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Іж нозилярряк у 2014 омуі лмвмгм 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру»  
якіплм жкілыєрщпя ноавмвзи праруп 
уфаплзків мпвірлщмгм номудпу, гм 
якзт жакмлмгавдущ вігліп ндодгупік 
жгмбувафів взцмї мпвірз, рмбрм мпіб, 
які лавфаырщпя у жакйагі взцмї мпві-
рз ла ндвлмку оівлі взцмї мпвірз ж 
кдрмы жгмбурря вігнмвіглмгм прундля 
і квайісікауії [1, н. 11, ф. 1 пр. 1]. 
Згмбувафакз взцмї мпвірз є, жмкодка, 
пругдлрз, куопалрз, апніоалрз, 
аг’ылкрз, гмкрмоалрз [1, ф. 1 пр. 61]. 
Вмлз лагійдлі вігнмвіглзкз ноавакз 
ра мбмв’яжкакз. Оглзкз іж ракзт ноав 

жгмбувафів взцмї мпвірз є жакоінйдлд 
у фапрзлі 1 праррі 62 Закмлу Укоаїлз 
«Пом взцу мпвіру» ноавм ла роугмву 
гіяйщліпрщ у нмжалавфайщлзи фап. На-
рмкіпрщ, в мкодкзт нігжакмллзт ак-
рат, цм уодгуйщмвуырщ нмоягмк ніг-
гмрмвкз лаукмвм-ндгагмгіфлзт кагоів, 
ноякм абм мнмпдодгкмвалм мбкдедлм 
ноавм апніоалрів і гмкрмоалрів ноа-
уыварз ла укмват нмвлмгм омбмфмгм 
гля, взжлафдлм кіпуд жбдоігалля їт 
роугмвзт клземк, а ла ноакрзуі апні-
оалрз (гмкрмоалрз) пнмлукаырщпя гм 
жвійщлдлля ж омбмрз у жв’яжку жі 
впрунмк ла лавфалля. На лаху гук-
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ку, ракі лмокарзвлі нмймедлля і 
ноакрзка їт жапрмпувалля лдгмпрар-
лщм мбґоулрмвалі ра пундодфарщ бажм-
взк ноавмвзк лмокак Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, Кмгдкпу жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз, Закмлу Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру», які гаоалруырщ ноавм кмелмї 
мпмбз ла ноауы бдж бугщ-якзт мбкд-
едлщ. 

Наявлі кмйіжіилі нмймедлля цм-
гм одайіжауії ноава ла ноауы апніоал-
рів і гмкрмоалрів првмоыырщ ндвлі 
номбйдкз рдмодрзкм-ноавмвмгм ра 
ноакрзфлмгм таоакрдоу, жукмвйдлі 
лдмглмжлафлзк рйукафдлляк нмйм-
едлщ нігжакмллзт лмокарзвлзт акрів, 
які уодгуйщмвуырщ ноавм жгмбувафів 
взцмї мпвірз ла нмєглалля лавфалля 
іж роугмвмы гіяйщліпры, оіжлзкз ніг-
тмгакз гм ніггмрмвкз ла їт мплмві 
вігнмвіглзт ймкайщлзт ноавмвзт ак-
рів рмцм. 

Помбйдкарзка роугмвзт віглмпзл 
у пуфаплзт укмват взкйзкає жакмлм-
кіолзи ілрдодп у ыозгзфліи лаууі. 
Чзкайм вірфзжлялзт лаукмвуів жмпд-
одгеуырщпя ла гмпйігедллят ном-
бйдк роугмвзт віглмпзл жакйагів вз-
цмї мпвірз ж лаукмвм-ндгагмгіфлзкз 
ноауівлзкакз, мпмбйзвмпрят омбмрз 
жа пукіплзурвмк рмцм. Цієы псдомы 
роугмвзт віглмпзл ндодикаырщпя 
О. Баоабах, Н. Вдодлзф, Г. Гмлфаом-
ва, Т. Гмймвалщ, М. Ілхзл, Т. Коапык, 
Н. Ммкозущка, С. Позйзнкм М. Скм-
йяомва, О. Яомхдлкм ра ілхі лаукмв-
уі. Помрд, ноакрзфлм лд гмпйігедлм 
номбйдкз одайіжауії ноава ла ноауы 
жгмбувафів взцмї мпвірз, тмфа мпраллі 
жкілз у жакмлмгавпрві ном мпвіру вз-
кагаырщ гдрайщлмгм лаукмвмгм вз-
вфдлля ноавмвзт кмейзвмпрди пругд-
лрів, апніоалрів, гмкрмоалрів нмєг-
лалля омбмрз ж лавфалляк. 

Аврмоз праррі правйярщ жа кдру 
номалайіжуварз рдмодрзкм-ноавмві и 
ноакрзфлі номбйдкз ноавмвмгм одгу-
йывалля роугмвзт віглмпзл апніоал-
рів і гмкрмоалрів, жаномнмлуварз 
хйятз упулдлля взявйдлзт кмйіжіи у 
уіи псдоі. Дмпяглдлля уієї кдрз нд-
одгбафає козрзфлд мпкзпйдлля лау-
кмвзт ра лмокарзвлзт гедодй, цм 
прмпуырщпя і одгуйыырщ роугмві віг-

лмпзлз у псдоі взцмї мпвірз жагаймк 
ра ноавм ла ноауы жгмбувафів взцмї 
мпвірз жмкодка. 

Кмлпрзрууія Укоаїлз гаоалрує 
кмеліи мпмбі ноавм ла ноауы. Цд 
вкйыфає кмейзвіпрщ жаомбйярз ла 
езрря ноауды, яку віл війщлм мбзоає 
абм ла яку війщлм нмгмгеуєрщпя [2, 
пр. 43]. Рмжгійяєкм рмфку жмоу, цм 
узк нмймедлляк Оплмвлмгм Закмлу 
Укоаїлз омжкозрм ыозгзфлу пурліпрщ 
ноава ла ноауы, яка прайм ноавмвзк 
нмйдк кмлпрзрууіилмгм номгмймхдл-
ля ноава ла ноауы ра жакоінйдлляк 
кдталіжку жабджндфдлля одайіжауії 
ущмгм ноава [3, п. 248]. Нажвала кмл-
прзрууіила лмока кає хзомкзи жкіпр, 
нмхзоыєрщпя ла впіт гомкагял бдж 
бугщ-якзт мбкдедлщ фз жапрдодедлщ 
і, як пноавдгйзвм вігжлафдлм у ыоз-
гзфліи лаууі, жмбмв’яжує гдоеаву жа-
бджндфуварз пноавдгйзві укмвз ноз-
имку ла омбмру ра жвійщлдлля ж лдї, 
лайделзи оівдлщ жатзпру ноав і жа-
кмллзт ілрдодпів ноауівлзка як дкм-
лмкіфлм пйабхмї прмомлз у роугмвзт 
ноавмвіглмпзлат, цм ужгмгеуєрщпя ж 
мплмвлзкз уійякз ноавмвмї одгйакд-
лрауії ноауі в Укоаїлі як пмуіайщліи 
ноавмвіи гдоеаві [4, п. 106]. 

Кмлпрзрууіилі гаоалрії ноава км-
елмгм ла ноауы є мплмвмы гйя гдра-
йщлмгм уодгуйывалля роугмвзт віг-
лмпзл лмокакз жагайщлмгм ра пндуіа-
йщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз. Рів-
ліпрщ ноав гомкагял ла ноауы жакоі-
нйдла у Кмгдкпі жакмлів ном ноауы 
Укоаїлз (гайі - КЗнП Укоаїлз), 
якзк жабмомлдлм бугщ-яку гзпкозкі-
лауіы у псдоі ноауі, жмкодка нмоу-
хдлля нозлузну оівлмпрі і кмейзвм-
прди, ноякд абм лдноякд мбкдедлля 
ноав ноауівлзків , <...>, абм жа мжла-
какз, лд нмв’яжалзкз ж таоакрдомк 
омбмрз абм укмвакз їт взкмлалля [5, 
пр. 21]. У праррі 51 КЗнП Укоаїлз 
жакоінйдлм гдоеавлі гаоалрії жабджнд-
фдлля ноава ла ноауы ноауджгарлзк 
гомкагялак, які нмпріилм номезва-
ырщ ла рдозрмоії Укоаїлз. З-нмкіе 
лзт взмкодкйдлм війщлзи взбіо взгу 
гіяйщлмпрі, ноавмвзи жатзпр віг лдмб-
ґоулрмвалмї вігкмвз у нозиляррі ла 
омбмру і лджакмллмгм жвійщлдлля, 
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пнозялля у жбдодедллі омбмрз рмцм. 
Такі ноавмві гаоалрії жлатмгярщ пвмє 
вігмбоаедлля лд рійщкз в Закмлі 
Укоаїлз «Пом взцу мпвіру», ном цм 
жажлафаймпя взцд, айд и у Закмлі 
Укоаїлз «Пом мпвіру», якзк ракме 
жакоінйдлм ноавм жгмбувафа мпвірз ла 
роугмву гіяйщліпрщ у нмжалавфайщлзи 
фап [6, ф. 1 пр. 53]. 

Помрд, ла лаху гукку, жакоінйдлд 
у пндуіайщлзт жакмлат кмлпрзрууіилд 
ноавм ла ноауы кмелмгм жгмбувафа 
взцмї мпвірз у війщлзи віг лавфалля 
фап ла нігжакмллмку оівлі ндвлмы 
кіомы мбкдеуєрщпя гйя апніоалрів і 
гмкрмоалрів бдж лайделмгм ноавмвмгм 
мбґоулрувалля. Такі мбкдедлля жа-
нмфаркмвалі цд у 1999 омуі Пмйм-
едлляк ном ніггмрмвку лаукмвм-
ндгагмгіфлзт і лаукмвзт кагоів (гайі 
– Пмймедлля № 309), якд ж 
01.01.2019 вроарзйм фзлліпрщ у нмв-
лмку мбпяжі, айд вномгмве 20 омків 
лзк лагаваймпя ноавм апніоалрак і 
гмкрмоалрак ноауыварз йзхд жа пу-
кіплзурвмк [7, н. н. 8 н. 15]. Щмгм 
лдноавмкіолмпрі ракзт мбкдедлщ 
роугмвзт ноав апніоалрів і гмкрмоал-
рів цд у 1999 омуі псмокуйывав ноа-
вмву нмжзуіы Пйдлук Вдотмвлмгм 
Сугу Укоаїлз. Вігнмвіглм гм лдї ом-
бмра жа роугмвзк гмгмвмомк мпіб, які 
нмєглуырщ її ж гдллмы смокмы ла-
вфалля, лд є пукіплзурвмк і мнйафу-
єрщпя ла жагайщлзт нігправат [8, н. 14]. 
Таку ноавмву нмжзуіы взкмозпрмву-
вайз у пвмїт фзпйдллзт омж’яплдллят 
Міліпрдопрвм ноауі ра пмуіайщлмї нм-
йірзкз Укоаїлз, жмкодка віг 
12.03.2007 № 66/06/07 «Щмгм мкод-
кзт нзралщ роугмвзт віглмпзл» ра віг 
26.10.2005 № 09-503 «Пом жанзп у 
роугмву клзеку», Ддоеавлмгм гднао-
ракдлру лагйягу жа гмгдоеалляк жа-
кмлмгавпрва ном ноауы віг 20.08.2003 
№ 013-1229-22 рмцм. Помрд Міліпрдо-
првм мпвірз і лаукз, кмймгі ра пнмору 
Укоаїлз йзпрмк віг 27.02.2012 жвдора-
йм увагу, цм апніоалрз каырщ ноавм 
ла омбмру жа пукіплзурвмк вігнмвіглм 
гм жакмлмгавпрва Укоаїлз [9], цм бу-
йм нігправмы гйя мсмокйдлля роугм-
взт віглмпзл іж апніоалракз і гмкрм-
оалракз ла ракзт укмват. 

Вігнмвіглм гм фзллмгм Пмоягку 
ніггмрмвкз жгмбувафів взцмї мпвірз 
прундля гмкрмоа сіймпмсії ра гмкрмоа 
лаук у взцзт лавфайщлзт жакйагат 
(лаукмвзт упралмват) (гайі – Пмоя-
гмк № 261), апніоалрз (аг’ылкрз) і 
гмкрмоалрз кмозпруырщпя ноавакз 
жгмбувафів взцмї мпвірз, взжлафдлз-
кз Закмлмк Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру» [10, н. 14]. Такмы ыозгзфлмы 
кмлпроукуієы ла нігжакмллмку оівлі 
нігрвдогедлм кмлпрзрууіилд ноавм 
апніоалра (гмкрмоалра), а ракме іл-
хзт жгмбувафів взцмї мпвірз (гайі – 
ЗВО) жаикарзпя роугмвмы гіяйщліп-
ры бдж бугщ-якзт мбкдедлщ, цм, ла 
лаху гукку, пнозяє їк нмєглуварз 
лавфалля ж омбмрмы бдж мбкдедлля 
розваймпрі омбмфмгм гля. Дйя одайі-
жауії ракмгм ноава ноакрзфлм вігпурлі 
ноавмві ндодхкмгз у пругдлрів гдллмї 
смокз лавфалля, цм нігрвдогеує 
Мілпмунмйірзкз Укоаїлз. Вмлм вка-
жує, жмкодка, цм «роугмвзк жакмлм-
гавпрвмк лд ндодгбафдлм мбкдедлщ 
цмгм нмєглалля пругдлракз взхів 
омбмрз і лавфалля», у рмку фзпйі рзт, 
які лавфаырщпя жа гдллмы (мфлмы) 
смокмы лавфалля. Тмку нігнозєкпр-
вм кає ноавм нозикарз ла омбмру 
ракзт ноауівлзків, у рмку фзпйі и ла 
укмват нмвлмгм омбмфмгм гля» [11]. 

Ддцм пкйагліхзк взгаєрщпя кд-
таліжк ноавмвмгм одгуйывалля ноа-
удвйахрувалля апніоалрів фз гмкрм-
оалрів ЗВО. Олмвйдлзи нмпралмвмы 
Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 
28.12.2016 № 1050 «Пмоягмк нозжла-
фдлля і взнйарз прзндлгіи» (гайі – 
Пмоягмк № 882) кіпрзрщ нмймедлля, 
вігнмвіглм гм якмгм «… апніоалрз, 
гмкрмоалрз каырщ ноавм ла омбмру у 
одезкі лднмвлмгм омбмфмгм гля (айд 
лд бійщх як ла 0,5 правкз жа жаика-
лмы нмпагмы). Поз ущмку акагдкіфла 
прзндлгія, нозжлафдла вігнмвіглм гм 
ущмгм Пмоягку, взнйафуєрщпя у нмв-
лмку мбпяжі» [12, абж. 3, н. 19 ]. Така 
одгакуія ущмгм абжауу, ла лаху гук-
ку, кає гзпкупіилзи таоакрдо, мпкі-
йщкз вмла лд ужгмгеуєрщпя іж Закм-
лмк Укоаїлз «Пом взцу мпвіру», 
кмлсйікрує іж Пмоягкмк № 261, нм-
оухує гаоалрмвалзи КЗнП Укоаїлз 
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нозлузн оівлмпрі и кмейзвмпрди 
мпмбз ла ноауы. З ілхмгм бмку, ввд-
гдлля ракмгм нмймедлля лахрмвтує 
ла гукку, цм вроара фзллмпрі лмока-
рзвлмгм акру, якзи впралмвйывав 
ноавм апніоалрів і гмкрмоалрів ла 
омбмру йзхд жа пукіплзурвмк [7], бдж 
гмпрарлщмгм ноавмвмгм мбґоулрувалля 
сакрзфлм жакілдлм мбкдедлзк ноа-
вмк апніоалрів і гмкрмоалрів ноауы-
варз ла укмват лднмвлмгм омбмфмгм 
гля у кдеат рзт ед 0,5 правкз жа жа-
икалмы нмпагмы, цм и ноз омбмрі жа 
пукіплзурвмк. Такд лмокарзвлд мб-
кдедлля лд рійщкз пундодфзрщ жакм-
лмгавфм взжлафдлзк ноавак апніоал-
рів (гмкрмоалрів) ла нмєглалля ла-
вфалля ж омбмрмы у війщлзи віг ла-
вфалля фап, айд и взгаєрщпя гзпкоз-
кілауіилзк гйя жажлафдлмї кардгмоії 
жгмбувафів взцмї мпвірз, які ла жа-
кмллзт нігправат номихйз кмлкуоп-
лзи вігбіо гйя лавфалля в апніоалру-
оі (гмкрмоалруоі) жа гдллмы смокмы 
лавфалля і мрозкайз ноавм ла мроз-
калля акагдкіфлмї прзндлгії. З мгйя-
гу ла жажлафдлі ра ілхі нігжакмллі 
акрз у псдоі мпвірз, ЗВО нм-оіжлмку 
уодгуйщмвуырщ уі нзралля у вігнмві-
глзт ймкайщлзт лмокарзвлзт акрат. 

Бігщхіпрщ ЗВО, жмкодка Чдока-
пщкзи гдоеавлзи рдтлмймгіфлзи улі-
вдопзрдр, Науімлайщлзи улівдопзрдр 
«Лщвівпщка нмйірдтліка», у вйаплзт 
нмймедллят ном прзндлгіайщлд жа-
бджндфдлля жгмбувафів взцмї мпвірз 
ввдйз лмоку цмгм кмейзвмпрі апні-
оалра (гмкрмоалра) ноауыварз ла 
укмват лднмвлмгм омбмфмгм гля у 
кдеат 0,5 правкз жа жаикалмы нмпа-
гмы, жажлафаыфз ноз ущмку ном ноа-
вм апніоалра ла акагдкіфлу прзндлгіы 
у нмвлмку омжкіоі [13, н. 3.9; 14, 
н. 3.5]. Бджндодфлм, лажвалі ЗВО жа-
гаймк ноавмкіолм вігрвмозйз взкмгз 
абж. 3 н. 19. Пмоягку № 882. Вмглм-
фап ілхі ЗВО взваедліхд, ж уоату-
валляк взкмг номсійщлзт жакмлів, 
нігіихйз гм ніггмрмвкз ймкайщлзт 
акрів цмгм кмейзвмпрди нмєглалля 
лавфалля і омбмрз жгмбувафів взцмї 
мпвірз. Так, Пмймедлляк ном могалі-
жауіы мпвірлщмгм номудпу у Кзївпщ-
кмку лауімлайщлмку улівдопзрдрі 

ікдлі Таоапа Шдвфдлка улмокмвалм, 
цм ноава ра мбмв’яжкз жгмбувафів 
мпвірз взжлафаырщпя Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз, Закмлмк Укоаїлз «Пом 
мпвіру», Закмлмк Укоаїлз «Пом взцу 
мпвіру», ілхзкз лмокарзвлзк акракз 
Укоаїлз у гайужі мпвірз [15, н. 9.1]. У 
Хкдйщлзущкмку лауімлайщлмку улі-
вдопзрдрі мглієы ж нігправ ндодвд-
гдлля ла ілгзвігуайщлзи гоасік вз-
кмлалля пругдлрмк лавфайщлмгм нйа-
лу у оажі лдкмейзвмпрі вігвігувалля 
жалярщ жа омжкйагмк, взжлафдлм кме-
йзвіпрщ нмєглалля лавфалля пругдл-
рів гдллмї смокз лавфалля ла прао-
хзт куопат ж омбмрмы [16, н. 7.1]. 
Такзк жкіпрмк ймкайщлзт акрів впра-
лмвйдлм ноавмву кмейзвіпрщ жгмбу-
вафа взцмї мпвірз мкодкм вжярмгм 
ЗВО нмєглуварз лавфалля у лщмку іж 
роугмвмы гіяйщліпры ла жагайщлзт 
укмват, ндодгбафдлзт фзллзк жакм-
лмгавпрвмк ном ноауы, цм нмвліпры 
ужгмгеуєрщпя іж жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз ном мпвіру. Вігпурліпрщ ра-
кзт нмймедлщ у ймкайщлзт лмокарз-
влзт акрат мкодкзт ЗВО лд мжлафає, 
цм пругдлрз узт жакйагів нмжбавйдлі 
ноава ла ноауы, мпкійщкз вмлм жакоі-
нйдлм жакмлмгавпрвмк ном взцу мпві-
ру. 

Зажлафзкм, цм ндодвдгдлля пру-
гдлра ла ілгзвігуайщлзи гоасік вз-
кмлалля лавфайщлмгм нйалу лд жвійщ-
ляє имгм віг мбмв’яжку взкмлуварз 
взкмгз мпвірлщмї (лаукмвмї) номгоа-
кз (ілгзвігуайщлмгм лавфайщлмгм 
нйалу (жа лаявлмпрі), гмрозкуыфзпщ 
акагдкіфлмї гмбомфдплмпрі, ра гмпяга-
рз взжлафдлзт гйя вігнмвіглмгм оівля 
взцмї мпвірз оджуйщрарів лавфалля [1, 
н.3 ф. 1 пр. 63]. Ндвзкмлалля узт 
мбмв’яжків мпмбмы, яка лавфаєрщпя у 
ЗВО, емглзк фзлмк лд кмела нмяп-
лыварз її роугмвмы гіяйщліпры, мпкі-
йщкз уд пакмпріилзи взбіо мпмбз, яка 
лдпд мпмбзпру вігнмвігайщліпрщ жа 
лдвзкмлалля лавфайщлмгм нйалу абм 
роугмвзт мбмв’яжків жа мбоалзк кіп-
удк омбмрз. 

Суррєвм лд жкілзйапя нмжзуія 
ЗВО ноз смокуваллі ноавзй нозим-
ку гм апніоалруоз фз гмкрмоалруоз у 
цмгм взжлафдлля ндодйіку гмкукдл-
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рів, лдмбтіглзт гйя впруну ла ла-
вфалля. Пмоягкмк № 261 взжлафдлм 
кілікайщлзи ндодйік гмкукдлрів, лд-
мбтіглзт гйя впруну гм апніоалруоз, 
а ЗВО лагалм ноавм пакмпріилм вз-
жлафарз гмгаркмвзи ндодйік гмкукдл-
рів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ [10, н. 19]. 
Пмгіблзк фзлмк псмокмвалі взкмгз 
цмгм ндодйіку гмкукдлрів, які нмга-
ырщпя впрунлзкмк, і в Укмват ноз-
имку ла лавфалля гм ЗВО Укоаїлз в 
2018 омуі (гайі – Укмвз № 1378) [17, 
н. 8]. Нармкіпрщ, мкодкі ЗВО, взтм-
гярщ жа кдеі лагалмгм їк ноава впра-
лмвйыварз гмгаркмвзи ндодйік гмку-
кдлрів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ, взкагаыфз 
віг мпіб роугмву клзеку уед ніпйя 
жавдохдлля впрунлзт взномбувалщ і 
жаоатувалля ла лавфалля апніоалрів 
(гмкрмоалрів), ра и цд іж жанзпмк ном 
жвійщлдлля ж омбмрз. 

Так, Поавзйакз нозимку гм 
Хкдйщлзущкмгм лауімлайщлмгм улі-
вдопзрдру в 2018 омуі взкагаймпя 
вномгмве гдпярз глів ніпйя жаоату-
валля гм апніоалруоз нмгаварз роу-
гмву клзеку (жа лаявлмпрі) іж жанз-
пмк ном жвійщлдлля ж мпраллщмгм кіп-
уя омбмрз [18, Дмгармк 8, н. 5.4]. Пм-
гібла взкмга кіпрзрщпя и у Поавзйат 
нозимку гм апніоалруоз ра гмкрмоал-
руоз Науімлайщлмгм улівдопзрдру 
«Лщвівпщка нмйірдтліка»[19, Дмгармк 
6.1, н. 9], Жзрмкзопщкмгм гдоеавлмгм 
рдтлмймгіфлмгм улівдопзрдру [20, Дм-
гармк 9 н. 4.3] рмцм. На лаху гукку, 
влдпдлляк ракзт взкмг гм ноавзй 
нозимку ЗВО правйярщ жа кдру гм-
кукдлрайщлмгм нігрвдогедлля сакру 
лавфалля ж вігозвмк віг взомблзур-
ва, цм гає гмгаркмві нігправз гйя 
нозжлафдлля акагдкіфлмї прзндлгії 
апніоалру (гмкрмоалру). Айд, жаном-
вагедлляк ракмї лмокз ЗВО гмнуп-
каырщ ояг нмоухдлщ фзллмгм жакмлм-
гавпрва. 

Пм-ндохд, лі Пмоягкмк № 261, лі 
Укмвакз № 1378 лд ндодгбафдлм 
нмгалля впрунлзкмк фз апніоалрмк 
(гмкрмоалрмк) роугмвмї клзекз. 
Вмглмфап ЗВО лагаєрщпя ноавм вз-
жлафарз гмгаркмвзи ндодйік гмкукдл-

рів, мбмв’яжкмвзт гйя гмнупку гм 
впрунлзт взномбувалщ [10, н. 19], 
якзк аноімоі лд кмед бурз роугмва 
клзека. Пм-гоугд, ЗВО ракмы ймка-
йщлмы лмокмы нмоухує кмлпрзру-
уіилд ноавм мпмбз ла ноауы, а вігнм-
віглм и взкмгз фапрзлз 1 праррі 62 
Закмлу Укоаїлз «Пом взцу мпвіру» 
цмгм ноава жгмбувафа взцмї мпвірз 
ла роугмву гіяйщліпрщ у нмжалавфайщ-
лзи фап. Зваеаыфз, цм роугмві віг-
лмпзлз каырщ мпмбзпрзи таоакрдо і 
кіпрярщ у пмбі гвмпрмомллі роугмві 
віглмпзлз кіе омбмрмгавудк і ноа-
уівлзкмк, рм іліуіарзва нознзлдлля 
фз жкілз роугмвзт віглмпзлз кмед 
лайдеарз йзхд ноауівлзку. Цд кмед 
бурз, жмкодка, жаява ном жвійщлдлля ж 
омбмрз жа ф.1 пр. 38 КЗнП Укоаїлз 
(вйаплд баеалля), у жв’яжку жі впру-
нмк гм лавфайщлмгм жакйагу. Ця лмо-
ка жмбмв’яжує омбмрмгавуя омжіоварз 
роугмвзи гмгмвіо у промк, ном якзи 
номпзрщ ноауівлзк. Впрун ноауівлзка 
гм апніоалруоз (гмкрмоалруоз) лд 
кмед бурз нігправмы гйя имгм ндод-
вдгдлля, ж іліуіарзвз омбмрмгавуя, ла 
укмвз омбмрз лднмвлмгм омбмфмгм 
фапу, мпкійщкз ракі гії квайісікуырщ-
пя як жкіла іпрмрлзт укмв ноауі ра 
нмродбуырщ жавфаплмї жгмгз ноауів-
лзка [5, пр. 32]. Взкагаыфз віг апні-
оалра (гмкрмоалра) роугмву клзеку 
іж жанзпмк ном жвійщлдлля ж омбмрз, 
ЗВО нмжбавйяє раку мпмбу ноава нд-
одвдгдлля, жа имгм баеалляк, ла лд-
нмвлзи омбмфзи гдлщ, цм ндодгбафд-
лм Пмоягкмк № 882. 

З ілхмгм бмку, ЗВО лд жм-
бмв’яжалі жбдоігарз роугмві клзекз 
жгмбувафів взцмї мпвірз. Вігнмвіглм 
гм праррі 48 КЗнП Укоаїлз, роугмва 
клзека вдгдрщпя ла ноауівлзків, які 
ноауыырщ ла нігнозєкпрві, в упралм-
ві, могаліжауії, а ракме ла пругдлрів, 
які номтмгярщ праеувалля ла нігноз-
єкпрві, в упралмві, могаліжауії. Іл-
проукуієы ном нмоягмк вдгдлля роу-
гмвзт клземк ноауівлзків (гайі – 
Ілпроукуія № 58) взжлафдлм, цм гм 
роугмвзт клземк жа кіпудк омбмрз 
влмпярщпя мкодкзк оягкмк іж нмпз-
йалляк ла гару, лмкдо ра лаикдлу-
валля вігнмвіглзт гмкукдлрів жанзпз 
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ном фап лавфалля у взцзт лавфайщ-
лзт жакйагат ра ном ндодбувалля в 
апніоалруоі і кйіліфліи могзларуоі, 
коік взнагків, жажлафдлзт у н. 2.16 
уієї Ілпроукуії [21, н. 2.19]. Пулкр. 
2.16 взжлафає, цм гйя пругдлрів фз 
апніоалрів, які каырщ роугмві клзе-
кз, жанзпз ном фап лавфалля ла гдл-
лзт віггійдллят влмпярщ лавфайщлі 
жакйагз. З ущмгм взнйзває, цм роугм-
ва клзека апніоалра (гмкрмоалра), 
якзи нмєглує лавфалля ж роугмвмы 
гіяйщліпры, жбдоігаєрщпя жа кіпудк 
имгм омбмрз, гд, ла нігправі взрягу ж 
лакажу ном жаоатувалля гм апніоал-
руоз (гмкрмоалруоз), кмед влмпзрз-
пя жанзп ном лавфалля. У оажі лдмб-
тіглмпрі омбмрмгавдущ взгає ноауів-
лзкак ла їт номталля жавіодлі взнзп-
кз ж роугмвзт клземк вігмкмпрди 
ном омбмру [21, н. 2.7]. Такзк фзлмк 
у ЗВО вігпурлі ноавмві нігправз вз-
кагарз в мпмбз, жаоатмвалмї ла ла-
вфалля гм апніоалруоз (гмкрмоалру-
оз), роугмву клзеку, а рзк бійщхд 
правзрз нзралля ном жвійщлдлля ж 
омбмрз. 

З мгйягу ла ракі пніолі нзралля 
цмгм нмєглалля жгмбувафдк взцмї 
мпвірз лавфалля і омбмрз лзлі уед 
смокуєрщпя ндвла пугмва ноакрзка. 
Так, у 2017 омуі ОСОБА_1, яка ла-
вфайапя в апніоалруоі ра бдж її жгмгз 
буйа ндодвдгдла омбмрмгавудк ла 0,5 
правкз, жвдолуйапя гм пугу ж агкіліп-
роарзвлзк нмжмвмк гм Кабілдру Мі-
ліпроів Укоаїлз ном взжлалля лдноа-
вмкіолзк і пкапувалля абж. 3 н. 19 
нмпралмвз № 1050 віг 28.12. 2016 
«Ддякі нзралля прзндлгіайщлмгм жа-
бджндфдлля», якзк мбкдеуєрщпя ноа-
вм омбмрз апніоалра ла 0,5 правкз жа 
жаикалмы нмпагмы. Окоуелзи агкі-
ліпроарзвлзи пуг к. Кзєва вігкмвзв 
у жагмвмйдллі нмжмву, жваеаыфз ла 
вігпурліпрщ лайделзт і гмнупрзкзт 
гмкажів ном рд, цм лавфалля ла гдл-
ліи смокі лд жбігаєрщпя ж омбмфзк 
фапмк упралмвз, в якіи ноауыє нмжз-
ваф. [22]. 

Кзївпщкзи андйяуіилзи агкіліпр-
оарзвлзи пуг жайзхзв бдж жагмвм-
йдлля андйяуіилу пкаогу ОСОБИ_1, 
а оіхдлля Окоуелмгм агкіліпроарзв-

лмгм пугу к. Кзєва бдж жкіл. У кмрз-
вувайщліи фапрзлі пуг нігкодпйзв, цм 
нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля 
Пмоягку є нозжлафдлля і взнйара 
акагдкіфлзт ра пмуіайщлзт прзндлгіи, 
а жкіпрмк абж. 3 н. 19 Пмоягку впра-
лмвйыырщпя укмвз взнйарз у нмвлм-
ку мбпяжі акагдкіфлмї прзндлгії. За-
жлафдлі мбправзлз, у пвмїи пукунлмпрі 
вкажуырщ ла рд, «цм Пмоягмк, у рмку 
фзпйі имгм абжау 3 нулкру 19, лд од-
гуйыє ноавмвіглмпзлз кіе омбмрмга-
вудк ра мпмбмы, яка лавфаєрщпя у 
взцмку лавфайщлмку жакйагі жа гдо-
еавлзк (одгімлайщлзк) жакмвйдлляк, 
лд мбкдеує ноавм ла ноауы ракзт 
мпіб у нмжаомбмфзи фап і лд внйзває 
ла ноава ра ілрдодпз нмжзвафа пакд 
як ноауівлзка» [23].  

Вігкмва у жагмвмйдллі агкіліпр-
оарзвлмгм нмжмву лд нмжбавзйа 
ОСОБУ_1 ноава ла узвійщлзи нмжмв 
гм упралмвз жа кіпудк омбмрз ном 
нмлмвйдлля ла омбмрі ла нмвлу прав-
ку і пряглдлля жаомбірлмї нйарз жа 
фап взкухдлмгм номгуйу. За ракзк 
нмжмвмк Шдвфдлківпщкзи оаимллзи 
пуг к. Кзєва оіхдлляк віг 11.10 2018 
нмлмвзв ОСОБУ_1 ла омбмрі ла нм-
влу правку і пряглув ж вігнмвігафа 
жаомбірлу нйару жа фап взкухдлмгм 
номгуйу [24]. Зауваезкм, цм нмпра-
лмвйяыфз оіхдлля ном нмлмвйдлля 
ла омбмрі, оаимллзи пуг вжяв гм ува-
гз і взцд жгагалу ноавмву нмжзуіы 
Кзївпщкмгм андйяуіилмгм агкіліпроа-
рзвлмгм пугу. Ммрзвуыфз пвмє оі-
хдлля оаимллзи пуг ракме жажлафзв, 
цм «Пмоягмк, у рмку фзпйі имгм аб-
жау 3 нулкру 19, лд одгуйыє ноавм-
віглмпзлз кіе омбмрмгавудк ра мпм-
бмы, яка лавфаєрщпя у взцмку лавфа-
йщлмку жакйагі жа гдоеавлзк (одгім-
лайщлзк) жакмвйдлляк, лд мбкдеує 
ноавм ла ноауы ракзт мпіб у нмжаом-
бмфзи фап і лд внйзває ла ноава ра 
ілрдодпз нмжзвафа пакд як ноауівлз-
ка» [24]. 

Взкйагдлд взцд гає нігправз гйя  
взплмвків. Ммела взжларз, цм абжау 
3 нулкру 19 Пмоягку № 882 впралмв-
йыє укмву, жа якмы апніоалр (гмкрм-
оалр) кає ноавм ла акагдкіфлу прз-
ндлгіы у взжлафдлмку омжкіоі. Оглак 
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у ракіи одгакуії псмокмвала укмва 
взгаєрщпя лдкмодкрлмы, лавірщ гзп-
козкілауіилмы, ракмы, цм пундод-
фзрщ вігнмвіглзк нмймедлляк жакм-
лмгавпрва ном мпвіру ра ном ноауы, 
кмлпрзрууіилмку ноаву мпмбз ла 
ноауы жагаймк. Нд кмела нмгмгзрзпя 
і ж рзкз нмймедллякз ймкайщлзт 
акрів мкодкзт ЗВО, якзкз взкага-
єрщпя віг апніоалрів (гмкрмоалрів) 
роугмва клзека. У ракзи пнмпіб апні-
оалрз (гмкрмоалрз) ноякм абм мнмпд-
одгкмвалм птзйяырщпя гм жвійщлдлля 
ж омбмрз. 

Дйя упулдлля ракзт кмйіжіи, ла 
лаху гукку, ваорм ндодгйялурз 
мкодкі нмймедлля нігжакмллзт акрів 
і влдпрз мкодкі жкілз ра гмнмвлдлля. 
Помнмлуєкм абжау 3 нулкру 19 Пм-
оягку № 882 взкйапрз у ракіи одгак-
уії: «Поавм ла акагдкіфлу прзндлгіы 
каырщ могзлармоз, апзпрдлрз-
праезпрз, гмкрмоалрз (апніоалрз), 
які кмеурщ нмєглуварз лавфалля ж 
омбмрмы ла укмват лднмвлмгм омбм-
фмгм фапу». Сурліпрщ лднмвлмгм омбм-
фмгм фапу [5, ф. 1 пр. 56] ла вігкілу 
віг лднмвлмгм омбмфмгм гля нмйягає у 
рмку, цм віл кмед впралмвйыварзпя 
жа угмгмы прмоіл хйятмк жкілз роз-
ваймпрі цмгдллмї омбмрз, кійщкмпрі 
омбмфзт глів номрягмк рзеля, впра-
лмвйдлля глуфкмгм одезку омбмфмгм 
фапу (вдфіоліи, ліфлзи фап, жкіллзи 
таоакрдо омбмрз рмцм). Поавм взбмоу 
ракзт смок могаліжауії ноауі, нозил-

ярлмї гйя нмєглалля її ж лавфалляк, 
лайдезрщ прмомлак роугмвзт віглм-
пзл, рмбрм ноауівлзку, якзи впрунзв 
ла лавфалля, і омбмрмгавуы. За ракзт 
укмв ЗВО лд бугд вроуфарзпя у роу-
гмві віглмпзлз жгмбувафа взцмї мпві-
рз, а йзхд номнмлуварзкд имку ужгм-
гзрз гоасік омбмрз і омжкйаг лавфа-
йщлзт жалярщ. 

Коік ущмгм, у цмоіфлзт укмват 
нозимку ла лавфалля гм жакйагів 
взцмї мпвірз Укоаїлз, цм омжомбйя-
ырщпя МОН Укоаїлз, вбафаєрщпя 
гмуійщлзк лагаварз ноавм ЗВО ноз 
жаоатуваллі впрунлзків ла лавфалля 
гм апніоалруоз (гмкрмоалруоз) жа 
гдллмы смокмы лавфалля ра взоі-
хдлля нзралля цмгм нозжлафдлля 
акагдкіфлмї прзндлгії номнмлуварз 
ноауыыфзк мпмбак лагарз гмкукдл-
рз, цм нігрвдогеуырщ гоасік (од-
езк) їтлщмї омбмрз. Такзкз гмкукд-
лракз кмеурщ бурз взрягз ж лакажів 
ном нозилярря ла омбмру, жкілу укмв 
ноауі рмцм, айд лд роугмва клзека 
ноауівлзка. 

У пвмєку гмпйігедллі аврмоз ла-
кагайзпя нмоухзйз кйыфмві нзралля, 
які кмеурщ і нмвзллі взкйзкарз нмга-
йщхі гзпкупії цмгм кмейзвмпрди нм-
єглалля лавфалля і омбмрз жгмбувафів 
взцмї мпвірз. Звзфаилм, в кдеат мглі-
єї праррі взфдонлм гмпйігзрз раку 
номбйдку лдкмейзвм, а рмку взоі-
хдлля ракзт нзралщ нмродбує нмга-
йщхмгм ґоулрмвлмгм гмпйігедлля. 
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вмгм одгуйывалля ноава ла ноауы апніоалрів і гмкрмоалрів 

У праррі нмоухдлі нзралля ноавмвмгм одгуйывалля нмєглалля лавфалля і омбмрз 
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and work of higher education graduates. The legal possibilities of the right to work of 
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