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Оглзк іж мплмвмнмймелзт ноім-
озрдрів урвдогедлля Укоаїлз як гд-
кмкоарзфлмї, пмуіайщлмї ра ноавмвмї 
гдоеавз є могаліжауія і номвдгдлля  
лзжкз кмлуднруайщлзт одсмок, які б 
пнозяйз її  праймку омжвзрку,  вном-
вагедлля взпмкзт пралгаорів езрря 
ра взтіг ла номвіглі нмжзуії у пвірі 
[1], [2]. У пзпрдкі ракзт одсмок ном-
віглд кіпуд лайдезрщ одсмокі нубйі-
флмї пйуебз як  ваейзвмї пкйагмвмї 
смокувалля лмвірлщмї кмгдйі ноавм-
вмї вжаєкмгії пупнійщпрва, мпмбз ра 
гдоеавз фдодж нозжку одсмокз гд-
удлроайіжауії, взтмгяфз іж лдмбтіглм-
прі жабджндфдлля ноімозрдрлмпрі ноав, 
пвмбмг йыгзлз, нозлузну вдотмвдлп-
рва ноава, гзлакіфлмгм омжвзрку гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва [3, п. 21–33], 
[4, п. 20–25], [5, п. 26–32]. 

Напакндодг,  могаліжауія ілпрз-
рууіилмї одсмокз нубйіфлмї пйуебз 
нігнмоягкмвала взомбйдллы гієвзт, 
кмлуднруайщлзт кдталіжків жабджнд-
фдлля ноімозрдрлмпрі ноав, пвмбмг 
йыгзлз цмгм гіяйщлмпрі гдоеавз ра 
її ілпрзрууіи. Позлагіглм лагагарз,  
цм жа жкіпрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(пр. 3) «йыгзла, її езрря і жгмомв'я, 
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і 

бджндка взжлаырщпя в Укоаїлі лаи-
взцмы пмуіайщлмы уілліпры». Поз 
ущмку, Оплмвлзи Закмл Укоаїлз  
впралмвйыє, цм «ноава і пвмбмгз йы-
гзлз ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і 
пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз», а  
«урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і 
пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк мбмв'яж-
кмк гдоеавз». 

Нмвірля кмлуднуія одсмокувал-
ля нубйіфлмї пйуебз нмв’яжала іж гіє-
віпры, дсдкрзвліпры ра гмпрунліпры 
ноава гомкагял ла гдоеавлу пйуебу 
ра пйуебу в могалат кіпудвмгм пакм-
воягувалля. Дмодфлм лагмймпзрз, цм 
жгіглм лмок  Кмлпрзрууії Укоаїлз 
(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. Такме Кмлпрзрууієы Укоа-
їлз гаоалрмвалм, цм «гомкагялз км-
озпруырщпя оівлзк ноавмк гмпруну 
гм гдоеавлмї пйуебз, а ракме гм 
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля». У кмлрдкпрі  лайделмї мо-
галіжауії ра номвдгдлля нубйіфлм-
ноавмвзт одсмок ла мпмбйзву увагу 
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жапйугмвує одсмокувалля ра ланмв-
лдлля лмвірлік, пурліплзк жкіпрмк 
ноава ла нубйіфлу пйуебу.  

З ноавмвмї рмфкз жмоу,  ноавм ла 
нубйіфлу пйуебу таоакрдозжуєрщпя 
ракзкз  пурліплзкз мжлакакз: нм-
ндохд, уд ноавм пноякмвалд ла гмп-
рун мпмбз гм нубйіфлмї пйуебз; нм-
гоугд,  уд ноавм  пзпрдклм нмв’яжалд 
іж ракзкз мплмвмнмймелзкз, кмлпрз-
рууіилзкз ноавакз як: ноавм ла ноа-
уы; ноавм ла гдоеавлу пйуебу;  ноа-
вм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм 
пакмвоягувалля; нм-родрє, уд ноавм 
взпрунає мплмвмнмймелзк кмлпроук-
рзвлзк дйдкдлрмк ноавмпуб’єкрлмпрі 
нубйіфлзт пйуебмвуів; нм-фдрвдорд,  
жгіиплдлля ущмгм ноава пнозяє взлз-
клдллы, жкілі ра нознзлдллы вігнм-
віглзт пйуебмвм-роугмвзт ноавмвіг-
лмпзл. 

Сйіг вігжлафзрз, цм номрягмк 
1993–2018 оо. в Укоаїлі буйм утва-
йдлм лзжку, ндодваелм, гдкйаоарзв-
лзт жакмлів ж нзралщ нубйіфлмї пйуе-
бз [6], [7], [8], [9], [10], жгіиплдлм 
комкз у ланоякку угмпкмлайдлля 
роугмвмгм жакмлмгавпрва, жмкодка,  
лмок Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз (гайі – КЗнП) [11]. Тдмод-
рзкм-ноавмвзи алайіж  ракзт жакмлм-
гавфзт акрів жапвігфує, цм вмлз лд 
рійщкз лд жабджндфзйз  номудп урвдо-
гедлля в Укоаїлі лмвірлщмї кмгдйі 
нубйіфлмї пйуебз, а жагмпрозйз лдмб-
тігліпрщ ілпрзрууіилмгм одсмокувал-
ля. Такзи взплмвмк, ндодгупік, ном-
гзкрмвалм лдгмпкмлайіпры ра воажйз-
віпры  ноава ла нубйіфлу пйуебу, 
взтмгяфз іж лапрунлзт фзллзків: лд 
вігнмвігліпрщ пралу, гзлакіуі омжвзр-
ку пупнійщпрва ра гдоеавз; лд вігнм-
вігліпрщ гдкйаомвалзк одсмокак 
нубйіфлмгм (гдоеавлмгм) уноавйілля;  
гдкйаоувалля ноімозрдрлмпрі уоату-
валля кіелаомглмгм (євомндипщкмгм) 
гмпвігу, бдж пзпрдклмї муілкз влур-
оіхлщмнубйіфлзт номбйдк ра мпмбйз-
вмпрди;  лддсдкрзвліпрщ нубйіфлмгм 
(гдоеавлмгм) уноавйілля; вігпурліпрщ 
лайделмгм жакмлмгавфмгм жабджнд-
фдлля; лдужгмгедліпрщ роугмвмгм жа-
кмлмгавпрва ра жакмлмгавпрва  ж нз-
ралщ нубйіфлмї пйуебз; лаявліпрщ 

нмйірзкм-ноавмвмгм внйзву; лдгмпкм-
лайіпрщ гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз 
в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля;   
лдгмпкмлайіпрщ кдталіжків одайіжауії 
ра гаоалрувалля ноава ла нубйіфлу 
пйуебу ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзк 
ноав; лдгмпкмлайіпрщ кдталіжків ноа-
вмвмї мтмомлз ра жатзпру; вігпурліпрщ 
лайделмї кмрзвауії цмгм нубйіфлмї 
пйуебз; лдгмпкмлайіпрщ ноавм-
пуб’єкрлмпрі нубйіфлзт пйуебмвуів; 
лдгмпкмлайіпрщ, пундодфйзвіпрщ жакм-
лмгавфм впралмвйдлзт мбкдедлщ ра 
жабмомл; лдгмпкмлайіпрщ пйуебмвм-
роугмвзт ноавмвіглмпзл; вігпурліпрщ 
якіплзт кдталіжків номрзгії кмоунуії; 
лдгмпкмлайіпрщ гдоеавлмгм лагйягу 
ра гомкагпщкмгм кмлромйы рмцм.  
Уоатмвуыфз ракі фзллзкз, ноавм ла 
нубйіфлу пйуебу нмродбує якіплмгм і 
пзпрдклмгм одсмокувалля, ланмв-
лдлля лайделзк ноавмвзк жкіпрмк.  
У ущмку ланоякку утвайдлм лзжку 
гдкйаоарзвлзт гмкукдлрів проардгіф-
лмгм таоакрдоу цмгм одсмокувалля 
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебу в мога-
лат кіпудвмгм пакмвоягувалля [12], 
[13], [14]. Ражмк іж рзк, бугд пноавд-
гйзвзк лагмймпзрз, цм одсмокувал-
ля нубйіфлмї пйуебз, лапакндодг, 
нмродбує кмлкйдкплмї ра проардгіфлмї 
муілкз кдрз, жавгалщ одсмок у нуб-
йіфлм-ноавмвіи псдоі, кмлпмйігауії 
жупзйщ пупнійщпрва ра гдоеавз фдодж 
нозжку омжвзрку лмвірлщмгм жакмлм-
гавпрва ном нубйіфлу пйуебу ра омж-
бугмву  пуфаплмгм роугмвмгм жакмлм-
гавпрва, имгм  лмвірлы кмгзсікауіы 
[15].  

Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвм-
рдмодрзфлд гмпйігедлля кмлуднуії 
ноава ла нубйіфлу пйуебу фдодж ноз-
жку пуфаплзт рдлгдлуіи омжвзрку 
пупнійщпрва ра гдоеавз. У ыозгзфліи 
йірдоаруоі жажлафдла номбйдкарзка 
фапркмвм омжгйягайапя у ноауят ракзт 
вфдлзт-ыозпрів як: В. С. Вдлдгікрмв, 
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, М. М. Кйдк- 
наопщкзи, І. П. Лавоілфук, С. С. Лу-
ках, А. Р. Мауык, В. Я. Мауык, 
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 
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іл. Сйіг жауваезрз, цм гмпрарлщм 
ваейзвзк ра кмлпроукрзвлзк взга-
єрщпя  вкйаг узт ра ілхзт вфдлзт-
ноавлзків у омжвзрмк ноавмвмї гмкр-
озлз нубйіфлмї пйуебз, мпмбйзвм у 
кмлрдкпрі пуфаплзт одсмок у нубйіф-
лм-ноавмвіи псдоі. Ражмк іж рзк, уоа-
тмвуыфз пуфаплі рдлгдлуії омжвзрку 
пупнійщпрва ра гдоеавз, лдмбтігліпрщ 
смокувалля її гієвмї ра дсдкрзвлмї 
кмгдйі, ваейзвмгм ра кйыфмвмгм жла-
фдлля лабуваырщ нзралля цмгм нм-
пзйдлля вігнмвіглзт одсмокауіилзт 
комків, лапакндодг, игдрщпя ном лд-
мбтігліпрщ угмпкмлайдлля ноава ла 
нубйіфлу пйуебу, жабджндфдлля имгм 
гмпрунлмпрі ра гієвмпрі, у рмку фзпйі 
кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля 
ра ноавмвмї мтмомлз. 

Напакндодг, гмпйігеуыфз ноавм 
ла нубйіфлу пйуебу, ваорм жвдолурз 
увагу ла рдмодрзкм-ноавмві нігтмгз 
гм омжукілля пурлмпрі, нозлузнів 
гдоеавлмї пйуебз. Агед, жа пвмєы 
пурры, ноавм ла нубйіфлу пйуебу 
взнйзває іж пурі ноава ла ноауы ра 
пзпрдклм нмв’яжалд іж ноавмк ла гдо-
еавлу пйуебу [16, п. 158-160]. У 
ыозгзфліи йірдоаруоі лагмймхуєрщпя, 
цм гдоеавла пйуеба є пкйаглзк пм-
уіайщлм-ноавмвзк ілпрзрурмк, якзи 
явйяє пмбмы пзпрдку ноавмвзт лмок, 
цм одгйакдлруырщ гдоеавлм-
пйуебмві віглмпзлз, рмбрм ноава, 
мбмв’яжкз, мбкдедлля, жабмомлз, прз-
куйз, вігнмвігайщліпрщ пйуебмвуів у 
псдоі номтмгедлля і нознзлдлля 
пйуебмвм-роугмвзт віглмпзл [3, п. 16]. 
У рми ед фап, у Закмлі Укоаїлз «Пом 
гдоеавлу пйуебу» ндодгбафдлм йдга-
йщлд омжукілля рдокілу «гдоеавла 
пйуеба» як нубйіфла, номсдпіила, 
нмйірзфлм лдундодгедла гіяйщліпрщ іж 
ноакрзфлмгм взкмлалля жавгалщ і 
сулкуіи гдоеавз, жмкодка цмгм: ала-
йіжу гдоеавлмї нмйірзкз ла жагайщлм-
гдоеавлмку, гайуждвмку і одгімлайщ-
лмку оівлят ра ніггмрмвкз номнмжз-
уіи прмпмвлм її смокувалля, у рмку 
фзпйі омжомбйдлля ра номвдгдлля 
дкпндорзжз номдкрів номгоак, кмлуд-
нуіи, проардгіи, номдкрів жакмлів ра 
ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, 
номдкрів кіелаомглзт гмгмвмоів;  

жабджндфдлля одайіжауії гдоеавлмї 
нмйірзкз, взкмлалля жагайщлмгдоеа-
влзт, гайуждвзт і одгімлайщлзт ном-
гоак, взкмлалля жакмлів ра ілхзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; жабджнд-
фдлля лагалля гмпрунлзт і якіплзт 
агкіліпроарзвлзт нмпйуг;  жгіиплдлля 
гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа 
гмрозкалляк жакмлмгавпрва;  уноав-
йілля гдоеавлзкз сілалпмвзкз од-
пуопакз, каилмк ра кмлромйы жа їт 
взкмозпралляк;  уноавйілля ндопм-
лаймк гдоеавлзт могалів; одайіжауії 
ілхзт нмвлмваедлщ гдоеавлмгм мо-
галу, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк. 
Ммела нмгмгзрзпя іж рзк, цм ракд 
взжлафдлля є гмпрарлщм гомкіжгкзк 
ра ракзк, цм ндвлмы кіомы пноякм-
валд ла жвуедлля  псдоз гдоеавлмї 
пйуебз, її ілпрзрууіилмгм омжвзрку 
[16, п. 158-160]. Офдвзглм, цм ракзи 
нігтіг жакмлмгавуя лд кає гмпрарлщм-
гм кмлпроукрзвлу гйя  смокувалля 
дсдкрзвлмї кмгдйі нубйіфлмї пйуебз, 
яка пноякмвала ла жабджндфдлля ла-
йделмгм сулкуімлувалля нубйіфлм-
ноавмвзт ілпрзрурів вйагз ( ланоз-
кйаг, могалз гдоеавлмї вйагз, кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля рмцм). 

Взтмгяфз іж жажлафдлмгм, нубйіф-
ла пйуеба явйяє пмбмы  нубйіфлу, 
номсдпіилу, нмйірзфлм лдундодгедлу 
гіяйщліпрщ пноякмвалу ла ноакрзфлд 
взкмлалля жавгалщ, сулкуіи ра нмв-
лмваедлщ  нубйіфлм-ноавмвзт ілпрз-
рурів вйагз у нмоягку ндодгбафдлмку 
жакмлмк. 

Дмодфлм лагмймпзрз, цм ноавм ла 
нубйіфлу пйуебу ріплм нмв’яжалд іж 
впрунмк ла гдоеавлу пйуебу.  Тмку, 
взгаєрщпя кмодкрлзк гмпйігзрз мпмб-
йзвмпрі ноава ла нубйіфлу пйуебу 
фдодж нозжку имгм лмвауіи. Бдоуфз 
гм увагз кіелаомглзи гмпвіг, жмкод-
ка, гмпвіг євомндипщкзт гдоеав [17] 
Закмл Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуе-
бу» (пр. 19) впралмвйыє, цм ноавм ла 
гдоеавлу пйуебу, нм-ндохд, каырщ 
нмвлмйірлі гомкагялз Укоаїлз, які 
війщлм вмймгіырщ гдоеавлмы кмвмы 
ра якзк нозпвмєлм прунілщ взцмї 
мпвірз лд лзефд:  кагіпроа – гйя нм-
паг кардгмоіи «А», «Б»; бакайавоа, 
кмймгхмгм бакайавоа – гйя нмпаг 
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кардгмоії «В»; нм-гоугд, кає мбкд-
едлля мпмба, яка: гмпягйа хіпргдпя-
рзн’ярзоіфлмгм віку; в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку взжлала лдгієжгар-
лмы абм гієжгарліпрщ якмї мбкдедла; 
кає пугзкіпрщ жа вфзлдлля укзплмгм 
жймфзлу, якцм рака пугзкіпрщ лд нм-
гахдла абм лд жляра в упралмвйдлмку 
жакмлмк нмоягку; вігнмвіглм гм оі-
хдлля пугу нмжбавйдла ноава жаика-
рзпя гіяйщліпры, нмв’яжалмы ж взкм-
лалляк сулкуіи гдоеавз, абм жаика-
рз вігнмвіглі нмпагз; ніггавайапя 
агкіліпроарзвлмку пряглдллы жа км-
оунуіилд абм нмв’яжалд ж кмоунуієы 
ноавмнмоухдлля – номрягмк рощмт 
омків ж гля лабоалля вігнмвіглзк 
оіхдлляк пугу жакмллмї пзйз; кає 
гомкагялпрвм ілхмї гдоеавз; лд 
номихйа пндуіайщлу ндодвіоку абм лд 
лагайа жгмгу ла її номвдгдлля; нігна-
гає ніг жабмомлу, впралмвйдлу Закмлу 
Укоаїлз «Пом мфзцдлля вйагз» [18]; 
нм-родрє, ніг фап одайіжауії гомкагя-
лакз ноава ла гдоеавлу пйуебу лд 
гмнупкаырщпя бугщ-які смокз гзп-
козкілауії, взжлафдлі жакмлмгавпр-
вмк; нм-фдрвдорд, мпмба, яка нодрдл-
гує ла жаилярря нмпагз гдоеавлмї 
пйуебз, нмвзлла вігнмвігарз ракзк 
жагайщлзк взкмгак:  гйя нмпаг кард-
гмоії «А» – жагайщлзи прае омбмрз лд 
кдлхд пдкз омків; гмпвіг омбмрз ла 
нмпагат гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи 
«А», «Б» абм ла нмпагат лд лзефд 
кдоівлзків проукруолзт нігомжгійів в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
абм гмпвіг омбмрз ла кдоівлзт нмпа-
гат у вігнмвігліи псдоі лд кдлх як 
роз омкз; війщлд вмймгілля гдоеав-
лмы кмвмы, вмймгілля ілмждклмы 
кмвмы, яка є мглієы ж мсіуіилзт кмв 
Рагз Євомнз;  гйя нмпаг кардгмоії 
«Б» у гдоеавлмку могалі, ыозпгзк-
уія якмгм нмхзоыєрщпя ла впы рдоз-
рмоіы Укоаїлз, ра имгм анаоарі – гмп-
віг омбмрз ла нмпагат гдоеавлмї 
пйуебз кардгмоіи «Б», «В» абм гмпвіг 
пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля, абм гмпвіг омбмрз ла кдоів-
лзт нмпагат нігнозєкпрв, упралмв ра 
могаліжауіи лджайделм віг смокз 
вйаплмпрі лд кдлхд гвмт омків, війщлд 
вмймгілля гдоеавлмы кмвмы; гйя 

нмпаг кардгмоії «Б» у гдоеавлмку 
могалі, ыозпгзкуія якмгм нмхзоы-
єрщпя ла рдозрмоіы мглієї абм кійщкмт 
мбйапрди, кіпра Кзєва абм Сдвапрм-
нмйя, ра имгм анаоарі – гмпвіг омбмрз 
ла нмпагат гдоеавлмї пйуебз кардгм-
оіи «Б» фз «В» абм гмпвіг пйуебз в 
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
абм гмпвіг омбмрз ла кдоівлзт нмпа-
гат нігнозєкпрв, упралмв ра могаліжа-
уіи лджайделм віг смокз вйаплмпрі 
лд кдлхд гвмт омків, війщлд вмймгіл-
ля гдоеавлмы кмвмы; гйя нмпаг ка-
рдгмоії «Б» в ілхмку гдоеавлмку 
могалі – гмпвіг омбмрз ла нмпагат 
гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи «Б» фз 
«В» абм гмпвіг пйуебз в могалат кіп-
удвмгм пакмвоягувалля, абм гмпвіг 
омбмрз ла кдоівлзт нмпагат нігноз-
єкпрв, упралмв ра могаліжауіи лджайд-
елм віг смокз вйаплмпрі лд кдлхд 
мглмгм омку, війщлд вмймгілля гдоеа-
влмы кмвмы; гйя нмпаг кардгмоії «В» 
– лаявліпрщ взцмї мпвірз прундля 
кмймгхмгм бакайавоа абм бакайавоа, 
війщлд вмймгілля гдоеавлмы кмвмы; 
нм-н’ярд, cндуіайщлі взкмгз гм мпіб, 
які нодрдлгуырщ ла жаилярря нмпаг 
гдоеавлмї пйуебз кардгмоіи «Б» і 
«В», взжлафаырщпя пуб’єкрмк нозжла-
фдлля ж уоатувалляк взкмг пндуіайщ-
лзт жакмлів; нм-хмпрд, мпмбз, які 
нодрдлгуырщ ла жаилярря нмпаг гдо-
еавлмї пйуебз кардгмоії «А», каырщ 
вігнмвігарз рзнмвзк взкмгак (вкйы-
фаыфз пндуіайщлі), жарвдогедлзк 
Кабілдрмк Міліпроів Укоаїлз [16, 
п. 151-160]. Коік рмгм, нозилярря ла 
гдоеавлу пйуебу пуномвмгеуєрщпя 
нозилярряк Позпягз гдоеавлмгм 
пйуебмвуя. Цд є пвігфдлляк рмгм, цм 
гдоеавла пйуеба пноякмвала ла 
урвдогедлля ноав і пвмбмг йыгзлз, 
нігнмоягкмвуєрщпя ілрдодпак пупнійщ-
прва ра гдоеавз. 

У ыозгзфліи йірдоаруоі гмодфлм 
вкажуєрщпя ла рд, цм ноз одайіжауії 
ноава ла гдоеавлу пйуебу, взгаєрщпя 
гмуійщлзк: жабджндфзрз лайделі укм-
вз взвфдлля нодрдлгдлракз ла нмпа-
гз гдоеавлмї пйуебз, гдоеавлзкз 
пйуебмвуякз ілмждклзт кмв у омбм-
фзи фап; жабджндфдлля кмлкодрзжауії 
взкмг гм номсдпіилмї мпвірз гйя жа-
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илярря нмпаг гдоеавлмї пйуебз (ла-
нозкйаг, ыозгзфла, дкмлмкіфла, мпві-
ра у псдоі гдоеавлмгм (нубйіфлмгм) 
уноавйілля рмцм) [16, п. 151-160].   
Сйіг жауваезрз, цм жгіглм Закмлу 
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» 
(пр. 31), ла нмпагу гдоеавлмї пйуебз 
нозжлафаєрщпя ндодкмедущ кмлкуопу 
ла нігправі вігнмвіглмгм оіхдлля 
пуб’єкра нозжлафдлля ж гмрозкалляк 
нознзпів впралмвйдлзт ла нігправі 
мкодкзт жакмлів [19], [20], [21]. Поз 
ущмку, ваорм нігкодпйзрз, цм кмнія  
вігнмвіглмгм оіхдлля взгаєрщпя гдо-
еавлмку пйуебмвуы, цд мгла кмнія 
жбдоігаєрщпя в имгм мпмбмвіи пноаві.  
Оглафд, ла ноакрзуі взлзкаырщ нз-
ралля нмв’яжалі іж жабджндфдлляк 
кмлкуоплзт нігтмгів гм жалярря нм-
паг гдоеавлмї пйуебз, мпкійщкз лд 
жавегз кмлкуопз номвмгзрщпя дсдк-
рзвлм. Такме, іплуырщ  взнагкат, 
кмйз  вакалрлі нмпагз лд жанмвлы-
ырщпя фдодж  жарягувалля кмлкуоплзт 
номудгуо.   

З нозилярряк ла гдоеавлу пйу-
ебу, мпмба, цмгм якмї жгіиплдлм  
нозжлафдлля лабуває ноавмпуб’єкр-
лмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя [22, 
п. 310–370], [23, п. 186–191]. Такме іж 
ноавмк ла гдоеавлу пйуебу 
нмв’яжалм лабурря гдоеавлзк пйуе-
бмвудк лзжкз роугмвзт ноав цмгм 
жгіиплдлля пйуебмвмї као’єоз, мнйарз 
ноауі, омбмфмгм фапу, фапу вігнмфзл-
ку, мтмомлз ноауі, жамтмфдлщ, нігвз-
цдлля квайісікауії (ндодквайісіка-
уіы), пмуіайщлзт гаоалріи, а ракме 
мбкдедлщ, жабмомл, нмлдпдлля гзп-
узнйілаолмї ра кардоіайщлмї вігнмві-
гайщлмпрі рмцм. З кдрмы жабджндфдл-
ля лайделзт укмв гйя номсдпіилмгм 
жомпралля гдоеавлзт пйуебмвуів, 
гмодфлзк буйм б гмпвігфдлзт сатів-
уів нозжлафарз ла взці вакалрлі нм-
пагз бдж кмлкуопу. Цд пнозяйм б бі-
йщхіи кмрзвауії ноауі, номсдпімлайі-
жауії гдоеавлмї пйуебз.  

Познзлдлля ноава ла гдоеавлу 
пйуебу жукмвйдлм лзжкмы нігправ 
нознзлдлля гдоеавлмї пйуебз. За-
кмл Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» 
(пр. 81) ндодгбафає, цм гдоеавла 
пйуеба нознзляєрщпя: у оажі вроарз 

ноава ла гдоеавлу пйуебу абм имгм 
мбкдедлля; у оажі жакілфдлля промку 
нозжлафдлля ла нмпагу гдоеавлмї 
пйуебз; жа іліуіарзвмы гдоеавлмгм 
пйуебмвуя абм жа угмгмы прмоіл; жа 
іліуіарзвмы пуб’єкра нозжлафдлля; у 
оажі лапралля мбправзл, цм пкйайзпя 
лджайделм віг вмйі прмоіл; у оажі лд-
жгмгз гдоеавлмгм пйуебмвуя ла ном-
тмгедлля гдоеавлмї пйуебз у 
жв’яжку іж жкілмы її іпрмрлзт укмв; у 
оажі гмпяглдлля гдоеавлзк пйуебмв-
удк 65-оіфлмгм віку, якцм ілхд лд 
ндодгбафдлм жакмлмк; у оажі жапрмпу-
валля жабмомлз, ндодгбафдлмї Закм-
лмк Укоаїлз «Пом мфзцдлля вйагз». 

Дмодфлм вігжлафзрз, цм взцджа-
жлафдлі мпмбйзвмпрі жгіиплдлля ноава 
ла гдоеавлу пйуебу нмвлмы кіомы 
прмпуырщпя ноава ла нубйіфлу пйуе-
бу. Агед, ілпрзрур нубйіфлмї пйуебз, 
ндодваелм, сулкуімлує фдодж нозжку 
гдоеавлмї пйуебз, мпмбйзвм уоатм-
вуыфз рд, цм ілпрзрур пйуебз кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля ндодбуває у 
пралі одсмокувалля ніг  внйзвмк 
номудпів гдудлроайіжауії вйагз, іл-
хзт нмв’яжалзт іж лды одсмок. 

Уоатмвуыфз пуфаплі номудпз, 
нмв’яжалі іж акрзвіжауієы пнівноауі 
Укоаїлз ра гдоеав-фйдлів ЄС, цм  
взкйзкалм лдмбтігліпры гмрозкалля 
і взкмлалля нознзпів Угмгз ном апм-
уіауіы [24], уійкмк пйухлзк взга-
єрщпя уоатувалля кмлпроукрзвлмгм 
євомндипщкмгм гмпвігу цмгм ноавмвм-
гм одгуйывалля нубйіфлмї пйуебз.  
Ммела нмгмгзрзпя іж Л. В. Поугзу-
пмк, цм «гаокмліжауія гдоеавлмї 
пйуебз хйятмк вігнмвіглмпрі жакм-
лмгавпрва у псдоі гдоеавлмї пйуебз 
кіелаомглзк пралгаорак ра лмокак 
ЄС є лдмбтіглмы укмвмы гйя гмроз-
калля уіллмпрди ЄС, лабйзедлля 
гдоеавлмї пйуебз гм євомндипщкзт 
нозлузнів, які взпуваырщпя гм коаїл 
- калгзгарів ла впрун гм ЄС, а ракме 
нозлузнів «лайделмгм воягувалля», 
які жакоінйдлі оіхдллякз Рагз Єв-
омнз, цм пнозярзкд нмгайщхмку 
фйдлпрву Укоаїлз в ЄС» [25, п. 72]. 
Вмглмфап, в укмват пщмгмгдлля лд 
ваорм абпмйырзжуварз гмпвіг ЄС цм-
гм нубйіфлмї пйуебз, цм гмймвлзк 
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фзлмк нмв’яжалм іж ракзкз фзллзка-
кз як:  лаявліпрщ оіжлзт жавгалщ, су-
лкуіи ра нмвлмваедлщ нубйіфлмї пйу-
ебз, цм взкйзкалм пралмк омжвзрку 
ЄС ра имгм ілпрзрурів; лаявліпрщ  
гмпвігу мкодкзт гдоеав-фйдлів ЄС; 
лаявліпрщ вйаплзт номудпів одсмоку-
валля нубйіфлмї пйуебз рмцм. Дм 
рмгм е,  лдмбтіглм уоатуварз, цм в 
Укоаїлі вігбуваєрщпя номудп пралмв-
йдлля ілпрзруру нубйіфлмї пйуебз. У 
ракіи пзруауії взгаєрщпя кмлпроукрз-
влзк номудпз кмлпмйігауії пупнійщпр-
ва, гдоеавз, лаукмвзт хкій ноава, 
нубйіфлмї пйуебз цмгм могаліжауії ра 
номвдгдлля вігнмвіглмї одсмокз. 

Оред, кмела жомбзрз взплмвмк, 
цм ноавм ла нубйіфлу пйуебу є мплм-
вмнмймелзк, пзпрдклзк ноавмк гом-
кагял ла жаилярря нмпаг у нубйіфлм-
ноавмвзт ілпрзрурат вйагз у нмоягку 
ра ла укмват ндодгбафдлзт жакмлм-
гавпрвмк.  

Оплмвлзкз мпмбйзвмпрякз ноава 
ла нубйіфлу пйуебу є лапрунлі: уд 
пзпрдклд, кмлпрзрууіилд ноавм; вз-
нйзває іж жкіпру ноава ла ноауы; пзп-
рдклм нмв’яжалд іж ноавмк ла гдоеав-
лу пйуебу ра пйуебу в могалат кіп-
удвмгм пакмвоягувалля; ноавмкмфлз-
кз мпмбакз є гомкагялз Укоаїлз; 
ндодгбафає жаилярря мпмбмы нмпаг у 
нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрурат вйагз; 
ндодгбафає пндуіайщлу номудгуоу 
одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї 
мтмомлз; жукмвйыє взлзклдлля, жкі-
лу, нознзлдлля пйуебмвм-роугмвзт 
ноавмвіглмпзл; ндодгбафає лабурря 
ноавмкмфлмы мпмбмы ноавм-
пуб’єкрлмпрі нубйіфлмгм пйуебмвуя; 
таоакрдозжуєрщпя пндуіайщлмы ном-
удгуомы нознзлдлля; нігйягає гдо-
еавлмку лагйягу ра гомкагпщкмку 
кмлромйы.  

Закмлмгавфд жабджндфдлля ноава 
ла  нубйіфлу пйуебу ваорм номвагзрз 
хйятмк гммноауывалля номдкру 
Тоугмвмгм кмгдпу Укоаїлз, якзи жла-
тмгзрщпя ла омжгйягі у Вдотмвліи 

Рагі Укоаїлз ра гмруєрщпя гм гоугмгм 
фзралля, а ракме омжомбкз лмвірлщм-
гм жакмлмгавпрва ном нубйіфлу пйуе-
бу ла мплмві лауімлайщлмгм ра кіела-
омглмгм гмпвігу.  

Уоатмвуыфз взкйагдлд, мплмв-
лзкз рдлгдлуіякз угмпкмлайдлля 
ноава ла нубйіфлу пйуебу є лапрунлі: 
1) омжомбка, жарвдогедлля пуфаплмї, 
дсдкрзвлмї Кмлуднуії одсмокз  нуб-
йіфлмгм уноавйілля ра нубйіфлмї пйу-
ебз ла ндоімг гм 2030 омку ла мплмві 
лауімлайщлмгм, кіелаомглмгм гмпвігу; 
2) смокувалля, гаокмліжауія роугм-
вмгм жакмлмгавпрва ра жакмлмгавпрва 
ном нубйіфлу пйуебу; 3) жабджндфдл-
ля кмрзвауії, номсдпімлайіжауії нуб-
йіфлмї пйуебз фдодж нозжку жаномва-
гедлля мнрзкайщлмї, лаукмвм-
мбгоулрмвалмї пзпрдкз номсдпіилзт 
взкмг, гаоалріи, жамтмфдлщ, мбкдедлщ 
ра жабмомл цмгм вігнмвіглзт нмпаг; 
4) жабджндфдлля дсдкрзвлмпрі, вігк-
озрмпрі, гмпрунлмпрі кдталіжків ода-
йіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї 
мтмомлз ноава ла нубйіфлу пйуебу; 
5) жабджндфдлля вігкозрмпрі, номжм-
омпрі жаномвагедлзт жабмомл ра мб-
кдедлщ цмгм нубйіфлмї пйуебз; 
6) нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі ра гмпру-
нлмпрі ноав, які взнйзваырщ іж жкіпру 
ноава ла нубйіфлу пйуебу; 7) нігвз-
цдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі, гмпру-
нлмпрі ноава ла гдоеавлу пйуебу ра 
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля; 8)  нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі 
іплуыфмї кмгдйі ноавмпуб’єкрлмпрі 
нубйіфлзт пйуебмвуів; 9) нмпзйдлля 
дсдкрзвлмпрі гдоеавлмгм лагйягу ра 
гомкагпщкмгм кмлромйы ж нзралщ ну-
бйіфлмї пйуебз; 10) омжомбка, дкпнд-
орлд мбгмвмодлля, нмпйігуыфд утва-
йдлля Кмгдкпу ном нубйіфлу пйуебу, 
як оджуйщрар кмлпмйігауії жупзйщ 
унмвлмваедлзт ілпрзрурів нубйіфлмї 
вйагз, ноавлзфзт хкій ра хкій нуб-
йіфлмї пйуебз, дкпндорів рмцм. 
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Кмпрык В. Л. Кмлуднуія ноава ла нубйіфлу пйуебу у кмлрдкпрі пщмгмгдлля: 
лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр 

У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя номбйдкз ілпрзрууіилзт лмвауіи ноава ла 
нубйіфлу пйуебу в укмват пщмгмгдлля. Помалайіжмвалм кйыфмві номбйдкз цмгм іл-
прзруру нубйіфлмї пйуебз, нігкодпйдлм ваейзвіпрщ пзпрдклзт ра якіплзт одсмок.  
Вігжлафдлм пзпрдклзи жв'яжмк ноава ла нубйіфлу пйуебу ж ноавмк ла ноауы ра ноа-
вмк ла гдоеавлу пйуебу.  Акудлрмвалм увагу ла мпмбйзвмпрят одайіжауії ноава ла 
гдоеавлу пйуебу.  Нагмймхдлм ла пурлмпрі ра мжлакат ноава ла нубйіфлу пйуебу. 
Вігжлафдлм ваейзвіпрщ євомндипщкмгм гмпвігу цмгм одсмокз нубйіфлмї пйуебз. 
Взжлафдлм рдлгдлуії угмпкмлайдлля ноава ла нубйіфлу пйуебу.  

Кйыфмві пймва: нубйіфла пйуеба; ноавм ла  ноауы;  ноавм ла гдоеавлу пйуебу; 
ноавм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноавм ла нубйіфлу пйуебу;  
ноавмпуб’єкрліпрщ нубйіфлзт пйуебмвуів; Кмлуднуія одсмокувалля нубйіфлмї пйуе-
бз; кмгдкп ном нубйіфлу пйуебу. 

 

 

Кмпрык В. Л. Кмлуднузя ноава ла нубйзфлуы пйуебу в кмлрдкпрд пмводкдл-
лмпрз: лауфлм-рдмодрзфдпкзи апндкр 

В лауфлми прарщд зппйдгуырпя номбйдкш злпрзруузмлайщлшт лмваузи ноава ла 
нубйзфлуы пйуебу в пдгмгляхлзт упймвзят. Помалайзжзомвалш кйыфдвшд номбйд-
кш нм злпрзрура нубйзфлми пйуебш, нмгфдоклура ваелмпрщ пзпрдклшт з кафдпрвдл-
лшт одсмок. Оркдфдлм пзпрдклши пвяжщ ноава ла нубйзфлуы пйуебу ноавм ла роуг 
з ноавм ла гмпугаопрвдллуы пйуебу. Акудлрзомвалм влзкалзд ла мпмбдллмпрят ода-
йзжаузз ноава ла гмпугаопрвдллуы пйуебу. Оркдфдлм пуцлмпрз з нозжлакат ноава 
ла нубйзфлуы пйуебу. Оркдфдла ваелмпрщ двомндипкмгм мншра одсмокш нубйзфлми 
пйуебш. Онодгдйдлш рдлгдлузз пмвдохдлпрвмвалзя ноава ла нубйзфлуы пйуебу. 

Кйыфдвшд пймва: нубйзфлая пйуеба; ноавм ла роуг; ноавм ла гмпугаопрвдллуы 
пйуебу; ноавм ла пйуебд в могалат кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; ноавм ла нубйзфлуы 
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пйуебу; ноавмпубчдкрлмпрщ нубйзфлшт пйуеацзт; Кмлуднузя одсмокзомвалзя нуб-
йзфлми пйуебш; кмгдкп м нубйзфлми пйуебд. 

 

 

Kostiuk V. The пoncept of the right to public service in the context of the pre-
sent: a scientific-theoretical aspect 

In a scientific article the problems of institutional innovations of the right to public 
service in the present conditions are researched. The key problems with the public service 
institute have been analyzed, the importance of systemic and qualitative reforms has been 
emphasized. 

It is noted that the latest concept of reforming the public service is connected with 
the efficiency, efficiency and accessibility of citizens' rights to the civil service and service 
in local self-government bodies. It is appropriate to emphasize that, in accordance with 
the norms of the Constitution of Ukraine (Article 38), citizens have the right to partici-
pate in the management of state affairs, in all-Ukrainian and local referendums, to freely 
elect and be elected to bodies of state power and local self-government bodies. Also, the 
Constitution of Ukraine guarantees that "citizens enjoy equal access to the civil service, 
as well as to service in local self-government bodies". In the context of proper organiza-
tion and implementation of public-law reforms, special attention needs to be paid to re-
forming and filling with the latest, substantive content of the right to public service. 

  From a legal point of view, the right to public service is characterized by such es-
sential features: first, this right is directed at the person's access to public service; second-
ly, this right is systematically linked with such fundamental, constitutional rights as: the 
right to work; the right to a civil service; the right to serve in local self-government bod-
ies; Thirdly, this right is a fundamental constructive element of the legal personality of 
public servants; fourth, the exercise of this right contributes to the emergence, change and 
termination of the relevant labor-legal relationships. 

It is emphasized that the right to public service is a fundamental, systematic right of 
citizens to hold positions in public-law institutions of power in accordance with the pro-
cedure and under the conditions stipulated by the legislation. 

The main features of the right to public service are the following: it is a systemic, 
constitutional right; stems from the content of the right to work; systematically connect-
ed with the right to civil service and service in local self-government bodies; eligible citi-
zens are citizens of Ukraine; provides for the occupation of positions in public-law institu-
tions of power; provides for a special procedure for the implementation, guarantee and 
legal protection; causes the emergence, change, termination of employment and labor 
relations; envisages the acquisition by a competent person of the legal personality of a 
public servant; characterized by a special suspension procedure; subject to state supervi-
sion and public control. 

It is concluded that the main tendencies of improving the right to public service are 
the following: 1) the development and approval of a modern, effective Concept of Public 
Administration and Public Service Reform for the period up to 2030 based on national 
and international experience; 2) formation and harmonization of labor legislation and 
legislation on public service; 3) ensuring the motivation and professionalization of the 
public service through the prism of the introduction of an optimal, scientifically sound 
system of professional requirements, guarantees, incentives, restrictions and prohibitions 
for the respective positions; 4) ensuring the effectiveness, openness and availability of 
mechanisms for the implementation, guarantee and legal protection of the right to public 
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service; 5) ensuring the openness and transparency of the prohibitions and restrictions 
imposed on public service; 6) increasing the effectiveness and accessibility of rights aris-
ing from the content of the right to a public service; 7) increase the efficiency, effective-
ness and accessibility of the right to civil service and service in local self-government 
bodies; 8) increasing the effectiveness of the existing model of legal personality of public 
servants; 9) increasing the effectiveness of public oversight and public oversight of public 
service issues; 10) development and adoption of the Code of Public Service, as a result of 
the consolidation of efforts of authorized public authorities, law schools and public service 
schools, experts, etc. 

Key words: public service; the right to work; the right to a civil service; the right to 
serve in local self-government bodies; the right to a public service; legal personality of 
public servants; Concept of reforming the public service; public service code.   




