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Поавм ла жатзпр кмлсігдлуіилмї 
ілсмокауії, у рмку фзпйі – ноавм ла 
жатзпр ілсмокауії ном прал жгмомв’я 
– уд мгла іж ваейзвзт гаоалріи ноа-
вмвмгм прарупу йюгзлз, яка кмодпнм-
лгує гм нозомглмгм ноава йюгзлз ла 
фдпрь ра гігліпрь. Тмку уійкмк ймгіф-
лзкз є гдоеавлі гаоалрії ноава ла 
жатзпр ілсмокауії ном прал жгмомв’я, 
які вігмбоаеаюрьпя у лзжуі лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів. 

Так, ноавм ла лдомжгмймхдлля 
кмлсігдлуіилмї ілсмокауії ном йю-
гзлу гаоалруєрьпя Кмлпрзрууією 
Укоаїлз (фапрзла 2 праррі 32, фапрзла 
3 праррі 34). Такме ноавм ла кдгзфлу 
раєклзую жакоінйдлд в лзжуі прарди 
Оплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном 
мтмомлу жгмомв’я (праррі 39 (ф. 2, 5), 
39-1, 40, 43 (ф. 1)). Окодкі апндкрз 
уьмгм ноава взжлафдлі у Сікдилмку 
кмгдкпі Укоаїлз (прарря 30), Цзвійь-
лмку кмгдкпі Укоаїлз (праррі 285 

(ф. 2, 4), 286), Козкілайьлмку кмгдкпі 
Укоаїлз (у праррят 132, 145), Закмлі 
Укоаїлз  «Пом ілсмокауію» (фапрзла 
2 праррі 21), праррі 15 Закмлу Укоаї-
лз «Пом номрзгію нмхзодллю твм-
омб, жукмвйдлзт віоупмк ікулмгдсі-
узру йюгзлз (ВІЛ), ра ноавмвзи і 
пмуіайьлзи жатзпр йюгди, які езвурь 
ж ВІЛ» рмцм. 

Вігнмвіглм гм праррі 64 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз кмлпрзрууіилі ноава і 
пвмбмгз йюгзлз і гомкагялзла лд 
кмеурь бурз мбкдедлі, коік взнаг-
ків, ндодгбафдлзт Кмлпрзрууією 
Укоаїлз. З ілхмгм бмку, праррдю 32 
Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлафдлм, цм 
лд гмнупкаєрьпя жбзоалля, жбдоігал-
ля, взкмозпралля ра нмхзодлля кмл-
сігдлуіилмї ілсмокауії ном мпмбу бдж 
її жгмгз, коік взнагків, взжлафдлзт 
жакмлмк, і йзхд в ілрдодпат лауімла-
йьлмї бджндкз, дкмлмкіфлмгм гмбом-
буру ра ноав йюгзлз. 
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Вйаплд ж кіокуваль лауімлайьлмї 
бджндкз, жабджндфдлля ноав йюгзлз 
жакмлмгавпрвмк ндодгбафдлм оіжлм-
калірлі ваоіалрз вжаєкмвнйзву пралу 
жгмомв’я ра роугмвзт ноав мпмбз: 

1) мбмв’яжмк омбмрмгавуя жабдж-
ндфзрз сулкуімлувалля пзпрдкз мтм-
омлз ноауі; 

2) мбмв’яжкмві кдгзфлі мгйягз 
гйя гдякзт кардгмоіи мпіб (ланоз-
кйаг, лднмвлмйірлі) абм жайделм віг 
таоакрдоу взкмлувалмї омбмрз (ла-
нозкйаг, гйя ноауівлзків, цм ноа-
уююрь у ваекзт фз хкігйзвзт укм-
ват ноауі); 

3) мбмв’яжмк омбмрмгавуя жабдж-
ндфзрз лайделі укмвз ноауі жгіглм іж 
кдгзфлзк взплмвкмк (ілгзвігуайь-
лмю номгоакмю одабійірауії) (ланоз-
кйаг, гйя мпіб ж ілвайігліпрю); 

4) пмуіайьлі гаоалрії у взнагку 
рзкфапмвмї вроарз ноауджгарлмпрі; 

5) жвійьлдлля у жв’яжку іж лдвіг-
нмвігліпрю жаикаліи нмпагі жа пралмк 
жгмомв’я рмцм. 

Поавм ла кдгзфлу раєклзую  у 
оіжлзт имгм апндкрат (ноавм ла йікао-
пьку раєклзую, рмбрм ла ілсмокауію, 
яка кмед прарз вігмка пндуіайьлзк 
пуб’єкрак – кдгзфлзк ноауівлзкак 
ра ілхзк мпмбак, якзк вмла прайа 
вігмка у жв'яжку ж взкмлалляк ном-
сдпіилзт абм пйуебмвзт мбмв'яжків; 
ноавм ла раєклзую ном прал жгмом-
в'я, рмбрм ноавм науієлра ла жатзпр 
ілсмокауії ном гіаглмж, кдрмгз йіку-
валля ра лавірь пакмгм сакру жвдо-
лдлля жа кдгзфлмю гмнмкмгмю) пра-
лмвзрь нодгкдр лаукмвзт гмпйігедль 
І. Шаркмвпькмї, А. Маоуцака, С. 
Срдудлка ра іл. Козкілайьлм-ноавмві 
апндкрз жатзпру ілсмокауії ном прал 
жгмомв’я гмпйігеувайз ракі вірфзжля-
лі вфдлі, як О. Айієва, Л. Каондлкм, Г. 
Чдбмраоьмва ра іл. Наукмві омжомбкз 
нзраль жабджндфдлля ноав ноауівлз-
ків ла мтмомлу жгмомв’я, кмейзвмпрі 
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл вла-
пйігмк пралу жгмомв’я ноауівлзка 
рмцм жгіиплювайзпь І. Коавфдлкм, Н. 
Лукахдвмю, Ю. Шдохдль ра іл. Вмг-
лмфап гмпі акруайьлзк жайзхаєрьпя 
нзралля взжлафдлля байалпу ілрд-
одпів омбмрмгавуя і ноауівлзка; жа-

бджндфдлля, ж мглмгм бмку, укмв гйя 
жбдодедлля езрря і жгмомв’я як пакм-
гм ноауівлзка, рак і мпіб, якзк віл 
нмрдлуіилм кмед жавгарз хкмгз вла-
пйігмк вйаплмгм жатвмоювалля (ла-
нозкйаг, у таофмвіи номкзпймвмпрі, 
ноз уноавйіллі мб’єкракз нігвзцдлмї 
лдбджндкз рмцм), а ж ілхмгм бмку – 
какпзкайьлм жатзпрзрз ноавм ла 
нозварліпрь ноауівлзка. 

Мдрмю галмї праррі є ж’япувалля 
кде гмнупрзкмгм мбкдедлля ноава 
ра раєклзую ном прал жгмомв’я у ап-
ндкрі жабджндфдлля взкмлалля мпм-
бмю пвмєї роугмвмї сулкуії. 

Оред, ндохзи кмкдлр, якзи 
внйзває ла ноавм ла жатзпр ілсмока-
уії ном прал жгмомв’я ноауівлзка – 
мбмв’яжкмвзи нмндодгліи кдгзфлзи 
мгйяг (і лагайі – ндоімгзфлі кдгзфлі 
мгйягз). Згіглм ж фзллзк жакмлмгав-
првмк (прарря 139 КЗнП Укоаїлз, 
прарря 17 ЗУ «Пом мтмомлу ноауі») 
омбмрмгавдуь жмбмв’яжалзи жа вйаплі 
кмхрз могаліжуварз номвдгдлля нм-
ндодгльмгм (ноз нозиляррі ла омбм-
ру) і ндоімгзфлзт (номрягмк роугмвмї 
гіяйьлмпрі) кдгзфлзт мгйягів ноауів-
лзків, жаилярзт ла ваекзт омбмрат, 
омбмрат іж хкігйзвзкз фз лдбджндф-
лзкз укмвакз ноауі абм ракзт, гд є 
нмродба у номсдпіилмку гмбмоі, цм-
оіфлмгм мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм 
мгйягу мпіб вікмк гм 21 омку. 

Такме омбмрмгавдуь жмбмв’яжалзи 
жабджндфзрз жа пвіи оатулмк нмжафдо-
гмвзи кдгзфлзи мгйяг ноауівлзків у 
гвмт взнагкат: 

 жа жаявмю ноауівлзка, якцм 
віл вваеає, цм нмгіохдлля пралу им-
гм жгмомв’я нмв’яжалд ж укмвакз ноа-
уі; 

 жа вйаплмю іліуіарзвмю, якцм 
прал жгмомв’я ноауівлзка лд гмжвмйяє 
имку взкмлуварз пвмї роугмві 
мбмв’яжкз. 

Якцм жа ндохмю нігправмю ном-
бйдка йзхд у кмейзвмпрі жймвез-
валля узк ноавмк ж бмку ноауівлзка, 
рм прмпмвлм гоугмї взлзкає лзжка 
жанзраль.  

Рмбмрмгавдуь кає ноавм ланоавз-
рз ноауівлзка ла нмжафдогмвзи 
кдг.мгйяг, лджваеаюфз ла баеалля 
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ноауівлзка. Факрзфлм, ракд ланоав-
йдлля кає ґоулруварзпь ла нозну-
цдллі унмвлмваедлмї мпмбз (кдгзф-
лмгм ноауівлзка фз іледлдоа ж мтм-
омлз ноауі), які ноз уьмку кмеурь 
лд нігрвдогзрзпь. Дайі, ла нігправі 
взплмвку гмймвлмгм йікаоя кдгзкм-
паліраолмї фапрзлз ном лдмбтігліпрь і 
розвайіпрь ндодвдгдлля ла ілху йдг-
ху омбмру ра жгмгз ноауівлзка омбм-
рмгавдуь взгає лакаж ном жкілу іпрм-
рлзт укмв ноауі абм ном ндодвдгдлля 
ла ілху йдгху омбмру ла взжлафдлзи 
промк абм нмпріилм. 

Піпйя жакілфдлля впралмвйдлмгм 
промку ноауівлзк кає ноавм нмвдолу-
рзпя ла нмндодглє кіпуд омбмрз. У 
оажі взжлалля ноауівлзка нозгарлзк 
гйя взкмлалля жажлафдлмї омбмрз віл 
ракме кмед нмвдолурзпя гм взкм-
лалля мбмв’яжків жа нмндодглік роу-
гмвзк гмгмвмомк. Оглак упя уя пзру-
ауія кмед нозжвдпрз гм пугмвмгм 
пнмоу, якцм ноауівлзк вваеарзкд, 
цм имгм лдмбґоулрмвалм вігпрмомлз-
йз віг омбмрз гйя номтмгедлля кд-
гзфлмгм мгйягу. Зваеаюфз ла уд ра 
ла гмгаркмві взроарз, які кає нмлдпрз 
омбмрмгавдуь, вкажалд ноавм гмпзрь 
пкйаглд гйя ноакрзфлмї одайіжауії. 

Коік рмгм, гйя гдякзт взгів жа-
илярмпрі мбмв’яжкмвмю є паліраола 
клзека, в якіи цд бійьх гдрайіжмвала 
ілсмокауія ном прал жгмомв’я ноауів-
лзка. Улзклурз мрозкалля омбмрм-
гавудк ракзт вігмкмпрди лдкмейзвм, 
мпкійькз пакд вйаплзк (кдоівлзк) 
юозгзфлмї мпмбз, якзи жабджндфує 
взомблзурвм ндвлзт номгукрів абм 
лагалля нмпйуг, лдпд вігнмвігайьліпрь 
жа гмрозкалля ноав пнмезвафів. На-
нозкйаг, жайзхаюфз пвмїт гірди у 
гзряфмку пагмфку абм жакйагі мпвірз, 
барькз каюрь ноавм ндодкмларзпь, 
цм, як кілікук, гірз лд бугурь жаоа-
едлі віг ндопмлайу бакрдоіайьлмю 
ілсдкуією. Тмбрм в галмку взнагку 
кз прзкаєкмпь іж пніввіглмхдлляк 
нубйіфлзт ра нозварлзт ілрдодпів ж 
ндодвагмю ла кмозпрь ндохзт. Огла-
фд мпмба лд нмжбавйдла ноава лд нм-
вігмкйярз ном прал пвмгм жгмомв’я, а 
вігкмвзрзпь нозпрунарз гм омбмрз 
(якцм кмва игд ном нмндодгліи 

кдг.мгйяг) абм жвійьлзрзпь ж ілхзт 
нігправ (жа вйаплзк баеалляк фз жа 
угмгмю прмоіл). 

Бійьх пкйагла пзруауія гйя ом-
бмрмгавуя. Так, праррдю 40 Кмгдкпу 
жакмлів ном ноаую Укоаїлз ндодгба-
фдла кмейзвіпрь омжіовалля роугмвм-
гм гмгмвмоу ж іліуіарзвз вйаплзка абм 
унмвлмваедлмгм лзк могалу у оажі 
взявйдлмї лдвігнмвіглмпрі ноауівлзка 
жаикаліи нмпагі абм взкмлуваліи ом-
бмрі влапйігмк пралу жгмомв’я, якзи 
ндодхкмгеає номгмведллю галмї 
омбмрз (вігнмвіглм гм  нулкру 2 прар-
рі 40 КЗнП Укоаїлз). Такзк фзлмк, 
вйаплзк (кдоівлзк) кає жкмгу взкм-
ларз пвіи мбмв’яжмк цмгм жабджндфдл-
ля лайделзт укмв ноауі (бджндфлзт 
гйя жгмомв’я ноауівлзка), а ракме 
цмгм взгмрмвйдлля якіплмї, бджндфлмї 
номгукуії/нмпйуг. Оглак роугмвд 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз прмїрь, лапак-
ндодг, ла прмомеі роугмвзт ноав ноа-
уівлзка. В уіймку, уд є нмжзрзвлмю 
рдлгдлуією, гмнмкз лд хкмгзрь пуп-
нійьлзк ілрдодпак. Змкодка, вігнмві-
глм гм праррі 43 КЗнП Укоаїлз жві-
йьлдлля ноауівлзка жа вкажалмю вз-
цд нігправмю кмед бурз номвдгдлм 
йзхд жа нмндодгльмю жгмгмю взбмо-
лмгм могалу (номспнійкмвмгм нодг-
правлзка), ндовзллмї номспнійкмвмї 
могаліжауії, у оажі якцм ноауівлзк є її 
фйдлмк. У фмку вбафаєрьпя жагомжа 
ракзт мбкдедль? Пм-ндохд, жарягу-
валля фапу, лавірь у взнагку мроз-
калля ракмї жгмгз, агед у омбмрмгав-
уя лд жавегз є кмейзвіпрь омжхз-
одлля храру жагйя рмгм, цмб нмкйап-
рз взкмлалля мбмв’яжків мпмбз, яка 
вігпрмомлдла віг омбмрз жа пралмк 
жгмомв’я, ла ілху мпмбу. Пм-гоугд, 
ракзи ноауівлзк кмед бурз нмрдл-
уіилм лдбджндфлзк гйя езрря ра жгм-
омв’я ілхзт мпіб, рмку лавірь ндодвд-
гдлля имгм ла йдгху омбмру кмед лд 
взоіхзрз нзралля жабджндфдлля жгм-
омвзт ра бджндфлзт укмв ноауі. Поз-
кірлм, цм у номдкрі  Закмлу Укоаїлз 
«Пом влдпдлля жкіл гм Кмгдкпу жакм-
лів ном ноаую Укоаїлз цмгм нмпз-
йдлля жатзпру ноав ноауівлзків ноз 
укйагдллі роугмвмгм гмгмвмоу ра віг-
прмомлдллі віг омбмрз» віг 20.02.2019 
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№ 10069 ндодгбафдлм кмейзвіпрь 
жвійьлдлля ракмї мпмбз бдж нмндодг-
льмгм нмгмгедлля іж взбмолзк мога-
лмк (номспнійкмвзк нодгправлзкмк), 
ндовзллмю номспнійкмвмю могаліжа-
уією[2]. 

Вмглмфап, жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
ндодгбафає ндох жа впд нігрозкку 
пмуіайьлм лджатзцдлзт вдопрв лапд-
йдлля. Дм ракмї кардгмоії мпіб лайд-
еарь, ланозкйаг, мгзлмкі кардоі. Фа-
крзфлм ла пьмгмглі жвійьлзрз еілку 
жі прарупмк мгзлмкмї кардоі ж гзрз-
лмю вікмк гм 14 омків абм гзрзлмю-
ілвайігмк гм 18 омків, ж іліуіарзвз 
омбмрмгавуя (лджайделм віг нігправ 
жвійьлдлля) лдкмейзвм. Сраррдю 184 
КЗнП Укоаїлз ндодгбафдлм йзхд 
кмейзвіпрь жвійьлдлля у взнагку 
нмвлмї йіквігауії нігнозєкпрва, упра-
лмвз, могаліжауії, кмйз гмнупкаєрьпя 
жвійьлдлля ж мбмв’яжкмвзк ноаудвйа-
хрувалляк. 

Айд ноз уьмку лд кмела гмнуп-
рзрз, абз фдодж вігпурліпрь лайделзт 
укмв ноауі (цм вігнмвігайз б взплм-
вку МСЕК ра ілгзвігуайьліи номгоа-
кі одабійірауії мпмбз ж ілвайігліпрю) 
жгмомв’я ноауівлзуі ж ілвайігліпрю 
нмгіохзймпь, мпкійькз жгіглм жі прар-
рдю 172 КЗнП Укоаїлз омбмрмгавдуь 
жмбмв’яжалзи  ноаудвйахруварз мпмбу 
ж ілвайігліпрю вігнмвіглм гм кдгзф-
лзт одкмкдлгауіи. 

Тмбрм сакрзфлм в укмват, кмйз 
омбмрмгавдуь лд кає жкмгу жаномнм-
луварз ракіи мпмбі ілху омбмру, ж 
йдгхзкз укмвакз ноауі, віл прає жа-
оуфлзкмк ракмї пзруауії. Єгзлзи км-
ейзвзи ваоіалр – уд вігпрмомлзрз 
раку ноауівлзую віг взкмлалля лдю 
омбмрз, айд в ракмку взнагку вігпур-
лі і ноавмві нігправз (і, бугдкм вігвд-
орі – ілрдодп омбмрмгавуя) жбдоігарз 
жа лдю пдодгліи жаомбірмк алі фапркм-
вм, алі у нмвлмку мбпяжі. Тмбрм фзллд 
жакмлмгавпрвм ндодгбафає лд прійькз 
одайьлі жатмгз жатзпру пмуіайьлм 
лджатзцдлмї мпмбз, прійькз првмоює 
укмвз жагйя ндодкйагалля пмуіайьлмї 
сулкуії гдоеавз ла омбмрмгавуя ра 
жкухує имгм абм гмкмвйярзпь ном 
жвійьлдлля ж ноауівлзудю ла вжаєкм-
взгіглзт укмват, абм жабджндфзрз гйя 

лдї какпзкайьлм лдкмксморлу пзру-
ауію, в оджуйьрарі якмї вмла водхрі-
одхр пакмпріилм взоіхзрь жвійьлз-
рзпь. Дйя взоіхдлля нмгіблмї пзруа-
уії кмела буйм б жагіярз фіркзи кд-
таліжк жа уфапрі гдоеавз в мпмбі, ла-
нозкйаг Ддоеавлмї пйуебз жаилярм-
прі. Тмбрм ла жакмлмгавфмку оівлі 
ндодгбафзрз кдталіжк вжаєкмгії ом-
бмрмгавуя ла гмгмвіолзт укмват цм-
гм жабджндфдлля ндодвдгдлля ракмї 
ноауівлзуі ла ілху омбмру в могалі-
жауію, яка кає нмродбу у ноаудвйах-
руваллі мпмбз ж ілвайігліпрю, ра у 
якіи лаявла вакалпія іж лайделзкз 
гйя ракмї мпмбз укмвакз ноауі. 

Окодкд нзралля цмгм ноауівлз-
ків ж ілвайігліпрю. Агед ілгзвігуайь-
ла номгоака одабійірауії, яку ноауів-
лзк кає лагарз омбмрмгавую жагйя 
жабджндфдлля лайделзт укмв ноауі, 
кіпрзрь гмпрарльм гдрайьлу ілсмока-
уію цмгм пралу жгмомв’я ноауівлзка. 
І в галмку взнагку рде є номгайзлз 
жакмлмгавфмгм одгуйювалля, агед 
нмноз лаявліпрь мбмв’яжку омбмрмга-
вуя првмозрз бджндфлі укмвз ноауі 
гйя ноауівлзка ж ілвайігліпрю, вігпу-
рля лмока, яка жмбмв’яжувайа б ноа-
уівлзка нодг’явйярз ілгзвігуайьлу 
номгоаку одабійірауії. Нармкіпрь км-
ва игд йзхд ном кдгзфлзи взплмвмк, 
в якмку гдрайьлм лд омжкозваюрьпя 
упі лдмбтіглі укмвз гйя омбмрз мпмбз 
ж ілвайігліпрю. Ба бійьхд, фапрзлмю 2 
праррі 39-1 Оплмв жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я ндодг-
бафдлм жабмомлу взкагарз ра лагава-
рз жа кіпудк омбмрз абм лавфалля 
ілсмокауію ном гіаглмж ра кдрмгз 
йікувалля науієлра. Тмку сакрзфлм 
омбмрмгавдуь кмед лдпвігмкм нмоу-
хуварз жакмлмгавпрвм ном мтмомлу 
жгмомв’я, мпкійькз лд вмймгіє гмпрар-
лік мбпягмк лдмбтіглмї ілсмокауії.  

Напрунлд нзралля цмгм жатзпру 
ноава ла нозварліпрь ноауівлзка – уд 
йзпркз лдноауджгарлмпрі. Сьмгмглі у 
йзпркат лдноауджгарлмпрі гіаглмж 
жажлафаєрьпя йзхд ла взкмгу науієл-
ра, рмку смокайьлм имгм ноавм ла 
лдомжгмймхдлля ілсмокауії ном прал 
жгмомв’я лд нмоухуєрьпя. Вмглмфап в 
мбмв’яжкмвмку нмоягку вкажуєрьпя 
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лажва і кіпуд жлатмгедлля кдгзфлмї 
упралмвз, номправйяєрьпя хракн ра 
ндфарка жакйагу мтмомлз жгмомв'я. 
Кмкіпія іж пмуіайьлмгм проатувалля, 
цм првмоюєрьпя омбмрмгавудк, жм-
бмв’яжала ндодвіозрз уі галі ра лд 
кає ноава нозжлафарз гмнмкмгу ж 
рзкфапмвмї лдноауджгарлмпрі у оажі 
вігпурлмпрі кмромгмпь ж взцдлажвалзт 
одквіжзрів. Оглак ноавм ноауівлзка 
ла нозварліпрь у ракмку взнагку нм-
оухуєрьпя, агед кдгзфлзи жакйаг, у 
якмку науієлр мрозкував кдгзфлу 
гмнмкмгу, кмед бурз, ланозкйаг, 
нпзтіарозфлмю йікаолдю, і мпмбі км-
еурь бурз жавгалі лджоуфлмпрі у 
жв’яжку іж мбіжлаліпрю її кмйдг ном 
мрозкалля ракмгм взгу кдгзфлзт 
нмпйуг. Іж жаномвагедлляк дйдкромл-
лмї мбомбкз ра мбйіку йзпрків лдноа-
уджгарлмпрі уя номбйдка кмед бурз 
взоіхдла, мглак пуклівлзкз є нз-
ралля агкіліпроувалля уієї пзпрдкз, 
кмйа мпіб, якзк бугд гмпрунла ілсм-
окауія ном прал жгмомв’я науієлрів, 
ндодвіокз гіиплмпрі йзпрків лдноауд-
жгарлмпрі рмцм. 

Як пйухлм жажлафає О. Пмпзка-
йюк, кдеі, нігправз ра укмвз вроу-
фалля омбмрмгавуя у ноавм ла нозва-
рліпрь ноауівлзка нмвзллм вігнмвіга-
рз роьмк козрдоіяк: 1) жакмллі нігп-

равз вроуфалля; 2) йдгірзкла кдра 
вроуфалля; 3) пнівкіоліпрь ракмгм 
вроуфалля нмправйдліи кдрі [2]. Вйа-
плд, ракзи взплмвмк аврмо омбзрь, 
ґоулруюфзпь ла алайіжі ноакрзкз Єв-
омндипькмгм пугу ж ноав йюгзлз, цм 
уійкмк ужгмгеуєрьпя іж пуфаплзкз 
рдлгдлуіякз гдоеавм- ра ноавмрвм-
одлля в Укоаїлі. Вмглмфап ракзи ніг-
тіг гмуійьлм буйм б вжярз гм увагз 
жакмлмгавую ноз влдпдллі жкіл гм 
номдкру ра нозиляррі Тоугмвмгм км-
гдкпу Укоаїлз.  

Пігпукмвуюфз упд взцджажлафдлд 
ваорм жомбзрз лапрунлі взплмвкз. 
Нажоійа лагайьла нмродба жакілз жа-
праоійзт жакмлмгавфзт лмок, цм гі-
юрь цд ж оагялпькзт фапів, ж кдрмю їт 
вігнмвіглмпрі пуфаплзк одайіяк. На 
пьмгмглі нзралля прмїрь лд йзхд у 
жабджндфдллі кдталіжку жатзпру ноав 
ноауівлзка, айд і у првмодллі одайь-
лзт кмейзвмпрди гйя омбмрмгавуів 
взкмлуварз ндодгбафдлі жакмлмгавпр-
вмк мбмв’яжкз. Суфапла гдоеава, яка 
взжлафаєрьпя як пдовіпла, сулкуії 
пмуіайьлмгм жатзпру ра кмлромйю 
нмвзлла жгіиплюварз іж кілікайьлзк 
лавалраедлляк ла нозварлзт мпіб, у 
рмку фзпйі омбмрмгавуів, жгіиплююфз 
уі сулкуії жа оатулмк првмодлзт 
гдоеавлзт могалів, пйуеб ра упралмв.    
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Срарря нозпвяфдла таоакрдозпрзуі ноавмвзт нігправ вроуфалля омбмрмгавуя у 
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йдлля фзллмгм жакмлмгавпрва цмгм водгуйювалля нзралля мбкдедлля ноава ла кд-
гзфлу раєклзую у жвяжку іж взкмлалляк роугмвмї сулкуії. 
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Вапдфкм Л. А. Сммрлмхдлзд ноава оабмрмгардйя ла нмйуфдлзд злсмокаузз м 

пмпрмялзз жгмомвья оабмрлзка з ноава ла кдгзузлпкую раилу 
Срарья нмпвяцдла таоакрдозпрзкд ноавмвыт мплмвалзи вкдхардйьпрва оабмрмга-

рдйя в ноавм ла нозварлмпрь оабмрлзка. Онодгдйдлм, фрм нмйуфдлзд злсмокаузз м 
пмпрмялзз жгмомвья оабмрлзка – лдмбтмгзкмд  упймвзд гйя мбдпндфдлзя вынмйлдлзя 
оабмрмгардйдк пвмзт мбяжаллмпрди нм пмжгалзю бджмнаплыт упймвзи роуга з нмйуфд-
лзя гмйелыт оджуйьрармв тмжяипрвдллми гдярдйьлмпрз. В рм ед водкя нмгфдокзвадр-
пя лдмбтмгзкмпрь пмвдохдлпрвмвалзя гдипрвуюцдгм жакмлмгардйьпрва нм уодгуйзом-
валзю вмномпа мгоалзфдлзя ноава ла кдгзузлпкую раилу в пвяжз п вынмйлдлздк 
роугмвми сулкузз. 
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Vasechko L. Correlation of the right of the employer to receive information on 

the health status of the employee and the right to medical confidentiality  
The article is devoted to the description of the legal grounds for the interference of 

the employer in the right to privacy of the employee. It was determined that obtaining 
information about the employee’s health status is a necessary condition for ensuring that 
the employer fulfills his duties to create safe working conditions and obtain proper 
business results. At the same time, the need to improve existing legislation to resolve the 
issue of restricting the right to medical confidentiality in connection with the 
performance of a labor function is emphasized. 

Key words: health information, medical confidentiality, employee rights, privacy 
rights, employer, employer responsibilities, medical examination. 
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