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У пзпрдкі номгмймхдлзт ра гд-

кйаомвалзт в Укоаїлі пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт одсмок, номвіглд кіпуд 
ваорм лагарз одсмокі озлку ноауі, 
яка кає ґоулруварзпя ла якіплмку ра 
жкіпрмвлмку ланмвлдллі ноава ла 
ноауы ра ілхзт роугмвзт ноав, жмк-
одка, ноава ла проаик [1, п. 17-18], 
[2].  Як нмкажує  кіелаомглзи ра 
лауімлайщлзи гмпвіг, ноавм ла проаик 
є лаибійщх ваейзвзк у кмлрдкпрі 
жатзпр пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ноав 
ра ілрдодпів ноауыыфзт.  На вігкілу 
віг ноава ла ноауы, ноавм ла проаик 
кає ноавмжатзплзи, ноавмвіглмвйы-
вайщлзи таоакрдо. 

Ср. 44 Кмлпрзрууії Укоаїлз [3] 
впралмвйыє, цм рі, трм ноауыє, каырщ 
ноавм ла проаик гйя жатзпру пвмїт 
дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт ілрдодпів. 
Пмоягмк жгіиплдлля ноава ла проаик 
впралмвйыєрщпя жакмлмк ж уоатувал-
ляк лдмбтіглмпрі жабджндфдлля лауі-
млайщлмї бджндкз, мтмомлз жгмомв'я, 
ноав і пвмбмг ілхзт йыгди. Поз ущм-
ку літрм лд кмед бурз нозкухдлзи 
гм уфапрі абм гм лдуфапрі у проаику, а 
жабмомла проаику кмейзва йзхд ла 
нігправі жакмлу. Такзк фзлмк, кмела 
кмлпраруварз,  ноавм ла проаик є ва-
ейзвзк пмуіайщлм-ноавмвзк ваедйдк 

внйзву ноауівлзків ла омбмрмгавуя 
ноз нмоухдллі пвмїт жакмллзт ноав 
ра ілрдодпів у псдоі ноауі.  

З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла 
проаик є мглзк іж лаибійщх ваейз-
взт роугмвзт ноав ноауыыфзт [4], 
[5], [6, п. 233-235], цм пноякмвалд ла 
жбайалпувалля ноав ра ілрдодпів ом-
бмрмгавуів і ноауівлзків у псдоі ноа-
уі [7, п. 13-16], [8], нмпзйдлля  дсдк-
рзвлмпрі ра гмпрунлмпрі упієї пзпрдкз 
роугмвзт ноав. 

Загайщлі жакмлмгавфі нознзпз 
цмгм ноава ла проаик жакоінйдлі у 
Закмлі Укоаїлз віг 3 бдоджля 1998 
омку  №137/98-ВР  «Пом нмоягмк 
взоіхдлля кмйдкрзвлзт роугмвзт  
пнмоів (кмлсйікрів)» ( гайі – Закмл 
№137/98-ВР) [9], якзи взжлафає   
ноавмві   і    могаліжауіилі    жапагз 
сулкуімлувалля  пзпрдкз  жатмгів нм 
взоіхдллы кмйдкрзвлзт роугмвзт 
пнмоів (кмлсйікрів) і пноякмвалзи ла 
жгіиплдлля  вжаєкмгії прмоіл пмуіайщ-
лм-роугмвзт віглмпзл  у  номудпі  
водгуйывалля  кмйдкрзвлзт роугмвзт 
пнмоів (кмлсйікрів), цм взлзкйз кіе 
лзкз. Такме ваорм жауваезрз, цм 
лмокз Закмлу  №137/98-ВР нмхз-
оыырщпя  ла  лаикалзт ноауівлзків  
ра   могаліжауії,   урвмодлі   лзкз   
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вігнмвіглм   гм жакмлмгавпрва гйя 
нодгправлзурва і жатзпру їт ілрдодпів, 
ра ла омбмрмгавуів, могаліжауії омбм-
рмгавуів ра їт мб'єглалля. 

З ноавмвмї рмфкз жмоу, ноавм ла 
проаик пноякмвалд ла: 1) омжвзрмк, 
дсдкрзвліпрщ ра гієвіпрщ ноава ла 
ноауы ра ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж 
лзк роугмвзт ноав; 2) нмндодгедлля 
ноавмнмоухдлщ у псдоі ноауі; 3) нм-
ндодгедлля взлзклдлля роугмвзт 
пнмоів (кмлсйікрів); 4) смокувалля 
якіплмгм пмуіайщлмгм гіаймгу кіе ом-
бмрмгавудк ла ноауівлзкакз у псдоі 
ноауі;  5) жатзпр ноава ла ноауы ра 
ілхзт ріплм нмв’яжалзт іж лзк роугм-
взт ноав; 6) омжвзрмк лмвірлщмгм 
роугмвмгм жакмлмгавпрва, якд б буйм 
пноякмвалд ла нмндодгедлля взлзк-
лдлля роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів) 
рмцм. Опмбйзвм ваейзвзк ноавм ла 
проаик взгаєрщпя в укмват роалпсм-
окауіилзт номудпів у пупнійщпрві ра 
гдоеаві у псдоі ноауі. Дм рмгм е, їт 
жлафла фапрзла є гдпроукрзвлзкз. 
Пмвлмы кіомы уд  прмпуєрщпя озлку 
ноауі, якзи  ндодбуває  у пзпрдкліи 
козжі, цм взкйзкалм козжмы номсд-
піилмї мпвірз ра лаукз, вігпурліпры 
кмрзвауії, лайделзт укмв ноауі, нм-
пзйдлмы жмвліхлщмы роугмвмы кіг-
оауієы рмцм. Офдвзглм, цм козжмві 
номудпз цмгм озлку ноауі жлафлм 
упкйаглыырщ кдталіжкз одайіжауії 
ноава ра ноауы ра ілхзт роугмвзт 
ноав, жомпралля фзпдйщлмпрі їт нмоу-
хдлщ. За ракзт мбправзл,  првмоыєрщ-
пя  ніггоулря гйя взлзклдлля роугм-
взт пнмоів (кмлсйікрів), рдлгдлуія гм 
жомпралля їт кійщкмпрі є гмпзрщ пріи-
кмы [10]. Поз ущмку, жагомжйзві  вз-
кйзкз ла озлку ноауі, у рмку фзпйі 
лдгмпрунліпрщ роугмвзт ноав,  вігпу-
рліпрщ лайделзт укмв ноауі нмпзйы-
варзкурщ рдлгдлуіы цмгм роугмвзт 
пнмоів (кмлсйікрів). Нд пнозяє  вз-
оіхдллы вігнмвіглзт номбйдк іплуы-
фзи Кмгдкп жакмлів ном ноауы Укоа-
їлз, якзи буйм утвайдлм цд 
10.12. 1971 о. (гайі – КЗнП Укоаї-
лз») [11] ра гм  мплмвлзт роугмвзт 
ноав віглмпзрщ  ракі ноава як: «ноавм 
ла вігнмфзлмк вігнмвіглм гм жакмлів 
ном мбкдедлля омбмфмгм гля ра ом-

бмфмгм рзеля і ном цмоіфлі мнйафу-
валі вігнупркз, ноавм ла жгмомві і 
бджндфлі укмвз ноауі, ла мб'єглалля 
в номсдпіилі пнійкз ра ла взоіхдлля 
кмйдкрзвлзт роугмвзт кмлсйікрів 
(пнмоів) у впралмвйдлмку жакмлмк 
нмоягку, ла уфапрщ в уноавйіллі нігн-
озєкпрвмк, упралмвмы, могаліжауієы, 
ла кардоіайщлд жабджндфдлля в нм-
оягку пмуіайщлмгм проатувалля в пра-
омпрі, а ракме у оажі твмомбз, нмвлмї 
абм фапркмвмї вроарз ноауджгарлмпрі, 
ла кардоіайщлу гмнмкмгу в оажі бдж-
омбірря, ла ноавм жвдолдлля гм пугу 
гйя взоіхдлля роугмвзт пнмоів лджа-
йделм віг таоакрдоу взкмлувалмї 
омбмрз абм жаикалмї нмпагз, коік 
взнагків, ндодгбафдлзт жакмлмгавпр-
вмк, ра ілхі ноава, впралмвйдлі жакм-
лмгавпрвмк». Вмглмфап, ноавм ла 
проаик у лщмку вігпурлє, цм нмяплы-
єрщпя гдкйаоарзвліпры ущмгм ноава жа 
оагялпщкмгм ндоімгу. І йзхд жа озл-
кмвзт укмв, кмела гмвмозрз ном од-
айщліпрщ ущмгм ноава. Ражмк іж рзк, 
ноакрзка могаліжауії ра номвдгдлля 
проаиків жайзхаєрщпя в Укоаїлі лдгм-
прарлщм кмлпроукрзвлмы [12]. Сдодг  
нозфзл лддсдкрзвлмпрі проаиків, 
воажйзвіпрщ  ноава ла проаик, цм 
нмв’яжалм іж лапрунлзк: вігпурліпрщ 
дсдкрзвлмї ра гієвмї одсмокз озлку 
ноауі;  лаявліпрщ пкйаглмгм, жапраоі-
ймгм роугмвмгм жакмлмгавпрва, якд лд 
пнозяє дсдкрзвлмпрі пзпрдкз роугм-
взт ноав; вігпурліпрщ дсдкрзвлзт ра 
гмпрунлзт ыозозпгзкауилзт кдталі-
жків водгуйывалля роугмвзт пнмоів 
(кмлсйікрів) вігпурліпрщ дсдкрзвлмї 
вжаєкмгії іж ілхзкз роугмвзкз ноа-
вакз;  вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм жакм-
лмгавфмгм жабджндфдлля ноава ла 
проаик;  пкйагліпрщ кдталіжків одайі-
жауії, гаоалрувалля, ноавмвмї мтмом-
лз; лддсдкрзвліпрщ кдталіжків жатзп-
ру роугмвзт ноав; вігпурліпрщ якіплзт 
кдталіжків жатзпру роугмвзт ноав в 
укмват проаику рмцм.    

Ваорм нігкодпйзрз, цм ж нмжзуії 
пщмгмгдлля угмпкмлайдлля ноава ла 
проаик гмодфлм омжгйягарз у кмл-
рдкпрі лмвірлщмї одсмокз озлку ноа-
уі, яка б жлафлм нмпзйзйа б   дсдкрз-
вліпрщ упієї пзпрдкз роугмвзт ноав, а 
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ракме пуфаплмї кмгзсікауії роугмвмгм 
жакмлмгапрва.  Агед, дсдкрзвліпрщ ра 
гієвіпрщ каибурлщмгм Тоугмвмгм км-
гдкпу ( гайі – ТК)[13]  бугд жайдеа-
рз віг рмгм, лапкійщкз пзпрдклм, гмп-
рарлщм ра гмпрунлм бугурщ жакйагдлі 
лмокз цмгм номудгуо водгуйывалля 
роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів).  

 Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукм-
вм-рдмодрзфлд гмпйігедлля ноава ла 
проаик в укмват пщмгмгдлля. У ыоз-
гзфліи йірдоаруоі жажлафдла номбйд-
карзка  фапркмвм омжгйягайапя у 
ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів як: 
В. М. Алгоіїв, В. С. Вдлдгікрмв, 
С. В. Вдлдгікрмв, С. Я. Ваведл-     
фук, С. В. Взхлмвдущка, І. В. Зуб, 
М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык,  В. В. Ла-
жмо, Л. І. Лажмо,  С. С. Луках, 
А. Р. Мауык, С. М. Сзлфук, О. В. Тз-
цдлкм, Н. М. Хурмоял, П. Д. Пзйз-
ндлкм, С. В. Пмнмв, С. М. Позйзнкм,  
О. І. Помудвпщкзи, В. О. Помудвпщ-
кзи, Г. І. Чалзхдва, В. І. Щдобзла,  
О. М. Яомхдлкм ра іл. Нд жваеаыфз 
ла вагмкзи вкйаг узт ра ілхзт вфд-
лзт у  омжвзрмк гмкрозлз роугмвмгм 
ноава,  у рмку гмкрозлз водгуйывал-
ля роугмвзт пнмоів (кмлсйікрів), 
уоатмвуыфз прал ра гзлакіку пупні-
йщлм-роугмвзт ндодрвмодлщ, двмйы-
уіилмку омжвзрку озлку ноауі, гд-
кйаомвалзк лакіоак цмгм могаліжауії 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт одсмок, омж-
взрку лмвірлщмгм роугмвмгм жакмлм-
гавпрва, номбйдкарзка цмгм угмпкм-
лайдлля ноава ла проаик  нмродбує 
лайделмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля ра лаукмвм-рдмодрзф-
лмгм омжв’яжалля.  

Напакндодг, ваорм вігжлафзрз, 
цм у ыозгзфліи йірдоаруоі омжгйяга-
ырщпя оіжлі нігтмгз гм омжукілля 
кардгмоії «проаик».  За пвмєы пурры, 
рдокіл «проаик» ( алг. strike) ндовіп-
лм – жавгаварз угаоу, вгаоярз ж пз-
ймы, жгмгмк – кмйдкрзвла вігкмва віг  
ноауі [14, п. 656]. П. Д. Пзйзндлкм, 
В. Я. Буоак ра ілхі вфдлі  лагмймху-
ырщ ла рмку, цм «проаик є коаилік 
жапмбмк взоіхдлля кмййдкрзвлмгм 
роугмвмгм пнмоу і нмвяжалзи іж пдо-
имжлзкз лапйігкакз як гйя омбмрм-
гавуя, рак і гйя ноауівлзків» [15, 

п. 464]. К. Ю. Мдйщлзк вігжлафає, цм 
проаик – уд рзкфапмвд кмйдкрзвлд 
гмбомвійщлд нознзлдлля омбмрз ноа-
уівлзкакз (лдвзтіг ла омбмру, лдвз-
кмлалля пвмїт мбмв’яжків) нігнозєкп-
рва, уплмвз, могаліжауії (проукруолмгм 
нігомжгійу) ж кдрмы взоіхдлля кмйд-
крзвлмгм роугмвмгм  пнмоу (кмлсйік-
ру) [16, п. 474]. Н. Б. Бмймріла пноа-
вдгйзвм акудлрує увагу ла рмку, цм 
проаик кмед бурз омжнмфарм, якцм 
нозкзолі номудгуоз  лд нозжвдйз гм 
взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм 
пнмоу (кмлсйікру) абм вйаплзк фз 
унмвлмваедлзи лзк могал ( нодгпра-
влзк) утзйяєрщпя віг нозкзолзт 
номудгуо фз лд взкмлує угмгз, гмпя-
глурмї в тмгі  взоіхдлля кмйдкрзвлм-
гм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру). Та-
кме гмпйіглзуя нмгійяє жакмлмгавфд 
омжукілля рдокілу «проаик» [17, 
п. 822]. Н. М. Швдущ лавмгзрщ ракі 
мплмвлі озпз проаику як: рзкфапм-
віпрщ, кмйдкрзвліпрщ гіи уфаплзків 
проаику, гмбомвійщліпрщ, могаліжмва-
лзи таоакрдо, номвдгдлля проаику 
йзхд ноауыыфзкз лаикалзкз ноа-
уівлзкакз [18, п. 8].  У ыозгзфліи 
йірдоаруоі ракме нігкодпйыєрщпя, цм 
проаик є пкйагмвзк дйдкдлрмк ілпрз-
руру кмйдкрзвлзт роугмвзт пнмоів і 
кмлсйікрів; віл нознупрзкзи рійщкз 
у кдеат вед іплуыфмї кмйдкрзвлмї 
роугмвмї омжбіелмпрі  и кмед кіпрзрз 
йзхд взкмгз, цм взнйзваырщ ж роу-
гмвзт віглмпзл [19, п. 23]. За ракзт 
мбправзл ноавм ла проаик є ваейз-
вмы пкйагмвмы ноавмпуб’єкрлмпрі 
ноауівлзків, цм вігмбоаеає її пндуз-
сіфліпрщ як роугм-ноавмвмї кардгмоії 
[20, п. 148-170].  

Такме ваорм нігкодпйзрз, цм жа-
кмлмгавфі мплмвз одайіжауії ра гаоал-
рувалля ноава ла проаик взжлафдлі  
ла нігправі омжгійу ІІІ  «Сроаик» За-
кмлу №137/98-ВР (пр.пр. 17- 28). Пм-
ндохд, жакмлмгавдущ гає йдгайщлд 
взжлафдлля рдокілу «проаик» рзкфа-
пмвд кмйдкрзвлд  гмбомвійщлд  ноз-
нзлдлля омбмрз ноауівлзкакз (лдвз-
тіг ла омбмру, лдвзкмлалля пвмїт 
роугмвзт мбмв'яжків) нігнозєкпрва,  
упралмвз,  могаліжауії  (проукруолмгм 
нігомжгійу) ж кдрмы взоіхдлля кмйд-
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крзвлмгм роугмвмгм   пнмоу (кмлсйі-
кру).  Поз ущмку, проаик жапрмпмву-
єрщпя як коаиліи жапіб (кмйз  впі ілхі 
кмейзвмпрі взфдоналм)  взоіхдлля  
кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу (кмл-
сйікру) у жв'яжку ж вігкмвмы омбмрм-
гавуя абм унмвлмваедлмї лзк мпмбз, 
могаліжауії омбмрмгавуів, мб'єглалля 
могаліжауіи омбмрмгавуів   жагмвмйщ-
лзрз взкмгз лаикалзт   ноауівлзків 
абм унмвлмваедлмгм  лзкз  могалу, 
номспнійкз, мб'єглалля номспніймк 
фз унмвлмваедлмгм лды (лзкз) мога-
лу [21], [22], [23]. Пм-гоугд, проаик 
кмед   бурз  омжнмфарм,  якцм  ноз-
кзолі номудгуоз  лд нозвдйз  гм 
взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм 
пнмоу (кмлсйікру) абм омбмрмгавдущ 
абм унмвлмваедла лзк мпмба, могалі-
жауія омбмрмгавуів, мб'єглалля мога-
ліжауіи омбмрмгавуів утзйяєрщпя віг 
нозкзолзт номудгуо абм  лд  взкм-
лує  угмгз,  гмпяглурмї  в  тмгі  вз-
оіхдлля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм 
пнмоу (кмлсйікру). Пм-родрє, оіхдл-
ля ном мгмймхдлля проаику ла нігн-
озєкпрві нозикаєрщпя жа нмгалляк  
взбмолмгм  могалу ндовзллмї номс-
пнійкмвмї могаліжауії (номспнійкмвм-
гм  нодгправлзка) фз  ілхмї могаліжа-
уії лаикалзт ноауівлзків, унмвлмва-
едлмї нодгправйярз  ілрдодпз лаика-
лзт ноауівлзків, жагайщлзкз жбмоакз 
(кмлсдодлуієы) лаикалзт   ноауів-
лзків хйятмк гмймпувалля і вваеа-
єрщпя нозилярзк, якцм жа лщмгм  
номгмймпувайа  бійщхіпрщ лаикалзт 
ноауівлзків абм гві родрзлз  гдйдга-
рів  кмлсдодлуії. Ріхдлля  ном мгм-
ймхдлля проаику мсмокйяєрщпя ном-
рмкмймк. У рми ед фап, одкмкдлгауії 
цмгм мгмймхдлля фз лдмгмймхдлля  
гайуждвмгм абм рдозрмоіайщлмгм 
проаику нозикаырщпя ла гайуждвмку   
абм рдозрмоіайщлмку оівлят ла кмл-
сдодлуії, жбмоат, нйдлукі фз ілхмку 
взбмолмку   могалі   нодгправлзків 
лаикалзт  ноауівлзків  ра/абм номс-
пніймк і лагпзйаырщпя вігнмвіглзк 
роугмвзк  кмйдкрзвак  фз номспній-
как. Нікмгм лд кмед бурз нозкухдлм 
гм уфапрі абм гм лдуфапрі у проаику. 
Оогал (мпмба), якзи  мфмйыє  проаик, 
жмбмв'яжалзи  нзпщкмвм нмндодгзрз  

омбмрмгавуя  абм  унмвлмваедлу  лзк 
мпмбу,могаліжауіы омбмрмгавуів, мб'є-
глалля могаліжауіи омбмрмгавуів лд 
ніжліх як жа пік глів гм нмфарку 
проаику, а у оажі нозилярря оіхдлля 
ном проаик ла бджндодовлм гіыфмку 
взомблзурві – жа н'ярлагуярщ глів. 

Пм-фдрвдорд, омбмрмгавдущ   абм   
унмвлмваедла   лзк   мпмба,  могалі-
жауія омбмрмгавуів,  мб'єглалля  мо-
галіжауіи  омбмрмгавуів жмбмв'яжалі у 
лаикмомрхзи   промк   нмндодгзрз   
нмпрафайщлзків   і  пнмезвафів, роал-
пнморлі могаліжауії, а ракме ілхі жа-
ілрдодпмвалі нігнозєкпрва, упралмвз,   
могаліжауії  цмгм  оіхдлля  лаикалзт  
ноауівлзків  ном мгмймхдлля проаи-
ку.  Ражмк іж рзк, кіпудндодбувалля 
ніг  фап  проаику ноауівлзків,  які 
бдоурщ у лщмку уфапрщ, взжлафаєрщпя 
могалмк (мпмбмы), цм кдоує проаи-
кмк, жа нмгмгедлляк іж омбмрмгав-
удк. Пм-н’ярд, проаик ла нігнозєкпрві 
мфмйыє могал (мпмба), цм взжлафа-
єрщпя жагайщлзкз   жбмоакз   (кмлсд-
одлуієы)  лаикалзт  ноауівлзків  
ноз нозиляррі оіхдлля ном мгмйм-
хдлля проаику. Гайуждвзи фз  рдоз-
рмоіайщлзи  проаик мфмйыє (кммогз-
лує) могал (мпмба),  взжлафдлзи  
кмлсдодлуієы,  жбмоакз,  нйдлукмк  
фз  ілхзк взбмолзк могалмк нодг-
правлзків лаикалзт ноауівлзків, 
номспнійкмвзт фз  ілхзт  могаліжа-
уіи  ноауівлзків,  унмвлмваедлзт   
нодгправйярз вігнмвіглі роугмві км-
йдкрзвз. Оогал (мпмба),  цм мфмйыє 
проаик, гіє ніг фап проаику в кдеат 
лайлелзт ноав,  ілсмокує  ноауів-
лзків  ном  тіг взоіхдлля кмйдкрзв-
лмгм роугмвмгм пнмоу (кмлсйікру). 
Поз ущмку, пйіг лагмймпзрз, цм нмв-
лмваедлля могалу (мпмбз) як кдоів-
лзка проаику нознзляырщпя,  якцм  
прмомлз  нігнзпайз  угмгу  ном  вод-
гуйывалля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм 
пнмоу (кмлсйікру), а ракме у оажі 
нозилярря оіхдлля ном вігкілу абм 
ном нознзлдлля проаику. Пм-хмпрд, 
ніг фап  проаику   прмомлз   кмйдкрз-
влмгм   роугмвмгм   пнмоу (кмлсйік-
ру)  жмбмв'яжалі номгмвеуварз нмхук 
хйятів имгм взоіхдлля, взкмозпрм-
вуыфз гйя ущмгм упі лаявлі кмейзвм-
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прі. Угмга ном взоіхдлля кмйдкрзв-
лмгм роугмвмгм пнмоу  (кмлсйікру) 
нігнзпуєрщпя   кдоівлзкмк   абм  іл-
хзк  нмвлмваелзк  нодгправлзкмк 
могалу,  цм  мфмйыє  проаик,  і омбм-
рмгавудк абм унмвлмваедлмы лзк 
мпмбмы,  гмймвмы  могаліжауії омбмрм-
гавуів, мб’єглалля могаліжауіи омбм-
рмгавуів. Пм-пщмкд, лджакмллзкз 
взжлаырщпя проаикз: мгмймхдлі  ж  
взкмгакз  ном  жкілу  кмлпрзрууіи-
лмгм  йагу, гдоеавлзт  кмогмлів  ра   
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм   
упромы Укоаїлз, а ракме ж взкмгакз, 
цм нмоухуырщ ноава йыгзлз;  мгм-
ймхдлі   бдж   гмгдоеалля    лаика-
лзкз    ноауівлзкакз, номспнійкмы,   
мб'єглалляк   номспніймк   фз  унмв-
лмваедлзкз  лзкз могалакз нмйм-
едлщ Закмлу  №137/98-ВР; омжнмфарі    
ж    нмоухдлляк    лаикалзкз    ноа-
уівлзкакз, номспнійкмы,   мб'єглал-
ляк   номспніймк   фз  унмвлмваед-
лзкз  лзкз могалакз взкмг лмок 
Закмлу  №137/98-ВР; які  мгмймхдлі  
ра/абм  номвмгярщпя  ніг  фап   жгіип-
лдлля нозкзолзт номудгуо. Пм-
вмпщкд, жаява  омбмрмгавуя абм унмв-
лмваедлмї лзк мпмбз, могаліжауії ом-
бмрмгавуів,  мб'єглалля  могаліжауіи  
омбмрмгавуів  ном взжлалля проаику 
лджакмллзк омжгйягаєрщпя у пугмвм-
ку нмоягку. Сноава цмгм  уієї  жаявз  
нмвзлла  бурз   омжгйялура   пугмк, 
вкйыфаыфз промкз ніггмрмвкз пноавз 
гм пугмвмгм омжгйягу, лд ніжліх як у 
пдкзгдллзи промк.  Поз ущмку, віг-
нмвіглд оіхдлля жмбмв'яжує уфаплзків  
проаику  нозилярз  оіхдлля  ном  
нознзлдлля абм вігкілу мгмймхдлмгм 
проаику,  а ноауівлзків омжнмфарз  
омбмру  лд  ніжліхд лапрунлмї  гмбз  
ніпйя  гля  воуфдлля  кмнії оіхдлля 
пугу могалмві (мпмбі), цм мфмйыє 
проаик. Вмглмфап, жабмомляєрщпя 
номвдгдлля проаику:  жа  укмв,  якцм  
нознзлдлля ноауівлзкакз  омбмрз  
првмоыє  жагомжу  езрры  і  жгмомв'ы  
йыгди, гмвкіййы абм ндодхкмгеає  
жанмбігаллы  прзтіилмку  йзту,  ава-
оіяк, карапромсак, днігдкіяк ра дні-
жммріяк фз йіквігауії їт лапйігків; 
ноауівлзків (коік рдтліфлмгм ра мб-
пйугмвуыфмгм ндопмлайу) могалів 

номкуоаруоз,  пугу,  Збомилзт Сзй 
Укоаїлз, могалів гдоеавлмї вйагз, 
бджндкз ра ноавмнмоягку, а ракме у  
оажі  мгмймхдлля  лагжвзфаилмгм 
пралу Вдотмвла Рага Укоаїлз абм 
Поджзгдлр Укоаїлз кмеурщ  жабмом-
лзрз  номвдгдлля  проаиків  ла промк,  
цм лд ндодвзцує мглмгм кіпяуя.  
Пмгайщха жабмомла кає бурз птвайд-
ла  пнійщлзк  акрмк  Вдотмвлмї  Рагз  
Укоаїлз  і  Поджзгдлра Укоаїлз.  У  
оажі  мгмймхдлля  вмєллмгм пралу 
аврмкарзфлм лапрунає жабмомла ном-
вдгдлля проаиків гм кмкдлру имгм 
вігкілз. У узт взнагкат і кмйз одкм-
кдлгауії Науімлайщлмї пйуебз нмпд-
одглзурва і  нозкзодлля (гайі – 
НСПП)   цмгм взоіхдлля  кмйдкрз-
влмгм  роугмвмгм  пнмоу (кмлсйікру) 
прмомлакз лд воатмвалм,   НСПП 
жвдораєрщпя  іж  жаявмы ном взоіхдл-
ля кмйдкрзвлмгм роугмвмгм пнмоу 
(кмлсйікру) вігнмвіглм гм Вдотмвлм-
гм  Сугу  Аврмлмклмї  Рдпнубйікз 
Козк, мбйаплмгм, Кзївпщкмгм і Сдвап-
рмнмйщпщкмгм кіпщкмгм пугу (пр. 24 
Закмлу №137/98-ВР). Сйіг лагмйм-
пзрз, цм вкажала лмока лд вігнмвігає 
пзпрдкі пугмупромы, яка жакоінйдла 
Закмлмк Укоаїлз «Пом пугмупроіи ра 
праруп пуггів», жмкодка Гйаві 3. Змк-
одка, ф. 2 пр. 26 жгагалмгм Закмлу 
взжлафдлм, цм андйяуіилзкз пугакз 
ж омжгйягу узвійщлзт і козкілайщлзт 
пноав, а ракме пноав ном агкіліпроа-
рзвлі ноавмнмоухдлля є андйяуіилі 
пугз, які урвмоыырщпя в андйяуіилзт 
мкоугат. 

На кмкдлр ніггмрмвкз вкажалмї 
праррі гіырщ андйяуіилі пугз в Аврм-
лмкліи Рдпнубйіуі Козк ра Андйя-
уіилзи пуг кіпра Сдвапрмнмяй (іж 
воатувалляк Закмлу Укоаїлз «Пом 
жабджндфдлля ноав і пвмбмг гомкагял 
ра ноавмвзи одезк ла рзкфапмвм 
мкунмваліи рдозрмоії Укоаїлз» Анд-
йяуіилі пугз в мбйапрят ра кіпрі Кзє-
ві. 

Вігнмвіглм гм Укажу Поджзгдлра 
Укоаїлз віг 29.12.2017 омку жа 
№452/2017 «Пом йіквігауіы андйя-
уіилзт пугів ра урвмодлля андйяуіи-
лзт пугів в андйяуіилзт мкоугат» в 
Укоаїлі бугурщ првмодлі андйяуіилі 



Конституційне право на страйк: науково-теоретичний аспект 
 

 

           83  

пугз в андйяуіилзт мкоугат. Андйя-
уіилі мкоугз жбігаырщпя іж агкіліпр-
оарзвлм-рдозрмоіайщлзк нмгіймк жа 
взляркмк Кзївпщкмгм андйяуіилмгм 
пугу, цм вкйыфає в пдбд кіпрм Кзїв 
ра Кзївпщку мбйапрщ. Помудп првм-
одлля пугів в андйяуіилзт мкоугат  і 
ндодвдгдлля гм лзт пуггів розває. 

Сакд рмку НСПП кає іж  жаявмы 
ном взоіхдлля кмйдкрзвлмгм роугм-
вмгм пнмоу (кмлсйікру) жвдорарзпя гм 
вігнмвіглмгм пугу андйяуіилмгм мкоу-
гу, мпкійщкз пугів, які вкажалі в пр. 24 
Закмлу №137/98-ВР лд іплує. Ввва-
еаєкм жа гмуійщлд влдпрз жкілз у 
пр. 24 Закмлу №137/98-ВР, нозвівхз 
її у вігнмвігліпрщ іж лмокакз Кмлпрз-
рууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз 
«Пом пугмупроіи ра праруп пуггів». 
Пм-гдв’ярд, уфапрщ у проаику ноауів-
лзків,  жа взляркмк проаиків, взжла-
лзт пугмк   лджакмллзкз,   лд   омжг-
йягаєрщпя  як  нмоухдлля  роугмвмї 
гзпузнйілз  і  лд  кмед  бурз   нігп-
равмы гйя   нозряглдлля   гм гзпуз-
нйілаолмї вігнмвігайщлмпрі. За  оі-
хдлляк  лаикалзт  ноауівлзків  фз  
номспнійкз кмед бурз урвмодлм 
проаикмвзи смлг ж гмбомвійщлзт 
влдпків і нмедорвувалщ.  За ноауів-
лзкакз, які лд боайз уфапрі у проаи-
ку, айд у жв'яжку ж  имгм  номвдгдлляк  
лд  кайз  кмейзвмпрі взкмлуварз 
пвмї роугмві мбмв'яжкз,  жбдоігаєрщпя 
жаомбірла нйара у омжкіоат лд  лзефд  
віг упралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк ра 
кмйдкрзвлзк гмгмвмомк, укйагдлзк 
ла ущмку нігнозєкпрві,  як жа фап 
номпрмы лд ж взлз ноауівлзка. Пм-
гдпярд, могаліжауія проаику, взжлалм-
гм пугмк лджакмллзк, абм уфапрщ у 
лщмку є нмоухдлляк роугмвмї гзп-
узнйілз. Чап проаику  ноауівлзкак,  
які  бдоурщ  у  лщмку  уфапрщ,  лд 
мнйафуєрщпя. Чап уфапрі  ноауівлзка 
у проаику, цм   взжлалзи   пугмк лд-
жакмллзк,   лд  жаоатмвуєрщпя  гм  
жагайщлмгм  і  бджндодовлмгм роугмвм-
гм праеу.   

Такзк фзлмк, ноавм ла проаик – 
уд кмлпрзрууіилд ноавм, цм ндодгба-
фає кмейзвіпрщ  ноауівлзків  рзкфа-
пмвм  кмйдкрзвлм ра гмбомвійщлм  
нознзлзрз омбмру,  ж  кдрмы  взоі-

хдлля  кмйдкрзвлмгм роугмвмгм   
пнмоу (кмлсйікру) у нмоягку ндодг-
бафдлмку жакмлмк.   Оред, мплмвлз-
кз мжлакакз ноава ла проаик є ла-
прунлі: 1)  є кмлпрзрууіилзк пмуіа-
йщлзк ноавмк;  2) пноякмвуєрщпя у 
омжвзрмк ноава ла ноауы, жатзпр роу-
гмвзт ноав; 3) пуб’єкракз одайіжауії є 
ноауыыфі; 4)ндодгбафає рзкфапмвд 
кмйдкрзвлд ра гмбомвійщлдлля ноз-
нзлдлля омбмрз ( взкмлалля укмв 
роугмвмгм гмгмвмоу; 5) гаоалруєрщпя 
ла кіелаомглм-ноавмвмку ра кмлпрз-
рууіилм-ноавмвмку оівлят; 6) кдталі-
жкз одайіжауії, гаоалрувалля ра ноа-
вмвмї мтмомлз взжлафаырщпя ла нігп-
раві лмок Кмлпрзрууії ра ілхзт жакм-
лів Укоаїлз; 7) таоакрдозжуєрщпя 
лаявліпрщ пндуіайщлзт кдталіжків 
цмгм одайіжауії, гаоалрувалля ра ноа-
вмвмї мтмомлз; 8) одайіжауія ущмгм 
ноава номвагзрщпя іж уоатувалляк 
нмймедлщ  жакмлів у псдоі ноауі; 
9) як ноавзйм, лд внйзває ла прал 
гмрозкалля ілхзт роугмвзт ноав 
ноауівлзків; 10) нігйягає кмлірмозл-
гу, лагйягу ра кмлромйы. 

Ваорм гмгарз, цм іплуыфзи ном-
дкр ТК лд кіпрзрщ фіркмгм ра лайде-
лмгм кдталіжку одайіжауії ноауівлз-
какз ноава ла проаик.  Тмку, лмвір-
ліи номудп кмгзсікауії  роугмвмгм 
жакмлмгавпрва, вкажує ла ваейзвіпрщ 
нмгайщхмгм номудпу угмпкмлайдлля 
жакмлмгавфмгм одгуйывалля ноава ла 
проаик, кдталіжків имгм одайіжауії, 
гаоалрувалля, ноавмвмї мтмомлз [24, 
п. 12-14], уоатмвуыфз кіелаомглзи 
ра лауімлайщлзи гмпвіг.  

Тдлгдлуіякз угмпкмлайдлля ноа-
ва ла проаик є лапрунлі: 1) смоку-
валля у пупнійщпрві нмвагз гм роугм-
взт ноав ноауыыфзт; 2)  смокувалля 
якіплм лмвірліт, кмлпроукрзвлзт, гмп-
рунлзт  нігтмгів гм одайіжауії, гаоал-
рувалля ра ноавмвмї мтмомлз ноава 
ла проаик;  3) омжомбка лмвмгм номдк-
ру Тоугмвмгм кмгдкпу як кмлпмйігу-
ыфмгм жакмлу у псдоі ноауі у якмку 
кає бурз жакйагдлм лмвірлы кмлудн-
уіы дсдкрзвлмпрі, гмпрунлмпрі ноава 
ла ноауы, ілхзт роугмвзт ноав  ла 
мплмві ужгмгедлля ілрдодпів омбмрм-
гавуів, ноауыыфзт ра гдоеавз, взтм-
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гяфз іж жгмбурків ноавмвмї гмкрозлз, 
ланоауывалщ номвіглзт хкій роугм-
вмгм ноава, дкпндорів; 4) утвайдлля 
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз Тоугмвм-
гм кмгдкпу Укоаїлз як мплмвмнмйме-
лмгм  кмгзсікмвалмгм жакмлу у псдоі 
ноауі; 5) омжомбка номдкру Тоугмвмгм 
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз як 
пкйагмва утвайдлля  кмлуднуії водгу-
йывалля кмйдкрзвлзт роугмвзт пнм-
оів (кмлсйікрів) ла мплмві ужгмгедл-
ля ілрдодпів омбмрмгавуів, ноауыы-

фзт ра гдоеавз, взтмгяфз іж жгмбур-
ків ноавмвмї гмкрозлз, ланоауывалщ 
номвіглзт хкій роугмвмгм ноава, дкп-
ндорів; 7) утвайдлля Вдотмвлмы Ра-
гмы Укоаїлз Тоугмвмгм номудпуайщ-
лмгм кмгдкпу Укоаїлз; 8) нмпзйдлля 
кмлірмозлгу жа гмрозкалляк роугм-
взт ноав. 9) воатувалля ноав омбмрм-
гавуя ноз проаику одайіжауії ноауів-
лзкакз пвмї ноав ла проаик; 10) лд-
гмнупрзкіпрщ жймвезвалляяк ноава 
ла проаик. 
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Бмлрйаб В. В. Кмлпрзрууіилд ноавм ла проаик: лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр 
У уіи праррі гмпйігеуырщпя пурліплі ра кмлпрзрууіилм-ноавмві апндкрз ноава ла 

проаик як мглмгм іж лаибійщх ваейзвзт у пзпрдкі пмуіайщлзт ноав йыгзлз. Рмжгйя-
гаырщпя мплмвмнмймелі ндодгукмвз омжвзрку ущмгм ноава в укмват пщмгмгдлля. Ак-
удлруєрщпя увага ла ваейзвіпрщ имгм омжгйягу ж нмжзуіи одсмокувалля озлку ноауі, 
жгіиплдлля ілхзт пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ндодрвмодлщ. Вігжлафаєрщпя ваейзвіпрщ 
имгм угмпкмлайдлля. Вкажуырщпя мплмвлі номбйдклі апндкрз одайіжауії ущмгм ноава в 
укмват пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя пкйаглзи номудп смокувалля в Укоаїлі  пра-
лмвйдлля в Укоаїлі озлку ноауі, ж мгйягу ла влуроіхлі ра жмвліхлі взкйзкз.   Дмпйі-
гедлм пурліпрщ ра мжлакз омжукілля рдокілу «проаик» ра ноава ра проаик. Рмжкозрм 
жакмлмгавфі кдталіжкз жгіиплдлля ноава ла проаик. Зомбйдлм взплмвкз ра номнмжзуії.  

Кйюфмві пймва:  роугмвзи пніо; кмйдкрзвлзи роугмвзи пніо; ноауівлзкз; омбмрм-
гавуі; номсдпіилі пнійкз; проаик; ноавм ла проаик; жакмлмгавфд жабджндфдлля ноава ла 
проаик; кмгзсікауія роугмвмгм жакмлмгавпрва. 

   
 
Бмлрйаб В. В. Кмлпрзруузмллмд ноавм ла жабапрмвку: лауфлм-рдмодрзфдпкзи 

апндкр 
В ърми прарщд зппйдгуырпя пуцлмпрлшд з кмлпрзруузмллм-ноавмвшд апндкрш 

ноава ла жабапрмвку как мглмгм зж лазбмйдд ваелшт в пзпрдкд пмузайщлшт ноав фд-
ймвдка. Раппкарозваырпя мплмвмнмйагаыцзд нодгнмпшйкз оажвзрзя ърмгм ноава в 
пдгмгляхлзт упймвзят. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла ваелмпрщ дгм оаппкмродлзя п 
нмжзузи одсмокзомвалзя ошлка роуга, мпуцдпрвйдлзя гоугзт пмузайщлм-
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ъкмлмкзфдпкзт нодмбоажмвалзи. Оркдфадрпя ваелмпрщ дгм пмвдохдлпрвмвалзя. Ука-
жшваырпя мплмвлшд номбйдклшд апндкрш одайзжаузз ърмгм ноава в упймвзят, кмгга 
номзптмгзр пймелши номудпп смокзомвалзя в Укоазлд пралмвйдлзя в Укоазлд ош-
лка роуга, уфзршвая влуродллзд з влдхлзд вшжмвш. Иппйдгмвала пуцлмпрщ з нозж-
лакз нмлзкалзя рдокзла «жабапрмвка» з ноава з жабапрмвку. Рапкошрм жакмлмгард-
йщлшд кдталзжкш мпуцдпрвйдлзя ноава ла жабапрмвку. Сгдйалш вшвмгш з нодгймед-
лзя. 

Кйюфдвшд пймва: роугмвми пнмо; роугмвми пнмо; оабмрлзкз; оабмрмгардйз; ном-
сдппзмлайщлшд пмыжш; жабапрмвку; ноавм ла жабапрмвку; жакмлмгардйщлмд мбдпндфд-
лзд ноава ла жабапрмвку; кмгзсзкаузя роугмвмгм жакмлмгардйщпрва. 

 
 
Bontlab V. Constitutional Right to Strike: рhe Scientific-Theoretical Aspect 
This article explores the substantive and constitutional and legal aspects of the right 

to strike as one of the most important in the system of social human rights. The basic 
preconditions of the development of this right in the present conditions are considered. 
The emphasis is placed on the importance of its consideration from the point of view of 
the reform of the labor market, the implementation of other socio-economic 
transformations. The importance of its improvement is noted. The main problem aspects 
of realization of this right are outlined in the present situation, when there is a 
complicated process of formation in Ukraine of the labor market in Ukraine, taking into 
account internal and external challenges. The essence and signs of understanding of the 
term "strike" and law and strike are investigated. Legislative mechanisms for exercising 
the right to strike are revealed. Conclusions and suggestions are made. 

Key words: labor dispute; collective labor dispute; workers; employers; trade unions; 
strike; right to strike; legislative guarantee of the right to strike; codification of labor 
legislation. 

 
 


