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Тоугмві ноавмвіглмпзлз кмела 
віглдпрз гм мглзт ж лаибійщх ваейз-
взт ра гдйікарлзт ноавмвзт віглмпзл, 
в які впрунаырщ йыгз, і в оаккат 
якзт номвмгярщ бійщху фапрзлу пвмгм 
акрзвлмгм езрря. Зажлафдлд кмела 
нмяплзрз рзк, цм ноауя явйяє пмбмы 
лаиваейзвіху псдоу одайіжауії йыг-
пщкмгм нмрдлуіайу, а ракме рвмофмгм 
лафайа мпмбзпрмпрі, ж мглмгм бмку, ра 
є мплмвлзк гедодймк гмтмгу гйя 
бійщхмпрі йыгди, ж ілхмгм бмку. Сакд 
рмку, псдоа ноауі ра оівліпрщ кмейз-
вмпрди ла озлку ноауі жавегз взкйз-
кайз мпмбйзвзи ілрдодп гйя вфдлзт, 
цм нодгправйяырщ оіжлі гайужі ноава, 
дкмлмкікз, нмйірмймгії, пмуімймгії, 
нпзтмймгії ра сіймпмсії. Опмбйзвм 
акруайщлмы уя номбйдка прає в ндоі-
мгз агодпзвлмгм внйзву козжмвзт 
явзц, цм каырщ кіпуд в пщмгмфапліи 
Укоаїлі, гмймвлзк фзлмк, ла озлку 
ноауі. 

Нджваеаыфз ла ваейзвіпрщ нз-
ралля жанмбігалля гзпкозкілауії у 
псдоі ноауі, а ракме соагкдлраолі гії 
гдоеавз ж нозвмгу урвдогедлля оів-
лзт кмейзвмпрди ла озлку ноауі, 
пйіг кмлпраруварз, цм в Укоаїлі пнм-
прдоігаєрщпя гзпкозкілауія як мкод-
кзт ноауівлзків, рак і їт ндвлзт гоун 
(жмкодка, пругдлрів ра ндлпімлдоів, 

еілмк ра мпіб ж мпмбйзвзкз нмродба-
кз). Поз ущмку, ж гзпкозкілауієы 
укоаїлуі жупроіфаырщпя ла впіт дранат 
одайіжауії лзкз ноава ла ноауы: як 
ноз нозимкі ла омбмру, рак і в мнйарі 
ноауі, мрозкаллі пмуіайщлмгм накдру 
(жмкодка, цмгм жкіпру пмуіайщлмгм 
накдру), в іпрмрлзт ра гоугмояглзт 
укмват ноауі, ноз номпуваллі нм 
пйуебі, а ракме ноз жвійщлдллі. Ці ра 
лзжка ілхзт мбправзл гіиплмпрі вка-
жуырщ ла лагайщлу нмродбу в угмпкм-
лайдллі ноавмвмгм одгуйывалля жабм-
омлз гзпкозкілауії в псдоі ноауі ра, 
вігнмвіглм, жабджндфдлля лдгзпкоз-
кілауії в уіи псдоі. Віграк, нмпрає 
лдмбтігліпрщ у нмгайщхзт лаукмвзт 
омжвігкат цмгм рдмодрзфлмгм алайіжу 
пурі гзпкозкілауії у псдоі ноауі ра в 
урмфлдллі вігнмвіглмгм рдокілу. 

Пмлярря «гзпкозкілауія у псдоі 
ноауі» у ріи фз ілхіи кіоі вед буйз 
нодгкдрмк гмпйігедлля В. О. Гайаи, 
К. Гдмогд, Н. О. Ддкдлщмвмї, Т. А. Зал-
сіомвмї, Н. В. Ляхдлкм, О. Л. Ма-
жіла, Д. В. Смйгаркіла, Н. С. Шайікм-
вмї, Г. М. Юофзк, А. В. Яліхдвпщкмї 
ра багарщмт ілхзт укоаїлпщкзт ра 
жаоубіелзт вфдлзт в гайужі роугмвмгм 
ноава. На оівлі калгзгарпщкзт гзпдо-
рауіи уя рдкарзка буйа омжкозра в 
омбмрат І. С. Сатаоук ра І. М Твдо-
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гмвпщкмгм. Нд нозкдлхуыфз жлафу-
цмпрі жгіиплдллзт лаукмвзт омжвігмк 
ра ваейзвмпрі жомбйдлмгм влдпку вка-
жалзкз вфдлзкз в омжвзрмк лаукз 
роугмвмгм ноава, впд е вігжлафзкм, 
цм в кдеат розваыфмгм одсмокувал-
ля роугмвмгм жакмлмгавпрва в Укоаїлі 
нмродбує жакмлмгавфмгм взжлафдлля 
лзжка лаиваейзвіхзт рдокілів, цм 
взкмозпрмвуырщпя у уіи гайужі ноава, 
а віграк, бдж пуклівів, жакмлмгавудк 
ракме кає бурз и фіркм взжлафдлд 
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноа-
уі», цм бугд пнозярз нігвзцдллы 
оівля жатзцдлмпрі ноав ноауівлзків в 
роугмвзт ноавмвіглмпзлат. 

Оред, жваеаыфз ла рд, цм вігпу-
рліпрщ мндоарзвлзт и дсдкрзвлзт 
жатмгів одагувалля ла номявз гзп-
козкілауії, а ракме номпрмра ра мфд-
взгліпрщ пурлмпрі ущмгм явзца нозж-
вмгярщ ла ноакрзуі гм нмгйзбйдлля 
номбйдкз ра взлзклдлля лмвзт її 
смок [1, п. 19–22], цм нмпріилм км-
гзсікуырщпя, кдрмы галмгм гмпйі-
гедлля є рдмодрзфлд урмфлдлля нм-
лярря «гзпкозкілауія у псдоі ноауі». 
Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз 
ндодгбафаєрщпя взоіхдлля лапрунлзт 
жагаф: 1) взжлафзрз лапрунлі мплмвлі 
жавгалля: взмкодкйдлля ра жгіиплдл-
ля козрзфлмгм алайіжу мплмвлі нігтм-
гз, в кдеат якзт вфдлі ілрдонодруырщ 
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноа-
уі»; 2) омжкозрз пндузсіфлі мпмбйз-
вмпрі гзпкозкілауії у псдоі ноауі; 3) 
урмфлзрз гдсіліуіы «гзпкозкілауія у 
псдоі ноауі». 

У Загайщліи гдкйаоауії ноав йы-
гзлз жабмомла гзпкозкілауії буйа 
жвдгдла в праруп жагайщлмвзжлалмгм 
нозлузну, кмрози у нмгайщхмку був 
вігбзрзи в багарщмт кіелаомглм-
ноавмвзт акрат, якзкз жакоінйдлм 
бажмві ноава йыгзлз. Ційкмк жакм-
лмкіолм, цм гзпкозкілауії ра її жабм-
омлі буйа нозгійдла пуррєва увага 
ракме і Міелаомглмы могаліжауієы 
ноауі, яка псмокувайа жагайщлу кмл-
уднуіы нмлярря «гзпкозкілауія в 
псдоі ноауі», а ракме нмвпякфап ак-
руайіжує номгоакз номрзгії ущмку 
номрзноавлмку явзцу. Вйаплд, пакд 
ікндоарзвлі ра одкмкдлгауіилі гмку-

кдлрз МОП, цм пноякмвалі ла ном-
рзгіы гмпйігеуваліи гзпкозкілауії, 
прайз рзк гмпрарлік сулгакдлрмк, ла 
якмку у нмгайщхмку взбугмвувайзпя 
алрзгзпкозкілауіилі лмокз лауімла-
йщлмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва бі-
йщхмпрі пуфаплзт гдоеав. 

У пдлпі Кмлвдлуії МОП «Пом 
гзпкозкілауіы в гайужі ноауі ра жа-
лярщ» віг 25 фдовля 1958 омку № 111 
ніг нмлярряк «гзпкозкілауія» пйіг 
омжукірз бугщ-яку вігкілліпрщ, лдгм-
нуцдлля фз лагалля ндодваг, цм 
жгіиплыєрщпя жа мжлакакз оапмвмї 
нозлайделмпрі, кмйщмоу хкіоз, прарі, 
одйігіилзт ндодкмлалщ, нмйірзфлмгм 
пвірмгйягу, лауімлайщлмгм абм пмуіа-
йщлмгм нмтмгедлля, які улдкмейзв-
йыырщ фз нмгіохуырщ оівліпрщ кме-
йзвмпрди абм віглмхдлля у псдоі 
ноауі ра жалярщ.  

Зваеаыфз ла уы лмоку Кмлвдл-
уії, вфдлзкз в псдоі роугмвмгм ноава 
буйм псмокуйщмвалм жагайщлзи ніг-
тіг гм взжлафдлля нмлярря «гзпкоз-
кілауія», ніг якзк номнмлуєрщпя ом-
жукірз бугщ-якд омжтмгедлля, взля-
рмк абм ндодвагу, цм жандодфує абм 
жкдлхує оівлд жгіиплдлля ноав [2, 
п. 10; 3, п. 81]. Бійщх урмфлыыфд см-
окуйыє у хзомкмку пдлпі взжлафдл-
ля рдокілу «гзпкозкілауія» 
О. Л. Мажіл, ла гукку якмгм, гзпкоз-
кілауієы є лдоівлі кмейзвмпрі ноа-
уівлзків, цм вмймгіырщ оівлмы ном-
гукрзвліпры, абм лдмглакмвд гм лзт 
правйдлля ж бмку омбмрмгавуів, пуп-
нійщпрва ра гдоеавз [4, п. 38]. У пвмы 
фдогу кмйгавпщкзи вфдлзи К. Гдмогд 
у ущмку кмлрдкпрі жажлафає, цм гзп-
козкілауія – уд пнмпіб гдсмокауії 
оівлмноавлмпрі пуб'єкрів ноавмвіглм-
пзл абм оівлмпрі їт ыозгзфлмгм пра-
рупу хйятмк жкілз вжаєкмжв'яжків 
ноав і мбмв'яжків, їт жабджндфдлмпрі, 
мбпягу і псдо одайіжауії ж кдрмы 
впралмвйдлля мб'єкрзвлм мбґоулрмва-
лзт абм пуб'єкрзвлм кмрзвмвалзт 
наоакдроів пноавдгйзвмпрі ра пвмбмгз 
в пупнійщпрві» [5, п. 16]. Віграк, ала-
йіжуыфз лавдгдлі взжлафдлля, кмед-
км гіирз взплмвку, цм гзпкозкілауія 
жа жагайщлзк нігтмгмк жвмгзрщпя гм 
пнмрвмодлля: 1) байалпу кмейзвмп-
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рди упіт, трм баеає фз баеарзкд  
пкмозпрарзпщ ндвлмы гаоалрмвалмы 
жакмлмгавпрвмк кмейзвіпры; 
2) мб’єкрзвлмї муілкз ра пмуіайщлмгм 
нмрдлуіайу мпіб.  

У нмгіблмку кмлрдкпрі псмоку-
йщмвалм в кдеат укоаїлпщкмгм жакм-
лмгавпрва нмлярря «гзпкозкілауія», 
яка вігнмвіглм гм н. 2 ф. 1 пр.  1 За-
кмлу Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігал-
ля ра номрзгії гзпкозкілауії в Укоа-
їлі» омжукієрщпя в якмпрі пзруауії, жа 
якмї мпмба ра/абм гоуна мпіб жа їт 
мжлакакз оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйі-
рзфлзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкм-
лалщ, прарі, віку, ілвайіглмпрі, дрліф-
лмгм ра пмуіайщлмгм нмтмгедлля, 
гомкагялпрва, пікдилмгм ра каилмвм-
гм пралу, кіпуя номезвалля, кмвлзкз 
абм ілхзкз мжлакакз, які буйз, є ра 
кмеурщ бурз гіиплзкз абм нознуцд-
лзкз (гайі – ндвлі мжлакз), жажлає 
мбкдедлля у взжлаллі, одайіжауії абм 
кмозпруваллі ноавакз і пвмбмгакз     
в бугщ-якіи смокі, впралмвйдліи   
узк Закмлмк, коік взнагків, кмйз 
ракд мбкдедлля кає ноавмкіолу, 
мб’єкрзвлм мбґоулрмвалу кдру, пнмпм-
бз гмпяглдлля якмї є лайделзкз ра 
лдмбтіглзкз. 

В нмвліи кіоі гмодфлзк вваеаєкм 
нігтіг гм взжлафдлля рдокілу «гзп-
козкілауія», якмгм гмрозкуєрщпя 
Ю. С. Шдкхуфдлкм. На гукку вфдлм-
гм, ніг вкажалзк нмлярряк пйіг омжу-
кірз укзплд мбкдедлля абм нмжбав-
йдлля ноав ндвлзт ыозгзфлзт ра сі-
жзфлзт мпіб [6, п. 165]. Оред, ла гукку 
вфдлмгм, гзпкозкілауієы є ракд пнм-
рвмодлля байалпу кмейзвмпрди, а ра-
кме ракд пнмрвмодлля мб’єкрзвлмї 
муілкз ра пмуіайщлмгм нмрдлуіайу мпіб, 
якд гзпкозкілармо жгіиплыє укзплм. 
Вваеаєкм, цм воатувалля нпзтмймгі-
флмгм правйдлля гзпкозкілармоа гм 
мпіб, кмроі гзпкозкілуырщпя, є гмпзрщ 
ваейзвмы мжлакмы гзпкозкілауії. У 
жв’яжку іж узк, жажлафзкм, цм ніг 
«гзпкозкілауіилзк укзпймк» пйіг 
омжукірз ракд нпзтіфлд правйдлля гм 
гзпкозкілауії ра її лапйігків, жа якмгм 
гзпкозкілармо: 

1) упвігмкйывав гзпкозкілауіи-
лзи таоакрдо пвмгм гіялля (гії абм 

бджгіяйщлмпрі). Цд мжлафає, цм гзп-
козкілармо фіркм омжуків, цм имгм гії 
є мб’єкрзвлм лдпноавдгйзвзкз, ракз-
кз, цм нмоухуырщ нозлузнз оівлмп-
рі упіт, трм вмймгіє ноавмк ла ноауы, 
номрд, вфзлзв їт, кдоуыфзпщ гзпкоз-
кілауіилзк кмрзвмк, ніг якзк у лау-
кмвзт гмпйігедллят вфдлі омжукіырщ 
лдгарзвлд правйдлля гм мкодкзт гоун 
мпіб жайделм віг їт ндвлзт мжлак [7, 
п. 42]. Помрд, лагмймпзкм ла рмку, цм 
смокуйывалля «лдгарзвлд правйдл-
ля» у ущмку кмлрдкпрі лд є в нмвліи 
кіоі мб’єкрзвлзк, агед гзпкозкіла-
рмо лд мбмв’яжкмвм нмвзлдл лдгарзв-
лм правзрзпщ гм рзт, кмгм віл гзп-
козкілує. На ноакрзуі взлзкаырщ 
взнагкз, кмйз омбмрмгавуі кмеурщ 
нмжзрзвлм правзрзпщ гм кмймгі, еі-
лмк, мпіб ж мпмбйзвзкз нмродбакз і 
р. г. (рмбрм, лд карз гм лзт лдлавзпрі 
рмцм), урік, лд укйагарз ж лзкз роу-
гмвзт гмгмвмоів ж «ноагкарзфлмгм» 
кіокувалля, якд гмпзрщ фапрм пнмпрд-
оігаєрщпя пдодг омбмрмгавуів у ндоім-
гз жагмпродлля козжмвзт явзц ла 
озлку ноауі ра вігнмвіглзт жатзплзт 
гіи омбмрмгавуів, пноякмвалзт ла рак 
жвалу «мнрзкіжауіы» роугмвмгм одпу-
опу. Помрд, уя «ноагкарзфла гмуійщ-
ліпрщ» гмпзрщ фапрм вжагайі лд мбукм-
вйыєрщпя козжмвзкз явзцакз, а є 
нмвпякфаплмы нмйірзкмы багарщмт 
омбмрмгавуів. У жв’яжку іж узк, ла 
омбмру, як ноавзйм, нозикаырщ лапд-
йдлля у віуі 30–40 омків, мпкійщкз, в 
ущмку віуі еілка вед, як ноавзйм, лд 
хукарзкд пмбі фмймвіка, лд нйалува-
рзкд гдкодрлмї вігнупркз, а фмймвік у 
ущмку віуі цд є гмпзрщ жгмомвзк, 
цмб взкмлуварз ваеку сіжзфлу фз 
ілху хкігйзву омбмру. Пмояг іж рзк, 
в ілхзт псдоат омбмрмгавуі лауійы-
ырщпя ла ілхі кардгмоії лапдйдлля. 
Нанозкйаг, лаикаыфз ноауівлзків ла 
нмпагз «куо'єо», «кдлдгедо ж номга-
еу» рмцм, омбмрмгавуі лагаырщ ндод-
вагу мпмбак, кмроі лд гмпягйз 25-
оіфлмгм віку. Ці гії омбмрмгавуів км-
ела нмяплзрз рзк, цм вігнмвіглі 
кардгмоії мпіб лд каырщ гмпвігу омбм-
рз ра уди гмпвіг гйя взкмлалля ном-
нмлмвалмї омбмрз вжагайі лд вваеа-
єрщпя лдмбтіглзк, а, мред, уі мпмбз 
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кмеурщ ноауыварз жа лзжщку жаомбі-
рлу нйару, лд нодрдлгуыфз ла пмуіа-
йщлзи накдр рмцм; 

2) ндодгбафав лапйігкз пвмгм 
гзпкозкілауіилмгм гіялля ра баеав 
їт лапралля. Тмбрм, гзпкозкілуыфз 
мпмбу, цм вмймгіє ноавмк ла ноауы, 
гзпкозкілармо лд йзхд упвігмкйыє 
таоакрдо пвмгм гіялля, мглак, кдоуы-
фзпщ гзпкозкілауіилзк кмрзвмк, 
ндодгбафає ра баеає гмпяглдлля ндв-
лмї номрзноавлмї кдрз. Позкіомк, 
омбмрмгавдущ, пкмомфуыфз ноауівлз-
ків у жв'яжку іж жкілакз в могаліжауії 
взомблзурва і ноауі, жа оівлзт укмв 
номгукрзвлмпрі ноауі і квайісікауії 
ноауівлзків лагає ндодвагу в жайз-
хдллі ла омбмрі пакд ноауівлзків 
фмймвіфмї прарі, взтмгяфз іж рмгм, цм 
пвігмкм баеає улзклурз нмрмфлзт і 
каибурліт кмейзвзт взроар ла ноа-
уівлзущ, нмв’яжалзт іж: жакмлмгавфз-
кз мбкдедллякз жапрмпувалля ноауі 
еілмк, кмроі мбукмвйдлі нпзтмсіжім-
ймгіфлзкз мпмбйзвмпрякз еілмфмгм 
могаліжку; лагалляк еілкак нійщг, в 
рмку взнагку, якцм вмлз в ндопндк-
рзві пралурщ кардоякз рмцм. Окоік 
рмгм, омбмрмгавдущ кмед баеарз ла-
пралля вігнмвіглзт лапйігків, тзблм 
вваеаыфз, цм еілкз лд кмеурщ бурз 
номсдпімлайакз ра жа пвмєы пурры є 
кдлх квайісікмвалзкз, а ракме 
кдлх омжуклзкз, нмпйігмвлзкз ра 
ймгіфлзкз, в нмоівляллі ж ноауівлз-
какз-фмймвікакз. 

Взлзкає нзралля: якцм омбмрм-
гавдущ гзпкозкілує ноауівлзка бдж 
ноякмгм укзпйу, рм фз кмела вваеа-
рз имгм гії гзпкозкілауіилзкз, а 
ноауівлзка в якмпрі едорвз гзпкоз-
кілауії у псдоі ноауі? Якцм укзпймк 
є вмйя, цм пноякмвала ла гмпяглдлля 
лджакмллмгм оджуйщрару рмгм фз ілхм-
гм гіялля, кмрод ноавмнмоухлзк уп-
вігмкйыє, а лдмбдоделіпрщ нмв’я-
жуєрщпя іж лдндодгбафувалзкз од-
жуйщраракз и взоаеаырщпя у рмку, 
цм гзпкозкілармо лд мбкіокмвує оз-
жзк лдпнмгівалмї нмявз номрзноавлм-
гм оджуйщрару имгм гіялщ [8, p. 382–
383], рм ла ноакрзуі кмед взлзкарз 
ракме і лдлавкзпла гзпкозкілауія, 
ніг якмы омжукіырщ гіы, яка «ж пакм-

гм нмфарку лд буйа одайіжмвала ж кд-
рмы гзпкозкілауії, айд її дсдкр ном-
явйяєрщпя ніжліхд» [9, п. 30]. Оред, 
пйіг гіирз взплмвку, цм гзпкозкіла-
уія у псдоі ноауі кмед бурз як укзп-
лмы, рак і лдукзплмы.  

Кдоівлзкз, номвмгяфз сакрзфлм 
гзпкозкілауіилу нмйірзку в могаліжа-
уіят, нмяплыырщ ра взноавгмвуырщ уд 
взроаракз взомблзурва: кмедл омбм-
рмгавдущ баеає, цмб упі ноауівлзкз 
буйз віггалі пноаві, нозлмпзйз гмтіг і 
лд взкагайз б бугщ-якзт пмуіайщлзт 
гаоалріи. Дмпзрщ вдйзка кійщкіпрщ ом-
бмрмгавуів, як жажлафає 
Н. А. Ддкдлщмва, впралмвйыє емопркі 
козрдоії вігбмоу ндопмлайу, ланоз-
кйаг, омбмрмгавуі хукаырщ ноауівлз-
ків жа лапрунлзкз козрдоіякз: вік 
нодрдлгдлра гм 35 омків; фмймвік; вз-
ца мпвіра; жлалля ндопмлайщлмгм кмк-
н'ырдоа ра ілмждклмї кмвз; гмпвіг ом-
бмрз жа сатмк. Вмглмфап, омбмрмгавуі 
ра агкіліпроауія нігнозєкпрв, як ноа-
взйм, лд вваеаырщ багарм козфуцзт 
акрів гзпкозкілауії, кмроі вмлз нмп-
ріилм абм е фапрм жгіиплыырщ ла 
ноакрзуі, гіиплзкз сакракз лдмгла-
кмвмгм правйдлля гм ноауівлзків, рак 
як, ла їтлы гукку, «озлмк гзкрує пвмї 
жакмлз, і кмедл кає ноавм пакмпріилм 
нігбзоарз ндопмлай, номпуварз пнів-
омбірлзків нм као'єолзт птмгат и жві-
йщлярз їт» [10, п. 34–36]. Нанозкйаг, 
ла Кіомвмгоагцзлі еілкз лд кмеурщ 
ла оівлі ж фмймвікакз одайіжмвуварз 
пвмї роугмві ноава ра ілрдодпз. В лау-
кмвзт омжвігкат ж ущмгм нозвмгу ла-
гмймхуєрщпя, цм фмймвікз і еілкз в 
уіи фапрзлі Укоаїлз ноауыырщ у пур-
рєвм оіжлзт номсдпіят, каырщ оіжлі 
кмейзвмпрі номпувалля нм пйуебі, 
еілмк, ла вігкілу віг фмймвіків, оігхд 
жаномхуырщ ла омбмру в ракі гайужі 
дкмлмкікз як роалпнмор фз номкзпйм-
віпрщ. А. В. Яліхдвпщка, Н. В. Ляхдл-
км ра Н. С. Шайікмва лагмймхуырщ ла 
рмку, цм еілкз ла Кіомвмгоагцзлі 
лавірщ у оаккат мглієї номсдпіилмї 
гоунз жавегз мбіикаырщ кдлх нодп-
рзелі нмпагз, аліе фмймвікз, ра, віг-
нмвіглм, мрозкуырщ кдлху жаомбірлу 
нйару, тмфа и взкмлуырщ омбмрз ала-
ймгіфлмї квайісікауії [11, п. 180]. 
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Зауваезкм, цм байалп кмейзвмп-
рди ла озлку ноауі лд є абпмйырлзк, 
агед жакмлмгавпрвм ном ноауы, жабм-
омляыфз омбмрмгавуяк гзпкозкілу-
варз ноауівлзків, урік, ндодгбафає: 
1) кмейзвіпрщ впралмвйдлля пкмомфд-
лмї розваймпрі омбмфмгм фапу (жа оа-
тулмк вйаплзт кмхрів) ла нігнозєкп-
рват і в могаліжауіят гйя еілмк, кмроі 
каырщ гірди вікмк гм фмрзолагуярз 
омків абм гзрзлу-ілвайіга (пр. 51); 
2) жабмомлу жайуфарз гм омбмрз в ліф-
лзи фап вагірлзт еілмк і еілмк, цм 
каырщ гірди вікмк гм рощмт омків 
(пр. 176), мпіб, кмймгхзт віпіклагуярз 
омків (пр. 192), ілхзт кардгмоіи ноа-
уівлзків, ндодгбафдлзт жакмлмгавпр-
вмк (пр. 55); 3) мбмв’яжмк омбмрмгавуя 
взнйафуварз лднмвлмйірлщмку ноауів-
лзку жаомбірлу нйарлы ноз пкмомфд-
ліи розваймпрі цмгдллмї омбмрз в 
ракмку е омжкіоі, як і ноауівлзкак 
вігнмвіглзт кардгмоіи ноз нмвліи 
розваймпрі цмгдллмї омбмрз (пр. 194) і 
р. г.  

Навдгдлі ра ілхі нозкйагз жакм-
лмк ндодгбафдлмї гзпкозкілауії, смо-
кайщлм є номявмк лдоівлмгм правйдл-
ля гм ноауівлзків, мглак, уд лдоівлд 
правйдлля лд вваеаєрщпя гзпкозкіла-
уієы у пдлпі пр. 2-1 КЗнП Укоаїлз ра, 
вігнмвіглм, лд ряглд в якмпрі лапйігку 
– ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ гзпкоз-
кілармоа. Мдрмы ракмгм лдоівлмгм 
правйдлля є: 1) взоівлывалля кмейз-
вмпрди рзт, трм ж рзт фз ілхзт нозфзл 
жлатмгзрщпя ла озлку ноауі лд в оів-
лзт укмват, у нмоівляллі ж ілхзкз 
ноауівлзкакз; 2) жатзпр гдоеавмы 
пмуіайщлзт уіллмпрди, жмкодка, ракзт 
як кардозлпрвм, бйагмнмйуффя гірди, 
хйыб, гукаліжк гм мпіб ж мпмбйзвзкз 
нмродбакз рмцм. Оглак, пйіг лагмйм-
пзрз ла рмку, цм мжлафдлі гії смока-
йщлм є гзпкозкілауіилзкз. Бійщх 
рмгм, ла ноакрзуі взлзкаырщ взнагкз, 
кмйз мжлафдлі жакмллі нігправз гйя 
лдоівлмгм правйдлля кмеурщ бурз ніг-
ґоулряк гйя капхраблмї гзпкозкіла-
уії у псдоі ноауі рзт, трм таоакрдоз-
жуєрщпя в Укоаїлі взпмкзк оівлдк 
кмлкуодлуії ла озлку ноауі. Наибійщ-
хзк фзлмк уя рдлгдлуія пнмпрдоіга-
єрщпя у жатіглзт гдоеават. Вфдлі жвд-

ораырщ увагу ла рд, цм в рми фап, кмйз 
в нмпроагялпщкзт гдоеават багарщмт 
еілмк у номудпі ноаудвйахрувалля 
жанзруырщ ном їт пікдилзи прал, лая-
вліпрщ гірди, у рми ед фап в омжвзлд-
лзт коаїлат пнмпрдоігаєрщпя гмпзрщ 
пуррєвзи номгодп в нмгмйаллі роугм-
вмї гзпкозкілауії ж рак жвалзкз «нд-
одгзлакз». Ндвзляркмвзкз ла ноак-
рзуі є взнагкз, кмйз в жатіглзт коаї-
лат кдоівлзкз, нмбмыыфзпщ жвзлува-
фдлщ в гзпкозкілауії у псдоі ноауі, лд 
жвійщлярзкурщ еілку фз, нозкіомк, 
фмолмхкіомгм ноауівлзка, нодгправ-
лзка кдлхзл, а жвійщлярщ біймгм ра 
гдрдомпдкпуайщлмгм фмймвіка, лавірщ 
якцм віл бугд і бійщх номгукрзвлзк 
ноауівлзкмк [12, п. 323]. Вваеаєкм, 
цм жажлафдла ноакрзка жгіиплдлля 
нмжзрзвлмї гзпкозкілауії, лапноавгі, 
у нмвліи кіоі лд вігнмвігає жапагак, 
жавгалляк ра нозлузнак жакмлмгавфм 
ндодгбафдлмгм лдоівлмгм правйдлля у 
псдоі ноауі. Пмояг іж рзк пйіг взжла-
рз, цм в Укоаїлі, як і в бійщхмпрі єв-
омндипщкзт гдоеав, нмжзрзвла гзп-
козкілауія цд жайзхаєрщпя гмпрарлщм 
нмкіолмы ра жбайалпмвалмы. Позкі-
омк, жакмлмгавудк ндодгбафаырщпя 
квмрз нозимку ла омбмру ілвайігів 
(4 % віг жагайщлмї фзпдйщлмпрі ндопм-
лайу). Поз ущмку ноавзйа цмгм мбм-
в'яжкмвмгм ноаудвйахрувалля ілвайі-
гів нмхзоыырщпя лд ла впіт омбмрм-
гавуів, а йзхд ла рзт, у якзт ноауыє 
бійщхд аліе 8 мпіб (уі омбмрмгавуі 
жмбмв'яжалі ноаудвйахруварз як кілі-
кук мглмгм ілвайіга). 

У жв’яжку іж жажлафдлзк, номнм-
луєкм омжукірз нмлярря гзпкозкіла-
уія у псдоі ноауі в якмпрі укзплмї фз 
лдлавкзплмї гії абм е бджгіяйщлмпрі 
омбмрмгавуя, які ланоавйдлі ла: 
1) жакмлмк лд ндодгбафдлд мбкдедл-
ля ноав і кмейзвмпрди ноауівлзків у 
псдоі роугмвзт ра ілхзт бджнмпдодг-
лщм нмв'яжалзт ж лзкз ноавмвзт віг-
лмпзл, у оджуйщрарі фмгм буйм нмоу-
хдлм оівліпрщ кмейзвмпрди оівлзт 
ноауджгарлзт мпіб у жгіиплдллі лзкз 
пвмїт роугмвзт ноав і пвмбмг; 
2) жакмлмк ндодгбафдлд мбкдедлля 
ноав і кмейзвмпрди ноауівлзків у 
псдоі роугмвзт ра ілхзт бджнмпдодг-
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лщм нмв'яжалзт ж лзкз ноавмвзт віг-
лмпзл, кмрод жгіиплываймпя впундодф 
уійяк, жавгалляк і нозлузнак ракмгм 
мбкдедлля оівлзт кмейзвмпрди, абм 
е нозжвдйм гм гмпяглдлля оджуйщра-
рів, лд ндодгбафдлзт жакмлмк. Цд 
взжлафдлля кмед бурз взкйагдлд 
ракме в якмпрі пндуіайщлмї лмокз, а 
пакд ф. 2 пр. 2-1 КЗнП Укоаїлз. 
Окоік рмгм, ла лаху гукку, гмуійщлм 
гмнмвлзрз гіыфд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз ном ноауы лмокмы ном нм-
жзрзвлу гзпкозкілауіы у псдоі ноа-
уі, в кмроіи взжлафайзпщ бз: жагайщла 
кдра, жавгалля ра нозлузнз жакмллм-
гм лдоівлмгм правйдлля у псдоі ноауі. 

Поз омжкозррі ноавмвмї пурлмпрі 
нмлярря «гзпкозкілауія у псдоі ноа-
уі» пйіг взтмгзрз ж рмгм, цм вкажала 
гзпкозкілауія ілрдонодруєрщпя в кд-
еат лапрунлзт її мжлакмвзт дйдкдл-
рів: 1) гзпкозкілауія мб’єкрзвлм 
номявйяєрщпя у првмодллі укмв лдоі-
влмпрі кмейзвмпрди ноауівлзків, цм 
вмймгіырщ оівлмы номгукрзвліпры, 
якцм уі укмвз лд ндодгбафдлі фзл-
лзк жакмлмгавфзк акрмк; 
2) гзпкозкілауія мб’єкрзвлм взоаеа-
єрщпя у оіжлмку правйдллі гзпкозкі-
лармоа гм ноауівлзків, цм вмймгіырщ 
оівлмы номгукрзвліпры (бдж ноякмї 
вкажівкз ла вігнмвіглу лдоівліпрщ 
правйдлля у жакмлмгавфмку акрі); 
3) гзпкозкілауіила кмгдйщ нмвдгілкз 
гзпкозкілармоа пуб’єкрзв-лм взбугм-

вуєрщпя в имгм пвігмкмпрі ра кає 
мб’єкрзвлд взоаедлля ж гзпкозкіла-
уіилзк укзпймк абм бдж ракмгм; 
4) гзпкозкілауіилзи укзпдй кмед 
бурз мбукмвйдлзи як ундодгедлзк 
правйдлляк гм ноауівлзка фз гоунз 
ноауівлзків, лдлавзпры гм лзт, рак і 
мб'єкрзвлзкз роугмвзкз кмейзвмп-
рякз узт ноауівлзків, які жакмлмга-
вдущ жабмомляє воатмвуварз в муілуі 
омбмрмгавудк кмлкуодлрмпномкме-
лмпрі ноауівлзків; 5) гзпк озкілауія 
у смокайщлмку пдлпі є лдоівлзк пра-
вйдлляк гзпкозкілармоа гм ноауів-
лзка, цм вмймгіє оівлмы номгукрзв-
ліпры ж ілхзкз ноауівлзкакз, якд лд 
палкуімлмвалд гіыфзкз жакмлакз 
(мглак, ндодгбафдлд жакмлмк лдоівлд 
правйдлля кає вігнмвігарз кдрі, жа-
вгалляк ра нозлузнак нмжзрзвлмї 
гзпкозкілауії). 

Чзллд жакмлмгавпрвм ном ноауы 
в фапрзлі жабмомлз гзпкозкілауії у 
псдоі ноауі є лдгмпрарлік і рмку гйя 
взоіхдлля багарщмт ноакрзфлзт ра 
рдмодрзфлзт номбйдк, нмв’яжалзт ж 
гмпйігеувалзк пмуіайщлзк явзцдк у 
псдоі ноауі ра жаилярмпрі, у фзллмку 
жакмлмгавпрві каырщ кіпрзрзпщ: вз-
жлафдлля нмлярря «гзпкозкілауія у 
псдоі ноауі»; таоакрдолі мжлакз уієї 
гзпкозкілауії; взфдонлзи ндодйік 
взнагків нмжзрзвлмї гзпкозкілауії у 
кдеат мглієї лмокз кмгзсікмвалмгм 
жакмлмгавфмгм акру. 
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Вмйзлдущ В. В. Урмфлдлля нмлярря «Дзпкозкілауія у псдоі ноауі» 

У праррі жомбйдлм пномбу урмфлзрз рдокіл «гзпкозкілауія у псдоі ноауі». Взмк-
одкйдлм мпмбйзвмпрі номяву гзпкозкілауії у псдоі ноауі. Ссмокуйщмвалм ояг номнм-
жзуіи цмгм вгмпкмлайдлля фзллмгм жакмлмгавпрва в фапрзлі лдгмнуцдлля гзпкозкіла-
уії у псдоі ноауі. 

Кйюфмві пймва: гзпкозкілауія, ноауівлзк, оівліпрщ, омбмрмгавдущ, роугмві ноавм-
віглмпзлз. 

 
 

 

Вмйшлду В. В. Урмфлдлзд нмлярзя «Дзпкозкзлаузя в псдод роуга» 

В прарщд пмвдохдла нмншрка урмфлзрщ рдокзл «гзпкозкзлаузя в мбйапрз роуга». 
Вшгдйдлш мпмбдллмпрз номявйдлзи гзпкозкзлаузз в псдод роуга. Ссмокуйзомвалш 
нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы гдипрвуыцдгм жакмлмгардйщпрва в фапрз лдгмну-
цдлзя гзпкозкзлаузз в мбйапрз роуга. 

Кйюфдвшд пймва: гзпкозкзлаузя, оабмрлзк, оабмрмгардйщ, оавдлпрвм, роугмвшд 
ноавммрлмхдлзя. 

 
 

Volynetc V. Clarification of the пoncept "Discrimination in employment» 

The article have attempted to clarify the concept of ―discrimination in the labour 
sphere‖. The peculiarities of discrimination demonstration in the labour sphere have been 
singled out. The range of proposals have been formulated related to the current legislation 
improvement concerning the discrimination non-admission in the labour sphere.  

Key words: discrimination, employee, equality, employer, labour legal relationshiо.


