ілхзкз жаілрдодпмвалзкз гомкагпщкзкз ра нозварлзкз упралмвакз, одайіжує жатмгз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря, взкмлує жагайщлмгдоеавлу
номгоаку пмуіайщлмгм омжвзрку Укоаїлз у уіи фапрзлі (ф. 2 пр. 1 Кмлвдлуії
МОП № 88 ном могаліжауіы пйуебз
жаилярмпрі 1948 о. [10]). Ддоеавла
пйуеба жаилярмпрі є лауімлайщлмы
пзпрдкмы гдоеавлзт упралмв, цм жабджндфуырщ лаикоацу кмейзву могаліжауіы озлку жаилярмпрі (ф. 2 пр. 1
Кмлвдлуії МОП № 88 ном могаліжауіы пйуебз жаилярмпрі 1948 о., ф. 2
пр. 43 Кмлпрзрууії). Філалпмвд жабджндфдлля гіяйщлмпрі Ддоеавлмї пйуебз
жаилярмпрі, одайіжауії жагайщлмгдоеавлмї номгоакз пмуіайщлмгм омжвзрку
Укоаїлз ж нзралщ жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря, ілхзт лдмбтіглзт жатмгів могаліжауії озлку жаилярмпрі, пмуіайщлмгм
жатзпру бджомбірлзт, нмкйагаєрщпя ла
Фмлг жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля ла взнагмк бджомбірря (ф. 1 пр. 1 Кмлвдлуії
МОП № 88 ном могаліжауіы пйуебз
жаилярмпрі 1948 о., ф. 2 пр. 43, ф. 1 і 2
пр. 46 Кмлпрзрууії).
5. Міпудві гдоеавлі агкіліпроауії
ла вігнмвігліи рдозрмоії жабджндфуырщ взкмлалля Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз, акрів Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз, ілхзт могалів гдоеавлмї
взкмлавфмї вйагз, жагайщлмгдоеавлзт
і одгімлайщлзт номгоак пмуіайщлмдкмлмкіфлмгм омжвзрку вкйыфлм ж
нзраллякз жабджндфдлля жаилярмпрі
лапдйдлля, пмуіайщлмгм жатзпру віг
бджомбірря (н. 1 і 3 пр. 119 Кмлпрзрууії).
Тодріи
ланоякмк
жгіиплдлля
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля
гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд пмуіайщлзи жатзпр гомкагял, і жмкодка, ноауівлзків. Цд вкоаи акруайщла пдоимжла рдка, яка нмродбує мкодкмгм гйзбмкмгм і омжгмолурмгм гмпйігедлля.
Чдрвдорзи ланоякмк жгіиплдлля
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля
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гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд пмуіайщлзи гіаймг.
Вігнмвіглм нодакбуйз Закмлу
Укоаїлз «Пом жапагз влуроіхлщмї і
жмвліхлщмї нмйірзкз» [39], узк Закмлмк взжлафаырщпя жапагз влуроіхлщмї нмйірзкз Укоаїлз, у рмку фзпйі, и
у пмуіайщліи псдоі. Згіглм ж абж. 9 ф. 2
пр. 2 ущмгм Закмлу влуроіхля нмйірзка ґоулруєрщпя ла нозлузнат пмуіайщлмгм наорлдопрва ра гомкагялпщкмї
пмйігаолмпрі. Вмлз є ймгіфлзк номгмведлляк нозлузнів, взжлафдлзт у
пр. 11 ра ф. 1 пр. 15 Кмлпрзрууії Укоаїлз. Вігнмвіглм гм пр. 11 Кмлпрзрууії
гдоеава пнозяє кмлпмйігауії ра омжвзркмві укоаїлпщкмї лауії. Кмлпмйігауія
– уд мб’єглалля, жгуорувалля лавкмйм
фмгм-лдбугщ. Нд кмела гмпягрз кмлпмйігауії пупнійщпрва бдж прабійщлмпрі
у вжаєкзлат кіе рзкз, трм ноауыє ра
жаомбйяє пмбі ла езрря, і рзкз, трм
лагає їк раку кмейзвіпрщ. Паорлдо –
уд рми, гм кмгм правйярщпя лаоівлі, а
лд жвдотлщм. Смуіайщлм-дкмлмкіфлд
наорлдопрвм ндодгбафає, цм кмедл іж
имгм уфаплзків омжгйягаєрщпя як нмвлмуіллзи і пакмгмпрарліи пуб’єкр пмуіайщлзт жв’яжків. Такзи нігтіг гм
вжаєкзл мплмвлзт пуб’єкрів пмуіайщлмдкмлмкіфлзт віглмпзл фіркм одайіжує у
роугмвмку жакмлмгавпрві кмлпрзрууіилд нмймедлля ном рд, цм Укоаїла
– пмуіайщла гдоеава [40, п. 35].
Опраллі лмвауії у роугмвмку і
пмуіайщлмку жакмлмгавпрві Укоаїлз
взкйзкаырщ жалднмкмєлля цмгм пвмєоіглмгм омжукілля укоаїлпщкмы вйагмы ракзт кардгмоіи як «гдкмкоарія»,
«пмуіайщлзи гіаймг» і «пмуіайщлд наорлдопрвм». Пігнулкрмк 2 н. 2 Помдкру Закмлу жа № 2275 віг 16.10.2019 о.
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлів Укоаїлз цмгм прабійіжауії сулкуімлувалля
пзпрдкз
жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля» [30] номнмлуєрщпя
абж. 1 ф. 1 пр. 6 Закмлу Укоаїлз «Пом
жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля» [31] взкйапрз в
ракіи одгакуії: «1. Дм пкйагу ноавйілля Фмлгу втмгярщ гдпярщ нодгправлзків гдоеавз ра нм фмрзоз нодгправлзкз віг жапроатмвалзт мпіб і віг
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омбмрмгавуів, які взкмлуырщ пвмї
мбмв’яжкз ла гомкагпщкзт жапагат.»
Гмймвлд
лаукмвм-дкпндорлд
уноав-йілля Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз,
омжгйялувхз нмгалзи жакмлмномдкр
жажлафзйм ном ракд [32]. Цзк жакмлмномдкрмк жакілыєрщпя нозлузн наозрдрлмпрі
нодгправлзків
упіт
пуб’єкрів жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля в
уноавйіллі
жагайщлммбмв’яжкмвзк
гдоеавлзк пмуіайщлзк проатувалляк
ла нозлузн їт уфапрі у ракмку уноавйіллі (жкілз гм пр. 5 Оплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля [33], прарди 5, 7, 17 вкажалмгм взцд Закмлу). Піпйя жаномвагедлля в Укоаїлі пзпрдкз жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм
проатувалля, яка бажуєрщпя ла взкмгат Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіайщлмгм жабджндфдлля [34] ра одкмкдлгауії Міелаомглмї могаліжауії ноауі
№ 67 цмгм жабджндфдлля гмтмгу
1944 о. [35], у Фмлгі пмуіайщлмгм
проатувалля ла розпрмомлліи мплмві
буйз урвмодлі ноавйілля, лагйягмва
оага ра ілхі могалз. Така кмгдйщ
уноавйілля Фмлгмк лагає кмейзвіпрщ прмомлак пмуіайщлмгм наорлдопрва нозикарз взваедлі оіхдлля ра
взоіхуварз пнійщлі жавгалля ж уоатувалляк ілрдодпів кмелмї прмомлз
(гдоеавз, омбмрмгавуів ра жапроатмвалзт мпіб). Смуіайщлд наорлдопрвм
ваейзвм омжгйягарз як гмймвлу укмву омжвзрку оіжлзт псдо пупнійщлмгм
езрря, в рмку фзпйі у псдоі жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля, гйя нмгайщхмї
ілрдгоауії Укоаїлз гм Євомндипщкмгм
Смыжу, цм жакоінйдлм, жмкодка, в
Угмгі ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж
мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк
Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз
(пр. 421 Рмжг. 21). Рдайіжауія жаномнмлмвалзт взцд лмвмввдгдлщ жлівдйыє пурліпрщ пмуіайщлмгм наорлдопрва, улдкмейзвзрщ жгіиплдлля нмвлмуіллмгм пмуіайщлмгм гіаймгу у псдоі
жагайщлммбмв’яжкмвмгм
гдоеавлмгм
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пмуіайщлмгм проатувалля, мпкійщкз
сакрзфлм вігпрмомлзрщ нодгправлзків жапроатмвалзт мпіб і омбмрмгавуів віг одайщлмї уфапрі в уноавйіллі
ра нмгайщхмку одсмокуваллі ра угмпкмлайдллі
пзпрдкз
жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм
проатувалля в Укоаїлі.
Нд кдлх пундодфйзвзкз взгйягаырщ нмймедлля Помдкру Закмлу жа
№ 2681 віг 27.12.2019 о. «Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт
акрів Укоаїлз (цмгм мкодкзт нзралщ
гіяйщлмпрі номсдпіилзт пніймк)» [36].
Цзк жакмлмномдкрмк номнмлуєрщпя
влдпрз жкілз гм н. 2 ф. 1 пр. 1 Закмлу
Укоаїлз «Пом номсдпіилі пнійкз, їт
ноава ра гаоалрії гіяйщлмпрі» [37],
взкйавхз имгм в ракіи одгакуії:
«ндовзлла могаліжауія номспнійкз – гмбомвійщлд мб’єглалля фйдлів
номспнійкз, які, як ноавзйм, ноауыырщ ла мглмку нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії лджайделм віг смокз
вйаплмпрі і взгу гмпнмгаоывалля абм
у сіжзфлмї мпмбз, яка взкмозпрмвує
лаикалу ноауы, абм жабджндфуырщ
пдбд омбмрмы пакмпріилм. Дм пкйагу
ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії
втмгзрщ лд кдлхд 10 фйдлів номспнійкз. На мглмку нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії кмед бурз урвмодлм
лд бійщхд 2 ндовзллзт номспнійкмвзт могаліжауії».
На лах нмгйяг, лмока цмгм мбкдедлля кійщкмпрі ндовзллзт номспнійкмвзт могаліжауіи, які кмеурщ
бурз урвмодлі ла мглмку нігнозєкпрві, упралмві, могаліжауії, пундодфзрщ
Кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії
ноауі № 87 ном пвмбмгу апмуіауіи ра
жатзпр ноава ла могаліжауіы 1948 о.
[38], яка взжлафає мплмвмнмймелі
жапагз пвмбмгз апмуіауії. Вігнмвіглм
гм пр. 2 Кмлвдлуії, ноауівлзкз ра
омбмрмгавуі, бдж якмї б рм лд буйм
оіжлзуі, каырщ ноавм првмоыварз ла
пвіи взбіо могаліжауії бдж нмндодглщмгм ла рд гмжвмйу, а ракме ноавм
впрунарз в ракі могаліжауії ж єгзлмы
укмвмы нігйягарз прарурак узт
мпралліт. Срарря е 10 Кмлвдлуії, сакрзфлм номгмймхує нйыоайіжк і пвмбмгу ла мб’єглалля в могаліжауії, кд-

рмы якзт є жабджндфдлля ра жатзпр
ілрдодпів ноауівлзків. Помнмжзуіы
ном мбкдедлля кійщкмпрі ндовзллзт
номспнійкмвзт могаліжауіи ла мглмку
нігнозєкпрві кмела омжуілыварз як
нмоухдлля нмймедлщ ф. 3 пр. 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм гаоалріи гіяйщлмпрі номспніймк. Помсдпіилі пнійкз урвмоыырщпя бдж нмндодглщмгм
гмжвмйу ла мплмві війщлмгм взбмоу їт
фйдлів. Упі номсдпіилі пнійкз каырщ
оівлі ноава.
Пігпукмвуыфз взкйагдлд взцд,
кмела гіирз лапрунлзт взплмвків:
1. Єгзлм кмейзвмы ігдмймгієы
гйя Укоаїлз нмвзлла прарз ігдмймгія
гукаліжку ра пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, яка нмвзлла бурз мплмвмы пмуіайщлмї нмйірзкз гдоеавз, гд йыгзла, її
кардоіайщлд бйагмнмйуффя, омжвзрмк
гутмвлмгм нмрдлуіайу, рвмофзт жгіблмпрди і сіжзфлмї гмпкмлаймпрі – пурщ
жкіпру і пноякмвалмпрі гіяйщлмпрі
гдоеавз.
2. Ддкйаоауія Міелаомглмї могаліжауії ноауі ном пмуіайщлу пноавдгйзвіпрщ жагйя пноавдгйзвмї гймбайіжауії, Дзодкрзва № 2019/1152 Євомндипщкмгм Паойакдлру і Рагз віг 20
фдовля 2019 о. ном номжмоі и ндодгбафувалі укмвз ноауі в Євомндипщкмку Смыжі, Угмга ном апмуіауіы кіе
Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк
пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і
їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї
прмомлз ра Кмлпрзрууія Укоаїлз – уд
мплмвлі нмйірзкм-ноавмві акрз, які
взжлафаырщ мплмвлі ланояккз пмуіайщлмї нмйірзкз пуфаплмї євомндипщкмї
гдоеавз Укоаїла ра козрдоії муілкз
упіт жакмлмгавфзт лмвауіи і гмйдлмплзт уноавйілпщкзт оіхдлщ, цм нозикаырщпя гдоеавлзкз могалакз фз
мкодкзкз нмпагмвзкз мпмбакз.
3. Окодкі нмймедлля номдкрів
жакмлів Укоаїлз жа № 2708 «Пом
ноауы», жа № 2275 «Пом влдпдлля
жкіл гм гдякзт жакмлів Укоаїлз цмгм
прабійіжауії сулкуімлувалля пзпрдкз
жагайщлммбмв’яжкмвмгм
гдоеавлмгм
пмуіайщлмгм проатувалля», жа № 2681
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз (цмгм мкод-
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кзт нзралщ гіяйщлмпрі номсдпіилзт
пніймк)» пундодфарщ як кіелаомглзк
жмбмв’яжалляк Укоаїлз, рак і нмймедлляк Кмлпрзрууії Укоаїлз. В мглзт взнагкат вігбуваєрщпя жлафла
йібдоайіжауія роугмвмгм жакмлмгавпрва, жмкодка, жакоінйдлля лдмбкдедлмгм ноава омбмрмгавуя ла омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу, а в ілхзт –
каогзлайщлзи лапрун ла мплмвлі
нозлузнз вжаєкмгії пмуіайщлзт наорлдоів, а ракме ла ноавм пвмбмгз апмуіауіи ра жатзпр ноава ла могаліжауіы.
Уявйяєрщпя, цм нмгіблі лмвауії лд

вігнмвігаырщ козрдоіяк гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї ра пмуіайщлмї гдоеавз.
4. Пмродбує каогзлайщлмгм млмвйдлля Закмл Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля», мпмбйзвм в фапрзлі,
яка прмпуєрщпя взжлафдлля кіпуя,
омйі, жавгалщ, сулкуіи ра гедодй сілалпувалля жагайщлмгдоеавлмї пзпрдкз могалів жаилярмпрі лапдйдлля,
взжлафдлля омйі і кіпуя кмелмгм
гдоеавлмгм могалу в уноавйіллі влуроіхлщмы ра жмвліхлщмы роугмвмы
кігоауієы.
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пмузайщлмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш дд кдегулаомглшк мбяжардйщпрвак з Оплмвлмку Закмлу гмпугаопрва, вшявйдлзд номбйдк з лдгмпраркмв лмокмрвмофдпкми оабмрш гмпугаопрвдллшт могалмв в ърмк ланоавйдлзз.
Кйыфдвшд пймва: згдмймгзя гукалзжка з пмузайщлми пноавдгйзвмпрз, гмпрмилши роуг, роугмвшд ноава, жалярмпрщ, пмузайщлая жацзра, пмузайщлши гзаймг, йзбдоайзжаузя роугмвмгм жакмлмгардйщпрва, каогзлайщлмд лапрунйдлзд ла мплмвлшд
нозлузнш вжазкмгдипрвзя пмузайщлшт наорлдомв.
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Концепція гідної праці в міжнародно-правових актах і законодавстві . . .
Shcherbyna V. Concept of decent work in international-legal acts and Ukrainian
legislation: comparative and legal aspects
Ukrainian Constitution does not prohibit development and realization of various
political, economic, social ideas and theories with their further transformation into social
relations, when the former ones can be beneficial for society, consolidate and strengthen
it. Considering current social and especially ideological situation in Ukraine, global trends
in the development of civilizations and geopolitical importance of Ukraine it must be
noted that the only right ideology for our country is the one based on humanism and
social equity. Every human being, their material well-being, development of spiritual and
creative abilities, physical excellence must become the core of this ideology.
The International Labour Organization unanimously adopted the ILO Declaration
on Social Justice for a Fair Globalization on 10 June 2008, which points that under the
concept of decent work all member states must pursue policies based on four strategic
objectives – employment, social protection, social dialogue, and rights at work. Therefore,
decent work is the key to contemporary understanding of social justice in a democratic
society. The European Union has fixed the aforementioned view on social and economic
development of its member states in the Directive (EU) 2019/1152 of the European
Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working
conditions in the European Union.
Provisions of article 420 of Association Agreement between the European Union and
the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and
Ukraine, of the other part can be considered as Ukraine’s Social declaration that further
paves the way to becoming a part of the European Union. The article also provides that
cooperation in the area covered by Article 419 of this Agreement shall pursue several
important goals. And according to article 424 of this Agreement, Ukraine shall ensure
gradual approximation to EU law, standards and practices in the area of employment,
social policy and equal opportunities, as set out in Annex XL to this Agreement.
The aforementioned legal acts contain essential directions for social economy of any
modern European state and assessment criteria for all legislative innovations and fateful
managerial actions taken by governmental authorities or individual officials.
Separate provisions of draft laws of Ukraine under No. 2708 ―On Labor‖, under No.
2275 ―On Amendments to Some Laws of Ukraine on Stabilization of the Functioning of
the Compulsory State Social Insurance System‖, under No. 2681 ―On Amendments to
Certain Legislative Acts of Ukraine (on certain issues related to the activities of trade
unions) "contradict both the international obligations of Ukraine and the provisions of
the Constitution of Ukraine. In some cases, there is a significant liberalization of labor
law, in particular, the consolidation of the unlimited right of the employer to terminate
the employment contract, and in others, a radical offensive on the basic principles of
interaction of social partners, as well as the right to freedom of association and protection
of the right to organize. Such innovations do not appear to meet the criteria of a
democratic, rule of law and welfare state. The Law of Ukraine ―On Employment‖, in
particular concerning the determination of the place, role, tasks, functions and sources of
financing of the nationwide system of employment bodies, determination of the role and
place of each state body in managing internal and external labor migration, needs major
updating.
Key words: ideology of humanism and social equity, decent work, employment,
social protection, social dialogue, rights at work, contemporary understanding of decent
work, significant liberalization of labor law, a radical offensive on the basic principles of
interaction of social partners.
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Адміністративна та (або) кримінальна
відповідальність за порушення
карантину людей
Палгдкія, цм в мпраллі кіпяуі
калгоує гймбайщлзк пвірмк [1], жкупзйа гдоеавз, і в р.ф. Укоаїлу, одагуварз ла лмві взкйзкз жапрмпувалляк
кдталіжків ноавмвмгм одгуйывалля. У
жв’яжку ж узк Укоаїлпщкзк Уоягмк
нозилярм ояг нмпралмв, а Паойакдлрмк нозилярм ояг жакмлів, жмкодка і
Закмл Укоаїлз ―Пом влдпдлля жкіл
гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз, пноякмвалзт ла жанмбігалля взлзклдллы і нмхзодллы кмомлавіоуплмї
твмомбз
(COVID-19)‖
віг
17.03.2020 № 530-ІХ (гайі – Закмл
№530 [2]). Цзк Закмлмк, цм лабув
фзллмпрі в рми ед гдлщ, цм і був
нозилярзи 17.03.2020, взкйагдлм в
лмвіи одгакуії лмоку пр. 325 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі –
КК), ра гмнмвлдлм Кмгдкп Укоаїлз
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
(гайі – КнАП) лмвмы праррды 44-3,
цм ндодгбафаырщ вігнмвіглм козкілайщлу и агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля паліраолзт
лмок і ноавзй і, вігнмвіглм, нмоу-
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хдлля каоалрзлу йыгди (гзпнмжзуії
вігнмвіглзт прарди лавдгдлі в Табйзуі 1).
Вігнмвігла лмока пр. 44-3 КнАП
лд буйа ―пнйяфмы‖, і кабурщ одайіжуыфз, ндох жа впд, жагайщлу нодвдлуіы, вед в ндохі глі її гії унмвлмваедлі могалз пкйагайз номрмкмйз, а
пугз омжгйягайз пноавз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля. Сралмк ла
2 квірля 2020 о. в Єгзлмку гдоеавлмку
одєпроі
пугмвзт
оіхдлщ
(http://reyestr.court.gov.ua/) буйм 282
нмпралмвз пугів ж нмпзйалляк ла пр.
44-3 КнАП. Сралмк ла 29 квірля каєкм 2480 нмпралмвз, в р.ф. 33 – нмпралмвз пугів андйяуіилмї ілпралуії (ж
якзт йзхд 4 – жа андйяуіилзкз пкаогакз). Щмгм лмвмї одгакуії праррі 325
КК вігнмвіглмї ноакрзкз, цм нозомглщм, цд лдкає.
Вбафаыфз кмлкуодлуіы жгагалзт
лмок КК і КнАП, а ракме жваеаыфз
ла нмпзйалля їт гйя смокуйывалля
пкйагів вігнмвіглзт ноавмнмоухдлщ
ла лмокз нігжакмллзт акрів, лаяв-
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ліпрщ уед пщмгмглі, і ндопндкрзву
взлзклдлля ілхзт номбйдк, вваеаєкм жа лдмбтіглд ніглярз вігнмвіглі
нзралля в уіи праррі.
Вігнмвіглм, кдрмы уієї праррі є
алайіж лмвмї пр. 44-3 КнАП в її нмоівляллі ж кмлкуоуыфмы лмокмы пр. 325
КК ра взомбйдлля взплмвків і номнмжзуіи цмгм жапрмпувалля вігнмвіглзт
лмок.
З мгйягу ла вігпурліпрщ у гмпрарліи кійщкмпрі пугмвмї ноакрзкз андйяуіилзт пугів, жавгаллякз уієї праррі ж рдмодрзфлмї рмфкз жмоу – є нмпралмвка номбйдкз, акудлрувалля ува-

гз ла пуррєвзт апндкрат омжгйягувалмї вігнмвігайщлмпрі. З ноакрзфлмї
рмфкз жмоу – жапрдодгрз віг нмоухдлщ
ноав йыгзлз ноз жапрмпуваллі вігнмвіглмї вігнмвігайщлмпрі.
Саліраолі ноавмнмоухдлля ра вігнмвігайщліпрщ жа лзт гмпйігеувайз в
пвмїт омбмрат, жмкодка, З. С. Гйагул,
С. Л. Гмууйяк, М. П. Літрдо. З мгйягу
ла рд, цм лмока пр. 44-3 КнАП вномвагедла ромтз бійщхд як кіпяущ рмку, лаукмвзт нубйікауіи ж нмоухдлмї
в праррі номбйдкарзкз ла пщмгмглі
лдкає. Вігнмвіглд нігкодпйыє її акруайщліпрщ.
Табйзуя 1

Дзпнмжзуії праррі 44-3 КнАП ра ф. 1 пр. 325 КК
Нмва лмока КнАП

Нмва (цм лд вігоіжляєрщпя віг
праомї) одгакуія гзпнмжзуії ф. 1
пр. 325 КК
"Срарря 325. Пмоухдлля паліраолзт ноавзй і лмок цмгм жанмбігалля ілсдкуіилзк твмомбак ра капмвзк мроуєлляк
1. Пмоухдлля ноавзй ра лмок,
впралмвйдлзт ж кдрмю жанмбігалля
днігдкіфлзк ра ілхзк ілсдкуіилзк
твмомбак, а ракме капмвзк лділсдкуіилзк жатвмоывалляк (мроуєлляк)
і бмомрщбз ж лзкз, якцм ракі гії

Срарря 44-3. Пмоухдлля ноавзй цмгм каоалрзлу йыгди
Пмоухдлля ноавзй цмгм каоалрзлу йюгди, паліраолм-гігієліфлзт,
паліраолм-номрзднігдкіфлзт ноавзй і лмок, ндодгбафдлзт Закмлмк
Укоаїлз "Пом жатзпр лапдйдлля віг
ілсдкуіилзт твмомб", ілхзкз акракз жакмлмгавпрва, а ракме оіхдль
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж
нзраль бмомрьбз ж ілсдкуіилзкз пнозфзлзйз абм жавігмкм кмгйз
твмомбакз
пнозфзлзрз нмхзодлля узт жатвм-

оывалщ

Кмлкуодлуія лмок. Пмоівлялля
лмок пр. 44-3 КнАП і пр. 325 КК, лавдгдлд в Табйзуі 1 нмкажує, цм уі
лмокз є кмлкуоуыфзкз. Ріжлзуя йзхд в рмку, цм ноавзйа і лмокз, а
ракме оіхдлля, жгагалі в пр. 44-3
КнАП, лажвалі в уіи праррі бдж вкажівкз ла їт кдру. А лмокз, лажвалі в
пр. 325 КК, – жі вкажівкмы ла кдру.
Доугзи, вмфдвзгщ пнійщлзи, кмкдлр –
упі мбкдедлля, які вномвагеуырщпя
ніг фап каоалрзлу, вмфдвзгщ, вномвагеуырщпя йзхд рмку, цм жабмомлдлі
гії кмеурщ пнозфзлзрз нмхзодлля
жатвмоывалщ.
Дйя гмвдгдлля уієї рджз, ж гмнмкмгмы нмйдкіфлмгм кдрмгу, пномбує-

км вігнмвіпрз ла гва нзралля, каыфз
ла уважі капмву ілсдкуіилу твмомбу,
цм нмхзоыєрщпя нмвіроялм-коандйщлзк хйятмк:
Пзралля 1: гйя фмгм (ж якмы кдрмы) вномвагеуєрщпя жабмомла ндодбувалля в ндвлзт кіпуят ндвлмы вдйзкмы кійщкіпры йыгди?
Вігнмвігщ – іж кдрмы жанмбігалля
днігдкіфлзк твмомбак, їт нмхзодллы.
Пзралля 2: ндодбувалля в ндвлзт
кіпуят ндвлмы вдйзкмы кійщкіпры
йыгди кмед пнозфзлзрз нмхзодлля
узт жатвмоывалщ?
Вігнмвігщ: рак, кмед, ілакхд б уі
ноавзйа і жабмомлз лд вномвагеувайзпя.
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Як бафзкм, йдгірзкла кдра, і номнмоуіилі жапмбз жагйя її гмпяглдлля
жгагуырщпя в гзпнмжзуії пр. 325 КК. І
пакд узк гзпнмжзуія пр. 325 КК вігоіжляєрщпя віг гзпнмжзуії пр. 44.3 КнАП.
В укмват ракмї кмлкуодлуії лмок
кйыфмвмы є омйщ пугу у взжлафдллі
рмгм, фз гмпяглуйм рд фз ілхд нмоухдлля пупнійщлмї лдбджндкз, жавгякз
вмлм прає козкілайщлм каоалзк. Тмбрм кмва игд ном жапрмпувалля ноавзйа каймжлафлмпрі (ф. 2 пр. 11 КК).
Айд смокуйывалля каймжлафлмпрі в
КК – якцм гія ―лд жанмгіяйа і лд кмгйа жанмгіярз іпрмрлмї хкмгз сіжзфліи фз ыозгзфліи мпмбі, пупнійщпрву
абм гдоеаві‖, впрунає рур у кмлкуодлуіы ж пакмы гзпнмжзуієы лмокз пр.
325 КК – яка мтмнйыє гії, цм жавігмкм кмгйз пнозфзлзрз нмхзодлля
жатвмоывалщ. Пм пурі каоалрзл і
вномвагеуєрщпя гйя жанмбігалля і
нознзлдлля нмхзодллы жатвмоывалщ, рмку кмейзвіпрщ бугщ-якмї жабмомлдлмї гії абм бджгіяйщлмпрі пнозфзлзрз нмхзодлля жатвмоывалщ жавігмкм ноджыкуєрщпя. Якцм ндвла

гія, бджгіяйщліпрщ, цм жабмомлдла
ніг фап каоалрзлу, лд кмгйа пнозфзлзрз нмхзодлля жатвмоывалщ, нм
пурі її жабмомла лд кає йдгірзклмї
кдрз. Оред кмлкуоуыфзи таоакрдо
жгагалзт лмок – гмвдгдлм.
Айд пуг, пуггя, омжгйягарзкд ру
пноаву, яка гм лщмгм лагіигд, і вігнмвіглм кмейзвіпрщ нозилярз оіхдлля
цмгм рмгм, як мсмокйыварз ндодгбафувалд ноавмнмоухдлля – як агкіліпроарзвлд, фз козкілайщлд – нмкйагаєрщпя ла вігнмвіглзи могал нмйіуії
ра ілхзи унмвлмваедлзи ноавммтмомллзи могал (кмва игд і ном взнагкз, кмйз номрмкмйз ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля пкйагаырщпя
ілхзкз могалакз, мглак нмпрає нзралля цмгм одєпроауії козкілайщлмгм
ноавмнм-оухдлля).
Дйя рмгм цмбз мпрармфлм ндодкмларзпя в кмлкуодлрлмку таоакрдоі
омжгйягувалзт лмок, жажлафзкм, цм
гзпнмжзуія пр. 325 КК (прмпуєрщпя як
фапрзлз 1, рак і ф. 2), лд жваеаыфз ла
взкйагдлля уієї праррі в лмвіи одгакуії, вжагайі лд жажлайа жкіл.
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Тме оаліхд, гм влдпдлля жкіл
Закмлмк №530 кз нм пурі кайз ру е
паку лмоку козкілайщлмгм жакмлу,
айд ж ілхмы палкуієы. Піпйя влдпдлля е жкіл гдкозкілайіжауії лд вігбуймпя, а ж’явзйапя кмлкуоуыфа лмока в
пр. 44-3 КнАП.
Кмоунуіилі озжзкз. Наявла кмлкуодлуія лмок кмед, ла лах нмгйяг,
нозжвдпрз гм пзруауії, кмйз цмгм
мпмбз бугд пкйагдлм номрмкмй ном
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, нм
якмку жакілфзрщпя промк нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі (3 кіпяуі). Айд
жгмгмк, ж кдрмы жабджндфдлля лдкзлуфмпрі нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля, ноавммтмомллзи могал нмоухзрщ нзралля ном
нозряглдлля мпмбз гм козкілайщлмї
вігнмвігайщлмпрі.
Познупкаєкм, цм вігнмвігла номбйдка (як, вйаплд, пака кмлкуодлуія
лмок, рак і нзралля промків гавлмпрі)
кмед нігвзцуварз кмоунуіилі озжзкз.
Така лдвзжлафдліпрщ кає бурз
омжв’яжала жакмлмгавудк. Ммейзвм,
пйіг омжгйялурз нзралля вномвагедлля агкіліпроарзвлмї нодыгзуії
гйя жапрмпувалля лмокз пр. 325 КК
гйя взнагків нмоухдлля каоалрзлу
йыгди.
Такме, як кз вігжлафайз оаліхд
в мгліи жі прарди, взпмкі (цм в кійщка
оажів ндодвзцуырщ кілікайщлу жаонйару) омжкіоз агкілхроасів нігвзцуырщ кмоунуіилі озжзкз фдодж жбійщхдлля ноаглдлщ гм лдсмокайщлмгм
взоіхдлля нзралля ра жкдлхдлля
лдгарзвлзт каилмвзт лапйігків гйя
мпмбз [3].

Агкіліпроарзвла
вігнмвігайщліпрщ – впд мглм козкілайщла. Як

вігмкм Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз (гайі – ЄСПЛ) у пвмїи упрайдліи нодудгдлрліи ноакрзуі, жагйя
лдкмейзвмпрі бугщ-якмї гдоеавз взвдпрз йыгзлу ж-ніг гії гаоалріи, ндодгбафдлзт Євомндипщкмы кмлвдлуіы
ном жатзпр ноав йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг (гайі – Кмлвдлуія),
хйятмк взвдгдлля вігнмвігайщлмпрі
жа якдпщ нмоухдлля іж козкілайщлмгм
жакмлу, і нмкіцдлля в ілхзи жакмл,
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взомбзв аврмлмклд нмлярря козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля. Чз є ноавмнмоухдлля козкілайщлзк, ЄСПЛ
омжуілыє жа рак жвалзкз ―Козрдоіякз
Елгдйя‖, взомбйдлзкз в пноаві Engel
and Others v. the Netherlands, § 82.
Такзт козрдоіїв роз – 1) кйапзсікауія в лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, 2) пурщ ноавмнмоухдлля і
3) емопрмкіпрщ нмкаоалля [4].
Чз пйіг агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, ндодгбафдлд пр. 44-3
КнАП, вваеарз гйя уійди Кмлвдлуії
козкілайщлзк ноавмнмоухдлляк? На
лах нмгйяг, уд мглмжлафлм рак, агед
взкмлуырщпя гоугзи і родріи козрдоії.
Доугзи козрдоіи – пурщ нмоухдлля –
взкмлуєрщпя фдодж: ндодгбафдлля вігнмвігайщлмпрі гйя впіт, лдмбтігліпрщ
гйя нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі
впралмвзрз взлу мпмбз, лаявліпрщ як
каоаыфмї, рак і прозкуыфмї сулкуії
нмкаоалля.
Щмгм родрщмгм козрдоіы жажлафзкм лапрунлд. Мілікайщлд пряглдлля жа пр. 44-3 КнАП нмвліпры вігнмвігає кілікайщлмку кмейзвмку нмкаоаллы жа кмлкуоуыфзк козкілайщлзк ноавмнмоухдлляк, ндодгбафдлзк
пр. 325 КК, а жагаймк пряглдлля
пкйагає віг 17000 гм 34000 гол. рмбрм
нозбйзжлм віг 3,5 гм 7 кілікайщлзт
кіпяфлзт жаомбірлзт нйар, впралмвйдлзт в Укоаїлі, а гйя нмпагмвзт мпіб –
віг 34000 гм 170000 гол. Загаймк жа
пр. 325 КК кмейзвзи какпзкайщлзи
хроас 51000 гол. (кмейзві и ілхі
нмкаоалля – аодхр, мбкдедлля і нмжбавйдлля пвмбмгз), в рми фап, як жа
кмлкуоуыфмы лмокмы ф. 2 пр. 44-3
КнАП, як уед жажлафаймпя, кмейзвзк є хроас гм 170000 гол.

Тмбрм агкіліпроарзвлзи хроас
жа ф. 2 пр. 44-3 КнАП кмед бурз
бійщх як урозфі бійщхзк, ліе козкілайщлзи хроас жа кмлкуоуыфмы
лмокмы пр. 325 КК. Тд, цм пзпрдка

омжкіоів агкіліпроарзвлзт і козкілайщлзт хроасів в Укоаїлі є лдужгмгедлзкз – вігмкм. Оглак игдрщпя
ном рд, фзллі одгакуії пр. 44-3 КнАП і
пр. 325 КК жаномвагедлі мглзк і рзк
ед Закмлмк №530, і в нмгіблзт взнагкат лдужгмгедліпрщ палкуіи кмед

пвігфзрз ном гмвійщлд їт ндодгбафдлля в рдкпрат жакмлів, і правзрз, вігнмвіглм, нзралля ном їт номнмоуіиліпрщ.
Загаймк, як взглм ж лавдгдлмгм,
нмкаоалля жа пр. 44-3 КнАП є гмвмйі
емопркзк гйя рмгм, цмбз вваеарз,
цм родріи ж козрдоіїв Елгдйя гйя уієї
праррі взкмлуєрщпя.
Тме мпкійщкз бугщ-якіи мпмбі, цм
мбвзлувафуєрщпя у вфзлдллі ноавмнмоухдлля, ндодгбафдлмгм пр. 44-3
КнАП, жагомеує гмвмйі пдоимжлд нмкаоалля, цм лакйагаєрщпя гдоеавлзкз могалакз ніпйя впралмвйдлля взлз мпмбз, вігнмвіглд ноавмнмоухдлля, ж нмжзуії ноакрзкз ЄСПЛ, кає
омжуілыварзпя як козкілайщлд. Оред
ла раку мпмбу нмхзоыварзкурщпя
вігнмвіглі ноава, ндодгбафдлі Кмлвдлуієы, жмкодка праррякз 6, 7, а ракме
пр. 4 Помрмкмйу №7.
У уіи праррі, в апндкрі омжгйягувалзт кмлкуоуыфзт лмок, рмоклдкмпя гвмт нозлузнів - nullum crimen,
nulla poena sine lege – лдкає нмкаоалля бдж жакмлу (пр. 7 Кмлвдлуії) і
non bis in idem – лдкмейзвіпрщ гвіфі
нозрягарз гм вігнмвігайщлмпрі жа мглі
и рі пакі нмоухдлля (пр. 4 Помрмкмйу
№7). Рмжнмфлдкм ж мпраллщмгм.
Non bis in idem. У взнагку ж
кмлкуоуыфзкз лмокакз уійкмк кмейзвм, цм мпмба бугд нозряглура гм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа
нмоухдлля каоалрзлу йыгди, а нмрік
унмвлмваедлзи могал взоіхзрщ нмоухзрз нзралля ном нозряглдлля її
гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа
пр. 325 КК жа уд е нмоухдлля. Кмлпрзрууія в пр. 61 жабмомляє нозрягарз
гвіфі гм вігнмвігайщлмпрі мглмгм взгу
жа мглд і рд е ноавмнмоухдлля. Оглак як кз вед ж’япувайз, вігнмвіглм
гм ноакрзкз ЄСПЛ, агкіліпроарзвла
вігнмвігайщліпрщ жа нмгіблі ноавмнмоухдлля кає омжгйягарзпя як козкілайщла, а рмку нмгіблі взнагкз бугурщ нмврмолзк нозряглдлляк.
Тме у оажі якцм мпмба нозряглура гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа ндвлі ноавмнмоухдлля, у пноаві
нозилярм оіхдлля, цм лабоайм жакмллмї пзйз, і лд буйм впралмвйдлм
ілхзт ваейзвзт мбправзл гіялля,
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мпмба лд кмед бурз нозряглура гм
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа уд
е гіялля. Поз фмку кмва лд игд ном
жкілу ыозгзфлмї квайісікауії, рмбрм
нм пурі ндодмуілку сакрів, – кмва игд
пакд ном вігнмвігайщліпрщ жа рі е пакі
сакрз (сакр абм лабіо сакрів) ноавмнмоухдлля (оіхдлля ЄСПЛ у
пноаві Сдогіи Змймрутіл номрз Рмпії
(Вдйзка найара), н. 80-82, Tsonyo
Tsonev v. Bulgaria (No. 2), н. 52-56)
[5; 6].
Іж уієы кдрмы ваейзвм в номрмкмйі ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, і в вігнмвігліи нмпралмві вкажуварз, цм пакд (яку гіы фз бджгіяйщліпрщ) вфзлдлм мпмбмы, цм вігнмвіглзи могал омжуілыє як ноавмнмоухдлля. Навдгдлля жагайщлзт рдж, ла
жоажмк ―нмоухзв ноавзйа каоалрзлу‖,
―нмоухзв ноавзйа, ндодгбафдлі оіхдлляк Взкмлкмку‖ – є лдгмпрарлік.
В Укоаїлі є гмпрарля ноавмжапрмпмвла ноакрзка пкйагалля номрмкмйів
ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля
жа бйалкдрлзкз лмокакз (ланозкйаг
пноавз ном ноавмнмоухдлля у псдоі
жабджндфдлля бджндкз гмомелщмгм
оуту, гд жавегз є нмоухдлля кмлкодрлмгм нулкру Поавзй гмомелщмгм
оуту) і омжгйягу вігнмвіглзт пноав
пугакз гйя рмгм, цмб гмрозкарз лайделмї номудгуоз в омжгйягі пноав
ном нмоухдлля каоалрзлу йыгди.
Вігнмвіглм, в номрмкмйі кає бурз
гдрайщлм мнзпалм, цм пакд вфзлдлм
мпмбмы, а ракме вкажалм ла рд, яку
лмоку і якмгм пакмгм жакмлу фз нігжакмллмгм акру нмоухдлм.
Нанозкйаг нмпралмвмы Жзрмкзопщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22
квірля 2020 о. в пноаві №290/309/20,
пкапмвалм нмпралмву пугу ндохмї
ілпралуії ном лакйагдлля хроасу ра
жакозрм пноаву, жгіглм мбправзл якмї
гм агкілвігнмвігайщлмпрі нозрягавпя
ФОП, якзи жгіглм ж номрмкмймк
жгіиплывав рмогівйы номкзпймвзкз
рмваоакз лдномгмвмйщфмї гоунз таофувалля, фзк нмоухзв номрзднігдкіфлі ноавзйа і лмокз, ндодгбафдлзт
Закмлмк Укоаїлз ―Пом жатзпр лапдйдлля віг ілсдкуіилзт твмомб‖, вмглмфап у номрмкмйі лд вкажалм якзкз
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праррякз Закмлу ндодгбафдла вігнмвігла жабмомла; андйяуіилзи пуг вкажав ла іпрмрлу лдвігнмвігліпрщ номрмкмйу взкмгак пр. 256 КнАП ра нмоухдлля пугмк ндохмї ілпралуії ноава
ла жатзпр [7].
Nullum crimen, nulla poena sine
lege. Взтмгяфз ж нозлузну ―лдкає
нмкаоалля бдж жакмлу‖, ЄСПЛ, коік
ноавзй ном лабоалля фзллмпрі, рмбрм
вігпурліпрщ одромпндкрзвлмї гії, жмбмв’яжує ндодвіоярз апндкрз гмпрунлмпрі, ндодгбафувалмпрі ра якмпрі жакмлу. Опмбйзвм уі укмвз є ваейзвзкз рмгі, кмйз игдрщпя ном бйалкдрлу
лмоку, ном нігжакмллі акрз, і ном
вігнмвігайщліпрщ мпіб, цм лд є пндуіайіпракз в ндвліи псдоі.
Гмвмояфз ном нмоухдлля каоалрзлу йыгди абм ном вігнмвіглу козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа пр. 325
КК, ндодгбафуваліпрщ вігнмвіглзт
лмок паліраолмгм жакмлмгавпрва гйя
пндуіайіпра-кдгзка, гйя кдоівлзка
нігнозєкпрва і гйя гомкагялзлалдпндуіайіпра є оіжлмы. Ріжлзкз, вмфдвзгщ, є і гмпрунліпрщ вігнмвіглзт
лмок.
Нак взгаєрщпя, цм пкйагаыфз вігнмвіглі номрмкмйз, ланоавйяыфз їт
гм пугу ра омжгйягаыфз вігнмвіглі
пноавз, пйіг ндодвіоярз, жмкодка: (1)
фз іплувайа вігнмвігла лмока ла кмкдлр пкйагалля номрмкмйу, і фз гіиплм ндодгбафайа вігнмвіглу жабмомлу,
(2) фз буйа вмла нозиляра кмкндрдлрлзк могалмк, (3) фз буйа мнубйікмвала, (4) фз є уя жабмомла жомжукіймы (фз жомжукійм, цм пакд жабмомляєрщпя омбзрз).
Щмгм іплувалля жабмомлз ла кмкдлр пкйагалля номрмкмйу, рм вігнмвіглд нзралля кмед жгарзпя, ла ндохзи нмгйяг, гзвлзк. Навдгдкм нозкйаг. 1 квірля 2020 о. ла паирі Кабкілу ж’явзйапя лмвзла ном вномвагедлля оягу пувмозт жабмомл, ланозкйаг ндодбувалля в наокат, нозбдоделзт жмлат. Вігнмвігла лмвзла
буйа омжкіцдла ла паирі Кабкілу іж
жагмймвкмк ―Уояг нмпзйзрщ жатмгз
бджндкз гйя бмомрщбз ж кмомлавіоупмк‖ [8]. Гомкагялз лд пнозиляйз уд
як ндохмквірлдвзи еаор, і мкодкі

Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення . . .
ыозпрз пнмвіцайз ла прмоілкат у
пмукдодеат ном рд, цм вед рмгм е
гля ввдфдоі буйз пномбз пкйагалля
номрмкмйів ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля жа ндодбувалля бдж капкз в ндвлзт жакйагат. Нармкіпрщ у
пакіи лмвзлі, цм буйа хзомкм омжрзоаемвала ЗМІ, вкажуваймпя йзхд ном
номдкр нмпралмвз, цм мбгмвмоывайапя 1 квірля ла жапігаллі Кабкілу. Щд
и 2 квірля в мбіг пакмї нмпралмвз
нозилярм лд буйм, рме вігнмвігла
лмока лд іплувайа. Пом нмпралмву віг
2 квірля 2020 о. № 255 прайм вігмкм
йзхд 3 квірля, і нмпзйдлі жабмомлз
жаномвагеувайзпя лды ж 6 квірля
2020 о. [9].
Оплмвла е фапрзла жабмомл, цм
гіырщ в Укоаїлі, ндодгбафдлм нмпралмвмы Кабкілу 11 бдоджля 2020 о. №
211 [10]. Сйіг жауваезрз, цм уі нмпралмвз пралмвйярщ лаукмвзи ілрдодп і
ж нмжзуіи ноавмрвмофмї рдтлікз, агед
ноакрзфлм кмелмгм оажу нмпралмва
ра/абм мбкдеувайщлі жатмгз взкйагайзпщ у лмвіи одгакуії ж лмвзкз
рдокілакз каоалрзлу ра каоалрзллзт
мбкдедлщ. Пм пурі нмпралмва №211
прайа пвмєоіглзк кмгзсікмвалзк
акрмк – жвмгмк жагайщлмгдоеавлзт
каоалрзллзт мбкдедлщ.
Згагавхз ном лмокмрвмофу рдтліку, лд кмедкм мкзлурз нзралля
ном рд, цм в ноавмвіи пнійщлмрі лдмглмоажмвм взпймвйывайзпя гуккз прмпмвлм вігпурлмпрі жакмлмгавфзт нігправ гйя жаномвагедлля ндвлзт мбкдедлщ лд жакмлмк, а нмпралмвмы Кабкілу. Ційкмк кмейзвм, цм в уіи пзруауії каєкм пноаву ж рзк, цм пнмфарку буйм нозилярм вігнмвіглу нмпралмву Кабкілу, а йзхд нмрік – жакмлз,
цм лагавайз Кабкілу ноава нозикарз вігнмвіглі оіхдлля. Оуілка жакмллмпрі вігнмвіглзт акрів – лд є кдрмы
лахмї праррі. Згагаєкм мглак, у
жв’яжку жі жгагкмы ном ноавмрвмофу
рдтліку, ракме ном гарувалля нубйікауіи жакмлів. В мгліи жі прарди оаліхд кз вед алайіжувайз нмгіблу пзруауіы цмгм мнубйікувалля жакмлів іж
жарозккмы [11]. Закмл № 530-ІХ був
нозилярзи Паойакдлрмк 17.03.2020,
нігнзпалзи Поджзгдлрмк і мнубйікм-

валзи рмгм е гля, і лабзоав фзллмпрі
ж гля мнубйікувалля. Звіплм, цм вігнмвігла гаждра лд кмгйа бурз сіжзфлм
лагоукмвала і мрозкала фзрафакз в
рми гдлщ, а взихйа в лапрунлзи гдлщ.
Діиплм, жгіглм ж каоркмы жакмлмномдкру, омжкіцдлмы ла паирі Паойакдлру, жакмл буйм номгмймпмвалм в уіймку 17.03.2020 м 8 гмг. 35 тв., вмглмфап
жлафзрщпя, цм жакмл нмвдолурм ж нігнзпмк віг Поджзгдлра 18.03.2020 [12].
В рми ед фап вед 17.03.2020 Закмл
буйм мнубйікмвалм, і ж ущмгм е гля
віл лабув фзллмпрі.
Маєкм пноаву ж пзруауієы, кмйз
пакд вкажала рзнмгоасієы (айд лд
сакрзфла) гара нубйікауії жакмлу кає
жлафдлля гйя лабоалля лзк фзллмпрі.
Айд сакрзфла вігпурліпрщ рдкпру жакмлу, оажмк іж вігпурліпры ндодтіглмгм ндоімгу – є нігправмы гйя муілкз
гмпрунлмпрі вігнмвіглмї лмокз ноз
взоіхдллі нзралля нозряглдлля гм
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Пом
гмпрунліпрщ жакмлу – цд ирзкдрщпя
лзефд.
Щмгм нозилярря лмокз кмкндрдлрлзк могалмк, жвдолдкмпя гм гзпнмжзуії праррі 44-3 КнАП. У ліи
ігдрщпя ном нмоухдлля ноавзй і
лмок, ндодгбафдлзт: 1) Закмлмк
Укоаїлз ―Пом жатзпр лапдйдлля віг
ілсдкуіилзт твмомб‖, 2) ілхзкз акракз жакмлмгавпрва, 3) оіхдлщ могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж нзралщ бмомрщбз ж ілсдкуіилзкз твмомбакз.
Пмлярря акрів жакмлмгавпрва лд
взжлафдлд в КнАП, і кмед пралмвзрз
жлафлзи ноакрзфлзи ілрдодп. Нанозкйаг фз є акракз жакмлмгавпрва лмокз ноавмвзт акрів кіліпрдопрв, ілхзт
могалів взкмлавфмї, а ракме і ілхзт
гіймк вйагз, жмкодка цмгм одезку
гмнупку ла вігнмвіглі мб’єкрз в капкат? Мз мбпрмыєкм нмжзуіы цмгм
мбкдедлмгм рйукафдлля рдокілу ―жакмлмгавпрвм‖, ндодгбафдлмгм гмвмйі
гавлік оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм
Сугу у пноаві ном рйукафдлля рдокілу ―жакмлмгавпрвм‖ віг 09.07.1998
[13]. Хмфа і взжлаєкм, цм в ущмку
оіхдллі КСУ жапрмпував рдйдмймгіфлзи пнмпіб рйукафдлля (гйя уійди

107

Публiчне право № 1 (37) (2020)
взжлафдлля
псдоз
жапрмпувалля
кмлроакру як
мпмбйзвмї
смокз
роугмвмгм гмгмвмоу в фзлліи ла рми
кмкдлр пр. 21 Кмгдкпу жакмлів ном
ноауы Укоаїлз). Мз лд каєкм ла
кдрі взжлафдлля в уіи праррі рдокілу
«жакмлмгавпрвм» гйя уійди пр. 44-3
КнАП, вмглмфап, вваеаєкм жа нмроіблд гйя нозкйагу жунзлзрзпя ла нмймедллят нігжакмллзт ноавмвзт акрів, цм нозикаырщпя могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ж нзралщ бмомрщбз ж ілсдкуіилзкз твмомбакз.
Вігнмвіглм гм н. 15 ф. 1 пр. 92
Кмлпрзрууії, жапагз кіпудвмгм пакмвоягувалля взжлафаырщпя взкйыфлм
жакмлакз Укоаїлз. Пдодйік могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля взжлафдлм
пакмы Кмлпрзрууієы, в ф. 3 пр. 140:
―кіпудвд пакмвоягувалля жгіиплюєрьпя рдозрмоіайьлмю гомкагмю в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмк, як
бджнмпдодгльм, рак і фдодж могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля: пійьпькі, пдйзцлі, кіпькі оагз ра їт взкмлавфі могалз”. Закмл «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі» взжлафзв цд ояг
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля –
оаимллі, мбйаплі оаимллі в кіпрат
оагз (пр. 10 Закмлу) [14]. Тме пакд
уі могалз – кіпудві оагз ра їт взкмлавфі могалз – є могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля, ла лаху гукку, кайзпя ла уважі жакмлмгавудк в пр. 44-3
КнАП. Ріхдлля ілхзт могалів, лавірщ
і првмодлзт кіпудвмы оагмы фз її
взкмлавфзк кмкірдрмк, ла лаху гукку, лд кмеурщ впралмвйыварз нознзпз и жабмомлз, жа нмоухдлля якзт
ндодгбафдла вігнмвігайщліпрщ у пр.
44-3 КнАП. Нанозкйаг оіжлмкалірлі
кмкіпії кіпудвмї оагз фз її взкмлавфмгм кмкірдру, гднаоракдлрз, віггійз і
уноавйілля, тмфа бз вмлз і лагійяйзпя вігнмвіглмы кмкндрдлуієы кіпудвзкз оагакз фз взкмлкмкмк, лд є
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля,
ндодгбафдлзкз Кмлпрзрууієы, а є, як
ноавзйм, їт проукруолзкз нігомжгійакз. Сроукруолі нігомжгійз, ла лах
нмгйяг, лд кмеурщ взкмлуварз сулкуії могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, ндодйік якзт ндодгбафдлм Кмлпрзрууієы.
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Ріхдлля кмкіпіи кіпудвмї оагз,
кмкіпіи, віггійів, уноавйілщ її взкмлкмку – жвіплм, цм лд лайдеарщ і гм
кардгмоії ―ілхзт акрів жакмлмгавпрва‖, жа нмоухдлля якзт ндодгбафдла
вігнмвігайщліпрщ в пр. 44-3 КнАП. За
нмоухдлля гдякзт оіхдлщ в мкодкзт
взнагкат кмед лаправарз агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ жа ілхзкз
праррякз КнАП, жмкодка, жа рмогівйы
в лдвпралмвйдлзт кіпуят. Цд, гм одфі,
вкажує, цм пр. 44-3 КнАП, жайделм
віг мбпягу каоалрзллзт мбкдедлщ,
кмед кмлкуоуварз лд йзхд жі пр. 325
КК, айд и ж ілхзкз кмлкодрлзкз
лмокакз КнАП.
Вмглмфап, ж’япуварз нзралля, фз є
мбмв’яжкмвзкз гм взкмлалля оіхдлля
проукруолзт нігомжгійів могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, нозилярі в
кдеат взжлафдлмї оагмы фз взкмлкмкмк абм е ілхзкз жакмлакз кмкндрдлуії – лд є кдрмы лахмї праррі, рак
пакм як і взжлафзрз, фз ндодгбафдла
ілхзкз лмокакз КнАП фз КК вігнмвігайщліпрщ жа лдвзкмлалля їт оіхдлщ. У ущмку нзраллі кз кдрмгмймгіфлм мбкдеуєкмпя лавдгдлзк взплмвкмк у фапрзлі, цм прмпуєрщпя нмймедлщ пр. 44-3 КнАП.
У фапрзлі кмкндрдлуії могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля цмгм вномвагедлля кмлкодрлзт жабмомл – пйіг
жгагарз і ном кмлпрзрууіилд ноавм ла
нігнозєклзущку гіяйщліпрщ, лд жабмомлдлу жакмлмк, і ла номгмймхдлу в
пр. 19 Оплмвлмгм Закмлу сулгакдлрайщлу мплмву ноавмнмоягку ном рд,
цм літрм лд кмед бурз нозкухдлзи
омбзрз рд, цм лд ндодгбафдлм жакмлмгавпрвмк, ра мбкдедліпрщ Кмлпрзрууієы і жакмлакз нмвлмваедлщ і
пнмпмбів гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз і могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Якцм мпмба, цм нозря-

гаєрщпя гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, нмправзрщ нзралля ном
кмкндрдлуіы вігнмвіглмгм могалу
нозикарз ндвлзи нознзп фз жабмомлу – уійкмк ікмвіолм, цм уд нзралля
лдмбтіглм бугд взоіхзрз в кдеат
кмлкодрлмї пноавз. Загаймк, уійкмк

ікмвіолм, цм гдякі могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля кмгйз ндодвзцзрз

Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення . . .
нмвлмваедлля, вномвагеуыфз ндвлі
нознзпз и жабмомлз.
Дмпрунліпрщ лмокз. Ваейзвм взжлафзрз, фз буйа вігнмвігла лмока
гмпрунлмы, рмбрм мнубйікмвалмы.
Вігнмвіглм гм ф. 5 пр. 59 Закмлу
«Пом кіпудвд пакмвоягувалля в
Укоаїлі», акрз могалів ра нмпагмвзт
мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля лмокарзвлм-ноавмвмгм таоакрдоу лабзоаырщ фзллмпрі ж гля їт мсіуіилмгм
мнозйыглдлля, якцм могалмк фз нмпагмвмы мпмбмы лд впралмвйдлм ніжліхзи промк ввдгдлля узт акрів у гіы
[14]. Закмл лд впралмвйыє фіркмгм
нмоягку мнозйыглдлля оіхдлщ кіпудвмї оагз абм її взкмлавфмгм могалу,
рмку в ущмку кмеурщ нозтмвуварзпщ
озжзкз лдмнозйыглдлля рмгм фз ілхмгм акра. Ндмбтіглм ж’япуварз, фз
буйм мнозйыглдлм вігнмвіглд оіхдлля, абм йзхд ілсмокауіилд нмвігмкйдлля ном лщмгм. Такме кмед жлагмбзрзпя жвдолурзпя гм одгйакдлру
вігнмвіглмгм могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля абм и праруру рдозрмоіайщлмї гомкагз.
Нанозкйаг вігнмвіглм гм Рдгйакдлру Кзївпщкмї кіпщкмї оагз, оіхдлля Кзївоагз лмокарзвлм-ноавмвмгм
таоакрдоу нігйягаырщ мсіуіилмку
мнозйыглдллы хйятмк мнубйікувалля у гаждрі Кзївоагз ―Ходцарзк‖ лд
ніжліхд 30 глів ж кмкдлру їт нозилярря ра лабзоаырщ фзллмпрі ж гля їт
мсіуіилмгм мнозйыглдлля, якцм Кзївоагмы лд впралмвйдлм бійщх ніжліи
промк ввдгдлля узт оіхдлщ у гіы
[15]. Алаймгіфла лмока цмгм мнозйыглдлля впіт омжнмоягедлщ лмокарзвлм-ноавмвмгм таоакрдоу хйятмк
мнубйікувалля у гаждрі Кзївпщкмї кіпщкмї оагз ―Ходцарзк‖ ндодгбафдлм і
в одгйакдлрі взкмлавфмгм могалу Кзївпщкмї кіпщкмї оагз (Кзївпщкмї кіпщкмї гдоеавлмї агкіліпроауії) [16].
Пмпралмвмы Сукпщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 21 квірля 2020 о. в
пноаві №583/1041/20 пкапмвалм нмпралмву пугу ндохмї ілпралуії ном лакйагдлля хроасу ра жакозрм пноаву,
жгіглм мбправзл якмї гм агкілвігнмвігайщлмпрі нозрягавпя кдоівлзк кагажзлу, цм жгіиплывав рмогівйы, коік

жапмбів гігієлз, ракме ілхзкз рмваоакз.
Андйяуіилзи пуг лд нмгмгзвпя ж
взплмвкакз пугу ндохмї ілпралуії
ном гмвдгдліпрщ нмоухдлля жабмомлз,
ніг фап гії каоалрзлу, ла рмогівдйщлу
гіяйщліпрщ, яка ндодгбафає нозикалля вігвігувафів, бугщ-якзкз ілхзкз
рмваоакз лд жажлафдлзкз у вкажалмку ндодйіку. Суг вкажав, цм в номрмкмйі лд жажлафдлм ндодйіку рмваоів,
рмогівйя якзкз буйа лібзрм взявйдла
ніг фап номвдгдлмї ндодвіокз. Пмкажалля пвігків, цм жгіиплывайз ндодвіоку, ла ндодкмлалля андйяуіилмгм
пугу, лд є лайделзк ра гмнупрзкзк
гмкажмк ла нігрвдогедлля пкйагу
агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля,
мпкійщкз іплуырщ мбґоулрмвалі пуклівз в їт мб’єкрзвлмпрі [17].
Пдодгбафуваліпрщ лмокз. Ну і
лагайі, лдмбтіглм ж’япуварз, фз є вігнмвігла лмока ндодгбафувалмы, рмбрм
ландодг жомжукіймы. Опмба, номфзравхз лмоку, нмвзлла карз жкмгу жомжукірз, цм їи омбзрз. Цд взкагає
фіркмгм взжлафдлля рдокілмймгії. Ційкмк кмейзві взнагкз, кмйз нозикаыфз акр у нмпніту, пуб’єкр лмокмрвмодлля псмокуйывав ндвлу лмоку
лджомжукійм (цмгм кмйа пуб’єкрів,
жкіпру ноав ра мбмв’яжків). У ракзт
взнагкат вігнмвігайщліпрщ нмвзлла
взкйыфарзпя.
Нанозкйаг нмпралмвмы Чдолівдущкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22 квірля 2020 о. в пноаві № 726/437/20,
пкапмвалм нмпралмву пугу ндохмї
ілпралуії ном лакйагдлля хроасу ра
жакозрм пноаву, жгіглм мбправзл якмї
гм вігнмвігайщлмпрі нозрягавпя кмлромйдо-капзо ймкбаогу, цм лд нознзлзв гіяйщліпрщ; андйяуіилзи пуг вкажав ла рд, цм жажлафдла мпмба є йзхд
лаикалзк ноауівлзкмк, а лд бджнмпдодглік пуб’єкрмк, цм жгіиплывав гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, у уди ед фап
вігнмвіглзк пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля є ыозгзфлі мпмбз [18].

Ваейзвзкз, ж рмфкз жмоу ндодгбафувалмпрі, є нзралля жапрмпмвалмї
в акрі рдокілмймгії. Нанозкйаг жга-

галмы нмпралмвмы Кабкілу №211
(вігнмвіглм гм жкіл, улдпдлзт нмпра-
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лмвмы №255, жабмомляєрщпя вігвігувалля наоків, пквдоів, жмл вігнмфзлку, йіпмнаокмвзт ра нозбдоделзт жмл,
коік взгуйу гмкахліт рваозл мглієы
мпмбмы ра в оажі пйуебмвмї лдмбтіглмпрі [9; 10]. Нармкіпрщ ояг іж узт
рдокілів лд є мфдвзглзкз ж рмфкз
жмоу йдкпзфлмгм рйукафдлля, а нмродбуырщ жакмлмгавфмгм взжлафдлля.
Нанозкйаг, цм в кіпрі Огдпа є нозбдоделмы жмлмы? Впд кіпрм? Пйяеі?
Набдодела – апсайщрмвала гмомга
вжгмве нйяеів? А якцм ракзт гмоіг
гдкійщка, і вмлз є наоайдйщлзкз? Чз
є нозбдоделмы жмлмы ―Тоапа жгмомв’я‖? Алаймгіфлд прмпуєрщпя бугщякмї вмгмикз в бугщ-якмку кіпуі
Укоаїлз – цм пакд жабмомляєрщпя
вігвігуварз? Агед Вмглзи кмгдкп
Укоаїлз лд ндодгбафає взжлафдлля
нмлярря ―нозбдодела жмла‖.
Дм ілхзт рдокілів, ндодгбафдлзт
нмпралмвмы №211, ракме є лдкайм

нзралщ цмгм їт ндодгбафувалмпрі. Щд
мглзк нозкйагмк є рдокіл ―нозикалля вігвігувафів‖ в жгагаліи нмпралмві, жгіглм ж якмы жабмомлдлм омбмру пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, яка ндодгбафає нозикалля вігвігувафів
(гайі в лмокі є урмфлдлля, якзт пакд
пуб’єкрів ра лавмгярщпя взляркз, мглак пак рдокіл жайзхаєрщпя лдомж’яплдлзк). Чз ндодгбафає, ланозкйаг, нозикалля вігвігувафів номгае
ланмїв і номгукрів таофувалля ―ла
взліп‖? Тме гзпкодуія ноавмжапрмпмвлзт могалів у жапрмпуваллі рдокілів
є гмвмйі (кмейзвм лдмбґоулрмвалм)
хзомкмы.
Сугмва ноакрзка. За мндоарзвлмы ілсмокауієы Ддоеавлмї пугмвмї
агкіліпроауії пралмк ла 24 квірля
2020 о. гм пугів лагіихйм ла омжгйяг
4851 номрмкмй жа пр. 44-3 КнАП, іж
якзт нмвдолурм 533 ра омжгйялурм
746 (Табйзуя 2) [19].
Табйзуя 2

Кійщкіпрщ пноав ра оіхдлщ в пноават ном агкіл.ноавмнмоухдлля жа пр. 44-3
КнАП жа мндоарзвлмы ілсмокауієы ДСА пралмк ла 24 квірля 2020 о.
Пмкажлзк

Кійщкіпрщ

Вігпмрмк

Нагіихйм номрмкмйів

4851

-

Рмжгйялурм ра нмвдолурм

1279

26,3% віг кійщкмпрі, хм лагіихйз

Мардоіайз нмвдолурм

533

41,7% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра
нмвдолурзт

Рмжгйялурм пноав

746

58,3% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра
нмвдолурзт

Накйагдлм пряглдлля

105

8,2% віг жаг. кійщкмпрі омжгйялурзт ра
нмвдолурзт;
14,1% віг омжгйялурзт пноав

Такме вваеаєкм жа лдмбтіглд лавдпрз ояг кмрзвів іж нмпралмв пугів
ндохмї ілпралуії, жа пр. 44-3 КнАП, нм
якзт пноавз буйм жакозрм фдодж вігпурліпрщ пкйагу агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля. Сдодг лзт: (а) взнагкз,
нм якзт лд буйм гмвдгдлм, цм вігнмві-
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глзи жакйаг жгіиплывав нозимк вігвігувафів (вігпурліпрщ у кагажзлі фз
жакйагі вігвігувафів); (б) вігпурліпрщ
гмкажів рмгм, цм жгіиплывавпя номгае
пакд рмваоу, рмогівйя якзк жабмомлдла, в рми фап, кмйз номгае ілхмгм
гмжвмйдлм, жгіиплдлля ндодвдждлщ
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ноауівлзків нігнозєкпрва в кійщкмпрі
бійщхд 10 мпіб; (в) Пмпралмва КМУ
віг 11.03.2020 лд кіпрзрщ жабмомлз
омжгоіблмї рмогівйі номгукракз таофувалля, а кіпрзрщ жабмомлз омбмрз
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, яка ндодгбафає нозикалля вігвігувафів, в рми
фап, кмйз мпмба лд є пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля; (г) пкйагалля номрмкмйу
цмгм ілхмї мпмбз; (ґ) мпмба лд є
пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля ра лд жгіиплыє гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ, а є йзхд вйаплзкмк нозкіцдлля; (г) нмпралмвмы лакйагдлм жабмомлу лд ла рмогівйы ндвлзкз взгакз рмваоів, а ла
гіяйщліпрщ кагажзлів іж ндвлзк апморзкдлрмк (ноз лаявлмпрі в апморзкдлрі номгукрів таофувалля гіяйщліпрщ
нігнагає ніг взлярмк); (д) вігпурліпрщ
гмкажів рмогівйі бдж жапмбів ілгзвігуайщлмгм жатзпру.
У Єгзлмку гдоеавлмку одєпроі
пугмвзт оіхдлщ пралмк ла 29 квірля
2020 о. лак вгаймпя віглаирз 33 нмпралмвз андйяуіилзт пугів іж нмпзйалляк ла пр. 44-3 КнАП. Сдодг лзт 4 –
жа андйяуіилзкз пкаогакз, одхра –
цмгм ндодгафі пноавз жа нігпугліпры.
Іж жгагалзт 4-т нмпралмв в 1 взнагку
нмпралмву пугу ндохмї ілпралуії жайзхдлм бдж жкіл, в 3-т взнагкат (лавдгдлзт взцд [7; 17; 18]) – нмпралмву
пкапмвалм, пноаву жакозрм жа вігпурліпры пкйагу агкіліпроарзвлмгм ноавмнмоухдлля.
Срмпмвлм нмпралмвз, в якіи оіхдлля пугу ндохмї ілпралуії жайзхдлм бдж жкіл, рм игдрщпя ном нмпралмву
Кзївпщкмгм андйяуіилмгм пугу віг
22.04.2020 у пноаві № 33/824/
1739/2020, якмы жайзхдлм бдж жагмвмйдлля андйяуіилу пкаогу в пноаві,
жа мбправзлакз пноавз якмї вмгіи 18
бдоджля 2020 о. ндодвмжзв нмлаг 10
напаезоів мглмфаплм в аврмбупі, фзк
нмоухзв упралмвйдлі нмпралмвмы Кабкілу віг 16 бдоджля 2020 о. № 215
ноавзйа цмгм каоалрзлу йыгди. Пмпралмвмы Бмозпнійщпщкмгм кіпщкоаимллмгм пугу лакйагдлм хроас ла
вмгія в омжкіоі 17000 гол [20].
Щмгм праррі 325 КК, рм лджваеаыфз ла її іплувалля ж ндвлзкз жкілакз цд ж ндовіплмї одгакуії КК, лак

вгаймпя жлаирз в Єгзлмку одєпроі
пугмвзт оіхдлщ йзхд мглу утвайу
пугу андйяуіилмї ілпралуії (утвайа
андйяуіилмгм пугу Дліномндромвпщкмї
мбйапрі віг 23.06.2015 у пноаві
№ 211/4582/14-к [21]), і емглмгм
оіхдлля капауіилмї ілпралуії цмгм
взомків, нмпралмвйдлзт жа мбвзлувафдлляк жа уієы праррды. Тме кмела ж
ундвлдліпры вкажарз, цм уя лмока гм
2020 омку буйа ―пнйяфмы‖. Чз бугд
рак в нмгайщхмку – нмкаед фап.
Взплмвкз. 1. Забмомлз, ндодгбафдлі праррды 325 КК ―Пмоухдлля паліраолзт ноавзй і лмок цмгм жанмбігалля ілсдкуіилзк твмомбак ра капмвзк мроуєлляк‖ (у фапрзлі нмоухдлля
паліраолзт ноавзй і лмок цмгм жанмбігалля ілсдкуіилзк твмомбак) і ндодгбафдлі пр. 44-3 КнАП ―Пмоухдлля
ноавзй цмгм каоалрзлу йыгди‖, є
кмлкуоуыфзкз лмокакз, мплмвлмы
вігкілліпры якзт є нмпзйалля у
пр. 325 КК ла йдгірзклу кдру, і вігпурліпрщ ракмгм нмпзйалля в пр. 44-3
КнАП (ноз ущмку йдгірзкла кдра
жабмомлз, ндодгбафдлмї пр. 44-3 КнАП
є рієы е, цм і в пр. 325 КК).
Вігнмвіглм, є лдмбтігліпрщ омжкдеувалля пкйагів вігнмвіглзт ноавмнмоухдлщ ла жакмлмгавфмку оівлі.
Агед ноавзйм каймжлафлмпрі лд бугд
гмпрарлік гйя дсдкрзвлмгм омжкдеувалля пкйагів кмлкуоуыфзт агкіліпроарзвлмгм і козкілайщлмгм ноавмнмоухдлщ йзхд пугмвмы ноакрзкмы.
Ужгмгедлля вкажалі лмокз нмродбуырщ ракме і жа омжкіоакз палкуіи у
взгйягі хроасу.
2. За козрдоіякз Елгдйя, агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ жа пр. 44-3
КнАП ―Пмоухдлля ноавзй цмгм каоалрзлу йыгди‖ кає козкілайщлзи
таоакрдо, лд жваеаыфз ла її ндодгбафдлля лд в Козкілайщлмку кмгдкпі.
Вігнмвіглм, пйіг мпмбйзвм одрдйщлм
мсмокйыварз и омжгйягарз вігнмвіглі
кардоіайз, взтмгяфз ж лайделмї взкмгйзвмпрі гм якмпрі жакмлу, ж гмгдоеалляк ноава ла жатзпр, ноджукнуії
лдвзлувармпрі, впіт ілхзт ноав, цм
взнйзваырщ іж козкілайщлмгм номудпуайщлмгм апндкру пр. 6, пр. 7 Євомндипщкмї кмлвдлуії ном жатзпр ноав
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йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг ра
пр. 4 Помрмкмйу №7 гм лдї.
3. За нозлузнмк non bis in idem,
псмокуйщмвалзк у пр. 4 Помрмкмйу
№7 гм Кмлвдлуії, лдкмейзвзк є нозряглдлля мпмбз, цм вед буйа нозряглура гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа пр. 44-3 КнАП, гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа пр. 325 КК жа
узк ед ноавмнмоухдлляк (жа узк ед
сакрмк). Вігнмвіглд ноавзйм ноауыє
жа укмвз, якцм у пноаві нозилярм
оіхдлля, цм лабоайм жакмллмї пзйз, і
лд буйм впралмвйдлм ілхзт ваейзвзт
мбправзл гіялля.
4. Поз мсмокйдллі і омжгйягі кардоіайів ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля жа пр. 44-3 КнАП ваорм
жа нозлузнмк nullum crimen, nulla
poena sine lege ндодвіоярз лапрунлі
ваейзві кмкдлрз: 1) фз гіяв ла кмкдлр вфзлдлля ноавмнмоухдлля вігнмвіглзи жакмл ра нігжакмллзи акр,
нмоухдлля
якмгм ілкозкілуєрщпя
мпмбі (кмкндрдлрліпрщ могалу, цм
нозиляв вігнмвіглу лмоку нігжакмллмгм акра, вігпурліпрщ имгм одромпндкрзвлмї гії), 2) фз буйз вігнмвіглі
лмокз жакмлу ра нігжакмллмгм акру
якіплзкз, гмпрунлзкз ра ндодгбафувалзкз гйя мпмбз (фз буйз вмлз
мнубйікмвалі (пакд акрз, а лд ілсмокауіилі нмвігмкйдлля ном лзт), фз
гмпрарлщм фіркм і жомжукійм в лзт
взкйагдлі вігнмвіглі нознзпз ра жабмомлз – цмгм кмйа пуб’єкрів, їт ноав
і мбмв’яжків – кмку пакд і цм лайдезрщ омбзрз, абм гйя кмгм і цм жабмомляєрщпя). Поз муілуі ндодгбафувалмпрі лмокз пйіг воатмвуварз кмейзвзи оіжлзи прунілщ ндодгбафувалмпрі лмок гйя пндуіайіпрів (кдгзків,
нігнозєкуів, кдоівлзків ра гомкагяллдпндуіайіпрів), жмкодка, жомжукійіпрщ
і взжлафдліпрщ жапрмпмвалзт у жабмомлі рдокілів.
5. Взжлафаыфз, фз є рі фз ілхі лмокз нігжакмллзт акрів, рзкз лмокакз, ла нмоухдлля якзт вкажує жакмлмгавдущ у бйалкдрліи вігпзйуі жі
пр. 44-3 КнАП, пйіг, ла лаху гукку,
взтмгзрз ж: (1) вужщкмгм рйукафдлля
рдокілу ―жакмлмгавпрвм‖, гм якмгм пйіг
віглмпзрз йзхд жакмлз, а ракме нмп-
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ралмвз Вдотмвлмї Рагз, акрз Поджзгдлра ра Кабкілу, нозилярі в кдеат їт
нмвлмваедлщ ра вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз і жакмлів Укоаїлз;
(2) рмгм, цм могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля є йзхд пійщпщкі, пдйзцлі,
кіпщкі, оаимллі, мбйаплі, оаимллі в
кіпрат оагз ра взкмлавфі могалз (кмкірдрз) вігнмвіглзт кіпудвзт оаг;
оіжлмкалілрлі ілхі могалз (в р. ф.
проукруолі нігомжгійз абм нмпріилі і
рзкфапмві кмкіпії оаг і їт взкмлкмків)
– жа Кмлпрзрууієы лд є могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля. Пмоухдлля
оіхдлщ ракзт нігомжгійів і кмкіпіи лд
кмеурщ, ла лаху гукку, ряглурз жа
пмбмы вігнмвігайщліпрщ жа пр. 44-3
КнАП.
6. Злафлзи омжкіо палкуії жа
пр. 44-3 КнАП, кмлкуодлрліпрщ пкйагів ноавмнмоухдлщ, првмоыырщ гва
мплмвлі кмоунуіилі озжзкз: кмейзвіпрщ жймвезвалля промкакз гавлмпрі
(ноз лдкмейзвмпрі вфаплм омжгйялурз
агкілпноаву), ра, вйаплд, ноаглдлля
―взоіхзрз‖ пноаву кдлхзк хроасмк
―ла кіпуі‖. А лзжщка якіпрщ лмок, бйалкдрлзи таоакрдо хйятмк вігпзйкз ла
лмокз нігжакмллзт акрів, цм пкйаглі
гйя омжукілля (а мред є нзралля гм
гмпрунлмпрі і ндодгбафувалмпрі жакмлу), вігпурліпрщ ндодтіглмгм ндоімгу
ндодг лабоалляк лмокакз фзллмпрі –
нігвзцуырщ уі озжзкз.
7. З рмфкз жмоу взжлафдлля гії жакмлів у фапі, кає жлафдлля гара нубйікауії жакмлів, жажлафдла у вігнмвіглмку взгаллі. В рми ед фап, сакрзфлм
вігнмвіглд взгалля кмед бурз мнубйікмвалм ніжліхд. Поз муілуі е гмпрунлмпрі жакмлу жа нозлузнмк nullum
crimen, nulla poena sine lege лдмбтіглм
воатмвуварз сакрзфлу гмпрунліпрщ
лмокз, а лд йзхд жажлафдлу рзнмгоасієы гару нубйікауії.
Взпймвйыыфзпщ цмгм ндопндкрзв
гмпйігедлщ нмоухдлмї номбйдкарзкз,
взпймвзкм пнмгівалля рмгм, цм лаибйзефзк фапмк каоалрзллі мбкдедлля жавдохарщпя, і в каибурлщмку
Укоаїла цд гмвгм лд карзкд пноаву ж
алаймгіфлзкз пзруауіякз. Вмглмфап,
як взглм ж лахмї праррі, вігнмвігла
псдоа нмродбує лайделмгм лмокарзв-

Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення . . .
лмгм, а ракме лаукмвмгм і ноакрзфлмгм
жабджндфдлля, і рмку, бджндодфлм, ном-

гмвеує пралмвзрз лдабзякзи лаукмвзи і ноакрзфлзи ілрдодп.

Список використаних джерел
1.
Rolling
updates
on
coronavirus
disease
(COVID-19).
URL:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-theyhappen
2.
Закмл Укоаїлз ―Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз,
пноякмвалзт ла жанмбігалля взлзклдллы і нмхзодллы кмомлавіоуплмї твмомбз
(COVID-19)‖ віг 17.03.2020 № 530-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/530-20#n9
3.
Коавфук О. О. Нмва вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля роугмвмгм жакмлмгавпрва лдномнмоуіилд вроуфалля гдоеавз у біжлдп. Віплзк Науімлайщлмгм рдтліфлмгм
улівдопзрдру Укоаїлз ―Кзївпщкзи нмйірдтліфлзи ілпрзрур‖. Пмйірмймгія. Смуімймгія.
Поавм: Зб. лаук. ноаущ – 2018. – № 2. – С. 119-127. URL: http://afgp.kpi.ua/wpcontent/uploads/2017/10/Kravchuk-New-labour-responsibility.pdf
4.
Case of Engel and Others v. the Netherlands. Judgement (plenary). URL:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57478
5.
Case of Sergey Zolotukhin v. Russia (Application no. 14939/03). Judgement
(Grand Chamber). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91222
6.
Case of Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No. 2). Judgement. URL:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96671
7.
Пмпралмва Жзрмкзопщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22 квірля 2020 о. в
пноаві №290/309/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88869609
8.
Уояг нмпзйзрщ жатмгз бджндкз гйя бмомрщбз ж кмомлавіоупмк. URL:
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-posilyuye-zahodi-bezpeki-dlya-borotbi-zkoronavirusom
9.
Пмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 2 квірля 2020 о. № 255 ―Пом
влдпдлля жкіл гм нмпралмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 11 бдоджля 2020 о.
№ 211». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/255-2020-н#n8
10. Пмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 11 бдоджля 2020 о. № 211
«Пом жанмбігалля нмхзодллы ла рдозрмоії Укоаїлз гмпромї одпніоармолмї твмомбз
COVID-19,
пнозфзлдлмї
кмомлавіоупмк
SARS-CoV-2».
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-н/ed20200424
11. Коавфук О. Срабійщліпрщ мнмгаркувалля – кає прарз кйыфмвзк нозлузнмк
нмгаркмвмї нмйірзкз. Віплзк Науімлайщлмгм рдтліфлмгм улівдопзрдру Укоаїлз ―Кзївпщкзи нмйірдтліфлзи ілпрзрур. – 2018. – No 4 (40). – С. 127-135. URL:
http://www.socio-journal.kpi.kiev.ua/archive/2018/4/23.pdf
12. Помдкр Закмлу ном влдпдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз,
пноякмвалзт ла жанмбігалля взлзклдлля і нмхзодлля кмомлавіоуплмї твмомбз
(COVID-19).
Каорка
жакмлмномдкру
№
3219
віг
16.03.2020.
URL:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68397
13. Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві ном рйукафдлля рдокілу
―жакмлмгавпрвм‖ віг 09 йзнля 1998 о. № 12-он/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v012p710-98
14. Закмл Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувалля в Укоаїлі». URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-во
15. Рдгйакдлр Кзївпщкмї кіпщкмї оагз. URL: https://kyivcity.gov.ua/
kyiv_ta_miska_vlada/kmr/pro_kyivsku_misku_radu/normativne_zabezpechennya/regla
ment_kivsko_misko_radi/
16. Рдгйакдлр взкмлавфмгм могалу Кзївпщкмї кіпщкмї оагз (Кзївпщкмї кіпщкмї
гдоеавлмї агкіліпроауії). URL: http://consultant.parus.ua/?doc=0A1LQB2EE1

113

Публiчне право № 1 (37) (2020)
17. Пмпралмва Сукпщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 21 квірля 2020 о. в пноаві
№583/1041/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88856561
18. Пмпралмва Чдолівдущкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22 квірля 2020 о. в пноаві
№ 726/437/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88880323
19. 4851 ―каоалрзлла пноава‖ ж лзт 533 номрмкмйз нмвдолурм пугакз гм
Наунмйіуії: ДСА Укоаїлз мнозйыглзйа нмкажлзкз омжгйягу пноав пугакз Укоаїлз.
24
квірля
2020
о.
URL:
https://court.gov.ua/press/news/930092/
?fbclid=IwAR1SCnRgi4hyH3yMvVU34gzd7CeeojnAJSiE36PvU_spp4yMyiQCK6ioHOc
20. Пмпралмва Кзївпщкмгм андйяуіилмгм пугу віг 22.04.2020 у пноаві №
359/2374/20. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/88908497
21. Утвайа андйяуіилмгм пугу Дліномндромвпщкмї мбйапрі віг 23.06.2015 у
пноаві № 211/4582/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/45583340

Коавфук О. О. Агкіліпроарзвла ра (абм) козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля каоалрзлу йыгди
У праррі алайіжуырщпя лмва лмока пр. 44-3 Кмгдкпу ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля (КнАП) в її нмоівляллі ж кмлкуоуыфмы лмокмы пр. 325 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, цм ндодгбафаырщ агкіліпроарзвлу і козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ жа
нмоухдлля каоалрзлу йыгди. Нмока праррі 44-3 КнАП лабоайа фзллмпрі ж 17 бдоджля
2020 о., і буйа акрзвлм вномвагедла в агкіліпроарзвлу і пугмву ноакрзку. Ця лмока
ндодгбафає вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля каоалрзлу йыгди, є бйалкдрлмы і вігпзйає
ла нігжакмллі акрз. Навмгярщпя гдякі одкмкдлгауії цмгм мсмокйдлля ра омжгйягу
вігнмвіглзт кардоіайів жа пр. 44-3 КнАП. Змкодка, вкажуєрщпя ла лдмбтігліпрщ ндодвіокз якмпрі, гмпрунлмпрі ра ндодгбафувалмпрі лмок. Помвдгдлм алайіж пугмвмї ноакрзкз. Вкажуєрщпя ла лдмбтігліпрщ упулдлля кмлкуодлуії лмок ра урмфлдлля рдокілмймгії
фдодж влдпдлля жкіл гм жакмлмгавпрва.
Кйыфмві пймва: нмоухдлля каоалрзлу йыгди; COVID-19; хроас жа нмоухдлля
каоалрзлу; нмоухдлля паліраолзт ноавзй; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena
sine lege.

Коавфук А. О. Агкзлзпроарзвлая з (зйз) угмймвлая мрвдрпрвдллмпрщ жа лаоухдлзя каоалрзла йыгди
В прарщд алайзжзоуырпя лмвая лмока пр. 44-3 Кмгдкпа мб агкзлзпроарзвлшт
ноавмлаоухдлзят (КмАП) в дд поавлдлзз п кмлкуозоуыцди лмокми пр. 325 Угмймвлмгм кмгдкпа Укоазлш, нодгупкарозваыцзд агкзлзпроарзвлуы з угмймвлуы мрвдрпрвдллмпрщ жа лаоухдлзд каоалрзла йыгди. Нмока прарщз 44-3 КмАП впрунзйа в пзйу
п 17 каора 2020 г., з бшйа акрзвлм влдгодла в агкзлзпроарзвлуы з пугдблуы ноакрзку. Эра лмока нодгупкарозвадр мрвдрпрвдллмпрщ жа лаоухдлзд каоалрзла йыгди,
явйядрпя бйалкдрлми з мрпшйадр к нмгжакмллшк акрак. Позвмгярпя лдкмрмошд одкмкдлгаузз нм мсмокйдлзы з оаппкмродлзы пммрвдрпрвуыцзт кардозаймв нм пр. 44-3
КмАП. В фапрлмпрз, укажшвадрпя ла лдмбтмгзкмпрщ номвдокз кафдпрва, гмпрунлмпрз з
нодгпкажудкмпрз лмок. Помвдгдл алайзж пугдблми ноакрзкз. Укажшвадрпя ла лдмбтмгзкмпрщ упроалдлзя кмлкуодлузз лмок з урмфлдлзя рдокзлмймгзз нурдк влдпдлзя
зжкдлдлзи в жакмлмгардйщпрвм.
Кйыфдвшд пймва: лаоухдлзд каоалрзла йыгди; COVID-19; хроас жа лаоухдлзд
каоалрзла; лаоухдлзд палзраолшт ноавзй; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena
sine lege.
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Адміністративна та (або) кримінальна відповідальність за порушення . . .
Kravchuk O. Administrative and (or) criminal liability for violations of the
quarantine of people
New rules of Article 44-3 of the Code of Administrative Offenses (CoAO) and
Article 325 of the Criminal Code of Ukraine are analyzed in the article. These rules set
for criminal and administrative liability for quarantine violations. These rules are
competing. Article 44-3 of CoAO entered into force on 17 March 2020. It was
immediately implemented in administrative and judicial practice. This rule sets for
liability for quarantine violations, it is blanket and refers to by-laws. According to Engel's
criteria, the author points out that administrative responsibility under Article 44-3 of the
CoAO is criminal in its nature. The large amount of sanctions and the competition of
rules create corruption risks.
Some recommendations for filing and consideration of the relevant cases under
Article 44-3 of CoAO are made in the article. In particular, it is necessary to check: 1)
whether the relevant violated rules of the law and by-law act in force at the time of the
offense (competence of the body adopted the relevant by-law act, lack of its retrospective
effect), 2) quality, accessibility and foreseeability of the law and by-law act for the
individual. The author notes that due the principle of non bis in idem, it is impossible to
bring a person who has already been brought to administrative responsibility under
Article 44-3 of CoAO to criminal responsibility under Article 325 of the Criminal Code
on the same offense (on the same fact). This rule only works if a valid decision is made in
the case and no other important circumstances of action have been established.
The author described the category of by-laws violation of which can lead to liability
under Article 44-3 of CoAO. He notes that only local councils and their executive bodies
(committees) are local self-government bodies according to the Constitution. Various
other bodies (including structural subdivisions or permanent and temporary committees
of councils and their executive committees) - are not local self-government bodies.
Violations of this subdivisions’ or committees’ decisions shouldn’t lead to liability under
Article 44-3 of CoAO. The case law is analyzed. It is necessary to eliminate the
competition of rules by amending the legislation.
Key words: violation of the quarantine of people; COVID-19; fine for violation of
the quarantine; violation of sanitary rules; non bis in idem; nullum crimen, nulla poena
sine lege.
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Суб’єкти формування та реалізації
публічної політики у сфері охорони
здоров’я
Мдгзфла одсмока в Укоаїлі одайщлм взнйзває ла жлафлу кійщкіпрщ
лапдйдлля гдоеавз. Віг її оджуйщрарів багарм в фмку жайдезрщ гмбомбур
ра вндвлдліпрщ у жавроахлщмку глі
ндодпіфлмгм гомкагялзла лахмї гдоеавз. Уоатмвуыфз пмуіайщлд жлафдлля жгмомв’я у ієоаотії ілхзт уіллмпрди йыгзлз, кз омжукієкм ваейзвіпрщ алайіжу номбйдк, які каырщ
кіпуд в могаліжауії ра ноавмвмку жабджндфдллі вірфзжлялмї мтмомлз жгмомв’я. Сдодг лзт взмкодкйыєрщпя
нубйіфла нмйірзка у псдоі мтмомлз
жгмомв’я.
Мз нмгмгеуєкмпя іж нмжзуієы
С. Г. Срдудлка, якзи првдогеує, цм
«гайужщ мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз
нмродбує каогзлайщлзт жкіл. Поакрзфлм літрм лд жандодфує рієї мбправзлз, цм жавгалля, які правйярщпя
пупнійщпрвмк ндодг гдоеавмы ра її
нубйіфлм-ноавмвзкз
ілпрзрууіякз
прмпмвлм жабджндфдлля сулкуімлувалля псдоз мтмомлз жгмомв’я, взкмлуырщпя лд в нмвлмку мбпяжі. Цд
прайм впд бійщх мфдвзглзк іж мрозкалляк Укоаїлмы прарупу лджайделмї гдоеавз у 1991 омуі. Зкілз пмуі-
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айщлм-дкмлмкіфлзт, нмйірзфлзт фзллзків, сілалпмві лдгаоажгз нмфарку
90-т омків кзлуймгм прмйірря жукмвзйз лдмбтігліпрщ нмпралмвкз нзралля цмгм номвдгдлля одсмокз у
псдоі кдгзузлз» [1, п. 57].
У кмлрдкпрі алайіжу омйі ра жлафдлля нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі
мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі ваейзвзк взгаєрщпя мтаоакрдозжуварз пуб’єкрів смокувалля ра
одайіжауії ракмгм омгу нмйірзкз. Цд
ваейзвм ндодгмвпік іж ракзт нмжзуіи:
- нм-ндохд, пака нм пмбі нубйіфла нмйірзка лд є кмлмйірлзк явзцдк, мпкійщкз пкйагаєрщпя іж лзжкз
оіжлзт, лдоігкм оіжлмпноякмвалзт
номудпів, іліуіимвалзт ра нігрозкувалзт оіжлзкз пуб’єкракз ноавмвзт
віглмпзл;
- нм-гоугд, жлафлзи прунілщ жайделмпрі віг нмрмфлмї нмйірзфлмї
пзруауії, жлатмгедлля у вйагі фз
мнмжзуії ндвлзт нмйірзфлзт пзй;
- нм-родрє, жлафлзи прунілщ жайделмпрі віг нмрмфлмї пмуіайщлмї
пзруауії, пмуіайщлмї нмйірзкз гдоеавз жагаймк;

Суб’єкти формування та реалізації публічної політики у сфері охорони . . .
- нм-фдрвдорд, лаявліпрщ пурліплзт вігкіллмпрди кіе пуб’єкракз
смокувалля ра пуб’єкракз одайіжауії
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я;
- нм-н’ярд, лаявліпрщ кдгзфлзт
жакйагів гдоеавлмї, кмкулайщлмї,
нозварлмї ра вігмкфмї лайделмпрі
пвігфзрщ ном їт (нмноз сакрзфлм
мгзл взг гіяйщлмпрі) лдоігкм оіжлі
ілрдодпз у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі
і, віграк, оіжлзт прунілщ жауікавйдлмпрі у нігрозкуі рзт фз ілхзт іліуіарзв кдоівлзурва гдоеавз;
- нм-хмпрд, жлафла омйщ ілпрзрууіи гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у
смокуваллі нубйіфлмї жгмомвм мтмомллмї нмйірзкз.
Ваорм нмгмгзрзпщ, цм проардгіфлзкз уійякз гдоеавлмї нмйірзкз ж
нзралщ мтмомлз гомкагпщкмгм жгмомв’я ла пуфаплмку драні каырщ прарз: жлзедлля жатвмоывалмпрі и ндодгфаплмї пкдорлмпрі оіжлзт гоун
лапдйдлля жа вікмвзкз, прардвзкз,
номсдпіилзкз, одйігіилзкз и ілхзкз мжлакакз; номгмведлля пдодглщмї
розваймпрі езрря йыгзлз; номгмведлля роугмвмгм гмвгмйірря і пмуіайщлмї акрзвлмпрі йыгзлз; жлзедлля
лдгарзвлмгм
внйзву
пдодгмвзца
(нозомглмгм і алромнмгдллмгм) ла
прал жгмомв’я лапдйдлля; оагзкайщлд
млмвйдлля пзпрдкз кдгзфлмї номсійакрзкз жатвмоывалщ ра їт упкйаглдлщ і одабійірауії мпіб, які вроарзйз
жгмомв’я [2].
Якцм гмвмозрз ном нубйіфлу
нмйірзку у псдоі мтмомлз жгмомв’я,
рм уд віглмплм лмвзи ланояк лаукмвмї ра ноакрзфлмї гіяйщлмпрі. Як жажлафає З.С. Гйагул, цд гмлдгавла, уя
лаукмва кардгмоія вваеайапя нодгкдрмк взкйыфлм нмйірмймгії, айд ж
нйзлмк фапу, ж омжхзодлляк і нмгйзбйдлляк її жкіпру, вмла прайа
мб’єкрмк гмпйігедлля ноакрзфлм
впіт пупнійщлзт і гукаліраолзт лаук.
У рмку фзпйі і ыозгзфлмї лаукз, гд
у гайужят рдмоії гдоеавз і ноава,
кмлпрзрууіилмгм і агкіліпроарзвлмгм
ноава ра ілхзт гайуждвзт ыозгзфлзт лаук вмла жгмбуйа пмбі пвмы
нмпріилу номнзпку. Тм е лд гзвлм,

цм пуфаплі гмпйіглзкз-ыозпрз, у
пвмїт лаукмвзт ноауят акрзвлм гмпйігеуырщ нзралля смокувалля і
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз ра її
мкодкзт псдо і ланоякків. А в лаууі
агкіліпроарзвлмгм ноава вмла жаиляйа мпмбйзвд, удлроайщлд кіпуд, бм
мфдвзглм, цм пакд в ліи кмлудлроуырщпя і взжлафаырщпя кдра, ваейзвіхі жавгалля і сулкуії гдоеавз,
нозлузнз і кдеі гдоеавлмгм уноавйілля і одгуйывалля, ноакрзфлм, у
впіт псдоат і гайужят пупнійщлмгм
езрря [3, п. 49].
Щм е лдмбтіглм омжукірз ніг
пуб’єкракз
смокувалля
ра
пуб’єкракз одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра
кдгзфлмї гіяйщлмпрі? Чзллд кдгзфлд
жакмлмгавпрвм, жмкодка Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу
жгмомв’я кіпрзрщ нмймедлля, вігнмвіглм гм якмгм у праррі 13 «Фмокувалля гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз
жгмомв'я» првдогеуєрщпя, цм мплмву
гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я смокує Вдотмвла Рага Укоаїлз
хйятмк жакоінйдлля кмлпрзрууіилзт
і жакмлмгавфзт жапаг мтмомлз жгмомв'я, взжлафдлля її кдрз, гмймвлзт
жавгалщ, ланояків, нозлузнів і ноімозрдрів, впралмвйдлля лмокарзвів і
мбпягів быгедрлмгм сілалпувалля,
првмодлля пзпрдкз вігнмвіглзт кодгзрлм-сілалпмвзт, нмгаркмвзт, кзрлзт ра ілхзт одгуйярмоів, жарвдогедлля жагайщлмгдоеавлзт номгоак
мтмомлз жгмомв'я.
Скйагмвмы фапрзлмы гдоеавлмї
нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я в Укоаїлі
є нмйірзка мтмомлз жгмомв'я в Аврмлмкліи Рдпнубйіуі Козк, кіпудві і
одгімлайщлі кмкнйдкплі ра уійщмві
номгоакз, цм смокуырщпя Вдотмвлмы Рагмы Аврмлмклмї Рдпнубйікз
Козк, могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля ра вігмбоаеаырщ пндузсіфлі
нмродбз мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля,
якд номезває ла вігнмвіглзт рдозрмоіят [4].
Хаоакрдозжуыфз галі нмймедлля, каєкм жажлафзрз лапрунлд. Закмлмгавдущ взмкодкйыє Вдотмвлу Рагу Укоаїлз, Вдотмвлу Рагу Аврмлм-
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клмї Рдпнубйікз Козк ра могалз
кіпудвмгм пакмвоягувалля у якмпрі
пуб’єкрів смокувалля нубйіфлмї нмйірзкз у кдгзфліи уаозлі. Коік рмгм,
ламфлмы є алаймгія іж нубйіфлмы
нмйірзкмы жагаймк, гд рде взмкодкйыырщпя ілпрзрурз гдоеавз і ілпрзрурз
кіпудвмгм
пакмвоягувалля.
Везвалля у фзллмку кдгзфлмку
жакмлмгавпрві рдокілу «гдоеавла
нмйірзка» лд гуед мнрзкайщлзк ж
рмфкз жмоу рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлмї
аогукдлрауії, мпкійщкз вкйыфдлля
пакзк жакмлмгавудк у пуб’єкрз смокувалля уієї нмйірзкз і могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля (які є ілпрзрууіякз смокайщлм віггійдлзкз ра
лджайделзкз віг гдоеавз) пвігфзрщ
ном гмуійщліпрщ везвалля у ущмку
пдлпі рдокілу «нубйіфла нмйірзка».
Віграк кз номнмлуєкм прарры 13 ра
прарры 14 Оплмв жакмлмгавпрва
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я лажварз лапрунлзк фзлмк: «Фмокувалля
нубйіфлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я» ра «Рдайіжауія нубйіфлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я» вігнмвіглм.
Свмєы фдогмы, прарря 14 Оплмв
жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу
жгмомв’я нозпвяфдла одайіжауії ракмгм омгу нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв'я. Рдайіжауія гдоеавлмї нмйірзкз мтмомлз жгмомв'я нмкйагаєрщпя
ла могалз взкмлавфмї вйагз.
Кабілдр Міліпроів Укоаїлз могаліжує омжомбку ра жгіиплдлля гдоеавлзт уійщмвзт номгоак, првмоыє
дкмлмкіфлі, ноавмві ра могаліжауіилі
кдталіжкз, цм прзкуйыырщ дсдкрзвлу гіяйщліпрщ в псдоі мтмомлз жгмомв'я, жабджндфує омжвзрмк кдодеі
жакйагів мтмомлз жгмомв'я, укйагає
кіеуоягмві угмгз і кммогзлує кіелаомглд пнівомбірлзурвм ж нзралщ
мтмомлз жгмомв'я, а ракме в кдеат
пвмєї кмкндрдлуії жгіиплыє ілхі нмвлмваедлля, нмкйагдлі ла могалз взкмлавфмї вйагз в псдоі мтмомлз жгмомв'я.
Міліпрдопрва, ілхі удлроайщлі
могалз взкмлавфмї вйагз в кдеат
пвмєї кмкндрдлуії омжомбйяырщ номгоакз і номглмжз в псдоі мтмомлз
жгмомв'я, взжлафаырщ єгзлі лаукмвм
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мбґоулрмвалі гдоеавлі пралгаорз,
козрдоії ра взкмгз, цм каырщ пнозярз мтмомлі жгмомв'я лапдйдлля, жгіиплыырщ гдоеавлзи кмлромйщ і лагйяг ра ілху взкмлавфм-омжнмоягфу гіяйщліпрщ в псдоі мтмомлз жгмомв'я.
Рага кіліпроів Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, кіпудві гдоеавлі агкіліпроауії, а ракме могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля одайіжуырщ гдоеавлу нмйірзку у псдоі мтмомлз жгмомв'я в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ, ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк.
Взкмлавфі могалз пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт оаг жгіиплыырщ
уноавйілля кмкулайщлзкз жакйагакз мтмомлз жгмомв’я, могаліжауіы їт
кардоіайщлм-рдтліфлмгм, кагомвмгм ра
сілалпмвмгм жабджндфдлля вігнмвіглм
гм жакмлу [4].
Як взглм, кйыфмвзкз «гоавуякз» ла рдодлат одайіжауії нубйіфлмї
нмйірзкз у кдгзфліи гайужі є могалз
взкмлавфмї вйагз. Цд нозомглм,
агед вмлз мрозкуырщ йдвмву фапрзлу як вйаглзт нмвлмваедлщ, рак і
сілалпувалля ла вкажалі уійі. Майм
рмгм, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз ра
Міліпрдопрвм
мтмомлз
жгмомв’я
Укоаїлз, вігнмвіглм гм нмкйаглзт ла
лзт жавгалщ, каырщ ноавм нозикарз
оіхдлля, які бугурщ мбмв’яжкмвзкз
гйя пуб’єкрів кдгзфлзт ноавмвіглмпзл. Такме, нмноз ігдмймгіы гдудлроайіжауії, цм кає кіпуд у лахіи гдоеаві, кз лд нмвзллі жабуварз ном ру
мбправзлу, цм Укоаїла є уліраолмы
гдоеавмы.
С. Г. Срдудлкм пйухлм жажлафає,
цм мпмбйзвмпрі агкіліпроарзвлмноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я жукмвйыырщ ваейзвіпрщ і номгукаліпрщ могалів ра могаліжауіи, які віг ікдлі гдоеавз жгіиплыырщ уноавйілля гайужжы. Пмкажлзкз жгмомв’я лауії лд жавегз ноякм
жайдеарщ віг дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі
могалів уноавйілля у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, номрд мпраллі жлафлмы кіомы жгарлі внйзварз ла прал пноав у
жажлафдліи псдоі. Аврмомк лавмгзрщпя кйапзсікауія пуб’єкрів агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у

Суб’єкти формування та реалізації публічної політики у сфері охорони . . .
псдоі мтмомлз жгмомв’я, вігнмвіглм
гм якмї вмлз нмгійяырщпя ла:
1. Взкмлавфм-омжнмоягфі пуб’єкрз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я:
а) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт
взжлафдлм в Кмлпрзрууії Укоаїлз
(Вдотмвла Рага Укоаїлз, Поджзгдлр
Укоаїлз, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз);
б) пуб’єкрз, нмвлмваедлля якзт
взжлафдлм в ілхзт лмокарзвлмноавмвзт акрат (Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз ра ілхі нубйіфлм-ноавмві ілпрзрууії).
2. Кмлпуйщрарзвлм-гмоагфі пуб’єкрз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я
[5, п. 442-443].
Такмгм омгу нігтіг ваорм нігрозкарз, мпкійщкз гіиплм, могалз, нмвлмваедлля якзт псмокуйщмвалм у Кмлпрзрууії Укоаїлз, каырщ одайщлі вйаглі нмвлмваедлля, кмроі нігпзйыырщпя їт кмлпрзрууіилм-ноавм-взк вігмбоаедлляк. І одайіжауія узт нмвлмваедлщ пвігфзрщ ном одайщлзи внйзв
ла пзпрдку мтмомлз жгмомв’я. Тур
ваорм лавдпрз лапрунлі нозкйагз:
- Закмл Укоаїлз «Пом оарзсікауіы Кмлвдлуії Рагз Євомнз ном
нігомбйдлля кдгзфлмї номгукуії ра
нмгіблі жймфзлз, цм жагомеуырщ
мтмомлі жгмомв’я» віг 7 фдовля 2012
омку № 4908-VI [6];
- Укаж Поджзгдлра Укоаїлз
«Пом лдвігкйаглі жатмгз цмгм нмкоацдлля жгмомв’я гірди» віг 7 гоугля
2019 омку № 894/2019 [7];
- Пмпралмва Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз «Пом жарвдогедлля Пмоягку лагалля ілсмокауії ном нмгії ра
пзруауії, цм пралмвйярщ жагомжу езрры і жгмомв’ы, паліраолмку ра днігдкіфлмку бйагмнмйуффы лапдйдлля»
віг 21 пдонля 2019 о. № 818 [8].
Т. І. Дігдлкм пйухлм првдогеує,
цм мглзк ж мплмвлзт пуфаплзт ваейзвзт сакрмоів жабджндфдлля одайіжауії кдгзфлмї одсмокз є акрзвла
омйщ гдоеавз у одгуйываллі віглмпзл в псдоі мтмомлз жгмомв'я. Тмку
пдодг кмлпрзрууіилзт лмок, які кіпрярщ нмймедлля пндуіайщлмгм таоак-

рдоу и вігмбоаеаырщ мплмвлі жапагз
в одгуйываллі жажлафдлзт віглмпзл,
кмела взмкодкзрз раку гоуну, цм
жакоінйыє кмкндрдлуіы взцзт гдоеавлзт могалів вйагз ра уноавйілля,
кіпудвзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в
псдоі мтмомлз жгмомв'я [9, п. 78].
Ілхзкз пймвакз, Оплмвлзи жакмл
гдоеавз одайщлм є гмомгмвкажмк
прмпмвлм взжлафдлля нмвлмваедлщ
рзт фз ілхзт мплмвлзт пуб’єкрів
смокувалля нубйіфлмї нмйірзкз у
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі.
Свмєы фдогмы, Б. О. Лмгвзлдлкм
номнмлує
раку
кйапзсікауіы
пуб’єкрів нубйіфлмгм агкіліпроувалля
псдомы мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі:
1. Суб’єкрз, які взжлафаырщ ра
омжомбйяырщ проардгіы гіяйщлмпрі ж
нубйіфлмгм агкіліпроувалля псдомы
мтмомлз жгмомв’я (Вдотмвла Рага
Укоаїлз, Поджзгдлр Укоаїлз, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз).
2. Суб’єкрз, які бджнмпдодглщм
врійыырщ у езрря ра жабджндфуырщ
нубйіфлд агкіліпроувалля псдомы
мтмомлз жгмомв’я (Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз).
3. Суб’єкрз, які пнозяырщ нубйіфлмку агкіліпроуваллы псдомы мтмомлз жгмомв’я (ланозкйаг, Науімлайщла оага ж нзралщ номрзгії рубдокуйщмжу ра ВІЛ-ілсдкуії/СНІДу; Міевігмкфа кммогзлауіила оага ноз
МОЗ Укоаїлз ж нзралщ кіегайуждвмї
вжаєкмгії жакйагів мтмомлз жгмомв’я;
Гомкагпщка оага ноз МОЗ Укоаїлз
рмцм) [10, п. 152-153].
Н. В. Шдвфук, у оаккат гзпдорауіилмї омбмрз лавмгзрщ аврмопщкд
бафдлля
прмпмвлм
кйапзсікауії
пуб’єкрів нубйіфлмгм уноавйілля
мтмомлмы жгмомв’я ла одгімлайщлмку
оівлі. Нды лапрунла кйапзсікауія:
1. Суб’єкрз нубйіфлмгм уноавйілля мбйаплмгм оівля:
1.1. Суб’єкрз
кіегайуждвмї
кмкндрдлуії (мбйапла оага, мбйапла
гдоеава агкіліпроауія);
1.2. Суб’єкрз гайуждвмї кмкндрдлуії (гднаоракдлр, уноавйілля мтмомлз жгмомв’я мбйаплмї гдоеавлмї
агкіліпроауії, мбйапла йікаоля).
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2. Суб’єкрз нубйіфлмгм уноавйілля оаимллмгм оівля:
2.1. Суб’єкрз кіегайуждвмї кмкндрдлуії (оаимлла оага, оаимлла гдоеава агкіліпроауія, пійщпщкі, пдйзцлі,
кіпщкі оагз ла рдозрмоії оаимлу);
2.2. Суб’єкрз гайуждвмї кмкндрдлуії (уноавйілля, віггійз, пдкрмоз
мтмомлз жгмомв’я оаимллмї гдоеавлмї агкіліпроауії, оаимлла йікаоля,
удлро ндовзллмї кдгзкм-cаліраолмї
гмнмкмгз) [11, п. 84].
Нак взгаєрщпя, цм ж нмжзуіи пщмгмгліхлщмгм гля кає ноавм ла іплувалля лапрунлзи ваоіалр кйапзсікауії пуб’єкрів смокувалля ра одайіжауії
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі:
1. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт
ндодваеає кмкнмлдлр смокувалля
нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі
1.1. Вдотмвла Рага Укоаїлз.
1.2. Поджзгдлр Укоаїлз.
2. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт
уоівлмваедлі кмкнмлдлрз смокувалля ра одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі
2.1. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз.
2.2. Міліпрдопрвм мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз.
3. Суб’єкрз, у гіяйщлмпрі якзт
ндодваеає кмкнмлдлр одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі
3.1. Міпудві могалз взкмлавфмї
вйагз.
3.2. Оогалз кіпудвмгм пакмвоягувалля.
4. Суб’єкрз, які пнозяырщ смокуваллы ра одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз жгмомв’я ра
кдгзфлмї гіяйщлмпрі
4.1. Ілпрзрууії гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва.
4.2. Наукмві ра дкпндорлі ілпрзрууії у гайужі мтмомлз жгмомв’я ра
кдгзфлмгм ноава.
Мз лд нмвзллі жабуварз ном
нозварлзи пдкрмо у псдоі лагалля
кдгзфлзт нмпйуг. Ймгм внйзв ла
одайіжауіы нубйіфлмї нмйірзкз у
псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі нозомглм
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жомпрає.
Як
пйухлм
жажлафає
Л. М. Руплак, «вагмка мпмбйзвіпрщ
гдоеавлмгм уноавйілля гіяйщлмпрі у
псдоі мтмомлз жгмомв’я нмйягає в
омжкдеуваллі кмкндрдлуії могалів
гдоеавлмї вйагз, які віг ікдлі гдоеавз жгіиплыырщ ракд одгуйывалля,
у кдеат, впралмвйдлзт Кмлпрзрууіы
Укоаїлз ра лмокарзвлм- ноавмвзкз
акракз. В Укоаїлі мтмомла жгмомв’я
лапдйдлля жабджндфуєрщпя гдоеавлмы, кмкулайщлмы ра нозварлмы
пзпрдкакз мтмомлз жгмомв’я. Оред,
ноз жгіиплдллі гдоеавлмгм уноавйілля псдомы лдмбтіглм воатуварз
лаявліпрщ лдгдоеавлзт кмгдйди мтмомлз жгмомв’я» [12, п. 60].
Нак взгаєрщпя, цм кмела номвдпрз наоайдйі кіе агкіліпроарзвлмноавмвзк жабджндфдлляк нубйіфлмї
нмйірзкз прмпмвлм мтмомлз жгмомв’я
жагаймк ра жаномвагедлляк ла
жакмлмгавфмку оівлі в Укоаїлі
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля. Щм рак, цм рак ла оівлі нмйірзфлзт гапдй йулаырщ жакйзкз гм
лдмбтіглмпрі ракмгм омгу комків,
номрд одайщлм, ла оівлі агкіліпроарзвлм-ноавмвзт кдталіжків, уд гмнмкз лд пноаущмвує. Агкіліпроарзвлмноавмві жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля одрдйщлм гмпйігеувайа В. Ю. Срдудлкм. Вмла, жмкодка,
првдогеує,
цм
пзпрдка
мбмв’яжкмвмгм пмуіайщлмгм кдгзфлмгм
проатувалля кає ндодваелм озпз
нубйіфлм-ноавмвмгм таоакрдоу. Напакндодг, уд мбукмвйдлм мпмбйзвмы
увагмы гдоеавз гм галмгм взгу
проатувалля ра, вігнмвіглм, іпрмрлзк
нубйіфлзк і, в ндоху фдогу, пакд
агкіліпроарзвлзк внйзвмк ла нмбугмву ра сулкуімлувалля пзпрдкз
мбмв’яжкмвмгм пмуіайщлмгм кдгзфлмгм
проатувалля [13, п. 210]. В ілхіи
пвмїи нубйікауії аврмока првдогеує,
цм «пурліпрщ ра мплмвлі ноімозрдрз
гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз
жгмомв’я в кмлрдкпрі кдгзфлмгм проатувалля нмвзллі нмйягарз у нмхукат хйятів какпзкайщлм кмейзвмгм
оівля кдгзфлмгм жабджндфдлля лапдйдлля ноз 100-вігпмркмвмку гаоалруваллі кілікуку лагалля кдгзфлзт

Суб’єкти формування та реалізації публічної політики у сфері охорони . . .
нмпйуг. Ілхзкз пймвакз, кмедл, трм
б лд жвдолувпя жа кдгзфлмы гмнмкмгмы, кає її мрозкарз в рмку мбпяжі, в
якмку гдоеава фдодж оіжлі кдталіжкз, і лапакндодг мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля, номсілалпувайа [14,
п. 67-68].
Як жажлафаырщ В. М. Кляждвзф
ра Т. П. Авоакдлкм, жомбйдлзи алайіж гдоеавлмї нмйірзкз ж мтмомлз
жгмомв’я в укмват пзпрдклзт жкіл в
Укоаїлі нмкажав, цм пщмгмглі нзралля жбдодедлля жгмомв’я лапдйдлля –
уд нзралля, які прмпуырщпя лд йзхд
кдгзфлмї псдоз, а впіт, бдж взлярку,
нмйірзк, псдо пупнійщлмгм езрря.
Лзхд пкммогзлмвала кіевігмкфа ра
кіепдкрмоайщла вжаєкмгія гмжвмйзрщ
жбдодгрз мгзл іж лаиваейзвіхзт
проардгіфлзт нмкажлзків – жгмомв’я
лапдйдлля. Поз ущмку гдоеавла нмйірзка ж мтмомлз жгмомв’я нмвзлла
взоіхуварз гва лаиваейзвіхзт жавгалля: угмпкмлайдлля гіяйщлмпрі
вйаплд пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я і
жабджндфдлля кммогзлауії пнійщлзт
гіи пдкрмоу мтмомлз жгмомв’я ра ілхзт пдкрмоів пупнійщлмї гіяйщлмпрі,
гдоеавлзт і нозварлзт проукруо ра
гомкагял в ік’я пнійщлзт ілрдодпів
[15, п. 177].

Загаймк ед, нубйіфла нмйірзка у
псдоі мтмомлз жгмомв’я, нмноз пвіи
гмпрарлщм хзомкзи таоакрдо, кає
воатмвуварз і пурм кмлкодрлі комкз.
Позкіомк, смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу. На лахд гйзбмкд
ндодкмлалля, нубйіфла нмйірзка у
псдоі мтмомлз жгмомв’я прмпмвлм смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу нмвзлла жлатмгзрзпщ у наоагзгкі
омжвзрку кдгзфлмгм ноава Укоаїлз.
Агкіліпроарзвлм-ноавмві мпмбйзвмпрі
одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз каырщ
бурз пноякмвалі ла рд, цмб ндодпіфлзи гомкагялзл Укоаїлз кіг одайіжуварз пвмє ноавм ла мрозкалля кдгзфлмї гмнмкмгз лджайделм віг кіпуя
номезвалля ра лайделмпрі гм рієї фз
ілхмї пмуіайщлмї гоунз [16, п. 180].
Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жажлафу, цм номбйдкз смокувалля ра
одайіжауії нубйіфлмї нмйірзкз у псдоі
мтмомлз жгмомв’я ра кдгзфлмї гіяйщлмпрі кмеурщ і нмвзллі бурз
мб’єкрмк ноавмвзт ра кдгзфлзт лаукмвзт гмпйігедлщ. Віг акрзвлмгм
жайуфдлля сатівуів ра дкпндорів у
уіи гайужі багарм в фмк жайдезрщ
упніт кдгзфлмї одсмокз жагаймк.
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Sidelkovsky O. The subjects of the formation and implementation of public health
policy
The article is devoted to the problems of subjects of formation and implementation of
public health policy. The paper notes that in the context of analyzing the role and
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importance of public health and health policy, it seems important to characterize the
subjects of policy formulation and implementation. It is argued that this is important
primarily from the following points:
- first, public policy is not a monolithic phenomenon in itself, since it consists of a
number of different, often diverse, processes initiated and maintained by different legal
entities;
- secondly, a significant degree of dependence on the current political situation, the
power or opposition of certain political forces;
- third, a significant degree of dependence on the current social situation, the social
policy of the state as a whole;
- fourth, the existence of significant differences between the subjects of the formation
and the subjects of public health policy;
- Fifth, the availability of medical institutions of state, communal, private and
departmental affiliation testifies to their (in spite of actually one type of activity) often
different interests in the sphere of medical activity and, therefore, different degree of
interest in support of certain initiatives of the leadership of the state. ;
- Sixth, the significant role of civil society institutions in shaping public health policy.
Emphasis is placed on the issues of their classification and characteristics. New
approaches to understanding the essence of public policy in the medical field are proposed.
It is argued that the problems of formulating and implementing public health and
medical policies can and should be the subject of legal and medical scientific research. The
success of medical reform as a whole largely depends on the active involvement of
specialists and experts in the field.
Key words: public policy, health care, medical law, patients' rights, administrative
law.
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Концептуальні засади протидії
організованій злочинності і корупції на
сучасному етапі розвитку України
Суфаплзи прал жагомжз пупнійщпрву ра гдоеавз Укоаїла віг могаліжмвалмї жймфзллмпрі, а мпмбйзвм її
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ноавмвзт ндодгукмв сулкуімлувалля
гдоеавз ра вірфзжлялмї ноавммтмомллмї пзпрдкз ла еайщ лд нозлдпйз
мфікувалзт оджуйщрарів.
На пщмгмглі могаліжмвала жймфзлліпрщ ра нмв’яжала ж лды кмоунуія
жгіиплыє впд бійщхд жомпраыфіи
внйзв каиед ла впі прмомлз езрря
пупнійщпрва, гдоеавз ра її гомкагял.
В рми ед фап ла номряжі мпралліт омків вігпурля лаукмвм мбґоулрмвала
кмлуднуія ра проардгія бмомрщбз ж
могаліжмвалмї жймфзллмпрі ра кмоунуієы – гмкукдлрз проардгіфлмгм нйалувалля у уієї псдоі. У жв’яжку ж узк
ла ноакрзуі кз каєкм лд жавдохдлі
ра лд якіплі одсмокз ноавммтмомллзт
могалів. Вігпурліпрщ омжомбйдлмї кмгдйі одсмокувалля ноавммтмомллмї
пзпрдкз Укоаїлз. Тмку взлзкає лагайщла нмродба жгіиплдлля лаукмвм
мбґоулрмвалмгм алайіжу гіяйщлмпрі
ноавммтмомллзт могалів нм номрзгії
могаліжмваліи жймфзллмпрі ра ла имгм
мплмві омжомбзрз одкмкдлгауії цмгм
смокувалля і одайіжауії гдоеавлмї
нмйірзкз ра проардгії бмомрщбз ж узк
явзцдк.
Оогаліжмвала жймфзлліпрщ в пвмїи
бійщхмпрі лмпзрщ йардлрлзи таоакрдо,
рмку кійщкіпрщ взявйдлзт могаліжмвалзт гоун (ОГ) ра жймфзллзт могаліжауіи (ЗО) жайдезрщ віг акрзвлмпрі
ноавммтмомллзт могалів. Опмбйзвм
вдйзкмы йардлрліпры таоакрдозжуєрщпя і могаліжмвала кібдожймфзлліпрь, жбзркз віг якмї нмпріилм жомпраырщ.
Мдра праррі – гмпйігзрз кмлуднруайщлі жапагз номрзгії могаліжмваліи
жймфзллмпрі і кмоунуії ла пуфаплмку
драні омжвзрку Укоаїлз ра лагарз
одкмкдлгауії цмгм нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі номрзгії узк явзцак.
Дмпйігедлля могаліжмвалмї жймфзллмпрі номвмгзймпя ракзкз лаукмвуякз, як Гомтмйщпщкзи В. Л. [1],
Заомпзйм В. О. [2], Шмпркм О. Ю.
[3], Klaus von Lampe [4], James Sheptycki [5] ра ілхзкз. Вмглмфап, кмкнйдкплзт гмпйігедлщ кмлуднруайщлзт
жапаг номрзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі в Укоаїлі ра муілкз гіиплмгм
оівля ущмгм явзца ла пщмгмглі лд

жлаихйз гмкйаглмгм взвфдлля у омбмрат лаукмвуів.
Дйя гмпйігедлля номбйдкарзкз
взкмозпралм кдрмгз смокайщлмї ймгікз, нмоівляйщлм-ноавмвзи, пзпрдклмпроукруолзи ра пзпрдклмгм алайіжу.
Наукмва лмвзжла нубйікауії нмйягає в рмку, цм аврмоз мглзкз ж
ндохзт кмкнйдкплм гмпйігзйз кмлуднруайщлі жапагз номрзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі і кмоунуії ра внйзву мйігаотару ла пуфаплмку драні омжвзрку Укоаїлз.
За галзкз Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз ноавммтмомллзкз могалакз уномгмве 2019 омку взявйдлм 293 могаліжмвалі гоунз ра жймфзллі могаліжауії, цм ла 1,7% бійьхд ліе
жа алаймгіфлзи ндоімг 2018 омку
(288).
Наибійьхд могаліжмвалзт гоун ра
жймфзллзт могаліжауіи взявйдлм у
кіпрі Кзєві (24), Хаоківпщкіи (21),
Кзївпщкіи (20), Лщвівпщкіи (19), Огдпщкіи (18), Дліномндромвпщкіи (16)
мбйапрят.
Взкозрм 16 (номрз 12, абм
+33,3%) жймфзллзт могаліжауіи. Збійщхзйапя кійщкіпрщ взкозрзт могаліжмвалзт жймфзллзт гоун і жймфзллзт
могаліжауіи
ж
кмоукнмвалзкз
жв’яжкакз (ж 21 гм 29), у рмку фзпйі в
могалат вйагз ра уноавйілля (ж 10 гм
12).
Вмглмфап кдлхд взявйдлм могаліжмвалзт жймфзллзт гоун ж кіеодгімлайьлзкз жв’яжкакз (23 номрз 41),
ж роалплауімлайьлзкз жв’яжкакз (6
номрз 7), псмокмвалзт ла дрліфліи
мплмві (11 номрз 17) ра жа уфапры
лднмвлмйірліт (6 номрз 7).
Вігнмвіглм гм прарзпрзфлмї жвірлмпрі Науімлайщлмї нмйіуії Укоаїлз
жа 2019 оік Дднаоракдлрмк кібдонмйіуії НП Укоаїлз взявйдлм 4 могаліжмвалі гоунз (номрз 10) [6].
Зомпйм фзпйм взкозрзт могаліжмвалзт жймфзллзт гоун у бюгедрліи
псдоі (27 номрз 22), у псдоі ждкдйьлзт ноавмвіглмпзл (3 номрз 1). Вмглмфап їт кійщкіпрщ жкдлхзйапя у балківпькіи (2 номрз 7) ра сілалпмвмкодгзрліи (1 номрз 4) пзпрдкат, у
вугійьліи (1 номрз 4), ласрмгажмвіи
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(2 номрз 3) ра кдрайуогіиліи (1 номрз 2) номкзпймвмпрят.
Нзжщкзк жайзхзвпя нмкажлзк
взявйдлзт могаліжмвалзт гоун ра
жймфзллзт могаліжауіи у дйдкромдлдогдрзфлмку кмкнйдкпі (нм мгліи ОГ
ла номряжі мпралліт гвмт омків).
Нд взкозрм емглмгм жймфзллмгм
угоунмвалля у псдоі нозварзжауії ла
номряжі мпралліт н’ярз омків.
Козкілайщлі номвагедлля цмгм
245 (номрз 231, абм +6,1%) взявйдлзт могаліжмвалзт гоун і жймфзллзт
могаліжауіи омжпйігувалм пйігфзкз
нігомжгійакз нмйіуії, 26 (номрз 28,
абм -7,1%) – могалакз, цм жгіиплююрь кмлромйь жа гмгдоеалляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, 9 (номрз 13,
абм -30,8%) – могалакз номкуоаруоз
ра 10 (номрз 15, абм -33,3%) – могалакз бджндкз.
Загаймк у пкйагі могаліжмвалзт
жймфзллзт
угоунмваль
вфзлдлм
2 317 козкілайщлзт ноавмнмоухдлщ,
цм ла 7,8% кдлхд ліе жа алаймгіфлзи
ндоімг 2018 омку (2 513).
Змкодка взкозрм 5 (номрз 20, абм
-75%) сакрів балгзрзжку, 3 (номрз
16, абм -81,3%) укзплі вбзвпрва, 45
(номрз 77, абм -41,6%) омжбіилзт ланагів, 55 (номрз 5, абм у 11 оажів бійщхд) нмгоабувалщ, 58 (номрз 45, абм
+28,9%) взкагалщ, 1 (номрз емглмгм)
сакр жатмнйдлля жаоуфлзків, 24
(номрз 15, абм +60%) лджакмллзт
ндодноавйдлщ мпіб фдодж гдоеавлзи
кмогмл Укоаїлз, 10 (номрз 6, абм
+66,7%) сакрів рмогівйі йыгщкз, 9
(номрз 26, абм -65,4%) сакрів лджакмллмгм мбігу жбомї, 801 (номрз 706,
абм +13,5%) ноавмнмоухдлля у псдоі
лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт жапмбів, нпзтмромнлзт одфмвзл, їт алаймгів абм нодкуопмоів, 179 (номрз 139,
абм +28,8%) коагіемк, 85 (номрз 221,
абм -61,5%) сакрів нозвйаплдлля,
омжроарз каила абм жавмймгілля лзк
хйятмк жймвезвалля пйуебмвзк
пралмвзцдк, 71 (номрз 6, абм у 11,8
оажз бійщхд) сакр табаолзурва абм
мрозкалля лдноавмкіолмї взгмгз, 8
(номрз 12, абм -33,3%) сакрів йдгайіжауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк.
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У тмгі гмпугмвмгм омжпйігувалля
взявйдлм 1 428 ноавмнмоухлзків
(номрз 1 429, абм -0,1%), ж лзт 235
(номрз 168, абм +39,9%) вфзлзйз
жймфзлз у пкйагі жймфзллзт могаліжауіи.
В могалат нмйіуії кійщкіпрщ пкдомвалзт гм пугу номвагедлщ жомпйа
(ж 259 гм 262, абм +1,2%). За галзкз
Вдотмвлмгм пугу Укоаїлз жвзлувафдлі взомкз взлдпдлі впьмгм у 2019
омуі жа уфапрщ у ЗГ 141 мпмбі ра 10 жа
уфапрщ у ЗО.
Зймфзлакз уієї кардгмоії жавгалм
жбзрків ла пуку 1 кйог. 162 кйл.
гол. (номрз 518 кйл. гол., абм 2,2
оажз бійщхд), ж якзт у тмгі гмпугмвмгм омжпйігувалля вігхкмгмвалм 623,8
кйл. гол. (номрз 44,4 кйл. гол., абм
у 14 оажів бійщхд). Пзрмка вага вігхкмгувалля пралмвзрщ 53,7%.
У тмгі гмпугмвмгм омжпйігувалля
козкілайщлзт номвагедлщ уієї кардгмоії взйуфдлм каила ра гмрівкз ла
пуку 25,2 кйл. гол. номрз 19,8 кйл.
гол. жа алаймгіфлзи ндоімг 2018 омку,
абм +27,5%.
Накйагдлм аодхр ла каилм ваоріпры 4,8 кйог. гол. (рмоік – 229,7
кйл. гол., абм у 20,8 оажз бійщхд).
Взтмгяфз ж лавдгдлмгм взцд
алайіжу кз кмедкм взжлафзрз:
Ндгарзвлі рдлгдлуії:
– кдлхд взявйдлм могаліжмвалзт жймфзллзт гоун ж кіеодгімлайьлзкз жв’яжкакз (23 номрз 41), ж роалплауімлайьлзкз жв’яжкакз (6 номрз
7), псмокмвалзт ла дрліфліи мплмві
(11 номрз 17) ра вфзлдлзт жа уфапры
лднмвлмйірліт (6 номрз 7);
– жлзжзймпщ фзпйм взкозрзт могаліжмвалзт жймфзллзт гоун у балківпькіи пзпрдкі (2 номрз 7), сілалпмвм-кодгзрліи пзпрдкі (1 номрз 4),
вугійьліи (1 номрз 4), ласрмгажмвіи
(2 номрз 3) ра кдрайуогіиліи (1 номрз 2) номкзпймвмпрят;
– лд взкозрм емглмгм жймфзллмгм угоунувалля у псдоі нозварзжауії ла номряжі мпралліт н’ярз омків.
Помалайіжуєкм прал омбмрз ноавммтмомллзт могалів цмгм номрзгії
кмоунуіилзк козкілайьлзк ноавмнмоухдлляк
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Уномгмве піфля – гоугля 2019
омку ноавммтмомллзкз могалакз
гдоеавз взкозрм 2 987 кмоунуіилзт
козкілайьлзт ноавмнмоухдль (номрз 3 679, абм -18,8%). Бійщха нмймвзла (1 599) узт ноавмнмоухдлщ –
ряекі ра мпмбйзвм ряекі.
У номвагедллі пйігфзт нігомжгійів ндодбувайм 2 920 козкілайщлзт
номвагедлщ ж мжлакакз кмоунуії. Змкодка у номвагедллі могалів нмйіуії
– 2 523, могалів бджндкз – 203, могалів номкуоаруоз – 180, у рмку фзпйі
віипькмвзт номкуоаруо – 25, могалів,
цм жгіиплююрь кмлромйь жа гмгдоеалляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва
– 14 номвагедлщ вкажалмї кардгмоії.
Піг фап омжпйігувалля узт козкілайщлзт номвагедлщ 265 мпіб, якзк
мгмймхдлм ном нігмжоу у вфзлдллі
козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, вігпрмомлдлм віг взкмлалля нмвлмваедль ла нмпагі (у номвагедллят пйігфзт нмйіуії – 192, номкуоаруоз –
43, у рмку фзпйі віипькмвмї номкуоаруоз – 1, Сйуебз бджндкз – 27 ра
могалів, цм жгіиплююрь кмлромйь жа
гмгдоеалляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва – 3.
За оджуйщраракз омжпйігувалля
пкдомвалм гм пугу ж мбвзлувайьлзк
акрмк абм кймнмралляк ном жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу 2 156 (номрз 2 226,
абм -3,1%) козкілайщлзт номвагедлщ
ном кмоунуіилі гіялля прмпмвлм 2 515
(номрз 2 608, абм -3,6%) мпіб, ж якзт
266 жааодхрмвалм (нзрмка вага –
10,6%).
За кардгмоіякз ноавмнмоухдлщ у
пкдомвалзт впіка ноавммтмомллзкз
могалакз гм пугу козкілайщлзт номвагедллят лаибійьхд – нозвйаплдлля, омжроарз каила абм жавмймгілля
лзк хйятмк жймвезвалля пйуебмвзк пралмвзцдк – 1 106 (абм 37%),
мгдоеалля лдноавмкіолмї взгмгз
пйуебмвмю мпмбмю – 506 (абм
16,9%), жймвезвалля вйагмю ра
пйуебмвзк пралмвзцдк – 199 (абм
6,7%), жймвезвалля внйзвмк – 165
(абм 5,5%).
Дм козкілайьлмї вігнмвігайьлмпрі жа вфзлдлля кмоунуіилзт козкі-

лайщлзт ноавмнмоухдлщ нозряглурм
2 528 мпіб (номрз 2 565, абм -1,4%).
Козкілайщлзкз
кмоунуіилзкз
ноавмнмоухдллякз жавгалм жбзрків
ла пуку 51 кйог. 819 кйл. гол., ж
якзт вігхкмгмвалм рійькз 490 кйл.
гол. Пзрмка вага вігхкмгмвалзт жбзрків пкйагає рійщкз 0,9 % номрз 11%
жа алаймгіфлзи ндоімг кзлуймгм омку.
У рмку фзпйі ілрдодпак гдоеавз
фз рдозрмоіайьлзт гомкаг жавгалм
жбзрків ла пуку 50 кйог. 287 кйл.
гол. ра вігхкмгмвалм – 186 кйл. гол.
Пзрмка вага вігхкмгувалля пкйагає
йзхд 0,4% (номрз 3,1%).
Опмбйзвм руобує прал гмпугмвмгм
омжпйігувалля в могалат Науімлайьлмгм алрзкмоунуіилмгм бюом Укоаїлз.
Уномгмве піфля-гоугля 2019 омку пйігфзкз (гдрдкрзвакз) Науімлайщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом Укоаїлз омжпйігуваймпя 2 364 козкілайьлзт номвагедлля, ж якзт 637 ндодбувайм у жайзхку пралмк ла 1 піфля
2019 омку.
Дмпугмвд омжпйігувалля жавдохдлм йзхд у кмелмку н’ярмку номвагедллі – 419 (абм 17,7% номрз
429, абм 19,4%).
Абпмйюрлу бійьхіпрь омжпйігувалзт козкілайщлзт номвагедлщ жакозрм (350, абм 83,5%). Їт фзпйм жайзхаєрщпя ноакрзфлм ла оівлі кзлуймоіфлмгм нмкажлзка (361). Поз ущмку
номкуомомк жакозрм йзхд 4 (номрз 9)
козкілайщлі номвагедлля, абм 1,1%.
Зайзхаєрщпя ноакрзфлм праймы
кійщкіпрщ пкдомвалзт гм пугу мбвзлувайьлзт акрів (67 номрз 65, абм
+3,1%), їт фапрка у жагайщліи кійщкмпрі жакілфдлзт пкйагає 16% (номрз
15,1%).
За жакілфдлзкз козкілайщлзкз
номвагедллякз впралмвйдлм жбзрків
ла пуку 3 кйог. 154 кйл. гол., у рмку фзпйі жанмгіялзт ілрдодпак гдоеавз ра рдозрмоіайьлзт гомкаг ла
пуку 3 кйог. 149 кйл. гол.
Вігхкмгмвалм 106 кйл. 731
рзп. гол. (у р.ф. в ілрдодпат гдоеавз ра рдозрмоіайщлзт гомкаг), рійщкз 3,4% (ла оівлі кзлуймгм омку)
жанмгіялзт жбзрків.
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Публiчне право № 1 (37) (2020)
В рми ед фап вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз "Пом Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз ла 2019 оік" віг
23.11.2018 № 2629-VIII) пука взгарків НАБУ ла 2019 оік пкйагайа
867 541,4 гол, а у 2020 омуі пралмвзрь 1 038 178,1 гол
Помбйдклі нзралля у бмомрьбі ж
козкілайьлзкз кмоунуіилзкз жймфзлакз
– бійщхд ліе ла фвдорщ жкдлхзймпя фзпйм жапугедлзт мпіб жа
вфзлдлля кмоунуіилзт козкілайщлзт
ноавмнмоухдлщ (ж 638 гм 450, абм 29,5%);
– жкдлхзйапь кійщкіпрщ пкдомвалзт гм пугу козкілайщлзт номвагедлщ ж мбвзлувайщлзк акрмк абм
кймнмралляк ном жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів кдгзфлмгм таоакрдоу
1 950 (номрз 2 029 абм -3,9%);
– нзрмка вага вігхкмгмвалзт
жбзрків, жавгалзт кмоунуіилзкз ноавмнмоухдллякз, у гдоеаві пкйагає
йзхд 0,8%. Поз ущмку могалакз, цм
жгіиплыырщ кмлромйщ жа гмгдоеалляк нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва (6,7%
– рмоік), віипщкмвзкз номкуоаруоакз
(0,2% - рмоік) лд вігхкмгмвалм емглмї гозвлі;
– могалакз номкуоаруоз (бдж
віипщкмвзт номкуоаруо) жабджндфдлм
вігхкмгувалля йзхд 19 кйл. гол. ж
10 кйог. 542 кйл. гол., абм 0,2%
жавгалзт жбзрків.
Звдолдкм увагу ла жарвдогедлу Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у йзпрмнагі 2019 омку Помгоаку гіи Уоягу цмгм бмомрщбз ж могаліжмвалмы
жймфзлліпры ра кмоунуієы. Так вігнмвіглм гм смокувалля і одайіжауії
гдоеавлмї нмйірзкз нм гмпяглдллю
уійі 13.4. «Укоаїлуі жатзцдлі віг
могаліжмвалмї жймфзллмпрі ра капмвзт жавмоухдль» МВС номглмжує
ндопндкрзві ла лаибйзефі роз омкз
жа укмвз жбдодедлля фзллмї нмйірзкз кає жбдодгрзпя рдлгдлуія гм жбійщхдлля кійщкмпрі взявйдлзт могаліжмвалзт гоун ра жймфзллзт могаліжауіи іж нмпрунмвзк ндодтмгмк гм лдироайщлмї гзлакікз номбйдкз. Помглмжуєрщпя нігвзцдлля пномкмелмпрди нігомжгійів проардгіфлзт омжпйі-
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гувалщ, «КОРД» ра кібдонмйіуії у
жгіиплдллі жатмгів, пноякмвалзт ла
жатзпр йыгди віг номявів могаліжмвалмї жймфзллмпрі ра капмвзт жавмоухдлщ.
Взжлафає нозфзлз, пдодг якзт
Позфзла 1: Вігпурліпрщ проардгіфлмгм нігтмгу у бмомрщбі ж могаліжмвалмы жймфзлліпры
Позфзла 2: Запраоійд лмокарзвлм-ноавмвд жабджндфдлля бмомрщбз ж
могаліжмвалмы жймфзлліпры
Позфзла 3: Нзжщка дсдкрзвліпрщ
ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры
Позфзла 4: Запраоійі нігтмгз гм
алайірзфлмгм жабджндфдлля бмомрщбз
ж могаліжмвалмы жймфзлліпры
Позфзла 5: Ндгмпрарліи оівдлщ
кммогзлауії ра вжаєкмгії у псдоі бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры.
Позфзла 6: Нзжщкзи оівдлщ пнівомбірлзурва ж кіелаомглзкз могаліжауіякз у псдоі кібдобджндкз.
Звірлмпрі цмгм взкмлалля ндвлзт комків уієї номгоакз лд лагалм.
Уояг В. Гомипкала у пдонлі 2019 о.
був вігноавйдлзи у вігправку. Зкілзвхз имгм Уояг О. Гмлфаоука жайзхзв у пвмї Помгоакі нмймедлля ном
нмпзйдлля бмомрщбз ж могаліжмвалмы
жймфзлліпры айд фдодж хіпрщ кіпяуів,
у бдоджлі 2020 омку віл був вігноавйдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз у
вігправку. Зкілзвхзи имгм Уояг
Д. Шкзгайя у пвмєї Помгоакі гіи
Уоягу лд акудлрує увагз ла нмпзйдлля бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры і кмоунуієы.
Як віолм жажлафає О. Шмпркм [3]
мглієы ж ндодгукмв іплувалля могаліжмвалмї жймфзллмпрі в лахіи коаїлі є
лдоівліпрщ у омжнмгійі кардоіайщлзт
прарків. Агед фйдлз могаліжмвалзт
жймфзллзт пнійщлмр вмймгіырщ жлафлзкз пукакз гмрівкз ра каырщ впі
кмейзвмпрі гйя нігкуну нодгправлзків козкілайщлмї ыпрзуії. На Х Кмлгодпі ООН іж номбйдк жанмбігалля
жймфзллмпрі ракме жажлафаймпя, цм
могаліжмвала жймфзлліпрщ і жймфзлз,
нмв’яжалі ж кмоунуієы ла взпмкмку
оівлі, - уд як ноавзйм, жймфзлз кмелмвйагуів.
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О. Шмпркм жвдорає увагу і ла рми
сакр, цм в Укоаїлі лаижакмеліхі
пнйафуырщ 63,7% жагайщлмї пуку нмгарків ж лапдйдлля. Дйя нмоівлялля :
у США уя фапрка пягає 97,8. Наибагархі 10% нйарлзків нмгарків в
Укоаїлі жабджндфуырщ 20,2% жагайщлмї
пукз лагтмгедлщ ж лапдйдлля, а у
США – 70,5.

МВС номнмлує нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі гіяйьлмпрі могалів і нігомжгійів пзпрдкз МВС нм бмомрьбі ж
могаліжмвалмю жймфзлліпрю, лапакндодг ж лаибійьх лдбджндфлзкз її
номявакз, гд
Ілгзкармомк є жкдлхдлля кійькмпрі жймфзлів, пкмєлзт могаліжмвалзкз жймфзллзкз гоунакз. Завгалля взжлафдлм

1. Зкдлхдлля кійщкмпрі жймфзлів,
пкмєлзт могаліжмвалзкз жймфзллзкз
гоунакз (гм 2024 омку).
2. Заномвагедлля кдрмгмймгії ж
муілкз жагомж ряекзт жймфзлів ра
могаліжмвалмї жймфзллмпрі (SOCTA)
(гм 2023 омку).
3. Рмжомбка ра одайіжауія Сроардгії бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры (гм 2024 омку).
Бугдкм фдкарз 2024 омку, цмб
муілзрз прал бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры, тмфа цм одайщлм
омбзрщпя бафзкм цмгдллм.
Щм прмпуєрщпя бмомрщбз ж кмоунуієы ра могаліжмвалмї жймфзллмпрі, рм
Уоягмк у жарвдогедлзт Помгоакат лд
взжлафдлм жатмгів цмгм смокувалля
ра одайіжауії гдоеавлмї алрзкмоунуіилмї нмйірзкз ра номрзгії могаліжмвалмї
жймфзллмпрі. Пом номрзгіы кмоунуії
жгагалм рійщкз у Помгоакі Міліпрдопрва мбмомлз. Взлзкає нзралля, гйя
фмгм у пзпрдкі взкмлавфмї вйагз іплує
НАЗК, якд вігнмвігає жа смокувалля
ра одайіжауіы нмйірзкз в алрзкмоунуіиліи псдоі. Чмку кз вед родріи оік
лд каєкм взжлафдлмї жакмлмк Алрзкмоунуіилмї проардгії. Мійщяогз лаомглзт кмхрів игурщ ла урозкалля алрзкмоунуіилзт могалів, ном які Уоягмк
лд жгагуєрщпя, айд вмлз віглмпярщпя гм
взкмлавфмї гійкз вйагз.
Чз дсдкрзвла іплуыфа ноавммтмомлла пзпрдка гдоеавз у бмомрщбі ж

могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы? Ні. Цд нігрвдогедлм фапмк.
Сщмгмглі игд ндоджавалраедлля ДБР,
НАЗКа, є нзралля гм гіяйщлмпрі
АРМА ра НАБУ. Дднурарз влмпярщ
жкілз лд рійщкз в номсійщлі жакмлз, а
и в Кмлпрзрууіы Укоаїлз, нмоухуыфз байалп кіе гійкакз вйагз.
У 2020 омуі ла урозкалля узт
могалів ндодгбафдлм нмлаг 4 кйог.
гол. ж гдоебыгедру, а пакд: ДБР -1, 9
кйог. гол. (2019 – 1,1 кйог. гол +
71,2%), НАБУ -1,03 кйог. гол. (2019
– 867,5 кйл. гол. +19,7%), НАЗК –
812 кйл. гол.(2019 – 758 кйл. гол.
+7,1%), АРМА – 278 кйл. гол. (2019
– 239 кйл. гол. +16, 2%). Рдайщлмї
дсдкрзвлмї віггафі віг гіяйщлмпрі
лмвмпрвмодлзт могалів нмкз лдкає.
На лаху гукку нмкз в Укоаїлі лд
омжомбйдла ра лд жарвдогедла кмгдйщ
ноавммтмомллмї пзпрдкз кз бугдкм
взроафарз быгедрлі кмхрз ла урозкалля ноавммтмомлуів лд дсдкрзвлм.
Щмб ирз лапрунайщлм кз нмвзллі
номалайіжуварз гмпвіг кзлуймгм, муілзрз прал пщмгмгдлля ра оутарзпщ у
ндодг.
За омкз іплувалля лджайделмї
Укоаїлз, кмелзи лмвзи Поджзгдлр
Укоаїлз абм Міліпро влуроіхліт
пноав мгмймхував лмвзи дран одсмокувалля ноавммтмомллзт могалів,
мпмбйзвм в пзпрдкі МВС. З кмелзк
лмвзк комкмк «одсмокувалля» дсдкрзвліпрщ номрзгії жймфзллмпрі, мпмбйзвм її могаліжмвалзт смок жлзеувайапя. Япкоавзк нозкйагмк ракзт
одсмок є йіквігауія у 2015 омуі пндуіайщлзт нігомжгійів нм бмомрщбі ж
могаліжмвалмы жймфзлліпры (ГУБОЗу) у пзпрдкі МВС, нмжбавйдлля сулкуіи СБУ бмомрщбз ж могаліжмвалмы
жймфзлліпры ра кмоунуієы, вігнмвіглм нозилярмгм у 2018 омуі Закмлу
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу бджндку»
пр. 19.
Ражмк ж рзк, як пвігфзрщ нмжзрзвлзи вірфзжлялзи ра кіелаомглзи
гмпвіг дсдкрзвла бмомрщба ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы
кає пвмї пндузсіфлі укмвз віг взявйдлля жймфзлів пкмєлзт фйдлакз ЗО
абм ЗГ, їт омжпйігувалщ, мндоарзвлм-
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гм пуномвмгедлля узт пноав гм пугу,
могаліжауії жатзпру пвігків ра нмгайщхд мндоарзвлд пуномвмгедлля
жапугедлзт фйдлів ОЗУ ра їт йігдоів
у кіпуят нмжбавйдлля вмйі. Злафлзи
гмпвіг був жгмбурзи жа фап іплувалля ГУБОЗ ра имгм рдозрмоіайщлзт
ніг-омжгійів, мпмбйзвм 1995-2000 оо.,
кмйз мндоарзвлі нігомжгійз ноауывайз нм козкілайщлзк пноавак жі
пндуіайщлм жакоінйдлзкз жа ГУБОЗмк пйігфзкз. Нагжвзфаилм ваейзвзк уд буйм ноз омжгйягі козкілайщлзт пноав у пугат ра ноз номвдгдлі номсійакрзфлзт жатмгів
цмгм
жатзпру пугів ра пвігків віг йігдоів
ОЗУ ра кмоукнмвалзт фзлмвлзків.
Поз ущмку ваейзву омйщ лагаваймпщ
вжаєкмгії ж мндоарзвлзкз нігомжгійакз пйігфзт іжмйярмоів ра кіпущ
нмжбавйдлля вмйі. Пм пурі буйа псмокмвала пзпрдка номрзгії могаліжмваліи жймфзллмпрі, а и її нмвла ймкайіжауія. Так ж нмправйдлзт ла мбйік в
1995 омуі 387 могаліжмвалзт угоунувалщ ла 2000 оік їт жайзхзймпщ 30.
Сйіг вігкірзрз, цм ла вігкілу віг
козкілайщлмї нмйіуії, яка ноауыє віг
пкмєлля жймфзлу, ГУБОЗ МВС
Укоаїлз ноауывав як пндупйуеба,
каыфз у пвмєку пкйагі омжвігувайщлі
ра мндоарзвлм-рдтліфлі нігомжгійз.
Акрзвлм взкмозпрмвувайзпя лд рійщкз агдлруоа, а и храрлі лдгйаплі
пнівомбірлзкз, які жгіиплывайз мндоарзвлд номлзклдлля в могаліжмвалі
жймфзллі угоунувалля, цм гмжвмйяйм
мрозкуварз ілсмокауіы ж пдодгзлз
жймфзллзт проукруо і нмндодгеуварз
пкмєлля багарщмт ряекзт жймфзлів ра
вдпрз проардгіфлу омжвігку узт номудпів. Рмжомбйдлля вірфзжлялмї ілсмокауіилм-алайірзфлмї
номгоакз
«Скмонімл» гмжвмйяйм алайірзкак
ГУБОЗу вфаплм лагаварз лдмбтіглу
ілсмокауіы пйігфзк ра мндоарзвлзк
ноауівлзкак цмгм оіжлмгм омгу кмоунуіилзт жв’яжків гдоеавлзт нмпагмвуів ж йігдоакз могаліжмвалзт жймфзллзт угоунувалщ. Цд гмжвмйяйм
кілікіжуварз озжзкз кмейзвмгм «омжвайу» пноав у пугат.
Пом дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі ГУБОЗу, цмгм номрзгії лд рійщкз мога-
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ліжмваліи жймфзллмпрі, а и мгліи ж її
мплмвлзт фзллзків кмоунуії пвігфзрщ і
рд, цм ндохзи дсдкрзвлзи алрзкмоунуіилзи нігомжгій лджайделмї Укоаїлз був урвмодлзи в проукруоі ущмгм
нігомжгійу. «Кйієлракз» ГУБОЗу
буйз кмоукнмвалі кіліпроз ра їт жапрунлзкз, номкуомоз ра пуггі, впі бдж
взлярку, трм взоіхував жабдж-ндфзрз
пвмє мпмбзпрд жбагафдлля взкмозпрмвуыфз гдоеавлі нмпагз. Опмбйзвм
мйігаотз, жавгякз пвмєку кмоукнмвалмку мрмфдллы жгіиплывайз пномбз
йіквігуварз ГУБОЗ, гмбоарзпя гм
мндоарзвлмї ілсмокауії «Скмонімла»,
ж уіййы влдпрз вігнмвіглі жкілз ра
гіжларзпя яка ла лзт є ілсмокауія.
Алайіж іпрмоії ра сіймпмсії урвмодлля і омжвзрку укоаїлпщкмгм мйігаотару пвігфзрщ ном рд, цм віл омжвзвавпя як лдвіг’єкла пкйагмва нмйірзфлмї пзпрдкз лджайделмї Укоаїлз
наоайдйщлм ж омжвзркмк могаліжмвалмї жймфзллмпрі. Пігправакз гйя имгм
іплувалля буйа пнмфарку нмйірзка Л.
Коавфука ра Л. Куфкз цмгм смокувалля нмйірзфлмї дйірз в Укоаїлі. З
нозтмгмк гм вйагз В. Юцдлка мйігаотар нмфзлає мб’єглуварзпщ ж могаліжмвалмы дкмлмкіфлмы жймфзлліпры ра
жгіиплыє ндвлі комкз цмгм кмоукнмвалмпрі вйагз. Цщмку пвіг-фдлляк
буйа нодп-кмлсдодлуія В. Зілфдлка
гйавз агкіліпроауії нод-жзгдлра В.
Юцдлка ном кмоукнмва-ліпрщ у взцзт гійкат вйагз віглмплм Маорзлыка, Тодрякмва, Пмомхдлка [7].
Нджгарліпрщ рмгіхлщмгм Поджзгдлра В. Юцдлка дсдкрзвлм номрзгіярз внйзву мйігаотару ла нозилярря
оіхдлщ псдоз гдоеавлмгм уноавйілля
урвмозйм
сулгакдлрайщлу мплмву
смокувалля мйігаотару як нмйірзфлмгм кйапу, якзи омжнмфав внйзварз
ла впі пупнійщлі псдоз пуфаплмгм
езрря укоаїлуів ж кдрмы мрозкалля
лагнозбурку ра лдгмнуцдлля смокувалля в Укоаїлі пдодглщмгм кйапу. На
ущмку драні смокуєрщпя лмва кмгдйщ
могаліжмвалмї дкмлмкіфлмї (кмоунуіилмї) жймфзллмпрі, яку мфмйзйз нодгправлзкз мйігаотіфлмгм кйапу.
Позтіг гм вйагз у 2010 омуі
В. Ялукмвзфа омжфаоував мйігаотіф-

Концептуальні засади протидії організованій злочинності і корупції на . . .
лзи кйал Укоаїлз. В гдоеаві пкйайапя пндузсіфла пзруауія, кмйз кмоукнмвалзи Поджзгдлр омбзрщ правку лд ла мйігаотар, якзи имгм е
нозвів гм вйагз, а ла «пік’ы». В оджуйщрарі фмгм урвмозйапщ одайщла
жагомжа гйя мйігаотару цмгм внйзву
ла нозилярря оіхдлщ в псдоі гдоеавлмгм уноавйілля ра мрозкалля лагнозбурку. Рджуйщрармк уієї бмомрщбз
прайз нмгії ла Маигалі 2014 омку.
Ойігаотар ндодкіг «пік’ы» і нозихмв
гм вйагз, гдйдгувавхз у впі гійкз
вйагз пвмїт нодгправлзків. Поджзгдлр П. Пмомхдлкм прав ндохзк
Поджзгдлрмк в Укоаїлі як япкоавзи
нодгправлзк мйігаотіфлмгм кйапу.
Завгякз ущмку мйігаотар нмгйзлає
ніг пдбд могаліжмвалу дкмлмкіфлу
жймфзлліпрщ ра мфмйыє її. Оглзк іж
мплмвлзт жавгалщ ноавйяфмгм мйігаотару прає урвмодлля могаліжауіилмноавмвзт жапаг лддсдкрзвлмї номрзгії могаліжмвалмї жймфзллмпрі ж бмку
вірфзжлялмї ноавммтмомллмї пзпрдкз
(рак жвала одсмока кійіуії, йіквігауія пндуіайіжмвалзт нігомжгійів нм
бмомрщбі ж могаліжмвалмы жймфзлліпры).
Оплмвла кдра мйігаотії в Укоаїлі:
гмвдпрз укоаїлпщкмку лаомгу, цм
дкмлмкіфлі жакмлз, ла бажі якзт омжвзваырщпя коаїлз пвіру, лд пноаущмвуырщ в Укоаїлі, а пакд: лд дкмлмкіка
взжлафає нмйірзку (бажзп ра лагбугмва), а нмйірзка взжлафає дкмлмкіку,
цм улдкмейзвйыє урвмодлля пдодглщмгм кйапу – як мплмвз прабійщлмпрі
пупнійщпрва, нмомгеує гднодпзвлзи
прал у пупнійщпрві, лдтруыфз лауімлайщлзкз уіллмпрякз ра лауімлайщліи пакмігдлрзсікауії як гомкагял
лджайделмї Укоаїлз ра жабджндфує
мрозкалля мйігаотакз лагнозбурку
ра бджндфлд іплувалля в Укоаїлі. Дйя
одайіжауії уієї кдрз вмлз гмрмві ла
впд.
Факрзфлм, нмфзлаыфз ж 2012 омку, мйігаотар нозпрмпував ніг пдбд
могаліжмвалу жймфзлліпрщ, взкмозпрмвуыфз її як ваейзвзи ілпроукдлр гйя
гмпяглдлля пвмєї кдрз.
Щм
кмейзвм
жаномнмлуварз
пщмгмглі, кмйз жакіпрщ йіквігмвалмгм

ГУБОЗа, урвмодлі пуфаплі ноавммтмомллі проукруоз Науімлайщлмї нмйіуії
(НАБУ, САП, ДБР, НАЗК рмцм),
фзпдйщліпрщ їт жбійщхуєрщпя, а якіпрщ
бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы жкдлхуєрщпя.
У 2018 омуі, ж кдрмы кммогзлауії
ра нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры і
номрзгії «йігдоак жймфзллмгм пвіру»,
кдоівлзурвмк Науімлайщлмї нмйіуії
Укоаїлз жа нігрозккз Міліпроа влуроіхліт пноав, а ракме жа пнозялля
кіелаомглзт наорлдоів, првмодлм
вігнмвіглм гм лакажу Науімлайщлмї
нмйіуії Укоаїлз № 641 віг 03.07.2018
Дднаоракдлр проардгіфлзт омжпйігувалщ. Вігнмвігаыфз ла жанзралля
еуолайіпрів кдоівлзк ущмгм Дднаоракдлру у 2018 омуі жаявзв: "Мз бмодкмпя ж балгзрзжкмк, як уд омбзв
УБОЗ у 90-рі".
Ммва нмвзлла ирз ном урвмодлля
нмйіуії пндуіайщлмгм нозжлафдлля нм
бмомрщбі ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы, хйятмк влдпдлля
жкіл у вігнмвіглі Закмлз Укоаїлз:
«Пом нмйіуіы», «Пом могаліжауіилмноавмві мплмвз бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры».
Пмйіуія пндуіайьлмгм нозжлафдлля нм бмомрьбі ж могаліжмвалмю
жймфзлліпрю бугд жгіиплюварз ноавммтмомллу гіяйьліпрь ж кдрмю жанмбігалля, взявйдлля, нознзлдлля,
омжкозрря ра омжпйігувалля жймфзлів
пкмєлзт могаліжмвалзкз жймфзллзкз
гоунакз ра жймфзллзкз могаліжауіякз у р.ф. кмоунуіилмгм пноякувалля.
Дйя ущмгм нмроіблм лайагмгзрз
пзпрдку вігбмоу ракзт пнівомбірлзків
як і ж вдрдоалів рак і ж кмймгзт нароімрзфлзт йыгди ра воатуварз ракі
фзллзкз як нароімрзжк, номсдпімлайіжк, нмоягліпрщ і вігпурліпрщ лдгарзвлмї ілсмокауії ла калгзгарів. Ндмбтіглм вігомгзрз лаправлзурвм в пзпрдкі нмйіуії. Взвфзрз ланоаущмвалі
кдрмгзфлі
одкмкдлгауії
пйуеб
ДСБЕЗ і ГУБОЗ МВС і ж влдпдлляк
пуфаплзт кмодкрзвів мпмбйзвм кіелаомглмгм гмпвігу ра ноакрзкз првмодлля угаолзт гоун іж жайуфдлляк
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вігнмвіглзт пнівомбірлзків нмйіуії ра
ілхзт проукруо ж взкмозпралляк
пуфаплзт мндоарзвлзт і рдтліфлзт
кмейзвмпрди.
Опмбйзвм лдмбтіглм влдпрз жкілз
гм жакмлмгавпрва (ланозкйаг, гмпвігу
США цмгм Закмлу «Рікм»). Вігнмвіглм ж могаліжауієы вігноауывалля
нодгправлзків мйігаотару, які є рійщкз в нмпроагялпщкзт коаїлат ра в
гдякзт коаїлат Ажії, Асозкз ра Ларзлпщкмї Акдозкз омжомбзрз і жаномнмлуварз мйігаотак «гмбомвійщлм» ла
жакмлмгавфіи мплмві сілалпмву акліпріы ноз пнйарі в быгедр гдоеавз віг
5 гм 10 вігпмрків лаявлзт у лзт кмхрів воатмвуыфз і рі, які жлатмгярщпя
у лзт в мсхмолзт жмлат.
Нд кмейзвм лд нозгійярз увагз
омпру кіелаомглмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі в Укоаїлі. Сщмгмглі, кмйз
оіхдлляк Уоягу йіквігмвалм ДСБЕЗ,
цд лд урвмодла Сйуеба сілалпмвзт
омжпйігувалщ, а у Вдотмвліи Рагі омжгйягаєрщпя лзжка жакмлів, цмгм вігкозрря озлку ждкйі, нозварзжауії проардгіфлзт мб’єкрів гіяйщліпрщ кіелаомглмї могаліжмвалмї жймфзллмпрі, фдодж
оіжлмвзг її номявів (сікрзвлі нігнозєкпрва фдодж які взвмгярщпя гомхі в
мсхмоз ра ілхі коаїлз) бугд рійщкз
жбійщхуварзпя. Міелаомгла могаліжмвала жймфзлліпрщ бугд взкмозпрмвуварз увдпщ пвіи аопдлай гйя мрозкалля ноава ла ждкйы в ілрдодпат як
ілмждклзт рак і вірфзжлялзт йарзсулгзпрів. Напкійщкз дсдкрзвлм бугд
жгіиплыварзпя бмомрщба лахзт ноавммтмомллзт могалів, лауімлайщлмї
нмйіуії ра пндупйуеб (СБУ, СЗР,
каибурлщмї пйуебз сілалпмвзт омжпйігувалщ) і бугд жайдеарз фз бугд
укоаїлпщка ждкйя укоаїлпщкмы.
З уоатувалляк, кіелаомглмгм гмпвігу, пуфаплзт укмв ра пралу Укоаїлз номнмлуєрщпя взжлафзрз мплмвлі
хйятз смокувалля мплмв лмокарзвлм-ноавмвмї бажз гйя ноавммтмомллмї
пзпрдкз Укоаїлз ра її ноавммтмомллзт могалів як мплмвз у псдоі бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра
кмоунуієы:
1. Іліуіыварз у смокарі жгіиплдлля кмлпрзрууіилмї одсмокз смоку-
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валля ніггоунз ж омжомбкз мкодкмгм
омжгійу Кмлпрзрууії - "Науімлайщла
бджндка Укоаїлз". Рмжгйягарз ноавммтмомллу пзпрдку Укоаїлз як пкйагмву лауімлайщлмї бджндкз гдоеавз,
яка жабджндфує мтмомлу ра жатзпр
гомкагял, пупнійщпрва ра ілрдодпів
гдоеавз віг влуроіхліт номрзноавлзт нмпягалщ, ноз ущмку каыфз ноавм ла мбкдедлля мкодкзт кмлпрзрууіилзт ноав гомкагял.
2. Вігнмвіглм взкмг Кмлпрзрууії
Укоаїлз, пр. 17 омжомбзрз бажмвзи
жакмл Укоаїлз "Пом ноавммтмомллу
гіяйщліпрщ, ноавммтмомллі могалз ра
ноавммтмомллу пйуебу в Укоаїлі", у
якмку ндодгбафзрз взжлафдлля гдсіліуіи: ноавммтмомллі могалз гдоеавз,
пндупйуебз гдоеавз, ноавммтмомлла
гіяйщліпрщ, ноавммтмомлла пйуеба. У
ущмку жакмлі взжлафзрз мплмвлі
мжлакз, сулкуії ра жавгалля ноавммтмомллзт могалів, нмоягмк їт урвмодлля, їт кйапзсікауіы, нмоягмк
нозимку ра укмвз номтмгедлля ноавммтмомллмї пйуебз, як оіжлмвзгу
гдоеавлмї пйуебз, бажмві взкмгз
цмгм мбкдедлщ нозимку гомкагял ла
ноавммтмомллу пйуебу рмцм. Цди
Закмл нмвзлдл бурз омжомбйдлзи ла
бажі Кмлуднуії ра Сроардгії одсмокувалля ноавммтмомллзт могалів ра
влдпдлзи гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз.
3. На нігправі Пмпралмвз КМУ
№171 віг 04 фдовля 2014о. «Пом
урвмодлля омбмфмї гоунз ж нзралщ
ніггмрмвкз номнмжзуіи цмгм омжомбйдлля Кмлуднуії одсмокувалля ноавммтмомллзт могалів» Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ж жайуфдлляк нодгправлзків впіт ноавммтмомллзт могалів,
лджайделм віг нігнмоягкувалля, номвіглзт лаукмвуів ра гомкагпщкмпрі
омжомбзрз Сроардгіы одсмокувалля
ноавммтмомллзт могалів (ноавммтмомллмї пзпрдкз Укоаїлз).
4. Урвмозрз кіевігмкфу омбмфу
гоуну ноз Подк’єо- кіліпромві Укоаїлз ж нзралщ кмлірмозлгу одсмокувалля ноавммтмомллзт могалів
Укоаїлз ж кдрмы кммогзлауії ра мндоарзвлмгм внйзву ла прал одсмокувалля.
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5. РНБО Укоаїлз ж жайуфдлляк
Науімлайщлмгм Ілпрзруру проардгіфлзт гмпйігедлщ номвдпрз алайіж омжомбйдлзт Кмлуднуіи одсмокувалля
кмелмгм ноавммтмомллмгм могалу,
ніггмруварз жагайщлмгдоеавлу Сроардгіы одсмокувалля ноавммтмомллмї
пзпрдкз Укоаїлз. На нігправі Кмлуднуії одсмокувалля ноавммтмомллзт
могалів Укоаїлз ра Сроардгії одсмокувалля ноавммтмомллмї пзпрдкз
Укоаїлз омжомбзрз Пйал гіи цмгм
одсмокувалля ноавммтмомллмї пзпрдкз гдоеавз ж мбгмвмодлляк ра жарвдогедлляк її оіхдлляк ла жапігаллі РНБО Укоаїлз.
6. Кабілдру Міліпроів Укоаїлз
іліуіыварз влдпдлля жкіл гм Закмлу
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу бджндку
Укоаїлз» у омжгій 5 «Пйалувалля у
псдоат лауімлайщлмї бджндкз ра мбмомлз» гмгавхз гм гмкукдлрів гмвгмпромкмвмгм проардгіфлмгм нйалувалля
гві проардгії. Сроардгіы одсмокувалля ноавммтмомллмї пзпрдкз Укоаїлз
ра Сроардгіы бмомрщбз жі жймфзлліпры
в Укоаїлі.
7. Помгмвезрз аганрувалля жакмлмгавпрва в псдоі бмомрщбз ж могаліжмвалмы жймфзлліпры ра кмоунуієы
гм лмок Євомндипщкмгм ноава ра взкмг ООН ра жаномвагеуварз кдрмгмймгіы Євомнмйу ж муілкз жагомж ряекзт жймфзлів ра могаліжмвалмї жймфзллмпрі (SOCTA).
8. Забджндфзрз вномвагедлля лмвірліт кдрмгів гмкукдлрувалля кібдожймфзлів, взжлафдлля ла жакмлмгавфмку оівлі нмлярря дйдкромллзт гмкажів ра улмокувалля номудпуайщлзт

кдталіжків їт жбзоалля, нмвлмї ікнйдкдлрауії Кмлвдлуії ном кібдожймфзлліпрщ, мрозкалля нмйіуієы кдодедвмгм роасіку ―NETFLOW‖ рмцм.
9. Суб’єкрак бмомрщбз ж могаліжмвалмы
жймфзлліпры
жабджндфзрз
могаліжауіы номвдгдлля нмпріилмгм
пзпрдклмгм алайіжу ра багармвзкіолмгм кмкнйдкплмгм муілывалля нозфзл
ра укмв, цм внйзваырщ ла взлзклдлля, омжвзрмк і гіяйщліпрщ могаліжмвалзт жймфзллзт угоунмвалщ.
10. Помгмвезрз смокувалля пзпрдкз кмлромйы ндодрзлу гдоеавлмгм кмогмлу, цм жабджндфувайа б
упралмвйдлля мпіб, які є фйдлакз
могаліжмвалзт жймфзллзт угоунмвалщ, а ракме омжомбзрз жатмгз, які
б улдкмейзвйывайз ндодрзлалля
гдоеавлмгм кмогмлу ракзкз мпмбакз.
11. Вномвагзрз дсдкрзвлі жанмбіелі жатмгз, нм номрзгії ж могаліжмвалмы жймфзлліпры і кмоунуієы цмгм могаліжмвалзт жймфзллзт угоунмвалщ, які гіырщ у одайщлзт пдкрмоат
дкмлмкікз.
12. Алрзкмлмнмйщлмку кмкірдру
лдмбтіглм ндодгйялурз одайіжауіы
алрзкмлмнмйщлмї нмйірзкз цмгм лдгмнуцдлля нодгправлзкакз вірфзжлялмгм абм кіелаомглмгм мйігаотару
мрозкалля кмлмнмйщлзт ноав в ндвлзт гайужят вірфзжлялмї дкмлмкікз і
оажмк ж ноавммтмомллзкз ра нмгаркмвзкз могалакз жгіиплзрз ндодвіоку одайщлмї пнйарз нмгарків гм гдоеавлмгм быгедру ж бмку нігнозєкпрв, кілудвзкз вйаплзкакз якзт є
мйігаотз.
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Litvinenko V., Prygunov P., Gutsalyuk M. Conceptual framework for combating
organized crime and corruption at the current stage of Ukraine's development
The article is devoted to the research of the current state of counteracting organized
crime and corruption in Ukraine.
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At the moment the threat of organized crime to society and the state of Ukraine
exist, and especially its component part ―corruption‖ is still increasing.
Unfortunately, since the last years changes in socio-economic, political and legal
prerequisites for the functioning of the national State and the domestic laws enforcement
system did not bring the expected positive results in Ukraine.
In recent years, there has been no scientifically grounded concept and strategy for
fighting against organized crime and corruption as well as documents for strategic planning
in this field.
In this regard, practically we do not have completed and qualified reforms for the law
enforcement system. The lack of a developed model for the law enforcement system is the
cause.
Therefore, there is an urgent need to proceed with a scientifically grounded analysis for
the activities of a law enforcement systems to fight against organized crime and, based on it
to develop recommendations for forming and implement state policies and strategies to fight
against this phenomenon.
The article researched the phenomenon of oligarchs in Ukraine and their effect on
crime in Ukraine.
Problematic issues of this sphere are identified. Concreted recommendations on
strengthening the effectiveness of counteraction to these phenomena is proposed and
substantiated.
It is proposed to set up an interagency working group under the Prime Minister of
Ukraine for monitoring the reform of Ukrainian law enforcement agencies in order to
coordinate and operationally influence on the State reform.
Additionally, it is necessary to analyze the developed concepts of reforming each law
enforcement agency, to prepare a general national strategy for reforming the law
enforcement system of Ukraine. According to the concept of reforming the Law
enforcement bodies of Ukraine and the strategy for reforming the law enforcement system
of Ukraine, to develop an action plan for reforming the law enforcement system of the
State.
Key words: conceptual background, organized crime, corruption, organized crime
group, Organized Crime Strategy, oligarch.
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272 КПК Укоаїлз. У багарщмт гдоеават уди жатіг є мплмвлзк ілпроукдлрмк номрзгії жажлафдлзк жймфзлак і
кає гдцм оіжлі лажвз, пуб’єкрів палкуімлувалля ра іліуіарзвз имгм жапрмпувалля,
оіжлзуы у ыозгзфлмку
мсмокйдллі. Ражмк іж рзк, багармоіфла ноакрзка жаоубіелзт ноавммтмомллзт могалів номвдгдлля пндуіайщ-
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лзт мндоауіи взпвірйзйа ояг лдгмйіків у ракіи гіяйщлмпрі. Пзралля взкмозпралля «кмлсігдлрів» в мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі взвфайз
Айбуй С. В., Багоіи М. В., Луузк В. В., Савфдлкм А. В., Суббмр А. І.,
Кмжафдлкм О. І., Нзкзсмофук Д. Й.,
Вапзйзлфук В. І., Кмвайщфук В. П.,
Кмжафдлкм О. І., Ажаомв М. Ю., Бійзк В І., Жук О. Д., Агахкдвзф Ю. Н.,
Бмгарзощмв А. Г., Фмкіл С. Б. ілхі.
Мдрмы праррі є взпвірйдлля мпмбйзвмпрди ра алайіж жаоубіелмгм гмпвігу
ввдгдлля у жймфзллд пдодгмвзцд
храрлзт мндоарзвлзт пнівомбірлзків
ноавммтмомллзт могалів.
Рмжвігувайщлу гіяйщліпрщ номвмгярщ нмйіудипщкі пйуебз у впщмку
пвірі. Срарря 20 Кмлвдлуії ООН номрз роалплауімлайщлмї могаліжмвалмї
жймфзллмпрі гмнупкає номвдгдлля
пндуіайщлзт кдрмгів омжпйігувалля
кмелмы гдоеавмы-уфаплзуды у кдеат пвмїт кмейзвмпрди і ла укмват,
впралмвйдлзт її влуроіхлік жакмлмгавпрвмк, везває лдмбтіглзт жатмгів
гйя рмгм, цмб гмжвмйзрз лайделд
взкмозпралля кмлромйщмвалзт нмправмк і у рзт взнагкат, кмйз вмла
вваеає уд гмодфлзк, взкмозпралля
ілхзт пндуіайщлзт кдрмгів омжпйігувалля, ракзт як дйдкромллд пнмпрдодедлля абм ілхі смокз пнмпрдодедлля, а ракме агдлруолі мндоауії, її
кмкндрдлрлзкз могалакз ла її рдозрмоії [1]. За жагайщлмы ноакрзкмы,
мрозкарз нодвдлрзвлу ілсмокауіы
ном жймфзлз, які жакзпйыырщпя ра
гмруырщпя, які гмжвмйяырщ омжкозрз
вед вфзлдлі жймфзлз ра в лаикмомрхі
рдокілз жлдхкмгзрз жймфзлуів, в
мкодкзт взнагкат кмела рійщкз в
пдодгзлі жймфзллзт гоун. Ондоарзвлзт ноауівлзків нмйіуії вномвагеуырщ в жймфзллд пдодгмвзцд ніг нозкозрряк «йдгдлгз» гйя номвдгдлля
мндоарзвлзт кмкбілауіи, взкмозпрмвуыфз рдтліфлі жапмбз [1]. Пмлярря
храрлзт пнівомбірлзків у оіжлзт
гдоеават гдцм вігоіжляырщпя, айд
гмймвла пурліпрщ жбдоігаєрщпя. Нанозкйаг, вігнмвіглм гм «Вкажівмк
гдлдоайщлмгм Помкуомоа США цмгм
раєклзт мндоауіи ФБР» (Attorney

Generals Guidelines on FBI Undercover
Operations) 1987 о., «пдкодрлзи
агдлр» – уд храрлзи пнівомбірлзк,
якзи ноауыє ніг кдоівлзурвмк і кмлромйдк ФБР у ндвлмку омжпйігуваллі, фзї віглмпзлз ж Быом нозтмвуырщпя віг родріт мпіб ніг фап номвдгдлля мндоауії хйятмк взкмозпралля нозкозрря абм фуезт (лд іплуыфзт) ндопмлайщлзт галзт. За ілпроукуієы, мсіудо мпмбйзвмгм нозжлафдлля кмед взкмозпрмвуварз кмлсігдлрів, цм гмжвмйяє имку лд рійщкз
номлзклурз в пмуіайщлм алмкайщлд
пдодгмвзцд, айд и моієлруварзпя в
лщмку, ж кдрмы мрозкалля вігнмвіглмї ілсмокауії.
«Ондоарзвлд
вномвагедлля»
мндоарзвлзт пнівомбірлзків і кмлсігдлрів в могаліжмвалі жймфзллі смокувалля, ж нпзтмймгіфлмї, могаліжауіилмї ра ноавмвмї нмжзуіи, є гмпзрщ
пкйаглзк
мндоарзвлм-омжхукмвзк
жатмгмк. Опмбйзвм фіркм уд номгйягаєрщпя в США, Ірайії ра Кзраї, гд
номвмгзйзпя розвайі ніггмрмвфі жатмгз цмгм вномвагедлля пндуіайщлзт
агдлрів у ракі жймфзллі пніврмваозпрва, як какмооа, лгоалгдра, пзузйіипщка касія, роіагз. Скйаглмці мбукмвйыырщпя рзк, цм нмгіблі могаліжмвалі жймфзллі смокувалля вігоіжляырщпя ієоаотіфлмы проукруомы, емопркмы гзпузнйілмы, жгуормваліпры,
жаплмвалмї ла пікдилзт віглмпзлат
(пзузйіипщка касія), лапйігувалляк
роагзуіи, вйапрзвзк кмелмку жймфзллмку кйалу (гмрозкалля кмгдкпу
«мкдорз» рмцм). Оглзк ж лаибійщх
вігмкзт вномвагедлщ прайм упніхлд
номвдгдлля мндоауії номлзклдлля
агдлра ФБР Дем Піпрмула в взці
вдопрвз «La Cosa Nostra», гд номрягмк 6 омків жажлафдлзк агдлрмк ж
взкмозпралляк йдгдлгз і гмкукдлрів,
цм жабджндфзйз имку бджномбйдклі
ндодвіокз, прайм кмейзвзк жапугедлля лзжкз йігдоів акдозкалпщкмї
касії, ра номвдгдлля ілхзт упніхлзт
мндоауії [2]. Зажлафдлі жатмгз в США
каырщ лажву «раєклі мндоауії», «пдкодрлі мндоауії» абм «мндоауії ніг
нозкозрряк». Помвмгярщпя вмлз взкйыфлм храрлзкз пнівомбірлзкакз,
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які, як ноавзйм, є мсіудоакз нмйіуії
абм ФБР [3]. Піг пдкодрлмы мндоауієы, жгіглм ж жажлафдлмы ілпроукуієы,
омжукіырщ
мндоарзвлі
жатмгз,
нмв’яжалі жі првмодлляк і сулкуімлувалляк сікрзвлзт могаліжауіи, гіймвзт нігнозєкпрв, кмонмоауіи, рмогмвзт рмфмк, нозварлзт упралмв, сіок,
жабджндфдлзт вігнмвіглмы йдгдлгмы,
які жгіиплыырщпя, як ноавзйм, пнівомбірлзкакз ФБР, пноякмвалзкз
номрз нмйірзфлмї кмоунуії, могаліжмвалмї жймфзллмпрі. Осіудоз мпмбйзвмгм нозжлафдлля і ілсмокармоз –
нозварлі мпмбз кмеурщ гіярз в пмуіайщлм-алмкайщлмку
пдодгмвзці
у
пкйагі пндуіайщлм првмоывалзт гйя
ущмгм ыозгзфлзт мпіб. Тмку мндоарзвлі нігомжгійз ла мплмві мндоарзвлм-омжхукмвзт жакмлів каырщ ноавм
првмоыварз у впралмвйдлмку узкз
жакмлмгавфзкз ра ілхзкз лмокакз
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва нмоягку
нігнозєкпрва, могаліжауії і упралмвз,
лдмбтіглі гйя взоіхдлля жавгалщ
ОРД. Фулкуімлувалля ыозгзфлзт
мпіб жабджндфуырщ мсіудоз мпмбйзвмгм нозжлафдлля (храрлі лдгйаплі
пнівомбірлзкз) мндоарзвлзт нігомжгійів, якзк гмжвмйдлм ноауыварз жа
пнозялля сіжзфлзт мпіб. Срвмодлля
ыозгзфлзт мпіб і нмоягмк їт сулкуімлувалля ндодгбафаырщ і лмокарзвлі
акрз, цм взгаырщпя могалакз, цм
жгіиплыырщ ОРД. Ці лмокарзвлі акрз
у оягі гдоеав лабуваырщ фзллмпрі
рійщкз ніпйя їт ужгмгедлля ж Гдлдоайщлзк номкуомомк і Вдотмвлзк Сугмк. В омпіипщкіи ноакрзуі ном ракзи
кдрмг жгагує А. Гуомв, якзи ла мплмві
алайіжу
вйаплмї
мндоарзвлмомжхукмвмї ноакрзкз нігкодпйыє
оджуйщрарзвліпрщ првмодлля йедгоунз іж пнівомбірлзків в адомнмору
«Шдодкдрщєвм»[1].
У омжвзлурзт гдоеават, ланозкйаг, у США, пдкодрлзк пнівомбірлзкак лд жабмомляєрщпя гйя нігрозккз лагіилмї йдгдлгз ввмгзрз в мкалу
родріт мпіб цмгм пвмєї мпмбз абм
пноавелщмгм вйаплзка нозварлмгм
нігнозєкпрва, якд пйугує як «гат»,
омбзрз лдноавгзві жаявз ніг фап мсіуіилзт номудгуо мрозкалля вмгіипщ-

138

кзт ноав, одєпроауіилзт гмкукдлрів
ла аврмкмбійщ, гмжвмйу ла сулкуімлувалля нозварлмгм нігнозєкпрва,
абм гіярз в кдеат лдмбтіглмї мбмомлз
гйя жатзпру пвмгм езрря абм езрря
ілхзт мпіб віг жймфзллзт нмпягалщ.
Коік рмгм, в США, вігмкмпрі, цм кіпрярщпя в гмкукдлрат ном мндоарзвлу
ра пйігфу омбмру, лд взгаырщпя цмгм
емглзт жанзрів, якцм їт омжгмймхдлля кмед жахкмгзрз мндоарзвлзк
жатмгак абм омжпйігуваллы, цм ракме
є кіомы жатзпру вігмкмпрди ном
вномвагедлзт пнівомбірлзків [4].
Таєкла мндоауія ндодгбафає розвайу
гіяйщліпрщ нмйіудипщкзт, які взгаырщпя жа узвійщлзт мпіб, цм пноякмвала
ла омжкозрря ракзт жймфзлів, як рмогівйя лаокмрзкакз, урозкалля кіпущ
омжнупрз гйя ажаорлзт ігмо, номпрзрууія, нігнійщла рмогівйя жабмомлдлзкз
рмваоакз, а ракме ла взкозрря гомкагял, які ндодбуваырщ ніг нігмжомы. В
кдеат жажлафдлмгм жатмгу омжоіжляырщ гва рзнз раєклзт мндоауіи: йдгка
ра гйзбмка кмлпніоауія. Лдгка кмлпніоауія ндодгбафає лдпдлля пйуебз
бдж улісмокз ра жбіо ілсмокауії ла
вуйзуят, у гомкагпщкзт кіпуят, хйятмк мпмбзпрзт кмлракрів жі жймфзллзк
дйдкдлрмк, вдгдлля пнмпрдодедлля
«ніг нозкозрряк».
Поз гйзбмкіи кмлпніоауії вігбуваєрщпя нмвлзи ндодтіг вномвагедлмгм пнівомбірлзка у пралмвзцд мпмбз,
жа якд взгає пдбд пнівомбірлзк, ла
вдпщ ндоімг взкмлалля жавгалля, і
рака смока кмлпніоауії лаибійщх
нмвлм вігнмвігає таоакрдоу пдкодрлмї
мндоауії, ноз якіи пнівомбірлзк взпрунає в омйі омжвіглзка ж кдрмы
жбмоу ілсмокауії ном таоакрдо гіяйщлмпрі нігмжоывалзт мпіб.
Поз йдгкіи кмлпніоауії взгійяырщпя ракме гва мплмвлзт ланоякз
гіяйщлмпрі, пнійщлзк гйя якзт є рд,
цм омбмра бугуєрщпя хйятмк акрзвлмгм взкмозпралля ілсмокармоів.
Пдохзи ланояк нмйягає лд в прдедллі, цм нозжвмгзрщ ілкмйз гм рмгм,
цм нмйіудипщкзи прає мфдвзгудк
вфзлдлля жймфзлу, а в номвмкуваллі
вфзлдлля жймфзлу жа ндвлзт кмлромйщмвалзт мбправзл [5].

Світова практика організації введення штатних співробітників . . .
Алаймгіфлі кдрмгз ноавмвмї одгйакдлрауії номлзклдлля в козкілайщлд пдодгмвзцд храрлзт пнівомбірлзків нмйіуії є у Фоалуії. Снівомбірлзкз «Бозгагз омжхуку і жатмнйдлля» жгіиплыырщ пнмпрдодедлля жа
жймфзллзк пдодгмвзцдк жпдодгзлз.
Так пакм у Швдиуаоії в козкілайщлд
пдодгмвзцд, нмояг ж жвзфаилмы агдлруомы, вномвагеуырщ храрлзт пнівомбірлзків нмйіуії, які каырщ лажву
«taupe» – «коір». Угмопщка нмйіуія
кає у пвмєку пкйагі нігомжгійз гйзбмкм жакмлпніомвалзт пнівомбірлзків,
пндуіайщлм ніггмрмвйдлзт гйя омбмрз
в жймфзллмку пвірі. Такзи ваоіалр
жакмлмгавфмї одгйакдлрауії жажлафдлмгм мндоарзвлм-омжхукмвмгм жатмгу,
кмйз взжлафаєрщпя имгм «вігмкфа
нозлайделіпрщ», кає кіпуд в ФРН.
Так, Закмл ном нмйіуіы ждкйі Півліфлзи Рдил-Вдпрсайія взжлафає, цм
нмйіуія кає ноавм жбзоарз галі ном
жймфзллі гоунз, ілхзт мпіб, нозфдрлзт гм номрзноавлмї гіяйщлмпрі, жа
гмнмкмгмы мндоарзвлмгм ноауівлзка
нмйіуії, якзи гіє жа омжомбйдлмы гйя
лщмгм йдгдлгмы. Ондоарзвла гіяйщліпрщ віггійу «ОЗ» Гакбуожщкмгм
козкілайщлмгм вігмкпрва ґоулруєрщпя
ла взкмозпраллі в козкілайщлмку
пдодгмвзці «пнівомбірлзків ніг нозкозрряк» («verdecktevermittler») [6].
У США, рак пакм як і у Вдйзкіи
Бозралії, єгзлзт сдгдоайщлзт жакмлів, цм одгйакдлруырщ номвдгдлля
нмгіблзт мндоауіи, лд іплує. Взкмозпралля мндоарзвлм-омжхукмвзт жатмгів у бмомрщбі жі жймфзллзкз номявакз одгйакдлруєрщпя ілпроукуіякз
Гдлдоайщлмгм аррмолдя, гзодкрзвакз
Поджзгдлра гдоеавз ра ілхзкз вігмкфзкз нігжакмллзкз лмокарзвлзкз акракз [7].
Есдкрзвлзк жатмгмк жатзпру галзт мндоарзвлзт пнівомбірлзків ноз
номвдгдллі раєклзт мндоауіи, пдкодрлзт мндоауіи абм мндоауіи «ніг нозкозрряк», є жабджндфдлля пнівомбірлзків вігнмвіглзкз гмкукдлракз, цм
лд гаырщ кмейзвмпрі впралмвзрз одайщлі галі їт мпмбз [5]. Врік, пйіг
жажлафзрз, лджваеаыфз ла гмпзрщ
номомбйдлі ноакрзфлзи і ракрзфлзи

кдталіжкз номвдгдлля нмгіблзт мндоауіи, в пндупйуебат ілмгі роанйяєрщпя взрік ілсмокауії влапйігмк ракрзфлзт нмкзймк ноз ніггмрмвуі ра
взкмозпраллі гмкукдлрів, які жахзсомвуырщ мпмбу мсіудоів, цм жгіиплыырщ вномвагедлля, ж ноаглдлля
какпзкайщлм пномпрзрз пмбі жагафу.
У нігпукку уд нозжвмгзрщ гм гоубмгм
нмоухдлля ноавмвзт і кмоайщлмдрзфлзт лмок, а в гдякзт взнагкат –
і гм жагзбдйі пнівомбірлзка. Так, в
йырмку 2013 о. в Кмомйівпрві Вдйзка
Бозралія буйм взявйдлм, цм, нмфзлаыфз ж 1960-т омків мсіудоз пдкодрлмгм нігомжгійу Скмрйалг-Яогу,
якзт буйм вномвагедлм в номрдпрлі
ра дкпродкіпрпщкі угоунмвалля ніг
нозкозрряк, вномгмве кійщкмт гдпярзйірщ взкмозпрмвувайз в гмкукдлрат, цм хзсоуырщ мпмбу, галі нозбйзжлм 80 нмкдойзт гірди, ла ікдла
якзт буйм взгалм лд пноавелі напнморз гйя пдкодрлзт агдлрів нмйіуії [8].
Таєклі мндоауії жапрмпмвуырщпя
ракме гйя жбмоу ілсмокауії ном «нігмжоійзт» гомкагял лавірщ у рзт взнагкат, кмйз лд нйалуєрщпя вігкозрря
козкілайщлмгм номвагедлля. Ваорм
лагмймпзрз, цм нігомжгійз нмйіуії
гдякзт євомндипщкзт гдоеав жапрмпмвуырщ раєклі мндоауії лд рійщкз в рзт
взнагкат, кмйз ілхі кдрмгз омжпйігувалля лд гайз оджуйщрарів, а ла уійкмк одгуйяоліи мплмві: кмйз мгзл
пнівомбірлзк взвмгзрщпя ж мндоауії,
вігоажу е ввмгзрщпя лмвзи. Взжлафдлля кмйа мпіб, які жгарлі взкмлуварз пндуіайщлі жавгалля ж омжкозрря
жймфзллмї гіяйщлмпрі могаліжмвалмї
гоунз абм жймфзллмї могаліжауії в
пдодгзлі, нмроіблм гйя кмейзвмгм
жкдлхдлля озжзків ноз ніггмрмвуі
галзт мпіб гйя взкмлалля пндуіайщлмгм жавгалля. Сйіг жажлафзрз ном
ракі мпмбйзвмпрі кмлсігдлуіилмгм
пнівомбірлзурва в кмлрдкпрі имгм лапйігків. Опмба, яка нмпріилм пнівноауыє ла кмлсігдлуіиліи мплмві жі
пнівомбірлзкмк мндоарзвлмгм нігомжгійу, кає бійщхд гмпвігу ноз взкмлаллі жавгалщ, айд ноз ущмку озжзк
взкозрря її жбійщхуєрщпя в жайделмпрі віг фапу, номрягмк якмгм вмла жла-
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тмгзрщпя ла жв’яжку ж мндоарзвлзк
пнівомбірлзкак. З мпмбмы, яка жайуфдла рійщкз гйя взкмлалля пндуіайщлмгм жавгалля, абм ж уфаплзкмк могаліжмвалмї жймфзллмї гоунз фз жймфзллмї могаліжауіи, кмроі нмгмгзйзпщ
ла пнівомбірлзурвм ж ноауівлзкмк
мндоарзвлмгм нігомжгійу, озжзк взкозрря кдлхд, айд гмпвігу у ракмї
мпмбз кдлхд і лдкмейзвм гм кілуя
взкйыфзрз сакрз гвмоухлзурва [9].
Пдвлі роуглмці пралмвзрщ ракме
вігбіо кагоів гйя кмлпніоарзвлмї омбмрз. Як нмкажує ноакрзка США, ла
вігкілу віг ілхзт взгів омжпйігувалля, які гмоуфаырщпя кмкндрдлрлзк і
бійщх квайісікмвалзк пнівомбірлзкак нмйіуії, гм кмлпніоарзвлмї омбмрз
жайуфаырщпя ндодваелм лмвмнозилярі
ноауівлзкз, які лд каырщ ноакрзфлмгм гмпвігу. У жв’яжку іж узк, раєклі
мндоауії, фз лавояг є агдкварлзк кдрмгмк ніггмрмвкз ра лабурря лавзфмк
агдлруолмї омбмрз лмвзкз пнівомбірлзкакз нмйіуії. Поз вігбмоі калгзгарів гйя уфапрі в раєклзт мндоауіят
гм увагз бдоурщпя таоакрдо жймфзлів,
які каырщ бурз омжпйігувалі, жмвліхліи взгйяг і мпмбзпріплі якмпрі калгзгара. Нанозкйаг, рдклмхкіозт
пнівомбірлзків кмела взкмозпрмвуварз гйя омбмрз пдодг лдгозрялпщкмгм лапдйдлля, і ракд ілхд. Поакрзка
пвігфзрщ, цм ракзи нігтіг є ноавзйщлзк. З ілхмгм бмку, іплує лднзпалд
ноавзйм, в пзйу якмгм ла кмлпніоарзвлу омбмру лдгмуійщлм ланоавйярз
мпіб ж мпмбйзвм нозкірлмы жмвліхліпры. Коік жмвліхлщмгм взгйягу, ваейзвзк сакрмомк взпрунаырщ мпмбзпріплі якмпрі калгзгара, ланозкйаг,
жгарліпрщ гм ікномвіжауії і вкілля
моієлруварзпя в бугщ-якіи пзруауії.
Нд кдлх ваейзвзк сакрмомк є рд,
як пнівомбірлзк нпзтмймгіфлм лайахрмвалзи ла взкмлалля нмгіблмї гіяйщлмпрі, а ракме упвігмкйдлля лзк
лдбджндкз ноз взкмлаллі жавгалля,
кмейзвмпрі номвайу мндоауії. Опмбз,
вігібоалі гйя раєклзт мндоауіи, як
ноавзйм, жвійщляырщпя віг омбмрз в
нмйіудипщкмку віггійдллі абм лавфалля в нмйіудипщкіи акагдкії гм
жакілфдлля мндоауії, цм нмв’яжалм,
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лапакндодг, іж лдбджндкмы їт вніжлалля пвмїкз кмйдгакз. Коік рмгм, їк
лдмбтіглм «капкуварз» прдодмрзнз
кзпйдлля нмйіудипщкзт, які кмеурщ
взгарз в лзт номсдпімлайів. Вваеаєрщпя, ланозкйаг, цм вномвагедлля в
пдодгмвзцд вуйзфлзт рмогівуів лаокмрзкакз вігбуваєрщпя бдж мпмбйзвзт
пкйаглмців. Дйя ущмгм лдмбтіглм
якмкмга фапріхд ж’явйярзпя в ндвлзт
кіпуят, цмб ж фапмк увіирз в гмвіоу
гм жймфзлуів. Оглак вномвагедлля в
жймфзллі гоунз взкагає одрдйщлмгм
вігноауывалля «йдгдлгз», номгукувалля лаигоібліхзт гдрайди мндоауії.
Сдодг кдоівлмгм пкйагу нмйіуії іплує
гукка, цм ж лабурряк агдлрмк гмпвігу жлзкає нмродба кмлромйыварз имгм омбмру. Помрд гуед ваейзвм ноз
бугщ-якіи кмейзвмпрі моієлруварз
агдлра ла рд, цм віл взкмлує жавгалля, нмв’яжалд ж ноавммтмомллмї сулкуієы ра лд нмвзлдл пак нмоухуварз
жакмл. За вігпурлмпрі лайделмгм кдоівлзурва нмйіудипщкі, які бдоурщ
уфапрщ у раєклзт мндоауіят, лд кмеурщ омжоатмвуварз ла гмнмкмгу ж
бмку пвмїт бійщх гмпвігфдлзт кмйдг.
У пвмы фдогу, гйя нмгіблмї пзруауії
таоакрдола и ілха мбправзла: лд вігбуваєрщпя пвмєфаплмї ндодгафі рієї
улікайщлмї ілсмокауії, яку кмеурщ
карз у пвмєку омжнмоягедллі жакмлпніомвалі пнівомбірлзкз, мпмбйзвм рі,
цм ноауыырщ в укмват гйзбмкмї кмлпніоауії. Чапрм раєклзт пнівомбірлзків лавкзплм ввмгярщ в мкалу, жандвляыфз, цм вмлз жавегз жлатмгярщпя
в нмйі жмоу нмйіудипщкзт абм жа лзкз
вдгдрщпя раєклд пнмпрдодедлля, цм
вваеаєкм лднознупрзкзк. З фапмк у
жакмлпніомвалзт пнівомбірлзків нозрунйяєрщпя нмфурря лдбджндкз, вігфурря, цм їт кмеурщ взкозрз як нмйіудипщкзт. Коік нмрдлуіилм лдбджндфлзт пзруауіи, в якзт кмед мнзлзрзпя жакмлпніомвалзи пнівомбірлзк
нмйіуії, віл нмпріилм вігфуває влуроіхлє дкмуіилд ланоуедлля. Тзк лд
кдлх, нмояг іж лаявлзкз нмжзрзвлзкз ланоауываллякз, жаоубіелзи
гмпвіг пвігфзрщ ном лаявліпрщ ракзт
лдгмйіків в могаліжауії кмлпніоарзвлмї гіяйщлмпрі нмйіудипщкзт у жйм-
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фзллмку пдодгмвзці, таоакрдолзт
гйя ноавммтмомллзт могалів ндодваелмї бійщхмпрі гдоеав у пвірі, жмкодка и в Укоаїлі: лзжщкзи сатмвзи
оівдлщ кдоівлзурва ра ілхзт пнівомбірлзків мндоарзвлзт нігомжгійів,
жмкодка лд гмпкмлайд жлалля лзкз
кдрмгів кмлпніоарзвлмї омбмрз; лд
жабджндфдлля гмпрарлщмї бджндкз нмйіудипщкзт, вномвагедлзт у жймфзллі
могаліжауії, номбйдкз ж сілалпувалляк мндоарзвлм-омжхукмвмї омбмрз,
жмкодка вігпурліпрщ гомхди ла жакунівйы пуфаплзт лмвірліт мндоарзвлмрдтліфлзт жапмбів у лзжуі гдоеав, цм
омжвзваырщпя; вігпурліпрщ гйзбмкмгм
алайіжу нозфзл «номвайів» вномвагедлзт пнівомбірлзків нмйіуії у жймфзллд пдодгмвзцд.
Взпймвзкм номнмжзуії, які ракме
кмеурщ пнозярз оджуйщрарзвлмпрі
ракмгм жатмгу, як вномвагедлля храрлзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт
могалів в могаліжмвалд жймфзллд пдодгмвзцд: 1. Рмжомбзрз бійщх фіркі
козрдоії вігбмоу калгзгарів гйя номвдгдлля мндоауіи ж ввдгдлля ра взкмозпралля храрлзт пнівомбірлзків
ноавммтмомллзт могалів у пдодгмвзці

могаліжмвалзт жймфзллзт угоунмвалщ;
2. Рмжомбзрз козрдоії муілкз гіяйщлмпрі гіыфзт пнівомбірлзків ноавммтмомллзт могалів, якзт ланоавйдлм
гйя взкмлалля жавгалщ, які нмродбуырщ гйзбмкмї кмлпніоауії; 3. На нмпріиліи мплмві жгіиплыварз алайіж ра
вдпрз мсіуіилу прарзпрзку ном мбпягз взкмозпралля кмлпніоарзвлзт кдрмгів у гіяйщлмпрі ноавммтмомллзт
могалів, ра одайщлі вроарз мпмбмвмгм
пкйагу, якзт буйм ланоавйдлм гйя
взкмлалля жавгалщ в могаліжмвалд
жймфзллд пдодгмвзцд (у кардоіайщлмку, нпзтмймгіфлмку ра кмоайщлмку
нйалі); 4. Взоіхзрз лаявлу номбйдку
аганрауії гіыфмгм пнівомбірлзка ноавммтмомллмгм могалу ніг фап взкмлалля лзк жавгалля ра ніпйя имгм
жавдохдлля; 5. На гдоеавлмку оівлі
везрз жатмгз цмгм пмуіайщлмгм ра
ноавмвмгм жатзпру мпмбз, яка жайуфаєрщпя гм взкмлалля жавгалщ мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі. 6. Заномвагзрз вдгдлля мсіуіилмї прарзпрзкз
ном вігпмрмк храрлзт пнівомбірлзків,
які жгмгмк прайз ла хйят нмоухдлля
жакмлу.
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Busol O., Semenyuk O. World practice of implementation of full-time law
enforcement officers’ penetration into the organized criminal groups’ environment
As a result of the rapid development of information technology, qualitative changes
in the structure and methods of transnational organized crime groups’ activity are clearly
observed in the world. This necessitates the development of totally new approaches
towards combating organized crime on national and international level. Therefore, it is as
relevant as ever to study international experience in combating crimes committed by
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organized crime groups, in particular, and also to study such aspects as the use of
"undercover agents".
In Ukraine, as in other countries, the prompt penetration of a law enforcement
officer in the criminal environment with a purpose to perform a secret mission is widely
used as a method of solving a crime committed by an organized group or criminal
organization, as set forth in the provisions of the Article 272 of the Criminal Procedure
Code of Ukraine. In many countries, this measure is the main instrument for
counteracting these crimes and it has slightly different names, subjects of sanctioning and
its initiatives, as well as the differences in legal form. However, the long-standing practice
of foreign law enforcement agencies for special operations has highlighted several
shortcomings in such activities. Thus, an analysis of these shortcomings can be very useful
for domestic law enforcement agencies that are not yet fully implementing such measure
as penetrating law enforcement personnel into an organized crime environment. This is a
relatively new measure of operational and search activity that requires deeper scientific
research. The purpose of the article is to analyze and highlight the peculiarities of the
world practice of penetration of law enforcement officers into the criminal environment.
International experience indicates the following shortcomings in the organization of
the conspiratorial activity of police officers in a criminal environment which are quite
typical for law enforcement agencies of the vast majority of countries in the world:
low professional level of management and other employees of operational divisions,
in particular, poor knowledge of the methods of conspiracy activity;
failure to provide sufficient security to police officers penetrated into criminal
organizations;
problems with the financing of search operations, in particular the lack of money for
the purchase of the latest state-of-the-art tactical and technical facilities;
lack of in-depth analysis of the failures of police officers penetrated into the
criminal environment.
The above mentioned shortcomings in the organization of work of staff members
penetrated into the criminal environment to perform a secret mission should be definitely
taken into account when building an effective system of intelligence and
counterintelligence.
The article presents suggestions that can contribute to the effectiveness of such a
method as the penetration of law enforcement officers into an organized crime
environment.
To take right management decisions based on information received by staffers, it is
highly recommended to use artificial intelligence, for which law enforcement agencies
should have the appropriate technical equipment.
Key words: full-time employees, law enforcement agencies, search and operative
activity, organized criminal groups, organized crime environment, secret mission, world
practice, international experience.
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Впрунлі жаувагз
Оплмвмнмймелі – буррєві – йыгпщкі ноава, їтля одайіжауія, взкмозпралля нмкйзкалі жабджндфуварз, рмбрм
гаоалруварз, кілікайщлм лдмбтіглі (жа
ндвлзт іпрмозфлзт мбправзл) укмвз
іплувалля йыгзлз у кмелмку пупнійщпрві. Такі укмвз каырщ бурз лагалі
кмелмку фйдлу вігнмвіглмгм пупнійщпрва, а жодхрмы і кмеліи йыгзлі, гд б
вмла лд ндодбувайа. Орме мглакмвіпрщ, оівліпрщ ракзт буррєвзт укмв –
нозлаиклі, в їтлщмку кілікайщлмку
езррєвм жабджндфувайщлмку взкіоі –
є мглзк іж лаиндодкмлйзвіхзт номявів жапаг йыгялмпрі, гукаллмпрі,
пноавдгйзвмпрі у сулкуімлуваллі
бугщ-якмгм пуфаплмгм пупнійщпрва.
Оглзк іж мплмвлзт жапмбів жабджндфдлля ракмгм пмуіайщлмгм пралу
пйугує ндвла улісікауія, пралгаорзжауія узт ноав і пвмбмг йыгзлз, рмбрм впралмвйдлля жагайщлмйыгпщкзт
(впдпвірліт) вжіоуів, драймлів – рак
жвалзт пралгаорів, якзк каырщ вігнмвігарз ноава і пвмбмгз йыгзлз, гд б і
кмйз б вмла лд ндодбувайа, іплувайа.
Дйя вігнмвіглзт могаліжауіи (гдоеав,
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кіегдоеавлзт мб’єглалщ, кіелаомглзт могалів рмцм) ракі пралгаорз,
жажвзфаи, праырщ абм смокайщлм
(ыозгзфлм) мбмв’яжкмвзкз, абм е,
нозлаиклі, баеалзкз, одкмкдлгауіилзкз. І жавгякз ущмку мглієы ж їтліт
сулкуіи, «омйди» прає жабджндфдлля,
гаоалрувалля буррєвзт ноав і пвмбмг.
Суррєві вйапрзвмпрі ра жагайьлд
нмлярря ноавмйюгзллзт пралгаорів
Рмжгйягувалзк пралгаорак нозракаллі ракі мплмвлі вйапрзвмпрі:
Пдоха нмйягає у рмку, цм уі
пралгаорз сікпуырщ кілікайщлі нмкажлзкз: а) ндвлмгм жкіпру фз б) ндвлмгм мбпягу, фз в) вмглмфап і жкіпру, и
мбпягу буррєвзт ноав йыгзлз.
Доугмю мпмбйзвіпры є рд, цм гм
гмпяглдлля ракзт нмкажлзків жмбмв’яжуырщпя абм жамтмфуырщпя оіжлі
гдоеавз.
Тодря нмйягає у рмку, цм
пралгаорзжувалля кмед прмпуварзпщ
ракме ыозгзфлзт жапмбів жабджндфдлля
буррєвзт
ноав
йыгзлз
(пугмвзт, нмжапугмвзт ра іл.).
Чдрвдора вбафаєрщпя у кмейзвзт
жапмбат кіелаомглмгм внйзву ла гдо-
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еавз, які нмоухуырщ жгагалі пралгаорз: прмпмвлм ыозгзфлм-мбмв’яжкмвзт
пралгаорів ракзкз жапмбакз кмеурщ
бурз оіжлі смокз нозкупмвмгм внйзву
ла гдоеаву-нмоухлзка, а прмпмвлм
одкмкдлгауіилзт пралгаорів – оіжлі
смокз пурм нмйірзфлмгм внйзву.
І лаодхрі, н’яра мпмбйзвіпрщ жажлафдлзт пралгаорів нмйягає в їтліи
жкіпрмвліи
улівдопайщлмпрі,
яка
вмглмфап могаліфлм кає пнмйуфарзпщ
ж
ндвлмы
жайделіпры
їтлщмї
одайіжауії віг кмлкодрлм-іпрмозфлзт
укмв і мбправзл у оіжлзт йыгпщкзт
узвійіжауіят, одгімлат, а ілмгі лавірщ
і в коаїлат. Вкажала вйапрзвіпрщ
ноякм кмлпраруєрщпя у гдякзт
ваейзвзт кіелаомглзт гмкукдлрат
(ланозкйаг, Кмкірдр ж ноав йыгзлз
ООН, вігжлафав, цм ноавм ла
пікдилд езрря кмед вігоіжлярзпщ
жайделм віг пмуім-дкмлмкіфлзт ра
куйщруолзт укмв; а Євомндипщкзи
пуг ж ноав йыгзлз нозиляв
гмкрозлу «кде пвмбмгз омжпугу»
гдоеавз («margin of appreciation»),
яка ндодгбафає, жмкодка, рйукафдлля
Євомндипщкмї кмлвдлуії ном жатзпр
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт
пвмбмг. Оред, бдоуфз гм увагз впі
лажвалі
взцд
вйапрзвмпрі
омжгйягувалзт прал-гаорів, кмела
жаномнмлуварз раку гдсіліуіы їт
жагайщлмгм
нмлярря:
кіелаомглі
пралгаорз буррєвзт ноав і пвмбмг
йюгзлз – уд жакоінйдлі у кіелаомг-

лзт акрат фз гмкукдлрат, рдкпруайьлм улісікмвалі і сулкуімлайьлм
улівдопайьлі (гйя ндвлзт кіелаомглзт мб’єглаль гдоеав) нозлузнз ра
лмокз, які сікпуюрь кілікайьлм лдмбтіглзи абм баеалзи жкіпр і/фз
мбпяг ракзт ноав, жукмвйювалі гмпяглурзк оівлдк омжвзрку пупнійьпрва, а ракме впралмвйююрь мбмв’яжкз гдоеав цмгм їтльмгм жабджндфдлля, мтмомлз і жатзпру ра жа
нмоухдлля їт ндодгбафаюрь лдгарзвлі нмйірзфлі фз юозгзфлі лапйігкз.
Кйапзсікауії
ноавмйюгзллзт
пралгаорів
Кйапзсікауіы ракзт пралгаорів
кмела жгіиплыварз жа оіжлзкз
козрдоіякз. Змкодка:

• жа їтлік буррєвзк (млрзфлзк)
прарупмк – лмкілайщлі (ілхзкз пйм-

вакз, рдокілмймгіфлі абм рдкпруайщлі),
гм якзт лайдеарщ пакі йзхд лажвз
ноав і пвмбмг йыгзлз, цм везрі у
кіелаомглзт акрат, ра сакрзфлі
(жкіпрмвлі), які сікпуырщ у вкажалзт
гедодйат
жкіпрмві
и
мбпягмві
нмкажлзкз ракзт ноав ра пвмбмг;
• жа гдмлрзфлзк прарупмк –
мбмв’яжкмві, врійдлля якзт є смокайщлм-лдмбтіглзк гйя вігнмвіглзт
гдоеав і кмед жабджндфуварзпя лавірщ
жапрмпувалляк кіелаомглзт нмйірзкм-ыозгзфлзт палкуіи, ра одкмкдлгауіилі, які тмф і лд каырщ
смокайщлмї мбмв’яжкмвмпрі, номрд рде
жабджндфдлі палкуіякз кіелаомглмнмйірзфлзкз (кмоайщлм-нмйірзфлзкз);
• жа номпрмомк (рдозрмоією) гії
–
пвірмві
(жагайщлмузвійіжауіилі,
гймбайщлі) ра одгімлайщлі (жмкодка,
кмлрзлдлрайщлі, япкоавзк нозкйагмк
якзт є євомндипщка Кмлвдлуія ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг (1950 о.));
• жа кмймк агодпарів – жагайщлі
(прмпуырщпя упіт йыгди) ра пндуіайіжмвалі (агодпмвалі фйдлак йзхд
ндвлзт пмуіайщлзт пнійщлмр, угоунмвалщ, ланозкйаг: гіряк, еілкак,
біедлуяк);
• жа пуб’єкрмк їт впралмвйдлля
– пралгаорз ООН, ЮНЕСКО, Рагз
Євомнз, Євомндипщкмгм Смыжу рмцм.
Ммейзві и ілхі кйапзсікауії омжгйягувалзт пралгаорів.
Загаймк ед пйіг цд оаж жауваезрз, цм оіжлмкалірлі кйапзсікауії
пралгаорів ноав і пвмбмг йыгзлз нмкйзкалі вігмбоаеарз ру фз ілху їтлы
пндузсіку; а її лайдезрщ лдмгкіллм
боарз гм увагз ноз кмлпроуываллі ра
взкмозпраллі ыозгзфлзт ілпроукдлрів їт жабджндфдлля (рмбрм пнозялля
одайіжауії, мтмомлі і жатзпру) буррєвзт ноав ра пвмбмг йыгзлз.
Запаглзфзк пвірмвзк гмкукдлрмк, лаг якзк, рак бз кмвзрз, лагбугмвуєрщпя упя пзпрдка кіелаомглмноавмвзт пралгаорів буррєвзт ноав і
пвмбмг, є Загайщла гдкйаоауія ноав
йыгзлз, утвайдла Гдлдоайщлмы Апа-
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кбйдєы Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи 10 гоугля 1948 омку.
Як впралмвйдлм лахзкз гмпйігедллякз, ноз її ніггмрмвуі буйм
бджнмпдодглщм взкмозпралм лаукмву
ноауы номсдпмоа Кдкбозгепщкмгм
улівдопзрдру Гдоха Лаурдонатра
(якзи лавфавпя у 1915-1919 омкат ла
ыозгзфлмку сакуйщрдрі Лщвівпщкмгм
улівдопзрдру). Віл у 1945 о. мнубйікував клзгу «Міелаомглзи біййщ
ноав йыгзлз», цм вкіцувайа мглмикдллзи номдкр номнмлмвалмгм аврмомк вігнмвіглмгм гмкукдлра жа ракмы
е лажвмы. Цієы клзгмы (як гмкукдлрайщлм нігрвдогзв вігмкзи номсдпмо
В. Буркдвзф) и кмозпрувайзпщ уфаплзкз омбмфмї гоунз Кмкіпії ж ноав
йыгзлз ООН, ноз смокуйываллі
номдкру Загайщлмї гдкйаоауії ноав
йыгзлз [1].
Пмвага гм гіглмпрі йюгзлз – взтіглзи улівдопайьлзи пралгаор
У пр. 1 жгагалмї Ддкйаоауії жакоінйдлм взтіглзи, лаиваейзвіхзи пралгаор: «Впі йыгз лаомгеуырщпя війщлзкз і оівлзкз у пвмїи гіглмпрі ра
ноават». (Дм одфі, у смокуйываллі
мпрармфлмї одгакуії лавдгдлмгм нмймедлля боав уфапрщ нодгправлзк
Укоаїлпщкмї Рагялпщкмї Смуіайіпрзфлмї Рдпнубйікз в ООН номсдпмо Вмймгзкзо Кмодущкзи; жгмгмк имгм ік’я
буйм нозпвмєлм Ілпрзруру гдоеавз і
ноава Акагдкії лаук Укоаїлз, жаплмвлзкмк якмгм віл був).
Гігліпрщ є лаисулгакдлрайщліхмы пмуіайщлмы вйапрзвіпры кмелмї
йыгзлз, – пйугує рмфкмы вігйіку,
гедодймк упіт буррєвзт йыгпщкзт
ноав. Щм е явйяє пмбмы уд явзцд, у
фмку нмйягає имгм вйапла пурліпрщ?
У вірфзжляліи йірдоаруоі мгла ж
кмейзвзт вігнмвігди ла уі жанзралля
вед номнмлувайапщ клмы у нубйікауії
2002 омку. Так жажлафаймпя, цм алромнла гігліпрь йюгзлз явйяє пмбмы
пакмуілліпрщ йыгзлз як бімпмуіайщлмі
іпрмрз
– улікайщлмгм
омгмвмгм
пуб’єкра, кмрозз умпмбйыє лазвзцзз
оівдлщ омжвзрку бурря ла Здкйі. [2]
Згмгмк ілрдонодрауія лажвалмгм рдокілмнмлярря алайіжувайапщ і омжвзвайапщ у вірфзжляліи ыозгзфліи йірд-
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оаруоі (О. Гозцук, В. Какнм, О. Вмгяллікмв ра ілх.).
Так фз ілакхд, нмвага гм йыгпщкмї гіглмпрі, жабмомла жажіталля ла
лдї, її нозлзедлля, жлдваеалля лабуйз жлафдлля пвірмвмгм пралгаору,
жакоінйдлмгм – ніпйя Загайщлмї гдкйаоауії ноав йыгзлз а нмрік у лзжуі ілхзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів
(жмкодка у Міелаомглмку накрі ном
гомкагялпщкі і нмйірзфлі ноава, Хаорії мплмвлзт ноав Євомнди-пщкмгм
Смыжу рмцм).
Забмомла лдйюгпькмгм нмвмгедлля як улівдопайьлзи пралгаор
Доугзк улівдопайщлзк ноавмйыгзллзк кіелаомглзк пралгаорак (у
ндвлмку пдлпі нмтіглзк віг пралгаору, рак бз кмвзрз, оівлмвдйзкмпрі,
оівлмжлафлмпрі гіглмпрі кмелмї йыгзлз) є жабмомла лдйыгпщкмгм нмвмгедлля, агодпмвала бугщ-якзк пуб’єкрак нубйіфлмї вйагз – лапакндодг
гдоеаві, її могалак, нмпагмвзк мпмбак. Цы жабмомлу буйм жакоінйдлм
ракме у Загайщліи гдкйаоауії ноав
йыгзлз (пр. 5) ра и у лзжуі утвайдлзт ніпйя лдї ілхзт акрів ООН (Міелаомглзи накр ном гомкагялпщкі і
нмйірзфлі ноава (1966 о.); Ддкйаоауія
ном жатзпр упіт мпіб віг карувалщ ра
ілхзт емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм
ракзт, цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів
нмвмгедлля і нмкаоалля (1975 о.);
Кмлвдлуія номрз карувалщ ра ілхзт
емопрмкзт, лдйыгпщкзт абм ракзт,
цм нозлзеуырщ гігліпрщ, взгів нмвмгедлля (1984 о.).
Якд е нмвмгедлля пйіг вваеарз
«лдйыгпщкзк» (лдйыгялзк)?
Є мфдвзглзк, цм гйя ноакрзфлмгм жапрмпувалля рдокілмнмлярря «лдйыгпщкд нмвмгедлля» (жмкодка кмлромйщлзкз і пугмвзкз кіелаомглзкз
ілпрзрууіякз) уди взоаж явлм муілмфлмгм таоакрдоу кає бурз кмлкодрзжмвалзи фз рм у лмокарзвлмку, фз рм
у ноавмжапрмпмвлмку абм ноавмрйукафлмку акрі, а цм е лаикдлхд – у
гмкрозлайщлмку.
Оглзк іж кмейзвзт ваоіалрів взоіхдлля мпраллщмгм жавгалля є кмлпроуиувалля жагайщлмгм взжлафдлля
(гдсіліуії) жажлафдлмгм рдокілмймгіф-
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лмгм взоажу. Тме гайі нодгправзкм
мглу іж лахзт пномб у ущмку ланоякку.
Взгаєрщпя бджжандодфлзк, цм
ндох ліе взявзрз, якд нмвмгедлля
кмед квайісікуварзпщ як лдйыгпщкд,
нмроіблм ндодгмвпік ж’япуварз, якд
нмвмгедлля є вйаплд йыгпщкзк (йыгяліплзк, йыгзлмвзкіолзк, йыгялзк). Загйя нмхуку вігнмвігі ла
мпраллє жанзралля кмед бурз взкмозпралзи, як взгаєрщпя, двозпрзфлзи
нмрдлуіай рак жвалмгм нмродбмвмгм
гмпйіглзущкмгм нігтігу, взтмгяфз ж
якмгм клмы вед номнмлувайзпщ вігнмвіглі козрдоії ноавмвмпрі рзт фз
ілхзт пмуіайщлзт явзц [3]. Снзоаыфзпщ ла лщмгм, взпймвйы лапрунлі
кіокувалля.
Опкійщкз іплувалля і омжвзрмк
бугщ-якмї йыгзлз є ліфзк ілхзк, як
бджндодовлзк нозомглзк номудпмк
жагмвмйдлля її фзпйдллзт оіжлмкалірлзт нмродб у пупнійщпрві (бімймгіфлзт,
кардоіайщлзт, пмуіайщлзт, гутмвлзт
рмцм), рм ж-нмкіе лзт пйіг взоіжлярз
нмродбз лапакндодг езррєжабджндфувайщлі, дкжіпрдлуіилі, – рмбрм ракі, бдж
жагмвмйдлля якзт паки іплувалля
йыгзлз у пупнійщпрві є вжагайі лдкмейзвзк абм цмлаикдлхд лдлайделзк, лднмвлмуіллзк. Вед гавлм впралмвйдлм, цм гм мпралліт лайдеарщ
цмлаикдлхд нмродбз у їеі, мгяжі и
езрйі. Та взгаєрщпя, цм – мпкійщкз
игдрщпя ном іплувалля йыгзлз пакд у
пупнійщпрві, – рм гм ндохмфдогмвзт,
вірайщлзт її нмродб ракме лайдезрщ
лапакндодг нмродба у нмважі гм її
гіглмпрі. Тмку жагмвмйдлля упіт цмилм лажвалзт нмродб і пйіг вваеарз
мбмв’яжкмвмы, мб’єкрзвлм жакмлмкіолмы ндодгукмвмы лайделмгм, нмвлмуіллмгм іплувалля і омжвзрку йыгзлз
у пмуіукі. Цд і гає нігправу вваеарз
гіяйщліпрщ, пноякмвалу ла првмодлля
укмв гйя жагмвмйдлля мжлафдлзт нмродб йыгялмы (йыгзлмвзкіолмы), рмбрм нмвмгедлляк йюгпькзк.
Оред, кмела взплмвзрз, цм йюгяліпрь (йыгзлліпрщ) – уд ракд прав-

йдлля гм йюгзлз ж бмку ілхзт
пуб’єкрів пупнійьпрва, якд гіпрає
взяв у їтліи нмвдгілуі, пноякмвалмї

ла жагмвмйдлля її езррєвм лдмбтіглзт нмродб у нмважі гм її гіглмпрі ра
у жабджндфдллі її гмпрарлікз їедю,
мгягмк ра езрймк. А рмку лавнакз:

гіяйщліпрщ, номрзйделмгм алромнлмгм
пноякувалля, рмбрм раку, цм пноякмвала ла ндодхкмгеалля жагмвмйдллы
бугщ-якмї ж упіт мжлафдлзт нмродб, є
нігправз вваеарз лдйюгпькмю (лдйыгялмы).
Орме, йыгяліпрщ (йыгпщкіпрщ)
фз лдйыгяліпрщ (лдйыгпщкіпрщ) – уд,
вігнмвіглм, ндвлі вйапрзвмпрі рієї фз
ілхмї нмвдгілкз якзтмпщ пуб’єкрів
прмпмвлм ндвлмї йыгзлз (фз рм йыгпщкмгм угоунмвалля), які таоакрдозжуырщпя мб’єкрзвлзк внйзвмк уієї
гіяйщлмпрі ла номудп жагмвмйдлля
дкжзпрдлуіилзт, езррєвм лаиваейзвіхзт йыгпщкзт нмродб.
Взтмгяфз ж лавдгдлмгм, кмела
жаномнмлуварз – жагйя кмейзвмгм
лапрунлмгм мбгмвмодлля – ракі гві
алромнмпмуіайщлі гдсіліуії:
- лдйюгпькд нмвмгедлля – уд
рака гіяйщліпрщ бугщ-якзт вйаглзт
пуб’єкрів пмуіуку, яка ндодхкмгеає
жагмвмйдллы
езррєвм-лдмбтіглзт
нмродб йыгзлз (лапакндодг, у нмважі
її гм гіглмпрі, у їеі, езрйі ра мгяжі);
Зайделм віг оівля емопрмкмпрі
лдйыгпщкмгм нмвмгедлля п йыгзлмы
кіелаомгла ноавмжатзпла ноакрзка
взоіжляє ракі имгм взгз: нозлзедлля
гіглмпрі, карувалля, жймфзлз номрз
йыгялмпрі.
Є нігправз вваеарз, цм лзефзи
оівдлщ лдйыгпщкмгм нмвмгедлля вйапрзвзи бугщ-якмку нмоухдллы бугщякмгм буррєвмгм ноава; і ракд нмоухдлля вед пакм нм пмбі – гає нмрдоніймку нігправу взкагарз кмкндлпауії жавгалмї имку кмоайщлмї хкмгз.
Агед вмлм жавегз нмпягарзкд ла
йыгпщку гігліпрщ.

-жймфзллд лдйюгпькд нмвмгедлля – уд рака гіяйщліпрщ бугщ-якзт

пмуіайщлзт пуб’єкрів, яка уійкмк взкйыфає
кмейзвіпрщ
жагмвмйдлля
езррєвм-лдмбтіглзт нмродб йыгзлз
(лапакндодг, нмродбз у нмважі гм її
гіглмпрі).
І вндохд у впдпвірліи
іпрмоії
кмлкодрзжмвалд смокуйывалля гдкі-
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йщкмт пкйагів ракзт жймфзлів жгіиплзв вйірку 1945 омку Г. Лаурдонатр.
Заномнмлмвалі лзк смокуйывалля у
прарурі Ныолбдожщкмгм розбулайу,
якзи жапугзв гмймвлзт віипщкмвзт
жймфзлуів лаузпрпщкмї Нікдффзлз.
Згмгмк уі смокуйывалля Г. Лаурдонатра взкмозпрмвувайзпя у прарурлзт гмкукдлрат, првмоывалзт ніг
дгігмы ООН гдкійщкмт кіелаомглзт
рзкфапмвзт розбулайів гйя нозряглдлля гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі лзжкз мпіб, взллзт у вфзлдллі
жймфзлів номрз йыгялмпрі. «Вілудк»
омжвзрку жагайщлмї кмлуднуії омжгйягувалзт жймфзлів прайм жакоінйдлля
мгзлагуярз їт пкйагів у пр. 7 Рзкпщкмгм праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, якзи був утвайдлзи у
1968 омуі і ніпйя лайделмї кійщкмпрі
лауімлайщлзт оарзсікауіи, лабув
ыозгзфлмї фзллмпрі у 2002 омуі. І в
ущмку кіелаомглмку акрі ракме гіпрайз вігмбоаедлля (нозлаиклі, кмлуднруайщлм) вігнмвіглі ыозгзфлі
кмлпроукуії Г. Лаурдонатра. А лзлі
упі жгагалі нмймедлля ущмгм Сраруру
вкйыфдлм гм ніггмрмвйдлмгм Кмкіпієы ж кіелаомглмгм ноава ООН номдкру Кмлвдлуії ООН у 2019 о. «Пом
жанмбігалля жймфзлак номрз йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт вфзлдлля»
(уди номдкр нозилярм гм омжгйягу
Гдлдоайщлмы Апакбйдєы ООН).
Оплмвлі взплмвкз
Міелаомглі пралгаорз буррєвзт
ноав і пвмбмг йюгзлз – уд жакоінйдлі

у кіелаомглзт акрат фз гмкукдлрат,
рдкпруайьлм улісікмвалі і сулкуім-

лайьлм улівдопайьлі (гйя ндвлзт
кіелаомглзт мб’єглаль гдоеав)
нозлузнз ра лмокз, які сікпуюрь
кілікайьлм лдмбтіглзи абм баеалзи
жкіпр і/фз мбпяг ракзт ноав,
жукмвйювалі
гмпяглурзк
оівлдк
омжвзрку пупнійьпрва, а ракме
впралмвйююрь мбмв’яжкз гдоеав
цмгм їтльмгм жабджндфдлля, мтмомлз
і жатзпру ра жа нмоухдлля їт
ндодгбафаюрь лдгарзвлі нмйірзфлі фз
юозгзфлі лапйігкз.

Взтіглзк улівдопайщлзк кіелаомглзк пралгаормк є нмвага гм
йыгпщкмї гіглмпрі.
Алромнла гігліпрь йюгзлз явйяє
пмбмы пакмуілліпрщ йыгзлз як
бімпмуіайщлмі іпрмрз – улікайщлмгм
омгмвмгм пуб’єкра, кмрозз умпмбйыє
лазвзцзз оівдлщ омжвзрку бурря ла
Здкйі.
Наибйзефзк
гм
жажлафдлмгм
пралгаору – бджнмпдодглщм нмтіглзк
віг лщмгм – є улівдопайщлзи пралгаор
жабмомлз лдйыгпщкмгм (лдйыгялмгм)
нмвмгедлля.
Наигоубіхзк,
лаиемопрмкіхзк нмоухдлляк ракмгм
пралгаору є жймфзлз номрз йыгялмпрі. Пдохзк гмкрозлайщлзк номдкралрмк пкйагів ракзт кіелаомглзт
жймфзлів був номсдпмо Г. Лаурдонатр
(1945 о.). Ддякі ж имгм смокуйывалщ
взкмозпралі у Рзкпщкмку прарурі
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, а
лзлі ракме у номдкрі Кмлвдлуії ООН
«Пом жанмбігалля жймфзлак номрз
йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт
вфзлдлля», якзи нозилярм гм омжгйягу її Гдлдоайщлмы Апакбйдєы.
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Міжнародні праволюдинні стандарти: поняття, класифікації
Рабілмвзф П. М. Міелаомглі ноавмйюгзллі пралгаорз: нмлярря, кйапзсікауії
Срарры нозпвяфдлм нмважі гм гіглмпрі йыгзлз як ндовзллмгм улівдопайщлмгм
ноавмйыгзллмгм пралгаору. У жв’яжку ж узк номнмлуєрщпя гдсіліуія жагайщлмгм нмлярря йыгпщкмї гіглмпрі. Цд явзцд взжлафаєрщпя як пакмуілліпрщ йыгзлз як бімпмуіайщлмі іпрмрз – улікайщлмгм омгмвмгм пуб’єкра, кмрозз умпмбйыє лазвзцзз оівдлщ
омжвзрку бурря ла Здкйі. Обґоулрмвуєрщпя нмймедлля ном рд, цм бугщ-якд нмхкмгедлля йыгпщкмї гіглмпрі, якд жавегз вігбуваєрщпя ноз нмоухдллі ноав йыгзлз, є
нігправмы взкагарз кмкндлпауії жавгалмї їи кмоайщлмї хкмгз. Взпвірйдллы ущмгм
нзралля ндодгує прзпйа жагайщлмрдмодрзфла таоакрдозпрзка кіелаомглзт пралгаорів
ноав і пвмбмг йыгзлз.
Кйюфмві пймва: кіелаомглі ноавмйыгзллі пралгаорз, кйапзсікауія ноавмйыгзллзт пралгаорів, гігліпрщ йыгзлз.

Рабзлмвзф П. М. Мдегулаомглыд ноавмфдймвдфдпкзд пралгаоры: нмлярзд,
кйаппзсзкаузз
Срарщя нмпвяцдла уваедлзы гмпрмзлпрва фдймвдка как ндовзфлмгм улзвдопайщлмгм ноавмфдймвдфдпкмгм пралгаора. В пвяжз п ързк нодгйагадрпя гдсзлзузя мбцдгм
нмлярзя фдймвдфдпкмгм гмпрмзлпрва. Эрм явйдлзд мнодгдйядрпя как пакмудллмпрщ
фдймвдка как бзмпмузайщлмгм пуцдпрва – улзкайщлмгм омгмвмгм пубчдкра, кмрмоши
мйзудрвмоядр вшпмкзи уомвдлщ оажвзрзя бшрзя ла Здкйд. Обмплмвшвадрпя нмймедлзд м рмк, фрм йыбми водг, лалдпёллши фдймвдфдпкмку гмпрмзлпрву, кмрмоши впдгга
нозфзлядрпя ноз лаоухдлзз ноав фдймвдка, явйядрпя мплмвалздк родбмварщ кмкндлпаузз нозфзлдллмгм кмоайщлмгм водга. Опвдцдлзы ърмгм вмномпа нодгхдпрвудр коаркая мбцдрдмодрзфдпкая таоакрдозпрзка кдегулаомглшт пралгаормв ноав з пвмбмг
фдймвдка.
Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглшд ноавмфдймвдфдпкзд пралгаорш, кйаппзсзкаузя
ноавмфдймвдфдпкзт пралгаормв, гмпрмзлпрвм фдймвдка.

Rabinovich P. International human rights standards: concepts, classifications
The article is dedicated to respect for human dignity as the primary universal human
rights standard. A definition of the general concept of human dignity is therefore
proposed. This phenomenon is defined as the self value of the human being as a bio-social
being, a unique ancestral subject that embodies the highest level of development of
existence on Earth. It is sustained that any injury to human dignity that always occurs
when human rights are violated is a ground for claiming compensation for the moral
damage suffered.
The definition of human rights international standards is built. Standard of inhuman
treatment prohibition isanalyzed.
International standards of human rights and freedoms are enshrined in international
acts or documents, textually unified and functionally universal (for certain international
associations of states) principles and norms that fix the minimum necessary or desired
content and / or scope of such rights due to the achieved level of development of society,
as well as establish the responsibilities of states for their provision, protection and
defense, and for violation of them provide negative political or legal consequences.
Respect for human dignity is the basic universal international standard.
The anthropic dignity of man is the self-worth of man as a biosocial being - a unique
generic subject, which embodies the highest level of development of being on Earth.
The closest to this standard - directly derived from it - is the universal standard of
prohibition of inhuman (inhuman) treatment. The grossest, most brutal violation of such
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a standard is crimes against humanity. Inhuman treatment is such activity of any power
subjects of a society which interferes with satisfaction of vital needs of the person (first of
all, in its respect for dignity, in food, housing and clothes)/
Namely is highlighted more in detail problematic of prohibition crimes against
humanity, role of the H.Lauterpaht in its’ formation, as well as draft of the corresponding
future UN convetion.
The discussion of this issue is preceded by a brief general theoretical description of
international standards of human rights and freedoms.
Key words: international human rights standards, classification of standards, human
dignity
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Про особливості державного
втручання в економіку в окремих
індустріально розвинутих країнах
Згіиплыыфз алайіж мкодпйдлмї
лажвмы праррі номбйдкарзкз гмодфлм
жвдолурзпя гм гмпвігу гдоеавлмгм
внйзву ла дкмлмкіку в ілгупроіайщлзт коаїлат, гд номудпз гдоеавлмгм
вроуфалля в дкмлмкіку іплуырщ номрягмк розваймгм фапу. Дйя ужагайщлдлля таоакрдолзт мпмбйзвмпрди
гдоеавлмгм вроуфалля в дкмлмкіку в
оіжлзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт коаїлат жвдолдкмпщ гм гмпвігу в одгуйываллі дкмлмкікз Кзраы, гдякзт коаїл
Євомнз і США. Рмжгйяг узт мпмбйзвмпрди, бджукмвлм, кмед бурз кмозплзи гйя мгуеалля дкмлмкікз ра нігнозєклзурва Укоаїлз.
Опраллі лаукмві гмпйігедлля ра
нубйікауії, які нозпвяфдлі нзралляк
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм внйзву ла
дкмлмкіку ра нігнозєклзурвм в
мкодкзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт
коаїлат є у ноімозрдрі в омбмрат ракзт вігмкзт вірфзжлялзт вфдлзт
ыозпрів ра дкмлмкіпрів як Т. І. Єсзкдлкм, П. С. Єцдлкм, Т. О. Кмймкмєущ, А. І. Козпмварзи, О. П. Рябфдлкм, Н. О. Саліаткдрмва, Д. М. Срдфдлкм ра гдякзт ілхзт. Окодкі апндкрз

гдоеавлмгм внйзву ла дкмлмкіку ра
нігнозєклзурвм (в мкодкзт їт псдоат ра гайужят рмцм) взкйагдлі в
омбмрат ракзт вірфзжлялзт гмпйіглзків, як А. І. Бдойаф, Д. В. Коавумв,
В. І. Куозйм, О. В. Макаоа, З. Макаоута, В. Ю. Пмйараи, В. М. Срмика,
Л. А. Шваика, В. Щдобзла, В. Юофзхзл ра багарщмт іл.
Мдрмы галмї праррі є нмгайщха
омжомбка нзралщ цмгм гмпйігедлля
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм внйзву ла
дкмлмкіку ра нігнозєклзурвм в
мкодкзт ілгупроіайщлм омжвзлурзт
коаїлат ра омжгйяг кмейзвмгм жаномвагедлля ущмгм гмпвігу гм номудпів
одгуйывалля дкмлмкікз лахмї коаїлз.
Пмфармк одсмокувалля дкмлмкікз в Кзраипщкіи Наомгліи Рдпнубйіуі
номихйм в ндоімг 1979-1991 оо. В
рми фап вгаймы уійщмвмы кмгдййы
дкмлмкіфлмї одсмокз номгмймхувайапя рака мозгілайщла смока ж'єглалля нйалу и озлку, жа якмы у псдоі дкмлмкікз в 1979-1983 омкат налувайм гапйм: «нйал – гмймвлд, озлмк –
гмнмкіелд», а в 1984-1991 омкат –
«могаліфлд нмєглалля нйалу и озл-
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ку» в оаккат пмуіайіпрзфлмгм нйалмвмгм рмваолмгм гмпнмгаопрва, цм пуномвмгеуваймпя оагзкайіжауієы дкмлмкіфлмї одсмокз, кілудвмы кдрмы
якмї в 1993 о. буйм првмодлля «пзпрдкз пмуіайіпрзфлмї озлкмвмї дкмлмкікз. Рджуйщрармк ущмгм праймпя, цм
ланозкілуі ХХ прмйірря Кзраи уед
взихмв ла гоугд кіпуд у пвірі нм жайуфдллы ілмждклзт канірайів, і нмлаг
170 гдоеав пвіру кайз пвмї каніраймвкйагдлля у КНР.
І уі номудпз розваырщ гм лзлі.
Так, жа галзкз Мілкмкдоуії КНР,
йзхд жа ндохі 10 кіпяуів 2019 омку у
Кзраї буйз жаплмвалі 33 407 лмвзт
кмкналіи жа уфапры ілмждклмгм канірайу, а ноякі ілмждклі ілвдпрзуії в
дкмлмкіку кмлрзлдлрайщлмї фапрзлз
Кзраы жбійщхзйзпя в оіфлмку мбфзпйдллі ла 6,6% – гм $107,4 кйог. З 1
піфля ущмгм омку в Кзраї впрунзв в
пзйу лмвзи жакмл ном ілмждклі ілвдпрзуії, якзи кіпрзрщ 41 прарры, кмела
ж якзт одгуйыє взкмозпралля, жатзпр,
уноавйілля ілмждклзкз ілвдпрзуіякз,
вігнмвігайщліпрщ прмоіл, а ракме омжхзодлля гмпруну ілмждклзт ілвдпрмоів гм кзраипщкмгм озлку [1].
Іпрмозфлм вроуфалля гдоеавлзт
могалів у коаїлат Затіглмї Євомнз в
дкмлмкіфлі номудпз жкілываймпщ віг
нмвлмї її вігпурлмпрі гм пщмгмгліхлщмї в рмку фз ілхмку прундлі бджнмпдодглщмї акрзвлмпрі.
У гдоеават-фйдлат ЄС лдкає
єгзлмгм омжукілля кмлуднуії ра мбпягу дкмлмкіфлмгм ноава (Law of the
Economy), айд мглакмвм омжукієрщпя
омйщ, яку ноавм кмед і нмвзллм гоарз
в одгуйываллі дкмлмкікз [2, п. 87].
Нзлі в Євомні пнмпрдоігаєрщпя жагайщла рдлгдлуія цмгм «уіймгм кмкнйдкпу ілпрзрууіилзт ра номудгуолзт
одсмок, які гаырщ жкмгу ЄС: впралмвзрз єгзлі ноавмві оаккз ра ілпрзрууіилу проукруоу смокувалля номпрмоу пвмбмгз, бджндкз ра ыпрзуії, нмкйапрз коаи нозилярры наоайдйщлзт
жакмлмгавфзт акрів і р. іл…», ном цм
жажлафаырщ вірфзжлялі гмпйіглзкз ж
кіелаомглмгм ноава [3, п. 193].
Айд у ущмку кмлрдкпрі ваорм нігрозкарз гукку рзт гмпйіглзків, якз
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кардгмозфлм жапрдоігаырщ номрз пйінмгм кмніывалля жакмогмллмгм гмпвігу одгуйывалля дкмлмкікз, а пакд –
нозилярря в лахіи коаїлі Екмлмкіфлмгм Кмгдкпу, ймгіфлм ра ноавзйщлм
аогукдлруыфз пвмы рмфку жмоу рзк,
цм нодгкдр одгуйывалля ущмгм Кмгдкпу «мкодпйзрз лдкмейзвм, мпкійщкз віл купзв бз одгуйыварз впі пупнійщлі віглмпзлз у псдоі дкмлмкікз, у
рмку фзпйі: агкіліпроарзвлі, роугмві,
сілалпмві, нмгаркмві, ждкдйщлі, дкмймгіфлі рмцм» [4, п. 15].
В якмпрі пвмєоіглмгм пнівіплувалля гдоеавлмгм одгуйывалля і озлкмвмї дкмлмкікз кмела нодгправзрз
пзпрдку гдоеавлмгм нйалувалля у
Фоалуії, яка номихйа ндвлі дранз
озлкмвмгм омжвзрку. Дйя псдоз дкмлмкікз Укоаїлз пйіг взжларз кмейзвзк жанмжзфдлля ж гмпвігу Фоалуії
рд, цм ілгзкарзвлзи нйал у коаїлі лд
кає гзодкрзвлмгм жлафдлля, тмф і
нозикаєрщпя Науімлайщлмы апакбйдєы (наойакдлрмк). Віл мтмнйыє мбкдедлу кійщкіпрщ мбмв'яжкмвзт жавгалщ і кає бійщх пноякмвалзи, одкмкдлгауіилзи таоакрдо, нм пурі, є
жвдгдлляк номнмжзуіи оіжлзт гдоеавлзт ілпрзрурів і лдуоягмвзт могаліжауіи. Оглак уд лд мжлафає, цм имгм
омйщ як ілпроукдлра уноавйілля омжвзркмк дкмлмкікз каймжлафуца –
мкодкі имгм уійщмві жавгалля, а пакд:
прмпмвлм жкдлхдлля капхрабів бджомбірря, прозкувалля ілсйяуії, мбкдедлля нігвзцдлля жаомбірлмї нйарз,
нігвзцдлля рдтлмймгіфлмгм оівля
взомблзурва, нмйінхдлля номсдпіилмї ніггмрмвкз кагоів, взоівлывалля
нйаріелмгм і рмогмвдйщлмгм байалпів,
гуед ваейзві гйя езррєгіяйщлмпрі
нігнозєкпрв. Цд жукмвйдлм лд рійщкз
і лд прійщкз акруайщліпры нмпралмвкз
ракзт номбйдк, пкійщкз рзк, цм вмлз
бджнмпдодглщм абм нмбіфлм нмродбуырщ нозлузнмвзт жкіл сілалпмвмї і
кодгзрлмї нмйірзкз гдоеавз, цм є
мплмвмы дкмлмкіфлмгм пдодгмвзца [5,
п. 46-47].
Фоалуія омжвзває омжгайуедлзи
пмуіайщлзи пдкрмо і ноз ущмку лакагаєрщпя жгйагеуварз проукруолі гзпномнмоуії дкмлмкікз хйятмк ілрдо-

Про особливості державного втручання в економіку в окремих . . .
вдлуіи ж быгедру [6, п. 128]. Сурщ
проардгіфлмгм нйалувалля у Фоалуії
нмйягає у взбмоі гмймвлзт ноімозрдрів омжвзрку лауімлайщлмї дкмлмкікз,
номвіглу омйщ у одайіжауії якзт вігігоає гдоеава. У ущмку ланоякі у 2005
о. ноз Міліпрдопрві быгедру, гдоеавлзт оатулків ра гдоеавлмї пйуебз
буйм првмодлд Гдлдоайщлд уноавйілля
ж нзралщ кмгдоліжауії гдоеавз, якд
гмнмкагає кіліпрдопрвак у омжомбуі
проардгії одсмокувалля ра вномвагедллі їт номдкру роалпсмокауії,
лмвмї кдрмгмймгії, ілпроукдлрів ра
ноакрзк, жгіиплыє мндоарзвлзи пуномвіг номудпів і їт жагайщлу кммогзлауіы. Айд ж 2008 о. мплмвлмы сулкуієы ущмгм уноавйілля є жгіиплдлля
гіяйщлмпрі в оаккат лмвмї номгоакз
цмгм кмгдоліжауії гдоеавз. Сакд в
2008 о. вндохд Поджзгдлр Рдпнубйікз Фоалуія Нікмйя Саокмжі ра уояг
жанмфаркмвуырщ номгоаку гіаглмпрзкз гйя ндодвзжлафдлля номпрмоу гіяйщлмпрі нубйіфлмї нмйірзкз и аганрауії гм взкмг пупнійщпрва, цм мрозкайа лажву Гдлдоайщла одвіжія гдоеавлмї нмйірзкз (Rиvision Gиnиrale des
Politiques Publiques - RGPP) [7], жа
гмнмкмгмы якмї лзлі номгмвеуєрщпя
оауімлайщла дкмлмкіфла нмйірзка
удлроайщлмї вйагз.
У Вдйзкмї Бозралії лд буйм ндоімгу, кмйз дкмлмкіка кмгйа сулкуімлуварз війщлм віг гдоеавлмгм одгуйывалля рмгм абм ілхмгм взгу, тмф
имгм нмхзодлля і ланоякмк жкілывайзпя. Сщмгмглі Вдйзка Бозралія номвмгзрщ гмвмйі акрзвлд быгедрлд сілалпувалля дкмлмкіфлзт (нмв’яжалзт
ж омжвзркмк ілсоапроукруоз и лаомцувалляк нмрдлуіайу мкодкзт гайужди дкмлмкікз) ра пмуіайщлзт номгоак [6, п. 128]. Піпйя жакілфдлля
Доугмї пвірмвмї віилз фзпйм жакмлів,
цм одгуйыырщ дкмлмкіку, у Вдйзкіи
Бозралії жлафлм жомпйм і розкаєрщпя
и лзлі. Навірщ урвдогедлля у гоугмї
нмймвзлі ХХ прмоіффя смок ра емопркзт кдрмгів одгуйывалля, нозракаллзт Уоягу М. Тдрфдо, лд нозжвдйм гм «нмвдолдлля ла бійщх лзжщкзи
оівдлщ гдоеавз», як буйм мбіуялм
ноєк’єо-кіліпромк.
Ндмйібдоайщла

кмгдйщ гдоеавлмгм одгуйывалля у
Вдйзкіи Бозралії нмхзозйа пвіи
внйзв ла кмйм кмкулайщлзт нігнозєкпрв ра ілхі пдкрмоз дкмлмкікз [8,
п. 47].
Поавмва бажа Вдйзкмї Бозралії,
лапакндодг, нмв'яжала іж ракзкз ілпрзрууіякз, як: дкмлмкіфла бажа галзт; сілалпмві прзкуйз, уілз и гмтмгз, кодгзр, жмвліхлщмдкмлмкіфла рмогівйя; кмлмнмйії і жйзрря; одгуйывалля нмвдгілкз ла озлку, жатзпр пнмезвафів, ілрдйдкруайщла вйапліпрщ,
кмлромйщ жа лавкмйзхлік пдодгмвзцдк. Ддоеавлд одгуйывалля нігнозєклзурва, ндох жа впд, жапрмпмвуєрщпя у ракзт гайужят дкмлмкікз, як
пійщпщкд гмпнмгаопрвм, озблд гмпнмгаопрвм, длдогдрзка, роалпнмор. Екмлмкіфлд жомпралля у Вдйзкіи Бозралії лд в мпраллы фдогу жукмвйдлд
прабійщліпры нмгаркмвмї пзпрдкз [6].
Помрягмк кійщкмт мпралліт гдпярзоіф
гайужі дкмлмкікз ра нігнозєклзурва
в коаїлі лауімлайіжувайзпя і гдлауімлайіжувайзпя, уілз и гмтмгз буйз
нодгкдрмк мбмв'яжкмвмгм гмбомвійщлмгм кмлромйы, омбзйзпя пномбз кмлромйы віглмпзл в номкзпймвмпрі
хйятмк жакмлмгавфзт мбкдедлщ,
«гедлрйщкдлпщкзт угмг» і р.н. [9].
Тмбрм, у Вдйзкіи Бозралії взбіокмвд
ноавмвд вроуфалля гдоеавз в дкмлмкіку лд буйм взнагкмвзк і кмомркмпромкмвзк. Срмпмвлм пуфаплзт номглмжів ваорм нігрозкарз гукку ном
рд, цм ла лзліхліи ндоімг кмед нознапрз ндоімг нозпкмодлля проукруолзт жкіл, рмбрм смокувалля лмвмгм
дкмлмкіфлмгм ра ілпрзрууіилмгм пдодгмвзца, цм нмродбуварзкд ракме
жкілз дкмлмкіфлмї нмйірзкз у рзт
коаїлат, які тмрійз б номгмвезрз
акрзвлі наорлдопщкі віглмпзлз ж Вдйзкмы Бозралієы. Цд нмвлмы кіомы
прмпуєрщпя и Укоаїлз [10].
Позкйагмк кйапзфлмї узвійіжмвалмї кмгдйі одгуйывалля пмуіайщлмозлкмвмї дкмлмкікз є хвдгпщка кмгдйщ одгуйывалля. Сурщ гдоеавлмгм
одгуйывалля дкмлмкікз Швдуії нмйягає в какпзкайщлмку жомпраллі взомблзурва і омжвзрку нігнозєклзурва
нозварлмгм пдкрмоу і якмкмга бійщ-
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хмку ндодомжнмгійі гдоеавмы фапрзлз нозбурку фдодж номгодпзвлу нмгаркмву пзпрдку і гдоеавлм-пмуіайщлу
ілсоапроукруоу
гйя
нігвзцдлля
езррєвмгм оівля ндодпіфлмгм лапдйдлля. Взкйзкає жатмнйдлля рми
сакр, цм Швдуія пноякмвує бійщхд
50% ВВП гйя сілалпмвмгм жабджндфдлля взкмлалля гдоеавмы її дкмлмкіфлзт сулкуіи і взоіхдлля уіймї
лзжкз пмуіайщлзт жавгалщ [6, п. 129].
Ддоеавла нігрозкка в коаїлі кмед
лагаварзпя лаикдлх кмбійщлзк ра
нозвабйзвзк у пдлпі нігнозєклзурва
гайужяк, ракзк як: фмола кдрайуогія,
пуглмбугувалля и гіолзфмгмбувла
номкзпймвіпрщ. За хвдгпщкзк жакмлмгавпрвмк в мкодкзт взнагкат гдякі
гдоеавлі нігнозєкпрва, які нозжлафдлі гйя взкмлалля мпмбйзвзт гдоеавлзт сулкуіи уноавйілля, лавірщ є
кмлмнмйіякз. Цд прмпуєрщпя ракзт
гайужди пупнійщлмгм езрря як взомблзурвм дйдкромдлдогії, роалпнмор,
нмхра ра жв'яжмк [11, п. 434-438]. Пмруелзи гдоеавлзи внйзв у псдоі
нігнозєклзурва у Швдуії нігрвдогеує гмкрозла омжбугмвз пмуіайщлм
моієлрмвалмї озлкмвмї дкмлмкікз, яка
ндодгбафає удлроайіжауіы бйзжщкм
33% ВВП йзхд жа оатулмк лдноякмгм ра ндопмлайщлмгм мнмгаркувалля
[6, п. 130], цм буйм б лд кмейзвм бдж
жапрмпувалля агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапмбів ра жатмгів.
Як і у бійщхмпрі жатіглмєвомндипщкзт коаїл у Філйялгії лаиваейзвіхзк ілпроукдлрмк гдоеавлмгм одгуйывалля дкмлмкікз є мнмгаркувалля. Як і гйя жгагалзт взцд коаїл, гйя
Філйялгії ракме таоакрдолзи взпмкзи оівдлщ ноавмвмгм одгуйывалля
дкмлмкікз і вагмкд вроуфалля гдоеавз у псдоу нігнозєклзурва. Сзпрдка
мнмгаркувалля коаїлз кає кійщка
ноякзт і лдноякзт нмгарків. Гмймвлзк ноякзк нмгаркмк є нмгармк ла
гмтмгз, кмкулайщлзи ра каилмвзи
нмгаркз. Наиваейзвіхзк лдноякзк
нмгаркмк є нмгармк ж мбмомру, кзрлі
нмгаркз, взоівлывайщлзи нмгармк і
акузжз ла аврмкмбійі, айкмгмйщлі ланмї, рырыл ра гдякі ілхі рмваоз. Поз
ущмку нмгаркмві могалз Філйялгії
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лагійдлі ноавакз гіжлалля ра пйігпрва. Вірфзжляла гмпйіглзуя номбйдк
одгуйывалля дкмлмкікз Л. А. Шваика [11, п. 439] вігкіфає, цм гдоеавлі
ра ланівгдоеавлі кмкналії коаїлз
пралмвйярщ 14% жагайщлмї кійщкмпрі
вдйзкзт номкзпймвзт кмкналіи Філйялгії. Вмлз жабджндфуырщ 35% жагайщлмгм номгаеу, взкмлуырщ 30% мбпягу дкпнморлзт мндоауіи, жмпдодгеуырщ ла пвмїт взомблзурват 25%
омбмфмї пзйз. Укмвз гйя вдгдлля
біжлдпу у Філйялгії, вкйыфаыфз жакмлмгавфд жабджндфдлля, гмпрунліпрщ
сілалпмвзт одпуопів, нігрозкка гдоеавз, вігпурліпрщ быомкоарії і кмоунуії вігнмвігаырщ упік укмвак гйя
жомпралля кмлкуодлрмпномкмелмпрі
дкмлмкікз ра нігнозєклзурва [12,
п. 48].
Сдодг жатмгів ноавмвмгм одгуйывалля дкмлмкікз ра нігнозєклзурва
жлафлд кіпуд нмпігає жабджндфдлля
жгмомвмї ра гієвмї кмлкуодлуії. Цзкз
нзраллякз у Філйялгії жаикаєрщпя
Рага ж взвфдлля кмлкуодлуії ноз
Міліпрдопрві рмогівйі і номкзпймвмпрі
ра Вігмкпрвм ж нзралщ кмлкуодлуії,
якзк нігнмоягкмвуырщпя губдолпщкі
ноавйілля. Ці гдоеавлі могалз у пвмїи омбмрі кдоуырщпя алрзкмлмнмйщлзк жакмлмгавпрвмк Філйялгії, кдра
якмгм – «жатзпр жгмомвмї кмлкуодлуії» віг ноакрзкз лдмбґоулрмвалзт
мбкдедлщ. У рми ед фап кдеат сілпщкмгм жакмлмгавпрва гіяйщліпрщ нігнозєкпрв нмвліпры лджайдела. Ддоеава взжлафає йзхд жагайщлі укмвз
гіяйщлмпрі кмкналіи фдодж жакмлмгавпрвм, гомхмву и кодгзрлу нмйірзку,
вайырлзи кмлромйщ, мнмгаркувалля,
ноавзйа рдтлікз бджндкз, лмокз цмгм
жатзпру лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца,
пралгаорз рмцм [11, п. 440].
У Бдйщгії оаліхд жагайщлзк ноавзймк буйм лдвроуфалля гдоеавз в
дкмлмкіфлу гіяйщліпрщ, жа взляркмк
жгіиплдлля гдоеавмы кмлромйы жа
кмкулайщлзкз нмпйугакз. Оглак
влапйігмк впруну Бдйщгії в ЄС вроуфалля гдоеавз в дкмлмкіку буйм жлафлм нмхзодлд і омжвзлурд, цм взкйзкалм лдмбтігліпры омжв'яжалля
дкмлмкіфлзт номбйдк і взкмозпралля
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ндодваг впруну гм ЄС. Пмфармк уієї
рдлгдлуії нмкйагдлзи у 1959 p., кмйз
буйм нозилярм ояг жакмлів віглмплм
дкмлмкіфлмгм і, жмкодка, номкзпймвмгм и одгімлайщлмгм омжвзрку. Ця нмйірзка жгмгмк буйа гмнмвлдла гдоеавлзкз гаоалріякз і кодгзракз, ілвдпрзуіилзкз прзкуйакз і нмгаркмвзкз
нійщгакз. Ці жапмбз одгуйывалля
првмозйз мплмву гйя нмпріилмгм нйалувалля в смокі н'ярзоіфлзт дкмлмкіфлзт нйалів, цм омжомбйяырщпя
гдоеавлзк вігмкпрвмк і Быом дкмлмкіфлмгм нйалувалля (Bureau de
Programmation Economique) [2, п. 90].
Опмбйзвіпры ноавмвмгм одгуйывалля
дкмлмкіфлзт номудпів у Бдйщгії є рд,
цм, жа Закмлмк 1970 p., уояг кає
ноавм лагаварз одгімлайщлу, гайуждву
і рдтлмймгіфлу гмнмкмгу ілвдпрмоак,
цм кмед лабуварз смокз нійщгмвзт
номудлрлзт правмк нм кодгзрат, нмгаркмвзт нійщг рмцм. Філалпмва гмнмкмга ракме кмейзва у смокі рак
жвалзт «progress contracts», хйятмк
якзт, гйя кмкнйдкплзт номдкрів рдтлмймгіфлмгм і номкзпймвмгм омжвзрку,
гдоеава номнмлує хзомкд кмйм дкмлмкіфлзт прзкуйів. [2, п. 90].
Ддоеавлд вроуфалля в дкмлмкіку,
ла гукку Д. Огозфа, є нмпріилзк
ноавзймк в іпрмоії США – лаибійщх
омжвзлурмї коаїлз Півліфлмї Акдозкз
[13, п. 9]. Ддоеава в мпмбі гдоеавлзт
одгуйярзвлзт агдлрпрв (алаймгів вірфзжлялзт пйуеб, ілпндкуіи, агдлрпрв)
кає пзйщлзи внйзв ла дкмлмкіку,
якзи гіє в кікомпроукруоат дкмлмкікз [14, п. 3]. Айд дкмлмкіфла пзпрдка
США таоакрдозжуєрщпя як «жкіхала», ндодваелм як озлкмва дкмлмкіка, в якіи гдоеава оіжлзкз жапмбакз
ра жатмгакз внйзває ла сулкуімлувалля озлкмвмї пзпрдкз, ном цм козрзфлм вігкіфаырщ як вігмкі вірфзжлялі вфдлі [15, п. 7–25], рак і кмймгі
гмпйіглзкз акдозкалпщкмї кмгдйі
одгуйывалля мкодкзт псдо ра гайужди пупнійщлмгм езрря [16, п. 142–
147]
На гукку П. Сакудйщпмла, нігпзйдлля омйі гдоеавз в США жлатмгзрщ вігмбоаедлля в жлафлмку омжхзодллі ноякмгм одгуйывалля дкм-

лмкіфлмгм езрря, омжхзодллі псдоз
гдоеавлмгм кмлромйы, ніг які в США
нігнагаырщ впд лмві и лмві взгз гіяйщлмпрі [17, п. 278, 286, 302]. США
акрзвлм взкмозпрмвуырщ сіпкайщлзи
нмрдлуіай ндопмлайщлмгм нмгарку, лд
вгаырщпя гм жлафлмгм омжхзодлля
кде пмуіайщлмгм мнмгаркувалля, пнмвігуырщ проардгіы нмкіокмвалмї сіпкайщлмї дсдкрзвлмпрі кмонмоарзвлмгм
нмгарку і лд улзкаырщ омжвзрку мнмгаркувалля каила. Айд ла вігкілу віг
Затіглмї Євомнз США лд вваеаырщ
жа гмуійщлд жакйагарз вагмкі сіпкайщлі жавгалля у мнмгаркувалля номудпів пнмезвалля. Така нмгаркмва
проукруоа пвігфзрщ ном баеалля уієї
коаїлз жакоінзрз мплмвлд нмгаркмвд
лавалраедлля жа віглмплм жабджндфдлзкз номхаокакз пупнійщпрва і вмглмфап првмозрз пнозярйзвд нмгаркмвд пдодгмвзцд гйя нігнозєклзурва
як ндодгукмвз жомпралля ВВП [6,
п. 130].
Дмпйіглзкз какомдкмлмкіфлмгм
одгуйывалля нігнозєклзурва США
взжлаырщ, цм гм фапів дкмлмкіфлмсілалпмвмї козжз 2008-2010 оо. кдталіжк одгуйывалля озлку США
вваеавпя лаибійщх вігноаущмвалзк,
бм алі ноякд, алі мнмпдодгкмвалд
вроуфалля гдоеавз в дкмлмкіку лд
взкйзкайм лдбаеалмї гдсмокауії мплмв жкіхалмї дкмлмкікз. В мплмву
сулкуімлувалля дкмлмкікз США
нмкйагдла «дкмлмкіка номнмжзуії»,
якіи вйапрзва ігдя удлроайщлмї омйі
озлку. Ддоеава одгуйыє уноавйілпщкі
віглмпзлз сулкуімлувалля нігнозєкпрв, оажмк ж рзк жабджндфує їт пвмбмгу, прзкуйыє фдплу гіймву акрзвліпрщ і каоає рзт, трм іглмоує ноавм и
ілрдодпз пуб'єкрів озлку. Рзлкмвд
пакмодгуйывалля США гмнмвлыєрщпя гдоеавлзк і смокуєрщпя у кдталіжк уійдпноякмвалмгм какомдкмлмкіфлмгм одгуйывалля. Впд уд нозлмпзрщ кмозпрщ дкмлмкіуі ра нігнозєклзурву [18, п. 359-360].
На гукку акдозкалпщкмгм іпрмозка А. Боілкйі в лаибійщх пкоурлі
гйя нігнозєклзурва США фапз Уояг
коаїлз нмпзйыє пвмє вроуфалля в
одгуйывалля мкодкзт гайужди дкмлм-
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кікз гйя нмндодгедлля лдгарзвлзт
явзц, вігігоаыфз ноз ущмку взоіхайщлу омйщ [19, п. 920].
Сдодг жатмгів ра жапмбів ноавмвмгм одгуйывалля озлку США ваейзвд
кіпуд нмпріилм нмпігайм номгоакувалля дкмлмкікз, якд мтмнзйм омжомбйдлля ра одайіжауіы жагайщлмсдгдоайщлзт і одгімлайщлзт номгоак.
Ддоеавлд одгуйывалля дкмлмкікз
США хзомкм взкмозпрмвує гомхмвм-кодгзрлу нмйірзку, жмкодка нмйірзку гдоеавлзт жакмвйдлщ. Завгякз
гдоеавлзк жакмвйдлляк ноакрзфлм
буйз првмодлі ракі гайужі дкмлмкікз
США, як армкла, адомкмпкіфла номкзпймвіпрщ, дйдкромрдтліфла ра іл. У
одгуйываллі уноавйілпщкзт віглмпзл
у США нмкірлд кіпуд жаикає сіпкайщла нмйірзка, яка нмйягає у впралмвйдллі ракмгм одезку гдоеавлмгм
мнмгаркувалля і гдоеавлзт взроар,
кмйз вмлз гмнмкагаырщ гапзрз кмйзвалля дкмлмкіфлмгм узкйу, пнозярз
взпмкмку оівлы жаилярмпрі, мбкдеуварз ілсйяуіы абм нмк'якхуварз
жапріи. Поз ущмку, вмймгіыфз лаинмруеліхзк пдодг омжвзлдлзт коаїл
лаукмвм-рдтліфлзк
нмрдлуіаймк,
США лакагаырщпя жбдодгрз вйаплі
нмжзуії коаїлз-йігдоа. На гукку
акдозкалпщкмгм вфдлмгм-дкмлмкіпра
М. Вдигдлбаука [20, п. 46], жагайщла
рдлгдлуія одгуйывалля нігнозєклзурва є ракмы, цм номгмвеуєрщпя нм
взптігліи роаєкрмоії.
За ігдайакз кйапзфлмгм канірайіжку laissez-faire, дкмлмкіка США таоакрдозжуєрщпя як жкіхала («mixed»)
пзпрдка. Ддоеава кає пзйщлзи внйзв
ла дкмлмкіку, номлзкає в кікомпроукруоз дкмлмкікз ра сулкуімлувалля
дкмлмкіфлмї пзпрдкз. Хмф, як і оаліхд, нозварлі нігнозєкуі нозикаырщ
бійщхіпрщ оіхдлщ ла вйаплзи омжпуг,
їт псдоа пкмомфуєрщпя, а вігнмвіглм
псдоа гдоеавлмгм внйзву жбійщхуєрщпя [2, п. 95].
Впд уд ра ілхі нмйірзфлі ра дкмлмкіфлі фзллзкз пнозяырщ рмку, цм
вдйзфджлзи дкмлмкіфлзи нмрдлуіай
США бджнмпдодглщм взжлафає їтлы
нмйірзфлу кмгурліпрщ, цм кає омжгайуедлзи номяв у кіелаомглзт дкм-
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лмкіфлзт віглмпзлат. Змкодка, внйзв
Снмйуфдлзт Шрарів ла гіяйщліпрщ
Свірмвмгм балку, МВФ, СОТ, Екмлмкіфлмї і пмуіайщлмї оагз ООН ра
іл. є бджжандодфлзк [21].
Нанозкілуі ракме ваорм нігрозкарз взплмвмк [6, п. 129] ном рд, цм
євомндипщка ра пвірмва ілрдгоауія
пуномвмгеуєрщпя одгімлайщлмы нмгаркмвмы кмлвдогдлуієы, айд лд фзлзрщ
взжлафайщлмгм внйзву ла омжвзрмк
пвірмвмгм мнмгаркувалля. Тозває пвмєоігла бмомрщба кіе мб’єглалмы Євомнмы ж її баеалляк мбкдезрз сулкуімлувалля війщлмгм озлку дсдкрзвлзк вроуфалляк гдоеавз у пмуіайщлм-дкмлмкіфлі номудпз и одхрмы
взпмкмомжвзлдлзт коаїл пвіру, які
ндодкмлалі у бійщхіи дсдкрзвлмпрі
озлкмвмгм пакмодгуйывалля, ліе
сілалпмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз.
Оред, гзвйяфзпщ ла номалайіжмвалі нозкйагз гдоеавлмгм вроуфалля
в дкмлмкіку в мкодкзт ілгупроіайщлм
омжвзлурзт коаїлат, у жакмогмллмку
гмпвігі ноавмвмгм внйзву гдоеавз ла
дкмлмкіку пнмпрдоігаырщпя гдцм пнійщлі озпз. Наивзжлафліхмы ж лзт є
пноякувалля ла дсдкрзвліпрщ сулкуімлувалля дкмлмкікз і озлкмвзт
пзй, кмйз прунілщ і смока гдоеавлмгм внйзву буйз, в мплмвлмку, номгзкрмвалі рзк, цм лаикоацзк фзлмк
пнозяє кмлкуодлуії ла озлку. Цд –
номяв кіелаомглмї кмлкуодлуії ла
бійщхмпрі рмваолзт озлків у пвірі, цм
лакйагає вігбзрмк ла гдоеавлу нмйірзку. В озлкмвзт дкмлмкікат, гд гіырщ озлкмві кдталіжкз і вроуфалля
гдоеавз нмвзллм бурз кілікайщлзк,
є лдмбтігліпрщ у жапрмпуваллі жапмбів
гдоеавлмгм внйзву ноз лдвгафат
озлку абм имгм лдгмпкмлаймпрят, жмкодка, іплувалля кмлмнмйіи, пйабкіпрщ кайзт нігнозєкпрв, іплувалля
проукруолм пйабкзт гайужди рмцм, цм
жукмвйыырщ і взкагаырщ гдоеавлмї
гмнмкмгз і ндвлмы кіомы агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм вроуфалля. Ддоеавз
ж озлкмвмы дкмлмкікмы жапрмпмвувайз оіжлмкалірлі жатмгз гйя лагалля
гмнмкмгз мкодкзк гайужяк дкмлмкікз, одгуйывалля нмвдгілкз нігнозєкуів, а ілкмйз и уфапрі в біжлдпі. Тз-
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нмвд гдоеавлд вроуфалля в дкмлмкіку жгіиплываймпя в смокі одгуйывалля хйятмк гіяйщлмпрі гдоеавлзт
могалів. Такзк фзлмк ноавзйщлзк
жгаєрщпя ужагайщлыыфзи взплмвмк,
цм гдоеавлд одгуйывалля взноавгалд рак, гд пзпрдка війщлмгм озлку
лджгарла сулкуімлуварз дсдкрзвлм.
Вігнмвіглм жапрмпувалля ноавмвмгм
одгуйывалля як оіжлмвзгу гдоеавлмгм одгуйывалля жайдезрщ віг кмлкодрлмї гайужі (ланояку) одгуйывалля, а
ракме є взноавгалзк у взнагкат,
кмйз прунілщ і смока ноавмвмгм
внйзву в дкмлмкіуі (нігнозєклзурві
рмцм) мбґоулрмвуєрщпя рзк, цм пакд
уди внйзв лаикоацзк фзлмк пнозяє
кмлкуодлуії ла озлку.
За укмвз, цм лаха коаїла нмпрунмвм ілрдгоуєрщпя в євомндипщкзи
дкмлмкіфлзи номпріо, цм мбґоулрмвує
акруайщліпрщ ра улівдопайщліпрщ гдоеавлмгм внйзву у впіт псдоат ра гайужят пупнійщлмгм езрря. Цд взкагає
взкмозпралля пуфаплмгм лаукмвммбґоулрмвалмгм, пзпрдклмгм, кмкнйдкплмгм нігтмгу гм сулкуімлувалля могалів нубйіфлмї вйагз в псдоі дкмлм-

кікз ра впіт ілхзт пуб’єкрів гдоеавлмгм одгуйывалля дкмлмкікз ра нігнозєклзурва рмцм. Цд гапрщ жкмгу
дкмлмкіуі прарз бійщх пріикмы ндодг
нмрдлуіилзкз козжакз. Наикоацзк
ілгзкармомк рмгм, цм уд вігбуймпя,
бугд нігвзцдлля кодгзрлмгм одирзлгу Укоаїлз. Цд нм пурі гмймвла лджайдела муілка дкмлмкіфлмї пріикмпрі,
ілгзкармо, якзи омжоатмвуырщ кіелаомглі одирзлгмві агдлуії ла бажі
нмкажлзків дкмлмкіфлмгм омжвзрку ж
кдрмы взжлафдлля икмвіолмпрі гдсмйру коаїлз. Нзлі одирзлг Укоаїлз
ндодбуває ла оівлі "В-", жа галзкз
агдлрпрва Fitch, уд каиед лаилзефа
птмгзлка ніпйя гдсмйрлмгм. Сдоимжлзк пвігфдлляк рмгм, цм нмйірзкз
лмвмї вйагз упніхлі, буйм бз нігвзцдлля одирзлгу гм оівля "ВВ-" (какпзкуку, якмгм іпрмозфлм гмпягав
укоаїлпщкзи одирзлг), а гуед гаолзк
оджуйщрармк прав бз одирзлг "ВВ+"
[22], гйя ущмгм бугщ які гії лмвмї вірфзжлялмї вйагз дйдкдлраолм нмвзллі
прарз номсдпіилзкз, нароімрзфлзкз,
пвмєфаплзкз ра вігнмвігарз вмйі бійщхмпрі укоаїлпщкмгм лаомгу.
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ілгупроіайьлм омжвзлурзт коаїлат
У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмгйягз ра гуккз вфдлзт ыозпрів
ра дкмлмкіпрів ла взжлафдлля омйі гдоеавз цмгм унмоягкувалля пупнійщлзт віглмпзл
у ндвлзт псдоат дкмлмкікз ра нігнозєклзурва, в мкодкзт гайужят пупнійщлмгм езрря
рмцм. З уоатувалляк жомбйдлмгм алайіжу, взпймвйыырщпя вйаплі кіокувалля ж мкодпйдлзт нзралщ.
Кйюфмві пймва: гдоеавлзи внйзв; дкмлмкіка; нігнозєклзурвм; одгуйывалля.
Бакйал О. В. Об мпмбдллмпрят гмпугаопрвдллмгм вкдхардйьпрва в экмлмкзку
в мргдйьлыт злгупрозайьлм оажвзрыт проалат
В прарщд оаппкарозвадрпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд вжгйягш з клдлзя уфдлшт
ыозпрмв з ъкмлмкзпрмв ла мнодгдйдлзд омйз гмпугаопрва нм унмоягмфдлзы мбцдпрвдллшт мрлмхдлзи в мнодгдйдллшт псдоат ъкмлмкзкз з нодгнозлзкардйщпрва, в
мргдйщлшт мбйапрят мбцдпрвдллми езжлз ракед. С уфдрмк пгдйаллмгм алайзжа, вшпкажшваырпя пмбпрвдллшд пммбоаедлзя нм мркдфдллшк вмномпак.
Кйюфдвыд пймва: гмпугаопрвдллмд вйзялзд; ъкмлмкзка; нодгнозлзкардйщпрвм;
одгуйзомвалзд.
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Про особливості державного втручання в економіку в окремих . . .
Baklan О. On the features of state intervention in the economy in selected
industrialized countries
The article examines and analyzes the individual views and opinions of scientific
lawyers and economists on determining the role of the state in streamlining public
relations in certain areas of the economy and entrepreneurship, in certain areas of public
life as well.
When analyzing the article title, it is appropriate to refer to the experience of state
influence on the economy in industrialized countries, where the processes of state
intervention in the economy have existed for a long time. Let us turn to experience in
regulating the economies of China, some countries of Europe and the USA to summarize
the characteristic features of state intervention in the economy in various industrialized
countries. Consideration of these features can certainly be useful for the recovery of the
economy and entrepreneurship of Ukraine.
Recent research and publications on the effectiveness of state influence on the
economy and entrepreneurship in some industrialized countries are a priority in the works
of such well-known domestic legal scholars and economists as T. I. Efimenko,
P. S. Yeschenko, T. O. Kolomoets, A. I. Krysovaty, O. P. Ryabchenko, N. O. Saniakhmetova,
D. M. Stechenko and some others. Some aspects of state influence on the economy and
entrepreneurship (in their separate spheres and industries, etc.) are outlined in the works
of such domestic researchers as A. I. Berlach, D. V. Kravtsov, V. I. Kurilo, O. V. Makara,
S. Makarukha, V. Yurchyshyn and many others.
The purpose of this article is to further elaborate questions on the study of the
effectiveness of state influence on the economy and entrepreneurship in some
industrialized countries and possible introduction of this experience in the processes of
regulation of the economy of our country.
In view of the analyzed examples of state intervention in the economy in some
industrialized countries, there are some similarities in the foreign experience of legal
influence of the state on the economy. The most notable of these is to focus on the
efficiency of the functioning of the economy and market forces, when the degree and form
of government influence were mainly dictated by the fact that it best promotes
competition in the market. It is a manifestation of international competition in most
commodity markets in the world, which imprints on public policy. In market economies
where there are market mechanisms and state interventions should be minimal, there is a
need to apply the means of state influence in case of market failures or imperfections, in
particular, the existence of monopolies, the weakness of small enterprises, the existence of
structurally weak industries, etc., which predetermine and require state aid. and to some
extent administrative and legal interference. Market economies have taken various
measures to assist individual sectors of the economy, regulate the behavior of
entrepreneurs, and sometimes engage in business. Typical state intervention in the
economy was carried out in the form of regulation through the activity of state bodies.
Thus, it seems correct to summarize that state regulation is justified where the free
market system is unable to function effectively. Accordingly, the application of legal
regulation as a form of state regulation depends on the specific branch (direction) of
regulation, and is also justified in cases where the degree and form of legal influence in
the economy (business, etc.) is justified by the fact that it is this influence that best
Based on the analysis made, their own views are expressed on the issues noted.
Key words: state influence; economy; entrepreneurship; regulation.
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Державні інтереси в правовій системі
України: поняття, ознаки, реалізація
Наукмвд омжукілля мжлак, нозомгз, кдталіжку одайіжауії гдоеавлзт
ілрдодпів пщмгмглі жайзхаєрщпя лд
гмпрарлщм омжомбйдлзк в лаууі. Ддоеава нмпрає ндодг лдмбтігліпры одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів, вкйыфаыфз жатзпр рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі,
лджайделмпрі коаїлз, бджндкз, ноавмнмоягку, жапаг кмлпрзрууіилмгм йагу,
гдоеавлмгм пувдодлірдру. На жабджндфдлля ракзт ілрдодпів нмвзлдл бурз
пноякмвалзи вдпщ гдоеавлзи кдталіжк. Дйя пуфаплмї ноавмвмї пзпрдкз
Укоаїлз цд є таоакрдолзкз ндвлі
роалпсмокауіилі
номудпз,
цм
нмв’яжалі іж жкілмы уявйдлщ ном кіпуд
і омйщ гдоеавз, які буйз вйапрзві гйя
рмрайіраолмгм одезку. Вмглмфап вігбуваєрщпя урвдогедлля жапаг ноавмвмї гдоеавз, цм ґоулруєрщпя ла
нозлузні вдотмвдлпрва ноава, ноімозрдрі ноав і пвмбмг гомкагял. Позфмку акрзвіжауії узт номудпів пнозяйа ілрдгоауія Укоаїлз у пзпрдку кіелаомглм-ноавмвмгм жатзпру ноав йыгзлз: нозєглалля гм Євомндипщкмї
кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг ра кіегдоеавлзт гвмпрмомлліт угмг в псдоі
жатзпру ілмждклзт ілвдпрзуії, які буйз укйагдлі у 90-т омкат кзлуймгм
прмйірря, Дмгмвіо ном апмуіауіы іж
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Євомндипщкзк Смыжмк ра ілхі кіелаомглм-ноавмві гмкукдлрз.
Сноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз ла урвдогедлля і жатзпр ноав і
пвмбмг мрозкайа пвмє мбґоулрувалля
в лаукмвзт гмпйігедллят. В ноауят
іж рдмоії гдоеавз і ноава лаукмвуі
вігжлафаырщ, цм в кмлрдкпрі гіяйщлмпрі гдоеавз, яка (гіяйщліпрщ) пноякмвала ла жабджндфдлля сулкуімлувалля пупнійщпрва, мглд ж номвіглзт
кіпущ лайдезрщ пакд жабджндфдллы
ноав і пвмбмг йыгзлз. Такзк фзлмк,
пуфапла ыозгзфла лаука у рйукафдллі гдоеавлм-ноавмвзт явзц взтмгзрщ
іж ноімозрдрлмпрі ілрдодпів йыгзлз і
гомкагялзла, а гмпйігедлля пуфаплмї
гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї і ноавмвмї
гдоеавз жгіиплыєрщпя ніг курмк жмоу
узт ілрдодпів [1, п. 3]. На мпмбйзвіи
ваейзвмпрі нзралля ноав і жакмллзт
ілрдодпів йыгзлз акудлрувайапщ увага и у лаукмвзт омжомбкат, нозпвяфдлзт ноавмвзк номбйдкак у жв’яжку іж
роалпсмокауіилзкз номудпакз в
ноавмвмку,
пупнійщлм-нмйірзфлмку,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмку езррі ра
нмфаркмк вномвагедлля пралгаорів
ноавмвмї, пмуіайщлмї гдоеавз. Есдкрзвліпрщ жатзпру ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів мпмбз омжгйягаєрщпя
як бджукмвла муілка дсдкрзвлмпрі
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ноава [2, п. 26] ла пуфаплмку драні.
Поава йыгзлз взжлаырщпя пзпрдкмурвмоыыфмы жапагмы в номудпі првмодлля жакмлмгавфзт лмок, взпрунаырщ сулгакдлрмк гйя жаплувалля ра
сулкуімлувалля ілпрзрурів ноавмвмї,
гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї гдоеавз,
цм є гмймвлзк моієлрзомк омжвзрку
пуфаплмї укоаїлпщкмї гдоеавлмпрі [3,
п. 447]. Взжлалля, жакоінйдлля гдоеавмы ноав і пвмбмг йыгзлз, а ракме
жгарліпрщ гаоалруварз їт жатзпр і взкмлалля омжгйягаєрщпя в якмпрі козрдоіы, цм пакд і гмжвмйяє таоакрдозжуварз гдоеаву як пмуіайщлу, ноавмву
і гдкмкоарзфлу [4, п. 131], а нозлузн
вдотмвдлпрва ноава омжуілыєрщпя як
нозлузн, цм впралмвйыє ндвлі взкмгз, якзт нмвзлла гмрозкуварзпщ
гдоеава [5, п. 35].
Взлзкає ндвла кмйіжія, яка нмродбує лаукмвмгм мпкзпйдлля. З мглмгм бмку, гдоеавла вйага нмвзлла жагіярз ноавмві кдталіжкз гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів, цм є лдмбтігліпры гйя жагмвмйдлля нмродб
пупнійщпрва, жабджндфдлля пупнійщлмгм омжвзрку. Ражмк ж рзк, гдоеавла
вйага, жапрмпмвуыфз ноавмві жапмбз
гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів,
жавегз мбкдедла нозлузнакз жатзпру ноав йыгзлз, жапагакз вдотмвдлпрва ноава, кіелаомглм-ноавмвзкз
жмбмв’яжаллякз.
Вігнмвіглмгм лаукмвмгм алайіжу
нмродбує пакд нмлярря гдоеавлзт
ілрдодпів. Тдмодрзфлі нігтмгз гм взжлафдлля ілрдодпів гдоеавз, гм омжкозрря їт мжлак нмвзллі прарз рдмодрзфлмы мплмвмы гйя жапрмпувалля
гдоеавмы ноавмвзт кдталіжків одайіжауії узт ілрдодпів.
У ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз (як
ла оівлі лмокарзвлмгм одгуйывалля,
рак і в ноавмжапрмпмвліи гіяйщлмпрі)
лднммгзлмкзкз є взнагкз, кмйз гдоеавлі ілрдодпз омжукіырщпя гмвмйі
пномцдлм, бдж уоатувалля їт вйапрзвмпрди, нозжлафдлля у ноавмвмку и
пупнійщлмку езррі. Має кіпуд лдкмодкрлд рйукафдлля ілрдодпів гдоеавз.
В якмпрі гдоеавлзт взжлаырщпя ілрдодпз нмпагмвзт мпіб, мкодкзт могалів
вйагз, гмпнмгаопщкзт фз номсдпіилзт

могаліжауіи, пупнійщлзт гоун рмцм
йзхд ж нігправ гдоеавлмї нозлайделмпрі лмпіїв узт ілрдодпів (ілрдодпз
нмпагмвзт мпіб, ілрдодпз мкодкзт
могалів вйагз) абм, укмвлм каеуфз,
кійщкіплзт козрдоіїв (ілрдодпз вдйзкзт гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, цм
каырщ жлафлзи внйзв ла озлку у
ндвлзт гайужят дкмлмкікз, ілрдодпз
кмйдкрзвлзт урвмодлщ).
Влапйігмк ракмгм лдкмодкрлмгм
рйукафдлля ілрдодпів гдоеавз вйаглі
кдталіжкз, одпуопз гдоеавз (могаліжауіилі,
сілалпмві,
кардоіайщлмрдтліфлі) пноякмвуырщпя ла одайіжауіы, жатзпр ілрдодпів вігмкфмгм, кмонмоарзвлмгм, кмйдкрзвлмгм таоакрдоу, цм бджнігправлм ігдлрзсікмвалі
як гдоеавлі. В рми ед фап гіиплі
гдоеавлі ілрдодпз лд мрозкуырщ гмпрарліт ноавмвзт жапмбів одайіжауії, лд
взжлаырщпя ноімозрдрлзкз гйя жакмлмгавуя абм взкмлавфмї вйагз, а ілкмйз «нігнмоягкмвуырщпя» узк нпдвгмгдоеавлзк ілрдодпак. В оягі взнагків бджнігправлд мрмрмелдлля ілрдодпів гдоеавлмгм анаоару, вігмкфзт
ілрдодпів, ілрдодпів мкодкзт гдоеавлзт упралмв ра нмпагмвзт мпіб іж
гдоеавлзкз ілрдодпакз нозжвмгзйм
гм нмоухдлля ж бмку Укоаїлз її кіелаомглм-ноавмвзт жмбмв’яжалщ в псдоі жатзпру ноав йыгзлз, цм кайм
лапйігкмк нмкйагдлля ла гдоеаву
кіелаомглм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, каилмвмї вігнмвігайщлмпрі нм вігхкмгуваллы жлафлзт омжкіоів жбзрків мпмбак, нмрдонійзк віг гіи гдоеавз. Нанозкйаг, у оіхдллі нм пноаві
«Агомкмкнйдкп номрз Укоаїлз» в
мглмку ж дніжмгів Євомндипщкзи пуг
іж ноав йыгзлз взжлав, цм вроуфалля
гдоеавлзт могалів у каилмві ноава
гмпнмгаоыыфмгм пуб’єкра, тмфа и буйм
жагдкйаомвалм гдоеавмы як ракд, цм
жгіиплыєрщпя в жагайщлзт (гдоеавлзт) ілрдодпат – лдмбтігліпрщ взноавйдлля пдоимжлзт пугмвзт нмкзймк,
жабджндфдлля жгіиплдлля ноавмпуггя
– в гіиплмпрі буйм пноякмвалм ла
жатзпр
вужщкмвігмкфзт
ілрдодпів
мкодкзт гдоеавлзт упралмв і нмпагмвзт мпіб. У пвмєку оіхдллі Євомндипщкзи пуг жажлафзв в нігпукку, цм
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вроуфалля гдоеавз у каилмві ноава
мпмбз-жаявлзка, якд нмйягайм у рмку,
цм могалз взкмлавфмї ра пугмвмї вйагз іліуіывайз ндодгйяг мпрармфлмгм
пугмвмгм оіхдлля, якзк буйм водгуйщмвалм каилмві віглмпзлз жаявлзка,
гоулруваймпщ взкйыфлм ла лджгмгі
могалів вйагз іж узк оіхдлляк, яка
буйа «жакапкмвала ніг лмвмвзявйдлі
мбправзлз» [6]. Як взрікає іж лавдгдлмгм нігтмгу Євомндипщкмгм пугу, нмндохд, лдмбтіглм омжкдемвуварз ілрдодп гдоеавлзт могалів і жагайщлзи
(жагайщлмгдоеавлзи ілрдодп), цм лд
мбмв’яжкмвм є рмрмелзкз; нм-гоугд,
ілрдодп гдоеавлмгм могалу (вігмкфзи
ілрдодп) кмед лдмбґоулрмвалм взжлаварзпщ жагайщлмгдоеавлзк ілрдодпмк.
Вужщкмвігмкфі ілрдодпз буйз бджнігправлм квайісікмвалі як ілрдодпз жагайщлмгм (жагайщлмгдоеавлмгм) таоакрдоу і пакд узк вужщкмвігмкфзк ілрдодпак буйм лагалм ноімозрдр лібз як
жагайщлмгдоеавлзк. Цд і прайм ваейзвзк сакрмомк, якзи нозжвів, жа
взпймвмк Євомндипщкмгм пугу, гм
гоубмгм нмоухдлля нозлузну ноавмвмї взжлафдлмпрі, жакоінйдлмгм у праррі 6 Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг.
Помбйдка лдноавзйщлмї ігдлрзсікауії гдоеавлзт ілрдодпів номявйяєрщпя и у рмку, цм ілмгі могалз вйагз
пноякмвуырщ пвмы лмокмрвмофу гіяйщліпрщ ла ндохмфдогмвд жабджндфдлля ілрдодпів мкодкзт кмкдоуіилзт
могаліжауіи, взнагаыфз їт жа ілрдодпз
гдоеавз йзхд ж мгйягу ла вдйзкі
мбпягз нозпурлмпрі ла озлку узт
могаліжауіи у ндвлзт гайужят дкмлмкікз. Хмфа в гіиплмпрі ілрдодпз ракзт
гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів є йзхд кмонмоарзвлзкз кмкдоуіилзкз ілрдодпакз, а лд гдоеавлзкз. Вмлз (кмонмоарзвлі ілрдодпз) кмеурщ лд жбігарзпщ ж ілрдодпакз гдоеавз абм ноякм
їк пундодфзрз. В мпраллі омкз нмгіблі пзруауії кайз кіпуд, ланозкйаг, в
одгуйываллі мкодкзт взгів напаезопщкзт ндодвдждлщ і взкйзкайз гзпкупії у пупнійщпрві [7].
Іцд мгзл акруайщлзи пщмгмглі
номяв номбйдкз ноавзйщлмї ігдлрзсікауії гдоеавлзт ілрдодпів ра їт ом-
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жкдеувалля ж пукіелзкз явзцакз
нмв’яжалзи іж лакагалляк квайісікуварз кмйдкрзвлі ілрдодпз ндвлзт
номсдпіилзи урвмодлщ як ілрдодпз
гдоеавз. Ддоеава розвайзи фап взкмозпрмвувайа ноавмві кдталіжкз гйя
жабджндфдлля ноімозрдрлмї одайіжауії
узт ілрдодпів як ілрдодпів гдоеавлмгм
таоакрдоу, жапрмпмвуыфз мбкдедлля
ноав ра жакмллзт ілрдодпів ілхзт
уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл. Дйя
нозкйагу, кмва игд ном іплувалля в
Укоаїлі рак жвалмї «агвмкарпщкмї кмлмнмйії», яка ндодгбафайа, цм нодгправлзурвм ілхмї мпмбз в пугі кмед
жгіиплыварзпщ взкйыфлм агвмкармк.
Вігнмвіглд нмймедлля буйм жакоінйдлм у праррі 131-2 Кмлпрзрууії
Укоаїлз. Агвмкарпщка кмлмнмйія омжгйягайапщ гдоеавмы як пноякмвала
ла одайіжауіы гдоеавлзт ілрдодпів
жагайщлмгм таоакрдоу, які нмйягайз у
жабджндфдллі сулкуімлувалля пугмвмї
пзпрдкз, нігвзцдллі сатмвмгм оівля
нодгправлзурва гомкагял і могаліжауіи в пугі рмцм. Віграк уі ілрдодпз
гмнупкайз, жагйя пвмєї одайіжауії,
мбкдедлля ноав, пвмбмг, жакмллзт
ілрдодпів хзомкмгм кмйа уфаплзків
пупнійщлзт віглмпзл. В гіиплмпрі ілрдодп, якзи мрозкав одайіжауіы фдодж
жаномвагедлля нмймедлщ жакмлмгавпрва ном агвмкарпщку кмлмнмйіы, був
нм пвмїи нозомгі ндодваелм ілрдодпмк номсдпіилмї могаліжауії агвмкаруоз, рмбрм кав кмйдкрзвлзи, гоунмвзи, айд лд жагайщлмгдоеавлзи
таоакрдо. Помбйдка бджнігправлмгм
мрмрмелдлля кмйдкрзвлмгм (гоунмвмгм) ілрдодпу іж гдоеавлзк у ущмку
взнагку прайа у 2019 омуі нодгкдрмк
увагз жакмлмгавуя, цм жукмвзйм влдпдлля ла омжгйяг Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз номдкру Закмлу Укоаїлз
«Пом влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз (цмгм пкапувалля агвмкарпщкмї кмлмнмйії)» [8] і, бійщх рмгм,
взжлафдлля имгм Поджзгдлрмк Укоаїлз як лдвігкйаглмгм. У нмяплывайщліи жанзпуі гм жакмлмномдкру жажлафаймпщ, цм кдрмы жаномнмлмвалзт
жкіл є жабджндфдлля ноава кмелмгм
ла мрозкалля номсдпіилмї ноавмвмї
гмнмкмгз фдодж пкапувалля агвмкар-
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пщкмї кмлмнмйії ла лагалля ракмї гмнмкмгз [9]. В ліи буйм взжлалм, цм
іплувалля агвмкарпщкмї кмлмнмйії,
яка буйа жаномвагедла лібз в ілрдодпат гдоеавз, айд в гіиплмпрі у гоунмвзт, кмйдкрзвлзт ілрдодпат нмоухувайм ноавм ла мрозкалля номсдпіилмї ыозгзфлмї гмнмкмгз.
Навдгдлі нозкйагз гаырщ кмейзвіпрщ номгдкмлпроуварз, цм гоунмві, кмйдкрзвлі, кмонмоарзвлі, вігмкфі
ілрдодпз ілкмйз бджнігправлм омжгйягаырщпя в якмпрі ілрдодпів гдоеавз.
На лах нмгйяг, нігтмгз гм взжлафдлля гдоеавлзт ілрдодпів нмвзллі бажуварзпщ ла лапрунлзт нмймедллят.
Пзралля ілрдодпу як ноавмвмгм
явзца, жмкодка як мб’єкра ноавмвмї
мтмомлз омжгйягаймпщ в ыозгзфліи
лаууі. Дмпйігедлля галмї номбйдкарзкз жгіиплываймпщ у лаукмвіи йірдоаруоі оагялпщкмї гмбз, а ракме в
омбмрат фапів лджайделмпрі Укоаїлз.
Орозкав нмхзодлля нігтіг, цм омжгйягав ілрдодп як пкйаглд явзцд, якд
кає пвмы проукруоу. В проукруоі ілрдодпу взгійяырщ нмродбз, жапмбз
жагмвмйдлля узт нмродб, упвігмкйдлля лдмбтіглмпрі їт жагмвмйдлля ра
кмейзвмпрди гйя ущмгм [10, п. 7].
Ммва игд ном рд, цм ілрдодп ґоулруєрщпя ла вігнмвіглзт нмродбат. Далзи
нігтіг ніжліхд жлаихмв вігмбоаедлля
в омбмрат жаоубіелзт вфдлзт ла нмпроагялпщкмку номпрмоі, які взжлафайз ілрдодп як упвігмкйдлу лдмбтігліпрщ жагмвмйдлля нмродбз [11, п. 34].
Пмжзуія ном пноякмваліпрщ ілрдодпу
ла жагмвмйдлля нмродб буйа пнозиляра у оіхдллі Кмлпрзрууіилмгм пугу
Укоаїлз в 2004 омуі [12], в якмку
кдра жагмвмйдлля ілгзвігуайщлзт абм
кмйдкрзвлзт нмродб омжгйягайапщ як
кйыфмва мжлака ілрдодпу.
Ддоеавлі ілрдодпз, ракзк фзлмк,
пйіг омжгйягарз як пкйаглд в проукруолмку віглмхдллі явзцд, яка жаплмвалд ла вігнмвіглзт нмродбат, а
ракме вкйыфає в пдбд упвігмкйдлля
(взжлалля) узт нмродб ра жапмбз їт
одайіжауії. Пмродбз, нмкйагдлі в мплмву
гдоеавлзт
ілрдодпів,
є
мб’єкрзвлзкз. Тмку гдоеавлі ілрд-

одпз пйіг омжгйягарз як мб’єкрзвлу
кардгмоіы. Цд нігрвдогеуєрщпя и гмкрозлайщлзкз нігтмгакз гм пурлмпрі
ілрдодпу, які буйз взпймвйдлі в лаууі
кійщка гдпярзйірщ рмку і лабуйз тодпрмкаріилмгм таоакрдоу [13, п. 6].
Пмродбз, цм пралмвйярщ мплмву
гдоеавлзт ілрдодпів, нмвзллі лмпзрз
жагайщлмпупнійщлзи таоакрдо. Такі
нмродбз каырщ бурз нмродбакз пупнійщпрва в уіймку, айд вмглмфап
пнозярз одайіжауії ілгзвігуайщлзт і
кмйдкрзвлзт нмродб. Ці жагайщлмпупнійщлі нмродбз як дйдкдлр гдоеавлзт
ілрдодпів, пйіг вігоіжлярз віг нмродб
мкодкзт гдоеавлзт могалів, упралмв,
гдоеавлмгм анаоару, які жажвзфаи
нмкйагдлі в мплмву вужщкмвігмкфзт
ілрдодпів. Пмймедлля ном жагайщлмпупнійщлзи таоакрдо нмродб, ла які
каырщ бурз пноякмвалі гдоеавлі ілрдодпз як мжлаку, цм вігоіжляє уі
ілрдодпз віг птмезт явзц (кмйдкрзвлі, вігмкфі ілрдодпз) взрікає іж гмкрозлайщлзт нігтмгів цмгм пурлмпрі,
нозжлафдлля, омйі гдоеавз в укмват,
кмйз в Укоаїла нмпрайа ндодг жавгалляк нмбугмвз пувдодллмї гдкмкоарзфлмї гдоеавз, яка ґоулруєрщпя ла
жапагат вдотмвдлпрва ноава і жгарла
дсдкрзвлм взкмлуварз гдоеавлі сулкуії. Іцд в пдодгзлі 90-т омків кзлуймгм прмйірря в лаукмвзт ноауят іж
номбйдк, нмв’яжалзт іж сулкуімлувалляк гдоеавлмгм кдталіжку вігжлафаймпщ, цм гмймвлзк козрдоієк
дсдкрзвлмпрі пуфаплмгм гдоеавлмгм
уноавйілля в пмуіайщлм-нмйірзфліи
псдоі є лаибійщх нмвла вігнмвігліпрщ
уноавйілпщкмї гіяйщлмпрі гмкмоіллзк
ілрдодпак пупнійщпрва [14, п. 68].
Поавмвзи таоакрдо лмок, првмоывалзт гдоеавмы в номудпі ноавмрвмофмпрі нмв’яжувавпя іж взоажмк узкз
лмокакз жагайщлмпупнійщлзт ілрдодпів [15, п. 33], нмродб. Тмбрм првмоывалі гдоеавмы акрз жакмлмгавпрва
нм пурі лабуваырщ таоакрдоу ноавмвзт якцм вігмбоаеаырщ жагайщлмпупнійщлі нмродбз ра ілрдодпз, а мред
пралмвйярщ жагайщлмпупнійщлу уілліпрщ. У вірфзжляліи лаууі пака нозомга гдоеавз омжгйягайапщ ніг курмк
жмоу жагайщлмпупнійщлзт ілрдодпів.

163

Публiчне право № 1 (37) (2020)
Нагмймхуваймпщ, цм гдоеавла вйага
нмкйзкала взоаеарз ілрдодпз упщмгм
пупнійщпрва, цм и омбзрщ її нубйіфлмы [16, п. 54].
Сакд ра мбправзла, цм гіиплі
гдоеавлі ілрдодпз жаплмвалі ла жагайщлмпупнійщлзт нмродбат, уіллмпрят,
рмбрм
каырщ
жагайщлмпупнійщлзи
номяв, і гає нігправз гдоеавліи вйагі
жапрмпмвуварз жатмгз мбкдедлля
ноав, пвмбмг, мпмбзпрзт (нозварлзт)
ілрдодпів. Айд ракі мбкдедлля в нігпукку кмеурщ пнозярз одайіжауії и
мпмбзпрзт, ілгзвігуайщлзт, гоунмвзт
нмродб.
Запрмпувалля гдоеавлмы вйагмы
мбкдеувайщлзт жатмгів в гдоеавлмку ілрдодпі жукмвйыє взлзклдлля
номбйдкз кмлкуодлуії пмуіайщлзт
ілрдодпів, кмлсйікру ілрдодпів ра
жбайалпувалля ілрдодпів у ноавмвіи
пзпрдкі.
З ущмгм пйігує лапрунлд ваейзвд
рдмодрзфлд нмймедлля. Ддоеавлі
ілрдодпз нмвзллі одайіжмвуварзпщ ж
бмку гдоеавлмї вйагз жа гмнмкмгмы
гдоеавлм-ноавмвзт жапмбів, які лд
мбзоаырщпя гмвійщлм жакмлмгавудк,
могалмк гдоеавлмгм уноавйілля абм
пугмвзк могалмк, а вігнмвігаырщ ндвлзк взкмгак. Цзкз взкмгакз є, нмндохд,
вігнмвігліпрщ
гдоеавлмвйаглзт жапмбів одайіжауії гдоеавлзт
ілрдодпів кмлкодрлмку гдоеавлмку
ілрдодпу, в одайіжауії якмгм є лдмбтігліпрщ. Пм-гоугд, уі гдоеавлмноавмві жапмбз нмвзллі воатмвуварз
таоакрдо кмлкодрлзт пупнійщлзт віглмпзл, в оаккат якзт ндодгбафаєрщпя
одайіжауія гдоеавлмгм ілрдодпу: ноавмві жапмбз одайіжауії мглмгм і рмгм
пакмгм гдоеавлмгм ілрдодпу в оіжлзт
пупнійщлзт віглмпзлат кмеурщ бурз
оіжлзкз. Пм-родрє, гдоеавлм-ноавмві
кдталіжкз, які жапрмпмвує гдоеава в
гдоеавлмку ілрдодпі (жмкодка жапмбз
мбкдедлля ноав пуб’єкрів віглмпзл)
нмвзллі алайіжуварзпщ ж рмфкз жмоу
кмейзвмпрі
жапрмпувалля
ілхзт
(айщрдоларзвлзт) жапмбів, пноякмвалзт ла одайіжауіы вігнмвіглмгм гдоеавлмгм ілрдодпу в рзт пакзк ноавмвіглмпзлат. Тмбрм гдоеавла вйага,
мбзоаыфз ноавмві жапмбз, пноякмвалі
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ла одайіжауіы гдоеавлмгм ілрдодпу,
нмвзллі пдодг кмйа нмрдлуіилм кмейзвзт жапмбів жапрмпуварз йзхд рі,
які лаибійщх нмвлм вігнмвігаырщ
гіиплмку гдоеавлмку ілрдодпу, таоакрдоу пупнійщлзт віглмпзл, в якзт
вмлз бугурщ жапрмпмвалі, а ракме
лаикдлх
лдпнозярйзвзк
фзлмк
внйзваырщ ла ноава, пвмбмгз, жакмллі
ілрдодпз пуб’єкрів, ла якзт гія узт
ноавмвзт кдталіжків бугд нмхзоыварзпщ.
Сзруауії, кмйз гдоеава жапрмпмвувайа мбкдеувайщлі жатмгз в гдоеавлзт ілрдодпат бдж уоатувалля таоакрдоу пупнійщлзт віглмпзл і кмейзвмпрі взкмозпралля ілхзт, айщрдоларзвлзт жапмбів гйя одайіжауії узт пакзт
гдоеавлзт ілрдодпів нозжвмгзйз гм
нмоухдлля пралгаорів жатзпру ноав
йыгзлз, нмкйагдлля ла гдоеаву вігнмвігайщлмпрі, жавгалля хкмгз її однурауії. Поз ущмку і гдоеавлі ілрдодпз, кдру одайіжауії якзт ндодпйігувайз ракі жатмгз, ракме лд буйз нмвлмы кіомы одайіжмвалі у вігнмвіглзт
ноавмвіглмпзлат. Цд кмед бурз номгдкмлпромвалм жа гмнмкмгмы лапрунлмгм нозкйагу.
У 2009 омуі буйз нозилярм Закмл №1334-VI [17], якзи жабмомляв
гоайщлзи біжлдп в Укоаїлі. Дала жабмомла буйа жаномвагедла у гдоеавлзт ілрдодпат, які нмйягайз у жатзпрі
кмоайі і жгмомв’я лапдйдлля, жабмомлі
взкмозпралля вйаплмпрі ла хкмгу
пупнійщпрву, нмндодгедлля ноавмнмоухдлщ, жмкодка, пдодг лднмвлмйірліт
мпіб, нмгмйалля жайделмпрі віг ажаорлзт ігмо рмцм. Цди жакмл жаномвагеував жабмомлу кмкдоуіилмї гіяйщлмпрі в псдоі гоайщлмгм біжлдпу, а
ракме пкапувалля гіыфзт йіудлжіи ла
раку гіяйщліпрщ, які буйз взгалі гмпнмгаоыыфзк пуб’єкрак оаліхд. Ліудлжії нігйягайз пкапуваллы ж гля лабоалля фзллмпрі Закмлмк №1334-VI.
Вігпромфдлля пкапувалля йіудлжіи
абм ндодтіглмгм ндоімгу гйя пуб’єкрів
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ндодгбафдлм
лд буйм, лджваеаыфз а рд, цм уі йіудлжіи буйз ноавмкіолм мрозкалі у вігнмвіглмпрі гм жакмлмгавпрва, фзллмгм
ла кмкдлр мрозкалля.
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Поз ущмку гдоеавлзи ілрдодп, ла
якзи буйм пноякмвалм жакмл, гмнупкав взкмозпралля у вігнмвіглзи пупнійщлзт віглмпзлат жатмгів, які нмйягайз у жаномвагедллі ілрдлпзвлмгм
одгуйывалля гіяйщлмпрі в псдоі ажаорлзт ігмо, айд лд їт нмвлу жабмомлу,
абм нозлаиклі впралмвйдлля гйя гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів, ла якзт нмхзоывайзпщ вігнмвіглі жатмгз гмпрарлщмгм ндодтіглмгм ндоімгу гйя нозвдгдлля пвмєї гіяйщлмпрі у вігнмвігліпрщ гм лмвзт жакмлмгавфзт взкмг.
Цщмгм жакмлмгавудк лд буйм воатмвалм. Тмку ввдгдлля в гіы Закмлу
№1334-VІ жукмвзйм взлзклдлля
кмлсйікру ілрдодпів кіе ілрдодпакз
гдоеавз, ж мглмгм бмку, ра кмкдоуіилзкз ілрдодпакз гмпнмгаоыыфзт
пуб’єкрів, цм жгіиплывайз гіяйщліпрщ
в псдоі гоайщлмгм біжлдпу, а ракме
кмйдкрзвлзкз ілрдодпакз жлафлмї
кійщкмпрі ноауівлзків ракзт гмпнмгаоыыфзт пуб’єкрів – ж ілхмгм. Помрд
галзи жакмл лд жаномвагеував кдталіжків уодгуйывалля ракмгм кмлсйікру ілрдодпів і жабджндфдлля гмпяглдлля байалпу кіе лзкз.
Нмокз вкажалмгм жакмлу, як ніжліхд впралмвзв Євомндипщкзи пуг,
нозжвдйз гм нмоухдлля каилмвзт
ноав пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм
нмйягайм у лдномнмоуіилмку вроуфаллі гдоеавлзт могалів у каилмвд
ноавм ла вдгдлля кмкдоуіилмї гіяйщлмпрі, якд (ноавм) буйм лагалм нозварлзт мпмбак ла нігправі фзллзт
йіудлжіи. Буйм впралмвйдлм нмоухдлля Укоаїлмы гаоалріи ноав кзолмгм
вмймгілля каилмк, ндодгбафдлзт Дмгаркмвзк номрмкмймк №1 гм Кмлвдлуії ном жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг. У оіхдллі нм
пноаві «ТОВ «Свір Рмжваг» ра ілхі
номрз Укоаїлз» Євомндипщкзи пуг,
муілыыфз номнмоуіиліпрщ вроуфалля
гдоеавз у каилмві ноава нозварлзт
мпіб, вігжлафзв, цм жакмлмгавдущ лд
лавів емглмї нігправз гйя мбоалля
лзк лаибійщх мбкдеувайщлмгм жатмгу, якзи нмйягав у нмвліи жабмомлі
гоайщлмгм біжлдпу ж кмйа ілхзт кмейзвзт жатмгів. Ддоеавлі могалз лд
вкажайз ракме нозфзл, фдодж які жа-

бмомлу буйм лдмбтіглм ввмгзрз в гіы
лапрійщкз лдгаилм. Поз ущмку номдкр
жакмлу цмгм жабмомлз гоайщлмгм біжлдпу лд буйм ніггалм дкпндорліи муілуі [18].
У лавдгдліи пзруауії, гдоеава,
жаномвагеуыфз мбкдеувайщлі кдталіжкз цмгм нозварлзт пуб’єкрів,
пноякмвалі ла одайіжауіы гдоеавлзт
ілрдодпів, лд муілзйа кмейзвіпрщ одайіжауії узт ілрдодпів у вігнмвіглзт
пупнійщлзт віглмпзлат жа гмнмкмгмы
айщрдоларзвлзт жапмбів, цм нмрдлуіилм кмгйз бурз жапрмпмвалі у галзт
віглмпзлат. Цд нозжвдйм гм лдвзноавгалмгм, лдномнмоуіилмгм мбкдедлля
нозварлзт, кмонмоарзвлзт, кмйдкрзвлзт ілрдодпів, каилмвзт ноав нозварлзт мпіб. В кілудвмку оатулку гдоеавлзк ілрдодпак ракме буйм жавгалм хкмгз, жмкодка влапйігмк нмкйагдлля ла гдоеаву каилмвмї вігнмвігайщлмпрі ла кіелаомглмку оівлі ра
нмгайщхмгм жомпралля мбпягів лдйдгайщлмї («рілщмвмї») гіяйщлмпрі в
псдоі могаліжауії ажаорлзт ігмо.
Хаоакрдолзк є рд, цм лдгмпрарлє
воатувалля ілрдодпів гдоеавз і пндузсікз кдталіжку їт одайіжауії у лмокат Закмлу №1334-VІ номпрдеуєрщпя вед у имгм нодакбуйі. В ліи буйм
вкажалм, цм уди жакмл жаномвагеує
мбкдедлля цмгм жгіиплдлля гоайщлмгм біжлдпу в Укоаїлі, взтмгяфз, жмкодка, ж кмлпрзрууіилзт нозлузнів
ноімозрдру ноав і пвмбмг йыгзлз і
гомкагялзла. Навдгдлд смокуйывалля нодакбуйз лмпзйм йзхд ужагайщлдлзи таоакрдо і лд нмяплывайм,
ла одайіжауіы якзт пакд гдоеавлзт
ілрдодпів буйм пноякмвалм галзи
жакмлмгавфзи акр. Якцм ракзи ілрдодп нмйягав у жабджндфдллі кмлпрзрууіилзт ноав і пвмбмг мпмбз, рм лі в
лмокат пакмгм Закмлу №1334-VІ, лі
в нігжакмллзт акрат, нозилярзт ла
имгм взкмлалля лд омжкозваймпщ,
якзк фзлмк жатмгз нм мбкдедллы
пвмбмгз у жгіиплдллі ноавмкіолмї
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі, ндодгбафдлі
галзк жакмлмк, бугурщ пнозярз жабджндфдллы ноімозрдру ноав і пвмбмг
йыгзлз і гомкагялзла. Наномрз, уі
жатмгз мбкдеувайз каилмві ноава

165

Публiчне право № 1 (37) (2020)
хзомкмгм кмйа кмкдоуіилзт могаліжауії і сіжзфлзт мпіб і ракі мбкдедлля, як ніжліхд впралмвзйа кіелаомгла ыозпгзкуіила упралмва, лмпзйз
лдномнмоуіилзи таоакрдо.
На лах нмгйяг, у нодакбуйат лмокарзвлзт акрів оівля жакмлів Укоаїлз, які жаномвагеуырщ мбкдеувайщлі
жатмгз в ілрдодпат гдоеавз, гмуійщлм
взжлафарз, ла одайіжауіы абм жатзпр
якзт кмлкодрлм гдоеавлзт ілрдодпів
уі лмокарзвлі акрз пноякмвалі. Закмл нмвзлдл фіркм вкажуварз, в фмку
нмйягаырщ ілрдодпз гдоеавз, які галзк жакмлмк ндодгбафаєрщпя жабджндфзрз. Цд кає пнозярз угмпкмлайдллы
ноавмвмгм кдталіжку одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів у ноавмвіи пзпрдкі
Укоаїлз.
З мгйягу ла мпмбйзвмпрі пуфаплмгм омжвзрку ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз номбйдка гдоеавлзт ілрдодпів
явйяє пмбмы мглу іж кйыфмвзт. Забджндфдлля мб’єкрзвлм іплуыфзт ілрдодпів гдоеавз є лдмбтігліпры, явйяє пмбмы ноавмвзи мбмв’яжмк гдоеавлмї вйагз ж рмфкз жмоу одайіжауії
нмродб пупнійщпрва, пнозялля пупнійщлмку омжвзрку, жатзпру гдкмкоарзфлмгм йагу.
Запрмпувалля гдоеавмы кдталіжків одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів
пуномвмгеуєрщпя нмкйагдлляк ла
уфаплзків ноавмвіглмпзл мбкдедлщ у
одайіжауії лзкз пвмїт ноав, пвмбмг,
жакмллзт ілрдодпів, жгарлд увіирз в

ндвлзи кмлсйікр іж жапагакз пуфаплмї
ноавмвмї гдоеавз, нозлузнмк вдотмвдлпрва ноава, взжлалзкз кіелаомглм-ноавмвзкз нозлузнакз ра жмбмв’яжаллякз гдоеавз. Тмку в кмлрдкпрі гмпйігедлля номбйдкз гдоеавлзт ілрдодпів ваейзвзк є взомбйдлля нігтмгів гм кмодкрлмгм омжукілля
гіиплзт ілрдодпів гдоеавз, їт ігдлрзсікауії пдодг птмезт кардгмоіи, ракзт
як вігмкфі, кмйдкрзвлі ілрдодпз, ілрдодпз пупнійщлзт гоун рмцм.
В якмпрі гдоеавлзт ілрдодпів кз
омжгйягаєкм ілрдодпз, цм каырщ в
пвмїи мплмві жагайщлмпупнійщлі нмродбз, рмбрм жаплмвалі, укмвлм каеуфз,
ла жагайщлмпупнійщлзт уіллмпрят. Ці
ілрдодпз нмвзллі бурз взжлалі гдоеавмы ра упвігмкйдлі пупнійщпрвмк.
Опмбйзвзкз є жапмбз одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів: уі жапмбз лмпярщ
гдоеавлм-ноавмвзи таоакрдо, кмеурщ
жапрмпмвуварзпщ ла оівлі жакмлів, нігжакмллмгм одгуйывалля абм у пугмвіи гіяйщлмпрі.
Поавмві жапмбз, жа гмнмкмгмы
якзт гдоеава одайіжує пвмї ілрдодпз у
ндвлзт ноавмвіглмпзлат, нмвзллі
муілыварзпщ гдоеавлмы вйагмы ж
рмфкз жмоу вігнмвіглмпрі узт жапмбів
гіиплзк ілрдодпак гдоеавз, ужгмгеуварзпщ іж таоакрдомк вігнмвіглзт
віглмпзл і алайіжуварзпщ ж рмфкз жмоу
кмейзвмпрі жапрмпувалля айщрдоларзвлзт ноавмвзт кдталіжків гйя одайіжауії гдоеавлзт ілрдодпів.
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Кубкм А. Є. Ддоеавлі ілрдодпз в ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз: нмлярря, мжлакз,
одайіжауія
Срарря нозпвяфдла нзралляк гдоеавлзт ілрдодпів у ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз.
Кйыфмвд жлафдлля кає номбйдка ноавзйщлмї ігдлрзсікауії гдоеавлзт ілрдодпів. Ддоеавлі ілрдодпз номнмлуєрщпя омжгйягарз як пкйаглд проукруолд явзцд, цм жаплмвалд
ла жагайщлмпупнійщлзт нмродбат ра вкйыфає в пдбд взжлалля узт нмродб ж бмку гдоеавз ра ноавмві жапмбз одайіжауії узт нмродб.
Кйюфмві пймва: ілрдодпз, гдоеавлі ілрдодпз, гдоеава, гдоеавла вйага, мбкдедлля ноав.

Кубкм А. Е. Гмпугаопрвдллыд злрдодпы в ноавмвми пзпрдкд Укоазлы: нмлярзд, нозжлакз, одайзжаузя
Срарщя нмпвяцдла вмномпак гмпугаопрвдллшт злрдодпмв в ноавмвми пзпрдкд Укоазлш. Кйыфдвмд жлафдлзд зкддр номбйдка ноавзйщлми згдлрзсзкаузз гмпугаопрвдллшт злрдодпмв. Гмпугаопрвдллшд злрдодпш нодгйагадрпя оаппкарозварщ как пймелмд проукруолмд явйдлзд, кмрмомд зкддр в пвмди мплмвд мбцдпрвдллшд нмродблмпрз з
вкйыфадр в пдбя нозжлалзд ързт нмродблмпрди пм прмомлш гмпугаопрва, а ракед ноавмвшд подгпрва одайзжаузз галлшт нмродблмпрди.
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Kubko A. The state interests in the legal system of Ukraine: concept, features,
implementation
The articles addresses the matters pertinent to the state interests in the legal system
of Ukraine. The issue of the state interests is currently of importance considering the
tasks incumbent on the state.
The state faces the necessity to exercise the realization as well as the protection of
the state interests. Concurrently the state power acting in the state interests should
adhere to the modern basics of the rule of law, the respect for the human rights, the
international standards in this area. The matter of correct identification of the state
interests is of core meaning since the legal mechanisms of legislative, governmental and
judicial nature are often applied to secure primary realization of quasi-state interests
which are not genuine state. This gives rise to adverse implications for the state and the
legal system as a whole as well as prevents the genuine state interests from being
effectively implemented.
In the article the state interests are defined as a complex structural phenomenon
which is based on the general social needs; it further comprises the recognition by the
state and the legal means of securing those needs. The state interests are of objective
nature. The general social value of the state interests provides the state with the legal and
the moral grounds to apply measures restricting rights, freedoms and interests of private
persons in the state interests.
The legal means applied to secure the state interests in the legal system cannot be
chosen by the state arbitrarily, but should have regard to the character of the precise
state interests as well as to the specifics of the legal relationships in the area of which the
state interests are to be implemented and should be assessed in view of the possibility to
apply the alternative legal measures in the same state interests.
The attempts by the state authorities to implement the state interests without taking
into account these factors frequently result in the acts of the state being disproportionate,
ineffective as well as giving rise to the responsibility of the state for human rights
violations.
Key words: the interests, the state interests, the state, the state power, the
restrictions of rights.
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до їх розуміння
Тдкарзка гедодй кіелаомглмгм
ноава є мглієы іж лаибійщх акруайщлзт ж рмфкз жмоу рдмоії кіелаомглмгм
ноава, а ракме акруайщлзк і у кмлрдкпрі ноакрзкз кіелаомглзт ноавмвіглмпзл. Міе пуб’єкракз кіелаомглмгм ноава нмпріилм взлзкаырщ пундодфлмпрі цмгм жапрмпувалля рзт фз
ілхзт гедодй кіелаомглмгм ноава. А
віграк, пакд рдмодрзфлі ра ноакрзфлі
апндкрз
жапрмпувалля
жагайщлзт
нозлузнів кіелаомглмгм ноава є мглзк іж лаибійщх уікавзт нзралщ в уіи
псдоі. Опмбйзвм ваейзвзк є гмпйігедлля їт жапрмпувалля в псдоі кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноавмпуггя.
Помрд ндох ліе омжнмфарз їт омжгйягарз у кмлрдкпрі кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, гмуійщлзк є номвдпрз
кмкнйдкплд гмпйігедлля пакмгм нмлярря «жагайщлі нозлузнз ноава» як
гедодйа ноава в уіймку, ра мглмгм іж
гедодй кіелаомглмгм ноава жмкодка.
Вігнмвіглм, ла ущмку ґоулрі акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ взжлафдлля ноавмвмї нозомгз жагайщлзт нозлузнів
ноава пакд як гедодйа кіелаомглмгм
ноава. Тмку гдбарз лавкмйм нозомгз
узт нозлузнів є фз лд лаибійщх лам-

флзк
нозкйагмк
гмкрозлайщлмгм
кмлсйікру нмжзрзвіпрпщкмгм ра нозомглм-ноавмвмгм (ып-ларуоайіпрзфлмгм)
нігтмгу у кіелаомглмку ноаві.
Срунілщ лаукмвмї омжомбкз нзралля, якд прмпуєрщпя гмпйігедлля
жагайщлзт нозлузнів ноава ж нмжзуіи
роагзуіи нмжзрзвіпрпщкмї ра нозомглм-ноавмвмї кмлуднуії, є гмпзрщ соагкдлраолзк у вірфзжляліи гмкрозлі
кіелаомглмгм ноава. Сдодг укоаїлпщкзт вфдлзт ваорм вігжлафзрз лапакндодг О. В. Кзївдущ, С. М. Загмомела, С. П. Пмгодбляк, О. М. Ютзкык, О. О. Нігодєва.
Мдра праррі нмйягає у пномбі гмпйігзрз мплмвлі нігтмгз гм омжукілля
жагайщлзт нозлузнів ноава, а пакд
нмжзрзвіпрпщкзи
ра
нозомглмноавмвзи нігтмгз у кіелаомглмку
ноаві.
У лаууі кіелаомглмгм ноава, жагайщлі нозлузнз ноава жавегз буйз
мб’єкрмк гмкрозлайщлзт гзпкупіи, у
оаккат кмелмї іж якзт номнмлувайзпя оіжлі нігтмгз, цмгм нмлярря ра
рдмодрзфлзт номбйдк, які взлзкаырщ
у жв’яжку іж їтлік рйукафдлляк. Цд
мбукмвйыє іплувалля вдйзкмї кійщкм-
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прі гукмк ра нмжзуіи прмпмвлм їт
нозомгз ра жлафдлля як мглмгм іж
гедодй кіелаомглмгм ноава. Так,
жагайщлі нозлузнз ноава є мплмвлзкз ноавзйакз, жкіпр якзт є гуед
жагайщлзк ра абпроакрлзк, ілмгі жвмгзрщпя гм какпзків абм номпрмгм
нмлярря. На вігкілу віг ілхзт ноавзй, ланозкйаг ракзт як жакмл фз
угмга, жагайщлі нозлузнз ноава лд
буйз «нмкйагдлі» вігнмвіглм гм смокайщлзт гедодй ноава. Тзк лд кдлхд, жагайщлі нозлузнз ноава вваеаырщпя фапрзлмы нмжзрзвлмгм ноава,
лавірщ якцм вмлз взкмозпрмвуырщпя
йзхд як гмнмкіелзи ілпроукдлр.
Вмлз є лдмбтіглзкз ноавзйакз гйя
пакмгм сулкуімлувалля пзпрдкз і, як
лапйігмк, взнйзваырщ іж ыозгзфлзт
кіокувалщ рзт, трм кає ноавм нозикарз ыозгзфлі оіхдлля у номудпі
жапрмпувалля жакмлу, жмкодка пугмвмї
вйагз. Вмлз ракме є ілрдгоайщлзкз
ілпроукдлракз пзпрдкз, мпкійщкз
вмлз жанмвлыырщ сакрзфлі фз нмрдлуіилі ноавмві номгайзлз.
Коік рмгм, ваорм жажлафзрз, цм
мкоік мглмжлафлмї ра мфдвзглмї пкйаглмпрі ноавмвмї нозомгз жагайщлзт
нозлузнів ноава, вмлз жлафлм оігхд
праырщ мб’єкрмк гмпйігедлщ ра гзпкупіи ліе ракі гедодйа кіелаомглмгм
ноава як кіелаомглзи гмгмвіо ра
кіелаомглзи жвзфаи. Напйігкмк ущмгм є лд номпрм жа мбпягмк лзефа кійщкіпрщ мбґоулрмвалзт нмжзуіи цмгм
їт рйукафдлля ра омжукілля, а и вігпурліпрщ улісікмвалмгм нігтмгу гм
омжукілля їтлщмгм жкіпру ра жапрмпувалля.
Оред, гмвмояфз ном взжлафдлля
«жагайщлзт нозлузнів ноава» у рдмоії
ноава в уіймку, ра в укоаїлпщкіи ноавмвіи лаууі, «жагайщлі» абм е «жагайщлмноавмві» нозлузнз ноава взжлафаырщ як «мплмвлі нмймедлля, ігдї,
які нмхзоыырщпя ла впы пзпрдку
ноава, взжлафаырщ її мпмбйзвмпрі ра
жакмлмкіолмпрі омжвзрку» [1, п. 463].
Т. І. Кмвайщфук гм лзт жаоатмвує,
жмкодка, нозлузнз пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, гукаліжку, ыозгзфлмї
оівлмпрі гомкагял, єглмпрі пуб’єкрзвлзт ноав ра ыозгзфлзт мбмв’яжків,
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жакмллмпрі у номудпі првмодлля і одайіжауії лмок ноава, гдкмкоарзжку,
нмєглалля ндодкмлалля і нозкупу в
ноаві ра іл. [1, п. 463]. Вірфзжлялі
лаукмвуі-кіелаомглзкз,
ракі
як
С. П. Пмгодбляк вігжлафає, цм жагайщлі нозлузнз ноава смокуырщ нігвайзлз лд йзхд рйукафдлля ра жапрмпувалля лмок ноава, а и пакмгм номудпу ноавмрвмофмпрі; вмлз віггждокайыырщ opinion juris, яка урвмоыє мплмву гйя смокувалля ноава [2, п. 21].
На гукку М. І. Кмжыбоз, жагайщлі
нозлузнз ноава – уд лд номпрм ндвлі
ігдї, які іплуырщ у ноавмпвігмкмпрі,
лавірщ рдмодрзфліи, а вігноавлі лафайа ноава, які кмеурщ сікпуварзпя, а
кмеурщ і лд сікпуварзпя в рдкпрат
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів [3, п. 6-7].
А. М. Кмймгіи вдгуфз кмву ном «жагайщлмноавмві нозлузнз», жажлафає,
цм вмлз є пнійщлі: «гйя ноава у кіелаомглмку, впдпвірлщмку ра жагайщлмйыгпщкмку имгм омжукіллі; жагайщлі
гйя впіт ноавмвзт пзпрдк мглмгм іпрмозфлмгм рзну; гйя ноавмвзт пзпрдк
мглакмвмгм взгу (ноавмвмї пік'ї); гйя
нігпзпрдк (прмоіл) ндвлмї ноавмвмї
пзпрдкз мглмгм пупнійщпрва; гйя впіт
гайужди ндвлмї пзпрдкз ноава взжлафдлмгм пупнійщпрва ра гдоеавз» [4,
п. 229]. Як бафзкм, у ущмку взнагку,
вфдлзи нігкодпйыє улівдопайщлзи
таоакрдо узт нозлузнів, лджайделм
віг ноавмвмї пзпрдкз.
Дмкрмо сіймпмспщкзт лаук Боарапык М. Г. омжгйягає жагайщлі нозлузнз ноава як жагайщлмйыгпщкі уіллмпрі, а мред вмлз є врійдлляк ноавмвзт ігдайів. Позлузнз ноава кдрасіжзфлі ра ігдайіпрзфлі, цм пвігфзрщ
ном жлафлзи гукаліпрзфлзи нмрдлуіай. Сакд рмку, взоаеаыфз пурліпрщ
ноава, гукаліпрзфлі пкзпйз нозлузнів жгарлі гаокмліжмвуварз пупнійщлі
віглмпзлз. Позлузнз ноава єглаырщ
йыгзлу ж нозомгмы, кмпкмпмк, Бмгмк. Ця кдрасіжзка вігйякує йдгіпрів,
гйя якзт ноавм кає бурз врійдлляк
лд кдрасіжзфлзт пкзпйів, а дкніозфлмї пзйз, вмйі, вйагз [5, п. 64].
Окодкі гайужі ноава каырщ і вйаплі гайуждві нозлузнз, айд жагайщлі
нозлузнз ноава є пнійщлзкз гйя лзт
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і їт жкіпр лд жкілыєрщпя в жайделмпрі
віг гайужди в якзт вмлз жапрмпмвуырщпя.
Як
пйухлм
лагмймхує
О. В. Кзївдущ: «Загайщлі нозлузнз
ноава ндодваелм пкйагаырщпя іж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт нозлузнів,
які є ндодгукмвмы сулкуімлувалля
ноавмнмоягку» [6, п. 37]. Такме
О. В. Кзївдущ жажлафає, цм жагайщлі
нозлузнз ноава «пкйагаырщпя іж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт нозлузнів,
які є ндодгукмвмы сулкуімлувалля
ноавмнмоягку» [6, п. 37]. У пвмы фдогу С. М. Загмомела лакагаєрщпя гарз
ракд взжлафдлля жагайщлзт нозлузнів
ноава і у лауімлайщлм-ноавмвмку, і у
кіелаомглм-ноавмвмку
кмлрдкпрі,
омжгйягаыфз їт як: «пнійщлі ноавмві
нмлярря, ймгіфлі ноавзйа, рдтліфлі
нозлузнз, які взкмозпрмвуырщпя ноз
рйукафдллі и жапрмпуваллі ноава як
кіелаомглмгм, рак і влуроіхлщмгдоеавлмгм». [7, п. 50].
Айд пакд йзхд кіелаомглмноавмвд взжлафдлля ущмгм нмлярря ра
имгм рйукафдлля, емглмы кіомы лд
мжлафає жлярря нзралля ном сулгакдлрайщлу нозомгу ущмгм гедодйа
кіелаомглмгм ноава. Сакд гдбарз
лавкмйм нозомгз узт нозлузнів є фз
лд лаибійщх ламфлзк нозкйагмк гмкрозлайщлмгм кмлсйікру нмжзрзвіпрпщкмгм ра нозомглм-ноавмвмгм (ыпларуоайіпрзфлмгм) нігтмгів у кіелаомглмку ноаві.
Подгправлзкз нозомглм-ноавмвмї
хкмйз кіелаомглмгм ноава, нмпріилм
вкажувайз ла мплмвмнмймелд жлафдлля жагайщлзт нозлузнів ноава в пзпрдкі имгм гедодй. Так, ла гукку акдозкалпщкмгм
ыозпра-кіелаомглзка
Л. Онндлгдика, яку лавмгзв у пвмєку
гмпйігедллі взгарлзи укоаїлпщкзи
ыозпр-кіелаомглзк В. М. Кмодущкзи,
жагайщлі нозлузнз ноава нмтмгярщ
пакд ж нозомглмгм ноава і омжгйягав
їт як «нмоажку нмжзрзвіпрів», рмку цм
їт мсіуіилд жакоінйдлля номгдкмлпроувайм лдкмейзвіпрщ пномцдлля упієї
кіелаомглмї пзпрдкз йзхд гм вмйі
гдоеавз [8, п. 35]. Ймгм кмйдга, акдозкалпщкзи ноавлзк лікдущкмгм нмтмгедлля В. Фоігкал, рвдогзв, цм
жагайщлі нозлузнз ноава явйяырщ

пмбмы «мплмвлд гедодйм, ж якмгм омжвзваырщпя лмві фапрзлз кіелаомглмгм
ноава» [9, о. 282]. Авпроіипщкзи вфдлзи А. Фдогомппа, лаиндохд, вкажував
ла мб’єкрзвлу нмродбу у жагайщлзт
нозлузнат пакд як гедодйі кіелаомглмгм ноава: «кіелаомглд ноавм лд
взфдонуєрщпя гмгмвіолзк і жвзфаєвзк
кіелаомглзк ноавмк, їт гмуійщлм гмнмвлзрз ракме жагайщлзкз нозлузнакз ноава» [10, п. 164]. Віл првдогеував, цм: «жагайщлі нозлузнз ноава» є мплмвмы впщмгм кіелаомглмгм
ноава. В рми ед фап вмлз првмоыырщ
имгм пкйагмву фапрзлу і жапрмпмвуырщпя в рзт взнагкат, кмйз нмжзрзвлд
кіелаомглд ноавм лд кіпрзрщ нозлузнів і лмок, гмодфлзт в галмку взнагку» [10, п. 164].
Пігрозкку
нозомглм-ноавмвмї
кмлуднуії нмтмгедлля жагайщлзт
нозлузнів кіелаомглмгм ноава, кмела жлаирз і у ноакрзуі кіелаомглзт
пугмвзт могалів. Нанозкйаг, К. Талака, пуггя Міелаомглмгм пугу ООН
в мкодкіи гукуі у пноаві «Пом Півгдллм-Затіглу Асозку», нзпав, цм
жагайщлі нозлузнз ноава омжхзоыырщ «кмлуднуіы гедодйа кіелаомглмгм ноава жа кдеды ноавмвмгм нмжзрзвіжку, жгіглм ж якзк гдоеавз жв'яжалі йзхд пвмєы вмйды, а кіелаомглд
ноавм є ліфзк ілхзк, ліе гмбомвійщлзк пакммбкдедлляк гдоеав» [11,
о. 298].
Ваорм жажлафзрз, цм у ноавмвзт
вфдллят пуфаплмпрі лагмймхуєрщпя ла
рмку, цм нозомглд ноавм лд кмед
взявйярзпщ як кмлкодрлі ноавзйа
нмвдгілкз, а іплує у взгйягі ноавмвзт, кмоайщлмноавмвзт фз нмйірзкмноавмвзт
нозлузнів.
Позлузнз
пноавдгйзвмпрі, номнмоуіилмпрі, пнійщлмгм бйага, гмбомпмвіплмпрі, гукаліжку ра ілхі ріплм нмв’яжалі ж кмлуднуієы нозомглмгм ноава. Вмлз сулкуімлуырщ як влуроіхлі, «вбугмвалі» в
проукруоу пуб’єкрзвлзт ноав уілліплм-лмокарзвлі мбкдедлля їтлщмгм
жкіпру ра пнмпмбів жгіиплдлля, як
жагайщлі моієлрзоз нозилярря ыозгзфлзт оіхдлщ [12, п. 313].
З ілхмї прмомлз, нодгправлзкз
нмжзрзвіпрпщкмгм ланоякку, жмкодка

171

Публiчне право № 1 (37) (2020)
Ч. гд Віхдо, мнмлуыфз їк, првдогеував, цм мсіуіилд жакоінйдлля жагайщлзт нозлузнів ноава у кіелаомглмноавмвзт акрат є оджуйщрармк внйзву
нмжзрзвіпрпщкмгм ланоякку. Вмлз
мбґоулрмвувайз уд нозпурліпры у
смокуйываллі ущмгм гедодйа квайісікуыфмї мжлакз – «взжлафдлля узвійіжмвалзкз лауіякз» [6, п. 38].
Такме ла гукку омпіипщкмї вфдлмї
Т. М. Ндхараєвмї, жагайщлмвзжлалі
нозлузнз – уд рі е лмокз, рійщкз
вмлз вмймгіырщ взцмы ыозгзфлмы
пзймы, вігтзйдлля віг лзт в ноакрзуі
гдоеав є лднознупрзкзк [13, п. 72,
107]. Як бафзкм, в ущмку взнагку кз
прзкаєкмпя іж коаилік взявмк нмжзрзвіпрпщкмгм правйдлля гм жагайщлзт
нозлузнів ноава.
Оред, якцм кз номалайіжуєкм нмжзрзвіпрпщкі кмлуднуії ноава, рм нмбафзкм, цм вмлз у нозлузні ноакрзфлм
лд жайзхаырщ кіпуя гйя жагайщлзт
нозлузні ноава як аврмлмклзт гедодй ноавмвмгм одгуйывалля. Так, жмкодка, Д. Опріл првдогеував, цм рі
взгз лмокарзвлмгм одгуйывалля віглмпзл у пупнійщпрві, які лд мтмнйыырщ
нмлярря «ноавм», гмуійщлм ілрдонодруварз йзхд як нмжзрзвлу кмоайщ [14,
п. 148]. Оглак уя нмжзуія нмйягає у
жандодфдллі одайщлмпрі ра нмродбі кіелаомглмї ноавмвмї пзпрдкз. Чдодж уд
лд взжлафаєрщпя нмжзрзвлзк кіелаомглзи жакмл, взлзкаырщ кмлсйікрз і
пундодфйзві пзруауії, цм нмродбуырщ
пугмвзт абм ыозгзфлзт оіхдлщ. Такзк фзлмк, кмедкм гмвмозрз ном рд,
цм є лдмбтігліпрщ в іплуваллі «жагайщлзт нозлузнів ноава», жа гмнмкмгмы
якзт жанмвлыырщпя номгайзлз у нмжзрзвлмку ноаві. Опщ фмку вмлз буйз
вкйыфдлі гм пр.38 Сраруру Пмпріилмї
найарз кіелаомглмгм ноавмпуггя ра
Сраруру Міелаомглмгм пугу, як гедодйм ноава. Суфаплі нозтзйщлзкз
рдмоії ноавмвмгм нмжзрзвіжку номгмвеуырщ
жандодфуварз
ыозгзфлу
мбмв’яжкмвіпрщ жагайщлзт нозлузнів у
кіелаомглмку ноаві. Вмлз вваеаырщ,
цм ніг жагайщлзкз нозлузнакз пйіг
омжукірз «жагайщлі нозлузнз ноава,
жанмжзфдлі ж лауімлайщлзт ноавмвзт
пзпрдк. Опкійщкз кіелаомглд ра влу-

172

роіхлщмгдоеавлд ноавм є гвмка оіжлзкз ноавмвзкз пзпрдкакз, жагайщлзкз нозлузнакз ноава каырщ бурз
ракі нозлузнз, які гіиплм є жагайщлзкз гйя узт пзпрдк. Ці нозлузнз лд
кмеурщ карз ноавмвмгм таоакрдоу,
рмбрм бурз ноавмвзкз лмокакз, мпкійщкз ноавмвзт лмок, жагайщлзт і гйя
кіелаомглмгм, і гйя влуроіхлщмгм
ноава, лдкає» [15, п. 59].
Ваорм првдогеуварз, цм ракд
«нмжзрзвіпрпщкд» рйукафдлля жагайщлзт нозлузнів ноава, якд ноакрзфлм
лд жайзхає емглзт халпів гйя іплувалля жагайщлзт нозлузнів ноава в
пзпрдкі гедодй ноава (як лауімлайщлмгм, рак і кіелаомглмгм), є лдкмодкрлзк і ноакрзка ноавмвмгм одгуйывалля жандодфує имгм. Сакд нмлярря
«кмйіжія ноавмвзт лмок» як «пундодфліпрщ кіе ноавмвзкз нознзпакз
ноавмвзт акрів, цм одгуйыырщ алаймгіфлі пупнійщлі віглмпзлз, цм взявйяырщпя у вігкіллмпрят у номудпі
одгуйывалля алаймгіфлзт пупнійщлзт
віглмпзл», [16] ра номрзйделд нмлярря «номгайзлз в ноаві» як «нмвлмї
абм фапркмвмї вігпурлмпрі лмокарзвлмї одгйакдлрауії ндвлзт пупнійщлзт
віглмпзл» [17] є пвігфдлляк лдвзфдонлмгм таоакрдоу одгуйывалля, якд
жгіиплыєрщпя взляркмвм жа гмнмкмгмы нмжзрзвлзт ноавмвзт лмок. І рур
номявйяєрщпя сулгакдлрайщла омйщ
ноавмвзт нозлузнів, мплмвлі сулкуії,
якзт ла лаху гукку взявйяєрщпя у
омжв’яжаллі ноавмвзт кмйіжіи ра жанмвлдллі номгайзл у ноавмвмку одгуйываллі.
Дйя ыозпрів-кіелаомглзків, жмкодка Г. Лаурдонатра, жагайщлі нозлузнз ноава є мглзк ж ілпроукдлрів,
якзи пуггя могалів кіелаомглмгм
ноавмпуггя, лд рійщкз гмнупкає, а и
жмбмв'яжалзи взкмозпрмвуварз гйя
жанмвлдлля номгайзл у жкіпрі лмокз
ноава, цмб жабджндфзрз нмвлмру жакмлу [18, о. 166]. За имгм пймвакз,
гмпвіг нмкажує, цм мплмвлмы сулкуієы жагайщлзт нозлузнів ноава є рд
цм вмлз як жанмбіелзи жапіб, як одждов, а лд як гедодйм ноава.
Чапрзла лаукмвмї пнійщлмрз гмвмозрщ цд ном раку сулкуіы жагайщ-
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лзт нозлузнів ноава, лд як пакмпріилмгм гедодйа ноава, а як ілпроукдлр
гйя рйукафдлля ілхзт гедодй ноава.
Пігрвдогедлляк уієї гуккз є н. 3
пр. 21 Сраруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу: пуг кмед жапрмпмвуварз нозлузнз ра лмокз ноава вігнмвіглм гм рмгм, як вмлз буйз взрйукафдлі в имгм нмндодгліт оіхдллят.
Сакд іж ущмгм нмймедлля взнйзває,
цм жа гмнмкмгмы жагайщлзт нозлузнів ноава кмела взрйукафзрз лмоку,
яка бугд жапрмпмвуварзпя ноз аогукдлрауії номкуомоа, жатзплзка абм
пугу фз розбулайу. Цд гмкрозлайщлд мбгмвмодлля розває, і имгм оджуйщрар лавояг фз бугд водгуйщмвалзи,
мред кз кмедкм првдогеуварз, цм
взжлафдлля жагайщлзт нозлузнів
ноава ваорм омжгйягарз іж рмфкз жмоу
їт сулкуімлайщлзт жапрмпувалщ. Позтзйщлзкмк ущмгм нігтмгу є, кабурщ,
Біл Чдл, якзи нмпруйыє роз жагайщлі
сулкуії жагайщлзт нозлузнів ноава.
Пм-ндохд, вмлз є гедодймк оіжлзт
лмок, які є йзхд взоаедлляк узт
нозлузнів. Пм-гоугд, вмлз є кдоівлзкз нозлузнакз абм оаккакз гйя
пугмвмї вйагз у віглмхдллі рак бз
кмвзрз рйукафлзт ра нозкйаглзт

сулкуіи нмжзрзвлзт лмок ноава. Пмродрє, вмлз кмеурщ бурз жапрмпмвалі
як лмокз, кмйз лдкає псмокуйщмвалзт лмок, цм одгуйыырщ галд нзралля. [19, о. 390].
Такзк фзлмк, жагайщлі нозлузнз
ноава є мглзк іж лаипкйагліхзт гедодй ноава, цмгм якмгм лдкає улісікмвалмгм лмокарзвлм-жакоінйдлмгм нігтмгу ра гмкрозлайщлмї єглмпрі, цмгм
їт омжукілля мпмбйзвмпрди жапрмпувалля. Помрд жагайщлмвзжлалм, цм
вмлз лмпярщ улівдопайщлзи таоакрдо і
пйугуырщ взтіглзкз лафайакз гйя
одгуйывалля упіт пупнійщлзт віглмпзл, в рмку фзпйі ла кіелаомглмку
оівлі.
Якцм гмвмозрз ном жагайщлі
нозлузнз ноава як гедодйм кіелаомглмгм ра кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава, рм пйіг жажлафзрз, цм у
лщмку лд кіпрзрщпя взфдонлмгм ндодйіку узт нозлузнів. У рми ед фап,
взжлалм, цм вмлз пйугуырщ пвмєоіглзк «кмпрмк» кіе нмжзрзвлзк ра
нозомглзк кіелаомглзк ноавмк,
жбайалпмвуыфз їт ра смокуыфз жкіпр
їт сулкуімлувалля в оаккат кіелаомглмї пзпрдкз.
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Ійіка М. І. Загайьлі нозлузнз ноава: нозомглм-ноавмвзи ра нмжзрзвіпрпькзи
нігтмгз гм їт омжукілля
У праррі номвмгзрщпя гмпйігедлля ноавмвмї нозомгз жагайщлзт нозлузнів но ава. Помалайіжмвалм мплмвлі нігтмгз гм омжукілля жагайщлзт нозлузнів ноава, а
пакд ж бмку нозомглм-ноавмвмї ра нмжзрзвіпрпщкмї кмлуднуіи у кіелаомглмку ноаві.
Рмжгйягаєрщпя омйщ ра мплмвлі сулкуії жагайщлзт нозлузнів ноава.
Кйюфмві пймва: жагайщлі нозлузнз ноава, нозомглм-ноавмва кмлуднуія, нмжзрзвіпрпщка кмлуднуія, кмйіжія ноавмвзт лмок, номгайзлз у ноаві, сулкуії жагайщлзт
нозлузнів ноава.
Ийзка М. И. Обцзд нозлузны ноава: дпрдпрвдллм-ноавмвми з нмжзрзвзпрпкзи нмгтмгы к зт нмлзкалзю
В прарщд номвмгзрпя зппйдгмвалзд ноавмвми нозомгш мбцзт нозлузнмв ноава.
Помалайзжзомвалш мплмвлшд нмгтмгш к нмлзкалзы мбцзт нозлузнмв ноава, а
зкдллм пм прмомлш дпрдпрвдллм-ноавмвми з нмжзрзвзпрпкми кмлуднузз в кдегулаомглмк ноавд. Раппкарозвадрпя омйщ з мплмвлшд сулкузз мбцзт нозлузнмв ноава.
Кйюфдвыд пймва: мбцзд нозлузнш ноава, дпрдпрвдллм-ноавмвая кмлуднузя,
нмжзрзвзпрпкая кмлуднузя, кмййзжзя ноавмвшт лмок, номбдйш в ноавд, сулкузз
мбцзт нозлузнмв ноава.
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Ilika M. General principles of law: natural law and positive approaches to their
understanding
The article examines the legal nature of the general principles of law with the
special focus on theier nature as a source of public international law according to the
Article 38 (1) of the Charter of the International Court of Justice. The main approaches
to understanding the general principles of law in international law, namely, natural and
positivist concepts are analyzed. The nature of the sources of public international law is
one of the most relevant topics in terms of the theory of international law, as well as
relevant in the context of the practice of international justice. Subjects of international
law are constantly at odds over the application of certain sources of international law,
i.a. general principles of law. Therefore, the theoretical and practical aspects of the
application of the general principles of international law are one of the most interesting
issues in this area. Of particular importance is the study of their application in the field
of international criminal justice.
In the article the views and positions of such prominent legal researchers as
L. Oppenheim, A. Verdross, W. Friedmann, H. Lauterpacht etc. are studied. The role
and main functions of the general principles of law is determined. There are different
approaches to the role and nature of the general pinciples of law in international law.
One approach considers theam as which a judge of international courts, not only
admits, but also must use to fill in the gaps in the content of the rules to ensure the
completeness of the law. The other approach considers general principles of law not as
independent source of international law, but as a mean for the interpretation of the
other sources.
It is concluded that the general principles of law are one of the most complexed
sources of law, for which there is no unified normative-based approach and doctrinal
unity. However, it is generally accepted that they are universal in their nature and
serve as a starting point for regulating all types of relations, including international. If
we talk about the general principles of law as a source of international and international
criminal law, it should be noted that it does not contain an exhaustive list of these
principles. At the same time, it is recognized that they serve as a kind of "bridge"
between positive and natural international law, balancing them and shaping the content
of their functioning within the international system.
Key words: general principles of law, natural law concept, positivist concept,
conflict of law, gaps in law, functions of general principles of law.
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Роль та значення Magna Carta 1215 у
поширенні ідей природних прав людини
та природного права
Срарры нозпвяфдлм омжукіллы
внйзву Вдйзкмї Хаорії вмйщлмпрди
1215 о. (йар. Magna Carta Libertatum,
алгй. The Great Charter) ла нмхзодлля ігди нозомглзт ноав ра нозомглмгм ноава. Зомбйдлі іпрмозфлі ужагайщлдлля гйя омжукілля ущмгм внйзву ла нмгайщхі номудпз омжвзрку
кмлуднру нозомглзт ноав.
Позомглі ноава як мкодкзи нодгкдр гмпйігедлщ в укоаїлпщкіи ыозгзфліи лаууі ноакрзфлм лд взгійдлзи.
Їт іпрмозфлзи фз рдмодрзфлзи омжгйяг
номвмгзрщпя в кдеат омжгйягу бійщх
жагайщлзт мб’єкрів, в мплмвлмку –
ноав йыгзлз фз, у кдлхіи прундлі,
нозомглмгм ноава. Іпрмозфлі апндкрз
рдкарзкз ноав йыгзлз гмпрарлщм омжвзлурі у омбмрат укоаїлпщкзт вфдлзт
В. Авдо’ялмва, В. Буркдвзфа, М. Баикуоармва, С. Гмймвармгм, А. Заиуя,
В. Забігаийа, М. Кмжыбоз, В. Кмндифзкмва, В. Сдйівалмва, В. Пмгмоійка,
П. Рабілмвзфа, В. Тауія, Ю. Тмгзкз,
М. Цвіка, В. Шанмвайа, С. Шдвфука,
Ю. Шдкхуфдлка ра ілхзт.
Хмфа нзралля нозомглмгм ноава
ра ноав йыгзлз укоаїлпщкіи ноавмвіи
лаууі омжгйягайзпя і оаліхд, ваейзвзк є взгійзрз як мкодкзи мб’єкр
гмпйігедлля сдлмкдл нозомглзт

176

ноав йыгзлз ра омжгйялурз внйзв
ндохзт пномб їт вкйыфдлля гм ыозгзфлзт гмкукдлрів ла нмгайщхзи
омжвзрмк кмлуднру.
Мдрмы праррі є номвдгдлля іпрмозфлм-кмлрдкпрлмгм алайіжу рдкпру
Magna Carta 1215 гйя омжукілля омжвзрку ігди нозомглзт ноав жа фапів
Сдодглщмвіффя.
Закйагдлі в алрзфлі фапз нігвайзлз уявйдлля ра омжукілля пурлмпрі
ра взрмків нозомглмгм ноава і нозомглзт ноав, їт омйі ра жлафдлля у водгуйываллі вжаєкзл гдоеавз ра мпмбз,
рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі ра ыозгзфлі
гмомбкз взгарлзт нмпрарди Давлщмї
Годуії ра Рзку жомбзйз лдмуілдллзи
влдпмк у номбйдкарзку омжвзрку
ноавмвмї кардоії, ндодгмвпік ноав
йыгзлз. Лмгіфлзк іпрмозфлзк номгмведлляк алрзфлмгм ндоімгу у гмпйігедллі нозомглмгм ноава ра нозомглзт ноав буйз фапз Сдодглщмвіффя,
цм жукмвйыє гмуійщліпрщ бійщх гйзбмкмгм взвфдлля ущмгм іпрмозфлмгм
ндоімгу в кмлрдкпрі омжгйягу нмгйягів ла нозомглі ноава.
Як
пноавдгйзвм
жажлафає
Г. Г. Бдолаущкзи, бажмвзкз номбйдкакз мплмвлзт кмлуднуіи нозомглмгм ноава є: номбйдкз нмєглалля пвм-
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бмгз йыгзлз і нозомглмгм нмоягку
имгм іплувалля в нозомгі ра пмуіукі,
номбйдкз вжаєкмгії лмок кмоайі ра
ыозгзфлмгм жакмлу в одгуйяуії ноавмкіолмї нмвдгілкз мпмбзпрмпрі, номбйдкз нозомгз кмоайщлм-ноавмвзт
ігдайів, цм взжлафаырщ таоакрдо ноавмвмї куйщруоз пупнійщпрва, і р. н.
Сакд в кдеат вфдлля ном нозомглд
ноавм ыозгзфла лаука ноаглд омжкозрз нзралля ном пніввіглмхдлля
ноава и жакмлу, жомжукірз, цм ноавмві
нозлузнз і лмокз — уд мпмбйзва
смока сакрзфлзт пупнійщлзт віглмпзл, улісікмвала смока, в якіи іплує
влуроіхля ймгіка як номяв гаокмлії
кмлкодрлзт ноавмвіглмпзл [1, п. 5-6].
Гмвмояфз ном «якіплзи ндодтіг»
віг нозомглзт ноав як явзц пупнійщлмї одайщлмпрі гм нозомглзт ноав,
псмокуйщмвалзт ла кмлпрзрууіилмку
оівлі, ваорм вкажарз лапрунлд. Позомглі ноава, нозомглд ноавм ра кмлпрзрууімлайіжк лдомжозвлм нмв’яжалі,
мпкійщкз жавегз, кмйз кз гмвмозкм
ном нозомглд ноавм, кз ракме взтмгзкм ла рд, якзк фзлмк йыгз гмйаырщ «прал нозомгз», ндовзллзи прал
ра ндодтмгярщ гм пмуіайщлм ра нмйірзфлм могаліжмвалмгм езрря. Такме
лдомжозвлм нмв’яжалі нозомглі ноава
ра кмлпрзрууімлайіжк, мпкійщкз гйя
впралмвйдлля жагайщлзт ноавзй пнівіплувалля і жаплувалля нмйірзкмпмуіайщлмгм могаліжмвалмгм езрря
йыгди нозомглі ноава нмвзллі бурз
гаокмліжмвалі пдодг впіт уфаплзків
ущмгм номудпу.
Дйя
взпвірйдлля
нозомглмноавмвмгм сдлмкдлу жа фапів Сдодглщмвіффя лдкмейзвм мкзлурз омйщ
Magna Carta 1215 (Вдйзкмї таорії
вмйщлмпрди 1215) у гдкмлпроауії дйдкдлрів нозомглм-ноавмвмгм бафдлля
водгуйывалля пупнійщлзт віглмпзл.
Вдйзка таорія вмйщлмпрди 1215 о.
(йар. Magna Carta Libertatum, алгй.
The Great Charter) вваеаєрщпя лаоіелзк какдлієк ноав і пвмбмг йыгзлз,
лдгмрмокаллмпрі мпмбзпрмпрі, її каила,
мбкдедлля кмомйівпщкмї пвавмйі, одайщлмгм омжкдеувалля нмвлмваедлщ
вйаглзт проукруо, номудпу гдкмкоа-

рзжауії, наойакдлраозжку і лавірщ кмлпрзрууіилмї ыпрзуії [2, Т. 1 п. 323]
Сакд в Алгйії вндохд ж’явйяєрщпя
гмкукдлр, якзи сакрзфлм пакммбкдеує вйагу і лагає (абм нігрвдогеує)
смокайщлм взжлафдлі (в мглзт взнагкат) фз нозомглі (в ілхзт взнагкат) ноава. Н.А. Файщхзла нігкодпйыє, цм «в Алгйії ноава мпмбзпрмпрі
буйз жабджндфдлі оаліхд, ліе в ілхзт
гдоеават, мпкійщкз впя нмйірзфла
іпрмоія уієї коаїлз явйяє пмбмы багармвікмву бмомрщбу алгйіипщкмгм лаомгу ж кмомйівпщкмы вйагмы жа йдгірзклі ноава наойакдлру, в якіи віл жавмимвував пмбі гомкагялпщку і нмйірзфлу пвмбмгу» [3, c. 60]. Хмфа, як
жауваеує Хджуп Фдолалгдп-Віййавдогд (Jesчs Fernбndez-Villaverde),
«фзралля Magna Carta є ндвлзк бдлрделзк гмпвігмк. Закіпрщ номкмвзпрмгм взкйагу нозомглзт ноав, рак як
в Ддкйаоауії Нджайделмпрі США фз
гмбод могаліжмвалмгм хабймлу гйя
ілпрзрууіилмгм гзжаилу, ракмгм як
Кмлпрзрууія США, Magna Carta є
аотзрдніфлзк ыозгзфлзк гмкукдлрмк Сдодглщмвіффя» [4, c. 22]. Оглак,
як пйухлм првдогеує ймог Іовіл Лаогпщкзи (Lord Irvine of Lairg): «Magna
Carta внйзлуйа ла гмкукдлрз ж ноав
йыгзлз у гдкійщка пнмоіглдлзт хйятів. Пдохзк був фдодж її омйщ у омжвзрку рдмоіи нозомглзт ноав. Доугзк, уі гмкукдлрз жавгяфуырщ вдйзкзк бмогмк оіжлзк кмлпрзрууіяк
акдозкалпщкзт храрів ра пакіи Кмлпрзрууії США…Акдозкалпщкі кмлпрзрууіилі гмкукдлрз дсдкрзвлм нмєглайз уы кмлпрзрууіилу пнагцзлу ж
ігдмймгієы нозомглзт з лдвігфуеувалзт ноав, лаикоацд нодгправйдлзт
в омбмрат Демла Лмкка ра Тмка
Пдила» [5, c. 8]
Такзк фзлмк, кмедкм взгійзрз
лапрунлі дйдкдлрз Magna Carta, які є
ваейзвзкз гйя гмпйігедлля нозомглмгм ноава, нозомглзт ноав ра їт нмгайщхмї кмлпрзрууімлайіжауії
- нмфармк кмлпрзрууіилмгм номудпу;
- лаоіелзи какілщ ноав і пвмбмг
йыгзлз, гд нозомглі ноава взпруна-
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ырщ ндохммплмвмы ноавмвмгм прарупу
мпмбз;
- фзлліпрщ гмлзлі ндвлзт нмймедлщ Magna Carta жапвігфує її езррєжгарліпрщ і жародбуваліпрщ нмймедлщ,
цм у ліи кіпрярщпя.
Magna Carta кає гдкійщка нмймедлщ, які каырщ ноякд фз мнмпдодгкмвалд віглмхдлля гм нозомглмгм
ноава як явзца фз нозомглзт ноав
як кмейзвмпрди йыгзлз і які кмела
жгоунуварз лапрунлзк фзлмк:
- ном війщлзт йыгди;
- ном ноава ра пноавдгйзвіпрщ;
- ном ноавмві гаоалрії віг пвавмйі
вйагз.
Сраррі 15 ра 20 віглмпярщпя гм
ндохмї гоунз. Змкодка, ном ноава
війщлзт йыгди, ж якзт жабмомляєрщпя
боарз гомхмву гмнмкмгу, а ракме ном
пнівкіоліпрщ хроасу гм ряекмпрі
номпрунку (Вдйзкая Хаорзя вмйщлмпрди, 1975). Сйіг акудлруварз увагу ла везваллі рдокілмпнмйуфдлля
«війщлі йыгз», цм, у кмлрдкпрі нозомглзт ноав йыгзлз ра їт вігнмвіглмгм омжукілля у рі фапз гмвмозрщ
ном нмжзрзвлм-ноавмву кмлпрарауіы
війщлмгм прарупу йыгзлз. Бійщх рмгм,
нозпурля в Magna Carta номнмоуіиліпрщ нмкаоалля є ноякзк нозомглмноавмвзк нозлузнмк, ном якзи жауваеує Рзфаог Г. Гдкгмйщу (Richard
H. Helmholz), нмпзйаыфзпщ ла взгарлмгм хвдиуаопщкмгм гмпйіглзка нозомглмгм ноава Жала-Жака Буойакак’ы, нігкодпйыыфз «впі жймфзлз лд
є оівлзкз, пноавдгйзвіпрщ нмвзлла
бурз пнівкіола кіе жймфзлмк і нмкаоалляк». [6, cc. 883-884]. Тур кз ракме жлатмгзкм номгмведлля нмгйягів алрзфлзт аврмоів, цм вігмкі укйагафак Magna Carta, які сакрзфлм
лмокарзвлм жакоінйыырщ нзралля
ном нозомгліпрщ війщлмпрі йыгзлз ра
її пвмбмгз.
В праррят 27, 40 ра 55, які пкйагаырщ гоугу гоуну прарди Magna
Carta, гд вдгдрщпя ном ноава ра пноавдгйзвіпрщ, жмкодка ноз омжнмгійі
каила нмкдоймгм бдж жанмвіру, лдкмейзвіпрщ номгаеу абм вігкмві у ноават і пноавдгйзвмпрі, пкапувалля лдпноавгдйзвзт кзр і хроасів. [7]
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Сака пурліпрщ ноава ра пноавдгйзвмпрі як явзц пвігфзрщ ном їт пнмоіглдлзи таоакрдо, агед мпраллє сакрзфлм кіпрзрщ у пвмїи лажві ноавмвзи кмкнмлдлр. Поавм, пноавдгйзвіпрщ, оівліпрщ, гігліпрщ - уі явзца
жлафлмы кіомы гмрзфлі гм номбйдкарзкз нозомглмгм ноава ра нозомглзт
ноав. Б. І. Сратуоа у оаккат пвмгм
гзпдорауіилмгм гмпйігедлля жажлафає, цм ігдя жагайщлмї оівлмпрі жлаихйа пвмїт нмпйігмвлзків і в сдмгайщлмку пупнійщпрві. Так, в Алгйії в
укмват пдодглщмвіфлмгм бджноав’я
лаомгу, пвавіййя і куйщру лапзйщпрва,
цм налував рмгі, нодгправлзкз оіжлзт кйалів і пралів, а ракме номгодпзвлі гіяфі ра одйігіилі аврмозрдрз
гмкйагайз жлафлзт жупзйщ гйя мбкдедлля ноав кмлаота і впралмвйдлля
ноавзй, якзт кає гмрозкуварзпщ віл
ра имгм фзлмвлзкз. [8, c.39]. Ваорм
жауваезрз, цм кмейзвм каогзлайщлмї жкілз вігоажу ніпйя нігнзпалля
Magna Carta і лд праймпщ (жа вдйзкзк
оатулкмк уд і лд кмгйм прарзпщ хвзгкм), номрд кмлпраруєкм фіркзи вдкрмо омжвзрку, цм внйзлув ла нмпзйдлля нозомглм-ноавмвмгм апндкру в
унмоягкуваллі пупнійщлзт віглмпзл
ра йдгірзкауії пнозилярря вдотмвлмы
вйагмы нозомглзт ноав як ракзт.
Щм, у пвмы фдогу, лд жайдеарщ віг
гдоеавз, віг кмлаота.
В праррят 36, 39 ра 62, цм віглмпярщпя гм родрщмї гоунз, впралмвйыырщ ноавмві гаоалрії віг пвавмйі вйагз, жмкодка, вігпурліпрщ внйзву цмгм
мрозкалля лакажу ном омжпйігувалля
нмоухдлщ номрз езрря; лайделзи
жакмллзи номудп цмгм мгмймхдлля
жймфзлудк, аодхру, ув’яжлдлля, фз
нмжбавйдлля вмймгілля; вігкмва віг
пвавмйі, лдлавзпрі і жймбз. (Вдйзкая
Хаорзя вмйщлмпрди, 1975)
Срарря 36, ж нмжзуіи пщмгмгліхлщмгм фапу лмпзрщ пвмгм омгу алрзкмоунуіилзи номсійакрзфлзи таоакрдо,
агед у ліи првдогеуєрщпя ном лднмроібліпрщ (жабмомлу) пнйафуварз жа
мрозкалля лакажу ном омжпйігувалля
нмоухдлщ номрз езрря.
Опмбйзву увагу пйіг жвдолурз ла
жкіпр праррі 39 Magna Carta. Вмла
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впралмвйыє нозлузн лайделмгм номудпу, «вкажуыфз, цм уояг лд нмвзлдл
гіярз номрз йыгди нмжа кдеакз ноавмвмї пзпрдкз, і ракме првдогеує, цм
пувдодл лд є лаг ноавмк, ваейзву
ігды у нмпрунмвмку омжвзрку кмлпрзрууіилмї кмлаотії ра мбкдедлля пувдодллмпрі» [8] В ущмку кмлрдкпрі
С. П. Гмймварзи жауваеує цмгм пноавдгйзвмї ноавмвмї номудгуоз. «Сурліпрщ уієї смокуйз ла рми фап нмйягайа в рік, цм віг кмкдлру її утвайдлля кмомйдві вед лд війщлм буйм
жапрмпуварз ла вйаплзи омжпуг (рмбрм
пакмноавлм, пакмфзллм, пвавійщлм)
пзйу гм мпмбз, яку жвзлувафдлм у
пкмєллі жймфзлу. Вігрмгі кмомйщ купзв кмозрзпя ыозгзфлзк нознзпак,
які взкагайз: нм-ндохд, пугмвмгм оіхдлля; нм-гоугд, ракмгм пугмвмгм оіхдлля, якд буйм б «ноавмкіолзк»,
пдбрм якцм вмлм взлдпдлд рзкз, трм
лайдеав гм рмгм пакмгм пралу, цм и
жапугедлзи, а лд мпмбакз взцмгм пралу); нм-родрє, ракмгм пугмвмгм оіхдлля, якд кайм бурз утвайдлд ла нігправі
«жакмлу, цм гіє в коаїлі», а лд йзхд
кмомйівпщкмгм жакмлу [9, c. 84].
Вваеаы жа гмуійщлд жажлафзрз
ном явзца, ндодоатмвалі у праррі 62,
а пакд пвавмйы, лдлавзпрщ і жймбу, які
«вігнупкаырщпя і номцаырщпя». Віграк, родба омжукірз, цм жа пвмєы пурліпры номрзйделі одфі, а пакд гмрозкалля ноав йыгзлз, ноавмвзи нмоягмк, йыбмв, гмбомра, - віраырщпя. Впд
уд, як кз нак’яраєкм, ніг рзк фз ілхзк курмк жмоу кає гмрзфліпщ гм
нозомглм-ноавмвмгм пноякувалля.
В. О. Кафуо жажлафає, цм Вдйзка
таорія вмйщлмпрди прайа ндохмы ноа-

вмвмы нак’яркмы, яка умпмбзйа в пмбі
ракі сулгакдлрайщлі ноавмві уіллмпрі
євомндипщкмї ноавмвмї куйщруоз, як
нозлузнз кмлпрзрууімлайіжку, вдотмвдлпрва ноава, могаліжауії ра нмбугмвз гдоеавлмгм анаоару ла жапагат
жакмллмпрі, номсдпімлайіжку, жаомгедлля ноавмвмї гдоеавз ра нодгправлзущкмї гдкмкоарії, нозлузну омжнмгійу вйаг, ндодгбафзйа лзжку номудпуайщлзт гаоалріи ра прайа ндохзк
гмкукдлрмк пдодглщмвіфлмї Євомнз,
яка жакоінзйа ноава йыгзлз [10,
c. 31]. Як бафзкм, мкоік ілхзт ндодваг, Вдйзка таорія прайа ндохзк гмкукдлрмк, якзи жакоінзв ноава йыгзлз в кмлпрзрууіилмку рдкпрі.
Рмйщ ра жлафдлля Magna Carta у
нмхзодллі ігди нозомглзт ноав йыгзлз ра нозомглмгм ноава номявйяырщпя у лапрунлмку:
1) кіпрзрщ кмлкодрлі нознзпз,
які кмеурщ вваеарзпщ ноавакз йыгзлз, цм лд жайдеарщ віг гдоеавз,
які мпралля кайа жабджндфуварз ра
гаоалруварз;
2) пнозфзлзйа нмгайщхі пзпрдклі
жкілз, які вігбувайзпщ як в Алгйії,
рак і в ілхзт коаїлат Затіглмї Євомнз ра Півліфлмї Акдозкз, цм нмпрунмвм нігвзцувайм ноавмвзи праруп
мпмбз у вжаєкзлат іж гдоеавмы, кмлпраруыфз ноз ущмку, цм лд впі ноава
«гаомвалі» гдоеавмы фз кмлаотмк;
3) у рдкпрі псмокмвалі нозлузнз
ноавмвмї взжлафдлмпрі ра лайделмї
ноавмвмї номудгуоз;
4) кіпрзрщ взрмкз ігдї вдотмвдлпрва ноава.
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Коапмвпькзи К. Ю. Рмйь ра жлафдлля Magna Carta 1215 у нмхзодллі ігди нозомглзт ноав ра нозомглмгм ноава
В праррі номвдгдлм іпрмозфлм-кмлрдкпрлзи алайіж внйзву Вдйзкмї Хаорії вмйщлмпрди 1215 о. (Magna Carta) ла нмгайщхзи омжвзрмк ігди нозомглзт ноав ра нозомглмгм ноава. Взгійдлм роз гоунз прарди Magna Carta 1215, які каырщ ноякд фз мнмпдодгкмвалд віглмхдлля гм нозомглмгм ноава як явзца фз нозомглзт ноав як кмейзвмпрди йыгзлз, жмкодка: ном війщлзт йыгди; ном ноава ра пноавдгйзвіпрщ; ном ноавмві гаоалрії віг пвавмйі вйагз. Зомбйдлі взплмвкз ном омйщ ра жлафдлля Magna Carta
1215 у нмхзодллі ігди нозомглзт ноав йыгзлз ра нозомглмгм ноава.
Кйюфмві пймва: нозомглі ноава, нозомглд ноавм, кмлпрзрууімлайіжк, вдотмвдлпрвм ноава, Magna Carta 1215.
Коапмвпкзи К. Ю. Рмйь з жлафдлзд Magna Carta 1215 в оапномпроалдлзз згди
дпрдпрвдллыт ноав з дпрдпрвдллмгм ноава
В прарщд номвдгдл зпрмозкм-кмлрдкпрлши алайзж вйзялзя Вдйзкми Хаорзз вмйщлмпрди 1215 (Magna Carta) ла гайщлдихдд оажвзрзд згди дпрдпрвдллшт ноав з дпрдпрвдллмгм ноава. Вшгдйдлш роз гоуннш прарди Magna Carta 1215, кмрмошд зкдыр
ноякмд зйз кмпвдллмд мрлмхдлзд к дпрдпрвдллмку ноаву как явйдлзы зйз дпрдпрвдллшт ноав как вмжкмелмпрди фдймвдка, в фапрлмпрз: м пвмбмглшт йыгди; м ноават з
пноавдгйзвмпрщ; м ноавмвшт гаоалрзят мр номзжвмйа вйапрз. Сгдйаллшд вшвмгш м
омйз з жлафдлзз Magna Carta 1215 в оапномпроалдлзз згди дпрдпрвдллшт ноав фдймвдка з дпрдпрвдллмгм ноава.
Кйюфдвыд пймва: дпрдпрвдллшд ноава, дпрдпрвдллмд ноавм, кмлпрзруузмлайзжк,
вдотмвдлпрвм ноава, Magna Carta 1215.
Krasovsky K. The role and importance of Magna Carta 1215 in the dissemination
of the ideas of natural rights and Natural Law
The article provides a historical and contextual analysis of the influence of The Great
Charter 1215 (Magna Carta) on the dissemination of ideas of natural rights and Natural
Law. There are three groups of articles in Magna Carta 1215, which are directly or indirectly related to Natural Law as a phenomenon or natural rights as human possibilities, in
particular: on free people; on rights and justice; on legal guarantees against oppression.
Conclusions have been drawn on the role and importance of Magna Carta 1215 in the
dissemination of the ideas of natural rights and Natural Law.
Perhaps a radical change immediately after the signing of the Magna Carta and did
not happen (by and large it could not happen quickly), but we note a clear vector of de-
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Роль та значення Magna Carta 1215 у поширенні ідей природних прав людини . . .
velopment that influenced the strengthening of the natural legal aspect in regulating public relations and legitimizing the perception of natural rights as such. . Which, in turn, do
not depend on the state, on the monarch.
The following elements of Magna Carta are important for the study of natural law,
natural rights and their further constitutionalization:
- the beginning of the constitutional process;
- the cornerstone of human rights and freedoms, where natural rights are the basis of
the legal status of the person;
- the validity of certain provisions of the Magna Carta to this day testifies to its
viability and the demand for the provisions contained therein.
Magna Carta has several provisions that are directly or indirectly related to natural
law as a phenomenon or natural rights as human capabilities and which can be grouped as
follows:
- about free people;
- on rights and justice;
- on legal guarantees against the arbitrariness of the authorities.
The role and importance of Magna Carta in spreading the ideas of natural human
rights and natural law are manifested in the following:
1) contains specific provisions that can be considered human rights that do not depend on the state, which the latter was supposed to provide and guarantee;
2) caused further systemic changes, which took place both in England and in other
countries of Western Europe and North America, which gradually increased the legal
status of the person in relations with the state, noting that not all rights are "granted" by
the state or monarch;
3) the principles of legal certainty and proper legal procedure are formed in the text;
4) contains the origins of the idea of the rule of law.
Key words: natural rights, Natural Law, constitutionalism, Rule of Law, Magna Carta 1215.
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Предмет доказування в
конституційному судовому процесі
Кмлпрзрууіилзи пугмвзи номудп
є пндузсіфлмы ыозгзфлмы номудгуомы, яка япкоавм взявйяєрщпя у имгм
мб’єкрі. Тмку мглзк ж лаиваейзвіхзт
дйдкдлрів кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм
номудпу є нодгкдр гмкажувалля.
Ваейзві нзралля гмпйігеувалмї
номбйдкз омжгйягайзпя в багарщмт
ноауят вірфзжлялзт уфдлзт, жмкодка,
О. О. Балгуомы, Ю. В. Бауйілзк,
В. Ф. Бмикмк, В. Д. Бозлудвзк,
Ю. М. Гомхдвзк, А. С. Гмймвілзк,
М. М. Гуйщраєк, Н. Л. Домжгмвзф,
А. Я. Дубілпщкзк, В. М. Какнмк,
Н. І. Кйзкдлкм, В. О. Кмлмваймвмы,
М. В. Кмпрзущкзк, Н. В. Кмпрзущкмы-Кухакмвмы, В. Т. Майяодлкмк,
О. М. Мзомлдлкмк, М. А. Пмгмодущкзк, Б. М. Пмхвмы, П. М. Рабілмвзфдк, О. А. Сдйівалмвзк, О. О. Сдйівалмвзк, М. І. Сіозк, А. А. Срозеакмк, В. М. Шанмваймк, В. Ю. Шднірщкмк ра багарм ілхзкз.
Помрд, лд жваеаыфз ла жлафлу
кійщкіпрщ нубйікауіи ра лаукмвзт
ноаущ, мкодкі акруайщлі нзралля, жмкодка цмгм мпмбйзвмпрди нодгкдра
гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку номудпі.
Взтмгяфз ж узт кіокувалщ, кдра
галмї праррі нмйягає в рмку, цмб жа-
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номнмлуварз оджуйщрар рдмодрзфлмгм
кмгдйывалля мпмбйзвмпрди нодгкдру
гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку номудпі.
В Кмлпрзрууії Укоаїлз жакоінйдлд нмймедлля ном рд, цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз є єгзлзк могалмк кмлпрзрууіилмї ыозпгзкуії, цм
лагійдлзи ноавмк взоіхуварз нзралля ном вігнмвігліпрщ жакмлів і ілхзт
ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії ра жгіиплыварз мсіуіилд рйукафдлля нмймедлщ Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз.
В пвмы фдогу гіяйщліпрщ Кмлпрзрууіилмгм Сугу кає ла кдрі одайіжауіы жавгалщ, взжлафдлзт Кмлпрзрууієы і Закмлмк «Пом Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз». Ця гіяйщліпрщ врійыєрщпя у смокі пугмвмгм кмлпрзрууіилмгм номудпу, рмбрм кає взгйяг пндуіайіжмвалмї пугмвмї номудгуоз, номвдгдлля якмї кмейзвд йзхд Кмлпрзрууіилзк Сугмк.
Такме одгуйывалля гіяйщлмпрі
Кмлпрзрууіилмгм Сугу жгіиплыєрщпя
вігнмвіглм гм Рдгйакдлру, цм жарвдогедлзи оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм
Сугу віг 5 бдоджля 1997 омку.
Кмлпрзрууіилзи Суг жгіиплыє
кмлпрзрууіилд ноавмпуггя у смокі
пакмпріилмгм взгу пугмфзлпрва —

Предмет доказування в конституційному судовому процесі
кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва. Тмбрм
кмлпрзрууіилд пугмфзлпрвм, абм пугмвзи кмлпрзрууіилзи номудп, є оіжлмвзгмк ыозпгзкуіилмгм номудпу,
цм ндодгбафає взжлафдлля Кмлпрзрууієы і Закмлмк ном Кмлпрзрууіилзи Суг нмвлмваедлщ, цм нмйягаырщ у омжгйягі ра взоіхдллі пноав
ном вігнмвігліпрщ жакмлів і ілхзт
ноавмвзт акрів Кмлпрзрууії Укоаїлз
ра кмейзвмпрі гаварз мсіуіилд рйукафдлля Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз.
Кмлпрзрууіила ыозпгзкуія кає
мпмбйзву смоку одайіжауії. Так, вмла
жгіиплыєрщпя йзхд хйятмк пндуіайіжмвалмгм кмлпрзрууіилмгм номвагедлля абм е номудгуоз. Кмлпрзрууіилд номвагедлля в пвмы фдогу
жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы ндвлзт
нозлузнів (прарря 4 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз), взжлафдлля кмлкодрлмгм мбпягу нмвлмваедлщ (гйавз 2, 7 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз), гдрайіжауії
мпмбйзвмпрди нмоягку жвдолдлля гм
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз (гйава 6 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз) ра нігкодпйдлля пндуіайщлмгм таоакрдоу оіхдлщ і взплмвків
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз
(гйава 8 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи
Суг Укоаїлз) [1].
Сугмвзи кмлпрзрууіилзи номудп
кає ояг мпмбйзвмпрди, цм таоакрдолі
гйя ыозпгзкуіилмгм номудпу жагаймк
фз мкодкзк имгм взгак (агкіліпроарзвлмку, узвійщлмку, гмпнмгаопщкмку, козкілайщлмку).
Тме ракзкз мпмбйзвзкз озпакз
є:
1. Сндузсіка омжгйягу пноав.
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз омжгйягає йзхд рі пноавз, цм лайдеарщ
гм имгм кмкндрдлуіилмї псдоз.
2. Нмокарзвла взжлафдліпрщ нігпуглмпрі. Діяйщліпрщ Кмлпрзрууіилмгм
Сугу кає жгіиплыварзпя йзхд у вігнмвіглмпрі гм взжлафдлмї Кмлпрзрууієы і жакмлакз нігпуглмпрі
3. Нагійдлля
Кмлпрзрууіилмгм
пугу ноавмк омжгйягарз пноаву ра
взлмпзрз кмкндрдлрлд оіхдлля у
пноаві.

4. Взжлафдлля кмйа сіжзфлзт і
ыозгзфлзт мпіб, цм кмеурщ бурз
уфаплзкакз пугмвмгм омжгйягу ра
нодгправлзків прмоіл
5. Взжлалля пуггів, цм жгіиплыырщ кмлпрзрууіилд пугмфзлпрвм
лджайделзкз і ракзкз, цм нігнмоягкмвуырщпя йзхд Кмлпрзрууії і жакмлак Укоаїлз, а ракме лагалля їк гаоалріи лдгмрмокаллмпрі.
6. Згіиплдлля кмлпрзрууіилмгм
номвагедлля ж уоатувалляк мплмвлзт нозлузнів пугмфзлпрва: вдотмвдлпрва ноава, жакмллмпрі, оівлмпрі
уфаплзків, жкагайщлмпрі, гйаплмпрі,
нмвлмгм ра впдбіфлмгм омжгйягу пноавз, мбґоулрмвалмпрі і мбмв’яжкмвмпрі
оіхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу.
7. Сдлп кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм номудпу нмйягає у гмкажуваллі
(гмвдгдллі) ноавмвмї нмжзуії прмомлакз и ілхзкз уфаплзкакз номудпу.
8. Рдайіжауія гмкажувалля у номудпі кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва
вігбуваєрщпя хйятмк взкмозпралля
як гмкажів гмкукдлрів, пвігфдлщ прмоіл ра пвігків, взплмвків дкпндорзжз.
Рмжгйялдкм гдрайщліхд нзралля
гмкажувалля ра гмкажів в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі. Пдох жа
впд лак ваорм ж’япуварз цм е омжукіырщ ніг нмлярряк гмкажувалля.
Дмкажувалляк у пугмвмку кмлпрзрууіилмку номудпі є ніжлавайщла гіяйщліпрщ пуб’єкракз ущмгм номудпу (пуггякз і Кмлпрзрууіилмгм
Сугу жагаймк), цм врійыєрщпя у смокі жбзоалля, ндодвіокз і муілкз гмкажів.
Ваорм жвдолурз увагу, цм Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз є пугмк
ноава, а лд сакру, агед уя мпмбйзвіпрщ ноякм внйзває ла номудгуоу
гмкажувалля в лщмку і пнозяє лаявлмпрі лзжкз мпмбйзвзт мжлак, цм
вігоіжляырщ її віг алаймгіфлмї номудгуоз в пугі жагайщлмї ыозпгзкуії.
Наипуррєвіха вігкілліпрщ вед жакйагдла у пакіи пурлмпрі Кмлпрзрууіилмгм Сугу як пугу ноава. Цд вігмбоаеаырщ нмймедлля праррі 8 Кмлпрзрууії Укоаїлз ном вдотмвдлпрвм
ноава і праррі 4 Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, гд жажлафдлм,
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цм уди Суг кдоуєрщпя лапакндодг
ноавмк, Кмлпрзрууієы Укоаїлз, а вед
нмрік фзллзк жакмлмгавпрвмк ра лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз.
Згіиплыыфз ндодвіоку кмлпрзрууіилмпрі жакмлів, акрів Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Поджзгдлра Укоаїлз,
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз, Вдотмвлмї Рагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз
Козк, рйукафафз Кмлпрзрууіы і жакмлз, лагаыфз взплмвкз цмгм номнмлмвалзт гм Кмлпрзрууії жкіл, кмлпрзрууіилмпрі фзллзт абм рзт кіелаомглзт гмгмвмоів, цм влмпярщпя ла
оарзсікауіы гм Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз, фз цмгм номудгуоз ікніфкдлру Поджзгдлра Укоаїлз, Кмлпрзрууіилзи Суг нмвзлдл моієлруварзпя ла Кмлпрзрууіы Укоаїлз. Ймгм е
ноавм взнагку взгйягає як гдрайіжауія ноавзй езрря пупнійщпрва, пзпрдкз нозлузнів, жмкодка пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі, омжуклмпрі, гдкмкоарзфлмпрі, війщлмпрі (пвмбмгз).
Тмку Кмлпрзрууіилзи пуг як пуг
ноава кає бурз рієы ілпрзрууієы, цм
гдрайіжує ноавзйа пупнійщлмгм езрря,
воатмвує кмоайщлі ноавзйа і нозлузнз, моієлруыфзпщ ла Кмлпрзрууіы ра
жакмлмгавпрвм Укоаїлз.
В тмгі гмкажувалля в кмлпрурзуіилмку пугмвмку номудпі ла вігкілу
віг ілхзт взгів ыозпгзкуіилмгм
номудпу впралмвйыырщпя мбправзлз
ігдайщлмгм таоакрдоу, а лд сакрзфлі
галі, сакрз, гії і нмгії (кардоіайщлі
мбправзлз).
І лджваеаыфз ла рд, цм у кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі гедодйакз гмкажів кмеурщ бурз нмкажалля прмоіл, пвігків, взплмвкз дкпндорзжз і гмкукдлрз (впд ндодйіфдлд
є оіжлмвзгмк сакрзфлзт галзт), гйя
Кмлпрзрууіилмгм Сугу вмлз каырщ
пдлп йзхд в рмку апндкрі, в якмку
прмпуырщпя ноава, ноавмвмгм абм лдноавмвмгм таоакрдоу нмвдгілкз, гіяйщлмпрі фз бджгіяйщлмпрі мпмбз.
У пндуіайщліи ыозгзфліи йірдоаруоі, цм нозпвяфдла номбйдкак гмкажувалля, жгіиплдлм пномбу гмвдпрз,
цм гмкажувалля є лд йзхд ймгіфлмы,
ніжлавайщлмы гіяйщліпры, а и «ноакрзфлмы, одгйакдлрмвалмы жакмлмк».
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У жв’яжку ж узк гзвлмы є нмжзуія
мглмгм ж сулгармоів ыозгзфлмї нпзтмймгії номсдпмоа О. Рарілмва, якзи
жажлафав, цм номудп кзпйдлля в гмкажуваллі є йзхд мглієы жі прмоіл
ущмгм номудпу, тмф могаліфлм і внйдрдлмы в лщмгм. Тмку, ла гукку аврмоа, номудп гмкажувалля лд кмела
жвмгзрз гм номудпу кзпйдлля [2].
Укоаїлпщкі вфдлі-сатівуі ж гмкажмвмгм ноава пномпрмвуырщ ракзи
нігтіг. Акагдкік В. Нмо вваеає, цм
ніжлалля і гмкажувалля є пзлмлікакз
[3]. Акагдкік М. Шрдсал, алайіжуыфз
рдмодрзфлі
номбйдкз
узвійщлмгм
номудпу, нігкодпйывав, цм гмкажувалля — уд ніжлавайщла і омжукмва
гіяйщліпрщ [4]. Акагдкік Ю. Гомхдвзи і номсдпмо С. Сратівпщкзи лагмймхувайз, цм гмкажувалля в козкілайщлмку номудпі — уд ніжлавайщла
гіяйщліпрщ [5].
Сроукруоа ніжлалля в номудпі гмкажувалля пкйагаєрщпя ж пуб’єкрлммб’єкрлзт вжаєкзлз, гд гмймвлзк є
нзралля кмейзвмпрі агдкварлмгм
вігрвмодлля пуб’єкрмк, ндодгупік
пуггды КСУ, пурліплзт таоакрдозпрзк мб’єкра — ноава. Пдодгукмвмы
взявйдлля ракзт таоакрдозпрзк є
впралмвйдлля іпрзлз.
Помудп гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі кає у пмбі
лзжку прагіи. Так, ндохмы прагієы є
взжлафдлля кмйа мбправзл, цм нігйягаырщ гмкажуваллы, ра смокувалля
нодгкдра гмкажувалля. Напрунлмы,
гоугмы прагієы є лагалля гмкажів
пуб’єкракз ноава гйя жвдолдлля гм
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
Тодрщмы прагієы є жбзоалля гмкажів пуггякз, кмйдгієы ра впік пкйагмк; Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз.
І лаодхрі, ла фдрвдоріи прагії вігбуваєрщпя гмпйігедлля и муілка гмкажів.
Окоік прагіи гмкажувалля ваейзвзк апндкрмк нмпрає взжлафдлля
кмйа пуб’єкрів гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі. Тме
пуб’єкракз гмкажувалля є ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Закмлмк
ном
Кмлпрзрууіилзи
Суг
пуб’єкрз ноава ла кмлпрзрууіилд нмгалля и жвдолдлля Такзкз пуб’єк-
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ракз є: Поджзгдлр Укоаїлз, лд кдлхд
як 45 лаомглзт гднурарів Укоаїлз,
Вдотмвла Рага Укоаїлз, Кабілдр Міліпроів Укоаїлз, Вдотмвлзи Суг
Укоаїлз, Унмвлмваедлзи Вдотмвлмї
Рагз Укоаїлз ж ноав йыгзлз, Вдотмвла Рага Аврмлмклмї Рдпнубйікз
Козк, ілхі могалз гдоеавлмї вйагз,
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля,
сіжзфлі ра ыозгзфлі мпмбз [6].
Ражмк рзк, гмпі розває розває
гзпкупія ном рд, фз є пуг пуб’єкрмк
гмкажувалля. Айд ваорм жауваезрз,
цм бдж гмкажувалля емгдл пуг лд
кмед нозилярз оіхдлля у пноаві,
рзк нафд кмйз игдрщпя ном ракзи
мпмбйзвзи пуг, як КСУ. Пмоівлялм ж
ілхзкз пугакз, мбмв’яжмк гмкажувалля нмкйагдлзи ла Кмлпрзрууіилзи пуг в жлафлм бійщхмку омжкіоі,
аліе ла пуб’єкрів ноава ла кмлпрзрууіилд нмгалля і жвдолдлля фз ілхзт
жауікавйдлзт уфаплзків номудпу.
Тмку и номудгуоа гмкажувалля є
пкйагліхмы, ліе у пугі жагайщлмї
ыозпгзкуії, і кійщкіпрщ пакмпріилзт
пуб’єкрів у лщмку бійщха. Такзкз
пуб’єкракз гмкажувалля є пуггігмнмвігафі, кмйдгії пуггів і нмвлмваелзи пкйаг пуггів Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз.
Дйя рмгм, цмб жабджндфзрз лайделзк фзлмк номудп гмкажувалля взцдвкажалі пуб’єкрз каырщ ноавм вігнмвіглм гм Закмлу ном Кмлпрзрууіилзи Суг і Рдгйакдлру Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз взродбуварз лдмбтіглі гмкукдлрз, кардоіайз, ілхі
вігмкмпрі, жайуфзрз пндуіайіпрів, дкпндорів, ндодкйагафів, взкйзкарз нмпагмвзт мпіб, пвігків, нодгправлзків
гдоеавлзт могалів, могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля, гомкагпщкзт могаліжауіи і мб’єглалщ гомкагял, мкодкзт
гомкагял.
Ваейзвзк є нзралля ном уфапрщ
у гмкажуваллі ноауівлзків анаоару
Кмлпрзрууіилмгм
Сугу
Укоаїлз.
Агед вмлз рде бдоурщ уфапрщ у номудпі гмкажувалля хйятмк нмндодглщмгм взвфдлля кмлпрзрууіилзт нмгалщ і жвдолдлщ, жа якзкз нмрік лагаырщ нмндодгліи взплмвмк цмгм
лаявлмпрі нігправ гйя вігкозрря кмл-

прзрууіилмгм номвагедлля абм вігкмвз у лщмку. Тмбрм Сдкодраоіар
КСУ, взвфзвхз кардоіайз кмлпрзрууіилмгм нмгалля фз жвдолдлля, кмед
вігкмвзрз у їтлщмку нозиляррі.
Пігправмы гйя оіхдлля Сдкодраоіару ном нозилярря абм вігкмву у
нозиляррі кмлпрзрууіилмгм нмгалля
фз жвдолдлля є лд гмкажувалля, а
впралмвйдлля їт вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії, Закмлу ном КСУ ра Рдгйакдлру КСУ, рмбрм взжлафдлля вігнмвіглмпрі впралмвйдліи смокі, а лд пурі
жвдолдлля фз нмгалля. Опраллє впд
ракз прмпуєрщпя кмкндрдлуії кмйдгіи і
пкйагу КСУ.
Пдвлу пндузсіку в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі кає нозжлафдлля і номвдгдлля дкпндорзжз,
агед її взплмвмк рде є гедодймк гмкажів. На вігкілу віг пугів жагайщлмї
ыозпгзкуії, Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз кмед нозжлафарз ноавмві
дкпндорзжз, жавгалляк якзт є лагалля взплмвків цмгм ноава ра ноавмвзт
нмймедлщ.
Кмлпрзрууіилзи пуг Укоаїлз взкмозпрмвує у ноакрзуі нмпралмвку
мглзт і рзт пакзт ноавмвзт нзралщ
ла омжгйяг оіжлзт гоун дкпндорів:
кмйдкрзвів лаукмвзт фз лавфайщлзт
жакйагів, мкодкзт взпмкмквайісікмвалзт вфдлзт.
Поавмві дкпндорзжз
каырщ ла кдрі взоіхдлля гмймвлмгм
жавгалля, цм прмїрщ ндодг Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаїлз — лагалля
ноавмвмї муілкз жакмлу, лмокарзвлмгм акра, оіхдлля пугу, ыозгзфлмгм
сакру, гії фз нмгії.
Такзк фзлмк, нодгкдр гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку номудпі кає
мпмбйзвзи і пндузсіфлзи таоакрдо,
мжлакакз якмгм є:
1. Дйя жгіиплдлля кмлпрзрууіилмгм пугмфзлпрва првмодлм пндуіайщлм унмвлмваедлзи пугмвзи могал –
Кмлпрзрууіилзи пуг Укоаїлз.
2. Сурщ нодгкдру гмкажувалля в
кмлпрзрууіилмку пугмфзлпрві
взнйзває ж нмвлмваедлщ, взжлафдлзт
кмлпрзрууієы і жбігаєрщпя ж нодгкдрмк омжгйягу кмлкодрлмї пноавз жгіглм ж номудгуомы, впралмвйдлмы жакмлмк.
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3. Гмймвла мпмбйзвіпрщ нодгкдру
гмкажувалля нмйягає в рмку, цм кмлпрзрууіилзи пугмвзи номудп мбкдедлзи нзраллякз ноава, рмбрм жʼяпу-

валляк кмлпрзрууіилмпрі абм лдкмлпрзрууіилмпрі мбʼєкрів кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм кмлромйы.

Список використаних джерел
1.
Kostuzkyi M. Gesetzliche grundlagen der Vertassungsgerichtsbarkдit in der
Ukraine. Studien zu dдutsch-ukrainischen beziehungen. Ukrainische treie Universitаt,
Mhnchen, 2000, s. 77 –95.
2.
Рарзлмв А. Р. Вмномпш нмжлалзя в пугдблмк гмкажшвалзз. Смвдрпкмд гмпугаопрвм з ноавм. 1964. № 8. С. 108.
3.
Нмо В. Т. Помбйдкз рдмоії пугмвзт гмкажів. Л. : «Взца хкмйа», 1978. 100 п.
4.
Шрдсал В. Й. Цзвійщлзи номудп. К. : ІлЮод, 2001. С. 286.
5.
Гомхдвзи Ю., Сратівпщкзи С. Дмкажз і гмкажувалля в козкілайщлмку номудпі : лаук.-ноакр. нмпіб. К. : КНТ, Взг. Фуопа С. Я., 2006. 272 п.
6.
Кмпрзущкзи М. Дмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі. Віплзк
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз 2011. № 4–5.
Руплак Л. В. Подгкдр гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі
У праррі омжгйялурм мпмбйзвмпрі нодгкдру гмкажувалля в кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі, вкажалм ла имгм пндузсіфлі озпз, нмв’яжалі жі првмодлляк
пндуіайщлм унмвлмваедлмгм пугмвмгм могалу ра мбкдедлляк кмлпрзрууіилмгм пугмвмгм номудпу нзраллякз ноава. Такме номалайіжмвалм прагії гмкажувалля у кмлпрзрууіилмку пугмвмку номудпі ра гдрайіжмвалм кмйм пуб’єкрів гмкажувалля.
Кйюфмві пймва: нодгкдр гмкажувалля, кмлпрзрууіилзи пугмвзи номудп, Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз, гмкажувалля.

Руплак Л. В. Подгкдр гмкажывалзя в кмлпрзруузмллмк номудппд
В прарщд оаппкмродлш мпмбдллмпрз нодгкдра гмкажшвалзя в кмлпрзруузмллмк
номудппд, укажалм ла дгм пндузсзфдпкзд фдорш, пвяжаллшд п пмжгалздк пндузайщлм
унмйлмкмфдллмгм пугдблмгм могала з мгоалзфдлздк кмлпрзруузмллмгм пугдблмгм
номудппа вмномпакз ноава. Такед номалайзжзомвалш прагзз гмкажшвалзя в кмлпрзруузмллмк номудппд з гдрайзжзомвалм коуг пубчдкрмв гмкажшвалзя.
Кйюфдвыд пймва: нодгкдр гмкажшвалзя, кмлпрзруузмллши пугдблши номудпп,
Кмлпрзруузмллши Суг Укоазлш, гмкажшвалзд.

Rusnak L. Subject matter in constitutional jurisdiction
The article deals with the peculiarities of the subject of proof in a constitutional
court process, outlines its specific features related to the creation of a specially authorized judicial body and the restriction of the constitutional court process on matters of
law. It also analyzed the stages of proof in a constitutional trial and details the subjects
of evidence.
There is still an ongoing debate as to whether the court is the subject of evidence.
But it should be noted that without proof, no court can make a decision in a case, especially when it comes to such a special court as the CCU. Compared to other courts, the
burden of proof is placed on the Constitutional Court to a much greater extent than on
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the subjects of the right to a constitutional petition and appeal or other interested participants in the process.
Therefore, the procedure of proof is more complicated than in the court of general
jurisdiction, and the number of independent subjects in it is greater. Such subjects of
evidence are judges-rapporteurs, panels of judges and the plenipotentiary composition
of judges of the Constitutional Court of Ukraine.
The subject of proof in the constitutional process has a special and specific character, the signs of which are:
1. A specially authorized judicial body - the Constitutional Court of Ukraine - was
created for the exercise of constitutional justice.
2. The essence of the subject of proof in the constitutional court proceeds from the
powers defined by the constitution and coincides with the subject of the consideration
of a particular case in accordance with the procedure established by law.
3. The main feature of the subject of proof is that the constitutional judicial process is limited by the issues of law, that is, the clarification of the constitutionality or
unconstitutionality of the objects of constitutional judicial control.
Key words: subject of proof, constitutional trial, Constitutional Court of Ukraine,
evidence.
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Запобігання злочинам проти
людяності та покарання за їх
вчинення: шлях до Конвенції
Пмлаг 70 омків ніпйя рмгм, як
жймфзлз номрз йыгялмпрі буйз взжлафдлі праррды 6 (п) Лмлгмлпщкмї
таорії Ныолбдожщкмгм розбулайу,
лажву якзк взжлафзв номсдпмо Кдкбозгепщкмгм улівдопзрдру Гдох Лаурдонатр [21], кіелаомгла пнійщлмра
омжнмфайа гймбайщлзи оут цмгм омжомбйдлля ра нозилярря Кмлвдлуії
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі (гайі – Кмлвдлуія). У омжгійі IV Звіру Кмкіпії
кіелаомглмгм ноава ООН (гайі –
Кмкіпія) ном омбмру пікгдпяр ндохмї
пдпії, мнозйыглдлмку у пдонлі 2019
омку, був нодгправйдлзи мпрармфлзи
рдкпр номєкрів прарди ра кмкдлрао гм
ущмгм ваейзвмгм лмвмгм гмгмвмоу
[11]. 5 пдонля 2019 омку Кмкіпія
вігнмвіглм гм праррі 23 пвмгм
Cраруру нмпралмвзйа одкмкдлгуварз
Гдлдоайщліи Апакбйдї номєкрз прарди ном жанмбігалля жймфзлак номрз
йыгялмпрі ра нмкаоалля жа їт вфзлдлля. Рджмйыуієы Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН віг 18 гоугля 2019 омку
№ A/RES/74/187 буйм нозилярд
оіхдлля вкйыфзрз гм нмндодглщмгм
нмоягку гдллмгм пвмєї пікгдпяр
н’ярмї пдпії нулкр ніг лажвмы «Зймфзлз номрз йыгялмпрі» ра номгмвеу-
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варз взвфарз одкмкдлгауії Кмкіпії,
цм кіпрярщпя у наоагоасі 42 її жвіру,
ном омбмру її пікгдпяр ндохмї пдпії
[15]. Цд оджуйщрар гймбайщлзт жупзйщ, цм пягає фапів нмкаоалля лаузпрпщкзт жймфзлуів жа жвзлувафдлляк
у жймфзлат номрз йыгялмпрі в Ныолбдожщкмку розбулайі.
Мдрмы праррі є гдрайщлзи алайіж
мплмвлзт ра лаиваейзвіхзт нмймедлщ номдкру лмвмгм впдпвірлщмгм
кіелаомглмгм гмгмвмоу, якзи омжомбйдлзи Кмкіпієы кіелаомглмгм ноава ООН жа рдкарзкмы «жймфзлз
номрз йыгялмпрі» і ндодгалзи гм
Гдлдоайщлмї Апакбйдї. Згіиплдлля
гдрайщлмї таоакрдозпрзкз дранів
првмодлля ра нозилярря Кмлвдлуії,
нозфзл ра ндодгукмв жгіиплдлля
ракмї капхраблмї гіяйщлмпрі є ваейзвзкз дйдкдлракз уієї ноауі. Взпвірйдлля пзруауії лаявлмї номгайзлз у кіелаомглмку ноаві цмгм кмгзсікауії жймфзлів номрз йыгялмпрі
є цд мглзк кйыфмвзк кмкдлрмк,
якзи нмродбує гдрайщлмгм гмпйігедлля. Хаоакрдозпрзка нмймедлщ
омжомбйдлмгм гмкукдлру в фапрзлі
мплмвлзт мжлак пкйагів жймфзлів
номрз йыгялмпрі, а ракме мбмв’яжків
гдоеав цмгм ндодпйігувалля уієї
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кардгмоії жймфзллзт гіялщ ра кіелаомглмї пнівноауі є мглзк іж ндохмфдогмвзт жавгалщ аврмоа.
І. Обґоулрувалля лдмбтіглмпрі
омжомбйдлля Кмкіпією кіелаомглмгм ноава ООН Кмлвдлуії ном жанмбігалля жймфзлак номрз йюгялмпрі
ра нмкаоалля жа їт вфзлдлля.
Тоз кардгмоії жймфзлів жагайщлмвзжлалм нігнагаырщ ніг ыозпгзкуіы
кіелаомглзт козкілайщлзт пугів і
розбулайів: гдлмузг, жймфзлз номрз
йыгялмпрі ра віипщкмві жймфзлз.
Зймфзл гдлмузгу ра віипщкмві жймфзлз є нодгкдрмк гймбайщлзт кмлвдлуіи, які взкагаырщ віг гдоеавуфаплзущ жанмбігарз ра каоарз жа їт
вфзлдлля, а ракме пнівноауыварз
кіе пмбмы гйя гмпяглдлля узт уійди, мглак лд іплує гймбайщлмгм пвірмвмгм гмгмвмоу цмгм жанмбігалля ра
нмкаоалля жа вфзлдлля жймфзлів
номрз йыгялмпрі і пнозялля кіегдоеавлмї пнівноауі цмгм омжпйігувалля ра нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі.
Оглієы іж номбйдк, яка взлзкйа
у оджуйщрарі ракмї номгайзлз є вігпурліпрщ лауімлайщлзт жакмлів у бійщхмпрі гдоеав, які б козкілайіжувайз
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі.
За оджуйщраракз номвдгдлзт гмпйігедлщ кйілікз ж ноав йыгзлз Улівдопзрдру Демогеа Вахзлгрмла жа
іліуіарзвмы номсдпмоа Шмла Мдосі
цмгм алайіжу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва у фапрзлі козкілайіжауії жймфзлів номрз йыгялмпрі (номалайімвалм жакмлмгавпрвм 83 гдоеав, жмпдодгеуыфз увагу ла лмокат рзт іж
лзт, які нмндодглщм жаявзйз ном
козкілайіжауіы у лауімлайщлмку
жакмлмгавпрві жймфзлів номрз йыгялмпрі) впралмвйдлм, цм іж 83 гдоеав
йзхд 34 сакрзфлм кайз лауімлайщлзи жакмл цмгм жймфзлів номрз йыгялмпрі. Такд гмпйігедлля гмжвмйзйм взявзрз, цм вдйзка фапрзла гдоеав, які жаявйяырщ ном козкілайіжауіы у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві
жймфзлів номрз йыгялмпрі, лапноавгі
лд каырщ лайделмгм жакмлу (лмокз
фапрм прмпуырщпя віипщкмвзт жймфзлів, а лд жймфзлів номрз йыгялмпрі).

Якцм мбкдезрз кмйм гмпйігедлля
алайіжмк
жакмлмгавпрва
гдоеавуфаплзущ Рзкпщкмгм праруру праруру
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
(гайі – Рзкпщкзи прарур), а уд 58 іж
лавдгдлзт взцд 83 гдоеав, – йзхд у
жакмлмгавпрві 28 іж узт 58 гдоеав є
лауімлайщлзи жакмл цмгм козкілайіжауії жймфзлів номрз йыгялмпрі.[5] У
пвмы фдогу, лмокз жакмлмгавпрва
йзхд 10 іж 34 гдоеав є пнівжвуфлзкз
іж праррды 7 Рзкпщкмгм праруру. Ілхзкз пймвакз, бійщхіпрщ гдоеав,
впралмвйыыфз вігнмвігайщліпрщ жа
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі,
омжомбйяырщ лмокз, які пуррєвм вігоіжляырщпя віг взжлафдлля, жакоінйдлмгм Рзкпщкзк прарурмк. Пігпукмвуыфз, жакмлмгавпрвм йзхд 10 іж
83 гмпйігеувалзт гдоеав нозвдгдлд
у вігнмвігліпрщ іж Рзкпщкзк прарурмк у фапрзлі козкілайіжауії жймфзлів номрз йыгялмпрі.
Щмгм нзралщ ыозпгзкуії, гдоеавз, як ноавзйм, жгіиплыырщ козкілайщлу ыозпгзкуіы жа рдозрмоіайщлзк нозлузнмк, гдякі гдоеавз
ракме жгіиплыырщ ыозпгзкуіы жа
нозлузнмк гомкагялпрва. Щмгм
гдоеав, які жгіиплыырщ ыозпгзкуіы
у взнагкат вфзлдлля жймфзлів номрз
йыгялмпрі жа кдеакз гдоеавз іж
нмгайщхзк ндодкіцдлляк ікмвіолмгм жймфзлуя ла рдозрмоіы коаїлз – іж
83 гдоеав йзхд 21 у пвмєку жакмлмгавпрві ндодгбафаырщ кмейзвіпрщ
номвдгдлля омжпйігувалля у ракмку
взнагку. Згдбійщхмгм, лавірщ гдоеавз-уфаплзуі Рзкпщкмгм праруру, як
ноавзйм, жмпдодгедлі ла жймфзлат,
цм вігбуваырщпя ла їтліи рдозрмоії
абм вфзляырщпя їтлікз гомкагялакз,
мпкійщкз уд вігнмвігає взкмгак Рзкпщкмгм праруру, у жв’яжку іж фзк гдоеава іліуіыє нмрдлуіилу ыозпгзкуіы
ндодг Міелаомглзк козкілайщлзк
пугмк (гайі – МКС), нозєглуыфзпщ
гм Рзкпщкмгм праруру.[5]
У ущмку кмлрдкпрі ваорм жвдолурз увагу, цм Козкілайщлзк кмгдкпмк Укоаїлз ракме лд ндодгбафдлм
вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі. Укоаїла гмпі лд
оарзсікувайа Рзкпщкзи прарур Міе-
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лаомглмгм козкілайщлмгм пугу, гм
ыозпгзкуії якмгм лайдезрщ омжпйігувалля уієї кардгмоії жймфзллзт
гіялщ. Тур гмуійщлм жауваезрз, цм в
лаукмвіи ра нубйіузпрзфліи йірдоаруоі взпймвйдлм фзкайм кіокувалщ
нодгправлзків гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм пдкрмоу цмгм жажлафдлмгм
нзралля, які, мглак, лд є нодгкдрмк
алайіжу уієї праррі.
Гймбайщла Кмлвдлуія ном жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз
йыгялмпрі кмед нмпйуезрз ваейзвмы фапрзлмы пуфаплмгм кіелаомглмгм ноава, жмкодка, кіелаомглмгм
гукаліраолмгм ноава, кіелаомглмгм
козкілайщлмгм ноава ра кіелаомглмгм ноава ноав йыгзлз. Така Кмлвдлуія кмгйа б нозвдолурз нмгайщху
увагу гм лдмбтіглмпрі жанмбігалля ра
нмкаоалля, а ракме гмнмкмгрз гдоеавак нозилярз ра гаокмліжуварз
лауімлайщлі жакмлз, цм прмпуырщпя
вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі,
рзк пакзк вігкозвхз кмейзвмпрі гм
бійщх дсдкрзвлмгм кіегдоеавлмгм
пнівомбірлзурва цмгм жанмбігалля,
омжпйігувалля ра нмкаоалля ракзт
жймфзлів.
ІІ. Діяйьліпрь Кмкіпії кіелаомглмгм ноава ООН нм рдкі «жймфзлз
номрз йюгялмпрі»: ніггмрмвка номдкру Кмлвдлуії
За оджуйщраракз взцдмнзпалзт
гмпйігедлщ, у 2010 омуі уфаплзкз
іліуіарзвз нодгправзйз жоажмк рдкпру
номнмлмвалмї кіелаомглмї Кмлвдлуії
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі. Чдодж роз
омкз ніпйя гммноауывалля, Кмкіпія
кіелаомглмгм ноава ООН вкйыфзйа
рдку жймфзлів номрз йыгялмпрі у
пвмы гмвгмпромкмву омбмфу номгоаку
ра нозжлафзйа номсдпмоа Шмла Мдосі пндуіайщлзк гмнмвігафдк.
На пвмїи хіпргдпяр пщмкіи пдпії у
2015 омуі Кмкіпія омжгйялуйа ндохзи жвір пндуіайщлмгм гмнмвігафа,
якзи кіпрзв, пдодг ілхмгм, гва номєкрз прарди, цм прмпуырщпя, вігнмвіглм, жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі ра взжлафдлля
уієї кардгмоії жймфзллзт гіялщ. [12]
На пвмїи хіпргдпяр вмпщкіи пдпії у
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2016 омуі Кмкіпія жапйутайа гоугу
гмнмвігщ cндуіайщлмгм гмнмвігафа жа
уієы рдкмы. Доугзи жвір прмпувавпя,
жмкодка, козкілайіжауії вігнмвіглм
гм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва,
впралмвйдлля лауімлайщлмї ыозпгзкуії, омжпйігувалля ра пнівомбірлзурвм ж кдрмы взявйдлля ікмвіолмгм
ноавмнмоухлзка, жгіиплдлля лауімлайщлмї ыозпгзкуії у оажі нозпурлмпрі
ікмвіолмгм
ноавмнмоухлзка,
пноавдгйзвмгм правйдлля гм ікмвіолмгм ноавмнмоухлзка; жвір ракме
кіпрзв жаномнмлмвалі хіпрщ номєкрів
прарди вігнмвіглм гм уієї номбйдкарзкз (номєкрз прарди віг 5 гм 10).
Кмкіпія, нмпзйаыфзпщ ла номєкрз
прарди 5-10 жвдолуйапя гм одгакуіилмгм кмкірдру іж номталляк омжгйялурз нзралля ном козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ ыозгзфлзт мпіб ла
нігправі кмлуднруайщлмгм гмкукдлра,
ніггмрмвйдлмгм cндуіайщлзк гмнмвігафдк. [13] Піпйя нодгправйдлля ра
омжгйягу гвмт жвірів одгакуіилмгм
кмкірдру, Кмкіпія нозиляйа номєкрз
прарди віг 5 гм 10, а ракме кмкдлраоі
гм лзт.
На пвмїи хіпргдпяр гдв'яріи пдпії,
у 2017 омуі, Кмкіпія омжгйялуйа родріи жвір cндуіайщлмгм гмнмвігафа. У
гмнмвігі буйм омжгйялурм, жмкодка:
дкпроагзуіы, лдвзгвмодлля, вжаєклу
ноавмву гмнмкмгу, ноава нмрдонійзт,
пвігків ра ілхзт мпіб, пнівноауя іж
кмкндрдлрлзкз кіелаомглзкз козкілайщлзкз розбулайакз, жмбмв'яжалля гдоеав, кдталіжкз кмлірмозлгу ра водгуйывалля пундодфмк, ілхі
нзралля, а ракме нодакбуйу гм номєкрів прарди ра жакйыфлі нмймедлля
Кмлвдлуії. [9] Піпйя нодгправйдлля
ра омжгйягу гвмт жвірів одгакуіилмгм
кмкірдру, Кмкіпія нозиляйа в ндохмку фзраллі номєкр нодакбуйз,
лабіо іж 15 номєкрів прарди ра номєкр
гмгарку оажмк ж кмкдлраоякз і взоіхзйа, вігнмвіглм гм прарди 16 - 21
пвмгм Сраруру, ндодгарз номєкр взплмвків фдодж Гдлдоайщлмгм Сдкодраоя уоягак гдоеав, кіелаомглзк могаліжауіяк ра ілхзк жауікавйдлзк
пуб’єкрак гйя мрозкалля жауваедлщ
іж номталляк, цмб ракі кмкдлраоі ра
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жауваедлля буйз нодгправйдлі Гдлдоайщлмку Сдкодраоы гм 1 гоугля
2018 омку. [14]
Тдкпр номдкрів прарди Кмлвдлуії,
нозилярзи Кмкіпієы у ндохмку фзраллі був нодгправйдлзи в Укоаїлі
пндуіайщлзк гмнмвігафдк номсдпмомк Шмлмк Мдосі у йзпрмнагі 2017
омку ла кіелаомгліи кмлсдодлуії
«Поава, ноавмпуггя ра нак’ярі кіпра»
(к. Лщвів), нозпвяфдліи вхалуваллы
нак’ярі кмйзхліт пругдлрів ыозгзфлмгм сакуйщрдру Лщвівпщкмгм улівдопзрдру – взгарлзт сулгармоів кіелаомглмгм ноава ноав йыгзлз – Гдоха Лаурдонатра ра Расайа Лдккіла.
У 2017 омуі, кмйз нозилярі у
ндохмку фзраллі номєкрз прарди
буйз нодгправйдлі Шмпрмку (ыозгзфлмку) кмкірдру Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН, 55 гдоеав лагіпйайз
пвмї кмкдлраоі; йзхд фмрзоз гдоеавз - Кзраи, Ілгія, Іоал ра Сугал жаномнмлувайз лдгарзвлі нмгйягз.
Вмпдлз 2018 омку Кмкіпія мрозкайа
вдйзку кійщкіпрщ жауваедлщ гм номєкру прарди: 39 гдоеав, пік кіелаомглзт могаліжауіи ра нозбйзжлм 700
лдуоягмвзт могаліжауіи і нозварлзт
мпіб нмгайз пвмї жауваедлля. Зауваедлля в уіймку буйз нмжзрзвлзкз,
вігжлафаыфз ваейзвіпрщ жаномнмлмвалмгм гмгмвмоу ра жагмвмйдлля рзк,
цм віл лд бугд пундодфзрз Рзкпщкмку праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу.[10] Міелаомгла ноавмжатзпла
могаліжауія
Amnesty
International акрзвлм гмйуфзйапя гм
алайіжу номєкрів прарди, мнозйыглзвхз нубйікауіы кмкдлраоів гм гмнмвігди пндуіайщлмгм гмнмвігафа ра
взгалля кійщкмт одкмкдлгауіи. Сдодг жапрдодедлщ буйм взпймвйдлм,
жмкодка, пруобмваліпрщ, нмв’яжалу іж
вігпурліпры жабмомлз акліпрії ра жабмомлз пугмвзт номудпів віипщкмвзкз пугакз.[1]
Помєкрз прарди буйз ндодгйялурі
вйірку 2019 омку ніпйя мбгмвмодлля
ла мплмві нмгалзт кмкдлраоів ра фдрвдормгм жвіру пндуіайщлмгм гмнмвігафа.[10] Рмжгйялувхз гмнмвігщ Рдгакуіилмї кмкірдру ла жапігаллі, якд
вігбуймпя 22 роавля 2019 омку, Км-

кіпія кіелаомглмгм ноава ООН
нозиляйа у гоугмку фзраллі вдпщ
жвіг номєкрів прарди ном жанмбігалля
ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі. На жапігаллят, цм вігбуйзпя
31 йзнля - 5 пдонля 2019 омку, Кмкіпія нозиляйа кмкдлраоі гм взцджажлафдлзт номєкрів прарди. Згіглм
іж нмймедлляк ном пвмы омбмру Кмкіпія нодгправзйа номєкрз прарди
Гдлдоайщліи Апакбйдї ж одкмкдлгауієы омжомбзрз Кмлвдлуіы Гдлдоайщлмы Апакбйдєы абм кіелаомглмы
кмлсдодлуієы нмвлмваелзт нодгправлзків ла мплмві узт номєкрів
прарди.[11]
Дмнмвігщ Кмкіпії буйа ндодгала
гм Шмпрмгм кмкірдру 74 пдпії Гдлдоайщлмї Апакбйдї ра нозиляра ла 51
жупроіфі 74 пдпії Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН пдодг ілхзт 25 рдкпрів бдж
гмймпувалля, нігрвдогеуыфз омйщ
кіелаомглмгм ноава у номпуваллі
кзоу, бджндкз, праймгм омжвзрку. [6]
18 гоугля 2019 омку Рджмйыуієы
Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН, як вед
буйм жажлафдлм взцд, нозилярд оіхдлля вкйыфзрз гм нмоягку гдллмгм
рдку «Зймфзлз номрз йыгялмпрі».
Обгоулрмвуыфз
гмуійщліпрщ
нозилярря Кмлвдлуії, нодгправлзкз
гдоеавз-кіпра Варзкал вйуфлм лагмймпзйз, цм уди гмкукдлр нмвзлдл
ндодгбафарз лдмбтігліпрщ лагалля
гмнмкмгз гдоеавак ж лдкіулзкз абм
пйабкзкз пугмвзкз пзпрдкакз ра
пзпрдкакз бджндкз, жмкодка цмгм
жатзпру оапмвзт, дрліфлзт абм одйігіилзт кдлхзл, які номезваырщ ла
їт рдозрмоії. Бдж дсдкрзвлзт вірфзжлялзт ілпрзрууіи, як жажлафзв аотієнзпкмн Аужа, жанмбігалля ра хвзгкд
нознзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі, у взнагку їт вфзлдлля, буйз б
лдкмейзвзкз.[2]
ІІІ. Оплмвлі нмймедлля номдкру
Кмлвдлуії.
Кмлвдлуія кіпрзрщ кійщка мплмвлзт дйдкдлрів, які є пнійщлзкз гйя
впіт смокуйывалщ цмгм жймфзлів
номрз йыгялмпрі:
1. Зймфзлз номрз йыгялмпрі є
кіелаомглзкз жймфзлакз; лд ваейзвм, фз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм
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рдозрмоії, ла якіи буйм вфзлдлм
гіялля, козкілайіжує раку нмвдгілку.
2. Ці жймфзлз пноякмвалі номрз
узвійщлмгм лапдйдлля і, мред, каырщ
ндвлзи капхраб абм пзпрдкарзфлзи
таоакрдо, цм взтмгзрщ жа оаккз
мкодкзт взнагків лапзйщпрва і, як
ноавзйм, нмв'яжалі ж гдоеавлмы абм
могаліжауіилмы нмйірзкмы.
3. Ця кардгмоія жймфзлів прмпуырщпя лаиемопрмкіхзт акрів лапзйщпрва і ндодпйігувалля, вігмкзт йыгпрву: вбзвпрвм, карувалля, пдкпуайщлд
лапзйщпрвм і рак гайі.
4. Зймфзлз номрз йыгялмпрі
кмеурщ бурз вфзлдлі ла рдозрмоії
мглієї гдоеавз абм кмеурщ вфзлярзпя роалпкмогмллм. Такзк фзлмк, уі
жймфзлз кмеурщ взлзклурз в кмлрдкпрі кіелаомглзт абм лдкіелаомглзт жбомилзт кмлсйікрів.
5. Зймфзлз кмеурщ жгіиплыварзпя як гдоеавлзкз пуб'єкракз, рак
і лдгдоеавлзкз, нозлаиклі рмгі,
кмйз мпраллі гіырщ як фапрзла могаліжауіилмї нмйірзкз гйя вфзлдлля
ланагу. [5]
Кмлвдлуія
ндодгбафає
ндвлі
мбмв’яжкз гйя гдоеав-уфаплзущ:
- мбмв'яжмк гдоеав жанмбігарз
жймфзлак номрз йыгялмпрі
- мбмв'яжмк гдоеав козкілайіжуварз жймфзлз номрз йыгялмпрі у
лауімлайщлмку жакмлмгавпрві
- мбмв'яжмк гдоеав жгіиплыварз
ыозпгзкуіы цмгм гіи, які пралмвйярщ жймфзлз номрз йыгялмпрі, кмйз
вмлз вігбуваырщпя ла їтліи рдозрмоії
абм їт гомкагялакз, абм кмйз жймфзлдущ, якзи ікмвіолм вфзлзв ракі жймфзлз, нозпурліи ла їтліи рдозрмоії;
- жмбмв'яжалля гдоеав нодг'явзрз нмоухлзка козкілайщлмку ндодпйігуваллы, абм взгарз жймфзлуя
(aut dedere aut judicare);
- жмбмв'яжалля гдоеав боарз
уфапрщ у вжаєкліи ноавмвіи гмнмкмжі
ж ілхзкз гдоеавакз;
- мбмв'яжмк жвдолурзпя гм номудгуоз кіелаомглмгм взоіхдлля
пнмоів у взнагку омжбіелмпрди кіе
гдоеавакз цмгм жапрмпувалля фз
рйукафдлля Кмлвдлуії.
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Ддсіліуія нмлярря «жймфзлз
номрз йыгялмпрі», жа алаймгієы іж
праррды 7 Рзкпщкмгм праруру, нмгаєрщпя у смокі ндодйіку оіжлмвзгів
пкйагів жймфзлів. Такзи ндодйік є
ігдлрзфлзк лавдгдлмку у Рзкпщкмку
прарурі, вігрвмоыыфз ракі е пакі
пкйагз і раку е їт кійщкіпрщ.
Помєкр праррі 6 прмпуєрщпя козкілайіжауії жймфзлів номрз йыгялмпрі у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві. Цд
нмймедлля кає взоіхайщлд жлафдлля
гйя дсдкрзвлмпрі каибурлщмї Кмлвдлуії як ж рмфкз жмоу жанмбігалля
(мглієї ж лаиваейзвіхзт уійди номєкру Кмлвдлуії), рак і ж рмфкз жмоу
нмкаоалля. Ваейзвіпрщ у бмомрщбі іж
бджкаоліпры гдоеав, у якзт вігпурлє
жакмлмгавпрвм, цм козкілайіжує жймфзлз номрз йыгялмпрі ра впралмвйыє
вігнмвіглі палкуії, лд кмед бурз ндодвзцдлмы. Пмкаоалля жймфзлів
номрз йыгялмпрі – уд, лапакндодг,
вігнмвігайщліпрщ гдоеав, а ракме
мплмва нозлузну вжаєкмгмнмвлывалмпрі у гіяйщлмпрі МКС. Бдж вігнмвіглмгм жакмлмгавпрва лдкмейзвм гмправзрз ікмвіолмгм жймфзлуя гм лауімлайщлзт пугів і жапрмпуварз нмймедлля ном вжаєклу ноавмву гмнмкмгу ра дкпроагзуіы. Щмгм мпраллщмгм
нулкру ваейзвм, цмб лауімлайщлд
жакмлмгавпрвм вкйыфайм взжлафдлля
«жймфзлу номрз йыгялмпрі» у вігнмвіглмпрі іж номєкрмк Кмлвдлуії. Рмжбіелмпрі у взжлафдллі, вкйыфдлмку у
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, кмеурщ
пнозфзлзрз ндодхкмгу кіегдоеавлмку пнівомбірлзурву ра жайзхзрз
ноавмвзи вакуук, вігкозвхз хйят
гм бджкаолмпрі. Козкілайіжауія ракзт
гіялщ, як карувалля ра лапзйщлзущкі
жлзклдлля, є лдгмпрарлщмы, мпкійщкз
вмла лд воатмвує ряекмпрі жймфзлів
номрз йыгялмпрі.[3]
Опмбйзвм уікавзк апндкрмк номєкру Кмлвдлуії є вігнмвігайщліпрщ
ыозгзфлзт мпіб. Пулкр 8 номєкру
праррі 6 лд кіпрзрщ жмбмв'яжалля
гдоеав впралмвйыварз раку вігнмвігайщліпрщ, айд у рдкпрі є нмпзйалля
ла лауімлайщлд жакмлмгавпрвм гдоеавз ра ла имгм муілку: «З уоатувалляк нмймедлщ її лауімлайщлмгм
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жакмлмгавпрва, бугщ-яка гдоеава
везває лдмбтіглзт жатмгів гйя впралмвйдлля вігнмвігайщлмпрі ыозгзфлзт мпіб жа жймфзлз номрз йыгялмпрі». Ця вігнмвігайщліпрщ кмед бурз
козкілайщлмы, узвійщлмы фз агкіліпроарзвлмы, вігнмвіглм гм «ноавмвзт
нозлузнів» гдоеавз. Цд хзомкд
смокуйывалля жайзхає жлафлмы
кіомы номпріо гйя омжпугу гдоеавз і
нмпзйаєрщпя ла лауімлайщлд жакмлмгавпрвм прмпмвлм взжлафдлля нмлярря «ыозгзфла мпмба».
Срарурз кіелаомглзт козкілайщлзт ыозпгзкуіи, вкйыфаыфз Рзкпщкзи прарур Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, лд кіпрярщ емглмї
жгагкз цмгм ущмгм нзралля. Оглак
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ ыозгзфлзт мпіб жагаймк лд є нмхзодлзк
нмлярряк у кіелаомглмку ноаві.
Така вігнмвігайщліпрщ впралмвйдла
йзхд у гдякзт кіелаомглзт гмгмвмоат, ракзт як Кмлвдлуія ном нознзлдлля жймфзлу анаордїгу ра нмкаоалля жа лщмгм і Факуйщрарзвлзи
номрмкмй гм Кмлвдлуії ном ноава
гзрзлз цмгм рмогівйі гірщкз, гзряфмї номпрзрууії і гзряфмї нмолмгоасії. Такме лд є вігмкмы кмлуднуія
кмонмоарзвлмї вігнмвігайщлмпрі в
гмгмвмоат, цм прмпуырщпя козкілайіжауії жймфзлів, ракзт як Кмлвдлуія
ООН номрз кмоунуії.
Як і бійщхіпрщ пуфаплзт кмлвдлуіи, номєкр взжлає ноавм едорв ла
жатзпр віг емопрмкмгм нмвмгедлля
фз жайякувалля, а ракме ноавм ла
вігхкмгувалля хкмгз.
У номєкрі Кмлвдлуії гдрайщлм
одгйакдлруырщпя нзралля дкпроагзуії, лдвзгвмодлля ра вжаєклмї ноавмвмї гмнмкмгз.

Міелаомглм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ жа вфзлдлля жймфзлів номрз
йыгялмпрі, пягає фапів Ныолбдожщкмгм номудпу. Пмояг іж жймфзлакз номрз кзоу ра вмєллзкз жймфзлакз, уди
оіжлмвзг гіялщ віглдпдлзи гм лаиряефзт, - ракзт, які нмоухуырщ мплмвз
пвірмвмгм пнівезрря. Оглак уди оіжлмвзг жймфзллзт гіялщ лд є нодгкдрмк гймбайщлмгм гмгмвмоу, ла вігкілу віг ілхзт, жафапру лд ракмгм впдмтмнлмгм таоакрдоу ра прундля ряекмпрі. Ця пзруауія пнозфзлзйа номгайзлу цмгм козкілайіжауії ла лауімлайщлмку оівлі жймфзлів номрз йыгялмпрі ра вігпурліпрщ лайделмгм
кіегдоеавлмгм пнівомбірлзурва у
ущмку нзраллі. З кдрмы жанмвлдлля
номгайзлз Кмкіпієы буйм омжомбйдлм ра ндодгалм гм Гдлдоайщлмї Апакбйдї номдкр впдпвірлщмї Кмлвдлуії
ном жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі. Кмлвдлуія у
лаибйзефмку каибурлщмку пралд
ваейзвмы фапрзлмы пуфаплмгм кіелаомглмгм ноава, жмкодка, кіелаомглмгм гукаліраолмгм ноава, кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава ра кіелаомглмгм ноава ноав йыгзлз. Маибурля Кмлвдлуія мглмжлафлм нмвзлла
нозвдолурз нмгайщху увагу гм лдмбтіглмпрі жанмбігалля ра нмкаоалля, а
ракме гмнмкмгрз гдоеавак нозилярз ра гаокмліжуварз лауімлайщлі жакмлз, цм прмпуырщпя вфзлдлля жймфзлів номрз йыгялмпрі, рзк пакзк
вігкозвхз кмейзвмпрі гм бійщх
дсдкрзвлмгм кіегдоеавлмгм пнівомбірлзурва цмгм жанмбігалля, омжпйігувалля ра нмкаоалля жгагалзт жймфзлів.
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Ддоезнійьпька А. М. Занмбігалля жймфзлак номрз йюгялмпрі ра нмкаоалля
жа їт вфзлдлля: хйят гм Кмлвдлуії
У праррі номалайіжмвалм мплмвлі ра лаиваейзвіхі нмймедлля номдкру лмвмгм
гймбайщлмгм кіелаомглмгм гмгмвмоу, якзи омжомбйдлзи Кмкіпієы кіелаомглмгм
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ноава ООН жа рдкарзкмы «жймфзлз номрз йыгялмпрі» і ндодгалзи гм Гдлдоайщлмї
Апакбйдї. Зомбйдлм взплмвмк цмгм ваейзвмпрі ра лдмбтіглмпрі нозилярря ракмгм
кіелаомглмгм гмгмвмоу, цм кає жавгалляк гмнмкмгрз жанмвлзрз номгайзлу в іплуыфзт гмгмвіолзт одезкат і ноз ущмку мглмфаплм нігпзйзрз уі одезкз.
Кйюфмві пймва: жймфзлз номрз йыгялмпрі, Кмлвдлуія ном жанмбігалля ра нмкаоалля жймфзлів номрз йыгялмпрі, Кмкіпія кіелаомглмгм ноава ООН, номєкр прарди.

Ддоезнзйьпкая А. М. Подгмрвоацдлзд нодпрунйдлзи номрзв фдймвдфлмпрз з
лакажалзд жа зт пмвдохдлзд: нурь к Кмлвдлузз
В прарщд номалайзжзомвалш мплмвлшд з ваелдихзд нмймедлзя номдкра лмвмгм
гймбайщлмгм кдегулаомглмгм гмгмвмоа, кмрмоши оажоабмрал Кмкзппзди кдегулаомглмгм ноава ООН нм рдкарзкд «нодпрунйдлзя номрзв фдймвдфлмпрз» з ндодгал
Гдлдоайщлми Аппакбйдд. Сгдйал вшвмг м ваелмпрз з лдмбтмгзкмпрз нозлярзя ракмгм кдегулаомглмгм гмгмвмоа, зкддр жагафди нмкмфщ вмпнмйлзрщ номбдй в пуцдпрвуыцзт гмгмвмолшт одезкат з ноз ърмк мглмводкдллм упзйзрщ ърз одезкш.
Кйюфдвыд пймва: нодпрунйдлзя номрзв фдймвдфлмпрз, Кмлвдлузя м нодгмрвоацдлзз з лакажалзз нодпрунйдлзи номрзв фдймвдфлмпрз, Кмкзппзя кдегулаомглмгм ноава ООН, номдкр прарди.

Derzhypilska A. Preventing and punishing crimes against humanity: the path to
the Convention
In this article is provided analysis of main and most important provisions of the
new global international treaty, drafted by the International Law Commission
(hereinafter – ILC) on "crimes against humanity" topic – Convention of Prevention
and Punishment of Crimes Against Humanity. Draft articles of the Convention were
adopted in the second reading by the ILC and were represented before the General
Assembly in 2019. Stages of the drafting process, reasons and prerequisites of this
activity are described. The situation of the existing gap in international law regarding
to the codification of crimes against humanity is highlighted. This type of crimes, since
the time of the Nuremberg trial, along with crimes against peace and war crimes, are
recognized as the most serious action that violate the foundations of the world
coexistence.
However, so far, crimes against humanity are not the subject of a global
convention, unlike other criminal acts, often not such dangerous. The lack of a relevant
document of international level has become a reason for a gap in criminalization at the
national level of crimes against humanity. It also caused a lack of proper inter-state
cooperation in this matter. The necessity of drafting Convention of Prevention and
Punishment of Crimes Against Humanity is argued in the article, taking into account
reports and opinion of the special rapporteur Sean Murphy. Outcomes of the research
activity handled by the George Washington University's Human Rights Clinic on the
topic of criminalization in national law of crimes against humanity under the
supervision of Prof. S. Murphy are outlined in brief.
The Global Convention on Prevention and Punishment of Crimes Against
Humanity is, without any doubts, an important part of the modern International Law.
Convention is aimed to draw attention to the necessity of prevent and punish crimes
against humanity on the national level, to assist States to adopt legal provisions in this
issue and to harmonize national laws in accordance with international legal norms. It is
also an important step for the further improving of inter-state cooperation on the
prevention, investigation and punishment of such crimes. The main provisions of the
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draft articles of Convention - the definition of crimes against humanity, States'
obligations, international cooperation - are characterized.
Particular attention is paid to the criminalization of crimes against humanity on
national level. This point can be recognized as a crucial for the effectiveness of the
future Convention, both in terms of prevention (one of the most important objective of
the Convention) and punishment. The definition of crimes against humanity is drafted
in an identical way with Article 7 of the Rome Statute, by listing illegal acts. The
conclusion is made about the importance and necessity of adopting of this international
global treaty.
Key words: crimes against humanity, Convention on Prevention and Punishment
of Crimes Against Humanity, International Law Commission, draft articles.
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Громадська рада доброчесності як
третя особа (на стороні Вищої
кваліфікаційної комісії суддів) в
адміністративному судочинстві
У номудпі ілрдлпзвлмгм млмвйдлля пуггівпщкмгм кмонупу, мплмвлзкз
могалакз, цм жгіиплыырщ бджнмпдодгліи внйзв ла имгм смокувалля є
Взца оага ноавмпуггя (гайі - ВРП)
ра Взца квайісікауіила кмкіпія пуггів Укоаїлз (гайі - ВККС). В пвмы
фдогу, одсмокувалля пугмвмї пзпрдкз
пнозяє взлзклдллы лмвзт взкмг ж
бмку пупнійщпрва цмгм фдплмгм вігбмоу калгзгарів ла нмпагу пуггі ра їт
муілывалля. В оджуйщрарі ущмгм,
лаидсдкрзвліхзк кдрмгмк жабджндфдлля взпулурзт взкмг ваорм взжларз жайуфдлля гомкагпщкмпрі гм номудгуоз пралмвйдлля пуггівпщкмгм
кмонупу і првмодлля Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі. Акруайщліпрщ лахмї
рдкз нмйягає у рмку, цм Гомкагпщка
оага гмбомфдплмпрі є лмвзк могалмк,
лавкмйм якмгм ла пуфаплмку драні
вдгурщпя акрзвлі гзпкупії. Сакд рмку,
гмпйігедлля гіяйщлмпрі лмвмпрвмодлмгм могалу ла мплмві алайіжу пугмвмї
ноакрзкз жа имгм уфапры, лдмбтіглд
гйя коацмгм омжукілля нозжлафдлля
Рагз ра її прарупу у ндоімг млмвйдлля
пугмвмї пзпрдкз.

Окодкі нзралля рдкз буйз фапркмвм вігмбоаедлі у нубйікауіят
Л. Зуєвмї, А. Кмомркзт, М. Ждолакмва, Д. Кмвафдвмї ра ілхзт. Помбйдка взжлафдлля прарупу Гомкагпщкмї
оагз гмбомфдплмпрі як родрщмї мпмбз
у агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві лд
омжгйягайапщ у взгйягі уійіплзт лаукмвзт омбір. Сакд рмку, рдкарзка
гмпйігедлля є акруайщлмы ра нмродбує гдрайщлмгм омжгйягу.
Мдрмы праррі є мгйяг ноакрзкз
жайуфдлля Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі як могалу, якзи пнозяє ВРП
ра ВККС у лагаллі мпрармфлзт взплмвків муілывалля калгзгарів у
пуггі, взмкодкйдллі ланоякків вгмпкмлайдлля пуггівпщкмгм кмонупу ра
номправйдллі акудлрів ла номсдпіилмпрі пуггів, цм бджнмпдодглщм взкагаєрщпя пуфаплзк пупнійщпрвмк.
Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі
вігігоає взоіхайщлу, ндодгбафдлу
жакмлмк омйщ у номудпі вігбмоу пуггів. Снівноауя іж ВККС ра ВРП у
ндоімг одсмокувалля жакмлмгавпрва
Укоаїлз - уд мбмв’яжкмва укмва упніхлмї пугмвмї одсмокз. Ммела првдо-
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геуварз, цм гіяйщліпрщ ндохмгм гомкагпщкмгм могалу є вкйагмк у смокувалля номжмомї пугмвмї пзпрдкз ра
нмвдолдлля гмвіоз гм ноавмпуггя ж
бмку пупнійщпрва. Зауваезкм, цм
сакрзфлм, Рага нмхзоыє пвіи внйзв
лд рійщкз ла номудп нозжлафдлля
пуггів, айд и і ла їт нмгайщху пуггівпщку гіяйщліпрщ. З мгйягу ла уд, воатувалля нмжзуії гомкагпщкмпрі є ваейзвзк дйдкдлрмк гйя ыозпноугдлуії,
мпкійщкз її оіхдлля ноякзк фзлмк
внйзваырщ ла пуб’єкрів жгіиплдлля
ноавмпуггя.
Напакндодг, ваорм жажлафзрз, цм
Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі - уд
лджайделзи могал, якзи пкйагаєрщпя
іж гвагуярз нодгправлзків гомкагпщкмпрі, якзи омжнмфав пвмы гіы ж 2016
омку вігнмвіглм гм пр. 87 Закмлу
Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра праруп
пуггів». Свмєы гіяйщліпры Рага гмнмкагає ВККС ніг фап номудгуоз
вігбмоу пуггів, фзк жабджндфує бійщх
одрдйщлзи гмбіо калгзгарів ла нмпагу
ра пнозяє взлзклдллы гмвіоз гм
пугмвмї пзпрдкз ж бмку пупнійщпрва.
Як жажлафдлм у пр.2 Рдгйакдлру Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі жавгалляк Рагз як ілпроукдлру гомкагпщкмпрі, є урвдогедлля гмбомфдплмпрі
ра взпмкзт пралгаорів номсдпіилмї
дрзкз у пуггівпщкмку кмонупі. З уієы
кдрмы Рага пнозяє Взціи квайісікауіиліи кмкіпії пуггів Укоаїлз у впралмвйдллі вігнмвіглмпрі пуггі (калгзгара ла нмпагу пуггі) козрдоіяк номсдпіилмї дрзкз ра гмбомфдплмпрі гйя
уійди квайісікауіилмгм муілывалля
хйятмк лагалля ілсмокауії ном лзт
абм взплмвків ном лдвігнмвігліпрщ
пуггі (калгзгара ла нмпагу пуггі)
узк козрдоіяк [1].
У н. 6 пр. 87 Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» вкажалм, цм Гомкагпщка Рага гмбомфдплмпрі: жбзоає, ндодвіояє ра алайіжує
ілсмокауіы цмгм пуггі (калгзгара
ла нмпагу пуггі); лагає ВККС ілсмокауіы цмгм пуггі (калгзгара ла
нмпагу пуггі); лагає, жа лаявлмпрі
вігнмвіглзт нігправ, ВККС взплмвмк
ном лдвігнмвігліпрщ пуггі (калгзгара
ла нмпагу пуггі) козрдоіяк номсд-
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піилмї дрзкз ра гмбомфдплмпрі, якзи
гмгаєрщпя гм гмпщє калгзгара ла нмпагу пуггі абм гм пуггівпщкмгм гмпщє;
гдйдгує унмвлмваедлмгм нодгправлзка гйя уфапрі у жапігаллі ВККС цмгм
квайісікауіилмгм муілывалля пуггі
(калгзгара ла нмпагу пуггі) [2].
Тмбрм, іж взцдлавдгдлмгм кмйа
нмвлмваедлщ, кмела жомжукірз, цм
првмодлля Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі гмжвмйяє номвмгзрз номудгуоу
муілкз пуггів у бійщх номжмомку
пвірйі. За пймвакз М. Ждолакмва, уд
гайм кмейзвіпрщ «жажзолурз жа йахрулкз» номудпів вігбмоу гм лмвмпрвмодлзт пугів і квайісікауіилмгм муілывалля фдодж лджайделу муілку пуггів, які номтмгярщ кмлкуопз и муілывалля, і бджнмпдодглы уфапрщ ГРД
у пнівбдпігат [1].
Сйіг нмгмгзрзпщ іж ракмы нмжзуієы цмгм нозжлафдлля ра ваейзвмпрі
лмвмпрвмодлмгм могалу гйя пугмвмї
пзпрдкз. За впі омкз лджайделмпрі
уфапрщ гомкагпщкмпрі у номудпі гмбмоу пуггів таоакрдозжувайапщ кілікайщлзк внйзвмк. Як лапйігмк, ла пщмгмгліхліи гдлщ номпйігкмвуєрщпя
козрзфлм лзжщкзи оівдлщ гмвіоз гм
ноавмпуггя. В оджуйщрарі ущмгм, сулкуімлувалля могалу, якзи гає кмейзвіпрщ жпдодгзлз нмбафзрз номудп
ра гмпйігзрз впы ілсмокауіы ном
мпіб, які жгіиплыырщ ноавмпуггя, є
вагмкзк комкмк гм впралмвйдлля
кіулзт жв’яжків кіе гдоеавмы ра пупнійщпрвмк. Бійщхд рмгм, вігбіо калгзгарів у пуггі жа смокайщлм взжлафдлзкз козрдоіякз гдкмлпроує жгарліпрщ мпралліт гм утвайдлля пноавдгйзвзт оіхдлщ.
Напакндодг, одгуйывалля гіяйщлмпрі Рагз гмбомфдплмпрі ра мкодпйдлля кмйа її нмвлмваедлщ нмроіблд
лаиндохд гйя рмгм, цмб гіяйщліпрщ
могалів квайісікауіилмї муілкз пуггівпщкмгм кмонупу вігнмвігайа євомндипщкзк пралгаорак. Ваорм жажлафзрз, цм вігбіо калгзгарів вігбуваєрщпя
ла мплмві ракзт козрдоіїв: 1) вігпрмывалля мплмвмнмймелзт ноав йыгзлз;
2) нмйірзфла
лдироайщліпрщ;
3) лдундодгедліпрщ ра бджпрмомлліпрщ; 4) вігкозріпрщ; 5) нароімрзжк;

Громадська рада доброчесності як третя особа (на стороні Вищої . . .
6)гмрозкалля дрзфлзт лмок; 7) гмбомпмвіпліпрщ [4]. Вйуфлм мбґоулрмвує
пвмы нмжзуіы М. Ждолакмв цмгм
нігрвдогедлля лдмбтіглмпрі сулкуімлувалля Рагз гмбомфдплмпрі в Укоаїлі, гд вкажав, цм пйіг взжларз, цм
пуггівпщкі оагз кмеурщ дсдкрзвлм
іплуварз в Укоаїлі йзхд жа укмвз, цм
їт пкйаг бугд псмокмвалм ж нодгправлзків пугмвмї вйагз ра ілхзт ыозгзфлзт номсдпіи, пвірмгйяглі моієлрзоз якзт вігнмвігаырщ євомндипщкзк уіллмпряк. Поз ущмку в галмку
взнагку игдрщпя ндодгупік ном уіллмпрі, які жабджндфуырщ гаоалрії лджайделмпрі ра номсдпіилмпрі пугмвмї
вйагз, віггалмпрі пуггів ігдї жатзпру
ноав йыгзлз і гдкмкоарії. Забджндфзрз, цмбз пуггівпщкі оагз буйз псмокмвалі ж мпіб лд йзхд ж лаибійщхзк
гмпвігмк, а і ж лаивзцзкз кмоайщлзкз пралгаоракз, кмела фдодж жайуфдлля гомкагпщкмпрі ра/абм гомкагпщкзи кмлромйщ жа могалакз пуггівпщкмгм воягувалля [3].
Як нмкажує ноакрзка, впд фапріхд
роанйяырщпя взнагкз мпкаоедлля
взплмвків Рагз мпмбакз, які нодрдлгуырщ ла нмпагу пуггі. Дм нозкйагу,
мгйяг Запмбів капмвмї ілсмокауії
(ЗМІ) гмвмгзрщ, цм в пдодглщмку іж
100 калгзгарів ла нмпагу пуггі Вдотмвлмгм Сугу, ГРД вкажайа ла 52, які
мрозкайз лдвріхлу муілку віг могалу, цм жгіиплыє гомкагпщкд муілывалля. Оглак, правйдлля гм ракзт
взплмвків пдодг кмйа ноакрзфлзт
ыозпрів гмвмйі лдмглмжлафлд. Піг
пуклів правйярщ пакд рми сакр, цм
ГРД, ндодвіояыфз гмбомфдпліпрщ пуггів, лд кмед лажварз фіркмгм козрдоіы номяву ракмї лдгмбомфдплмпрі.
Змкодка, К. Маглухдвпщка ніг фап
гмпйігедлля ра алайіжу омбмрз гомкагпщкмї «ілквіжзуії» жажлафзйа, цм
ла гукку ГРД, лд кмед бурз гмбомфдплзк нодрдлгдлр, кмрози кає
«пріику
однурауіы
мпмбз,
яка
нмв’яжала ж оіжлзкз нмйірзфлзкз
кмйакз». Оглзк іж нігрвдогедлщ ракмгм одлмкд, вваеаырщ у оагі, є жупроіфі гіыфмгм пуггі ж нодгправлзкакз ілхзт гіймк вйагз. З нігмжомы
правзйзпя фйдлз оагз и гм мпіб, дйд-

кромлла нмхра якзт жаодєпромвала ла
омпіипщкмку гмкдлі. І гм рзт, в кмгм
жайзхзйзпя омгзфі ла козкпщкмку
нівмпромві фз ла лднігкмлромйщлзт
укоаїлпщкіи вйагі рдозрмоіят Дмлдущкмї ра Лугалпщкмї мбйапрди [5].
У ракмку взнагку Кмлпуйщрарзвла оага євомндипщкзт пуггів првдогеує ном рд, цм впі гії, які нмв’яжалі
іж муілывалляк калгзгарів нмвзллі
лагаварз пуггяк кмейзвіпрщ взпймвзрз пвмы нмжзуіы прмпмвлм ракмї
муілкз фз гіяйщлмпрі гдоеавлмгм могалу. За пймвакз К. Далзймвмї, бугщяка номудгуоа кає лагаварз їк кмейзвіпрщ мпкаоезрз оджуйщрарз муілывалля в лджайделзт могалат абм в
пугі. Суггя, омбмру якмгм муілыырщ,
купзрщ карз жкмгу боарз уфапрщ в
муілываллі, ланозкйаг, кмкдлруыфз
номдкр взплмвку муілывалля абм лагаыфз нмяплдлля в номудпі муілывалля. Бійщхд рмгм, пуггя, омбмру
якмгм муілыырщ, купзрщ карз дсдкрзвлі ноавмві жапмбз мпкаоедлля лджагмвійщлзт оджуйщрарів муілывалля
[6].
Помбйдклзк жайзхаєрщпя нзралля, фз кмед Рага лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа взкйагдлі лды взплмвкз у
пугі. Тмбрм, взжлафдлля прарупу ГРД
ніг фап взлзклдлля ноавмвмгм пнмоу
жайзхаєрщпя бдж мпрармфлмї вігнмвігі.
Змкодка, у Взплмвку Кмлпуйщрарзвлмї оагз євомндипщкзт пугів № 17
вкажуєрщпя, цм смокайщлд ілгзвігуайщлд муілывалля пуггів, гд ракд іплує, кає пнозярз вгмпкмлайдллы ра
нігрозкаллы сулкуімлувалля пугмвмї пзпрдкз ла лаивзцмку оівлі якмпрі ла кмозпрщ гомкагял гдоеав фйдлів Рагз Євомнз. Цд, у пвмы фдогу, кає гмнмкмгрз жбдодгрз гмвіоу
пупнійщпрва гм пугмвмї пзпрдкз. Цд
ндодгбафає, цм пупнійщпрвм карзкд
жкмгу омжукірз нозлузнз ра номудгуоу муілывалля. Тмку, жагайщлі
укмвз ра кдрмгз муілывалля каырщ
бурз гмпрунлзкз пупнійщпрву. Тзк лд
кдлхд, ла гукку КРЄС, номудп ілгзвігуайщлмгм муілывалля гйя као’єолзт уійди абм нігвзцдлля пуггі лд
нмвзлдл воатмвуварз гукку пупнійщпрва прмпмвлм пуггі. Ця гукка лд жав-
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егз кмед бурз оджуйщрармк нмвлмгм
фз впдбіфлмгм омжукілля ілсмокауії
абм, кмейзвм, лавірщ ґоулруварзпя ла
лдомжукіллі гіяйщлмпрі пуггі в уіймку. Помудп ра оджуйщрарз ілгзвігуайщлмгм муілывалля каырщ ндох жа
впд жайзхарзпя кмлсігдлуіилзкз і
лд омжгмймхуварзпя. Рмжгмймхдлля
оджуйщрарів муілывалля жагомеуварзкд лджайделмпрі жгіиплдлля пугмфзлпрва фдодж рд, цм уд кмед нозлзжзрз пуггы в мфат пупнійщпрва ра
жомбзрз воажйзвзк гм внйзву. Коік
ущмгм, мнозйыглдлля оджуйщрарів
муілывалля кмед мжлафарз, цм пуггя
прає мб'єкрмк гйя мбгмвмодлля ра
ілхзт ланагмк [7].
На нігрвдогедлля взцдлавдгдлмгм, ваорм жажлафзрз нмймедлля, які
лавдгдлі гмкрмомк ноава Діалмы Кмвафдвмы у Взплмвку цмгм Рдгйакдлру ГРД віг 10 квірля 2017 омку, гд,
жмкодка, вкажуєрщпя, цм ніг фап оіжлзт номудгуо муілывалля гуед ваейзвм взкйыфзрз рі сакрмоз, які кмеурщ внйзлурз ла лджайделіпрщ пуггів: «нмноз нмтвайщлу кдру жабджндфдлля взпмкзт пралгаорів фдодж пзпрдку муілкз, вкоаи пкйаглм нозкзозрз лджайделіпрщ пуггі ж пзпрдкмы
муілкз имгм гіяйщлмпрі. Якцм родба
мбзоарз цмпщ мглд ж гвмт, рм гмймвлмы уілліпры є пуггівпщка лджайделіпрщ [8].
В пвмы фдогу, пугмва ноакрзка
пвігфзрщ ном номрзйделд. У пноаві
№826/7186/17 Окоуелзи агкіліпроарзвлзи пуг к. Кзєва нмпралмвзв,
цм ГРД бдод уфапрщ у смокуваллі
пуггівпщкмгм кмонупу, внйзває ла
пуггівпщку као’єоу ра лагійдла вігнмвіглзкз вйаглзкз нмвлмваедллякз
вігнмвіглм гм пр.87 Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів». Її
взплмвкз мбмв’яжкмві гйя омжгйягу
ВККС ра є ноавмвзкз акракз ілгзвігуайщлмї гії, ла нігправі якзт взлзкаырщ нубйіфлм-ноавмві віглмпзлз.
Оред, номудп лагалля взплмвку ГРД
кає впі мжлакз вйаглмї уноавйілпщкмї
гіяйщлмпрі. Поз ущмку пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ лдмбмв’яжкмвм нмвзлдл лайдеарз гм пзпрдкз могалів
гдоеавлмї вйагз абм кіпудвмгм пакм-
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воягувалля фз карз праруп ыозгзфлмї мпмбз [9]. З взцдлавдгдлмгм взнйзває, цм ла гукку пугу ГРД кає
впі мжлакз «ілхмгм пуб’єкра ноз жгіиплдллі вйаглзт уноавйілпщкзт сулкуіи ла мплмві жакмлмгавпрва».
Вваеаєкм жа нмроіблд нмгмгзрзпщ
іж гуккмы пугу, мпкійщкз у жакмлмгавпрві Укоаїлз, жмкодка у КАСУ, лд
гаока у ндодйіку пуб’єкрів вйаглзт
нмвлмваедлщ взгійяєрщпя, мкоік могалу
гдоеавлмї
вйагз,
«ілхзи
пуб’єкр, цм жгіиплыє нубйіфлм - вйаглі нмвлмваедлля». А мред, кмела
првдогеуварз ном рд, цм ГРД, жгіиплыыфз уноавйілпщку гіяйщліпрщ, ваорм віглдпрз гм пуб’єкра вйаглзт нмвлмваедлщ. Даыфз вігнмвігщ ла нзралля, фз кмед ГРД нмвлмуіллм вігнмвігарз у пугі у оажі лджгмгз калгзгарз іж її взплмвкмк, тмфдкм вкажарз,
цм Кмлпрзрууія Укоаїлз у ф. 3
пр. 124 вкажує ла рд, цм ыозпгзкуія
пугів нмхзоыєрщпя ла бугщ - якзи
ыозгзфлзи пніо, а лджгмга калгзгара
ла нмпагу пуггі іж взплмвкмк ГДР уд лд цм ілхд, як пніо ном ноавм.
Пмоухдлля ноава мпмбз ла жаилярря
нмпагз пуггів лмпзрщ таоакрдо ыозгзфлмгм пнмоу і в оджуйщрарі віглмпзрщпя гм пугмвмї ыозпгзкуії.
З ілхмгм бмку, млмвйдлзи номудп
вігбмоу пуггів жа взплмвкакз ГРД
гдцм вігоіжляєрщпя віг уявйдлля євомндипщкзт дкпндорів. Алаймгіфлзт
нозкйагів сулкуімлувалля могалу,
якзи бугд пкйагарз гмпщє ном калгзгарів у пуггі ра нмхзоыварз їт у вігкозрмку гмпруні, лдкає у емгліи євомндипщкіи коаїлі. Напакндодг, уд
нмв’яжалм іж рзк, цм мнозйыглдлля
лдгарзвлмгм взплмвку цмгм номсдпіилмї гіяйщлмпрі калгзгара ла нмпагу
пуггі кмед жахкмгзрз однурауії
мпраллщмгм. Дм нозкйагу, у Нікдффзлі упі дранз номтмгедлля кмлкуопу
ла нмпагу пуггі номвмгярщпя кмлсігдлуіилм. У пвмы фдогу, у Нмовдгії ра
Бмйгаоії вігкозрмы є йзхд ілсмокауія ном пнзпкз уфаплзків кмлкуопу ра
рзт, трм гм ракмгм гмнуцдлзи. Щм е
прмпуєрщпя сілайщлмгм драну - смокувалля взплмвків ра одкмкдлгауіи
ном нозгарліпрщ пуггі ла нмпагу, рм

Громадська рада доброчесності як третя особа (на стороні Вищої . . .
рака номудгуоа номвмгзрщпя бдж нубйіфлмгм мнозйыглдлля.
З мгйягу ла уд, кмела гіирз взплмвку ном нозфзлз вдйзкмї кійщкмпрі нмжмвів гм ГРД цмгм мпкаоедлля
фз пкапувалля її взплмвку ном вігнмвігліпрщ калгзгарів. Хвзйя рак жвалзт мпкаоедлщ омжнмфайапщ цд ж нмфарку сулкуімлувалля лмвмпрвмодлмгм могалу і номгмвеуєрщпя лавірщ ла
пщмгмгліхлщмку драні пугмвмї одсмокз. Срарзпрзка пугмвзт оіхдлщ 2018
-2019 омків вкажує ла рд, цм калгзгарз, які мрозкайз лдгарзвлу муілку
гіяйщлмпрі віг ГРД, вваеаырщ взплмвмк номрзноавлзк і ракзк, цм нігйягає пкапуваллы. Бійщхд рмгм, алайіжуыфз Єгзлзи гдоеавлзи одєпро
пугмвзт оіхдлщ, смокуєрщпя воаедлля, цм в Окоуелмку агкіліпроарзвлмку пугі кіпра Кзєва (гайі - ОАСК)
вед пкйайапя ноакрзка пкапувалля
оіхдлщ ГРД ном лдвігнмвігліпрщ пуггів. Дм нозкйагу, 29 бдоджля 2018
омку ОАСК взкйав пвмы нмжзуіы у
оіхдллі ном пкапувалля ра взжлалля
номрзноавлзк взплмвмк ГРД цмгм
лдвігнмвіглмпрі калгзгара ла нмпагу
пуггі Вдотмвлмгм пугу
козрдоіяк
гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї дрзкз.
Обґоулрувалля бугуваймпщ ла рмку,
цм ла гукку пугу, рвдогедлля ГРД
ном лаявліпрщ нігправ гйя взплмвку
ном лдвігнмвігліпрщ калгзгара ла
нмпагу пуггі Вдотмвлмгм Сугу козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї
дрзкз є лдмбґоулрмвалзкз ра лд нігрвдогеуырщпя лайделзкз і гмнупрзкзкз гмкажакз. Такзк фзлмк, взплмвмк ГРД ном лдвігнмвігліпрщ калгзгара ла нмпагу пуггі Вдотмвлмгм Сугу козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї дрзкз, жарвдогедлзи 18 квірля 2017 омку, є номрзноавлзи ра
нігйягає пкапуваллы [10]. У оіхдллі
віг 25 квірля 2018 омку ОАСК ракме
пкапмвує взплмвмк ГРД, мпкійщкз
вваеає, цм могал ндодвзцзв лагалі
имку нмвлмваедлля, мпкійщкз лд лагійдлзи ноавмк лагалля муілкз гдкйаоауіи нмжзвафа ра муілкз гіяйщлмпрі НАЗК в кмлрдкпрі лд жапрмпувалля жабмомл гм нмжзвафа, ндодгбафдлзт жакмлмк. В оджуйщрарі ущмгм, пуг

взоіхзв взжларз номрзноавлзкз ра
пкапуварз Взплмвмк ном лдвігнмвігліпрщ калгзгара ла нмпагу пуггі Вдотмвлмгм козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра
номсдпіилмї дрзкз, жарвдогедлзи
Гомкагпщкмы оагмы гмбомфдплмпрі
18.04.2017 омку ра Ріхдлля ном лагалля гмнмвлдлля гм Взплмвку ном
лдвігнмвігліпрщ, жарвдогедлзи Гомкагпщкмы
оагмы
гмбомфдплмпрі
29.06.2017 омку [11]. Коік рмгм, 13
роавля 2019 омку пуг ракме нмправзв
ніг пуклів мбґоулрмваліпрщ взплмвку
ГРД, вкажавхз, цм взтмгяфз ж пзпрдклмгм алайіжу лавдгдлзт ноавмвзт
лмок, пугмвмї ноакрзкз Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз ра мбправзл
пноавз, пуг нозтмгзрщ гм взплмвку,
цм лдмбтіглзк ра гмпрарлік гйя нозилярря ГРД взплмвку ном лдвігнмвігліпрщ пуггі (калгзгара ла нмпагу
пуггі) козрдоіяк гмбомфдплмпрі ра
номсдпіилмї дрзкз є взжлалля ГРД
гмпрмвіолмы ілсмокауії, яка є гмпрарлщмы гйя ракмгм взплмвку, абм лаявліпрщ мбґоулрмвалмгм пукліву цмгм
гмбомфдплмпрі ра номсдпіилмї дрзкз
мпмбз, цм кає ґоулруварзпщ ла фіркзт, смокайіжмвалзт ра мб`єкрзвлзт
козрдоіят ракмгм взжлалля (муілывалля) і нмвзллм нігрвдогеуварзпя
гмпрарлщмы гмпрмвіолмы ілсмокауієы [12].
На мплмві взцдвзкйагдлмгм, тмфдкм жажлафзрз, цм лмвмпрвмодлзи
могал гіиплм пнозяє Взціи квайісікауіиліи кмкіпії пуггів у номудпі вігбмоу калгзгарів гм пуггівпщкмгм кмонупу, мглак нмоягмк омбмрз Рагз ра
козрдоії гйя нмгійу пуггів ла гмбомфдплзт ра лд гмбомфдплзт нмкз цм лд
впралмвйдлі мпрармфлм. Закмлмгавпрвм лд кіпрзрщ фіркмгм жакоінйдлля
нмлярря «гмбомфдпліпрщ», цм пнозяє
взлзклдллы лдмглмжлафлмгм рйукафдлля имгм жкіпру. Оглак, уд лд єгзла ндодхкмга ла хйяту гм гмпкмлаймгм сулкуімлувалля ГРД. Взплмвкз
могалу цмгм лдвігнмвіглмпрі пуггів
жагайщлмвзжлалзк нозлузнак вкажуырщ ла одайщлі номбйдкз у гдкйаоауіят і нмвдгілуі калгзгарів. Напакндодг, уд нмв’яжалм іж рзк, цм пугмвіи
пзпрдкі лдмбтіглд ндоджавалраедлля і
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млмвйдлля пуггівпщкмгм кмонупу.
«Ряг пзйщлзт калгзгарів нмроанзйз
гм пкйагу Вдотмвлмгм Сугу, айд впд
е гмбомфдпліпрщ багарщмт іж лзт взкйзкає пуклівз», - ланзпайм у рвіррдоі нмпмйщпрвм США в Укоаїлі
В пвмы фдогу, пугмва ноакрзка
вкажує ла рд, цм Гомкагпщку оагу
гмбомфдплмпрі
вед взжлайз
як
пуб’єкра, якзи жгіиплыє уноавйілпщкі
сулкуії. Іж мгйягу ла уд, вваеаєкм
гмуійщлзк влдпрз жкілз гм фзллмгм
Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва. Нагалля Рагі прарупу родрщмї
мпмбз ла прмомлі Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів лагапрщ кмейзвіпрщ жайуфарз її гм пноав цмгм мпкаоедлля взплмвків вігнмвіглмпрі калгзгарів ла нмпагз пуггів. Влдпрз жкілз номнмлуєрщпя гм праррі 49 Кмгдкпу, яка одгуйыє мпмбйзвмпрі жайуфдлля ра ноавмвзи праруп родріт мпіб у
агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві. Як

оджуйщрар, пуггі бугурщ жабджндфдлі
ноавмк мпкаоеуварз взплмвкз ГРД,
які внйзваырщ ла їт однурауіы. Тмку,
вваеаєкм жа лдмбтіглд нігкодпйзрз
ваейзву омйщ кмлсігдлуіилмпрі жібоалмї Рагмы ілсмокауії ном гіыфзт
пуггів. Ужагайщлдла ілсмокауія цмгм
пуггів, яка жлатмгзрщпя у вігкозрмку
гмпруні упкйаглыє нмгайщху гіяйщліпрщ мпмбз у псдоі жгіиплдлля ноавмпуггя.
З взцдвзкйагдлмгм взглм, цм
рдка лахмгм гмпйігедлля жайзхаєрщпя акруайщлмы номрягмк впщмгм ндоімгу сулкуімлувалля ГРД. Пігпукмвуыфз, кмела гіирз гм взплмвку, цм
ла галмку драні, лмвмпрвмодлзи могал
нмродбує вгмпкмлайдлля. Оглак, имгм
гіяйщліпрщ гмжвмйяє псмокуварз у
гомкагпщкмпрі агдкварлд омжукілля
пугмвмї пзпрдкз ра її мплмвлзт жавгалщ.
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http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(print)
/58F4A4DD76AACFD0C2257D87004971A6 (гара жвдолдлля: 10.01.2020)
8.
Взплмвмк цмгм одгйакдлру Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі, ніггмрмвйдлзи
номсдпмомк, гмкрмомк ноава Діалмы Кмвафдвмы, кіелаомглзк дкпндормк Рагз Євомнз.
URL:
https://rm.coe.int/opinion-diana-public-council-of-integrity-ukcopy/1680727bdf (гара жвдолдлля: 10.01.2020)
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Громадська рада доброчесності як третя особа (на стороні Вищої . . .
9.
Пмпралмва Окоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу № 826/7186/17 віг 7 йзнля 2017 омку. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/70793192 (гара жвдолдлля: 20.01.2020)
10. Ріхдлля Окоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу кіпра Кзєва віг 28 бдоджля
2018 омку №826/10158/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73038162 (гара
жвдолдлля: 19.01.2020)
11. Ріхдлля Окоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу кіпра Кзєва віг 25 квірля
2018 омку № 826/2268/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73632818 (гара
жвдолдлля: 20.01.2020)
12. Ріхдлля Окоуелмгм агкіліпроарзвлмгм пугу кіпра Кзєва віг 13 роавля
2019 омку № 640/3037/19. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81758021 (гара
жвдолдлля: 21.01.2020)
Лаводлюк М. О. Гомкагпька оага гмбомфдплмпрі як родря мпмба (ла прмомлі
Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів) в агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві
У праррі номвдгдлм алайіж гіяйщлмпрі Гомкагпщкмї оагз гмбомфдплмпрі як родрщмї
мпмбз в агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві. Згіиплдлм мгйяг ноакрзкз жайуфдлля Рагз
гм номудпу млмвйдлля пуггівпщкмгм кмонупу ра взжлафдлм мплмвлі лдгмйікз у гіяйщлмпрі лмвмпрвмодлмгм могалу.
Зомбйдлм взплмвмк ном лдмбтігліпрщ лагалля Гомкагпщкіи Рагі гмбомфдплмпрі
мкодкмгм номудпуайщлмгм прарупу могалу, якзи гіє ла прмомлі Взцмї квайісікауіилмї
кмкіпії пуггів. Взжлафдлм гмуійщліпрщ влдпдлля жкіл гм фзллмгм Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва у праррі 49, гд вкажарз ном кмейзвіпрщ жайуфдлля Рагз як родрщмї мпмбз у пноават цмгм мпкаоедлля взплмвків вігнмвіглмпрі калгзгарів ла нмпагу
пуггі.
Кйюфмві пймва: Гомкагпщка оага гмбомфдплмпрі, пуггівпщкзи кмонуп, пугмва пзпрдка, родрі мпмбз, лдундодгедліпрщ, дрзфлі взкмгз, квайісікмвалд муілывалля.

Лаводлюк М. О. Обцдпрвдллыи пмвдр гмбомнмоягмфлмпрз как родрьд йзум (ла
прмомлд Выпхди квайзсзкаузмллми кмкзппзз пугди) в агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд
В прарщд номвдгдл алайзж гдярдйщлмпрз Обцдпрвдллмгм пмвдра гмбомнмоягмфлмпрз как родрщдгм йзуа в агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд. Опуцдпрвйдл мбжмо
ноакрзкз нозвйдфдлзя Смвдра к номудппу мблмвйдлзя пугдипкмгм кмонупа з мнодгдйдлш мплмвлшд лдгмпраркз в гдярдйщлмпрз лмвмгм могала.
Сгдйал вшвмг м лдмбтмгзкмпрз нозгалзя Обцдпрвдллмку пмвдру гмбомнмоягмфлмпрз мргдйщлмгм номудппуайщлмгм прарупа могала, кмрмоши гдипрвудр ла прмомлд
Вшпхди квайзсзкаузмллми кмкзппзз пугди. Онодгдйдла удйдпммбоажлмпрщ влдпдлзя
зжкдлдлзи в гдипрвуыцзи Кмгдкп агкзлзпроарзвлмгм пугмномзжвмгпрва в прарщд 49,
ггд укажарщ м вмжкмелмпрз нозвйдфдлзя Смвдра в кафдпрвд родрщдгм йзуа нм гдйак мб
мбеаймвалзз вшвмгмв пммрвдрпрвзя калгзгармв ла гмйелмпрщ пугщз.
Кйюфдвыд пймва: Обцдпрвдллши пмвдр гмбомнмоягмфлмпрз, пугдблши кмонуп,
пугдблая пзпрдка, родрщз йзуа, бдпнозпроапрлмпрщ, ързфдпкзд родбмвалзя, квайзсзузомваллмд мудлзвалзя.
Lavreniuk M. Public Integrity Council as a third party (on the side of the High
Qualifications Commission of Judges) in administrative proceedings
This publication analyzes the functioning of the newly created body on the side of
the High Qualifications Commission of Judges - the Public Council of Academic
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Integrity. Based on the comparison of the legislation, the main tasks of the Council
include the collection and investigation of information about candidates for the post of
judge in order to assist the commission in establishing the qualification assessment of
each applicant. However, the opinions of the scientist differ slightly, which leads to the
unresolved issue of the status of the Public Council among other judges' evaluation
bodies. That is why the topic of publication is relevant at the present stage of functioning
of such an authority. As a result of the analysis of the data governing the activities of the
Public Council of Integrity, we have come to the conclusion that this body, that has
recently started its activity, has an important function of selecting impartial candidates
for a judge. The Public Integrity Council plays a decisive, statutory role in the selection
of judges. Collaboration with the High Judicial Qualifications Commission and the High
Judicial Council in the period of reforming Ukrainian legislation, it is a prerequisite for
successful judicial reform. It can be argued that the activity of the first public body is a
contribution to the formation of a transparent judicial system and the restoration of
public confidence in justice. It should be noted that in fact the Council extends its
influence not only to the process of appointing judges, but also to their subsequent
judicial activities. In view of this, public opinion is an important element of jurisprudence,
since its decisions directly affect the subjects of justice.
We agree with this position regarding the appointment and importance of the newly
created body to the judiciary. In all years of independence, public participation in the
selection process has been characterized by minimal influence. As a result, a critical level
of trust in justice is being pursued to date. As a result, the functioning of a body that
allows the inside to see the process and examine all information about justice
practitioners is a significant step towards establishing strong links between the state and
society. Moreover, the selection of candidates for a judge by formally defined criteria
demonstrates the latter's ability to make fair decisions.
The article analyzes the activities of the Public Council of Integrity as a third party
in administrative proceedings. The practice of involving the Council in the process of
updating the Judicial Corps was reviewed and the main shortcomings in the activity of
the newly created body were identified.
The conclusion was made that the Public Council should be given the virtue of a
separate procedural status of the body acting on the side of the High Qualifications
Commission of Judges. The expediency of amending the current Code of Administrative
Justice in Article 49 was determined, where it was stated that it was possible to involve
the Council as a third party in cases to challenge the findings of the candidates'
suitability for the position of judge.
The material cited in the paper is supported by the court's position on determining
the status of the Council when resolving disputes involving it, and is described in
comparison with the claims of practicing lawyers, stating their position on the importance
of functioning of such a body. Case law indicates that the Public Council has already
been recognized as an entity that performs managerial functions that will allow
individuals who wish to challenge the findings of a newly formed body to protect their
rights and reputation. The topic of the study remains relevant in the scientific field, since
it contains many controversies regarding the status of the Public Council of Integrity and
requires more detailed study.
Key words: Public Integrity Council, Judicial Corps, Judicial System, Third Parties,
Impartiality, Ethical Requirements, Qualified Assessment.
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Оригінальне наукове видання
«Право у сучасному політичному
житті України»1
Нджабаомк ыозгзфла йірдоаруоа
кає нмнмвлзрзпя кмйдкрзвлмы лаукмвмы ноауды, яка бджндодфлм жауікавзрщ пвмєы мозгілайщліпры хзомкд
кмйм ыозпрів, нмйірмймгів, сіймпмсів
ноава і лаукмвмї гомкагпщкмпрі. Сщмгмглі уілуырщпя у лаууі лмві ігдї,
лмві нмгйягз, які гмнмкагаырщ гйзбхд упвігмкйыварз пкйаглі пупнійщлі віглмпзлз ноава і нмйірзкз. У
кмлмгоасії рвмофмгм кмйдкрзву номвіглзт вфдлзт-ыозпрів ра нмйірмймгів мбґоулрмвуєрщпя лмва кмлуднуія
внйзву ноава ла нмйірзку. Акруайщліпрщ і лмвзжла номгйягаєрщпя пнмфарку у пакзт лажват кмелмї номбйдкз
омжукілля ноава в одайіят нмйірзфлмгм езрря коаїлз. Цілліпрщ ущмгм
рвмофмгм кіегзпузнйілаолмгм гмпйігедлля, якд нйавлм ндодтмгзрщ віг
рдмоії гм нзралщ одайщлмгм пвіру
првмоыє і нігрозкує мплмвлу аврмопщку ігды – взпймвзрз вйаплу нмжзуіы кмелмгм ла номудпз, які вндохд

нмбафзйз лаукмві нмгйягз ла ноавм
в лмвмку оакуопі, имгм іплувалля в
нмйірзфлзт віглмпзлат гдоеавз ра
пупнійщпрва. Огоажу жажлафзкм, цм
ндодгкмва ущмгм взгалля гає уявйдлля ном рвмофу, пакмпріилм взбугувалу кмлуднруайщлу проукруоу
одайщлмгм пвіру іплувалля ноава і
нмйірзкз.
Кмйдкрзв аврмоів омжгйягає акруайщлу і жгаєрщпя лдмпяелу рдку
кіегзпузнйілаолмгм
гмпйігедлля,
якд нйавлм ндодтмгзрщ віг рдмоії гм
нзралщ одайщлмгм мпкзпйдлля ж
ноакрзфлзт нмжзуіи вжаєкмжв’яжків
ноава і нмйірзкз. Дйя пупнійщпрва,
ыозпноугдлуія, як лаука гукаліраолмї псдоз гмпйігедлля, цд ж гавліт
фапів правзйа нмродбу, як вваеаырщ
аврмоз, нм-лмвмку нігіирз гм пнозилярря рдмодрзфлзт ігди ноава і нмйірзкз, айд жаоаж игдрщпя ном пуфаплд
мпкзпйдлля ноава у нмйірзуі, які
вжаєкмгіырщ у кдталіжкі гмпяглдлля

_________________
1
Алмлп взтмгу кмйдкрзвлмї лаукмвмї ноауі: Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку езррі
Укоаїлз. Наукмвд взгалля. К. Лмгмп. 2020. 390 п.
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гмбомбуру ра гаоалріи пакмвояглмпрі
пупнійщлмгм езрря. У лзліхліи ндоімг впд бійщхд ваейзвзк вігфуваєрщпя гйя кмелмї гмнзрйзвмї йыгзлз ж
оіжлзт пупнійщлзт гоун кмейзвіпрщ
мрозкарз вігнмвігі ла гмпзрщ пкйаглі
і каймгмпйігедлі нзралля у ыозгзфліи ра нмйірзфліи псдоат жлалщ, взтмгяфз іж кдрз ра іплувалля багарщмт
акруайщлзт гйя омжв’яжалля пундодфйзвзт нзралщ лд рійщкз ноава, айд
фапрм і нмйірзкз.
Завгалля жгіиплзрз ваейзвзи
комк гм якмгм лаваезвпя кмйдкрзв
аврмоів (а уд номвіглі вфдлі ыозпрз
ра нмйірмймгз) мжлафає, цм нодгкдр
лаукмвмгм алайіжу є пнійщлмы кдрмы
- ніжлалля одайщлмгм пвіру пупнійщлзт віглмпзл, айд гмпзрщ віггайдлзт
віг йыгзлз, Агед ноавм є номгукрмк
гіяйщлмпрі нубйіфлмї вйагз, цм првмоыє баеалі укмвз врійдлля лаомгмвйаггя ла жоажмк, жмкодка, у Євомндипщкзт гдоеават. Цд, в ндоху фдогу,
гйя укоаїлпщкмї ноавмвмї лаукз
мжлафає взвфдлля жа козрдоіякз коаїл Євомнз нмляріилм-кмлуднруайщлі
нігтмгз ра укмвз сулкуімлувалля
ноава в одайщлзт пдгкдлрат нмйірзфлмгм езрря в Укоаїлі.
Агед, кмйз, ланозкйаг, ла пуфаплмку драні жкіл у гдоеавліи нмйірзуі, а уд нозомглм нмжлафаєрщпя і
ла ноавмвіи пзпрдкі, игдрщпя ном
смокувалля лмвмї нмйірзфлмї «гмкрозлз гдоеавлзт гіи» взлзкає лдмбтігліпрщ взявзрз і гмпйігзрз смокувалля нмйірзфлмї ігдмймгії гдоеавз
як сдлмкдлмймгії нмйірзфлзт кмлуднуіи ра ігди у сулкуімлуваллі ноава.
Опмбйзвм ваейзвзк у ущмку нзраллі є ж’япувалля нмйірзфлзт одезків,
які пкйагаырщпя у псдоі ланмвлдлля
лмвзкз ноавмвзкз одгуйярмоакз
жакмлмгавфмї пзпрдкз Укоаїлз. Агед
ліфмгм гзвлмгм лд вігбуваєрщпя, кмйз
ноавм жкілыєрщпя ніг внйзвмк одайщлзт нмгіи в пупнійщпрві і гдоеаві,
а лд нмйірзкз наоріи, віг якзт пкмоіхд жайдезрщ вйага, і рмку кз кмедкм пнмпрдоігарз як лдвзкмлалля
жапраоійзт жакмлів є лапйігкмк быомкоарзфлмї ілдоуії нмпагмвзт мпіб
гдоеавз лавірщ в укмват млмвйдлля
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вйаглзт кабілдрів Поджзгдлра Укоаїлз ра пкйагу наойакдлру ра Уоягу.
У гдоеаві бдж ноавзйщлм псмокмвалмї нмйірзкз, лд каєкм жабуварз, цм
гдоеава вмыє ж агодпмомк, унмгмбалля «нмндодгліт нмкмйілщ» нмпагмвзт мпіб гдоеавз лд каырщ ваедйів, і рмку нмроібла нмйірзка одайщлзт жкіл в пупнійщпрві. Ілдоуія у
номвдгдллі одсмок нмяплыєрщпя
рзк, цм їт гайщкувайз і пакд гйя
ущмгм, в ндоху фдогу, ваейзвм омжкозрз рдмоіы жайуфдлля ноава у нмйірзфлі номудпз.
Рмжкозваыфз жкіпр жаявйдлмї рдкз аврмоз у ндохіи фапрзлі кмлмгоасії гмпзрщ мозгілайщлм взпвірйыырщ сулкуіы і омйщ ноава у влуроіхліт віглмпзлат пупнійщпрва і гдоеавз, рмку вмлз пноякувайз пвмї
ігдї ра взплмвкз ла рд, як ноавм мбкдеує, жкілыє і «оуилує» кдеі нмйірзкз, яка в пуфаплзи ндоімг фапрм
взтмгзрщ пкмоіхд ж нмжзуії гмуійщлмпрі, а уд ноякзи хйят гм іглмоувалля ноавмвзт гмжвмйів і мбкдедлщ,
кмйз игдрщпя ном гмпяглдлля байалпу гдоеавлзт (нмйірзфлзт) і пупнійщлзт ілрдодпів. Ця лдйдгка рвмофм
нмхукмва аврмопщка кмлуднуія кмлмгоасії взкагайа лд рійщкз пнійщлу
ужгмгедліпрщ в аврмопщкзт нігтмгат,
айд и нмєглалля уілліплзт козрдоіїв
в нмйірзуі і ноаві. Мдрмгмймгія ноава
гмнмкмгйа нмгйзбйдллы жлалщ у кмеліи псдоі (гайужі) ноавмвмгм одгуйывалля, якцм пнмгіварзпя ла лаукмвм-ноакрзфлд мфікувалля взплмвків, як вагмкзи оджуйщрар пнійщлзт
рдмодрзфлзт нмхуків у ракмку
пкйаглмку гмпйігедллі жа взжлафдлмы номбйдкарзкмы.
Зкіпрмвлд гмпйігедлля рдкз
«Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку
езррі Укоаїлз» вігмбоаеає лд рійщкз
їт вжаєкмгіы у одайіят езрря гвмт
лаиваейзвіхзт номудпів в пупнійщлмку і гдоеавлмку псдоат езрря.
Взжлалля рмгм, цм нмйірзка мбукмвйыє лдмбтігліпрщ ноавмвмгм одгуйывалля ла ввдгдлля лмвзт одгуйярмоів
гйя ноавмжапрмпувалля лд взкйзкає
мпмбйзвзт жандодфдлщ. У кмлмгоасіфлзт жбіолзкат ра лаукмвзт ноауят
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вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт
буйз вігмбоаедлі фзпйдллі багармапндкрлі нзралля в мплмвлмку нмйірзфлмгм внйзву нмйірзкз ла ноавм,
мпкійщкз ноавмрвмофіпрщ кає гзлакіфлм вігнмвігарз ла нмйірзфлі гмкрозлз, ланояккз проардгіфлмгм і пуфаплмгм ракрзфлмгм омжвзрку пупнійщлзт віглмпзл і, в ндоху фдогу, уд
прмпуєрщпя пралу езррєжабджндфдлля
лаомгу, врійдлля нозлузнів і уіллмпрди кмлпрзрууіилмгм ноавмнмоягку,
мтмомлз ноав і пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла. Пмйірзка є гмймвлзк
фзллзкмк внйзву ла жмвліхлє ра
влуроіхлє езрря у гдоеаві ра пупнійщпрві і мпмбйзвм уд нмжлафаєрщпя ла
кіелаомглм-ноавмвзт
віглмпзлат,
які прмпуырщпя кмлпрзрууіилмгм жакоінйдлля нмоягку оарзсікауії гмгмвмоів ра ілхзт акрів. Опмбйзву омйщ
вігігоає влдпдлд гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз гмнмвлдлля цмгм мбоалмгм
Укоаїлмы ланоякку ілрдгоауії іж Євомндипщкзк Смыжмк ра НАТО. Помрд ноавм лд вроафає пвмєї омйі, одгуйярмоа пупнійщлзт віглмпзл, кмйз
нмйірзка нмвзлла жвдорарзпя гм ноава, в ндоху фдогу, гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз, ж якмы жмбмв’яжалі оатуварзпя і жваеуварз пвмї лакіоз ра гії
впі пуб’єкрз нмйірзфлмгм номудпу.
Пмйірзфла гмуійщліпрщ ліякзк фзлмк
лд кмед у ракмку оажі жаикарз вдотмвдлпрвм лаг пувдодллмы вйагмы,
яка, лапакндодг, умпмбйыєрщпя іж
вйагмы Укоаїлпщкмгм лаомгу.
Вфдлі, які нмфайз жвдорарзпя гм
нзралщ жапрмпувалля ноава у нмйірзфлмку езррі гдоеавз, нозвдолуйз
гм пдбд увагу пакд муілыыфз акруайщліпрщ номбйдк у кмлрдкпрі, жайуфдлля ноава, як ілпроукдлру гмпяглдлля нмйірзфлзт уійди. Вмлз
ж’япмвувайз пурліпрщ внйзву нмйірзкз ла ноавм, айд кдталіжк ущмгм номудпу лд буйм ніггалм ыозгзфлмку
алайіжу, мпкійщкз нодгкдр гмпйігедлля омжгйягавпя в ілхіи нймцзлі. Ндмбтігліпрщ жвдолдлля гм жкіпру
ра смок іплувалля ноава в нмйірзфлмку езррі взжлафаєрщпя лд прійщкз
пкзпймвзк лавалраедлляк в кдеат
лаукмвм-рдмодрзфлмгм
йдкпзкмлу

ыозпрів, пкійщкз жгарліпры ноава
смокуварз нмйірзку в ланоякку
гдоеавлмї уійіплмпрі ра іпрмозфлмї
езррєжгарлмпрі лауімлайщлзт ілрдодпів. Тмку у гоугіи фапрзлі кмлмгоасії вфдлі жмпдодгзйз увагу ла рдмоії нмйірзфлмгм езрря гдоеавз. Айд
в рмку, цмб смокуйыварз рдмоії,
влмпзрз кмлуднруайщлі ігдї у ндопндкрзву гмпяглдлля ноавмвмї гдоеавз, в якіи кає бурз гмймвлмы нмйірзка уілліплмгм нігтмгу гм впіт кардгмоіи ноава, лармкіпрщ, пйіг нмпйарзпя ла номгмймхдлля йыгзлз лаивзцмы гдоеавлмы уілліпры, в рмку
гмрозкалля і жатзпр йыгзлз і гомкагялзла нмвліпры нмкйагаєрщпя ла
гдоеаву. Тмбрм у нмйірзкз є рака
ваейзва мпмбйзвіпрщ як кмлпрзрууіилзи капхраб лд рійщкз вйаглзт
ноавмвіглмпзл, айд и бажмва пмуіайщла ігдя, яка нмкйагдла у кмлкодрлмку пупнійщлмку уявйдллі ном рд, які
жавгалля і кдра гдоеавлмї гіяйщлмпрі
нмвзллі бурз гмкілуыфзкз гйя іплувалля
і омжвзрку укоаїлпщкмгм
пупнійщпрва.
Наикоацзк нігрвдогедлляк лмвзт номудпів у нмйірзуі є взтіг лаомгу ла ндохі нмжзуії смокувалля
нмйірзкз «пупнійщлзт ілрдодпів».
Гомкагялз гмвдйз, цм взбмоз 2019
номрз рзт, трм вфмоа лд омжуків і
нмгмгзвпя ла вкоаи лзжщкзи взкіо
вігнмвігайщлмпрі лд кмеурщ прмярз у
«кдока вйагз». Наомг ндодкмлавпя,
цм имгм ноавм є нмйірзфлм жайделзк
і впя нмйірзка є сакрзфлм ноавмвмы,
кмйз игдрщпя ном вмйы лаомгу, имгм
уійіпліпрщ і мглмпраиліпрщ. Айд лд
пйіг йдгкмваелм пнозикарз уы таоакрдозпрзку пупнійщлмгм ілрдодпу –
карз лаомглу вйагу, яка оігкм прає
дкмлмкіфлм пноякмвалмы одайщліпры
гйя гмбомбуру пакмгм лаомгу. Агед
нмйірзфла вмйя і мбіуялкз пнозикаєрщпя пупнійщпрвмк, якд лікмйз лд
нозикає жкіл йдгкмваелм.
Такзк фзлмк моієлрауія аврмопщкмгм кмйдкрзву, яку жажлафзв аврмо у пвмїи ндодгкмві, ла гмкілалру
ноава номгзкрмвала ракмы ваейзвмы мбправзлмы, кмйз аврмоз взтмгярщ іж лагалмї кмейзвмпрі пакмп-
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ріилмгм кзпйдлля вфдлзт ыозпрів ра
нмйірмймгів, які взявзйз пкійзвіпрщ
взкйапрз вйаплі, мозгілайщлі жа ігдякз нмгйягз ла пуфаплзи прал ра
ндопндкрзвз омжвзрку оаліхд лд
взявйдлзт і нмгйзбйдлм лд гмпйігедлзт лаукмвуякз уілліплмї моієлрауії і козрзфлзт муілмк іплуыфзт
ноавмвзт номбйдк в мбпяжі рдкз
«Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку
езррі Укоаїлз».
Кмедл аврмо омжомбзв мбоалу
рдку ла мплмві вйаплмї лаукмвмноавмвмї нмжзуії ра кдрмгмймгії жагайщлм сіймпмспщкзт і ноавмвзт нігтмгів гм взявйдлля кйыфмвзт дйдкдлрів нмйірзкм-ноавмвмгм жлафдлля,
мпкійщкз жайзхаєрщпя нмжа кдеакз
взкйагдлля ра нмпзйалля ла кардоіайз гмпйігедлля ілхзт аврмоів в
кмлмгоасіят ндоімгу 2007-2019 омків. Бджндодфлм лаукмві ноауі
Л. І. Пдроаезущкмгм «Тдмоія і нмйірзка ноава»; А. А. Ооймва «Поавм і
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нмйірзка: акруайщлі рдлгдлуії нмйірзфлмї бмомрщбз у жаоубіелзт коаїлат» ра ілхі пнозикаырщпя, як лаукмва уілліпрщ вед гмпяглурзт взплмвків цмгм рдкз, айд уя мплмва гдлдоує лмві нігтмгз у рдмоії нзралля,
гмкрозлз, вфдлля у омжкозррі нмвлмгм її жкіпру, нмпралмвкз мозгілайщлзт
пугедлщ аврмопщкмгм нмтмгедлля,
які каырщ нозвдолурз увагу каибурліт фзрафів ущмгм взгалля.
Наукмвд взгалля «Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку езррі Укоаїлз» пйіг жавфаплм алмлпуварз, мпкійщкз вмлм жауікавзрщ багарщмт, тмфа і
омжоатмвалд ла рзт вфдлзт, апніоалрів і пругдлрів, гдоеавлзт гіяфів, трм
баеає млмвзрз пвмї уявйдлля ра
жлалля у лаипкйагліхіи псдоі езрря
пупнійщпрва, кмйз ноавм є козрзфлм
ваейзвзк гйя нмйірзкз, яка нмвзлла
карз пвмї хйятз гмпяглдлля пупнійщлм вагмкзт оджуйщрарів.
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