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Помпувалля Укоаїлз нм хйяту 

урвдогедлля як гдкмкоарзфлмї ра 
ноавмвмї гдоеавз [1], в укмват акрз-
віжауії номудпів гдудлроайіжауії вйа-
гз, омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщ-
прва, взкагає жа лдмбтіглд пзпрдклд 
ра кмкнйдкплд ілпрзрууіилд одсмо-
кувалля кіпудвмгм пакмвоягувалля 
[2, п. 3-5]. Сдодг кйыфмвзт ноімозрд-
рів жгіиплдлля одсмокувалля кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, ваейзвмгм жла-
фдлля лабуває номбйдка лайделмгм 
кагомвмгм жабджндфдлля, як пкйагмвмї 
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра 
гмпрунлмпрі взкмлалля жавгалщ, сул-
куіи ра нмвлмваедлщ вігнмвіглзт 
могалів. У ущмку кмлрдкпрі, ла мпмб-
йзву увагу жапйугмвуырщ нзралля 
нмв’яжалі іж жгіиплдлляк жамтмфдлщ 
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. Агед, в укмват ноавмвмї 
гдоеавз, гмймвлі акудлрз жмпдодгед-
лі ла нмпзйдллі кдталіжків одайіжауії 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава, ноав 
ра пвмбмг йыгзлз, а, віграк, і гмпрун-
лмпрі могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля нм віглмхдллы гм нмродб ра 
ілрдодпів мпмбз. 

Тдмодрзкм-ноавмвзи алайіж нм-
ймедлщ рдмоії роугмвмгм ноава [3, 
п. 463-466], [4, п. 351-354], [5] жапвіг-
фує, цм жамтмфдлля ноауівлзків 
пноякмвалі ла: дсдкрзвліпрщ ноава ла 
ноауы; прзкуйывалля омжвзрку озл-
ку ноауі; жомпралля номгукрзвлмпрі 
ноауі; кмрзвауіы ноауі ноауівлзків; 
жабджндфдлля роугмвмї гзпузнйілз, у 
рмку фзпйі жабджндфдлля лайделмгм 
взкмлалля ноауівлзкакз роугмвмї 
сулкуії ра ілхзт мбмв’яжків жа роугм-
взк гмгмвмомк. Тмку, гмпрарлщм вае-
йзвмгм жлафдлля лабуваырщ нзралля 
цмгм лайделмгм жакмлмгавфмгм жа-
коінйдлля жамтмфдлщ ноауівлзків 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
прзкуйыварзкд: нм-ндохд, омжвзрмк 
кіпудвмгм пакмвоягувалля; нм-гоугд, 
дсдкрзвліпрщ пйуебз кіпудвмгм пакм-
воягувалля, у рмку фзпйі ноава ла 
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля; нм-родрє, дсдкрзвліпрщ каг-
омвмгм жабджндфдлля кіпудвмгм пакм-
воягувалля. У рми ед фап, лмокз 
Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз 
(гайі – КЗнП Укоаїлз) [6], Закмлів 
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувал-
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ля в Укоаїлі» [7], «Пом пйуебу в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля» 
[8] кіпрярщ жагайщлі кдталіжкз жапрм-
пувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм лд 
жавегз прзкуйыє лайделу їт нмвдгі-
лку у псдоі ноауі. Позлагіглм лага-
гарз, цм у КЗнП Укоаїлі кіпрзрщпя 
рійщкз жагайщлі лмокз цмгм жапрмпу-
валля жамтмфдлщ гм ноауівлзків. Так, 
у пр. 143 ущмгм Кмгдкпу ндодгбафдлм, 
цм «гм ноауівлзків нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи кмеурщ жапрмпм-
вуварзпщ бугщ-які жамтмфдлля, цм 
кіпрярщпя в жарвдогедлзт роугмвзкз 
кмйдкрзвакз ноавзйат влуроіхлщмгм 
роугмвмгм омжнмоягку». Такзи нігтіг, 
якзи нм пурі ндодлмпзрщ нзралля 
кмрзвауії ноауівлзків фдодж жапрмпу-
валля гм лзт жатмгів жамтмфдлщ ж жа-
кмлмгавфмгм ла ймкайщлм-ноавмвзи 
оівдлщ, ра пнозяє рмку, цм ракі жатм-
гз каырщ смокайщлм-гдкйаоарзвлзи 
таоакрдо. За ракзт мбправзл, у омбм-
рмгавуів, ндодваелм, вігпурля лайде-
ла куйщруоа цмгм жапрмпувалля жатм-
гів жамтмфдлщ, омжукілля їт пмуіайщ-
лм-ноавмвмгм ра дкмлмкіфлмгм жла-
фдлля. Тмку, ла ноакрзуі жапрмпувал-
ля жамтмфдлщ кає, ндодваелм, пзруа-
рзвлзи таоакрдо. Як ноавзйм, їт жа-
прмпувалля номвмгзрщпя гм ндвлзт 
нмгіи (гар, гдоеавлзт пвяр рмцм), цм 
гдкмрзвує ноауы ноауівлзків. 

Такме пйіг вігжлафзрз, цм Закмл 
Укоаїлз «Пом пйуебу в могалат кіп-
удвмгм пакмвоягувалля» у пр. 9, ла-
жзває мплмвлі ноава нмпагмвзт мпіб 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, гм 
якзт віглдпдлм ракі як: ла нмвагу  
мпмбзпрмї гіглмпрі, пноавдгйзвд і ха-
лмбйзвд правйдлля гм пдбд ж бмку 
кдоівлзків, пнівомбірлзків і гомка-
гял; ла мнйару ноауі жайделм віг нм-
пагз, яку вмла жаикає, оалгу, якзи їи 
нозпвмєлм, якмпрі, гмпвігу ра праеу 
омбмрз; ла номпувалля нм пйуебі віг-
нмвіглм гм номсдпіилмї мпвірз, од-
жуйщрарів омбмрз ра ардпрауії; ла бдж-
ндфлі ра лдмбтіглі гйя взпмкмномгук-
рзвлмї омбмрз укмвз ноауі; ла пмуіа-
йщлзи і ноавмвзи жатзпр; мрозкуварз 
в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмгав-
првмк, віг вігнмвіглзт могалів гдоеа-

влмї вйагз, могалів вйагз Аврмлмклмї 
одпнубйікз Козк ра могалів кіпудвм-
гм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи, лджайделм віг їт 
нігнмоягкувалля ра смок вйаплмпрі, 
мб'єглалщ гомкагял, мкодкзт мпіб 
кардоіайз ра ілсмокауіы, лдмбтіглі 
гйя взкмлалля пвмїт пйуебмвзт мбм-
в'яжків; у нмоягку і в кдеат, впралмв-
йдлзт жакмлмк, мрозкуварз ілсмока-
уіы цмгм кардоіайів пвмєї мпмбмвмї 
пноавз ра мжлаимкйыварзпя ж ілхзкз 
гмкукдлракз, цм прмпуырщпя номтм-
гедлля лды пйуебз в могалат кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, мрозкуварз віг 
кдоівлзків могалу кіпудвмгм пакмв-
оягувалля вігнмвіглі нмяплдлля ра 
гаварз мпмбзпрі нмяплдлля; взкагарз 
номвдгдлля пйуебмвмгм омжпйігувал-
ля ж кдрмы пномпрувалля бджнігправ-
лзт, ла її гукку, жвзлувафдлщ абм 
нігмжоз цмгм лдї; жатзцарз пвмї жа-
кмллі ноава ра ілрдодпз в могалат 
гдоеавлмї вйагз, могалат вйагз Ав-
рмлмклмї одпнубйікз Козк, могалат 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра в пугм-
вмку нмоягку. Ражмк іж рзк, жажлафд-
лзи Закмл лд кіпрзрщ ноава нмпагм-
взт мпіб ла жапрмпувалля гм лзт жа-
тмгів жамтмфдлщ, цм кмед пйугуварз 
ваейзвмы кмрзвауіилмы пкйагмвмы 
номсдпімлайіжауії могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. 

Опмбйзвмгм жлафдлля нзралля 
жамтмфдлля ноауівлзків могалів кіп-
удвмгм пакмвоягувалля кає в укмват 
пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя пралм-
вйдлля лмвірлщмгм роугмвмгм жакмлм-
гавпрва ра жакмлмгавпрва ном пйуебу 
в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля 
[9], [10]. 

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля нмлярря ра 
мжлак жамтмфдлля ноауівлзків могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля в укмват 
ноавмвмї гдоеавз. У ыозгзфліи йірд-
оаруоі жажлафдла номбйдкарзка фапр-
кмвм омжгйягайапя у ноауят ракзт 
вфдлзт-ыозпрів як: В. М. Алгоіїв, 
В. І. Бмогдлык, В. С. Вдлдгікрмв, 
С. В. Вдлдгікрмв, С. Я. Ваведлфук, 
С. В. Взхлмвдущка, А. П. Заєущ, 
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, М. М. Кйдк-
наопщкзи, В. Л. Кмпрык, С. С. Луках, 
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А. Р. Мауык, В. П. Мдйщлзк, 
Н. О. Мдйщлзфук, М. О. Міцук, 
О. В. Ммпкайдлкм, В. О. Пдрозхзл, 
П. Д. Пзйзндлкм, С. М. Позйзнкм, 
О. І. Помудвпщкзи, В. О. Помудвпщ-
кзи, С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм, 
Н. М. Хурмоял, Г. І. Чалзхдва, 
В. І. Щдобзла, О. М. Яомхдлкм ра іл. 
Пігрозкуыфз сулгакдлрайщлзи 
вкйаг узт ра ілхзт вфдлзт у омжвз-
рмк гмкрозлз роугмвмгм ноава, жакм-
лмгавфмгм жабджндфдлля жамтмфдлщ 
ноауівлзків, пйіг вігжлафзрз, цм в 
укмват гдудлроайіжауії вйагз, одсм-
окувалля пйуебз в могалат кіпудвм-
гм пакмвоягувалля, нзралля цмгм 
жамтмфдлщ ноауівлзків у пзпрдкі узт 
могалів жайзхаєрщпя акруайщлзк, 
ваейзвзк у кмлрдкпрі нмгайщхмгм 
пралмвйдлля лмвірлщмгм жакмлмгавпр-
ва. 

Напакндодг, пйіг вігжлафзрз, цм 
жа пвмєы пурры, жамтмфдлля ноауів-
лзків омжгйягаырщпя як мгзл іж фзл-
лзків жабджндфдлля роугмвмї гзпузн-
йілз. Поз ущмку, у рдмоії роугмвмгм 
ноава вігпурлі єгзлі нігтмгз гм ом-
жукілля нмлярря «жамтмфдлля ноауів-
лзків». Пм-ндохд, Н. Б. Бмймріла 
взжлафає жамтмфдлля – як нубйіфлд 
взжлалля роугмвзт жапйуг ноауівлзка 
і жапрмпувалля омбмрмгавудк фз унм-
влмваедлзк могалмк гдоеавз ндодг-
бафдлзт жакмлмгавпрвмк абм кмйдк-
рзвлзк гмгмвмомк жатмгів жамтмфдл-
ля [11, п. 94]. Ражмк іж рзк, пйіг жа-
уваезрз, цм ваорм омжукірз ніг роу-
гмвзкз жапйугакз? Дм рмгм е, як 
бурз, якцм ноауівлзк дсдкрзвлм 
ноауыє, лайделзк фзлмк взкмлує 
пвмї мбмв’яжкз жа роугмвзк гмгмвм-
омк. Пм-гоугд, C. B. Мзомхлзк жа-
жлафає, цм нмлярря ―жамтмфдлля‖ пйіг 
омжгйягарз в хзомкмку (як пзлмлік 
рдокілу ―прзкуйывалля‖) і вужщкмку 
(як пакмпріилзи взг прзкуйу) жкіпрі 
пймва. Рмжгйягаыфз у хзомкмку жкі-
прі ―жамтмфдлля‖ мтмнйыє впі взгз 
ноавмвзт прзкуйів, а у вужщкмку жкі-
прі пймва – вмлм є пакмпріилзк взгмк 
ноавмвмгм прзкуйу. Замтмфдлля, як 
прзкуй у ущмку взнагку, взоаеаєрщ-
пя в оіжлзт жакмлмгавфм взжлафдлзт 
кмейзвмпрят ноауівлзка, цм гмнмв-

лыырщпя жатмгакз гдоеавлмї нігр-
озккз [12, п. 7]. Офдвзглм, цм ракзи 
нігтіг нмродбує пзпрдклмї кмлкодрз-
жауії цмгм пурлмпрі ра жкіпру жамтм-
фдлщ. Пм-родрє, В. О. Лщмвіла взжла-
фає, цм жамтмфдлля є нмжзрзвлм прз-
куйыыфзк внйзвмк пуб’єкрів (нмпа-
гмвмї мпмбз, могалу рмцм) ла нмрод-
бз, ілрдодпз, пвігмкіпрщ, вмйы, нмвд-
гілку ноауівлзків, мред, ла оджуйщрар 
имгм ноауі. Запрмпувалля жамтмфдлля 
бажуєрщпя ла ноавмвзт жапагат, кає 
бурз пвмєфаплзк, жлафуцзк, вагмкзк 
[13, п. 102]. Ційкмк пноавдгйзвзк, у 
ракмку нігтмгі, бугд кмлкодрзжуварз 
жкіпрмвлу ра номудгуолм-ноавмву 
пкйагмві жамтмфдлля. Пм-фдрвдорд, 
Г. І. Кмозрудв лагмймхує, цм жамтм-
фдлля – взжлафдла лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз абм рака, цм їк лд 
пундодфарщ, кардоіайщла абм лд кард-
оіайщла (кмоайщла) взлагмомга жа 
пукйіллу ноауы ноауівлзка ж кдрмы 
нмгайщхмї їт кмрзвауії гйя жбдод-
едлля іплуыфмгм номсдпіилмгм оівля 
рак и гм имгм каибурлщмгм нігвзцдл-
ля. Поз ущмку, гмпйіглзк вкажує, цм 
жамтмфдлля, які прзкуйыырщ ноауів-
лзків, упралмвйдлі в могаліжауії в 
оаккат пзпрдкз мнйарз ноауі, є ноа-
вмвзкз прзкуйакз. Щм е прмпуєрщпя 
мжлак жамтмфдлщ ноауівлзків кіпудвм-
гм пакмвоягувалля, рм Г. І. Кмозрудв 
пноавдгйзвм лавмгзрщ ракі: 1) прзку-
йыыфзи таоакрдо; 2) агодпліпрщ; 
3) ноавмва нігправа; 4) гмбомвійщліпрщ; 
5) гвмпрмомлліпрщ; 6) пмуіайщліпрщ. 
[14, п. 114-119]. Пм-н’ярд, М. І. Іл-
хзл, В. Л. Кмпрык ра ілхі вфдлі гм-
одфлм вігжлафаырщ, цм «жамтмфдлля – 
уд пзпрдка жатмгів нмжзрзвлмгм, нуб-
йіфлмгм взжлалля ра прзкуйывалля 
лайделмї нмвдгілкз ноауівлзка ж 
нзралщ ноауі» [5, п. 352]. Пмгійяыфз 
ракзи нігтіг, пйіг жауваезрз, цм віл 
нмродбує ндвлмї кмлкодрзжауії ж нм-
жзуії номудгуоз жапрмпувалля жатмгів 
жамтмфдлщ. 

Тмку, ж ноавмвмї рмфкз жмоу, жам-
тмфдлля ноауівлзків могалів кіпудвм-
гм пакмвоягувалля вкйыфає пзпрдку 
жатмгів, які ндодгбафаырщ нмжзрзвлд, 
нубйіфлд взжлалля лайделмї нмвдгіл-
кз ноауівлзків могалів кіпудвмгм 
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пакмвоягувалля в уомфзпріи мбпралм-
вуі у впралмвйдлмку жакмлмк нмояг-
ку цмгм взкмлалля укмв роугмвмгм 
гмгмвмоу. 

Взтмгяфз іж жажлафдлмгм взжла-
фдлля, мплмвлзкз нозлузнакз ноа-
вмвмгм одгуйывалля жамтмфдлщ ноа-
уівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля є лапрунлі: вдотмвдлпрва 
ноава; ілгзвігуайщлмпрі; агодплмпрі; 
нубйіфлмпрі; взжлафдлмпрі взгів жам-
тмфдлщ; номжмомпрі оіхдлщ ном жапрм-
пувалля жатмгів жамтмфдлщ. 

Смуіайщлм-ноавмва пурліпрщ жам-
тмфдлщ ноауівлзків могалів кіпудвмгм 
пакмвоягувалля таоакрдозжуєрщпя 
лапрунлзкз мпмбйзвмпрякз. 

1. Пмєглалля жакмлмгавфмгм ра 
ймкайщлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля. Напакндодг, 
жагайщлі ноавмві жапагз жапрмпувалля 
жамтмфдлщ гм ноауівлзків взжлафдлі 
ла нігправі КЗнП Укоаїлз (пр.пр. 143-
146). Нмокз КЗнП Укоаїлз (пр. 143) 
ндодгбафаырщ, цм гм ноауівлзків 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи 
кмеурщ жапрмпмвуварзпщ бугщ-які жам-
тмфдлля, які кіпрярщпя в жарвдогед-
лзт роугмвзкз кмйдкрзвакз ноавз-
йат влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнм-
оягку. Тмку, ноавмвд одгуйывалля 
жамтмфдлщ гм ноауівлзків жгіиплы-
єрщпя ла нігправі ноавзй влуроіхлщм-
гм роугмвмгм омжнмоягку. В укмват 
лмвірлщмї кмгзсікауії роугмвмгм жа-
кмлмгавпрва, ракзи нігтіг жбдоігаєрщ-
пя у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу (гайі 
– ТК) [9], якзи жлатмгзрщпя ла омжг-
йягі у Вдотмвліи Рагі Укоаїлз ра 
нмкйзкалзи пзпрдклм ра кмкнйдкплм 
одгйакдлруварз віглмпзлз ж нзралщ 
ноауі. 

2. Загайщлзи кмрзвауіилзи таоа-
крдо нм віглмхдллы гм ілпрзрууіилм-
гм омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля. Найделд жакмлмгавфд жакоінйдл-
ля нзралщ цмгм жамтмфдлля ноауів-
лзків кіпудвмгм пакмвоягувалля 
пнозярзкд нмгайщхіи її номсдпімла-
йіжауії, а, віграк, лайделмку кагом-
вмку жабджндфдллы. Наявліпрщ ном-
сдпіилмгм кагомвмгм жабджндфдлля 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 

прзкуйыварзкд лайделд взкмлалля 
нмкйагдлзт ла лзт жавгалщ, сулкуіи 
ра нмвлмваедлщ. 

3. Пмєглалля ілгзвігуайщлмгм 
(агодплмгм) ра кмйдкрзвлмгм нігтмгу 
гм жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлля 
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. Така мпмбйзвіпрщ мжлафає, 
лапакндодг, цм жатмгз жамтмфдлля 
жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків фдодж 
ілгзвігуайщлзи нігтіг, кмйз бдодрщпя 
гм увагз ра муілыєрщпя нмвдгілка 
кмлкодрлмгм ноауівлзка жа роугмвзк 
гмгмвмомк. Поз ущмку гм увагз кає 
боарзпя гукка роугмвмгм кмйдкрзву 
(кмйдкрзву ноауівлзків), номсдпіилмї 
пнійкз рмцм. У ущмку кмлрдкпрі, 
пноавдгйзвзк бугд лагмймпзрз, цм 
укмвмы жапрмпувалля жамтмфдлля є 
лайделд взкмлалля ноауівлзкмк 
роугмвмї сулкуії ра ілхзт мбмв’яжків, 
а ракме лаявліпрщ роугмвзт упнітів ра 
жапйуг (ланозкйаг, ноауівлзкз вном-
вагеуырщ оауімлайіжармопщкі номнм-
жзуії, іллмвауіилі рдтлмймгії, взлатм-
гз, рмцм ноз взкмлаллі роугмвмгм 
гмгмвмоу). У ыозгзфліи йірдоаруоі 
лагмймхуєрщпя, цм пзпрдка муілмф-
лзт нмкажлзків гіяйщлмпрі ноауівлз-
ка нмвзлла бурз агдкварла жкіпру 
имгм роугмвзт мндоауіи ж уоатувал-
ляк рзт кмкдлрів, ла які ноауівлзк 
кмед бджнмпдодглщм внйзварз і    
рійщкз в ущмку взнагку жамтмфдлля 
прзкуйыырщ гм взпмкмдсдкрзвлмї 
роугмвмї гіяйщлмпрі [14, п. 119]. 
Р. М. Пйыц цмгм нзралщ козрдоіїв 
муілкз ноауі нмпагмвзт мпіб кіпудвм-
гм пакмвоягувалля вкажує, цм мкод-
кмгм гмпйігедлля нмродбує муілка 
ракзт ваейзвзт пкйагмвзт пзпрдкз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля, як могалз 
пакммогаліжауії лапдйдлля ра рдозрм-
оіайщла гомкага. Поз ущмку, віл ном-
нмлує взкмозпрмвуварз гмпрарлщм 
мб’єкрзвлі дкпндорлі муілкз їт уфапрі 
в кіпудвмку пакмвоягуваллі. Такме 
гмпйіглзк номнмлує, цм пзпрдка муі-
лкз дсдкрзвлмпрі ноауі мкодкмї нм-
пагмвмї мпмбз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, її жгіблмпрди і праоаллмпрі лд 
кмед бурз емопркмы ра мглмкалір-
лмы, а кмлкодрзжмвалмы гйя кмелмгм 
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля і 
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ґоулруварзпя ла мпмбйзвмпрят рдоз-
рмоії, роагзуіят, укмват езррєгіяйщ-
лмпрі [15, п. 75-76]. 

Коік рмгм, вфдлзкз лажзваєрщпя 
рака озпа жамтмфдлщ як агодпліпрщ, 
яка омжкозваєрщпя ракме фдодж рми 
сакр, цм пурліпрщ прзкуйывалля 
ноауівлзка нмйягає в рмку, цм віл лд 
нозкухуєрщпя гм рієї фз ілхмї кмгдйі 
нмвдгілкз ніг проатмк нмкаоалля. У 
лщмгм є мпмбзпрзи взбіо у нмвдгілуі, і 
віл прзкуйыєрщпя гм ракмї нмвдгілкз, 
у якмку жауікавйдлм пупнійщпрвм, жм-
кодка омбмрмгавдущ. В ракмку взнаг-
ку прзкуйывалля, гмймвлзк фзлмк, 
пйіг омжгйягарз пакд як нмхрмвт, 
пноякмваліпрщ ноаглдлля ноауівлзка 
гм гмпяглдлля фмгмпщ бійщхмгм лд 
фдодж мпроат, а фдодж баеалля ноа-
уівлзка карз цмпщ коацд. Поз ущмку 
гдякі вфдлі гм нмжзрзвлзт ноавмвзт 
прзкуйів віглмпярщ і нмжзрзвлі жапм-
бз внйзву ла мпмбзпріпрщ, і лдгарзвлі 
[14, п. 119], [15, п. 260-261].  

Такме, ноз жапрмпуваллі жатмгів 
жамтмфдлщ кмед жапрмпмвуварзпщ км-
йдкрзвлзи нігтіг, кмйз вігнмвіглі 
роугмві гмпяглдлля мрозкалі у од-
жуйщрарі омбмрз ндвлмгм кмйдкрзву 
ноауівлзків (ланозкйаг, проукруолм-
гм нігомжгійу). Оглак, ноз ущмку, 
оіхдлля цмгм взгу жамтмфдлля омбм-
рмгавдущ абм унмвлмваедлзи лзк 
могал нозикає ілгзвігуайщлм (агодп-
лм), взтмгяфз іж вкйагу у жагайщлзи 
оджуйщрар кмелмгм мкодкмгм ноауів-
лзка. 

4. Двмпрмомлліи таоакрдо жапрм-
пувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. 
Така мпмбйзвіпрщ вкажує ла рд, цм 
жамтмфдлля нмєглує у пмбі ілрдодпз, 
нмродбз омбмрмгавуя ра ноауівлзка. 
Дмодфлм вігжлафзрз, цм у галмку 
взнагку, омбмрмгавудк взпрунаырщ 
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
які пноякмвуырщ пвмы гіяйщліпрщ у 
псдоі ноауі у ланоякку дсдкрзвлмгм, 
номсдпіилмгм взкмлалля нмкйагдлзт 
ла лзт жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмва-
едлщ. Тмку, бджнмпдодглщм, віг од-
жуйщрарів омбмрз ноауівлзків, у рмку 
фзпйі нмпагмвзт мпіб, могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, жайдезрщ жага-

йщла муілка їт омбмрз. У пвмы фдогу, 
жамтмфдлля у псдоі ноауі вігмбоаеа-
ырщ нмродбз ра ілрдодпз кмлкодрлмгм 
ноауівлзка. Поавм ла жамтмфдлля у 
псдоі ноауі є мглзк іж кйыфмвзт роу-
гмвзт ноав ноауівлзка.  Дйя ноауів-
лзків могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля жапрмпувалля жатмгів жамтм-
фдлля ндодгбафає: 1) взжлалля ра 
нмжзрзвла муілка їт номсдпіилзт, 
гіймвзт ра кмоайщлзт якмпрди; 
2) взжлалля ра нмжзрзвла муілка їт-
лщмї роугмвмї гіяйщлмпрі жа роугмвзк 
гмгмвмомк; 3) нігвзцдлля аврмозрдру 
у кмйдкрзві ноауівлзків; 4) кмрзва-
уія нмгайщхмгм номсдпіилмгм жомп-
ралля. 

5. Наявліпрщ роугмноавмвмї ном-
удгуоз жапрмпувалля жамтмфдлщ гм 
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. Зажлафдла мпмбйзвіпрщ 
прмпуєрщпя пакмпріилзт роугмноавм-
взт укмв ра нігправ жапрмпувалля 
жамтмфдлщ. КЗнП Укоаїлз (пр. 143) 
ндодгбафає, цм гм ноауівлзків нігн-
озєкпрв, упралмв, могаліжауіи кмеурщ 
жапрмпмвуварзпщ бугщ-які жамтмфдлля, 
цм кіпрярщпя в жарвдогедлзт роугм-
взкз кмйдкрзвакз ноавзйат влуроі-
хлщмгм роугмвмгм омжнмоягку. Тмку, 
жакмлмгавдущ віглмпзрщ впралмвйдлля 
роугмноавмвзт укмв гйя жапрмпувал-
ля гм ноауівлзків жатмгів жамтмфдлщ  
ла нігправі ноавзй влуроіхлщмгм роу-
гмвмгм омжнмоягку. У ракмку омжу-
кіллі, могалз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля жарвдогеуыфз ноавзйа влур-
оіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку ка-
ырщ ндодгбафарз укмвз ра взгз жам-
тмфдлщ гм ноауівлзків. Поз ущмку 
ыозгзфлмгм жлафдлля лд кає, фз вмлз 
каырщ кмоайщлзи, фз кардоіайщлзи 
взоаж. Вмглмфап, жатмгз жамтмфдлля, 
лд кмеурщ жапрмпмвуварзпя ніг фап 
жапрмпувалля ра гії цмгм ракмгм ноа-
уівлзка жатмгів гзпузнйілаолмгм 
пряглдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі 
жажлафаєрщпя, цм омбмрмгавдущ жамтм-
фує ноауівлзків, цм пукйіллм взкм-
луырщ роугмві мбмв’яжкз (мгмймхує 
нмгяку, взгає нодкіы, лагмомгеує 
кмхрмвлзк нмгаоулкмк, нмфдп¬лмы 
гоакмрмы рмцм). Ілхі взгз жамтм-
фдлщ, ндодйік якзт кмед бджнмпдодг-
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лщм і лд кіпрзрзпщ у фзллмку жакмлм-
гавпрві, айд лд пундодфзрщ имку, вз-
жлафаырщпя кмйдкрзвлзк гмгмвмомк 
абм ноавзйакз влуроіхлщмгм роугм-
вмгм омжнмоягку нігнозєкпрва, а ра-
кме праруракз и нмймедллякз ном 
гзпузнйілу. За мпмбйзві роугмві жа-
пйугз, ндодг пупнійщпрвмк і гдоеавмы 
ноауівлзкз кмеурщ бурз нодгправйд-
лі гм гдоеавлзт лагмомг. Такме нм-
хзодла ноакрзка нігвзцдлля омжкі-
оу взлагмомгз жа нігпуккакз омбмрз 
ноауівлзків жа оік, які вед буйз віг-
жлафдлі жатмгакз жамтмфдлля [14, 
п. 118]. Як нмкажує ноакрзка, дсдкрз-
вліпрщ кагомвмї нмйірзкз у пзпрдкі 
кіпудвмгм пакмвоягувалля жайдезрщ 
віг пзпрдклмгм ра кмкнйдкплмгм ніг-
тмгу гм взжлафдлля укмв ра ндодйіку 
жатмгів жамтмфдлля, цм гмжвмйярзкд 
лайделзк фзлмк муілыварз нмвдгіл-
ку кмелмгм ноауівлзка ра кмрзвува-
рз  жомпралля имгм номсдпіилзт, км-
оайщлзт ра гіймвзт якмпрди. Такме, 
Кмгдкп (пр. 144) впралмвйыє, цм жам-
тмфдлля жапрмпмвуырщпя вйаплзкмк 
абм унмвлмваедлзк лзк могалмк 
оажмк абм жа нмгмгедлляк ж взбмо-
лзк могалмк ндовзллмї номспнійкм-
вмї могаліжауії (номспнійкмвзк нодг-
правлзкмк) нігнозєкпрва, упралмвз, 
могаліжауії. Такзк фзлмк, оіхдлля 
ном жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлля 
гм ноауівлзків могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля утвайыырщпя, як ноа-
взйм, пнійщлм ж взбмолзк могалмк 
ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії 
(номспнійкмвзк нодгправлзкмк) ра-
кмгм могалу. 

Коік рмгм, жатмгз жамтмфдлля 
мгмймхуырщпя лакажмк (омжнмоя-
гедлляк) вігнмвіглмгм могалу кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля в уомфзпріи 
мбпралмвуі і жалмпярщпя гм роугмвзт 
клземк ноауівлзків у вігнмвіглмпрі ж 
ноавзйакз їт вдгдлля. Уомфзпріпрщ ра 
нубйіфліпрщ номгмймхдлля жамтмфдлщ, 
влдпдлля вігнмвіглмгм жанзпу гм роу-
гмвмї клзекз є пвігфдлляк рмгм, цм 
жатмгз жамтмфдлля взпрунаырщ пкйа-
гмвмы муілкз номсдпіилмї гіяйщлмпрі 
ноауівлзка жа роугмвзк гмгмвмомк, 
жмкодка: нм-ндохд, ракі ноауівлзкз 
каырщ аврмозрдр у роугмвмку кмйдк-

рзві, кмозпруырщпя нмвагмы пдодг 
кмйдг; нм-гоугд, вмлз каырщ ндвлі 
ндодвагз ноз номпуваллі нм омбмрі 
(пйуебі); нм-родрє, вігнмвіглі жатмгз 
уоатмвуырщпя ноз нодгправйдллі 
ноауівлзків гм гдоеавлзт лагмомг; 
нм-фдрвдорд, ракі жатмгз уоатмвуырщ-
пя, ноз муілуі нмвдгілкз вігнмвіглзт 
ноауівлзків, які нозрягуырщпя гм 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі; нм-
н’ярд, ракі ноауівлзкз кмозпруырщпя 
бійщхзк аврмозрдрмк у лмвзт омбм-
рмгавуів. 

Позлагіглм ракме вігжлафзрз, цм 
жа жкіпрмк КЗнП Укоаїлз (пр. 146) жа 
мпмбйзві роугмві жапйугз ноауівлзкз 
нодгправйяырщпя у взці могалз гм 
жамтмфдлля, гм лагмомгедлля могд-
лакз, кдгайякз, нмфдплзкз гоакмра-
кз, лагоуглзкз жлафкакз і гм нозп-
вмєлля нмфдплзт жвалщ і жвалля коа-
цмгм ноауівлзка жа галмы номсдпієы. 

6. Смуіайщла пноякмваліпрщ жа-
прмпувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. 
Заномвагедлля жамтмфдлщ гм ноауів-
лзків могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля у уомфзпріи ра нубйіфліи смокі 
пнозяє нмжзрзвліи ра кмлпроукрзвліи 
пмуіайщліи аркмпсдоі у роугмвмку 
кмйдкрзві, прзкуйыє уоатувалля нм-
жзрзвлмгм гмпвігу, нмпзйыє роугмн-
оавмву куйщруоу. Коік рмгм, жамтм-
фдлля гм ноауівлзків  пнозяє нмжз-
рзвлмку пакмурвдогедллы вігнмвіг-
лмгм ноауівлзка гм якмгм буйм жапрм-
пмвалм жатмгз жамтмфдлля, нмпзйыє 
жагмвмйдліпрщ віг ноауі, продкйілля 
гм мрозкалля бійщх номгукрзвлзт ра 
кмлпроукрзвлзт оджуйщрарів. 

Сйіг жауваезрз, цм номдкр ТК лд 
влмпзрщ кмлуднруайщлзт жкіл гм жа-
кмлмгавфмгм одгуйывалля жамтмфдлщ 
ноауівлзків, ла вігкілу віг жатмгів 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, цм 
нігкодпйыє имгм однодпзвлм-
каоайщлу пноякмваліпрщ. Помдкр ТК, 
у омжвзрмк нмймедлщ КЗнП Укоаїлз 
нм пурі соагкдлраолм урмфлыє мкодкі 
нмймедлля мпраллщмгм, жмкодка, у 
жакмлмномдкрі номнмлуєрщпя, нм-
ндохд, жа упнітз в омбмрі ра пукйіллд 
взкмлалля роугмвзт мбмв’яжків гм 
ноауівлзків кмеурщ жапрмпмвуварзпя 
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жатмгз кмоайщлмгм і кардоіайщлмгм 
жамтмфдлля - мгмймхдлля нмгякз, 
лагмомгедлля гоакмрмы, взнйара 
нодкії, воуфдлля уіллмгм нмгаоулка 
рмцм; нм-гоугд, ноавзйакз влуроіх-
лщмгм роугмвмгм омжнмоягку, лмока-
рзвлзкз акракз омбмрмгавуя кмеурщ 
впралмвйыварзпя ілхі взгз жамтм-
фдлщ, цм жапрмпмвуырщпя гм ноауів-
лзків; нм-родрє, жа мпмбйзві роугмві 
жапйугз ноауівлзкз кмеурщ бурз 
нодгправйдлі в упралмвйдлмку нмояг-
ку гм лагмомгедлля вігмкфзкз віг-
жлакакз ра гдоеавлзкз лагмомгакз. 
Тмку, в Укоаїлі номгмвеуєрщпя лдга-
рзвла рдлгдлуія цмгм жакмлмгавфмгм 
жабджндфдлля жамтмфдлля ноауівлз-
ків, у рмку фзпйі ноауівлзків, кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля. 

Офдвзглі ра жакмлмкіолі нмжзрз-
влі мфікувалля ж нзралщ ілпрзрууіи-
лмгм одсмокувалля кіпудвмгм пакмв-
оягувалля нмв’яжалм іж одайіжауієы 
уоягмвмї Сроардгії одсмокувалля 
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля в 
Укоаїлі ла ндоімг гм 2017 омку [16], 
кдрмы якмї є првмодлля у пдодглщмп-
ромкмвіи ндопндкрзві лайделзт укмв 
гйя дсдкрзвлмгм вномвагедлля в 
Укоаїлі одсмокз гдоеавлмї пйуебз 
ра пйуебз в могалат кіпудвмгм пакм-
воягувалля. Коік рмгм, рака Сроард-
гія пноякмвала ла нігвзцдлля якмпрі 
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм 
пнозярзкд мнрзкіжауії сулкуіи іл-
прзрурів гдоеавлмї вйагз, дсдкрзв-
лмку омжнмгійу нмвлмваедлщ і псдо 
вігнмвігайщлмпрі. Оглафд, її одайіжа-
уія кайа б пуномвмгеуварзпя пзпрд-
клзкз уоягмвзкз одсмокармопщкз-
кз комкакз, у рмку фзпйі  
нмв’яжалзкз іж жкілакз гм фзллмгм 
жакмлмгавпрва. Поз ущмку, лмвауіилі 
жкілз жамтмфдлщ ноауівлзків могалів  
кіпудвмгм пакмвоягувалля каырщ 
номвагзрзпя фдодж кмкнйдкп одсмок 
у уіи псдоі [17]. 

Такзк фзлмк, жамтмфдлля ноа-
уівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля – уд пзпрдка жатмгів, які 
ндодгбафаырщ нмжзрзвлд, нубйіфлд 
взжлалля лайделмї нмвдгілкз ноа-

уівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля цмгм взкмлалля укмв роу-
гмвмгм гмгмвмоу в уомфзпріи мбпралм-
вуі у впралмвйдлмку жакмлмк нмояг-
ку. 

Оплмвлзкз мжлакакз жамтмфдлщ 
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля є лапрунлі: взнйзваырщ іж 
ноава ла ноауы ра ноава ла пйуебу в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; 
пнозяырщ дсдкрзвлмку сулкуімлу-
валлы роугмвмгм гмгмвмоу, имгм ла-
йделмку взкмлаллы; одгйакдлруырщ-
пя ла нігправі КЗнП Укоаїлз ра ноа-
взй влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнм-
оягку; взпрунаырщ пндуіайщлзк пмуі-
айщлм-ноавмвзк пнмпмбмк кмрзвауії 
ноауівлзків гм ноауі; таоакрдозжу-
єрщпя роугмноавмвмы номудгуомы 
жапрмпувалля, жмкодка, жапрмпмвуырщ-
пя могалмк кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля оажмк абм жа нмгмгедлляк іж вз-
бмолзк могалмк ндовзллмї номспні-
йкмвмї могаліжауії; кмеурщ карз км-
оайщлзи абм кардоіайщлзи взоаж; 
мкодкзк взгмк взпрунаырщ гдоеавлі 
лагмомгз; жапрмпмвуырщпя ла нігправі 
оіхдлля могалу кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля (унмвлмваедлмгм могалу 
ра/абм нмпагмвмї мпмбз); жапрмпмву-
ырщпя в уомфзпріи, нубйіфліи мбпра-
лмвуі; ндодгбафаырщ влдпдлля жанзпу 
гм роугмвмї клзекз. 

Кмлуднруайщлзкз ланоякакз 
угмпкмлайдлля жамтмфдлля ноауівлз-
ків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля 
є лапрунлі: 1) смокувалля Науімла-
йщлмї проардгії одсмокувалля озлку 
ноауі, яка кає кмрзвуварз нодпрзе-
ліпрщ жамтмфдлщ ноауыыфзт; 2) смо-
кувалля Науімлайщлмї проардгії од-
смокувалля пйуебз кіпудвмгм пакм-
воягувалля, у рмку фзпйі жамтмфдлщ 
нмпагмвзт мпіб; 3) влдпдлля пзпрдк-
лзт жкіл гм КЗнП Укоаїлз ж нзралщ 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля жамтм-
фдлщ гм ноауівлзків, які лайделзк 
фзлмк взкмлуырщ мбмв’яжкз жа роу-
гмвзк гмгмвмомк ра/абм каырщ роу-
гмві упнітз (жапйугз); 4) гммноауы-
валля номдкру ТК цмгм жапрмпувалля 
жамтмфдлщ ноауівлзків жа роугмвзк 
гмгмвмомк. 
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Ммжмйдвпщкзи П. В. Пмлярря ра мжлакз жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля в укмват ноавмвмї гдоеавз 

У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя мплмвлі лаукмвм-рдмодрзфлі номбйдкз взжла-
фдлля  нмлярря ра мжлак жамтмфдлля, жмкодка гйя ноауівлзків могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. Зажлафдлм ном лдмбтігліпрщ фіркмгм ра жагайщлмнозилярмгм взжлафдл-
ля нмлярря жамтмфдлщ ра їт мжлак, лапйігкмк фмгм бугд нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ом-
бмрз ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Помалайіжмвалм нмймедлля 
кмгдкпу жакмлів ном ноауы, Закмлу Укоаїлз «Пом пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмв-
оягувалля». Заномнмлмвалм ндодйік мплмвлзт мжлак жамтмфдлщ оажмк ж взплмвкакз 
ра номнмжзуіякз цмгм  угмпкмлайдлля ноава ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмв-
оягувалля. 

Кйыфмві пймва: ноавм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноауівлзк 
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля; нмпагмва мпмба могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля; 
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля; жамтмфдлля; нмлярря жамтмфдлля; мжлакз жамтмфдлщ. 

 
 
Ммжмйдвпкзи П. В. Пмлярзд з нозжлакз нммцодлзи оабмрлзкмв могалмв кдпр-

лмгм пакмуноавйдлзя в упймвзят ноавмвмгм гмпугаопрва 

В лауфлми прарщд зппйдгуырпя мплмвлшд лауфлм-рдмодрзфдпкзд номбйдкш мнод-
гдйдлзя нмлярзя з нозжлакмв нммцодлзя, в фапрлмпрз гйя оабмрлзкмв могалмв кдпр-
лмгм пакмуноавйдлзя. Оркдфдла лдмбтмгзкмпрщ фдркмгм з мбцднозлярмгм мнодгдйд-
лзя нмлярзя нммцодлзи з зт нозжлакмв, пйдгпрвздк фдгм бугдр нмвшхдлзд ъссдк-
рзвлмпрз оабмрш пмроуглзкмв могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя. Помалайзжзомвалш 
нмймедлзя кмгдкпа жакмлмв м роугд, Закмла Укоазлш «О пйуебд в могалат кдпрлмгм 
пакмуноавйдлзя». Подгймедл ндодфдлщ мплмвлшт нозжлакмв нммцодлзи вкдпрд п 
вшвмгакз з нодгймедлзякз нм пмвдохдлпрвмвалзы ноава ла пйуебд в могалат кдпр-
лмгм пакмуноавйдлзя. 

Кйыфдвшд пймва: ноавм ла пйуебу в могалат кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; оабмр-
лзк могала кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; гмйелмпрлмд йзум могала кдпрлмгм пакмуноав-
йдлзя; могал кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; нммцодлзя; нмлярзд нммцодлзя; нозжлакз 
нммцодлзи. 
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self-government bodies under the rule of law 

The article researches the main scientific-theoretical problems of encouragement in 
local government, in particular for employees of local government bodies. Possibility of 
making clear and generally accepted definition of definition and features of 
encouragement in local government has been noted what will provide an increase in the 
effectiveness of the work of local government employees. The provisions of the Labor 
Code, the Law of Ukraine "On Service in Local Self-Government Bodies" are analyzed. A 
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