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кігоауії лд є лмвмы гйя Укоаїлз. 
Опраллік фапмк вмла акруайіжувайапя 
в пвірйі взкмг ЄС гм Укоаїлз, жмкод-
ка, ланозкілуі 2015 омку буйм ноз-
илярм Закмл Укоаїлз «Пом жмвліхлы 
роугмву кігоауіы», якзи, мглак, є 
ндвлмы кіомы смокайщлзк взкмлал-
ляк Пйалу гіи ж йібдоайіжауії віжмвм-
гм одезку кіе Укоаїлмы ра ЄС. 
Вмглмфап, имгм нозилярря нмевавзйм 
гзпкупії ра мбгмвмодлля в мжлафдлмку 
ланоякку. Так, 14 гоугля 2017 омку в 
кзївпщкмку Ілпрзрурі ніггмрмвкз каг-
оів Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі 
Укоаїлз вігбувпя коугйзи прій ла 
рдку «Гймбайіжауія озлку ноауі: вз-
кйзкз гйя Укоаїлз». Як вкажуєрщпя в 
мгйягі галмгм коугймгм прмйу, «ніг 
фап мбгмвмодлля уфаплзкз нмгмгзйз-

пя ж рзк, цм рі взкйзкз, які жаоаж 
нмпрайз ндодг озлкмк ноаудвйахру-
валля Укоаїлз, каырщ ноякзи внйзв 
ла каибурліи омжвзрмк гдоеавз. 
 Тоугмва кігоауія укоаїлуів жа кмо-
гмл кмед нозжвдпрз гм жлафлмгм нмп-
йабйдлля дкмлмкіфлмгм ра ілрдйдкру-
айщлмгм нмрдлуіайу гдоеавз у лаи-
бйзефмку каибурлщмку» [1].  

Діиплм, пщмгмглі пзруауія в коаїлі 
рака, цм жлафла кійщкіпрщ укоаїлуів 
хукаырщ кмейзвмпрі гйя взїжгу ла 
ноаудвйахрувалля жа кдеакз Укоаї-
лз, і фзкайа фапрзла вед взїтайа. 
Змкодка, як првдогеуырщ галі пмуім-
ймгіфлмї гоунз «Рдирзлг», кмейзвмп-
рі ноаудвйахрувалля жа кмогмлмк 
хукаырщ 44% укоаїлуів [2]. Цд гом-
кагялз Укоаїлз, які рійщкз нйалуырщ 
і баеаырщ взїтарз ноауыварз жа кдеі 
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оіглмї коаїлз. Поз ущмку, жа галзкз, 
мжвуфдлзкз в.м. гмймвз Ддоеавлмї 
пйуебз жаилярмпрі В. Яомхдлкмк, 
бйзжщкм 5 кійщимлів укоаїлуів вед 
ноауыырщ ла пщмгмгліхліи гдлщ жа 
кмогмлмк (жа взплмвкакз дкпндорів, 
жажлафдлі галі є лдрмфлзкз і кмеурщ 
жлафлм ндодвзцуварз вкажалу узсоу, 
мпкійщкз «лавірщ якбз гдоемогалз 
воатмвувайз впіт рзт, трм взїтав, вм-
лз лд жкмгйз б жасікпуварз фзпйм 
роугмвзт кігоалрів. Агед жлафла фап-
рзла роугмвзт кігоалрів ноауыє жа 
кмогмлмк лд нмпріилм, а фап віг фапу» 
[3]).  

Оред, ж ноакрзфлмї прмомлз акру-
айщліпрщ мбоалмї рдкарзкз нігрвдо-
геуєрщпя одайіякз пщмгмгдлля, рмбрм 
рзк сакрмк, цм укоаїлуі взїегеаырщ 
капмвм жа кмогмл в якмпрі роугмвзт 
кігоалрів.  

З рдмодрзфлмї прмомлз акруайщ-
ліпрщ галмї рдкз мбукмвйыєрщпя гд-
кійщкмка сакрмоакз:  

1) як вкажуырщ сатівуі, «нмфзла-
ыфз ж Доугмї пвірмвмї віилз, цм 
пнозфзлзйа вдйзку кігоауіилу твз-
йы, фапрка кігоалрів у пвірі жомпйа ж 
3% гм 4%. За уі 80 омків прайм жом-
жукійм, цм кігоауіилі оутз – лдвіг'-
єкла пкйагмва пуфаплмпрі. Віграк, 
пщмгмглі пвір нмродбує лд бмомрщбз ж 
кігоауієы, а ноавзйщлмгм уноавйілля 
лды» [4]. Ційкмк нмгмгеуыфзпщ іж 
галмы рджмы, жажлафзкм, цм уноав-
йілля кігоауієы кмейзвд йзхд жа 
укмвз кмкнйдкплмгм нмєглалля кме-
йзвмпрди оіжлзт лаук, в рмку фзпйі і 
оіжлзт гайужди ноава. В ущмку апндк-
рі роугмвд ноавм лд нмвзллм прмярз 
мпрмомлщ вкажалмї номбйдкз, жапрмпм-
вуыфз лаявлі в лщмгм одпуопз жагйя 
взомбйдлля єгзлмї кмлуднуії унмояг-
кувалля взїжгу жа кмогмл, ноаудвйа-
хрувалля ра нмвдолдлля ла Барщків-
цзлу укоаїлпщкзт роугмвзт кігоал-
рів. 

2) воатмвуыфз нмндодглє, пйіг 
вкажарз ла вігпурліпрщ гмпрарлщмї 
кійщкмпрі лаукмвзт гмпйігедлщ в мб-
оалмку ланоякку в гайужі роугмвмгм 
ноава. Зажвзфаи ноава роугмвзт кіг-
оалрів, їт жатзпр лд є нодгкдрмк вз-
вфдлля гйя сатівуів роугмвмгм ноава, 

цм взгаєрщпя лдвзноавгалзк уну-
цдлляк ж лахмгм бмку, мпкійщкз пакд 
роугмвд ноавм є ноавмк пмуіайщлм 
пноякмвалзк, ноавмк жатзпру ноа-
уівлзків. І рми сакр, цм укоаїлпщкі 
гомкагялз впрунаырщ в роугмві віг-
лмпзлз жа кдеакз Укоаїлз, нмвзллм 
внйзварз ла їтліи ноавмвзи праруп лд 
ракзк фзлмк, цмб взкйыфарз їт іж 
фзпйа пуб’єкрів лауімлайщлмгм ноава, 
а ракзк фзлмк, цмб взявзрз пндуз-
сіку їт як вігнмвіглзт пуб’єкрів, 
впралмвзрз мпмбйзвмпрі ноавмвмгм 
одгуйывалля їт ноавмвмгм прарупу, 
взжлафзрз кдеі жакмлмгавфзт кме-
йзвмпрди гйя жатзпру їтліт ноав ра 
ілрдодпів лмокакз лауімлайщлмгм 
жакмлмгавпрва.  

Пігпукмвуыфз, взгаєрщпя ндод-
кмлйзвмы лдмбтігліпрщ впралмвйдлля 
жавгалщ  роугмвмгм ноава у взоіхдллі 
номбйдк укоаїлпщкмї роугмвмї дкігоа-
уії, цм і є кдрмы галмгм лаукмвмгм 
гмпйігедлля. Загйя гмпяглдлля нмп-
равйдлмї кдрз ндодгбафаєрщпя нмнд-
одглщм мкодпйзрз іплуыфі ноакрзфлі 
номбйдкз, нмв’яжалі іж укоаїлпщкмы 
роугмвмы дкігоауієы, в оджуйщрарі 
фмгм псмокуйыварз жавгалля гйя 
лаукз роугмвмгм ноава у взоіхдллі 
взявйдлзт номбйдк.  

Алайіж мпралліт нубйікауіи жа 
номбйдкарзкмы ра взгійдлля лдвзоі-
хдлзт оаліхд фапрзл жагайщлмї ном-
бйдкз. Пмгйзбйдлм номбйдкакз 
укоаїлпщкмї роугмвмї кігоауії жаика-
ырщпя сатівуі оіжлзт гайужди жлалщ: 
В. Вмймгщкм (калг. пмуімй. лаук), 
В. Накмлдфлзи (калг. іпрмо. лаук), 
Я. В. Пмйялпщка (калг. дкмл. лаук) 
С. Ф. Гууу (калг. нмйірмймг. лаук), 
О. Шмкайм (куйщруомймг), В. О. Рыйщ 
(калг. пмуімймг. лаук), Н. С. Гдвфук 
(калг. ндг. лаук), М. Р. Єсікдлкм ра 
ояг ілхзт лаукмвуів. В роугмвмку 
ноаві нзралля ноавмвмгм одгуйываллі 
ноауі ноауівлзків-кігоалрів буйз 
нодгкдрмк взвфдлля О. В. Жуобз 
(«Опмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывал-
ля ноауі гомкагял Укоаїлз жа кмогм-
лмк», 2009) ра О. В. Макмгмл («Гао-
кмліжауія роугмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз іж жакмлмгавпрвмк Євомнди-
пщкмгм Смыжу ном одгуйывалля роу-
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гмвзт віглмпзл ноауівлзків-
кігоалрів», 2011). Нд нозкдлхуыфз 
жлафуцмпрі жгіиплдллмгм вкажалзкз 
гмпйіглзкакз влдпку в омжвзрмк лау-
кз роугмвмгм ноава, впд е пйіг жажла-
фзрз, цм галд нзралля нмродбує лд 
рійщкз нмгайщхмгм взвфдлля ж мгйягу 
ла имгм акруайіжауіы мпраллік фапмк, 
айд и бійщхмгм нмгйзбйдлля, мпкійщ-
кз лаявлі впщмгм йзхд гва гзпдора-
уіилі гмпйігедлля (нозфмку ракі, які 
фдодж пнйзл омків вед лдгмпрарлщм 
вігмбоаеаырщ пзруауіы іж жмвліх-
лщмы роугмвмы дкігоауієы, яка пзйщ-
лм жкілзйапя фдодж нмгії 2014 омкі в 
коаїлі) лд кмеурщ нмвлмуіллм мтмнз-
рз увдпщ пндкро номбйдк роугм-
ноавмвмгм таоакрдоу, які нмв’яжалі іж 
роугмвмы кігоауієы як впдодгзлі 
коаїлз, рак і жа її кдеакз. 

Оред, іж жагайщлмї номбйдкз віг-
пурлмпрі уійіплмї кмлуднуії ноавмвм-
гм одгуйывалля укоаїлпщкмї роугмвмї 
кігоауії (влуроіхлщмї ра жмвліхлщмї) 
в галмку гмпйігедллі взмкодкйыєкм 
номбйдку вігпурлмпрі номалайіжмва-
лзт кмейзвмпрди лауімлайщлмгм 
жакмлмгавпрва (в рмку фзпйі лмока-
кз роугмвмгм ноава) цмгм вкажалмгм 
одгуйывалля. Воатмвуыфз, цм жапм-
бакз рійщкз роугмвмгм ноава лд км-
ейзвм взоіхзрз абпмйырлм впі нз-
ралля роугмвмї кігоауії влапйігмк 
кмкнйдкплмпрі ра багармгоаллмпрі 
пакмгм явзца, мглак жауваезкм, цм  
фіркд уявйдлля ном рд цм пакд кме-
йзвм і родба омбзрз кмеліи гайужі 
ноава жагйя дсдкрзвлмгм гмпяглдлля 
кілудвмї кдрз ракмгм внмоягкувалля 
впд е нмроіблд. Дмбавзкм, цм  ла 
ноакрзуі нзралля ном омжомбку жа-
жлафдлмї уійіплмї кмлуднуії вед лд-
мглмоажмвм нігіикаймпя, жмкодка, 
Гмймва Міелаомглмї могаліжауії 
укоаїлуів «Чдрвдора твзйя» 
В. Рябдлкм цд у 2013 омуі нігкодп-
йывав, цм «в Укоаїлі лдкає лавірщ 
гдоеавлмї кмлуднуії, яка б взжлафа-
йа нозлузнз, проардгіфлі і ракрзфлі 
жавгалля в нзраллі роугмвмгм кігоа-
уіилмгм нмрмку…» [5]. Сщмгмглі пз-
руауія гмкмоіллм лд жкілзйапя. І 
ваейзву омйщ в її жкілі впд е      
вігігоає лаука, агед бдж лаукмвм вз-

віодлзт ра мбґоулрмвалзт кмлуднру-
айщлзт нмймедлщ лдкмейзвм омжом-
бзрз і дсдкрзвлу гдоеавлу кмлудн-
уіы.  

Завгалля роугмвмгм ноава цмгм 
взоіхдлля номбйдк укоаїлпщкмї роу-
гмвмї кігоауії, а в галмку гмпйігедл-
лі нзралля жвуеуєкм гм укоаїлпщкмї 
роугмвмї дкігоауії (рмбрм смкупуєкм-
пя ла жмвліхліи роугмвіи кігоауії гйя 
ноаудвйахрувалля укоаїлуів жа кмо-
гмлмк), взрікаырщ іж іплуыфзт ном-
бйдк в мжлафдліи псдоі. Помбйдкз 
укоаїлпщкмї роугмвмї дкігоауії кме-
йзвм омжнмгійзрз ла гдкійщка взгів 
жа вігнмвіглзкз козрдоіякз: 1) жа 
пуб’єкракз: (а) номбйдкз, які прмпу-
ырщпя бджнмпдодглщм роугмвзт кігоа-
лрів; (б) номбйдкз, які прмпуырщпя 
пікди кігоалрів; (в) номбйдкз, які 
прмпуырщпя гдоеавз як сулкуімлуы-
фмгм пуб’єкра влапйігмк взїжгу фапрз-
лз її гомкагял жа її кдеі; 2) жа лап-
йігкакз: (а) дкмлмкіфлі; (б) пмуіайщ-
лі; (в) ноавмві; (г) могаліжауіилм-
кардоіайщлі; 3) в жайделмпрі віг ноз-
фзл нмпзйдлля укоаїлпщкмї роугмвмї 
кігоауії (жа мплмвлу рджу бдодкм рми 
сакр, цм кігоауія як явзцд іплує вед 
гавлм і лікмйз лд нознзляєрщпя, в 
ндвлі ндоімгз нмпзйыыфзпщ, а в ндвлі 
– пнагаыфз жа ілрдлпзвліпры): (а) 
дкмлмкіфлі; (б) пмуіайщлі; (в) нпзтм-
ймгіфлі; ноз фмку кігоауія в жайделм-
прі віг нозфзл кмед бурз гмбомвійщ-
лмы, взкухдлмы (лапзйщлзущкд вз-
пдйдлля вйагмы кмоіллмгм лапдйдлля 
ж рдозрмоії номезвалля) абм гмбомві-
йщлм укмвлмы (рмбрм ла гмбомвійщлд 
нозилярря мпмбмы оіхдлля ном кіг-
оауіы, жгіиплыє вагмкзи внйзв рзпк 
ндвлзт мб’єкрзвлзт мбправзл, як рм 
віила в коаїлі, гмймг рмцм). Кйапзсі-
кауіы, мфдвзглм, кмела номгмвеува-
рз, айд и ж лавдгдлмгм жомжукійм, цм 
кігоауія є гуед багармапндкрлзк 
явзцдк, якд нмродбує упдпрмомллщмгм 
мтмнйдлля ра ввдгдлля имгм жлафу-
цзт апндкрів у ноавмвд нмйд. Агед, 
ланозкйаг, воатувалля нозфзл кіг-
оауії ла жакмлмгавфмку оівлі кмед 
гмжвмйзрз ндвлзк фзлмк жкдлхзрз 
її: рак, ла рйі омжнмфармї в Укоаїлі 
алрзрдомозпрзфлмї мндоауії нмояг іж 
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пурм роугмвзкз кігоалракз ж’явзйзпя 
кігоалрз, які кмозпруыфзпщ кмейзві-
пры ноаудвйахруварзпя жа кмогмлмк, 
утзйяырщпя віг нозжмву гм йав гіы-
фмї укоаїлпщкмї аокії. І лавнакз, ном-
вдгдлд А. Смймгщкм ра А. Фдріпівмы  
(лджайделзи удлро гмпйігедлля пуп-
нійщпрва – CEDOS) гмпйігедлля 
цмгм сакру нмгалзт в ЄС номрягмк 
2015-2016 омків жаяв ла мрозкалля 
прарупу біедлуя впралмвзйм, цм нд-
одваела фапрзла жаявлзків мрозку-
ырщ вігкмву (нозфзла: «айщрдоларзва 
влуроіхлщмї врдфі»), айд ноз ущмку є 
лапноавгі лд біедлуякз, а роугмвзкз 
кігоалракз, жмкодка, гмпйіглзкз вка-
жуырщ, цм «іплує гукка, цм жбійщ-
хдлля кійщкмпрі номтафів нозруйку ж 
Укоаїлз пвігфзрщ оагхд ном лмві 
пнмпмбз йдгайіжауії роугмвмї кігоауії» 

(жа 2015-2016 омків 15405 мпіб ж 
Укоаїлз буйз нм сакру хукафакз 
нозруйку в ЄС, вігнмвіглм гм галзт 
Євомпрару) [6].  

За галзкз МОП, які буйз мроз-
калі ніг фап омжомбкз Помгоакз Гіг-
лмї ноауі гйя Укоаїлз Міелаомглмы 
Оогаліжауієы Поауі, «укмвз ноауі 
укоаїлпщкзт роугмвзт кігоалрів є 
нозфзлмы гйя жалднмкмєлля. Згіглм ж 
оджуйщраракз мбпрдедлля, йзхд 38 
вігпмрків роугмвзт кігоалрів укйайз 
нзпщкмвзи роугмвзи гмгмвіо ж ілмжд-
клзкз омбмрмгавуякз. Ця номбйдка 
є мпмбйзвм пдоимжлмы у гдякзт коаї-
лат-пупігат Укоаїлз. У Рмпії рійщкз 
28,9 вігпмрка роугяцзт-кігоалрів 
смокайіжувайз пвмї гмкмвйдлмпрі ном 
омбмру у нзпщкмвмку взгйягі, а у 
Пмйщці фапрка ракзт – йзхд 11,7 
вігпмрка. Тійщкз у Чдтії, Біймоупі ра 
Нікдффзлі нзпщкмві роугмві гмгмвмоз 
нігнзпайм бійщхд нмймвзлз укоаїл-
пщкзт кігоалрів (вігнмвіглм 58,1, 56,9 
ра 52,9 вігпмрка). У бійщхмпрі взнаг-
ків нзпщкмвзи роугмвзи гмгмвіо кіе 
роугмвзкз кігоалракз ра омбмрмгав-
уякз був укйагдлзи кмвмы коаїлз 
ноаудвйахрувалля, і рійщкз у 25 віг-
пмркат взнагків имгм буйм ндодкйа-
гдлм укоаїлпщкмы.  Опмбйзвм воажйз-
взкз гм нмоухдлщ пвмїт роугмвзт 
ноав є рі роугмві кігоалрз, які ноа-
уыырщ гмкахлікз ноауівлзкакз 

(18,3 % роугмвзт кігоалрів буйз жа-
илярі у гмкахліт гмпнмгаопрват у 
2013 омуі). Ця кардгмоія укоаїлпщкзт 
кігоалрів (ндодваелм еілкз), як ноа-
взйм, лд смокайіжує пвмї роугмві віг-
лмпзлз (у 16,5 вігпмркат взнагків) у 
нзпщкмвіи смокі» [7]. 

Окоік рмгм, іплуырщ номбйдкз і в 
нзраллі нмвдолдлля укоаїлпщкзт роу-
гмвзт кігоалрів гмгмку. Ця номбйдка 
лаоажі ракме мрозкайа хзомкмгм ла-
гмймпу, жмкодка, буйа омжомбйдла 
гдоеавла номгоака оділрдгоауії, яка, 
мглак нмкз-цм є ла прагії вномва-
гедлля в ноакрзфлу одайіжауіы. На 
взкмлалля оділрдгоауіилзт жавгалщ 
ла паирі Ддоеавлмї нозкмогмллмї 
пйуебз Укоаїлз взкйагдлм нубйіка-
уіы «Кмозпла ілсмокауія гомкагя-
лак Укоаїлз. Дйя рзт, трм нмвдора-
єрщпя гм Укоаїлз ніпйя розваймгм 
ндодбувалля жа кмогмлмк», омжомбйд-
лмї жа кмхрз ЄС ра жа пнозялля 
МОМ. Рмжомбку ракмгм нмпіблзка 
пйіг омжуілыварз як ваейзвзи комк 
гм одайщлмгм првмодлля укмв укоаїл-
уяк-роугмвзк кігоалрак гйя нмвдо-
лдлля ла Барщківхзлу.  

Такме ніг фап омжомбкз жакмлмн-
омдкру ном жмвліхлы роугмву кігоа-
уіы віг нодгправлзків оіжлзт укоаїл-
пщкзт гіапнмо ж ілхзт коаїл буйм 
взпймвйдлм ояг номнмжзуіи цмгм 
гаоалрувалля оділрдгоауії їт в лауім-
лайщлд пупнійщпрвм ра нігрозккз у 
баеаллі нмвдолурзпя, пдодг якзт, 
ланозкйаг, жауваедлм ла лдмбтіглмп-
рі жабджндфзрз ноавм фйдлів омгзл 
роугмвзт дкігоалрів ла нмвлу пдодг-
лы мпвіру фдодж вігкозрря лавфайщ-
лзт жакйагів у коаїлат капмвмгм нд-
одбувалля лахзт жаомбірфал. Буйм 
взпймвйдлм цд ояг номнмжзуіи цмгм 
1) впралмвйдлля ноімозрдрлмгм ноава 
ла мрозкалля, ланозкйаг, ждкдйщлмї 
гійялкз гйя бугівлзурва ра мбпйугм-
вувалля езрймвмгм бугзлку ніпйя 
нмвдолдлля ла Барщківцзлу (якцм 
ракд ноавм лд буйм взкмозпралм гм 
взїжгу ж Укоаїлз); 2) нозоівлялля 
ілвдпрзуіи, вкйагдлзт роугмвзкз 
кігоалракз, які номезйз жа кдеакз 
Укоаїлз лд кдлх як гва омкз, в омж-
взрмк вірфзжлялмї дкмлмкікз, нозоів-
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лярз гм ілмждклзт ілвдпрзуіи [8]. 
Ражмк іж рзк, у нозилярмку в 2015 ом-
уі жакмлі мжлафдлзт нмймедлщ лдкає. 
Чзкайа кійщкіпрщ лаоікалщ віг роугм-
взт кігоалрів игд в прмомлу взоату-
валля проатмвмгм праеу ра ндлпіилм-
гм жабджндфдлля.  

Оред, ж взкйагдлмгм кмейзвм 
пзпрдкарзжуварз номбйдкз укоаїлпщ-
кмї роугмвмї дкігоауії жа дранакз її 
жгіиплдлля: 1) гм взлзклдлля роугм-
взт віглмпзл іж ілмждклзк омбмрмга-
вудк, рмбрм гмнмкз укоаїлпщкзи гом-
кагялзл жлатмгзрщпя цд ла рдозрмоії 
Укоаїлз ра вфзлыє гії жагйя ноаудв-
йахрувалля жа її кдеакз; 2) взлзк-
лдлля роугмвзт віглмпзл іж ілмждк-
лзк омбмрмгавудк, рмбрм ыозгзфлд 
мсмокйдлля ракзт віглмпзл; 3) сак-
рзфлзи нмфармк роугмвзт віглмпзл жа 
кдеакз Укоаїлз, ндодбіг роугмвзт 
віглмпзл ра ндодбувалля в лзт укоаї-
лпщкмгм роугмвмгм дкігоалра; 4) жа-
кілфдлля роугмвзт віглмпзл укоаїл-
пщкмгм роугмвмгм дкігоалра ра нмвдо-
лдлля ла рдозрмоіы Укоаїлз. Факу-
йщрарзвлзи дран – взлзклдлля роу-
гмвзт пнмоів. Дмуійщлм взжлафзрз 
якзк фзлмк ла кмелмку ж узт дранів 
жапмбакз роугмвмгм ноава (вігнмвіг-
лм, і жакмлмгавпрва) кмейзвм какпз-
кайщлм жатзпрзрз ноава укоаїлпщкзт 
гомкагял.   

Пдохзи дран «гм взлзклдлля 
роугмвзт віглмпзл» нмродбує: фіркмгм 
ра бійщх гмпкмлаймгм взжлафдлля 
нмлярря роугмвмгм кігоалра; взжла-
фдлля мбпягу имгм ноав ра мбмв’яжків;  
впралмвйдлля мплмвлзт жапаг нмхуку 
омбмрз жа кмогмлмк, впралмвйдлля 
гаоалріи гйя укоаїлпщкзт гомкагял 
цмгм жабджндфдлля йдгайщлмы омбм-
рмы іж лайделзк оівлдк укмв ноауі; 
взжлафдлля вігнмвігайщлзт пуб’єкрів 
жа гмрозкалляк ноав ра ілрдодпів 
укоаїлпщкзт гомкагял, які лакага-
ырщпя ноаудвйахруварзпя жа кмогм-
лмк. Нанозкйаг, взжлафдлля роугм-
вмгм кігоалра, лагалмгм в ЗУ «Пом 
жмвліхлы роугмву кігоауіы» нмрод-
бує мглмжлафлмгм вгмпкмлайдлля, 
мпкійщкз пдодг гмймвлзт жауваедлщ 
гм лщмгм, ла лаху гукку, пйіг віглдп-
рз лдкмодкрлд жапрмпувалля нмлярря 

«жгіиплыварзкд мнйафувалу гіяйщ-
ліпрщ у гдоеаві ндодбувалля» бдж 
жажлафдлля укмвз ном рд, цм мпмба 
вваеаєрщпя ракмы у оажі мрозкалля 
гмжвмйу ла ндодбувалля ра жгіиплдл-
ля гіяйщлмпрі: в Міелаомгліи кмлвд-
луії ном жатзпр ноав впіт роугяцзт-
кігоалрів ра фйдлів їт пікди, везваы-
фз, рдокіл «бугд жаикарзпя мнйафу-
валмы гіяйщліпры в гдоеаві, гомка-
гялзлмк якмї віл лд є», гайі нмяплы-
єрщпя, цм уд мжлафає мпіб, які вед 
мрозкайз гмжвій ла в’їжг, ндодбувал-
ля ра мнйафувалу гіяйщліпрщ ла рдоз-
рмоії ілхмї коаїлз, в рми фап, як лауі-
млайщлзи Закмл, жапрмпмвуыфз рд е 
пакд нмлярря «жгіиплыварзкд мнйа-
фувалу гіяйщліпрщ у коаїлі ндодбу-
валля», ракмгм урмфлдлля лд кіпрзрщ, 
фзк нмомгеує ноавмву кмйіжіы цмгм 
прарупу роугмвмгм кігоалра. Пм-гоугд, 
лагалм жанйуралд взжлафдлля коаїлз 
ндодбувалля бдж жапрмпувалля, як в 
Міелаомгліи Кмлвдлуії ном жатзпр 
ноав впіт роугяцзт-кігоалрів ра фйд-
лів їт пікди, нмлярря «гдоеава нмтм-
гедлля» абм «гдоеава жвзфаилмгм 
номезвалля». 

Доугзи дран «взлзклдлля роугм-
взт віглмпзл іж ілмждклзк омбмрмга-
вудк, рмбрм ыозгзфлд мсмокйдлля 
ракзт віглмпзл» нмродбує: взжлафдл-
ля смокз ра жкіпру роугмвмгм гмгм-
вмоу кіе укоаїлпщкзк ноауівлзкмк-
кігоалрмк ра ілмждклзк омбмрмгав-
удк; взжлафдлля мбмв’яжкмвзт ра гм-
гаркмвзт укмв роугмвмгм гмгмвмоу; 
взжлафдлля номудгуоз укйагдлля 
ракмгм гмгмвмоу, лагалля ндодкйага-
фа укоаїлпщкмку гомкагялзлу гйя 
лайделмгм ндодкйагу роугмвмгм гм-
гмвмоу; жабджндфдлля лайделмї аурдл-
рзсікауії нозкіолзків ілмждклмы 
кмвмы укоаїлпщкмку мозгілайу роу-
гмвмгм гмгмвмоу;  жабджндфдлля кме-
йзвмпрі ыозгзфлмгм пуномвмгу укйа-
гдлля роугмвмгм гмгмвмоу гйя ноауд-
вйахрувалля жа кмогмлмк, а ракме 
влдпдлля ноавмк гм укйагдлмгм гмгм-
вмоу. Нанозкйаг, в ЗУ «Пом жмвліх-
лы роугмву кігоауіы» лд взжлафдлм 
мбмв’яжку гомкагялзла Укоаїлз, якзи 
ноаудвйахрмвуєрщпя пакмпріилм, ка-
рз нозкіолзк роугмвмгм гмгмвмоу 
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укоаїлпщкмы кмвмы, тмфа ракзи 
мбмв’яжмк нмкйагдлм ла укоаїлпщкмгм 
гомкагялзла, якзи жвдораєрщпя жа 
гмнмкмгмы у ноаудвйахруваллі гм 
гдоеавлзт могалів фз гм агдлуіи. 
Доугзк ваейзвзк лдгмйікмк ЗУ 
«Пом жмвліхлы роугмву кігоауіы» є 
жапрмпувалля рдокілу «номдкр роугм-
вмгм гмгмвмоу» в ф. 2 пр. 16, айд, пйіг 
мпмбйзвм жауваезрз ла рмку, цм 
фзллд лауімлайщлд жакмлмгавпрвм, в 
рмку фзпйі і роугмвд, лд кіпрзрщ ракмї 
ыозгзфлмї кардгмоії як «номдкр роу-
гмвмгм гмгмвмоу. Тмку, гмуійщлм нд-
одгбафзрз впд е мбмв’яжмк мрозкалля 
лд номдкру, а нозкіолзка мозгілайу 
роугмвмгм гмгмвмоу. 

Еран сакрзфлмгм нмфарку роугм-
взт віглмпзл ра їт ндодбігу жа кдеа-
кз Укоаїлз, вігнмвіглм гм пр. 52 ЗУ 
«Пом кіелаомглд нозварлд ноавм», 
водгуйщмвуєрщпя ноавмк гдоеавз, у 
якіи взкмлуєрщпя омбмра, якцм ілхд 
лд ндодгбафдлм жакмлмк абм 
кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз. В 
пр. 53 впралмвйдлм, цм роугмві віглм-
пзлз гомкагял Укоаїлз, які 
ноауыырщ жа кмогмлмк, одгуйыырщпя 
ноавмк Укоаїлз в оажі, якцм: 1) гом-
кагялз Укоаїлз ноауыырщ у жакмо-
гмллзт гзнймкарзфлзт упралмват 
Укоаїлз; 2) гомкагялз Укоаїлз 
укйайз ж омбмрмгавуякз - сіжзфлзкз 
абм ыозгзфлзкз мпмбакз Укоаїлз 
роугмві гмгмвмоз ном взкмлалля ом-
бмрз жа кмогмлмк, у рмку фзпйі в їт 
вігмкодкйдлзт нігомжгійат, якцм уд 
лд пундодфзрщ жакмлмгавпрву гдоеа-
вз, ла рдозрмоії якмї взкмлуєрщпя 
омбмра; 3) уд ндодгбафдлм жакмлмк 
абм кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз. 
Віграк, ноавмвд одгуйывалля роугм-
взт віглмпзл жгіиплыєрщпя 
кіелаомглзкз лмокакз, лмокакз 
коаїлз ндодбувалля укоаїлпщкмгм 
роугмвмгм дкігоалра, а ракме 
вігнмвіглм гм гвмпрмомлліт угмг, 
укйагдлзт Укоаїлмы ж кдрмы 
пмуіайщлмгм жатзпру укоаїлпщкзт роу-
гмвзт кігоалрів. Сщмгмглі Укоаїлмы 
укйагдлм гвмпрмомллі гмгмвмоз ном 
ноаудвйахрувалля (абм ном роугмву 
гіяйщліпрщ їт гомкагял ла рдозрмоії 
ілхмї вігнмвіглмї коаїлз) іж ракзкз 

коаїлакз: Лівія, В’єрлак, Пморугайія, 
Лзрва, Пмйщца, Аждобаигеал, Бійм-
оупщ, Віокдлія, РФ, Ммйгмва, Швди-
уаоія (віглмплм праезпрів), Іпналія, а 
ракме у 2016 омуі буйм укйагдлм гм-
гмвіо іж Іжоаїйдк. Чапркмвм нзралля 
роугмвмї гіяйщлмпрі нігіикаырщпя у 
вігнмвіглзт гвмпрмомлліт гмгмвмоат 
ном пмуіайщлд жабджндфдлля, якзт 
пщмгмглі укйагдлм 23. Іж Чдтієы ра 
Сймваффзлмы ла пщмгмглі гвмпрмомл-
лі гмгмвмоз вед жакілфзйз промк гії, 
жмкодка, Сймваффзла гдлмлпувайа 
угмгу, яка буйа укйагдла ла 3 омкз іж 
аврмкарзфлзк номгмведлляк гії, у 
2008 омуі; а іж Чдтієы угмгу буйм 
укйагдлм цд у 1997 омуі ла 5 омків, 
номрд її лд номймлгувайз. Сйіг вкажа-
рз, цм ла паирі жакмлмгавфмї бажз ВР 
Угмга кіе ЧР ра Укоаїлмы вкажала 
як фзлла (!), номрд лапноавгі іж рдк-
пру Угмгз жомжукійм, цм її промк гії 
вед жакілфзвпя. Пігрвдогеує уд і 
ндодйік гмгмвмоів кіе Укоаїлмы ра 
ЧР, якзи взкйагдлм ла паирі Пмпмйщ-
прва Укоаїлз в ЧР [9], гд пдодг 52 
гмгмвмоів (цд ж фапів СРСР, які 
гіырщ вігнмвіглм гм ноавмлапрун-
лзурва) лд жажлафдлм Угмгз ном ноа-
удвйахрувалля. Вкажалд пвігфзрщ ном 
лдмбтігліпрщ бійщх одрдйщлмгм ра 
вігнмвігайщлмгм млмвйдлля ілсмо-
кауії ла мсіуіилмку паирі жакмлм-
рвмофмгм могалу. 

В алайірзфліи жанзпуі «Помбйдка 
пмуіайщлмгм жатзпру укоаїлпщкзт 
ноауівлзків-кігоалрів», взкмлалмы 
Науімлайщлзк ілпрзрурмк проа-
рдгіфлзт гмпйігедлщ Укоаїлз, вка-
жуєрщпя, цм мплмвлзи лдгмйік угмг 
ном ноаудвйахрувалля уд – пкйаг-
ліпрщ їт ноакрзфлмгм жапрмпувалля, 
нозфмку «жкіпр угмг ном ноа-
удвйахрувалля, нігнзпалзт ж Пмору-
гайієы ра Лівієы (2003), бійщх кмл-
кодрлзи. Нзкз ндодгбафдлм кд-
таліжкз ноаудвйахрувалля, нігбмоу 
калгзгарів ра мплмвлі взкмгз гм лзт, 
укмвз роугмвзт кмлроакрів рмцм. 
Угмга ж Іпналієы (2009) нмхзоыєрщ-
пя мгоажу ла 3 кардгмоії ноауівлзків: 
нмпріилзт, пджмллзт ра праезпрів. 
Ражмк ж рзк, емглу мпмбу гмпі [пра-
лмк ла емврдль 2012 омку – нозк. 
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аврмоа] лд буйм ноаудвйахрмвалм 
вігнмвіглм гм нмймедлщ узт угмг, 
гмймвлзк фзлмк фдодж пкйагліпрщ 
номудгуоз жа уфапрі гдоеавлзт мо-
галів гвмт коаїл, якмї і ноаудгавуі, і 
кігоалрз лакагаырщпя улзклурз. 
Згдбійщхмгм вмлз абм кмозпруырщпя 
нмпйугакз нозварлзт нмпдодглзків, 
абм кмлракруырщ ланояку, жмкодка, ж 
взкмозпралляк дйдкромллмї бажз ва-
калпіи» [10]. 

З взкйагдлмгм жомжукійм, цм нм-
гайщха омбмра кає ирз в ланоякку 
укйагдлля гвмпрмомлліт угмг ном 
ноаудвйахрувалля (тмфа нігнзпалля 
Угмгз ном апмуіауіы іж ЄС вед 
взоіхзйм ояг іж жажлафдлзт нзралщ), 
айд вмглмфап ваейзвм і жмпдодгзрзпщ 
ла жкіпрі ракзт угмг, абз вмлз лд пра-
лмвзйз пмбмы смокайщлу взгзкіпрщ 
гіяйщлмпрі.  

Еран жакілфдлля роугмвзт віглм-
пзл укоаїлпщкмгм роугмвмгм дкігоалра 
ра нмвдолдлля ла рдозрмоіы Укоаїлз: 
ла ущмку драні кмейзвмпрякз вірфз-
жлялмгм роугмвмгм ноава гмуійщлм 
пкмозпрарзпя в оаккат номгоакз оді-
лрдгоауії, жмкодка, бійщх гдрайщлд 
взвфдлля номбйдк оділрдгоауії кмед 
пвігфзрз, ланозкйаг, ном лдмбтіг-
ліпрщ впралмвйдлля гмгаркмвзт ноав 
ракзк мпмбак цмгм нмгайщхмгм ноа-
удвйахрувалля ла рдозрмоії Укоаїлз. 
Ражмк іж рзк, жгдбійщхмгм ла ущмку 
драні кає жлафдлля ндлпіилд жабджнд-
фдлля, мпкійщкз жажвзфаи гмгмку нм-
вдораырщпя ж роугмвмї дкігоауії у 
ндлпіилмку віуі. Укоаїлмы укйагдлм 
ояг ндлпіилзт гвмпрмомлліт угмг, 
мглак, їт нмкз-цм лдвдйзка кійщкіпрщ 
(уд коаїлз кмйзхлщмгм СРСР, коаїлз 
Байрії, Чдпщка Рдпнубйіка, Іпналія, 
Пморугайія ра гдякі ілхі). В Бйагм-
гіилмку смлгі «Занмоука», якзи мні-
куєрщпя номбйдкакз укоаїлпщкзт 
роугмвзт кігоалрів, вкажуєрщпя, цм 
«укоаїлпщкі ноауівлзкз, які ноауыва-
йз у Годуії фз Ірайії, гд ракме жмпд-
одгедла вдйзка кійщкіпрщ укоаїлпщкзт 
кігоалрів, гмпі йзхд ж ваекзкз жу-
пзййякз кмгйз мрозкарз жаомбйдлі 

лзкз гомхі ла ндлпії. Пдвлзт жоу-
хдлщ вгаймпя гмпяглурз в Ірайії. 
Снійщлм ж ірайіипщкзкз наорлдоакз, 
сулгауія «Занмоука» гмнмкагає 
укоаїлпщкзк кігоалрак, які ноауыва-
йз в Ірайії, мрозкарз пвмї ндлпіилі 
влдпкз ла рдозрмоії Укоаїлз. Подг-
правлзк Фмлгу жауваеує: «Пмноз рд, 
цм ракмї угмгз кіе Укоаїлмы ра Іра-
йієы лдкає, ноавм ла раку ндлпіы 
ндодгбафдлд ірайіипщкзк жакмлмгав-
првмк. Пдодгмвмоз ном ндлпіилу угм-
гу кіе узкз гвмка коаїлакз вдгурщ-
пя нозбйзжлм ж 2004 омку, айд ірайіи-
уі лд нмпніхаырщ, бм лабагарм бійщхд 
укоаїлуів ноауыє в Ірайії, ліе ірайіи-
уів в Укоаїлі, рме ірайіипщка вйага 
лдмтмфд ігд ла нігнзпалля ракмї угм-
гз» [11]. Орме, ла галмку драні ндо-
пндкрзвлзк є як укйагдлля вкажалзт 
гвмпрмомлліт угмг, рак і омжвзрмк 
вйаплмгм ндлпіилмгм жакмлмгавпрва жа 
вігнмвіглзк ланояккмк. 

Факуйщрарзвлзи дран – взлзк-
лдлля роугмвзт пнмоів – нмродбує 
гмгаркмвмгм взвфдлля ла нодгкдр 
рмгм фз кмейзвм лмокакз лауімла-
йщлмгм жакмлмгавпрва фз лауімлайщ-
лзкз номудгуоакз нігрозкарз укоаї-
лпщкмгм роугмвмгм кігоалра жа кмогм-
лмк.  

У нігпукку, пйіг вкажарз ла рд, 
цм укоаїлпщка роугмва дкігоауія є 
багармапндкрлзк ра багармгоаллзк 
явзцдк, уноавйілля якзк нмродбує 
вгмпкмлайдлля, жмкодка, лапакндодг 
в фапрзлі имгм ноавмвмгм уодгуйы-
валля. Зомбзрз уд кмейзвм йзхд жа 
укмвз кмкнйдкплмгм нігтмгу гм 
мжлафдлмї номбйдкз, в рмку фзпйі і 
пзлрджувавхз лаукмві омжомбкз оіж-
лзт псдо жлалщ ра оіжлзт гайужди 
ноава. Тоугмвд ноавм у взоіхдллі 
номбйдк роугмвмї дкігоауії ж Укоаїлз 
кає ракме гмпрарлі кмейзвмпрі цмгм 
нмкоацдлля пралу ноавмвмгм пралу ра 
жатзпру укоаїлпщкзт гомкагял – роу-
гмвзт дкігоалрів, фмку і пйіг нозгі-
йзрз увагу в нмгайщхзт лаукмвзт 
нубйікауіят.    
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Ілхзл М. І. Сзпрдкарзжауія жавгалщ у взоіхдллі номбйдк укоаїлпщкмї роугмвмї 
дкігоауії ж ноавмвмї рмфкз жмоу 

В праррі лавмгзрщпя ужагайщлдлзи ндодйік ноакрзфлзт номбйдк, які пуномвмг-
еуырщ укоаїлпщку роугмву дкігоауіы. Сзпрдкарзжмвалм номбйдкз укоаїлпщкмї роу-
гмвмї дкігоауії жа дранакз її жгіиплдлля. Ссмокуйщмвалм ояг кмлкодрлзт жавгалщ гйя 
лаукз роугмвмгм ноава, взоіхдлля якзт пнозярзкд упулдллы фз кілікіжауії взявйд-
лзт номбйдк 

Кйыфмві пймва: роугмвд ноавм, жавгалля, укоаїлпщка роугмва кігоауія, номбйдкз, 
взоіхдлля 

 
 
Илхзл Н. И. Сзпрдкарзжаузя жагаф ноз одхдлзз номбйдк укоазлпкми роугм-

вми ъкзгоаузз п ноавмвми рмфкз жодлзя 
В прарщд нозвмгзрпя мбмбцдллши ндодфдлщ ноакрзфдпкзт номбйдк, кмрмошд пм-

номвмегаыр укоазлпкзи роугмвуы ъкзгоаузы. Сзпрдкарзжзомвалш номбйдкш укоа-
злпкми роугмвми ъкзгоаузз нм ъранак дд мпуцдпрвйдлзя. Ссмокуйзомвал ояг кмл-
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кодрлшт жагаф гйя лаукз роугмвмгм ноава, одхдлзд кмрмошт бугдр пнмпмбпрвмварщ 
упроалдлзы зйз кзлзкзжаузз вшявйдллшт номбйдк 
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Inshin М. Systemization of tasks in solving problems of Ukrainian labor emigra-

tion from the legal point of view 
The article gives a generalized list of practical problems that accompany Ukrainian 

labor emigration. The problems of Ukrainian labor emigration during the stages of its 
implementation are systematized. Formulated a number of specific tasks for science of 
labor law, the solution of which will help to eliminate or minimize the identified prob-
lems. 
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