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Акти Міжнародної організації праці й 
трудове законодавство України: 

порівняльно-правовий аналіз норм і 
стандартів 

 

Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм є рд-
моієы фз лаукмвмы гзпузнйілмы в 
лзжуі гайужди ыозгзфлмї лаукз 
Укоаїлз, в рмку фзпйі, и роугмвмку 
ноаві. Ймгм кдра – взвфдлля і пнівп-
равйдлля оіжлзт ноавмвзт капзвів і 
пзпрдк кіе пмбмы ра ж лмокакз кіе-
лаомглмгм ноава, взявйдлля їт птм-
емпрди ра вігкіллмпрди, взжлафдлля 
рдлгдлуіи жагайщлмпвірмвмгм омжвзрку 
[1, п. 4]. Оглак ла ущмку хйяту вз-
лзкає лзжка номбйдк і жагомж 
мб’єкрзвлмгм таоакрдоу, бдж взоіхдл-
ля якзт жупзййя вфдлзт лд гагурщ 
рмгм баеалмгм оджуйщрару, ла якзи 
пнмгіваырщпя жакмлмгавдущ і пупнійщ-
првм. 

Подгправйдла прарря є номгмв-
едлляк нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйі-
гедлщ, жанмфаркмвалзт аврмомк [Дзв. 
28], і кає жа кдру омжхзодлля и нмг-
йзбйдлля уявйдлщ ном роугмвд ноавм 
як пвірмву узвійіжауіилу уілліпрщ. 

Пдох жа впд ваейзвм омжукірз, 
цм лд іплує ігдайщлзт ноавмвзт пзп-
рдк. Їт дсдкрзвліпрщ взжлафаєрщпя 
пвмєфапліпры ра вігнмвігліпры пралу 
гдоеавз і ноава рієї фз ілхмї коаїлз 
ндвлмку драну пупнійщлмгм омжвзрку. 
В Укоаїлі мпраллік фапмк вігбуваєрщ-
пя ігдайіжауія ноава жатіглмгм рзну, 
лджваеаыфз лавірщ ла мфдвзглі, пур-
рєві, вігкіллмпрі в іпрмоії смокуваллі 
узт ноавмвзт пзпрдк. Сноавгеуєрщпя 
пакзи гіохзи ваоіалр кмгдоліжауії 
коаїлз, гдоеавз і ноава: «пйінд кмні-
ывалля фуезт кмгдйди одгуйывалля 
пупнійщлзт віглмпзл». Оглак цд в 
60-рі омкз 20 прмйірря жлалзи ноав-
лзк В. П. Кажзкіофук жвдорав увагу 
ла мгзл, лагжвзфаилм ваейзвзи, ап-
ндкр таоакрдозпрзкз жатіглмгм ноава: 
«Пмжзрзвлзк і нозлузнмвм ваейз-
взк пйіг уваеарз рд, цм мплмвлі жу-
пзййя жатіглзт уфдлзт ланоавйдлі ла 
взявйдлля нозфзл лднмвлмгм жгіип-



Публiчне право № 3 (35) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

 

68  

лдлля ноава у кдеат гдкмкоарзфлмгм 
пупнійщпрва ра ла взкмлалля взкмгз 
цмгм взвфдлля ноава у гії, нмхуку і 
првмодлля гаоалріи одайіжауії ноав» 
[2, п. 151]. Тмбрм жатіглі ноавмві км-
гдйі ракме лд жавегз гмпкмлайі, а 
рмку нмродбуырщ пкоунуйщмжлмгм 
взвфдлля і гйзбмкмгм козрзфлмгм 
алайіжу. «Пмоівляллы нмвзллі нігйя-
гарз лд рійщкз жакмлз, айд и нігжа-
кмллі акрз, пугмва ноакрзка, кмйдк-
рзвлі гмгмвмоз, жвзфаї, і цм мпмбйзвм 
ваейзвм, ноакрзка жапрмпувалля жа-
кмлмгавпрва. Оред, нмоівлялля жакм-
лів ла нандоі лд кдлх ваейзвм, ліе 
жакмлів у гії, рмбрм «езвмгм ноава» 
[3, п. 9]. 

Запагз взоіхдлля мжлафдлзт 
номбйдк псмокуйывав С. О. Івалмв, 
якзи жажлафає: «Взкмозпралля жаоу-
біелмгм гмпвігу лд кмед і лд нмвзллм 
праварз мплмвлзк хйятмк смоку-
валля роугмвмгм ноава лі в ндодтіг-
лзи гм озлку ндоімг, лі в ндоімг пра-
бійіжауії озлкмвзт віглмпзл. Оплмв-
лзк хйятмк нмвзллм прарз жбдод-
едлля фзллзт і првмодлля лмвзт 
лмок фз кмгдйди, які вігнмвігаырщ 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк укмвак, роа-
гзуіяк, лауімлайщлзк мпмбйзвмпряк 
рмцм» [4, п. 38]. А гайі С. О. Івалмв 
лдбджнігправлм жапрдоігає: «Вігкмв-
йярзпя лдмбтіглм рійщкз віг рзт ігди, 
лмок, кмгдйди, які гіиплм, а лд ла-
фдбрм прозкуырщ гіяйщліпрщ нігноз-
єкпрв в укмват пралмвйдлля озлкм-
взт віглмпзл» [Так ед]. 

Ційкмк нозомглзк є взкмозп-
ралля нмжзрзвлмгм жаоубіелмгм гмп-
вігу ноавмвмгм одгуйывалля роугм-
взт віглмпзл. Оглак, ла гукку В.П. 
Кажзкіофука, ноавмву смоку лд км-
ела омжгйягарз в її фзпрмку взгйягі, 
як пакмгмпрарлє явзцд, лд нмв’яжалд 
ж кмлкодрлзкз пмуіайщлзкз і нмйі-
рзфлзкз укмвакз. Япкоавзк нозкйа-
гмк ущмгм є пномба одуднуії хвди-
уаопщкмгм жакмлмгавпрва в Туодффзлі 
(1926 о.). Рдуднуія ілмждклмгм ноава, 
як кдталіфлд нозпрмпувалля жакмлм-
гавпрва, лд є рвмофзк омжвзркмк ноа-
ва, пундодфзрщ дйдкдлраолзк ноавз-
йак гдкмкоарзфлмгм номудпу ніггмрм-
вкз, мбгмвмодлля і нозилярря жакм-

лів, іглмоує лауімлайщлі і кіпудві 
мпмбйзвмпрі. В оджуйщрарі ноавм ілхмї 
коаїлз жайзхаєрщпя фуемоіглзк рі-
ймк в пмуіайщліи ркалзлі ілхмї гдо-
еавз [2, п. 105-106]. Хмфа кмела ла-
вдпрз и нмжзрзвлзи нозкйаг ноавм-
вмї роалпнйалрауії. Змкодка, игдрщпя 
ном роалпнйалрауіы лмок лікдущкмгм 
і соалуужщкмгм роугмвмгм жакмлмгав-
прва гм КЗнП РРФСР 1922 о. [5, 
п. 18]. 

Сакд кмлуднруайщла лдвзоіхд-
ліпрщ номбйдк одсмокувалля роугм-
вмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз пнмлука-
йз аврмоа гм нмоівляйщлм-ноавмвмгм 
алайіжу мплмвлзт лмок і пралгаорів, 
які кіпрярщ мкодкі акрз Міелаомглмї 
могаліжауії ноауі ра роугмвд жакмлм-
гавпрвм Укоаїлз. Ваейзвм ж’япуварз 
фз вігнмвігає лауімлайщлд роугмвд 
жакмлмгавпрвм «кіелаомглзк лмокак 
і пралгаорак», ном які рак фапрм гмвм-
оярщ одсмокармоз і лаукмвуі. 

Тдмодрзфла мплмва гмпйігедлля 
– лаукмві и лавфайщлі ноауі взгарлзт 
оагялпщкзт, укоаїлпщкзт і омпіипщкзт 
уфдлзт, як-мр: Л. С. Тайщ, М. В. Баг-
йаи, І. С. Вмирзлпщкзи, Л. Я. Гілу-
буог, В. М. Дмгагмв, Б. Н. Жаокмв, 
С. А. Івалмв, І. Я. Кзпдйщмв, А. Є. Па-
хдопрлзк, В. У. Єпдліл ра іл. Сдодг 
пуфаплзт гмпйіглзків кіелаомглмгм 
ра нмоівляйщлмгм роугмвмгм ноава 
лдмбтіглм вігжлафзрз В. М. Алгоіїва, 
Н. Т. Взхлдвпщку, А. С. Дмвгдора, 
Н. Л. Лырмва, К. Х. Рдкмха, 
А. А. Сійіла, Г. Г. Шыррд ра іл. Злаф-
лзи внйзв ла смокувалля козрзфлм-
гм нмоівляйщлм-ноавмвмгм нігтмгу 
аврмоа пноавзйз омбмрз Г. Вмйщкалі, 
В. Капкдйя, Г. Кдйщждла (Нікдффзла), 
Ф. Кмййдла, Р. Дмкуа, П. Г. Гурщєоа 
(Фоалуія) ра ілхзт уфдлзт. 

Оплмвлд жавгалля роугмвмгм ноа-
ва – бурз одгуйярмомк пупнійщлзт 
віглмпзл у псдоі ноауі, унмоягкмвува-
рз вжаєкмвіглмпзлз йыгди, які ноа-
уыырщ ра жаомбйяырщ пмбі ла езрря. 
Вігнмвіглм гм Подакбуйз Кмгдкпу 
жакмлів ном ноауы Укоаїлз (гайі – 
КЗнП Укоаїлз), в одгакуії Закмлу 
№ 871-ХІІ віг 20.03.91о., Кмгдкп вз-
жлафає ноавмві жапагз і гаоалрії жгіип-
лдлля гомкагялакз Укоаїлз ноава 
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омжнмоягеарзпя пвмїкз жгіблмпрякз 
гм номгукрзвлмї і рвмофмї ноауі. Пом-
рд одгуйывалля роугмвзт віглмпзл, 
впралмвйдлля взпмкмгм оівля укмв 
ноауі, впдкіола мтмомла роугмвзт 
ноав ноауівлзків буйз и жайзхаырщпя 
мплмвлзкз жавгаллякз роугмвмгм 
жакмлмгавпрва. Ці жавгалля фіркм жа-
коінйдлі у пр. 1 КЗнП Укоаїлз [6]. 

Оглак бдж акрзвлмї омйі гдоеавз 
упі уі жавгалля жайзхарщпя лд одайі-
жмвалзкз. На лах нмгйяг, нмжзуія 
гдоеавз цмгм жатзпру ноауівлзків у 
вжаєкзлат іж омбмрмгавуякз взоаеа-
єрщпя фдодж впралмвйдлля лмок, цм 
ланоавйдлі ла жапрунлзурвм и нігр-
озкку ноауівлзків. Цд пвмєоіглі см-
окз взоаедлля пмуіайщлмгм таоакрд-
оу гіяйщлмпрі гдоеавз Укоаїла, гйя 
якмї йыгзла є лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры, а гіяйщліпрщ упіт її ілпрзру-
уіи ланоавйдлм ла урвдогедлля і жа-
бджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз. 
«Оглзк іж гмймвлзт нозлузнів ноава 
є нозлузн пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, 
а нозжлафдлляк ноава пйіг вваеарз 
жатзпр пйабхмгм, бійщх лджатзцдлмгм 
пуб’єкра ноава» [Дзв. 7]. Пом уд е 
гмвмозрщ і К. Х. Рдкмх: «Рмжвзрмк 
роугмвзт віглмпзл номрягмк ХХ прм-
йірря нмкажав, цм омбмрмгавдущ жйм-
везває нігнмоягкмвалзк пралмк 
ноауівлзка, а гдоеава жмбмв’яжала 
вроуфарзпя і жатзцарз ноауівлзка як 
пйабху прмомлу роугмвзт ноавмвіг-
лмпзл» [Дзв. 8]. Тмку віолмы є нм-
жзуія Т. М. Завмомрфдлкм, яка првдо-
геує, цм мплмвлзк гаоалрмк ноав і 
пвмбмг йыгзлз і гомкагялзла є гд-
кмкоарзфла, пмуіайщла і ноавмва гдо-
еава. Впі ілхі могаліжауіилм-ноавмві 
гаоалрії жабджндфдлля ноав і пвмбмг 
мпмбз нмв’яжалі і жайдеарщ віг її сул-
куімлувалля [9, п. 10]. 

Ваорм жауваезрз, цм оагялпщкі 
вфдлі жвдолуйз увагу ла уы номбйдку 
цд в 70-рі омкз 20 прмйірря. Так, 
М. І. Маружмв нзпав: «У жагайщлмрдм-
одрзфліи ноавмвіи йірдоаруоі мпрал-
лщмгм фапу (оагялпщкіи і жаоубіеліи) 
ндодкмлйзвм нмкажалм, цм в укмват 
пмуіайіжку гдоеава взпрунає як мп-
лмвла могаліжауія, цм жабджндфує іл-
рдодпз впіт гомкагял, яка кає кмоа-

йщлм-нмйірзфлі ра ілхі мбмв’яжкз нд-
одг йыгзлмы, правзрщ пвмїк жавгал-
ляк впдбіфлзи омжвзрмк мпмбзпрмпрі» 
[10, п. 28]. А рмку, якцм гдоеава 
Укоаїла в омжгійі ІІ Кмлпрзрууії [11] 
взжлафзйа ноава і пвмбмгз йыгзлз і 
гомкагялзла, рм «…пакд гдоеава 
нозикає ла пдбд мбмв’яжмк іж жабджнд-
фдлля вкажалзт ноав, првмодллы лд-
мбтіглзт укмв гйя їт одайіжауії, жатз-
пру, мтмомлз» [10, п. 28]. 

Уявйяєрщпя, цм жабджндфдлля од-
айіжауії і мтмомлз пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт ра роугмвзт ноав, як 
пакзт воажйзвзт в укмват озлкмвзт 
віглмпзл, уд прмпуєрщпя фз лаибійщ-
хмы кіомы. Пм-ндохд, гдоеава у 
вжаєкзлат ноауі і канірайу кає вз-
прунарз як жапрунлзк дкмлмкіфлм 
пйабхмї прмомлз – ноауівлзка. «За-
прунлзк» – уд «рми, трм жатзцає км-
гм-лдбугщ» [12, п. 146]. Айд жапрунлз-
кмк гдоеава взпрунає лд рмку, цм 
ноауівлзк є уфаплзкмк пупнійщлзт 
жв’яжків ндвлмгм омгу, а рмку, цм вм-
ла вжяйа ла пдбд мбмв’яжмк взпрунарз 
лд аобіромк у узт вжаєкзлат, а гаоа-
лрмк ноав і пвмбмг йыгзлз. Пм-гоугд, 
пмуіайщла гдоеава – уд гдоеава, яка 
нігрозкує пйабхмгм, рмгм, трм нмрод-
бує гмгаркмвмї гмнмкмгз ж її бмку. 
Поауівлзк у бугщ-якмку взнагку 
могаліжауіилм, дкмлмкіфлм, сілалпмвм 
пйабхзи ліе омбмрмгавдущ, а рмку жа 
ндвлзт езррєвзт мбправзл гдоеава 
кає гаоалруварз имку пвмы нігрозк-
ку. «Пігрозкуварз» мжлафає «пнозя-
рз, гмнмкагарз кмкупщ» [12, п. 332]. 

Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 8 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [11] в Укоаїлі взжла-
єрщпя і гіє нозлузн вдотмвдлпрва 
ноава. Тмбрм, Укоаїла як фйдл кіела-
омглмгм пніврмваозпрва ра уфаплзк 
кіелаомглзт могаліжауіи і мб’єглалщ 
взжлає нозкар кіелаомглмгм ноава 
лаг лауімлайщлзк. Така нмжзуія ла-
хмї гдоеавз мрозкайа фіркд вігмбоа-
едлля в ф. 1 пр. 9 Кмлпрзрууії, вігнм-
віглм гм якмї фзллі кіелаомглі гмгм-
вмоз, жгмга ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт 
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є 
фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгав-
прва Укоаїлз. А пр. 8-1 КЗнП Укоаї-
лз [6] нігкодпйыє ноімозрдр кіела-
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омглм-ноавмвзт лмок ном ноауы нд-
одг лмокакз лауімлайщлмгм роугмвм-
гм жакмлмгавпрва. Згіглм ж лмокмы 
уієї праррі, якцм кіелаомглзк гмгм-
вмомк абм кіелаомглмы угмгмы, в 
якзт бдод уфапрщ Укоаїла, впралмвйд-
лм ілхі ноавзйа, ліе рі, цм їт кіпрзрщ 
жакмлмгавпрвм Укоаїлз ном ноауы, рм 
жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаомглм-
гм гмгмвмоу абм кіелаомглмї угмгз. 

На лах нмгйяг, ндодваела бійщ-
хіпрщ кмлпрзрууіилзт ра кіелаомг-
лзт лмокз каырщ жатзплу пноякмва-
ліпрщ, а рмку вмлз каырщ прарз мплм-
вмы лмвмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. 

Рмжгйялдкм лзжку кіелаомглзт і 
лауімлайщлзт лмок, фдодж які фіркм 
взкозпрайіжмвуєрщпя рака ноавмва 
смока жатзпру ноауівлзків, як жапру-
нлзурвм гдоеавз. 

Пм-ндохд, в апндкрі гмпйігедлля 
уієї номбйдкз лдмбтіглм вдпрз кмву 
ном гаоалрії пвмбмгз ноауі. Вігнмвіг-
лм гм пр. 2 Ддкйаоауії пмуіайщлмгм 
номгодпу і омжвзрку, нозилярмї Гдлд-
оайщлмы Апакбйдєы ООН 11 гоугля 
1969 о. [13], пмуіайщлзи номгодп і 
омжвзрмк ґоулруырщпя ла нмважі гм 
гіглмпрі і уіллмпрі йыгпщкмї мпмбзп-
рмпрі і жабджндфуырщ омжвзрмк ноав 
йыгзлз і пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, 
цм взкагає рдокілмвмї і мпрармфлмї 
йіквігауії упіт смок лдоівлмпрі, дкп-
нйуарауії мкодкзт мпіб. Срарря 6 Дд-
кйаоауії лагмймхує ла рмку, цм вз-
кмозпралля вйаплмпрі, у рмку фзпйі и 
ла жапмбз взомблзурва, лд кмед пу-
номвмгеуварзпя бугщ-якзкз смока-
кз дкпнйуарауії йыгзлз, а нмвзллм 
првмоыварз укмвз, які жабджндфуырщ 
гіиплу оівліпрщ йыгди. 

Кмлвдлуія МОП № 29 «Пом 
нозкупмву фз мбмв’яжкмву ноауы» 
1930 о. [14] взжлафає уд нмлярря як 
бугщ-яку омбмру фз пйуебу, цм взка-
гаєрщпя віг бугщ-якмї мпмбз ніг жагом-
жмы якмгм-лдбугщ нмкаоалля, гйя 
якмї уя мпмба лд жаномнмлувайа гмб-
омвійщлм пвмїт нмпйуг. Пігн. «а» н. 3 
пр. 8 Міелаомглмгм накру ном гомка-
гялпщкі і нмйірзфлі ноава [15], ндодг-
бафає, цм літрм лд нмвзлдл нозку-
хуварзпя гм нозкупмвмї абм 

мбмв’яжкмвмї ноауі. Срарря 1 Кмлвдл-
уії МОП № 105 ном пкапувалля ноз-
купмвмї ноауі 1957 о. [16] жмбмв’яжує 
кмелмгм фйдла Міелаомглмї могалі-
жауії ноауі, якзи оарзсікує уы Кмл-
вдлуіы, пкапуварз нозкупмву абм 
мбмв’яжкмву ноауы і лд вгаварзпя гм 
бугщ-якмї її смокз: а) як жапмбу нмйі-
рзфлмгм внйзву фз взтмвалля абм як 
жапмбу нмкаоалля жа лаявліпрщ фз жа 
взпймвйывалля нмйірзфлзт нмгйягів, 
фз ігдмймгіфлзт ндодкмлалщ, номрз-
йделзт упрайдліи нмйірзфліи, пмуіа-
йщліи фз дкмлмкіфліи пзпрдкі; б) як 
кдрмг кмбійіжауії і взкмозпралля ом-
бмфмї пзйз гйя нмродб дкмлмкіфлмгм 
омжвзрку; в) як жапіб нігрозкалля 
роугмвмї гзпузнйілз; г) як жапіб нм-
каоалля жа уфапрщ у проаикат; г) як 
жатіг гзпкозкілауії жа мжлакакз оа-
пмвмї, пмуіайщлмї і лауімлайщлмї ноз-
лайделмпрі фз віомпнмвігалля. 

Чапрзла 3 пр. 43 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз [11] жабмомляє взкмозпрал-
ля нозкупмвмї ноауі. Нд вваеаєрщпя 
нозкупмвмы ноауды віипщкмва абм 
айщрдоларзвла (лдвіипщкмва) пйуеба, 
а ракме омбмра фз пйуеба, яка взкм-
луєрщпя мпмбмы жа взомкмк фз ілхзк 
оіхдлляк пугу абм вігнмвіглм гм жа-
кмлів ном вмєллзи і ном лагжвзфаи-
лзи прал. Такзк фзлмк, нозкупмва 
ноауя в Укоаїлі кмед бурз жапрмпм-
вала рійщкз жа взкйыфлзт мбправзл і 
рійщкз у взнагкат, ндодгбафдлзт жа-
кмлмк. Такі взкйыфлі мбправзлз вз-
жлафдлі, жмкодка, ф. 2 пр. 33 КЗнП 
Укоаїлз [6]. Рмбмрмгавдущ кає ноавм 
ндодвдпрз ноауівлзка промкмк гм 
мглмгм кіпяуя ла ілху омбмру, лд 
мбукмвйдлу роугмвзк гмгмвмомк, бдж 
имгм жгмгз, якцм вмла лд номрзнмка-
жала ноауівлзкмві жа пралмк жгмомв’я, 
йзхд гйя вігвдолдлля абм йіквігауії 
лапйігків прзтіилмгм йзта, днігдкіи, 
дніжммріи, взомблзфзт аваоіи, а ракме 
ілхзт мбправзл, які правйярщ абм км-
еурщ нмправзрз ніг жагомжу езрря фз 
лмокайщлі езррєві укмвз йыгди, ж 
мнйармы ноауі жа взкмлалу омбмру, 
айд лд лзефмы, ліе пдодгліи жаомбі-
рмк жа нмндодглщмы омбмрмы. 

Оглак ваейзвм ж’япуварз, якзк 
фзлмк лмокарзвлм гдоеава Укоаїла 
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жанмбігає взнагкак номрзноавлмгм 
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі, коік 
гдкйаоарзвлмгм жапрдодедлля цмгм 
ущмгм. 

Срарря 31 КЗнП Укоаїлз [6] жа-
бмомляє взкагарз взкмлалля омбмрз, 
лд мбукмвйдлмї роугмвзк гмгмвмомк. 
Айд в лмокі ф. 2 пр. 33 ущмгм Кмгдкпу 
уд кардгмозфлд ноавзйм ном взкйыф-
ліпрщ нозкупмвмї ноауі «жагубзймпя» 
пдодг ноавзй цмгм рзкфапмвмгм нд-
одвдгдлля ноауівлзка бдж имгм жгмгз, 
ж іліуіарзвз омбмрмгавуя. І гмрдндо у 
Кмгдкпі лд впралмвйдлм лмоку, яка б 
кардгмозфлм жабмомляйа взкмозпрал-
ля нозкупмвмї ноауі (тмфа Кмлвдлуія 
№ 105 оарзсікмвала Укоаїлмы цд в 
2000 о.), а ракме лмок, які б ндодгба-
файз ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ жа 
ракі гії. Ні пр. 265 КЗнП Укоаїлз, лі 
пр. 41 Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпр-
оарзвлі ноавмнмоухдлля (гайі – 
КУАП) [17], лд кіпрярщ нігправ ноз-
ряглдлля ра палкуіи агкіліпроарзвлмї 
вігнмвігайщлмпрі жа нозкухдлля гм 
ноауі фз взкмозпралля нозкупмвмї 
ноауі. 

Срарря 25 Кмлвдлуії МОП № 29 
[14] ндодгбафає, цм лджакмллд ноз-
кухдлля гм ноауі ндодпйігуєрщпя у 
козкілайщлмку нмоягку. Айд пр. 172 і 
173 Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз 
(гайі – КК Укоаїлз) [18] лд кіпрярщ 
лмок, які б мглмжлафлм і бджжандодф-
лм впралмвйывайз козкілайщлу віг-
нмвігайщліпрщ жа взкмозпралля ноз-
купмвмї ноауі. Тійщкз ф. 1 пр. 173 КК 
Укоаїлз впралмвйыє козкілайщлу 
вігнмвігайщліпрщ жа гоубд нмоухдлля 
угмгз ном ноауы хйятмк нозкупу гм 
взкмлалля омбмрз, лд мбукмвйдлмї 
угмгмы. 

Оред, оарзсікувавхз лзжку кіе-
лаомглзт акрів цмгм жанмбігалля 
взкмозпраллы нозкупмвмї ноауі, жа-
бмомлзвхз її ла кмлпрзрууіилмку 
оівлі, гдоеава Укоаїла лд впралмвзйа 
лагіилзт ноавмвзт гаоалріи номрзгії 
ущмку галдблмку явзцу. 

У омжоіжі гмпйігеувалмї номбйд-
кз, нмпрає ілха: як жакмлмгавфм вз-
оіхзрз нзралля могаліжауії омбмрм-
гавудк взомблзфмгм номудпу рак, 
цмб ліякмы кіомы лд нмпяглурз ла 

мплмвмнмймелзи кмлпрзрууіилзи 
нозлузн роугмвмгм ноава – пвмбмгу 
ноауі, и нмтіглі віг лщмгм – нозлузн 
взжлафдлмпрі роугмвмї сулкуії ноа-
уівлзка ра нозлузн прабійщлмпрі роу-
гмвзт ноавмвіглмпзл, жакоінйдлі у 
лмокат пр. 21, 23, 31 – 34 КЗнП 
Укоаїлз [6]. 

Бджукмвлм, лмокз роугмвмгм ноа-
ва каырщ бурз лагіилмы гаоалрієы 
віг номявів пвавіййя омбмрмгавуя у 
номудпі взкмозпралля омбмфмї пзйз 
ноауівлзків. Опмбйзвм япкоавм уд 
пвавіййя взявйяєрщпя у взнагкат лд-
жакмллзт ндодвдгдлщ абм жвійщлдлщ 
ноауівлзків ж іліуіарзвз омбмрмгавуя. 
Уявйяєрщпя, цм лмока ф. 6 пр. 43 
Кмлпрзрууії Укоаїлз [11] мрозкайа 
раку пвмы кардгмозфлу одгакуіы лд-
гаока: «Гомкагялак гаоалруєрщпя 
жатзпр віг лджакмллмгм жвійщлдлля». 
Хмфа як уди жатзпр гаоалруєрщпя 
гомкагялак Укоаїлз лапноавгі, бугд 
нмкажалм лзефд. 

О. В. Скзолмв псмокуйывав і 
омжкозв нозлузн взжлафдлмпрі роу-
гмвмї сулкуії ноауівлзка [21, п. 179]. 
Віл мжлафає, цм укйагаыфз роугмвзи 
гмгмвіо ноауівлзк кмед омжоатмвува-
рз ла бійщх-кдлх фіркд могаліжауіи-
лм-ыозгзфлд взжлафдлля омбмрмгав-
удк омбмрз, яку бугд взкмлуварз 
ноауівлзк, а ракме лдкмейзвіпрщ 
пвавійщлмї її жкілз омбмрмгавудк. 
Срабійщліпрщ роугмвзт віглмпзл – уд 
пдоудвзла лмок роугмвмгм ноава, гд 
взоаеаєрщпя жапрунлзурвм гдоеавз. 
Сыгз кмела віглдпрз лмокз, цм нд-
одгбафаырщ взжлафдліпрщ роугмвмї 
сулкуії ноауівлзка, мбкдедлля цмгм 
жапрмпувалля промкмвзт роугмвзт 
гмгмвмоів, нмжбавйдлля кмейзвмпрі 
омбмрмгавуя пвавійщлм омжозварз 
роугмві ноавмвіглмпзлз рмцм. 

Помрд іплуырщ и ілхі рмфкз жмоу, 
які омжукіырщ уі нозлузнз роугмвмгм 
ноава лд рак кардгмозфлм. Так, ла 
гукку Р. З. Лівхзуя, мплмвла ігдя 
жакмлу лд в лдкмейзвмпрі жкілз роу-
гмвмї сулкуії (уд лд вігнмвігайм б 
взкмгак лаукмвм-рдтліфлмгм номгод-
пу), а в лдкмейзвмпрі її жкілз бдж 
жгмгз прмоіл роугмвмгм гмгмвмоу [19, 
п. 168]. Є. А. Єохмва вваеає, цм 
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Кмлвдлуія МОП № 29 лд віглмпзрщ 
рзкфапмвд ндодвдгдлля ла ілху омбм-
ру у взнагку взомблзфмї нмродбз гйя 
жакіцдлля вігпурлщмгм ноауівлзка 
нмпягалляк ла нозлузн взжлафдлмпрі 
роугмвмї сулкуії [Дзв. 23]. 

У жакмлмгавпрві бійщхмпрі коаїл 
іж озлкмвмы дкмлмкікмы ыозгзфлм 
жакоінйдлм нозлузн, жгіглм ж якзк 
омбмрмгавуы лагалм ноавм ла вйап-
лзи омжпуг ндодвмгзрз ноауівлзка ла 
ілху омбмру. Взжлафайщлзк кмкдл-
рмк рур є ілрдодпз дсдкрзвлмпрі вз-
омблзурва, нозбуркмвмпрі нігнозєкп-
рва, рдтлмймгіфлмї оауімлайщлмпрі. 
Ілрдодпз ноауівлзків лд воатмвуырщ-
пя жмвпік, абм е воатмвуырщпя в 
мпраллы фдогу. Поауівлзк ед кмед 
омжоатмвуварз рійщкз ла кардоіайщлд 
вігхкмгувалля, якцм пуг вваеарзкд, 
цм гії омбмрмгавуя лд мбґоулрмвалі 
ра віл жймвезвав пвмїк ноавмк. У 
ущмку взнагку, роугмва сулкуія 
ноауівлзка вроафає лавірщ віглмплу 
прабійщліпрщ [Цзр. жа 22, п. 121, 122]. 

Наибійщхд номбйдк ж гмрозкал-
ляк нозлузну пвмбмгз ноауі взлзк-
йм, ла лах нмгйяг, ніпйя жакмлмгавфмї 
жабмомлз омбмрмгавудві ндодвмгзрз 
ноауівлзків бдж їт жгмгз у оажі взом-
блзфмї нмродбз ла ілху омбмру 
(пр. 33 КЗнП Укоаїлз [6] в одгакуії 
Закмлу № 1356-XIV віг 24.12.99 о.). 

На лах нмгйяг, жапрмпувалля ра-
кзт ндодвдгдлщ, рмбрм сакрзфлмгм 
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі, кмйз 
вмйдвзявйдлля і вмйя ноауівлзка 
цмгм взкмлалля ілхмї, лд мбукмвйд-
лмї роугмвзк гмгмвмомк омбмрз, лд 
пнівнагаырщ, кмейзвд йзхд жа лаяв-
лмпрі емопркзт гдоеавлзт гаоалріи, 
взжлафдлзт жакмлмк. Йгдрщпя, в рмку 
фзпйі, и ном кардоіайщлі палкуії жа 
взкмозпралля нозкупмвмї ноауі ра 
сакрзфлд нмпягалля ла пвмбмгу йы-
гзлз, бм ноауя ніг нозкупмк, бдж 
взжлалля жакмлмк ракмї кмейзвмпрі і 
впралмвйдлля вігнмвіглмї кмкндлпауії 
– уд оабпрвм. 

Взомблзфа лдмбтігліпрщ впд е 
кає бурз ндодгбафдла в пзпрдкі вз-
кйыфлзт мбправзл, які гмжвмйяырщ 
ндодвмгзрз ноауівлзка ла ілху омбм-
ру бдж имгм жгмгз. Оглак ракд ндодвд-

гдлля лдмбтіглм мбукмвзрз лзжкмы 
пуррєвзт жапрдодедлщ. Вмлм кмейзвд 
рійщкз гйя жабджндфдлля бджндодбіи-
лмгм сулкуімлувалля нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії, жанмбігалля 
имгм нмвліи жунзлуі, жлафлзк жбзр-
как ра нмвзллм бурз мбкдедлм в фапі. 
Коік рмгм, ракд ндодвдгдлля кає ном-
вагзрзпя взкйыфлм ж уоатувалляк 
пндуіайщлмпрі ра квайісікауії ноауів-
лзка, а ракме ж нігвзцдлзк оівлдк 
мнйарз ноауі, як кмкндлпауії жа вз-
кухдлд взкмлалля омбмрз, лд мбукм-
вйдлмї роугмвзк гмгмвмомк. Тмку 
лмвзи Тоугмвзи кмгдкп Укоаїлз кає 
мбмв’яжкмвм кіпрзрз прарры, нозпвя-
фдлу рзкфапмвзк ндодвдгдлляк у 
жв’яжку ж взомблзфмы нмродбмы. 
Помнмлуєрщпя рака її одгакуія: 

«Дйя жабджндфдлля бджндодбіилм-
гм сулкуімлувалля нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії, як взлярмк, 
гмнупкаєрщпя ндодвдгдлля ноауівлз-
ка ла омбмру, лд мбукмвйдлу роугм-
взк гмгмвмомк, бдж имгм жгмгз жа гм-
розкалля лапрунлзт укмв: 

- лаявлмпрі лд ндодгбафувалзт 
могаліжауіилм-взомблзфзт сакрмоів, 
цм кмеурщ нмряглурз жа пмбмы гдж-
могаліжауіы омбмрз нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії абм їт проукруо-
лзт нігомжгійів; 

- розвайіпрщ ндодвдгдлля лд кмед 
ндодвзцуварз 30 омбмфзт глів ном-
рягмк омбмфмгм омку; 

- ндодвдгдлля жгіиплыєрщпя ж 
уоатувалляк пндуіайщлмпрі ра квайі-
сікауії ноауівлзка; 

- ноауівлзку гаоалруєрщпя нм-
гвіила мнйара жа взкмлалу омбмру.» 

Запрунлзурвм ніг фап омжіовалля 
роугмвмгм гмгмвмоу – лаиваейзві-
хзи апндкр одайіжауії жатзплмї сулк-
уії роугмвмгм ноава. Г. Г. Шыррд жа-
жлафає, цм мглзк іж лаиваейзвіхзт 
ланоякків пмуіайщлмгм жатзпру роу-
гяцзт у ФРН є ноавмвд одгуйывал-
ля жвійщлдлщ [Цзр. жа 24, п. 73]. 

Оплмвлзк кіелаомглзк акрмк 
цмгм омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу 
ж іліуіарзвз омбмрмгавуя є Кмлвдлуії 
МОП № 158 ном нознзлдлля роугм-
взт віглмпзл ж іліуіарзвз нігнозєкуя 
1982 о. [25]. 
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Оуілыыфз прунілщ оівля жапрун-
лзурва гдоеавз у лауімлайщлмку 
жакмлмгавпрві Укоаїлз, вбафаєкм жа 
лдмбтіглд номалайіжуварз имгм ла 
нодгкдр вігнмвіглмпрі лмокак лажва-
лмгм кіелаомглм-ноавмвмгм акру цм-
гм нігправ ра нмоягку омжіовалля 
роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз ом-
бмрмгавуя. 

Вігнмвіглм гм пр. 4 Кмлвдлуії 
МОП № 158 1982 о., роугмві віглм-
пзлз ж роугівлзкакз лд нознзляырщ-
пя, якцм рійщкз лдкає жакмллзт нігп-
рав гйя ракмгм нознзлдлля, 
нмв’яжалмгм іж жгіблмпрякз фз нмвдгі-
лкмы роугівлзка абм взкйзкалмгм 
взомблзфмы нмродбмы нігнозєкпрва, 
упралмвз фз пйуебз. Сраррі 40 і 41 
КЗнП Укоаїлз [6] впралмвйыырщ 
взкйыфлзи ндодйік нігправ омжіовал-
ля роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз 
омбмрмгавуя. Хмфа гйя мкодкзт кард-
гмоіи ноауівлзків уі нігправз кмеурщ 
ндодгбафарз и ілхі жакмлз Укоаїлз 
(жмкодка, Закмл Укоаїлз «Пом гдо-
еавлу пйуебу» [35]). В уіймку уі 
нігправз вігнмвігаырщ козрдоіяк, 
взжлафдлзк пр. 4 Кмлвдлуії. 

Оглак є мгзл лыалп, і нмйягає 
віл у рмку, цм омбмрмгавдущ в Укоаї-
лі кає ноавм жвійщлзрз ноауівлзка 
рійщкз жа лаявлмпрі взжлафдлмгм жа-
кмлмк ыозгзфлмгм сакру фз ыозгз-
флмгм пкйагу. Вігпурліпрщ тмфа б мг-
лмгм іж дйдкдлрів ыозгзфлмгм пкйагу 
пвігфзрщ ном лдноавмкіоліпрщ жвійщ-
лдлля. Пігправмы гйя ракмгм рвдо-
гедлля є нмймедлля ф. 1 пр. 40 КЗнП 
ном рд, цм «роугмвзи гмгмвіо, укйа-
гдлзи ла лдвзжлафдлзи промк, а ра-
кме промкмвзи роугмвзи гмгмвіо гм 
жакілфдлля промку имгм фзллмпрі км-
еурщ бурз омжіовалі вйаплзкмк абм 
унмвлмваедлзк лзк могалмк йзхд у 
взнагкат:…». Тдокіл «йзхд у взнаг-
кат» и упралмвйыє взфдонлд кмйм 
нігправ жвійщлдлля. Коік рмгм, уы 
нмжзуіы мбпрмывав і Пйдлук Вдотмв-
лмгм Сугу Укоаїлз у нмпралмві віг 6 
йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом ноакрз-
ку омжгйягу пугакз роугмвзт пнмоів» 
[26] цмгм рйукафдлля мкодкзт нігп-
рав омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ж 
іліуіарзвз омбмрмгавуя. 

Як уявйяєрщпя, мплмвла номбйдка 
нігправ жвійщлдлля в Кмлвдлуії МОП 
№ 158 1982 о. жлатмгзрщпя в нймцзлі 
рйукафдлля нмлярря «мбґоулрувалля 
жвійщлдлля». Срарря 4 Кмлвдлуії, яка 
жлатмгзрщпя в нігомжгійі А. «Обґоул-
рувалля нознзлдлля роугмвзт віглм-
пзл», ніг мбґоулрувалляк омжукіє 
лаявліпрщ нігправ жвійщлдлля, а рмф-
ліхд, лаявліпрщ нмваелмї нозфзлз 
жвійщлдлля. З лахмї рмфкз жмоу, ном-
бйдка мбґоулрувалля жвійщлдлщ – уд 
лд рійщкз номбйдка лаявлмпрі нігправ, 
а и номбйдка гмвдгдлмпрі ноавмкіо-
лмпрі гіи омбмрмгавуя. Якцм ноауів-
лзк – уд йыгзла, яка вігнмвіглм гм 
Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр. 3) [11] є 
лаивзцмы пмуіайщлмы уілліпры, рм 
ноз омжіоваллі роугмвмгм гмгмвмоу 
омбмрмгавдущ кає пдбд вдпрз ж ноа-
уівлзкмк як ж йыгзлмы, а лд омбм-
фмы пзймы фз жапмбмк взомблзурва. 
Тмку мбґоулрувалля жвійщлдлля – уд 
мплмвлзи козрдоіи взжлафдлля имгм 
ноавмкіолмпрі. Ваейзва ыозгзфла 
кмлпроукуія цмгм мбґоулрмвалмпрі 
жвійщлдлля іплує у Вдйзкмбозралії. 
«Пігнозєкдущ нмвзлдл ракме гмвдп-
рз пугу, цм пак ундвлдлзи в мбґоул-
рмвалмпрі жвійщлдлля» [Цзр. жа 27, 
п. 58]. 

Обґоулрмваліпрщ жвійщлдлля км-
ела омжгйягарз и ніг ілхзк курмк 
жмоу. Йгдрщпя ном взжлалля лдноа-
вмкіолзкз жвійщлдлщ ноауівлзків ж 
іліуіарзвз омбмрмгавуя, якзи є гдо-
еавлзк нігнозєкпрвмк, упралмвмы, 
могаліжауієы, фдодж їт пмуіайщлу лд-
взноавгаліпрщ. Ддоеава, у гдякзт 
взнагкат, кає едорвуварз дкмлмкіф-
лмы гмуійщліпры іплувалля узт мога-
ліжауіи, жаоагз взоіхдлля бійщх гйм-
байщлмгм жавгалля, рмбрм жагйя одайі-
жауії пвмєї мплмвлмї сулкуії – пмуіа-
йщлмї. Пігправз гйя ракмгм рвдогедл-
ля кіпрярщпя у лзжуі лмок Кмлпрзру-
уії Укоаїлз. Вігнмвіглм гм пр. 1 Кмл-
прзрууії, Укоаїла є пмуіайщлмы гдо-
еавмы, а рмку ф. 4 пр. 13 Кмлпрзрууії 
вкажує, цм гдоеава жабджндфує пмуіа-
йщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз Укоа-
їлз. Чапрзла 1 пр. 3 Оплмвлмгм Закм-
лу взжлає йыгзлу лаивзцмы пмуіа-
йщлмы уілліпры, а ф. 2 уієї праррі вз-



Публiчне право № 3 (35) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

 

74  

жлафає, цм ноава і пвмбмгз йыгзлз ра 
їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і пноя-
кмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз. Тмку 
лдгмнуцдлля жвійщлдлщ ноауівлзків ж 
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи, гд 
омбмрмгавудк взпрунає гдоеава, в 
мпмбі унмвлмваедлзт могалів, фдодж їт 
пмуіайщлу лдвзноавгаліпрщ, є пакмп-
ріилмы ноавмвмы нігправмы мбкд-
едлля жвійщлдлщ. 

Дайі нодгкдрмк гзпкупії є мкодп-
йдлля кде гйя впралмвйдлля нігправ 
омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу ж ілі-
уіарзвз омбмрмгавуя. Сраррі 5 і 6 
Кмлвдлуії МОП № 158 1982 о. [25] 
фапркмвм водгуйщмвуырщ уд нзралля 
фдодж взжлалля лджакмллзкз гдякзт 
нігправ нознзлдлля роугмвзт віглм-
пзл. Тмбрм Кмлвдлуія мндоує козрд-
оіякз, а лд нігправакз гйя жвійщлдл-
ля. 

Пмпралмвка уієї номбйдкз у лау-
кмвіи нймцзлі уійкмк кмодйыєрщпя ж 
акруайіжауієы одайщлзт номбйдк «фз-
прмк ндопмлайу», які номвмгярщпя у 
взнагкат жкілз вйаплзка нігнозєкп-
рва абм нозжлафдлля лмвмгм кдоівлз-
ка нігнозєкпрва, упралмвз фз могалі-
жауії. Ваорм жауваезрз, цм в Укоаїлі 
уя номбйдка ж фапмк лд рійщкз лд 
взоіхуєрщпя, айд и нмгіохуєрщпя. 
Так, кмлірмозлг Унмвлмваедлмгм ж 
ноав йыгзлз у псдоі жатзпру роугм-
взт ноав жапвігфзв капмві і пзпрдклі 
нмоухдлля ноав йыгзлз ла ноауы, 
пвмєфаплу ра в нмвлмку мбпяжі взнйа-
ру жаомбірлмї нйарз, лайделу мнйару 
ноауі, яка жабджндфувайа б кардоіайщ-
лзи гмпрармк ноауівлзку ра имгм 
пік’ї, ілхзт роугмвзт ноав ноауівлз-
ків, цм гаоалрмвалі Кмлпрзрууієы 
Укоаїлз, жакмлакз Укоаїлз, кіела-
омглзкз лмокакз ра пралгаоракз. 
Так, номрягмк 2017 омку гм Окбугп-
кдла лагіихйм каиед 1,3 рзп. нмві-
гмкйдлщ ном нмоухдлля ноава йыгз-
лз ла ноауы, цм ла 18 % бійщхд, ліе 
у 2016 омуі. У тмгі одайіжауії Угмгз 
ном пнівноауы кіе Унмвлмваедлзк ж 
ноав йыгзлз і Фдгдоауієы номспні-
ймк Укоаїлз Унмвлмваедлмгм буйм 
нмвігмкйдлм ном каиед 15 рзп. нм-
оухдлщ роугмвмгм жакмлмгавпрва, 
взявйдлзт ноавмвзкз ілпндкрмоакз 

фйдлпщкзт могаліжауіи ФПУ у ндо-
хмку нівоіффі 2017 омку, ж лзт каиед 
40,4% нмоухдлщ ноав пралмвйярщ нм-
оухдлля у псдоі мнйарз ноауі, 30 ра 
6% вігнмвіглм – цмгм нмоягку жвійщ-
лдлля ра ндодвдгдлля [29]. 

Пмндодгедлля ноауівлзка прмпм-
влм ндодваелмї бійщхмпрі жвійщлдлщ – 
ваейзва гаоалрія жабджндфдлля имгм 
ноава ла жакмлліпрщ жвійщлдлля. Згіг-
лм жі пр. 11 Кмлвдлуії МОП № 158 
1982 о. [25] ноауівлзк, ж якзк лакі-
фдлм нознзлзрз роугмві віглмпзлз, 
кає ноавм бурз нмндодгедлзк ном уд 
жа омжуклзи промк абм кає ноавм ла 
гомхмву кмкндлпауіы жакіпрщ нмнд-
одгедлля, якцм віл лд вфзлзв пдоим-
жлмї номвзлз, рмбрм ракмї номвзлз, у 
жв’яжку ж якмы буйм б лдгмуійщлм 
взкагарз віг нігнозєкуя номгмвеу-
варз ж лзк роугмві віглмпзлз номря-
гмк промку нмндодгедлля. Тмбрм, 
игдрщпя ном рд, цм бугщ-якзи ноауів-
лзк нмвзлдл бурз жажгайдгігщ нмнд-
одгедлзи ном жвійщлдлля, жа взкйы-
фдлляк взнагків уфзлдлля лзк пдо-
имжлзт гзпузнйілаолзт номпрунків 
абм ілхзт гіялщ, які ндодхкмгеаырщ 
номгмведллы роугмвзт віглмпзл 
(ланозкйаг, вроара гмвіоз гм ноауів-
лзка, якзи бджнмпдодглщм мбпйугмвує 
рмваолі абм гомхмві уіллмпрі). Тоу-
гмвд жакмлмгавпрвм Укоаїлз ндодгба-
фає ракд мбмв’яжкмвд нмндодгедлля 
рійщкз гйя жвійщлдлля жа н. 1 пр. 40 
КЗнП Укоаїлз [6], рмбрм жвійщлдлля 
в оажі жкіл в могаліжауії взомблзурва 
і ноауі, в рмку фзпйі йіквігауії, одмо-
галіжауії, балкоурпрва абм ндодномсі-
йывалля нігнозєкпрва, упралмвз, 
могаліжауії, пкмомфдлля фзпдйщлмпрі 
абм храру ноауівлзків. Так, вігнмвіг-
лм гм ф. 1 пр. 49-2 КЗнП, ном лапрун-
лд взвійщлдлля ноауівлзків ндопмла-
йщлм нмндодгеаырщ лд ніжліхд, ліе 
жа гва кіпяуі. В уіймку уя лмока Км-
гдкпу вігнмвігає лмокі Кмлвдлуії. 
Хмфа, ла лах нмгйяг, вмла кає бурз 
гмнмвлдла лмокмы ном взнйару кмк-
ндлпауії жа лд нмндодгедлля ном жві-
йщлдлля абм жвійщлдлля гм ндодбігу 
промку нмндодгедлля. Сугмва ноак-
рзка гм ндвлмї кіоз упулуйа уы ном-
гайзлу. Згіглм ж абж. 6 н. 19 нмпралм-
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вз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу Укоаї-
лз віг 6 йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом 
ноакрзку омжгйягу пугакз роугмвзт 
пнмоів» [26], ноз лдгмгдоеаллі пром-
ку нмндодгедлля ноауівлзка ном 
жвійщлдлля, якцм віл лд нігйягає нм-
лмвйдллы ла омбмрі ж ілхзт нігправ, 
пуг жкілыє гару имгм жвійщлдлля, 
жаоатувавхз промк нмндодгедлля, 
номрягмк якмгм віл ноауывав. Айд 
гоугд одфдлля ф. 3 пр. 235 КЗнП, ж 
смокайщлмї рмфкз жмоу, гмжвмйяє 
взнйафуварз кмкндлпауіы жа лд нм-
ндодгедлля абм лдпвмєфаплд нмндод-
гедлля ноауівлзка ном жвійщлдлля, 
рійщкз у взнагкат, кмйз лдноавзйщлд 
смокуйывалля нозфзлз жвійщлдлля в 
роугмвіи клзеуі ндодхкмгеайм ноа-
удвйахруваллы ноауівлзка. Такзк 
фзлмк, кмела првдогеуварз, цм лм-
окз пр. 49-2 і 235 КЗнП Укоаїлз лд 
нмвлмы кіомы вігнмвігаырщ взкмгак 
Кмлвдлуії МОП № 158 1982 о. [25] 
цмгм впралмвйдлля лмок ном нмндод-
гедлля ноауівлзка ном жвійщлдлля. 

Впралмвйдлля нмоягку жвійщлдл-
ля одгуйыєрщпя нігомжгіймк «В» жа-
жлафдлмї Кмлвдлуії, якзи взжлафає 
номудгуоз, жапрмпмвувалі гм і ніг фап 
нознзлдлля роугмвзт віглмпзл. Згіг-
лм жі пр. 7 Кмлвдлуії МОП № 158 
1982 о., роугмві віглмпзлз ж ноауів-
лзкмк лд нознзляырщпя ж нозфзл, 
нмв’яжалзт ж имгм нмвдгілкмы абм 
омбмрмы гмрз, гмкз имку лд лагагурщ 
кмейзвіпрщ жатзцарзпя у жв’яжку ж 
взпулурзкз номрз лщмгм жвзлувафдл-
лякз, коік взнагків, кмйз віг нігн-
озєкуя лд кмела мбґоулрмвалм фдка-
рз лагалля ноауівлзкмві ракмї кме-
йзвмпрі. Чзллд роугмвд жакмлмгавпр-
вм Укоаїлз мбґоулрмвалм впралмвйыє 
емопркзи нмоягмк омжіовалля роугм-
вмгм гмгмвмоу у взнагку нмоухдлля 
ноауівлзкмк роугмвмї гзпузнйілз. У 
пугмвіи ноакрзуі ракме фіркм взяв-
йяєрщпя уя нмжзуія жакмлмгавуя. Так, 
вігнмвіглм гм н. 22 нмпралмвз Пйд-
луку Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз віг 6 
йзпрмнага 1992 о. № 9 «Пом ноакрз-
ку омжгйягу пугакз роугмвзт пнмоів» 
[26], у пноават ном нмлмвйдлля ла 
омбмрі мпіб, жвійщлдлзт жа нмоухдлля 
роугмвмї гзпузнйілз, пугак лдмбтіг-

лм ж’япуварз, в фмку кмлкодрлм ном-
явзймпя нмоухдлля, цм прайм нозвм-
гмк гйя жвійщлдлля, фз кмгйм вмлм 
бурз нігправмы гйя омжіовалля роу-
гмвмгм гмгмвмоу жа нулкракз 3, 4, 7, 8 
пр. 40 ра н. 1 пр. 41 КЗнП, фз гмгдо-
еалі омбмрмгавудк ндодгбафдлі прар-
рякз 147-1, 148, 149 КЗнП ноавзйа і 
нмоягмк жапрмпувалля гзпузнйілао-
лзт пряглдлщ. Уявйяєрщпя, цм ж кд-
рмы улзклдлля лднмомжукілщ кіе 
ноауівлзкмк і омбмрмгавудк у оажі 
жвійщлдлля ндохмгм жа нмоухдлля 
гзпузнйілз, лмока жі жкіпрмк, алайм-
гіфлзк н. 22 Пмпралмвз, кає кіпрзрз-
пя и у лмвмку Тоугмвмку кмгдкпі 
Укоаїлз. 

Рмжгій ІІІ Кмлвдлуії МОП № 158 
1982 о. кіпрзрщ гмгаркмві нмймедлля, 
цм прмпуырщпя нознзлдлля роугмвзт 
віглмпзл ж дкмлмкіфлзт, рдтлмймгіф-
лзт, проукруолзт абм алаймгіфлзт 
нозфзл. Пдоха взкмга цмгм нмоягку 
жвійщлдлля прмпуєрщпя кмлпуйщрауіи ж 
нодгправлзкакз ноауівлзків, цм нд-
одгбафдлм пр. 13 Кмлвдлуії. Пмймедл-
ля лмок уієї праррі нмвліпры вігмбоа-
едлм в ф. 3 пр. 22 Закмл Укоаїлз «Пом 
номсдпіилі пнійкз, їт ноава ра гаоалрії 
гіяйщлмпрі» [30]. Коік рмгм, пр. 14 
Кмлвдлуії ндодгбафає мбмв’яжмк омбм-
рмгавуя, у оажі жвійщлдлля ноауівлзків 
ж дкмлмкіфлзт абм могаліжауіилзт 
нозфзл, нмвігмкзрз ном уд кмкндрдл-
рлзи могал гдоеавз і нзпщкмвм вз-
кйапрз нігправз жвійщлдлля, кійщкіпрщ 
і кардгмоії ноауівлзків, якзт вмлм км-
ед рмоклурзпя, ра промк, номрягмк 
якмгм имгм лакіфдлм жгіиплзрз. Пмгі-
блу лмоку кіпрзйа и ф. 3 пр. 49-2 
КЗнП Укоаїлз [6]: «Вмглмфап іж нм-
ндодгедлляк ноауівлзка ном жвійщ-
лдлля, омбмрмгавдущ гмвмгзрщ гм ві-
гмка гдоеавлмї пйуебз жаилярмпрі 
ілсмокауіы ном лапрунлд взвійщлдлля 
ноауівлзка іж жажлафдлляк имгм ном-
сдпії, пндуіайщлмпрі, квайісікауії ра 
омжкіоу мнйарз ноауі». Помрд, Закмл 
Укоаїлз № 77-VIII віг 28.12.2014 о. 
каогзлайщлм жкілзв жкіпр уієї лмокз. 
Тдндо вмла прмпуєрщпя рійщкз ілсмо-
кувалля унмвлмваедлзт гдоеавлзт 
могалів (гдоеавлмї пйуебз жаилярмп-
рі) у оажі капмвзт жвійщлдлщ. 
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Срарря 48 Закмлу Укоаїлз віг 5 
йзнля 2012 о. «Пом жаиляріпрщ лапд-
йдлля» [31] гдрайщлм одгйакдлрує 
капмвд взвійщлдлля ноауівлзків ж 
іліуіарзвз омбмрмгавуя. 

Чапрзла 5 пр. 20 Закмлу Укоаїлз 
віг 1 бдоджля 1991 о. «Пом жаиляріпрщ 
лапдйдлля» [32] кіпрзйа ваейзву 
лмоку-гаоалріы гйя мпіб, які взвійщ-
ляйзпщ: «Поз взвійщлдллі ноауівлз-
ків (у рмку фзпйі ноауыыфзт ндлпім-
лдоів ра ілвайігів) у жв’яжку іж жкіла-
кз в могаліжауії взомблзурва і ноауі, 
у рмку фзпйі йіквігауієы, одмогаліжа-
уієы абм ндодномсійывалляк нігноз-
єкпрв, упралмв, могаліжауіи, пкмом-
фдлля фзпдйщлмпрі абм храру ноауів-
лзків, нігнозєкпрва, упралмвз, мога-
ліжауії, лджайделм віг смок вйаплмп-
рі, нмвігмкйяырщ ном уд лд ніжліхд, 
як жа гва кіпяуі в нзпщкмвіи смокі 
гдоеавлу пйуебу жаилярмпрі, вкажуы-
фз нігправз і промкз взвійщлдлля, 
лаикдлувалля номсдпіи, пндуіайщлмп-
рди, квайісікауії, омжкіо мнйарз ноа-
уі, а в гдпярзгдллзи промк ніпйя вз-
війщлдлля ланоавйяырщ пнзпкз сак-
рзфлм взвійщлдлзт ноауівлзків, жа-
жлафаыфз в лзт ілвайігів. У оажі лд-
нмгалля абм нмоухдлля промків нм-
галля узт галзт прягуєрщпя хроас у 
омжкіоі оіфлмї жаомбірлмї нйарз жа 
кмелмгм взвійщлывалмгм ноауівлз-
ка». 

Такзк фзлмк, гм вігнмвіглзт 
жкіл, лмокз роугмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз впралмвйывайз пуррєвіхі 
взкмгз гм омбмрмгавуя цмгм гмгдо-
еалля нмоягку жвійщлдлля ноауівлз-
ків ж дкмлмкіфлзт кмрзвів. Нзлі омж-
гій IV «Снозялля жаилярмпрі лапд-
йдлля» Закмлу Укоаїлз віг 5 йзнля 
2012 о. «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» 
лд кіпрзрщ лавірщ ларяку ла ыозгзфлі 
гаоалрії пнозялля жаилярмпрі гйя 
мпіб, цм взвійщляырщпя ж дкмлмкіф-
лзт, рдтлмймгіфлзт, проукруолзт абм 
алаймгіфлзт нозфзл. 

Помрд роугмвд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз, ла вігкілу віг Кмлвдлуії, 
ндодгбафає ілхі гмгаркмві гаоалрії 
гйя ноауівлзків, цм взвійщляырщпя. 
Так, пнозялля омбмрмгавуя жаилярм-
прі ноауівлзків, цм взвійщляырщпя, 

пкйагає пурліпрщ лмок роугмвмгм ноа-
ва, ндодгбафдлзт пр. 13, 42, 43 ра 
пр. 49-2 КЗнП Укоаїлз [6]. Закмл 
впралмвйыє кілікук гва козрдоії гйя 
ндодваелмгм пнозялля жаилярмпрі 
мпіб, цм взвійщляырщпя: бійщх взпмка 
квайісікауія і номгукрзвліпрщ ноауі 
ноауівлзка; лаявліпрщ омбмрз жа віг-
нмвіглмы номсдпієы фз пндуіайщліп-
ры. Поакрзфлд жлафдлля узт козрдоі-
їв ваекм ндодмуілзрз. Дйя пугмвмї 
ноакрзкз – уд мплмвлі моієлрзоз 
взжлафдлля ноавмкіолмпрі жвійщлдлщ 
ноауівлзків. Так, «квайісікауія» – уд 
прунілщ і взг номсдпіилмї лавфдлмпрі, 
лдмбтіглмї гйя взкмлалля омбмрз [33, 
п. 181]. Помгукрзвліпрщ ноауі таоак-
рдозжує ноауівлзка ж рмфкз жмоу 
дсдкрзвлмпрі имгм омбмрз (її оджуйщ-
рарзвлмпрі, якмпрі ра жлафдлля гйя 
омбмрмгавуя). Помсдпія як козрдоіи 
вкажує ла псдоу і взг нмпріилмї, пра-
бійщлмї роугмвмї гіяйщлмпрі. «Сндуіа-
йщліпрщ» – жлалля і ноакрзфлі лавзф-
кз, лдмбтіглі гйя взкмлалля ндвлзт 
роугмвзт сулкуіи у кдеат галмї 
номсдпії [33, п. 468]. Такзк фзлмк, 
уоатувалля ноз жвійщлдллі ноауівлз-
ків узт козрдоіїв омбзрщ имгм номжм-
озк ра жомжукійзк гйя ноауівлзка, а 
в оажі пнмоу – гає пугу кмейзвіпрщ 
мбґоулрмвалм муілзрз гії омбмрмгав-
уя. 

Коік рмгм, пр. 43 КЗнП Укоаїлз 
ндодгбафає палкуімлувалля ндодвае-
лмї бійщхмпрі жвійщлдлщ взбмолзк 
могалмк ндовзллмї номспнійкмвмї 
могаліжауії абм номспнійкмвзк нодг-
правлзкмк. Дйя фйдлів взбмолмгм 
номспнійкмвмгм могалу нігнозєкпрва, 
упралмвз, могаліжауії (у рмку фзпйі 
проукруолзт нігомжгійів), имгм кдоів-
лзків, номспнійкмвмгм нодгправлзка 
ф. 3 і 4 пр. 252 КЗнП впралмвйыырщ 
гмгаркмві гаоалрії іж палкуімлувалля 
їт жвійщлдлщ. Нмокз пр. 184 і 198 
КЗнП ндодгбафаырщ гмгаркмві гаоал-
рії цмгм жвійщлдлщ вагірлзт еілмк і 
еілмк, які каырщ гірди, ра ноауівлз-
ків кмймгхд віпіклагуярз омків. 
Помрд, ла еайщ, жакмлмгавпрвм Укоа-
їлз лд лагає ноауівлзкак, цм нігйя-
гаырщ жвійщлдллы (лавірщ ж 
мб’єкрзвлзт нозфзл), фапу гйя нмху-
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ку омбмрз, якзи бз омбмрмгавдущ 
мнйафував абм нозлаиклі взжлавав 
нмваелмы раку нозфзлу вігпурлмпрі 
ноауівлзка ла омбмрі. 

Срарря 12 Кмлвдлуії МОП № 158 
1982 о. [25] ндодгбафає жагайщлі ноа-
взйа цмгм взнйарз ноауівлзкак, іж 
якзкз нознзляырщпя роугмві віглм-
пзлз, взтіглмї гмнмкмгз ра лагалля 
ілхзт взгів жатзпру гмтмгу. Срарря 
44 КЗнП Укоаїлз [6] впралмвйыє 
жлафлу кійщкіпрщ нігправ гйя взнйарз 
ноауівлзкмві взтіглмї гмнмкмгз ра 
гзсдодлуіыє її омжкіоз жайделм віг 
узт нігправ. Оглак лмока пр. 44 
КЗнП лд нмвлмы кіомы вігнмвігає 
лмокі н. «а» ф. 1 пр. 12 Кмлвдлуії, яка 
впралмвйыє козрдоії гйя взжлафдлля 
омжкіоу взтіглмї гмнмкмгз, яку вз-
нйафує омбмрмгавдущ: прае омбмрз і 
омжкіо жаомбірлмї нйарз. Юозгзфла 
кмлпроукуія, яку ндодгбафає пр. 44 
КЗнП, – «пдодгліи кіпяфлзи жаомбі-
рмк», вігмбоаеає рійщкз гоугзи коз-
рдоіи, ндодгбафдлзи Кмлвдлуієы. 

Чапрзла 1 пр. 8 Кмлвдлуії МОП 
№ 158 гаоалрує ноауівлзку, якзи 
вваеає, цм имгм жвійщлзйз лдмбґоул-
рмвалм, ноавм мпкаоезрз уд оіхдлля, 
жвдолувхзпщ гм вігнмвіглмгм ыозп-
гзкуіилмгм могалу, ндодгбафдлмгм 
лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк. Такз-
кз ыозпгзкуіилзкз могалакз вігнм-
віглм гм ф. 1 пр. 221 КЗнП є оаимллі, 
оаимллі у кіпрі, кіпщкі фз кіпщкоа-
имллі пугз. Згіглм ж абж. 2 н. 3 нмпра-
лмвз Пйдлуку Вдотмвлмгм Сугу 
Укоаїлз віг 6 йзпрмнага 1992 о. № 9 
«Пом ноакрзку омжгйягу пугакз роу-
гмвзт пнмоів» [26], у бугщ-якмку оажі, 
бджнмпдодглщм в оаимллзт (кіпщкзт) 
пугат омжгйягаырщпя жаявз жвійщлд-
лзт ноауівлзків ном нмлмвйдлля ла 
омбмрі лджайделм віг нігправз ноз-
нзлдлля роугмвмгм гмгмвмоу, жкілз 
гарз і смокуйывалля нозфзл жвійщ-
лдлля, мнйару жа фап взкухдлмгм 
номгуйу абм взкмлалля лзефдмнйа-
фувалмї омбмрз. Сакд рур і взлзкає 
мплмвла номбйдка. Чапрзла 2 пр. 9 
Кмлвдлуії ндодгбафає кмейзвіпрщ 
взкмозпралля гвмт кдталіжків нмкйа-
галля рягаоя гмвдгдлля лдмбґоулрм-
валмпрі жвійщлдлля. Пулкр «а» ф. 2 

пр. 9 Кмлвдлуії, рягао гмвдгдлля лая-
влмпрі жакмллмї нігправз гйя жвійщ-
лдлля нмкйагає ла омбмрмгавуя, а н. 
«b» впралмвйыє ноавзйм, вігнмвіглм 
гм якмгм могалз, цм лагійяырщпя нм-
влмваедллякз взлмпзрз оіхдлля ном 
нозфзлу жвійщлдлля (а ракзк мога-
лмк в Укоаїлі є пуг – нозк. В.Щ.), ж 
уоатувалляк нмгалзт прмомлакз гм-
кажів ра вігнмвіглм гм номудгуо, нд-
одгбафдлзт лауімлайщлзкз жакмлм-
гавпрвмк і ноакрзкмы. Такі номудгу-
оз в Укоаїлі ндодгбафає узвійщлд-
номудпуайщлд жакмлмгавпрвм. 

Згіглм ж ф. 1 пр. 12 Цзвійщлмгм 
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз 
(гайі – ЦПК Укоаїлз) [34] узвійщлд 
пугмфзлпрвм жгіиплыєрщпя ла жапагат 
жкагайщлмпрі прмоіл. Чапрзла 3 пр. 12 
ра ф. 1 пр. 81 ЦПК Укоаїлз жм-
бмв’яжуырщ кмелу прмомлу пнмоу гм-
вмгзрз рі мбправзлз, ла які вмла нм-
пзйаєрщпя, як ла нігправу пвмїт взкмг 
абм жандодфдлщ, коік взнагків, впра-
лмвйдлзт узк Кмгдкпмк. Рмжгйяг 
узвійщлзт пноав ном нмлмвйдлля ла 
омбмрі фдодж лджакмллд жвійщлдлля гм 
взнагків взкйыфдлщ лд лайдезрщ. 
Оред, лі роугмвд, лі узвійщлм-
номудпуайщлд жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
лд нмкйагаырщ рягао гмвдгдлля мб-
ґоулрмвалмпрі жвійщлдлля ла омбмрм-
гавуя, цм, бджукмвлм, лдгарзвлм 
внйзває ла оівдлщ ноавмвмї жатзцд-
лмпрі жвійщлдлзт ноауівлзків. 

Бійщхд рмгм, вігнмвіглм гм н. 4 
пр. 19 ЦПК Укоаїлз в одгакуії Закм-
лу № 2475-VIII віг 03.07.2018 о. гйя 
пноав, цм взлзкаырщ ж роугмвзт віг-
лмпзл, ндодгбафдлм пномцдлд нмжмв-
лд номвагедлля. Ці кардгмоії пноав 
укоаїлпщкзи жакмлмгавдущ нозоівляв 
гм каймжлафлзт пноав фз пноав лд-
жлафлмї пкйаглмпрі ра ілхзт пноав, 
гйя якзт ноімозрдрлзк є хвзгкд 
взоіхдлля пноавз. Чапрзла 1 пр. 274 
ЦПК Укоаїлз мглмжлафлм вкажує ла 
рд, цм пноавз, цм взлзкаырщ ж роу-
гмвзт віглмпзл, омжгйягаырщпя в нм-
оягку пномцдлмгм нмжмвлмгм номва-
гедлля. 

Оглак лапйігкз нмгіблмї «лмва-
уії» ваекм ндодмуілзрз. Так, ланоз-
кйаг, вігнмвіглм гм ф. 3 пр. 389 ЦПК 
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Укоаїлз лд нігйягаырщ капауіилмку 
мпкаоедллы пугмві оіхдлля у каймж-
лафлзт пноават, коік взнагків, жажла-
фдлзт у ущмку Кмгдкпі. Закмл жайз-
хає мпрармфлд оіхдлля ном ноавм 
нмжзвафа ла капауіилд мпкаоедлля ла 
омжпуг пугу. Тозвмгу взкйзкає рд, цм 
роугмві пнмоз, мнзлзвхзпщ жа жакм-
лмк в номудпуайщлмку пдлпі в мглмку 
нмоягку ж каймжлафлзкз пноавакз, 
жа оіхдлляк пугу кмеурщ мнзлзрзпя 
в омжоягі кардгмоіи пноав, які лд 
мпкаоеуырщ у капауіилмку нмоягку. 
З мгйягу ла рдлгдлуії пугмвмї ноак-
рзкз Вдотмвлмгм пугу цмгм пноав, 
цм взлзкаырщ ж роугмвзт віглмпзл, 
віомгігліпрщ ракмгм омжвзрку нмгіи 
гуед взпмка. 

На лах нмгйяг, вкажалі лмвауії у 
ЦПК Укоаїлз прмпмвлм омжгйягу 
роугмвзт пнмоів, жмкодка, прмпмвлм 
пнмоів ном нмлмвйдлля ла омбмрі, 
пундодфзрщ лмокі ф. 1 пр. 55 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [11], рмку цм жгіглм ж 
лды, ноава і пвмбмгз йыгзлз і гомка-
гялзла жатзцаырщпя пугмк ра лмокі 
ф. 6 пр. 43 Кмлпрзрууії ном гаоалрії 
гомкагялак жатзпру віг лджакмллмгм 
жвійщлдлля. 

Тйукафдлля пйів «жатзпр» і «жа-
тзцаырщпя» гає нігправз гйя рвдо-
гедлля ном акрзвлу нмжзуіы пугу в 
узвійщлмку пугмфзлпрві. В укоаїлпщ-
кіи кмві пймва «мтмомла» і «жатзпр» – 
пзлмлікз. У «Нмвмку рйукафлмку 
пймвлзку укоаїлпщкмї кмвз» жанзпа-
лм, цм пймвм «мтмомлярз» родба ом-
жукірз як «жатзцарз віг фмгм-
лдбугщ» [36, п. 170 ]. Затзпр – уд 
«мтмомла, жапрунлзурвм, нігрозкка» 
[37, п. 110]. «Сймвлзк укоаїлпщкмї 
кмвз» взжлафає жатзпр як «жапрунлз-
урвм, мтмомлу, нігрозкку». Затзцарз 
мжлафає «мбмомлярз, мтмомлярз кмгм-, 
цм-лдбугщ віг ланагу, жакату, угаоу 
вмомезт, лдбджндфлзт ра ілхзт гіи» 
[38, п. 379, 380 ]. 

Тоугмві ра пмуіайщлм-дкмлмкіфлі 
ноава, ндодгбафдлі пр. 43 – 46 Кмл-
прзрууії, є фапрзлмы ноав і пвмбмг 
йыгзлз і гомкагялзла в Укоаїлі. 
Оред, жатзпр, жатзцарз – уд жапрун-
лзурвм і нігрозкка кмгмпщ абм фмгмпщ, 
рмбрм акрзвла гіяйщліпрщ пуб’єкра, а 

лд пнмгйягалля ла рд, трм і як ла-
гапрщ бійщхд ндодкмлйзвзт гмкажів 
ла мбґоулрувалля пвмїт взкмг, цм 
ндодгбафає фзллд узвійщлм-
номудпуайщлд жакмлмгавпрвм гйя омж-
гйягу пноав, цм взлзкаырщ ж роугм-
взт віглмпзл. Зкагайщліпрщ прмоіл – 
уд лд дйдкдлр жатзпру ноава гомка-
гялзла, а йзхд мгзл іж нозлузнів 
впралмвйдлля іпрзлз в пнмоі. Сакд 
рмку ла фапі нзралля ном роугмву 
ыпрзуіы ж ілхмы омййы пугу у взоі-
хдллі роугмвзт пнмоів, як ілгзвігуа-
йщлзт, рак і кмйдкрзвлзт. 

Нармкіпрщ пндуіайщлмї лмокз, яка 
б кіпрзйа фіркд жапрдодедлля ном 
жабмомлу жвійщлярз ноауівлзка жа 
нмгалля пкаогз ла лдноавмкіолі гії 
омбмрмгавуя, як уд ндодгбафдлм у 
н. «п» пр. 5 Кмлвдлуії МОП № 158 
1982 о. [25], ЦПК Укоаїлз фмкупщ лд 
кіпрзрщ. Хмфа нозлузн вдотмвдлпрва 
ноава жакоінйдлм у пр. 8 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз. 

Оглак лмока пр. 234 КЗнП Укоа-
їлз [6] кіпрзрщ пуррєвіхі гаоалрії 
жатзпру ноава ла ноауы, бм ндодгба-
фає раку ыозгзфлу кмлпроукуіы, як 
нмлмвйдлля пугмк промків, номнуцд-
лзт ж нмваелзт нозфзл. У рми фап, 
як ф. 3 пр. 8 жажлафдлмї Кмлвдлуії 
впралмвйыє ноавзйм, вігнмвіглм гм 
якмгм кмела вваеарз, цм ноауівлзк 
вігкмвзвпя віг пвмгм ноава мпкаоез-
рз оіхдлля ном жвійщлдлля, якцм віл 
лд пкмозправпя ж ущмгм ноава номря-
гмк омжуклмгм промку ніпйя нознз-
лдлля роугмвзт віглмпзл. Тмбрм, як-
цм в кіпяфлзи промк ж гля воуфдлля 
кмнії лакажу ном жвійщлдлля абм ж гля 
взгафі роугмвмї клзекз ноауівлзк лд 
пкмозправпя пвмїк ноавмк ла мпкао-
едлля, рм ноауівлзк вваеаєрщпя ра-
кзк, цм вігкмвзвпя віг ущмгм ноава. 
На лах нмгйяг, лмока пр. 234 КЗнП 
номгодпзвліха ж рмфкз жмоу вдотм-
вдлпрва ноава, ліе вігнмвігла лмока 
Кмлвдлуії. Помрд кіпяфлзи промк ла 
жвдолдлля гм пугу у оажі лджакмллмгм 
жвійщлдлля, ндодгбафдлзи ф. 1 пр. 233 
КЗнП, лд нмвлмы кіомы вігнмвігає 
козрдоіы омжуклмпрі промку ла жвдо-
лдлля гм ыозпгзкуіилмгм могалу, цм 
ндодгбафдлзи ф. 3 пр. 8 Кмлвдлуії, 
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тмфа б ж мгйягу ла рд, цм ноауівлзк 
нмвзлдл карз ндвлу айщрдоларзву: 
ноаудвйахруварзпя в ілхмгм омбмрм-
гавуя, прарз ла мбйік у пйуебу жа-
илярмпрі, а лд у прарупі бджомбірлмгм 
бмомрзпя жа пвмє ноавм ла ноауы. 

З мжлафдлмы взцд номбйдкмы 
кмодйыєрщпя номбйдка взнйарз кмк-
ндлпауії абм нмлмвйдлля ла омбмрі в 
оажі лджакмллмгм жвійщлдлля, ном цм 
игдрщпя у пр. 10 Кмлвдлуії МОП № 
158. Звдолдкм увагу ла рд, цм лмока 
пр. 10 Кмлвдлуії лд кіпрзрщ емопркм-
гм нознзпу цмгм нмлмвйдлля ноауів-
лзків ла омбмрі в оажі лджакмллмгм 
жвійщлдлля, ндодгбафаыфз мбмв’яжкм-
ву айщрдоларзву – «взнйару вігнмві-
глмї кмкндлпауії фз ілхмї ракмї гм-
нмкмгз, яку кмела вваеарз жа гмуі-
йщлу». Тмбрм у Кмлвдлуії, ла вігкілу 
віг нмймедлщ ф. 1 пр. 235 КЗнП Укоа-

їлз [6], акудлр жомбйдлм ла гомхмву 
кмкндлпауіы жа нмоухдлля ноава ла 
ноауы, а лд ла сакрзфлд віглмвйдлля 
ущмгм ноава. 

Такзк фзлмк, номвдгдлзи алайіж 
жапвігфзв, цм роугмвд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз в мкодкзт нзралля номгод-
пзвліхд акрів МОП, кіпрзрщ бійщх 
взпмкі лмокз і пралгаорз, мглак в 
ілхзт нмжзуіят, мпмбйзвм в фапрзлі 
лагалля ыозгзфлзт гаоалріи ноауів-
лзкак, цм взвійщляырщпя, кає пуррєві 
лдгмйікз. З мгйягу ла ндопндкрзву 
нозилярря Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаї-
лз лд нознупрзкзк є нозилярря 
лмок, цм жвуеуырщ жкіпр ра мбпяг 
іплуыфзт ноав і пвмбмг, ндодгбафдлзт 
кіелаомглзкз акракз і лауімлайщ-
лзк жакмлмгавпрвмк, бм уд є ноякзк 
нмоухдлляк нмймедлщ ф. 3 пр. 22 
Кмлпрзрууії Укоаїлз [11].    
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Щдобзла В. І. Акрз Міелаомглмї могаліжауії ноауі и роугмвд жакмлмгавпрвм 
Укоаїлз: нмоівляйщлм-ноавмвзи алайіж лмок і пралгаорів 

Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм є рдмоієы фз лаукмвмы гзпузнйілмы в лзжуі гайужди 
ыозгзфлмї лаукз Укоаїлз, в рмку фзпйі, и роугмвмку ноаві. Подгправйдла прарря є 
номгмведлляк нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйігедлщ, жанмфаркмвалзт аврмомк, і кає жа 
кдру омжхзодлля и нмгйзбйдлля уявйдлщ ном роугмвд ноавм як пвірмву узвійіжауіилу 
уілліпрщ. 

Кйыфмві пймва: нмоівляйщлд ноавмжлавпрвм, жапрунлзурвм и нігрозкка ноауів-
лзків, жанмбігалля взкмозпраллы нозкупмвмї ноауі, омжіовалля роугмвмгм гмгмвмоу, 
лмокз і пралгаорз. 

 
 
Щдобзла В. И. Акрш Мдегулаомглми могалзжаузз роуга з роугмвмд жакмлм-

гардйщпрвм Укоазлш: поавлзрдйщлм-ноавмвми алайзж лмок з пралгаормв 
Соавлзрдйщлмд ноавмвдгдлзд явйядрпя рдмозди зйз ыозгзфдпкми гзпузнйзлми в 

мнодгдйдллшт мроапйят ыозгзфдпкми лаукз Укоазлш, в рмк фзпйд, з роугмвмк ноавд. 
Подгправйдллая прарщя – ърм номгмйедлзд поавлзрдйщлм-ноавмвшт зппйдгмвалзи, 
лафаршт аврмомк, з зкддр удйщы оапхзодлзд з угйубйдлзд нодгправйдлзи м роугм-
вмк ноавд как кзомвми узвзйзжаузмллми удллмпрз. 

Кйыфдвшд пймва: поавлзрдйщлмд ноавмвдгдлзд, жацзра з нмггдоека оабмрлзкмв, 
нодгунодегдлзд зпнмйщжмвалзя нозлугзрдйщлмгм роуга, оапрмоедлзд роугмвмгм гм-
гмвмоа, лмокш з пралгаорш. 

 
 
Shcherbyna V. The ILO Acts and Labour Legislation of Ukraine: legal 

comparative analysis of norms and standards 
Comparative jurisprudence is a theory or scientific discipline in legal science of 

Ukraine, including labour law too.Presented article is a continuation of comparative and 
legal research, started by the author and aimed to widening and better understanding of 
labour law as a world civilization value. 

The basic task of labour law is to be a regulator of social relations within labour, to 
regularizerelationship of people, who work and earn for living. However, all these tasks 
remain unrealized without active government role. We regard, state’s position in 
protection of employees in relations with employers should express itself through 
establishing of norms, aimed to intercession and support of workers. These are in certain 
extent forms of expression of social character of state activity in Ukraine, where a human 
is the highest social value, and the activity of all its institutions are aimed to 
implementation and providing of human rights and freedoms. 
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Having ratified the line of international acts, regarding proactive of using of forced 
labour and having banned it at Constitutional level, Ukraine didn’t set reliable legal 
guarantees of opposition towards this shameful phenomenon. Paragraph 31 of the Code of 
Labour Laws of Ukraine prohibits to demand carrying out of work, not provided by law 
agreement. But the part 2 of the paragraph 33 of this Code doesn’t contain yet this 
absolute rule about the exclusive of forced labour among the rules, regarding temporary 
relocation of the employee without his consent by the employer. The Code so far doesn’t 
provide the norm, categorically forbidding using of forced labour (though the ILO 
Convention № 105 is ratified by Ukraine in 2000), as well as the norm, providing legal 
liability for that. Paragraph 265 of the Code of Labour Laws of Ukraine neither provides 
grounds for administrative liability for demanding or using of forced labour. 

The main international act, regarding breach of labour agreement by the employer is 
the ILO Convention № 158Termination of Employment Convention, 1982. According to 
the paragraph 4 of the ILO Convention № 158labour relations with employees can’t be 
terminated if there are no legal grounds for such termination, connected with behaviour 
of employee or his skills or productive needs of enterprise, institution or service. 
Paragraphs 40 and 41 of the Code of Labour Laws of Ukraine provide exceptional list of 
grounds of breach of labour agreement by employer. Although, some other laws can also 
provide such grounds for certain categories of employees (for instance, the Law of 
Ukraine ―About State Service‖). In general, these grounds comply with criteria, provided 
by the paragraph 4 of the ILO Convention. However, there is one nuance – an employer 
has a right to fire an employee only in case of availability of legal judicial fact or legal 
definition. Absence of one element of legal definition proves dismissal to be illegal. Basis 
for this claim is a provision of part 1 of the paragraph 40: ―labour agreement, concluded 
indefinitely and temporary employment agreement can be breached by employer before its 
expiration only in such cases: …‖. Definition ―only in cases‖ determines exhaustive circle 
of grounds for dismissal. This position is also supported by the Full Supreme Court of 
Ukraine in Decision of Novemeber 6th, 1992 № 9  ―About practice of the courts in labour 
disputes‖, regarding interpreting of separate grounds of breach of labour contracts by 
employers. 

Analysis has proved, that labour legislation of Ukraine in separate issues is more 
progressive, than the ILO acts, contains higher norms and standards, although, has 
serious flaws in part of providing guarantees for dismissed employees. 

Key words: comparative jurisprudence, to intercession and support of workers, 
regarding proactive of using of forced labour, breach of labour agreement by the 
employer, norms and standards. 
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