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Оогаліжауія ра номвдгдлля в 

Укоаїлі кмкнйдкплмї одсмокз гдоеа-
влмї пйуебз, мпмбйзвм в укмват гд-
кмкоарзфлмї ра ноавмвмї гдоеавз, яка 
бажуєрщпя ла врійдллі  нозлузну вдо-
тмвдлпрва ноава, омжбугмві гомкагял-
пщкмгм пупнійщпрва, ріплм нмв’яжала іж 
угмпкмлайдлляк кмлпрзрууіилмгм 
ноава ла гдоеавлу пйуебу, лмвірлік 
одсмокувалляк ноавмвмгм прарупу 
гдоеавлмгм пйуебмвуя [1], [2, п. 2-3, 

15-20], [3, п. 26-32]. Як нмкажує кіе-
лаомглзи ра лауімлайщлзи гмпвіг 
гдоеавлзи пйуебмвдущ вігігоає кйы-
фмву омйщ у наоагзгкі гдоеавлмї 
вйагз, уоатмвуыфз рд, цм пноякмвує 
пвмы пйуебмвм-роугмву гіяйщліпрщ у 
ланоякку взкмлалля жавгалщ, сулк-
уіи ра нмвлмваедлщ гдоеавз. У рми 
ед фап, ноавмвзи праруп гдоеавлмгм 
пйуебмвуя є гмпрарлщм воажйзвзк нм 
віглмхдллы гм пралу ндодрвмодлщ, 
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які гдкйаоуырщпя у лахіи гдоеаві.  
Дм ндвлмї кіоз, уд є вігмбоаедлляк 
лдгмпкмлаймпрі рзт одсмок гдоеав-
лмї пйуебз[4], [5], [6], які кайз кіпуд 
в Укоаїлі уномгмве упщмгм ндоімгу 
лджайделмпрі Укоаїлз. Їт  мплмвла 
пноякмваліпрщ нмйягайа у рмку, цмб 
вігмбоажзрз ілрдодпз гдоеавз нмжа 
мнрзкайщлзк нмєглалляк їт іж ілрд-
одпакз мпмбз ра пупнійщпрва.    Сдодг 
мплмвлзт воажйзвзт мпмбйзвмпрди, 
які таоакрдозжуырщ ноавмвзи праруп 
гдоеавлмгм пйуебмвуя, ваорм лажварз 
ракі як: лдвігнмвігліпрщ рдлгдлуіяк 
омжвзрку пупнійщпрва ра гдоеавз; 
лдвігнмвігліпрщ рдлгдлуіяк жабджнд-
фдлмпрі ра гаоалрмвалмпрі ноав ра 
пвмбмг йыгзлз; вігпурліпрщ дсдкрзв-
лмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля; 
вігпурліпрщ жбайалпмвалмї пзпрдкз 
ноав, мбмв’яжків, гаоалріи, а ракме 
мбкдедлщ ра жабмомл гдоеавлмгм 
пйуебмвуя; вігпурліпрщ лайделмї км-
рзвауії ноауі ра пмуіайщлмгм жатзпру, 
у рмку фзпйі ндлпіилмгм жабджндфдл-
ля; вігпурліпрщ лайделмї пзпрдкз 
номсдпіилмї мпвірз, нігвзцдлля ква-
йісікауії; вігпурліпрщ фіркзт ра ном-
жмозт кдталіжків жатзпру ноав ра 
ілрдодпів гдоеавлзт пйуебмвуів.   

Дмодфлм лагагарз, цм Кмлпрзру-
уія Укоаїлз (пр.пр. 1, 3)  номгмймху-
ыфз Укоаїлу гдкмкоарзфлмы, пмуіа-
йщлмы ра ноавмвмы гдоеавмы, впра-
лмвйыє, цм  ноава і пвмбмгз йыгзлз 
ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і 
пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз, 
яка вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа 
пвмы гіяйщліпрщ. Цд мжлафає, цм жа 
ракзт мбправзл, ноавмвзи праруп 
гдоеавлзт пйуебмвуів кає пнозярз 
омжвзрку дсдкрзвлмї кмгдйі ноавмвзт 
віглмпзл пупнійщпрва, гдоеавз ра 
мпмбз.  За ракзт мбправзл, ноавмвзи 
праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя кає  
вігнмвігарз  проардгії гдоеавмрвмо-
фзт одсмок,  одсмокз гдоеавлмї 
пйуебз ла пуфаплмку драні омжвзрку 
Укоаїлпщкмї гдоеавз. У лмвірліт 
укмват пщмгмгдлля, кмйз гдоеава 
пноякмвує пвмї жупзййя ла одсмоку-
валля упщмгм кдталіжку гдоеавлмї 
вйагз, вігнмвіглзт жкіл кає жажларз 
ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебм-

вуя, нм-ндохд, віл кає воатмвуварз 
рдлгдлуії омжвзрку пупнійщпрва ра 
гдоеавз; нм-гоугд, віл кає уоатмву-
варз рі лмвауії, які вігмбоаеаырщ 
кмлпроукрзвлу кдру ра жавгалля віг-
нмвіглмї одсмокз; нм-родрє, кає  ніг-
нмоягкмвуварзпщ нозлузнак вдотм-
вдлпрва ноава, у рмку фзпйі ноав ра 
пвмбмг йыгзлз, бурз какпзкайщлм 
лабйзедлзт гм ноав, нмродб ра ілрд-
одпів кмлкодрлмї йыгзлз; нм-
фдрвдорд,  кає нмпзйыварз пуфаплу 
кмгдйщ ноавмпуб’єкрлмпрі гдоеавлмгм 
пйуебмвуя;  нм-н’ярд, кає кіпрзрз 
жбайалпмвалу пзпрдку ноав, 
мбмв’яжків, кдталіжків ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі; нм-хмпрд, кає нм-
пзйыварз номудпз цмгм номсдпімла-
йіжауії гдоеавлмї пйуебз, прзкуйы-
валля ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів.  

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля жапаг ноавм-
вмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя в 
укмват пщмгмгдлля. 

У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафд-
ла номбйдкарзка фапркмвм омжгйяга-
йапя у ноауят ракзт номвіглзт     
вфдлзт-ыозпрів як: Ю. П. Бзряк, 
В. С. Вдлдгікрмв, І. В. Зуб, М. І. Іл-
хзл, М. М. Кйдкнаопщкзи, В. Л. Км-
прык, Д. Є. Курмкалмв, І.П. Лавоіл-
фук,  С. С.  Луках, А. Р.  Мауык, 
К. Ю. Мдйщлзк,  Н. О. Мдйщлзфук, 
О. В. Пдрозхзл, П. Д. Пзйзндлкм, 
С. М. Позйзнкм, О. І. Помудвпщкзи, 
Г. І. Чалзхдва, В. І. Щдобзла, 
Н. М. Хурмоял, О. М. Яомхдлкм ра 
іл. Пігрозкуыфз  нмжзрзвлі ра кмлп-
роукрзвлі лаукмві жгмбуркз жажлафд-
лзт,  ілхзт вфдлзт-ноавлзків цмгм 
омжвзрку гмкрозлз  гдоеавлмї пйуе-
бз, лмвірлщмгм жакмлмгавфмгм жабдж-
ндфдлля, вмглмфап, гмодфлзк бугд 
лагмймпзрз, цм ваейзвмы ра мплмвм-
нмймелмы пкйагмвмы ілпрзрууіилмгм 
її одсмокувалля є смокувалля лмві-
рлщмї кмлуднуії ноавмвмгм прарупу 
гдоеавлмгм пйуебмвуя, уоатмвуыфз 
пуфаплі ланоякз омжвзрку пупнійщпр-
ва ра гдоеавз, лдмбтігліпрщ нігвз-
цдлля дсдкрзвлмпрі пзпрдкз ноав ра 
пвмбмг йыгзлз.  

Напакндодг, пйіг вігжлафзрз, цм  
жа жкіпрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз 
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(пр. 38) гомкагялз каырщ ноавм боа-
рз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз 
пноавакз, у впдукоаїлпщкмку ра кіп-
удвзт одсдодлгукат, війщлм мбзоарз 
і бурз мбоалзкз гм могалів гдоеавлмї 
вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля.  Зажлафдлд нмймедлля  жа-
коінйыє ноавм гомкагял Укоаїлз  
боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлз-
кз пноавакз, гаоалрує їк оівлзи гмп-
рун гм гдоеавлмї пйуебз [7, п. 204]. 
Тмку, ж ноавмвмї рмфкз жмоу ноавм-
взи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя  
одгйакдлруєрщпя фдодж акрз жакмлм-
гавпрва ном гдоеавлу пйуебу ра акрз 
роугмвмгм жакмлмгавпрва [8], [9], [10, 
п. 7-10]. Поз ущмку, омжукілля пурлм-
прі ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм 
пйуебмвуя  ріплм нмв’яжалм іж имгм 
жагайщлмрдмодрзфлзк  взжлалляк. У 
ыозгзфліи длузкймндгії лагмймху-
єрщпя ла рмку, цм ноавмвзи праруп 
(йар. status – пралмвзцд) – пукун-
ліпрщ  ноав і мбмв’яжків  сіжзфлзт ра 
ыозгзфлзт мпіб [11, п. 44]. Вігмкі 
рдмодрзкз ноава, номсдпмоз О. В. Заи-
фук, А. П. Заєущ, О. Л. Кмнзйдлкм, 
Н. М. Оліцдлкм ра ілхі вфдлі  пноа-
вдгйзвм вігжлафаырщ, цм  лаинмхз-
одліхзк є взжлафдлля ноавмвмгм пра-
рупу як пзпрдкз жакмлмгавфм впралм-
вйдлзт ра гаоалрмвалзт гдоеавмы 
ноав, пвмбмг, жакмллзт ілрдодпів і 
мбмв’яжків.   Такме вфдлі-ноавлзкз 
нігкодпйыырщ, цм ноавмвзи праруп є 
жапмбмк  лмокарзвлмгм жакоінйдлля 
мплмвлзт нозлузнів  вжаєкмгії  мпмбз 
і гдоеавз [12, п. 78-79].  У ыозгзф-
ліи йірдоаруоі вігжлафаєрщпя, цм ноа-
вмвзи праруп таоакрдозжує  пралмвз-
цд  мпмбз у вжаєкмвіглмпзлат іж пуп-
нійщпрвмк ра гдоеавмы. Поз ущмку, 
ноавмвзи праруп таоакрдозжуєрщпя 
ракзкз мжлакакз як: кає улівдопайщ-
лзи таоакрдо, мпкійщкз нмхзоыєрщпя 
ла упіт пуб’єкрів;  вігмбоаеає ілгзві-
гуайщлі мпмбйзвмпрі йыгзлз ра її од-
айщлд правйдлля у пзпрдкі пупнійщлзт 
віглмпзл;  ноава ра пвмбмгз, цм пкйа-
гаырщ мплмву  прарупу, лд кмеурщ  
одайіжуварзпщ бдж ілхзт кмкнмлдлрів 
– мбмв’яжків ра вігнмвігайщлмпрі;  уя 
кардгмоія жабджндфує пзпрдкліпрщ  
ноав, пвмбмг ра мбмв’яжків [12, п. 79]. 

Ражмк іж рзк, ноавмвзи праруп гдоеа-
влмгм пйуебмвуя жукмвйдлзи йдгайщ-
лзк омжукілляк  рдокілу «гдоеавла 
пйуеба». За жкіпрмк Закмлу Укоаїлз 
«Пом гдоеавлу пйуебу» ( у одгакуії 
Закмлу віг 10 гоугля 2015 омку 
№ 889-VIII)[6]  ( гайі – Закмл) гдо-
еавла пйуеба – уд нубйіфла, номсд-
піила, нмйірзфлм лдундодгедла гія-
йщліпрщ іж ноакрзфлмгм взкмлалля 
жавгалщ і сулкуіи гдоеавз, жмкодка 
цмгм: 1) алайіжу гдоеавлмї нмйірзкз 
ла жагайщлмгдоеавлмку, гайуждвмку і 
одгімлайщлмку оівлят ра ніггмрмвкз 
номнмжзуіи прмпмвлм її смокувалля, 
у рмку фзпйі омжомбйдлля ра номвд-
гдлля дкпндорзжз номдкрів номгоак, 
кмлуднуіи, проардгіи, номдкрів жакм-
лів ра ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів, номдкрів кіелаомглзт гмгмвм-
оів; 2) жабджндфдлля одайіжауії гдоеа-
влмї нмйірзкз, взкмлалля жагайщлм-
гдоеавлзт, гайуждвзт і одгімлайщлзт 
номгоак, взкмлалля жакмлів ра ілхзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; 3) жабдж-
ндфдлля лагалля гмпрунлзт і якіплзт 
агкіліпроарзвлзт нмпйуг; 4) жгіип-
лдлля гдоеавлмгм лагйягу ра кмлр-
омйы жа гмрозкалляк жакмлмгавпрва; 
5) уноавйілля гдоеавлзкз сілалпм-
взкз одпуопакз, каилмк ра кмлромйы 
жа їт взкмозпралляк; 6) уноавйілля 
ндопмлаймк гдоеавлзт могалів; 
7) одайіжауії ілхзт нмвлмваедлщ 
гдоеавлмгм могалу, взжлафдлзт жакм-
лмгавпрвмк. Зажлафдлзи нігтіг, взга-
єрщпя гдцм воажйзвзк нм віглмхдл-
лы гм ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм 
пйуебмвуя, уоатмвуыфз рд, цм ном-
нмлмвалд взжлафдлля лд є гмпрарлщм 
фіркзк ра жавдохдлзк ра кмед роак-
руварзпщ ноз ноакрзфлмку жапрмпу-
валлі лдмглмжлафлм.   Ддцм кмлкод-
рзжуєрщпя ракд взжлафдлля у ноавмвіи 
гмкрозлі. Змкодка, В. Я. Мауык віг-
жлафає, цм гдоеавла пйуеба – уд 
номсдпіила, мнйафувайа пйуебмвм-
роугмва гіяйщліпрщ гомкагял, якіи 
вйапрзві гві гоунз ноавмвіглмпзл – 
пйуебмвм-роугмві, цм нмйягаырщ у 
жабджндфдллі одайіжауії гдоеавлзк 
пйуебмвудк ноава ла ноауы, взнйарз 
мпраллщмку взлагмомгз жа взкмлал-
ляк пйуебмвм-роугмвзт мбмв’яжків, а 
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ракме лагаллі гаоалріи і гдоеавлм-
вйаглі ноавмвіглмпзл, які нмкйзкалі 
жабджндфуварз одайіжауіы нмродб ра 
ілрдодпів гдоеавз фдодж взкмлалля 
жавгалщ ра сулкуіи мпраллщмї [13, 
п. 387].  

 Дмпрарлщм пйухлмы є нмжзуія 
М. І. Ілхзла, якзи лагмймхує, цм 
ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебм-
вуя як пуб’єкра пйуебмвм-роугмвмгм 
ноавмвіглмхдлля таоакрдозжуєрщпя 
лапрунлзкз мжлакакз: а) їтлі ноава 
ра мбмв’яжкз впралмвйыырщпя, як 
ноавзйм, у кдеат кмкндрдлуії мога-
лів, в якзт вмлз ндодбуваырщ ла гдо-
еавліи пйуебі; б) гіяйщліпрщ гдоеав-
лмгм пйуебмвуя нігнмоягкмвала вз-
кмлаллы жавгалщ, нмкйагдлзт ла віг-
нмвіглзи могал, і кає мсіуіилзи та-
оакрдо; в) пйуебмві ноава ра 
мбмв’яжкз таоакрдозжуырщпя єгліпры, 
пвмєоігліпрщ якмї нмйягає в рмку, цм 
їт ноава мглмфаплм є мбмв’яжкакз, 
агед вмлз нмвзллі взкмозпрмвуварз-
пя в ілрдодпат пйуебз, а мбмв’яжкз - 
ноавакз, бм ілакхд мбмв’яжкз лдкме-
йзвм бугд жгіиплзрз; г) жгіиплдлля 
пйуебмвудк пвмїт ноав ра мбмв’яжків 
гаоалруєрщпя жакмлмгавпрвмк; г) жа-
кмллі нознзпз і взкмгз гдоеавлмгм 
пйуебмвуя нмвзллі взкмлуварзпя 
впіка, кмку вмлз агодпмвалі; д) вмлз 
каырщ ноавм ла номпувалля нм пйуе-
бі, рмбрм ла пйуебмву као’єоу; є) нд-
одгбафдлі мбкдедлля їт жагайщлмгом-
кагялпщкзт ноав ж кдрмы дсдкрзвлм-
прі пйуебмвмї гіяйщлмпрі; е) гйя лзт 
ндодгбафдлі ндвлі нійщгз, а ракме 
нігвзцдла вігнмвігайщліпрщ жа жгіип-
лдлля ноавмнмоухдлщ[3, п. 20-21]. 
М. М. Кйдкнаопщкзи  акудлрує увагу 
ла рмку, цм ноавмвзи праруп гдоеав-
лзт пйуебмвуів як пуб’єкрів роугмвм-
гм ноава вігмбоаеає їт пралмвзцд 
(нмймедлля) лд як нодгправлзків 
гдоеавз ра лмпіїв у жв’яжку іж узк 
вйаглзт нмвлмваедлщ, а як лаикалзт 
ноауівлзків, цм взкмлуырщ пндузсі-
флі роугмві сулкуії. Поз ущмку, вфд-
лзи гмгає, цм ноавмвзи праруп гдо-
еавлзт пйуебмвуів як пуб’єкрів роу-
гмвмгм ноава таоакрдозжує лаявліпрщ 
ракзт пуррєвзт мпмбйзвмпрди: 1) лм-
окарзвлі – уди праруп фдодж пндузсі-

ку мжлафдлмї роугмвмї гіяйщлмпрі  
ріплм ндоднйіраєрщпя ж їтлік агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвзк прарупмк ра вз-
жлафаєрщпя мкоік  Кмгдкпу жакмлів 
ном ноауы, оягмк пндуіайщлзт жакм-
лмгавфзт акрів; 2) жкіпрмвлм-
сулкуімлайщлі – уди праруп в мплмв-
лмку взжлафаєрщпя пндуіайщлзк жа-
кмлмгавпрвмк, ріплм  ндоднйіраєрщпя ж 
їт гдоеавлм-вйаглмы гіяйщліпры ра 
жлафлзк фзлмк мбукмвйыєрщпя лды 
[14, п. 388].   

Такзк фзлмк, ноавмвзи праруп 
гдоеавлмгм пйуебмвуя, нм-ндохд, 
жукмвйдлзи одайіжауієы гомкагялакз 
ноава ла гдоеавлу пйуебу ра ноава 
ла ноауы; нм-гоугд, одгйакдлруєрщпя 
фдодж нозжку жакмлмгавпрва ном гдо-
еавлу пйуебу ра роугмвмгм жакмлм-
гавпрва; нм-родрє,  взпрунає ноавмвзк 
бажзпмк ноавмпуб’єкрлмпрі гдоеавлм-
гм пйуебмвуя; нм-фдрвдорд, имгм яг-
омк  взпрунає пзпрдка ноав, гаоалріи, 
мбмв’яжків  ра вігнмвігайщлмпрі;  нм-
н’ярд, вкйыфає пзпрдку мбкдедлщ 
(жабмомл), вігнмвіглм гм жакмлмгав-
прва.   

  За жкіпрмк Закмлу (пр. 7) «Оп-
лмвлі ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя»  
гдоеавлзи  пйуебмвдущ кає ноавм ла: 
1) нмвагу гм пвмєї мпмбзпрмпрі, фдпрі 
ра гіглмпрі, пноавдгйзвд і халмбйзвд 
правйдлля ж бмку кдоівлзків, кмйдг ра 
ілхзт мпіб; 2) фіркд взжлафдлля нмпа-
гмвзт мбмв’яжків; 3) лайделі гйя ом-
бмрз укмвз пйуебз ра їт кардоіайщ-
лм-рдтліфлд жабджндфдлля; 4) мнйару 
ноауі жайделм віг жаикалмї нмпагз, 
оджуйщрарів пйуебмвмї гіяйщлмпрі, 
праеу гдоеавлмї пйуебз ра оалгу; 
5) вігнупркз, пмуіайщлд ра ндлпіилд 
жабджндфдлля вігнмвіглм гм жакмлу; 
6) номсдпіилд лавфалля, жмкодка жа 
гдоеавлі кмхрз, вігнмвіглм гм нмр-
одб гдоеавлмгм могалу; 7) номпувал-
ля нм пйуебі ж уоатувалляк номсд-
піилмї кмкндрдлрлмпрі ра пукйіллмгм 
взкмлалля пвмїт нмпагмвзт 
мбмв’яжків; 8) уфапрщ у номсдпіилзт 
пнійкат ж кдрмы жатзпру пвмїт ноав ра 
ілрдодпів; 9) уфапрщ у гіяйщлмпрі 
мб’єглалщ гомкагял, коік нмйірзфлзт 
наоріи у взнагкат, ндодгбафдлзт узк 
Закмлмк;  10) мпкаоедлля в упралмв-
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йдлмку жакмлмк нмоягку оіхдлщ ном 
лакйагдлля гзпузнйілаолмгм пряг-
лдлля, жвійщлдлля ж нмпагз гдоеавлмї 
пйуебз, а ракме взплмвку, цм кіп-
рзрщ лдгарзвлу муілку жа оджуйщрара-
кз муілывалля имгм пйуебмвмї гія-
йщлмпрі;  11) жатзпр віг лджакмллмгм 
ндодпйігувалля ж бмку гдоеавлзт 
могалів ра їт нмпагмвзт мпіб у оажі 
нмвігмкйдлля ном сакрз нмоухдлля 
взкмг ущмгм Закмлу;  12) мрозкалля 
віг гдоеавлзт могалів, нігнозєкпрв, 
упралмв ра могаліжауіи, могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля лдмбтіглмї іл-
смокауії ж нзралщ, цм лайдеарщ гм 
имгм нмвлмваедлщ, у взнагкат, впра-
лмвйдлзт жакмлмк; 13) бджндодхкмг-
лд мжлаимкйдлля ж гмкукдлракз ном 
номтмгедлля лзк гдоеавлмї пйуебз, 
у рмку фзпйі взплмвкакз цмгм од-
жуйщрарів муілывалля имгм пйуебмвмї 
гіяйщлмпрі; 14) номвдгдлля пйуебмвм-
гм омжпйігувалля жа имгм взкмгмы ж 
кдрмы жлярря бджнігправлзт, ла имгм 
гукку, жвзлувафдлщ абм нігмжоз.  
Коік рмгм, гдоеавлі пйуебмвуі ракме 
одайіжуырщ ілхі ноава, взжлафдлі у 
нмймедллят ном проукруолі нігомжгі-
йз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт 
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлз-
какз гдоеавлмї пйуебз в узт мога-
лат.   Сйіг жауваезрз, цм пзпрдка 
ноав гдоеавлмгм пйуебмвуя нмродбує 
пзпрдклмгм ндодмпкзпйдлля ра нмпз-
йдлля, жмкодка:  ноавм ла жгмомві, 
лайделі ра бджндфлі укмвз ноауі; 
ноавм ла  кмрзвауіы ра жамтмфдлля 
ноауі; ноавм ла нодкіывалля; ноавм  
мпіб ж ілвайігліпры ла бджбао’єоліпрщ 
гдоеавлмї пйуебз   рмцм.  

 Дмодфлм нігкодпйзрз, цм у оажі 
нмоухдлля  жажлафдлзт ноав абм вз-
лзклдлля ндодхкмг у одайіжауії ра-
кзт ноав гдоеавлзи пйуебмвдущ у 
кіпяфлзи промк ж гля, кмйз віл гіжла-
впя абм нмвзлдл був гіжларзпя ном 
уд, кмед нмгарз кдоівлзку гдоеавлмї 
пйуебз пкаогу іж жажлафдлляк сакрів 
нмоухдлля имгм ноав абм ндодхкмг у 
їт одайіжауії а, у пкаожі гдоеавлзи 
пйуебмвдущ кмед взкагарз віг кдоів-
лзка гдоеавлмї пйуебз урвмодлля 
кмкіпії гйя ндодвіокз взкйагдлзт у 
пкаожі сакрів (пр. 11 Закмлу).  

Нмокакз Закмлу (пр. 8) взжлафд-
лм пзпрдку мплмвлзт мбмв’яжків  гдо-
еавлмгм пйуебмвуя гм якмї віглдпд-
лм: 1) гмрозкуварзпя Кмлпрзрууії ра 
жакмлів Укоаїлз, гіярз йзхд ла нігп-
раві, в кдеат нмвлмваедлщ ра у пнм-
піб, цм ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы ра 
жакмлакз Укоаїлз; 2) гмрозкуварзпя 
нозлузнів гдоеавлмї пйуебз ра ноа-
взй дрзфлмї нмвдгілкз; 3) нмваеарз 
гігліпрщ йыгзлз, лд гмнупкарз нмоу-
хдлля ноав і пвмбмг йыгзлз ра гом-
кагялзла; 4) ж нмвагмы правзрзпя гм 
гдоеавлзт пзквмйів Укоаїлз; 
5) мбмв’яжкмвм взкмозпрмвуварз гдо-
еавлу кмву ніг фап взкмлалля пвмїт 
нмпагмвзт мбмв’яжків, лд гмнупкарз 
гзпкозкілауіы гдоеавлмї кмвз і ном-
рзгіярз кмейзвзк пномбак її гзп-
козкілауії; 6) жабджндфуварз в кдеат 
лагалзт нмвлмваедлщ дсдкрзвлд вз-
кмлалля жавгалщ і сулкуіи гдоеав-
лзт могалів; 7) пукйіллм і номсдпіи-
лм взкмлуварз пвмї нмпагмві 
мбмв’яжкз; 8) взкмлуварз оіхдлля 
гдоеавлзт могалів, лакажз (омжнмоя-
гедлля), гмоуфдлля кдоівлзків, ла-
галі ла нігправі ра у кдеат нмвлмва-
едлщ, ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы ра 
жакмлакз Укоаїлз; 9) гмгдоеуварзпя 
взкмг жакмлмгавпрва у псдоі жанмбі-
галля і номрзгії кмоунуії; 10) жанмбі-
гарз взлзклдллы одайщлмгм, нмрдл-
уіилмгм кмлсйікру ілрдодпів ніг фап 
номтмгедлля гдоеавлмї пйуебз; 
11) нмпріилм нігвзцуварз оівдлщ пвм-
єї номсдпіилмї кмкндрдлрлмпрі ра 
угмпкмлайыварз могаліжауіы пйуебм-
вмї гіяйщлмпрі; 12) жбдоігарз гдоеав-
лу раєклзуы ра ндопмлайщлі галі 
мпіб, цм прайз имку вігмкі у жв’яжку ж 
взкмлалляк нмпагмвзт мбмв’яжків, а 
ракме ілху ілсмокауіы, яка вігнмві-
глм гм жакмлу лд нігйягає омжгмйм-
хдллы; 13) лагаварз нубйіфлу ілсм-
окауіы в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк. 
Такме гдоеавлі пйуебмвуі взкмлу-
ырщ ракме ілхі мбмв’яжкз, взжлафдлі 
у нмймедллят ном проукруолі нігомж-
гійз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт 
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлз-
какз гдоеавлмї пйуебз в узт мога-
лат. Поз ущмку, у оажі взявйдлля 
гдоеавлзк пйуебмвудк ніг фап имгм 
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пйуебмвмї гіяйщлмпрі абм нмжа її кд-
еакз сакрів нмоухдлля взкмг ущмгм 
Закмлу ж бмку гдоеавлзт могалів, їт 
нмпагмвзт мпіб віл жмбмв’яжалзи жвд-
олурзпя гйя жабджндфдлля жакмллмпрі 
гм удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї 
вйагз, цм жабджндфує смокувалля ра 
одайіжує гдоеавлу нмйірзку у псдоі 
гдоеавлмї пйуебз. Ражмк іж рзк, нд-
одйік мбмв’яжків гдоеавлмгм пйуебм-
вуя кмлкодрзжуырщпя в ілхзт нмйм-
едллят Закмлу (пр.пр. 9-11 ра іл.), а 
ракме ілхзт акрат жакмлмгавпрва [15, 
п. 94]. Так, гдоеавлзи пйуебмвдущ  
ніг фап взкмлалля нмпагмвзт 
мбмв’яжків гіє у кдеат нмвлмваедлщ, 
взжлафдлзт жакмлмк, і нігнмоягкмву-
єрщпя пвмєку бджнмпдодглщмку кдоів-
лзку абм мпмбі, яка взкмлує имгм 
мбмв’яжкз, жмкодка жмбмв’яжалзи вз-
кмлуварз лакажз (омжнмоягедлля), 
гмоуфдлля кдоівлзка, взгалі в кдеат 
имгм нмвлмваедлщ. Якцм гдоеавлзи 
пйуебмвдущ мрозкав лакаж (омжнмоя-
гедлля), гмоуфдлля лд віг бджнмпдод-
глщмгм кдоівлзка, а віг кдоівлзка 
взцмгм оівля, віл жмбмв’яжалзи нмві-
гмкзрз ном уд бджнмпдодглщмгм кдоі-
влзка. Ддоеавлзи пйуебмвдущ у оажі 
взлзклдлля у лщмгм пукліву цмгм 
жакмллмпрі взгалмгм кдоівлзкмк ла-
кажу (омжнмоягедлля), гмоуфдлля 
нмвзлдл взкагарз имгм нзпщкмвмгм 
нігрвдогедлля, ніпйя мрозкалля якм-
гм жмбмв’яжалзи взкмларз ракзи ла-
каж (омжнмоягедлля), гмоуфдлля. 
Оглмфаплм ж взкмлалляк ракмгм ла-
кажу (омжнмоягедлля), гмоуфдлля 
гдоеавлзи пйуебмвдущ жмбмв’яжалзи 
у нзпщкмвіи смокі нмвігмкзрз ном 
лщмгм кдоівлзка взцмгм оівля абм 
могал взцмгм оівля. У ракмку оажі 
гдоеавлзи пйуебмвдущ жвійщляєрщпя 
віг вігнмвігайщлмпрі жа взкмлалля 
жажлафдлмгм лакажу (омжнмоягедлля), 
гмоуфдлля, якцм имгм бугд взжлалм 
лджакмллзк у впралмвйдлмку жакмлмк 
нмоягку, коік взнагків взкмлалля 
явлм жймфзллмгм лакажу (омжнмоя-
гедлля), гмоуфдлля.  

Такме, гдоеавлзи пйуебмвдущ 
нмвзлдл лдундодгедлм взкмлуварз 
жакмллі лакажз (омжнмоягедлля), 
гмоуфдлля кдоівлзків лджайделм віг 

їт наоріилмї лайделмпрі ра пвмїт нмйі-
рзфлзт ндодкмлалщ, к рмку фзпйі лд 
кає ноава гдкмлпроуварз пвмї нмйі-
рзфлі нмгйягз ра вфзлярз ілхі гії абм 
бджгіяйщліпрщ, цм у бугщ-якзи пнмпіб 
кмеурщ жапвігфзрз имгм мпмбйзвд 
правйдлля гм нмйірзфлзт наоріи і 
лдгарзвлм внйзлурз ла ікіге гдоеа-
влмгм могалу ра гмвіоу гм вйагз абм 
пралмвзрз жагомжу гйя кмлпрзрууіи-
лмгм йагу, рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі і 
лауімлайщлмї бджндкз, гйя жгмомв’я ра 
ноав і пвмбмг ілхзт йыгди.  

Щд мглзк ваейзвзк апндкрмк 
ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуе-
бмвуя є лаявліпрщ мбкдедлщ (жабм-
омл) вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва. 
Сйіг ракме жауваезрз, цм гдоеав-
лзи пйуебмвдущ лд кає ноава: 1) бу-
рз фйдлмк нмйірзфлмї наорії, якцм 
ракзи гдоеавлзи пйуебмвдущ жаикає 
нмпагу гдоеавлмї пйуебз кардгмоії 
«А» а, ла фап гдоеавлмї пйуебз ла 
нмпагі кардгмоії "А" мпмба жунзляє 
пвмє фйдлпрвм в нмйірзфліи наорії; 
2) мбіикарз нмпагз в кдоівлзт мога-
лат нмйірзфлмї наорії; 3) пукіцарз 
гдоеавлу пйуебу іж прарупмк гднура-
ра кіпудвмї оагз, якцм ракзи гдоеа-
влзи пйуебмвдущ жаикає нмпагу гдо-
еавлмї пйуебз кардгмоії  «А»; 4) жа-
йуфарз, взкмозпрмвуыфз пвмє пйуе-
бмвд пралмвзцд, гдоеавлзт пйуебмв-
уів, нмпагмвзт мпіб кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, ноауівлзків быгедрлмї 
псдоз, ілхзт мпіб гм уфапрі у ндодг-
взбмоліи агірауії, акуіят ра жатмгат, 
цм могаліжмвуырщпя нмйірзфлзкз 
наоріякз; 5) у бугщ-якзи ілхзи пнм-
піб взкмозпрмвуварз пвмє пйуебмвд 
пралмвзцд в нмйірзфлзт уійят (пр. 10 
Закмлу). Коік рмгм лзжка мбкдедлщ 
ра жабмомл взнйзваырщ іж жкіпру жа-
кмлмгавпрва ном жанмбігалля кмоунуії 
[16]. Коік рмгм, гдоеавлі пйуебмвуі є 
пуб’єкракз ыозгзфлмї вігнмвігайщлм-
прі жа вфзлдлля лзкз ноавмнмоу-
хдлщ, пдодг якзт ваейзвд кіпуд ла-
йдезрщ гзпузнйілаоліи ра кардоіайщ-
ліи вігнмвігайщлмпрі (пр.пр. 64-82 За-
кмлу).  

Такзк фзлмк, ноавмвзи праруп 
гдоеавлмгм пйуебмвуя – уд пзпрдка 
жукмвйдлзт ноавмк ла гдоеавлу 
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пйуебу, ноав, мбмв’яжків (нмпагмвзт 
ра ілхзт мбмв’яжків), у рмку фзпйі  
мбкдедлщ (жабмомл), а ракме вігнмві-
гайщлмпрі, якмы лагійяєрщпя гдоеав-
лзи пйуебмвдущ вігнмвіглм ра у нм-
оягку ндодгбафдлмку жакмлмгавпр-
вмк.   Оплмвлзкз мжлакакз ноавмвм-
гм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя є 
лапрунлі: жукмвйдлзи ноавмк ла ноа-
уы ра ноавмк ла гдоеавлу пйуебу; 
вігнмвігає нозлузнак гдоеавлмї 
пйуебз; кає пйуебмвм-роугмвзи та-
оакрдо; одгйакдлруєрщпя акракз жа-
кмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу  ра 
роугмвмгм жакмлмгавпрва; взпрунає 
мплмвмнмймелзк дйдкдлрмк ноавм-
пуб’єрлмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя; 
вкйыфає пзпрдку ноав, мбмв’яжків, у 
рмку фзпйі нмпагмвзт мбмв’яжків віг-
нмвіглм гм жаилярмї нмпагз гдоеав-
лмї пйуебз, а ракме  мбкдедлщ (жа-
бмомл), вігнмвігайщлмпрі; нігйягає 
лагйягу ра кмлромйы. 

Пігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ноавм-
вмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя 
ваорм номвагзрз фдодж омжвзрмк лмві-
рлщмгм жакмлмгавпрва ном гдоеавлу 
пйуебу, її нозлузнів, у рмку взомб-
йдлля гієвзт кдталіжків гмпруну гм 
гдоеавлмї пйуебз, жабджндфдлля нмп-
ріилмї номсдпімлайіжауії, нмпзйдлля 
пмуіайщлмї жатзцдлмпрі рмцм [17, 
п. 17-22], [18]. 

Оплмвлзкз рдлгдлуіякз угмпкм-
лайдлля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля 
ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуе-

бмвуя є лапрунлі: 1) омжомбка ра жа-
рвдогедлля  лмвірлщмї проардгії од-
смокувалля гдоеавлмї пйуебз, у 
рмку фзпйі прарупу гдоеавлмгм пйуе-
бмвуя фдодж нозжку кмлпмйігауії пуп-
нійщпрва ра гдоеавз, лаукмвзт ноав-
лзфзт хкій ра гдоеавлмгм уноавйіл-
ля; 2) угмпкмлайдлля кдталіжків ода-
йіжауії ноава ла гдоеалу пйуебу  
фдодж нозжку її номсдпімлайіжауії, 
нмпзйдлля номжмомпрі, нубйіфлмпрі, 
гмпрунлмпрі мпіб ж ілвайігліпры ра 
ілхзт воажйзвзт кардгмоіи мпіб; 
3) ужгмгедлля жакмлмгавпрва ном 
гдоеавлу пйуебу ра роугмвмгм жакм-
лмгавпрва; 4) нмпзйдлля кмрзвауії  
ноауі; 5) угмпкмлайдлля пзпрдкз 
ноав, мбмв’яжків ра вігнмвігайщлмпрі; 
6) нмпзйдлля пмуіайщлмї жатзцдлмпрі 
гдоеавлзт пйуебмвуів; 7)  угмпкмла-
йдлля кдталіжків нігвзцдлля квайі-
сікауії гдоеавлзт пйуебмвуів ла бажі 
Науімлайщлмї акагдкії гдоеавлмгм 
уноавйілля ноз Поджзгдлрмві Укоаї-
лз, номвіглзт лауімлайщлзт взцзт 
лавфайщлзт жакйагів; 8) нігвзцдлля 
дсдкрзвлмпрі лагйягу ра кмлромйы ж 
нзралщ гдоеавлмї пйуебз; 9) угмпкм-
лайдлля кдталіжків  ноавмвмї мтмом-
лз ра жатзпру ноав гдоеавлзт пйуе-
бмвуів; 10) омжомбка ра нозилярря 
лмвмгм Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеа-
влу пйуебу», ж уоатувалляк  нмжзуії 
пупнійщпрва, гдоеавз, номвіглзт ноа-
влзфзт хкій ра  хкій гдоеавлмгм 
уноавйілля. 
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Кмпрюк В. Л., Вмомбимва І. Б.  Запагз ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуе-
бмвуя:  лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр 

У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя номбйдкз ноавмвмгм прарупу  гдоеавлмгм пйу-
ебмвуя фдодж нозжку пщмгмгдлля. Помалайіжмвалм кйыфмві номбйдкз  ноавмвмгм пра-
рупу гдоеавлмгм пйуебмвуя у кмлрдкпрі лмвірлщмгм жакмлмгавпрва.  Акудлрмвалм ува-
гу ла  мплмвлзт дйдкдлрат ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя.  Помалайіжмва-
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лм мплмвлі ноава ра мбмв’яжкз гдоеавлмгм пйуебмвуя.  Взжлафдлм ланоякз угмпкм-
лайдлля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля  ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя.  

Кйюфмві пймва: гдоеавла пйуеба; ноавм ла гдоеавлу пйуебу; гдоеавлзи пйуе-
бмвдущ; ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя; нозлузн вдотмвдлпрва ноава; ноава 
гдоеавлмгм пйуебмвуя; мбмв’яжкз гдоеавлмгм пйуебмвуя; вігнмвігайщліпрщ гдоеавлм-
гм пйуебмвуя. 

 
 
Кмпрюк В. Л., Вмомбьдва И. Б. Оплмвы ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм 

пйуеацдгм: лауфлм-рдмодрзфдпкзи апндкр 

В лауфлми прарщд зппйдгуырпя номбйдкш ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм 
пйуеацдгм фдодж нозжку лапрмяцдгм. Помалайзжзомвалш кйыфдвшд номбйдкш ноавм-
вмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм в кмлрдкпрд лмвмгм жакмлмгардйщпрва. Ак-
удлрзомвалм влзкалзд ла мплмвлшт ъйдкдлрат ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм 
пйуеацдгм. Помалайзжзомвалш мплмвлшд ноава з мбяжаллмпрз гмпугаопрвдллмгм 
пйуеацдгм. Онодгдйдлш ланоавйдлзя пмвдохдлпрвмвалзя жакмлмгардйщлмгм мбдпнд-
фдлзя ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм.  

Кйюфдвыд пймва: гмпугаопрвдллая пйуеба; ноавм ла гмпугаопрвдллуы пйуебу; 
гмпугаопрвдллши пйуеацзи; ноавмвми праруп гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм; нозлузн 
вдотмвдлпрва ноава; ноава гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм; мбяжаллмпрз гмпугаопрвдл-
лмгм пйуеацдгм; мрвдрпрвдллмпрщ гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм. 

 

 

Kostiuk V., Vorobyova I. Principles of legal status of a civil servant: scientific 
and theoretical aspect 

The article deals with the problems of the legal status of a civil servant through the 
prism of the present. The key problems of the legal status of a civil servant in the context 
of the most recent legislation are analyzed. The emphasis is on the main elements of the 
legal status of a civil servant. The basic rights and duties of a civil servant are analyzed. 
The main tendencies of improving the legislative provision of the legal status of a civil 
servant are defined. 

Key words: public service; the right to a civil service; civil servant; legal status of a 
civil servant; the rule of law; the rights of a civil servant; duties of a civil servant; the 
responsibility of a civil servant. 

 
 


