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України: порівняльно-правові аспекти 
Кмлпрзрууія Укоаїлз [1] лд жабм-

омляє омжомбку, мбґоулрувалля ра 
одайіжауіы в пупнійщлі віглмпзлз оіж-
лзт нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт, пмуіа-
йщлзт ігди і рдмоіи, які кмеурщ ноз-
лдпрз бйагм пупнійщпрву, які 
мб’єглуырщ имгм, кмлпмйігуырщ ра 
жкіулыырщ. Ігдмймгія – уд пзпрдка 
кмлпмйігуыфзт ігди ра нмгйягів, які 
мсмокйдлі у ндвлу уійіплу рдмодрзф-
лу кмлуднуіы, цм взоаеає ігдилм-
уіллмпрі мплмвз пупнійщлмгм упромы, 
ілрдодпз ра уійі її лмпіїв, ндодгбафає 
номгоакз пмуіайщлмї гіяйщлмпрі, ода-
йіжуєрщпя у пупнійщлд езрря ра нод-
рдлгує ла одайщлд кдоівлзурвм гм гії 
[12, п. 109]. В Укоаїлі нмроіблм взбу-
гуварз пурм пвмы вйаплу ігдмймгіфлу 
пзпрдку іж жагайщлмжлафуцзк прозе-
лдк – ігдмймгієы гдоеавмрвмодлля, 
як гйзбмкм мбґоулрмвалмї номгоакз 
пупнійщлмгм омжвзрку ж фіркм взоаед-
лмы пмуіайщлмы пноякмваліпры. 

Помрд в Укоаїлі лзлі пкйайапя 
нмйірзфла пзруауія, кмйз нмгіблд 
бафдлля нмбугмвз пупнійщлзт віглм-

пзл вігкзгаєрщпя вйаглзк іпрдбйіх-
кдлрмк ла ріи мплмві, цм уд лафдбрм 
«віггмймпкз» кмкуліпрзфлмгм одез-
ку, а гдоеава лдкає ліякзт пмуіайщ-
лзт жмбмв’яжалщ ндодг пупнійщпрвмк. 
Тдндо укоаїлпщка вйага ноякує віг 
йібдораоіалпрва гм «укоаїлпщкмгм 
удлрозжку» [26], лджваеаыфз лі ла 
кіелаомглі жмбмв’яжалля Укоаїлз, лі 
ла Кмлпрзрууіы. 

Сдодг вірфзжлялзт ра жаоубіелзт 
уфдлзт, цм жаикайзпя гмпйігедлляк 
пмуіайщлмї нмйірзкз в Укоаїлі ра 
коаїлат ЄС, її жакмлмгавфмгм одгуйы-
валля, ваорм взмкодкзрз: О. О. Шу-
раєву, В. В. Пмбіофдлкм, Ю. О. Ча-
йык, Г. О. Сніузлу, О. В. Тзцдлкм, 
Де. С. Ммхдоа, Д. М. Тоубдка, П. Піо- 
пмла, Де. Квіпра ра іл. 

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-
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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. Сі-
йіла, Г. Г. Шыррд ра іл. Злафлзи 
внйзв ла смокувалля козрзфлмгм 
нмоівляйщлм-ноавмвмгм нігтмгу аврм-
оа пноавзйз омбмрз Г. Вмйщкалі, 
В. Капкдйя, Г. Кдйщждла (Нікдффзла), 
Ф. Кмййдла, Р. Дмкуа, П. Г. Гурщєоа 
(Фоалуія) ра ілхзт уфдлзт. 

10 фдовля 2008 о. Міелаомгла 
могаліжауія ноауі нозиляйа Ддкйаоа-
уіы ном пмуіайщлу пноавдгйзвіпрщ 
жагйя пноавдгйзвмї гймбайіжауії [2], в 
якіи жажлафаєрщпя, цм в оаккат кмл-
уднуії гіглмї ноауі впі гдоеавз жм-
бмв’яжалі жгіиплыварз жатмгз ж гмпя-
глдлля фмрзощмт ваейзвзт жавгалщ в 
ракзт псдоат як роугмві ноава, жа-
иляріпрщ, пмуіайщлзи жатзпр і пмуіа-
йщлзи гіаймг. Оред гігла ноауя, її 
гаоалрувалля в гдоеаві, – уд мплмва 
пуфаплмгм омжукілля пмуіайщлмї пноа-
вдгйзвмпрі в гдкмкоарзфлмку пупні-
йщпрві. Євомндипщкзи Смыж нігрвдо-
гзв ракд бафдлля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм омжвзрку гдоеав пнійщ-
лмрз у Дзодкрзві № 2019/1152 Єв-
омндипщкмгм Паойакдлру і Рагз віг 
20 фдовля 2019 о. ном номжмоі и нд-
одгбафувалі укмвз ноауі в Євомнди-
пщкмку Смыжі [11]. 

Пмймедлля пр. 420 Угмгз ном 
апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж мглієї 
прмомлз, ра Євомндипщкзк Смыжмк, 
Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж 
армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-
фйдлакз, ж ілхмї прмомлз [23] кмела 
омжгйягарз як Смуіайщлу гдкйаоауіы 
Укоаїлз ла хйяту гм Євомндипщкмгм 
Смыжу. У ліи, жмкодка, жажлафаєрщпя, 
цм пнівомбірлзурвм у псдоат, взжла-
фдлзт у праррі 419 уієї Угмгз, ндодг-
бафає гмпяглдлля ракзт уійди як жбі-
йщхдлля кійщкмпрі ра нмкоацдлля 
якмпрі омбмфзт кіпущ ж гіглзкз укм-
вакз ноауі; пнозялля омжвзрку пмуі-
айщлмї ра ыозгзфлмї пноавдгйзвмпрі у 
кмлрдкпрі одсмокуваллі озлку ноауі; 
пнозялля првмодллы ла озлку ноауі 
ракзт укмв, які б нмєглувайз глуф-

кіпрщ ра жатзцдліпрщ; пнозялля вном-
вагедллы акрзвлзт жатмгів ла озлку 
ноауі ра нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
пйуеб жаилярмпрі ж кдрмы жагмвмйдл-
ля нмродб ла озлку ноауі ра іл. А 
вігнмвіглм гм пр. 424 Угмгз, Укоаїла 
жабджндфує нмпрунмвд лабйзедлля гм 
ноава, пралгаорів ра ноакрзкз ЄС у 
псдоі жаилярмпрі, пмуіайщлмї нмйірзкз 
ра оівлзт кмейзвмпрди, як жажлафдлм 
у Дмгарку ХL гм уієї Угмгз. 

За пр. 1 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
Укоаїла є пувдодлла і лджайдела, 
гдкмкоарзфла, пмуіайщла, ноавмва 
гдоеава. Згіглм жі пр. 3 Оплмвлмгм 
Закмлу, йыгзла, її езрря і жгмомв’я, 
фдпрщ і гігліпрщ, лдгмрмокалліпрщ і 
бджндка взжлаырщпя в Укоаїлі лаи-
взцмы пмуіайщлмы уілліпры. Поава і 
пвмбмгз йыгзлз ра їт гаоалрії взжла-
фаырщ жкіпр і пноякмваліпрщ гіяйщлм-
прі гдоеавз. Ддоеава вігнмвігає нд-
одг йыгзлмы жа пвмы гіяйщліпрщ. 
Урвдогедлля і жабджндфдлля ноав і 
пвмбмг йыгзлз є гмймвлзк 
мбмв’яжкмк гдоеавз. А ф. 4 пр. 13 
Кмлпрзрууії Укоаїлз гдкйаоує пмуіа-
йщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз лахмї 
коаїлз. 

Такзк фзлмк, у жажлафдлзт взцд 
ноавмвзт акрат кіпрярщпя мплмвлі 
ланояккз пмуіайщлмї нмйірзкз пуфап-
лмї євомндипщкмї гдоеавз ра козрдоії 
муілкз упіт жакмлмгавфзт лмвауіи і 
гмйдлмплзт уноавйілпщкзт оіхдлщ, 
цм нозикаырщпя гдоеавлзкз мога-
лакз фз мкодкзкз нмпагмвзкз мпм-
бакз. Сномбуєкм ндодвіозрз вігнмві-
гліпрщ мпралліт жакмлмгавфзт лмвауіи 
мкодпйдлзк нігтмгак і козрдоіяк. 

Мдрмы уієї праррі є взявйдлля 
вігнмвіглмпрі лмвауіи у роугмвмку і 
пмуіайщлмку жакмлмгавпрві Укоаїлз її 
кіелаомглзк жмбмв’яжалляк ра Оп-
лмвлмку Закмлу гдоеавз, ж’япувалля 
номбйдк і лдгмйіків лмокмрвмофмї 
омбмрз гдоеавлзт могалів у ущмку 
ланоякку. 

Пдохзи ланоякмк жгіиплдлля 
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля 
гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд впралмв-
йдлля і урвдогедлля роугмвзт ноав 
гомкагял. Дйя муілкз лмвауіи у роу-
гмвмку жакмлмгавпрві Укоаїлз ном-



Концепція гідної праці в міжнародно-правових актах і законодавстві . . .  
 

 

           87  

алайіжуєкм, мкодкі, лаиваейзвіхі 
нмймедлля Помдкру Закмлу Укоаїлз 
«Пом ноауы» ж одєпроауіилзк № 
2708 [13], нмгалмгм Кабілдрмк Міліп-
роів Укоаїлз. 

Пдох жа впд, у пр. 1 Помдкру 
жкіпр кдрз Закмлу Укоаїлз «Пом 
ноауы» жвуедлм, жмкодка, фдодж ак-
удлрувалля увагз рійщкз ла пуб’єкрат 
роугмвзт віглмпзл. 

Як жажлафаєрщпя у уіи праррі, кд-
рмы ущмгм Закмлу є впралмвйдлля 
ноав ра мбмв’яжків пуб’єкрів роугмвзт 
віглмпзл, жабджндфдлля одайіжауії нд-
одгбафдлзт Кмлпрзрууієы Укоаїлз 
роугмвзт ноав і гаоалріи ноауівлзків, 
првмодлля лайделзт укмв ноауі, жа-
бджндфдлля жатзпру ноав ра ілрдодпів 
ноауівлзків і омбмрмгавуів. Ніяк лд 
ніггаыфз пукліву жлафдлля пуб’єкрів 
роугмвзт віглмпзл, а ракме ілхзт 
нмймедлщ, жакоінйдлзт у уіи праррі, є 
гдкійщка ваейзвзт кмлпралр, які лд-
мбтіглм воатмвуварз ноз ноавзйщлмку 
взжлафдллі жкіпру лмок ущмгм Закмлу: 

1) лдмбтіглм кардгмозфлм вігкз-
лурз омжукілля ноауі як рмваоу фз 
кунівйі-номгаеу омбмфмї пзйз ж оягу 
нозфзл: 

Пм-ндохд, лі в мглмку ж взжла-
фдлщ нмлярщ «ноауі» абм бйзжщкзт 
имку рдокілів лдкає и жгагкз ном її 
«рмваолзи» таоакрдо. Нанозкйаг, 
«Тйукафлзи пймвлзк укоаїлпщкмї 
кмвз» нмгає гдкійщка рйукафдлщ рдо-
кіла «рмвао»: «1. Помгукр ноауі, ноз-
жлафдлзи гйя мбкілу, цм кає пнмез-
влу и мбкіллу ваоріпрщ. 2. Впд, цм є 
нодгкдрмк рмогівйі, кунівйі-номгаеу» 
[14, п. 476]. 

Пм-гоугд, вігнмвіглм гм пр. 655 
Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз [15], жа 
гмгмвмомк кунівйі-номгаеу мгла прм-
омла (номгавдущ) ндодгає абм жм-
бмв’яжуєрщпя ндодгарз каилм (рмвао) 
у вйапліпрщ гоугіи прмомлі (нмкунуд-
ві), а нмкундущ нозикає абм жм-
бмв’яжуєрщпя нозилярз каилм (рмвао) 
і пнйарзрз жа лщмгм ндвлу гомхмву 
пуку. Срарря 656 Цзвійщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз взжлафає нодгкдр ущмгм гм-
гмвмоу. Нзк кмеурщ бурз: рмвао, 
каилмві ноава, ноавм взкмгз. Коік 
рмгм, вігнмвіглм гм гмгмвмоу кунівйі-

номгаеу рмвао ндодгаєрщпя у вйап-
ліпрщ нмкунудві. Ні ноауя, лі омбмфа 
пзйа лд кмеурщ бурз ндодгалі у вйа-
пліпрщ ілхіи мпмбі, бм вмлз є лд-
віг’єклзкз віг йыгзлз. 

Пм-родрє, Л. С. Тайщ цд в кілуі 
ХІХ-гм ла нмфарку ХХ-гм пр. коаплм-
кмвлм нмкажав ыозгзфлі вйапрзвмпрі 
омбмфмї пзйз: «Рмбмфа пзйа лд оіф, а 
лдвіг’єкла ра лдвігфуеувала фапрзла 
йыгпщкмї мпмбзпрмпрі. Поауя – взяв 
к’яжмвмї і гутмвлмї длдогії йыгзлз, – 
кмед бурз нодгкдрмк жмбмв’яжалля, 
айд вігфуеуварз ноауы ыозгзфлм 
лдкмейзвм, бм літрм ілхзи, мкоік 
пакмгм ноауівлзка, омжнмоягеарзпя 
имгм омбмфмы пзймы лд кмед. Міе 
омбмфмы пзймы ра мпмбмы, яка лды 
вмймгіє, іплує лдомжозвлзи жв’яжмк и 
абпмйырлм вігкіллі віглмпзлз, ліе 
кіе каилмк і имгм вйаплзкмк» [16, 
п. 123]. 

Пм-фдрвдорд, ігдя ном ноауы як 
рмвао нозлузнмвм лд внзпуєрщпя і в 
гдоеавлм-пупнійщлу ігдмймгіы, гд 
йыгзла, її езрря і жгмомв’я, фдпрщ і 
гігліпрщ, лдгмрмокаліпрщ і бджндка 
взжлаырщпя лаивзцмы пмуіайщлмы 
уілліпры» [17, п. 113], цм жакоінйдлм 
у пр. 3 Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

2) ж мгйягу ла уі кмлпрзрууіилі 
нмймедлля, кдра бугщ-якмгм лмока-
рзвлм-ноавмвмгм акру – уд жабджнд-
фдлля впдбіфлмгм омжвзрку йыгзлз, 
омжкозрря її жгіблмпрди, пмуіайіжауія 
ра ілгзвігуайіжауія мпмбз в пупнійщп-
рві; 

3) вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 43 Кмл-
прзрууії Укоаїлз, кмедл кає ноавм ла 
ноауы, цм вкйыфає кмейзвіпрщ жаом-
бйярз пмбі ла езрря ноауды, яку віл 
війщлм мбзоає абм ла яку війщлм нм-
гмгеуєрщпя. Оред ноауя – уд мгзл іж 
жапмбів, жа гмнмкмгмы якмгм бугд од-
айіжмвала її кмейзвіпрщ жаомбйярз 
пмбі ла езрря ра гіглм іплуварз пдодг 
йыгди; 

4) у номудпі ноауі (як мглмгм ж 
взгів гіяйщлмпрі йыгзлз), мпмба, яка 
пвмєы ноауды жаомбйяє ла езрря у 
омбмрмгавуя, вкйыфаєрщпя у ндвлі 
пупнійщлі жв’яжкз: дкмлмкіфлі, могалі-
жауіилм-уноавйілпщкі, пмуіайщлі ра 
нпзтмймгіфлі ра іл. 
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Такзк, фзлмк, уоатувалля узт 
акпімк гмжвмйяє ноавзйщлм взжлафз-
рз кдру и жавгалля жажлафдлмгм лмо-
карзвлм-ноавмвмгм акру ра мплмвлі 
ланоякз имгм внйзву ла віглмпзлз, 
які віл одгуйыє. Помнмлуєрщпя жкіпр 
пр. 1 Помдкру взкйапрз у ракіи одга-
куії: 

«Цди Закмл взжлафає мплмвлі 
ноавмві жапагз і гаоалрії жгіиплдлля 
гомкагялакз Укоаїлз кмлпрзрууіи-
лмгм ноава ла ноауы, впралмвйыє 
лмокз, цм одгуйыырщ віглмпзлз, які 
є нодгкдрмк ущмгм Закмлу, а ракме 
ндодгбафає ноавмві нозкупмві жапмбз, 
які жабджндфуырщ одайіжауіы ноав і 
мбмв’яжків пуб’єкрів ущмгм Закмлу». 

Супнійщлзк віглмпзлак, цм од-
гуйыырщпя узк Закмлмк ра ілхзкз 
акракз жакмлмгавпрва, нозилярзкз 
вігнмвіглм гм лщмгм, нозпвяфдлі ф. 1 і 
2 пр. 2 Помдкру. На гукку омжомблз-
ків: 

1. Цди Закмл одгуйыє роугмві ві-
глмпзлз, які взлзкаырщ ніпйя укйа-
гдлля роугмвмгм гмгмвмоу в упралмв-
йдлмку узк Закмлмк нмоягку. 

2. Цди Закмл ракме одгуйыє пуп-
нійщлі віглмпзлз, цм нмв’яжалі ж роу-
гмвзкз віглмпзлакз (віглмпзлз гм 
укйагдлля роугмвмгм гмгмвмоу ра 
ніпйя имгм нознзлдлля, віглмпзлз, 
цм взлзкаырщ ніг фап взоіхдлля 
ілгзвігуайщлзт роугмвзт пнмоів, віг-
лмпзлз, нмв’яжалі іж жгіиплдлляк кмл-
ромйы жа гмрозкалля роугмвмгм жа-
кмлмгавпрва). 

Подгкдр одгуйывалля ущмгм жа-
кмлу взкйагдлм нмгіблм гм рмї нмжз-
уії, яку пвмгм фапу взпймвзв 
О. І. Помудвпщкзи: «Єгзлзк козрдоі-
єк мкодпйдлля віглмпзл, які нмкйз-
калзи одгуйыварз лмвзи Кмгдкп, кає 
бурз ноауя у хзомкмку омжукіллі, 
жатзпр ноава ла лдї, рмбрм віглмпзлз, 
цм взлзкаырщ ндодг роугмвзкз – 
жаиляріпрщ лапдйдлля, ноаудвйахру-
валля; роугмві віглмпзлз, які взлз-
каырщ у номудпі роугмвмї гіяйщлмпрі, 
а ракме віглмпзлз, цм нозтмгярщ ла 
жкілу роугмвзк (пмуіайщлд проату-
валля і жатзпр)» [19, п. 81]. 

На лах нмгйяг, номбйдка віолмгм 
взжлафдлля нодгкдру одгуйывалля 

ущмгм жакмлу взлзкає вед іж пакмї 
имгм лажвз – Закмл «Пом ноауы». 

Тдокіл «ноауя» жа «Тйукафлзк 
пймвлзкмк укоаїлпщкмї кмвз» – уд: 
«1. Свігмка гіяйщліпрщ йыгзлз, 
пноякмвала ла првмодлля кардоіайщ-
лзт абм куйщруолзт уіллмпрди. Сз-
лмлік роуг. 2. Пдвлзи взг мнйафува-
лмї роугмвмї гіяйщлмпрі; омбмра, пйу-
еба жа лаикмк як жапіб іплувалля» 
[14, п. 357]. 

Поавм ла ноауы жа ф. 1 пр. 43 
Кмлпрзрууії Укоаїлз омжгйягаєрщпя 
як ноавм цм вкйыфає кмейзвіпрщ 
жаомбйярз пмбі ла езрря ноауды, яку 
кмедл війщлм мбзоає абм ла яку війщ-
лм нмгмгеуєрщпя. Тмбрм уд кмлпрзру-
уіилд ноавм, мкоік «жаомбйялля ла 
езрря» вкйыфає цд якіпщ кмейзвмпрі 
гйя гомкагялзла. 

Ндндодпіфлд жлафдлля гйя віолм-
гм взжлафдлля нодгкдру одгуйывалля 
Закмлу Укоаїлз «Пом ноауы» каырщ 
нмймедлля Рдкмкдлгауії МОП 
№ 198 ном роугмві ноавмвіглмпзлз 
2006 о. [20], мпмбйзвм, омжг. II «Вз-
жлафдлля іплувалля ілгзвігуайщлзт 
роугмвзт ноавмвіглмпзл». У н. 9 ла-
жвалмї Рдкмкдлгауії гмвмозрщпя: «Дйя 
уійди лауімлайщлмї нмйірзкз жатзпру 
ноауівлзків в укмват роугмвзт ноа-
вмвіглмпзл іплувалля ракзт ноавм-
віглмпзл нмвзллд в ндоху фдогу вз-
жлафарзпя ла мплмві сакрів, цм нігр-
вдогеуырщ взкмлалля омбмрз и вз-
нйару взлагмомгз ноауівлзкмві, лд-
жваеаыфз ла рд, в якзи пнмпіб уі роу-
гмві ноавмвіглмпзлз таоакрдозжуырщ-
пя в бугщ-якіи ілхіи угмгі ном ном-
рзйделд, цм лмпзрщ гмгмвіолзи абм 
ілхзи таоакрдо, яка кмгйа бурз ук-
йагдла кіе прмомлакз». 

Пулкр 13 вкажалмї Рдкмкдлгауії 
ндодгбафає кмлкодрлі мжлакз іплу-
валля роугмвзт ноавмвіглмпзл. Дм 
ракзт мжлак кмгйз б віглмпзрзпя ла-
прунлі дйдкдлрз: 

a) рми сакр, цм омбмра: взкмлу-
єрщпя вігнмвіглм гм вкажівмк і ніг 
кмлромйдк ілхмї прмомлз; нознупкає 
ілрдгоауіы ноауівлзка в могаліжауіи-
лу проукруоу нігнозєкпрва; взкмлу-
єрщпя взляркмвм абм гмймвлзк фзлмк 
в ілрдодпат ілхмї мпмбз; взкмлуєрщпя 
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мпмбзпрм ноауівлзкмк; взкмлуєрщпя 
вігнмвіглм гм ндвлмгм гоасіку абм ла 
омбмфмку кіпуі, цм вкажуєрщпя фз 
ужгмгеуєрщпя прмомлмы, яка жакмвзйа 
її; кає ндвлу розвайіпрщ і ндодгбафає 
ндвлу пнагкмєкліпрщ; взкагає нозпу-
рлмпрі ноауівлзка; нознупкає лагал-
ля ілпроукдлрів, кардоіайів і кдталі-
жків прмомлмы, цм жакмвзйа омбмру; 

b) ндоімгзфла взнйара взлагмом-
гз ноауівлзкмві; рми сакр, цм гала 
взлагмомга є єгзлзк абм мплмвлзк 
гедодймк гмтмгів ноауівлзка; жгіип-
лдлля мнйарз ноауі в ларуоайщлмку 
взоажі хйятмк лагалля ноауівлзкмві, 
нозкіомк, таофмвзт номгукрів, езрйа 
абм роалпнморлзт жапмбів; взжлалля 
ракзт ноав, як цмрзелдві взтіглі глі 
и цмоіфла вігнупрка; мнйара прмом-
лмы, цм жакмвзйа номвдгдлля омбір, 
нмїжгмк, цм жгіиплыырщпя ноауівлз-
кмк у уійят взкмлалля омбмрз; абм 
рд, цм ноауівлзк лд лдпд сілалпмвмгм 
озжзку. 

З мгйягу ла жажлафдлд взцд, пр. 2 
Помдкру Закмлу Укоаїлз «Пом ноа-
уы» кає бурз взкйагдла у ракіи од-
гакуії: 

«1. Цди Закмл одгуйыє віглмпзлз 
ж одайіжауії жгіблмпрі йыгзлз гм ноа-
уі у оіжлзт могаліжауіилзт смокат 
(жайдела ноауя жа лаикмк, лджайдела 
номсдпіила гіяйщліпрщ, соійалпдопрвм 
(лагалля нмпйуг ла жакмвйдлля), 
роугмва гіяйщліпрщ ноауыыфзт вйап-
лзків рмцм, якцм уі взгз гіяйщлмпрі 
тмфа б фапркмвм вігнмвігаырщ козрд-
оіяк роугмвзт ноавмвіглмпзл, впра-
лмвйдлзт Міелаомглмы могаліжауіы 
ноауі. 

2. Цди Закмл ракме одгуйыє пуп-
нійщлі віглмпзлз ж мтмомлз ноауі 
ноауівлзків, жапрмпувалля жатмгів 
ноавмвмгм нозкупу, жатзпру роугмвзт 
ноав ра ілрдодпів ноауівлзка і омбм-
рмгавуя.» 

Коік рмгм вваеаєкм, цм лажва жа-
кмлмномдкру лд гмжвмйяє вкйыфзрз 
гм нодгкдру одгуйывалля ущмгм жа-
кмлу «пупнійщлі віглмпзлз, цм 
нмв’яжалі ж роугмвзкз віглмпзлакз 
(віглмпзлз гм укйагдлля роугмвмгм 
гмгмвмоу…), жмкодка, віглмпзлз жа-
илярмпрі лапдйдлля ра ноаудвйахру-

валля фдодж гдоеавлі могалз абм ноз-
варлі агдлрпрва жаилярмпрі. Хмфа нм-
оягмк вдгдлля ндодгмвмоів, мрозкалля 
віг ноауівлзка ілсмокауії, укйагдлля 
роугмвмгм гмгмвмоу, имгм мсмокйдлля 
– уд нодгкдр ущмгм жакмлу. 

Ндмбтіглм жвдолурз увагу и ла 
нмймедлля Помдкру цмгм омжіовалля 
роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарзвз ом-
бмрмгавуя. На лах нмгйяг, нмймедл-
ля ф. 1 пр. 35 Помдкру лд вігнмвіга-
ырщ нмймедлляк пр. 4 Кмлвдлуії Мі-
елаомглмї могаліжауії ноауі № 158 
ном нознзлдлля роугмвзт віглмпзл ж 
іліуіарзвз омбмрмгавуя 1982 о. [21]. 
Чапрзла 1 пр. 35 псмокуйщмвала як 
абпмйырлд ноавм омбмрмгавуя ла ом-
жіовалля роугмвмгм гмгмвмоу: «Рмбм-
рмгавдущ кає ноавм ж вйаплмї іліуіа-
рзвз омжіоварз роугмвзи гмгмвіо ж 
ноауівлзкмк». Тмгі як жа нмймедл-
лякз пр. 4 Кмлвдлуії, роугмві віглм-
пзлз ж ноауівлзкакз лд нознзляырщ-
пя, якцм рійщкз лдкає жакмллзт нігп-
рав гйя ракмгм нознзлдлля, нмв’яжа-
лмгм іж жгіблмпрякз фз нмвдгілкмы 
ноауівлзка абм взкйзкалмгм взомб-
лзфмы нмродбмы нігнозєкпрва, упра-
лмвз фз пйуебз. Тмбрм, нм-ндохд, 
нмвзллі бурз ндодгбафдлі жакмллі 
нігправз (ноавмві), а лд рійщкз ба-
еалля омбмрмгавуя, і, нм-гоугд, уі 
жакмллі нігправз нмвзллі бурз 
нмв’яжалі ж ндвлзкз ыозгзфлзкз 
сакракз, ла які вкажує Кмлвдлуія. 
Бійщхд рмгм, уі взкмгз ндодгбафає и 
ф. 6 пр. 43 Кмлпрзрууії Укоаїлз, в 
якіи гомкагялак Укоаїлз гаоалруєрщ-
пя жатзпр віг лджакмллмгм жвійщлдлля. 

На лах нмгйяг, нігправз нознз-
лдлля роугмвмгм гмгмвмоу ж іліуіарз-
вз омбмрмгавуя каырщ кіпрзрзпя у 
жакмлі [18]. Закмлліпрщ жвійщлдлля 
якоаж і ґоулруєрщпя ла бійщх-кдлх 
фіркзт нігправат, які ндодгбафає жа-
кмл. Пігправз, ндодгбафдлі Кмлвдлуі-
єы № 158, кмела гдрайіжуварз ла-
прунлзк фзлмк і взкйапрз у ракіи 
одгакуії: 

«Срарря… Пігправз гйя нознз-
лдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл ж ілі-
уіарзвз омбмрмгавуя 

1. Тоугмві ноавмвіглмпзлз ж ноа-
уівлзкмк ж іліуіарзвз омбмрмгавуя 
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кмеурщ бурз нознзлдлі ж нігправ, 
нмв’яжалзт іж имгм жгіблмпрякз, нмвд-
гілкмы абм ж нозфзл, нмв’яжалзт іж 
мбправзлакз дкмлмкіфлмгм, рдтлмймгі-
флмгм, проукруолмгм абм алаймгіфлмгм 
таоакрдоу, які лд жайдеарщ віг вмйі, 
жгіблмпрди абм нмвдгілкз ноауівлзка. 

2. Пігправакз жвійщлдлля, 
нмв’яжалзкз іж жгіблмпрякз ноауів-
лзка є: 

1) взявйдла нмвла фз лд гмпрарля 
номсдпіила пномкмеліпрщ ноауівлзка 
взкмлуварз омбмру, мбукмвйдлу роу-
гмвзк гмгмвмомк, фдодж оівдлщ квайі-
сікауії фз прал жгмомв’я; 

2) взявйдла лджгарліпрщ ноауів-
лзка аганруварзпя гм лмвзт взомб-
лзфзт укмв взжлафдлзт омбмрмгав-
удк, мналмвуварз лмвірлы рдтліку, 
рдтлмймгії, лмві жлалля, взкмгз гм 
омбмрз рмцм; 

3) ілхі нозфзлз, нмв’яжалі ж кмк-
ндрдлрліпры ноауівлзка, цм взявйдлі 
ніпйя жавдохдлля промку взномбу-
валля, які ндодхкмгеаырщ нмгайщ-
хмку жбдодедллы роугмвзт ноавм-
віглмпзл. 

3. Пігправакз жвійщлдлля, нмв’я-
жалзкз іж нмвдгілкмы ноауівлзка є: 

1) гоубі нмоухдлля гзпузнйілз 
ла омбмрі, у рмку фзпйі, номгуйз, лдт-
рувалля уплзкз фз нзпщкмвзкз вка-
жівкакз и омжнмоягедллякз омбмрм-
гавуя, нмява ла омбмрі в лдрвдоджмку 
пралі, везвалля пнзорлзт ланмїв, 
лаокмрзфлзт, рмкпзфлзт і нмгіблзт 
одфмвзл, омжкоагалля каила омбмрм-
гавуя, коагіекз, хатоаипрвм, ажаорлі 
ігоз рмцм; 

2) пзпрдкарзфлд лдомбпрвм, у рм-
ку фзпйі, лд взкмлалля бдж нмваелзт 
нозфзл пвмїт роугмвзт мбмв’яжків, 
лдномгукрзвлд взкмозпралля омбмфм-
гм фапу рмцм; 

3) взкмозпралля каила омбмрмга-
вуя гйя нмродб лд нмв’яжалзт ж взкм-
лалляк роугмвзт мбмв’яжків абм у 
вйаплзт уійят; 

4) акмоайщла нмвдгілка, лдтру-
валля ноавзйакз нмвдгілкз, взжла-
фдлзкз ймкайщлзкз акракз омбмрм-
гавуя; 

5) вроара гмвіоз гм ноауівлзка ж 
бмку омбмрмгавуя жа гіялля, цм ноз-

жвдйз фз кмгйз нозжвдпрз гм жанмгі-
ялля омбмрмгавудві каилмвмї хкмгз, 
вроар однурауіилмгм фз ілхмгм таоа-
крдоу; 

6) номрзноавлд нмпягалля ла 
мтмомлывалу жакмлмк ілсмокауіы, 
цм жлатмгзрщпя у омбмрмгавуя; 

7) ілхі нозфзлз, нмв’яжалі жі нм-
вдгілкмы ноауівлзка, які ндодхкм-
геаырщ нмгайщхмку жбдодедллы 
роугмвзт ноавмвіглмпзл.» 

Срарря 41 Помдкру кіпрзрщ лмо-
ку, яку кмела омжуілыварз як ужакм-
лдлля пвавіййя омбмрмгавуя. Так, 
жмкодка, жгіглм ж абж. 1 ф. 1 уієї прар-
рі, ноауівлзкз лд кмеурщ бурз жвійщ-
лдлзкз ж іліуіарзвз омбмрмгавуя ж 
нігправ абм кмрзвів гзпкозкілауії 
абм нмкпрз. Оглак, жа ф. 2 уієї праррі, 
«мбправзлз, ндодгбафдлі фапрзлмы 
ндохмы уієї праррі лд є ндодхкмгмы 
гйя нознзлдлля роугмвзт віглмпзл, у 
взнагку лаявлмпрі у омбмрмгавуя гйя 
ущмгм жакмллзт нігправ». Тмбрм лаяв-
ліпрщ «жакмллзт нігправ», які ндодг-
бафає ф. 1 пр. 35 Помдкру – баеалля 
омбмрмгавуя, абм ілхі праррі Помдкру, 
цм одгйакдлруырщ жвійщлдлля ж іліуі-
арзвз омбмрмгавуя, гмжвмйяырщ гзп-
козкілауіилі жвійщлдлля. 

Срарря 16 Помдкру омжкозває 
жкіпр роугмвмгм гмгмвмоу і вігнмвіглм 
гм н. 10 ф. 2 уієї праррі, мбмв’яжкм-
взкз укмвакз роугмвмгм гмгмвмоу, 
бдж якзт роугмвзи гмгмвіо лд вваеа-
єрщпя укйагдлзк, є вігнмвігайщліпрщ 
прмоіл роугмвмгм гмгмвмоу. 

Айд ном які е взгз вігнмвігайщ-
лмпрі прмоіл гмвмозрщпя у Помдкрі? 

Гйава VIІ ндодгбафає кардоіайщлу 
вігнмвігайщліпрщ ноауівлзка. Поавга, 
лд жомжукійм фмку вед в ф. 1 пр. 80 
Помдкру гмвмозрщпя ном вігхкмгу-
валля «каилмвмї хкмгз», жанмгіялмї 
ноауівлзкмк. І уд лджваеаыфз ла рд, 
цм роугмвд жакмлмгавпрвм мпраллі 48 
омків мндоує кардгмоієы «нояка гіип-
ла хкмга». Кардгмоія е «каилмва 
хкмга» – уд кардгмоія узвійщлмгм 
жакмлмгавпрва. У ф. 7 уієї праррі жа-
жлафаєрщпя, цм ла укмват взжлафдлзт 
кмйдкрзвлзк гмгмвмомк кмед жаном-
вагеуварзпя кмйдкрзвла кардоіайщла 
вігнмвігайщліпрщ ра укмвз її жапрмпу-
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валля. Чапрзлмы 1 пр. 82 Помдкру 
ндодгбафдлм, цм роугмвзк гмгмвмомк, 
укйагдлзк ж ноауівлзкмк, якзи кає 
нмвлу узвійщлу гієжгарліпрщ, кмеурщ 
бурз ндодгбафдлі укмвз цмгм нмвлмї 
кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі ноз 
взкмлаллі взжлафдлзт роугмвзк гм-
гмвмомк омбір, які бджнмпдодглщм 
нмв’яжалі іж жбдоігалляк, мбомбкмы, 
номгаедк (вігнупкмк), ндодвдждлляк, 
взкмозпралляк абм жапрмпувалляк 
ндодгалзт ноауівлзкмві уіллмпрди. 

Пмгіблі лмокз пундодфарщ н. 22 
ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз, бм 
взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз взжла-
фаырщпя жапагз узвійщлм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі; гіялля, які є жймфз-
лакз, агкіліпроарзвлзкз абм гзпуз-
нйілаолзкз ноавмнмоухдллякз, ра 
вігнмвігайщліпрщ жа лзт. У н. 2 кмрз-
вувайщлмї фапрзлз Ріхдлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу № 7-он/2001 віг 
30.05.2001 о. [27] жажлафаєрщпя: «На-
гмймхуыфз ла ваейзвмпрі гаоалріи 
жатзпру ноав і пвмбмг йыгзлз і гом-
кагялзла, Кмлпрзрууія Укоаїлз 
впралмвзйа, цм пкйаг ноавмнмоухдл-
ля як нігправа нозряглдлля мпмбз гм 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра жатмгз 
гдоеавлм-нозкупмвмгм внйзву жа 
имгм вфзлдлля взжлафаырщпя взкйы-
флм жакмлмк, а лд бугщ-якзк ілхзк 
лмокарзвлм-ноавмвзк акрмк, цм 
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ мпмбз кає 
ілгзвігуайщлзи таоакрдо, цм літрм лд 
кмед вігнмвігарз жа гіялля, які ла 
фап їт вфзлдлля лд взжлавайзпя жакм-
лмк як ноавмнмоухдлля, ра бурз гві-
фі нозряглдлзи гм ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі мглмгм взгу жа мглд и рд 
пакд ноавмнмоухдлля (пр. 58, 61, н. 1, 
22 ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії Укоаїлз). 

Сзпрдклзи алайіж взкйагдлзт 
кмлпрзрууіилзт нмймедлщ гає нігпра-
вз гіирз взплмвку, цм жа пвмїк жкіп-
рмк н. 22 ф. 1 пр. 92 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз пноякмвалзи лд ла впралмв-
йдлля ндодйіку взгів ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі. Нзк взжлафдлм, цм 
взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз каырщ 
водгуйщмвуварзпщ жапагз узвійщлм-
ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі (жагайщлі 
нігправз, укмвз, смокз вігнмвігайщ-
лмпрі рмцм), нігправз козкілайщлмї, 

агкіліпроарзвлмї ра гзпузнйілаолмї 
вігнмвігайщлмпрі – гіялля, які є жйм-
фзлакз, агкіліпроарзвлзкз абм гзп-
узнйілаолзкз ноавмнмоухдллякз 
(мплмвлі мжлакз ноавмнмоухдлщ, цм 
урвмоыырщ їт пкйаг), ра вігнмвігайщ-
ліпрщ жа лзт. У ракзи пнмпіб Кмлпрз-
рууія Укоаїлз жабмомлзйа водгуйщм-
вуварз жажлафдлі нзралля нігжакмл-
лзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз 
ра впралмвзйа, цм йзхд Вдотмвла 
Рага Укоаїлз у вігнмвіглмку жакмлі 
кає ноавм взжлафарз, якд ноавмнмоу-
хдлля взжлаєрщпя, жмкодка, агкіліпр-
оарзвлзк ноавмнмоухдлляк фз жйм-
фзлмк, ра кіоу вігнмвігайщлмпрі жа 
лщмгм». 

Коік рмгм, Помдкр лд кіпрзрщ ем-
глмї жгагкз ном ноавмвд одгуйывалля 
влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку 
ла нігнозєкпрват, упралмват, могалі-
жауіят ра гзпузнйілаолу вігнмвігайщ-
ліпрщ ноауівлзків. Вігпурліи ракме 
тмфа б якзипщ ларяк ла кардоіайщлу 
вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя як прм-
омлз роугмвмгм гмгмвмоу. 

Уявйяєрщпя, цм уд жомбйдлм пві-
гмкм, мпкійщкз в ракмку оажі: 

1) нмймедлля ном гзпузнйілаолу 
вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків бугурщ 
жакоінйыварзпя в оіжлмкалірлзт йм-
кайщлзт лмокарзвлзт акрат. Хмфа як 
жомжукійм іж жажлафдлмгм взцд Рі-
хдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу рака 
ноакрзка лд кмлпрзрууіила; 

2) жа нодгправйдлзк Помдкрмк – 
омбмрмгавдущ лд пуб’єкр кардоіайщлмї 
вігнмвігайщлмпрі. 

Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ 
ноауівлзків і кардоіайщла вігнмвіга-
йщліпрщ омбмрмгавуя – уд пакмпріилі 
взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у 
роугмвмку ноаві [28], і вмлз кайз 
бурз жакоінйдлі у ущмку жакмлі. 
Юозгзфлмы мплмвмы впіт оіжлмвзгів 
вігнмвігайщлмпрі є палкуії ноавмвзт 
лмок, а ыозгзфлзк сакрмк, цм мбу-
кмвйыє її взлзклдлля у кмелмку 
мкодкмку взнагку – ноавмнмоухдл-
ля [29, п. 91]. Нмокарзвлі кмлпроук-
уії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі – уд 
лмокарзвла бугмва ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі. На лах нмгйяг, лмока-
рзвла кмлпроукуія ыозгзфлмї вігнм-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-01
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вігайщлмпрі нмєглує палкуіы (як гм-
вмйі пакмпріилд явзцд) ж нмоягкмк її 
одайіжауії. Опмбйзвмпрі жкіпру палкуії 
мбукмвйыырщ нмоягмк її одайіжауії. 
Айд и нмоягмк одайіжауії палкуії жла-
флмы кіомы жайдезрщ віг мпмбйзвмп-
рди рієї фз ілхмї гайужі ноава, жмкод-
ка, роугмвмгм. 

Дуед пундодфйзву лмоку кіпрзрщ 
н. 4 Гй. Х Помдкру, яка ндодгбафає, 
цм ж гля лабоалля фзллмпрі узк За-
кмлмк акрз могалів гдоеавлмї вйагз і 
уноавйілля Смыжу РСР ра Укоаїлпщ-
кмї РСР ж нзралщ роугмвзт віглмпзл 
лд гіырщ ла рдозрмоії Укоаїлз. 

Свігмкм фз лд пвігмкм, айд в од-
жуйщрарі нозилярря уієї лмокз км-
еурщ бурз гдлмлпмвалі кмлвдлуії Мі-
елаомглмї могаліжауії ноауі, оарзсі-
кмвалі Укоаїлпщкмы Рагялпщкмы См-
уіайіпрзфлмы Рдпнубйікмы. 

Нзлі кмлвдлуії Міелаомглмї мо-
галіжауії ноауі омжгйягаырщпя як фап-
рзла лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ж 
ноімозрдрлзк жапрмпувалляк нмйм-
едлщ кіелаомглм-ноавмвзт акрів. 
Поавмвмы мплмвмы гйя ракмгм рвдо-
гедлля є нмймедлля лапрунлзт лмо-
карзвлзт акрів: 

1) вігнмвіглм гм пр. 3 Закмлу 
Укоаїлз «Пом ноавмлапрунлзурвм 
Укоаїлз» [22] жакмлз Укоаїлпщкмї 
РСР ра ілхі акрз, утвайдлі Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлпщкмї РСР, гіырщ 
ла рдозрмоії Укоаїлз, мпкійщкз вмлз 
лд пундодфарщ жакмлак Укоаїлз, ут-
вайдлзк ніпйя номгмймхдлля лджа-
йделмпрі Укоаїлз. А жгіглм жі пр. 6 
ущмгм Закмлу, Укоаїла нігрвдогеує 
пвмї жмбмв’яжалля жа кіелаомглзкз 
гмгмвмоакз, укйагдлзкз Укоаїлпщ-
кмы РСР гм номгмймхдлля лджайде-
лмпрі Укоаїлз. 

2) жа ф. 1 пр. 9 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз, фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга 
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотм-
влмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаї-
лз. 

3) Срарря 8-1 Кмгдкпу жакмлів 
ном ноауы Укоаїлз [24], в якіи гмвм-
озрщпя ном пніввіглмхдлля кіелаом-
глзт гмгмвмоів ном ноауы і жакмлм-
гавпрва Укоаїлз, ндодгбафає ноавзйм, 

цм, якцм кіелаомглзк гмгмвмомк 
абм кіелаомглмы угмгмы, в якзт бдод 
уфапрщ Укоаїла, впралмвйдлм ілхі 
ноавзйа, ліе рі, цм їт кіпрзрщ жакм-
лмгавпрвм Укоаїлз ном ноауы, рм 
жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаомглм-
гм гмгмвмоу абм кіелаомглмї угмгз. 

Доугзи ланоякмк жгіиплдлля 
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля 
гіглмї ноауі в Укоаїлі – жаиляріпрщ 
лапдйдлля, і цм мпмбйзвм ваейзвм 
гйя лахмї гдоеавз, – уд одгуйывал-
ля роугмвмї кігоауії. Дйя Укоаїлз 
роугмва кігоауія – уд лдндодпіфла 
номбйдка, бм рійщкз у Рдпнубйіуі 
Пмйщці ноауыырщ жа оіжлзкз нігоа-
тулкакз бійя 1 кйл. гомкагял Укоаї-
лз [25]. 

Пулкр 23 ф. 1 пр. 1 Закмлу Укоаї-
лз «Пом жаиляріпрщ лапдйдлля» [3] 
взжлафає роугмву кігоауіы як ндод-
кіцдлля мпмбз, нмв’яжалд ж ндодрз-
лалляк гдоеавлмгм кмогмлу абм кде 
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмї мгз-
лзуі ж кдрмы взкмлалля абм нмхуку 
омбмрз. Срарря 10 жажлафдлмгм Закм-
лу лавірщ ндодгбафзйа ноавм мпмбз ла 
роугмву гіяйщліпрщ жа кмогмлмк. Гом-
кагялз Укоаїлз каырщ ноавм жаика-
рзпя роугмвмы гіяйщліпры жа кмогм-
лмк, якцм рака гіяйщліпрщ лд жабмом-
лдла жакмлмгавпрвмк Укоаїлз ра 
гдоеавз ндодбувалля. Поава гомка-
гял Укоаїлз, які ноауыырщ жа кмогм-
лмк, жатзцаырщпя жакмлмгавпрвмк 
Укоаїлз ра гдоеавз ндодбувалля, 
якцм ілхд лд ндодгбафдлм кіелаомг-
лзкз гмгмвмоакз Укоаїлз, жгмга ла 
мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз. 

Вігнмвіглм гм н. 8 ф. 2 пр. 15 За-
кмлу Укоаїлз «Пом жаиляріпрщ лапд-
йдлля» кдрмы гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля є нмпз-
йдлля пмуіайщлмгм ра ноавмвмгм жатз-
пру гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ 
жа кмогмлмк, у рмку фзпйі хйятмк 
акрзвіжауії кіелаомглмгм пнівомбір-
лзурва, укйагдлля кіелаомглзт гм-
гмвмоів, цм прмпуырщпя нзралщ жатзп-
ру ноав роугмвзт кігоалрів. Тмку 
уійкмк жомжукійзк комкмк у ланояк-
ку гдоеавлмгм одгуйывалля роугмвмї 
кігоауії прайм нозилярря Закмлу 
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Укоаїлз «Пом жмвліхлы роугмву 
кігоауіы» [4], якзи взжлафає ноавмві 
ра могаліжауіилі жапагз гдоеавлмгм 
одгуйывалля жмвліхлщмї роугмвмї 
кігоауії ра пмуіайщлмгм жатзпру гом-
кагял Укоаїлз жа кмогмлмк (роугм-
взт кігоалрів) і фйдлів їтліт пікди. 
Срарря 6 лажвалмгм Закмлу взжлафає 
могалз взкмлавфмї вйагз, цм жабдж-
ндфуырщ смокувалля ра одайіжуырщ 
гдоеавлу нмйірзку у псдоі жмвліх-
лщмї роугмвмї кігоауії. Гмймвлзк мо-
галмк у пзпрдкі удлроайщлзт могалів 
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфуырщ 
смокувалля ра одайіжуырщ гдоеавлу 
нмйірзку у псдоі жмвліхлщмї роугмвмї 
кігоауії, є удлроайщлзи могал взкм-
лавфмї вйагз, цм жабджндфує смоку-
валля ра одайіжує гдоеавлу нмйірзку 
у псдоі ноауі, жаилярмпрі лапдйдлля 
ра роугмвмї кігоауії. Офдвзглм, цм 
гдоеавла нмйірзка у псдоі жмвліх-
лщмї роугмвмї кігоауії є йзхд фапрз-
лмы гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жа-
илярмпрі лапдйдлля. 

Срарря 17 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жаиляріпрщ лапдйдлля» взжлафає мога-
лз, цм жабджндфуырщ смокувалля ра 
одайіжауіы гдоеавлмї нмйірзкз у псд-
оі жаилярмпрі лапдйдлля. Гмймвлзк 
могалмк у пзпрдкі удлроайщлзт мога-
лів взкмлавфмї вйагз ж смокувалля ра 
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі 
жаилярмпрі лапдйдлля є удлроайщлзи 
могал взкмлавфмї вйагз у псдоі жа-
илярмпрі ра роугмвмї кігоауії, якзк 
лзлі є Міліпрдопрвм омжвзрку дкмлм-
кікз, рмогівйі ра пійщпщкмгм гмпнмгаоп-
рва Укоаїлз. У ф. 1 пр. 21 жажлафдлмгм 
Закмлу вкажуєрщпя, цм гіяйщліпрщ 
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйа-
гз, цм одайіжує гдоеавлу нмйірзку у 
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра роугм-
вмї кігоауії, пноякмвуєрщпя і кммогз-
луєрщпя Міліпромк – кдоівлзкмк 
удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї вйа-
гз у псдоі жаилярмпрі ра роугмвмї кіг-
оауії. Єгзлзк могалмк ж ракзкз сул-
куіякз і ракмы нігнмоягкмваліпры є 
Ддоеавла пйуеба жаилярмпрі. 

Сакд рур і взлзкає лзжка нзралщ 
цмгм хйятів одайіжауії ущмгм взгу 
гдоеавлмї нмйірзкз, взжлафдлля кмк-
ндрдлуії гдоеавлзт могалів ра їт віг-

нмвігайщлмпрі жа оджуйщрарз гіяйщлмп-
рі. 

Оглак, ндодг рзк як омжкозрз 
мжлафдлі взцд нзралля, лавдгдкм гд-
кійщка нозкйагів номбйдклзт лмок, 
які прмпуырщпя уієї псдоз. Так, пр. 8 
Закмлу Укоаїлз «Пом жмвліхлы роу-
гмву кігоауіы», у ф. 2 і 3 ндодгбафає 
лмокз, які лд нмкйагаырщ ла жмвліх-
лщмгм роугмвмгм кігоалра ліякзт пм-
уіайщлзт жмбмв’яжалщ в Укоаїлі. Тоу-
гмві кігоалрз і фйдлз їтліт пікди км-
еурщ гмбомвійщлм боарз уфапрщ у пзп-
рдкі жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлм-
гм пмуіайщлмгм проатувалля жгіглм іж 
жакмлакз Укоаїлз. Пдлпіилд жабджнд-
фдлля роугмвзт кігоалрів жгіиплыєрщ-
пя вігнмвіглм гм жакмлів, якзкз впра-
лмвйыырщпя укмвз ндлпіилмгм жабдж-
ндфдлля, ра кіелаомглзт гмгмвмоів у 
псдоі ндлпіилмгм жабджндфдлля, жгмга 
ла мбмв’яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотм-
влмы Рагмы Укоаїлз. Помрд, кмйз 
игдрщпя ном оділрдгоауіы в пупнійщпр-
вм роугмвзт кігоалрів, рм пр. 14 Закм-
лу Укоаїлз «Пом жмв-ліхлы роугмву 
кігоауіы» ндодгбафає, цм гдоеава 
пнозяє оділрдгоауії в пупнійщпрвм роу-
гмвзт кігоалрів і фйдлів їтліт пікди 
хйятмк жгіиплдлля кмкнйдкпу пмуіа-
йщлзт, ноавмвзт, дкмлмкіфлзт ра іл-
хзт жатмгів, ндодгбафдлзт жакмлмгав-
првмк. А вігнмвіглм гм ф. 2 уієї праррі, 
вігнмвігайщлзк жа оділрдгоауіы роу-
гмвзт кігоалрів є удлроайщлзи могал 
взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує см-
окувалля ра одайіжує гдоеавлу нмйі-
рзку у псдоі ноауі, жаилярмпрі лапд-
йдлля ра роугмвмї кігоауії, рмбрм жаоаж 
уд Міліпрдопрвм омжвзрку дкмлмкікз, 
рмогівйі ра пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
Укоаїлз і Ддоеавла пйуеба жаилярмп-
рі. 

Вкоаи ваейзвзкз є и нмймедлля 
ф. 4 пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом жмв-
ліхлы роугмву кігоауіы». Дйя ла-
галля роугмвзк кігоалрак кмейзвм-
прі мжлаимкзрзпя гм їт нмвдолдлля ж 
гдоеавз ндодбувалля ж укмвакз нм-
вдолдлля ла жанзр жаілрдодпмвалмї 
мпмбз лагаєрщпя ілсмокауія ном км-
ейзвмпрі ра укмвз ноаудвйахрувалля 
в Укоаїлі ра гмнмкмгу, цм лагаєрщпя 
гйя дкмлмкіфлмї оділрдгоауії. Тмбрм 
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жмвліхліи роугмвзи кігоалр кмед 
мфікуварз ла вкажалі жатмгз пакд віг 
Ддоеавлмї пйуебз жаилярмпрі. Згіглм 
ж ф. 3 пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жмвліхлы роугмву кігоауіы», удлроа-
йщлі ра кіпудві могалз взкмлавфмї 
вйагз у кдеат пвмїт нмвлмваедлщ 
пнозяырщ оділрдгоауії роугмвзт кіг-
оалрів, які взявзйз лакіо нмвдолурз-
пя абм нмвдолуйзпя в Укоаїлу. 

Оглак лдмбтіглм лагагарз и ном 
рд, цм вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 16 За-
кмлу Укоаїлз «Пом жагайщлмм-
бмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проа-
тувалля ла взнагмк бджомбірря» [6], 
ндохмфдогмвзкз гедодйакз смоку-
валля кмхрів Фмлгу жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм 
проатувалля ла взнагмк бджомбірря є 
проатмві влдпкз проатувайщлзків. За 
н. 10 ф. 1 пр. 1 Закмлу Укоаїлз віг 8 
йзнля 2010 о. «Пом жбіо ра мбйік 
єгзлмгм влдпку ла жагайщлммбмв’яж-
кмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувал-
ля» [7], проатувайщлзкз – уд омбм-
рмгавуі ра ілхі мпмбз, які вігнмвіглм 
гм ущмгм Закмлу жмбмв’яжалі пнйафу-
варз єгзлзи влдпмк. Снйафуварз 
имгм в Укоаїлі. Згіглм ж ф. 2 пр. 16 
Закмлу Укоаїлз «Пом жагайщлм-
мбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд 
проатувалля ла взнагмк бджомбірря» 
кмхрз быгедру Фмлгу взкмозпрм-
вуырщпя ла взнйару жабджндфдлля ра 
лагалля пмуіайщлзт нмпйуг, ндодг-
бафдлзт пр. 7 ущмгм Закмлу, сілалпу-
валля жатмгів, ндодгбафдлзт пр. 7-1 
ущмгм Закмлу, жгіиплдлля жатмгів 
вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз «Пом 
жаиляріпрщ лапдйдлля», ілхі нмродбз, 
ндодгбафдлі узк Закмлмк. 

Ційкмк нозомглзк є нзралля: 
фмку проатувайщлзкз каырщ сілал-
пуварз жатмгз, цм прмпуырщпя мпіб, 
які лд є уфаплзкакз жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм 
проатувалля? Чмку вмлм гйя мглзт 
вмлм мбмв’яжкмвд, а гйя ілхзт – гмб-
омвійщлд? Уявйяєрщпя, цм жатмгз ж 
роугмвмї оділрдгоауії жмвліхліт роу-
гмвзт кігоалрів каырщ сілалпуварзпя 
фдодж вігнмвіглі гдоеавлі номгоакз 
нмвдолдлля уієї кардгмоії гомкагял 
Укоаїлз. 

На лах нмгйяг, вігбуймпя омжба-
йалпувалля ноавмвзт мплмв смоку-
валля і одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз 
у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля і пмуіа-
йщлмгм жатзпру віг бджомбірря, роугм-
вмї кігоауії, жмкодка, и цмгм жмвліх-
лщмї роугмвмї кігоауії. Тмку, ндох жа 
впд, лдмбтіглм фіркм ж’япуварз кіпуд і 
омйщ кмелмгм пуб’єкра смокувалля і 
одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі 
жаилярмпрі лапдйдлля ра роугмвмї 
кігоауії. 

1. Вдотмвла Рага Укоаїлз в 
жакмлі взжлафає мплмвлі жапагз 
влуроіхлщмї нмйірзкз у псдоі 
жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм 
жатзпру віг бджомбірря (н. 5 пр. 85 
Кмлпрзрууії Укоаїлз), жарвдогеує 
жагайщлмгдоеавлу номгоаку пмуіайщ-
лмгм омжвзрку Укоаїлз, вкйыфлм ж 
нзраллякз жаилярмпрі лапдйдлля ра 
пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря 
(н. 6 пр. 85 Кмлпрзрууії). Взкйыфлм 
жакмлакз Укоаїлз взжлафаырщпя 
мплмвз пмуіайщлмгм жатзпру, жапагз 
одгуйывалля ноауі і жаилярмпрі (н. 6 
пр. 92 Кмлпрзрууії), могаліжауія і 
гіяйщліпрщ могалів взкмлавфмї вйагз 
(н. 12 пр. 92 Кмлпрзрууії). 

2. Кабілдр Міліпроів Укоаїлз: 
1) жабджндфує жгіиплдлля 

влуроіхлщмї нмйірзкз у псдоі жаи-
лярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм 
жатзпру віг бджомбірря, взкмлалля 
Кмлпрзрууії і жакмлів Укоаїлз у уіи 
фапрзлі (н. 1 пр. 116 Кмлпрзрууії); 

2) омжомбйяє і жгіиплыє жагайщ-
лмгдоеавлу номгоаку пмуіайщлмгм 
омжвзрку Укоаїлз, вкйыфлм ж нзрал-
лякз жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіа-
йщлмгм жатзпру віг бджомбірря (н. 3, 4 
пр. 116 Кмлпрзрууії). 

Вігнмвіглм гм абж. 1 ф. 1 пр. 20 
Закмлу Укоаїлз «Пом Кабілдр Мілі-
проів Укоаїлз» [8], Кабілдр Міліпр-
оів Укоаїлз жабджндфує номвдгдлля 
гдоеавлмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз, 
жгіиплыє номглмжувалля ра гдоеавлд 
одгуйывалля лауімлайщлмї дкмлмкікз; 
жабджндфує омжомбйдлля і взкмлалля 
жагайщлмгдоеавлзт номгоак дкмлмкі-
флмгм ра пмуіайщлмгм омжвзрку. А 
жгіглм ж абж. 22 уди гдоеавлзи могал 
жабджндфує жгіиплдлля гдоеавлмї нм-
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йірзкз у псдоат роугмвзт віглмпзл, 
жаилярмпрі лапдйдлля, роугмвмї кіг-
оауії, мнйарз ра мтмомлз ноауі, омж-
омбйдлля ра взкмлалля вігнмвіглзт 
гдоеавлзт номгоак, взоіхує нзралля 
номсдпіилмї моієлрауії, ніггмрмвкз ра 
ндодніггмрмвкз кагоів, одгуйыє кіг-
оауіилі номудпз, жабджндфує взкмлал-
ля нмймедлщ Гдлдоайщлмї угмгз у 
кдеат вжярзт ла пдбд жмбмв’яжалщ. 

3) взжлафає кіліпрдопрвм, вігнмві-
гайщлд жа жгіиплдлля гдоеавлмї нмйі-
рзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра 
пмуіайщлмгм жатзпру віг бджомбірря 
(н. 9 пр. 116 Кмлпрзрууії); 

4) пноякмвує і кммогзлує омбмру 
кіліпрдопрв, ілхзт могалів взкмлав-
фмї вйагз, які бдоурщ уфапрщ у жгіип-
лдлі гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі жа-
илярмпрі лапдйдлля ра пмуіайщлмгм 
жатзпру віг бджомбірря (н. 9 пр. 116 
Кмлпрзрууії, ф. 1 пр. 21 Закмлу Укоа-
їлз «Пом Кабілдр Міліпроів Укоаї-
лз»). 

3. Міліпрдопрвм, вігнмвігайщлд жа 
жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у 
псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра пмуіа-
йщлмгм жатзпру віг бджомбірря, кммо-
гзлує і кмлромйыє гіяйщліпрщ Ддоеа-
влмї пйуебз жаилярмпрі. Ці нмвлмва-
едлля кіліпрдопрва ґоулруырщпя ла 
нмймедллят н. 3 ф. 1 пр. 7 Закмлу 
Укоаїлз «Пом удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз» [9], якзи ндодгба-
фає пдодг жавгалщ кіліпрдопрва ілсм-
окувалля ра лагалля омж’яплдлщ цм-
гм жгіиплдлля гдоеавлмї нмйірзкз у 
ндвліи псдоі. «Згіиплдлля гдоеавлмї 
нмйірзкз» – уд рдокіл, якзи лд пунд-
одфзрщ нмймедлляк Кмлпрзрууії. 
Бджнмпдодглє жгіиплдлля гдоеавлмї 
нмйірзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдл-
ля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджом-
бірря – уд сулкуія Ддоеавлмї пйуе-
бз жаилярмпрі. Пмймедлля пр. 6, 7 ра 
8 Закмлу Укоаїлз «Пом удлроайщлі 
могалз взкмлавфмї вйагз» лд ндодг-
бафаырщ ноякмгм нігнмоягкувалля 
ракмгм могалу як Ддоеавла пйуеба 
жаилярмпрі кіліпрдопрву, вігнмвігайщ-
лмку жа жгіиплдлля гдоеавлмї нмйі-
рзкз у псдоі жаилярмпрі лапдйдлля ра 
роугмвмї кігоауії. 

4. Ддоеавла пйуеба жаилярмпрі 
бджнмпдодглщм фз у пнівомбірлзурві ж 
ілхзкз жаілрдодпмвалзкз гомкагпщ-
кзкз ра нозварлзкз упралмвакз, ода-
йіжує жатмгз у псдоі жаилярмпрі лапд-
йдлля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бдж-
омбірря, взкмлує жагайщлмгдоеавлу 
номгоаку пмуіайщлмгм омжвзрку Укоа-
їлз у уіи фапрзлі (ф. 2 пр. 1 Кмлвдлуії 
МОП № 88 ном могаліжауіы пйуебз 
жаилярмпрі 1948 о. [10]). Ддоеавла 
пйуеба жаилярмпрі є лауімлайщлмы 
пзпрдкмы гдоеавлзт упралмв, цм жа-
бджндфуырщ лаикоацу кмейзву мога-
ліжауіы озлку жаилярмпрі (ф. 2 пр. 1 
Кмлвдлуії МОП № 88    ном могаліжа-
уіы пйуебз жаилярмпрі 1948 о., ф. 2 
пр. 43 Кмлпрзрууії). Філалпмвд жабдж-
ндфдлля гіяйщлмпрі Ддоеавлмї пйуебз 
жаилярмпрі, одайіжауії жагайщлмгдоеав-
лмї номгоакз пмуіайщлмгм омжвзрку 
Укоаїлз ж нзралщ жаилярмпрі лапдйдл-
ля ра пмуіайщлмгм жатзпру віг бджом-
бірря, ілхзт лдмбтіглзт жатмгів мога-
ліжауії озлку жаилярмпрі, пмуіайщлмгм 
жатзпру бджомбірлзт, нмкйагаєрщпя ла 
Фмлг жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеав-
лмгм пмуіайщлмгм проатувалля ла вз-
нагмк бджомбірря (ф. 1 пр. 1 Кмлвдлуії 
МОП № 88 ном могаліжауіы пйуебз 
жаилярмпрі 1948 о., ф. 2 пр. 43, ф. 1 і 2 
пр. 46 Кмлпрзрууії). 

5. Міпудві гдоеавлі агкіліпроауії 
ла вігнмвігліи рдозрмоії жабджндфу-
ырщ взкмлалля Кмлпрзрууії ра жакм-
лів Укоаїлз, акрів Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз, ілхзт могалів гдоеавлмї 
взкмлавфмї вйагз, жагайщлмгдоеавлзт 
і одгімлайщлзт номгоак пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм омжвзрку вкйыфлм ж 
нзраллякз жабджндфдлля жаилярмпрі 
лапдйдлля, пмуіайщлмгм жатзпру віг 
бджомбірря (н. 1 і 3 пр. 119 Кмлпрзру-
уії). 

Тодріи ланоякмк жгіиплдлля 
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля 
гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд пмуіайщ-
лзи жатзпр гомкагял, і жмкодка, ноа-
уівлзків. Цд вкоаи акруайщла пдоимж-
ла рдка, яка нмродбує мкодкмгм гйз-
бмкмгм і омжгмолурмгм гмпйігедлля. 

Чдрвдорзи ланоякмк жгіиплдлля 
гдоеавмы жатмгів іж жабджндфдлля 
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гіглмї ноауі в Укоаїлі – уд пмуіайщ-
лзи гіаймг. 

Вігнмвіглм нодакбуйз Закмлу 
Укоаїлз «Пом жапагз влуроіхлщмї і 
жмвліхлщмї нмйірзкз» [39], узк За-
кмлмк взжлафаырщпя жапагз влуроіх-
лщмї нмйірзкз Укоаїлз, у рмку фзпйі, и 
у пмуіайщліи псдоі. Згіглм ж абж. 9 ф. 2 
пр. 2 ущмгм Закмлу влуроіхля нмйірз-
ка ґоулруєрщпя ла нозлузнат пмуіайщ-
лмгм наорлдопрва ра гомкагялпщкмї 
пмйігаолмпрі. Вмлз є ймгіфлзк номгм-
ведлляк нозлузнів, взжлафдлзт у 
пр. 11 ра ф. 1 пр. 15 Кмлпрзрууії Укоа-
їлз. Вігнмвіглм гм пр. 11 Кмлпрзрууії 
гдоеава пнозяє кмлпмйігауії ра омжвз-
ркмві укоаїлпщкмї лауії. Кмлпмйігауія 
– уд мб’єглалля, жгуорувалля лавкмйм 
фмгм-лдбугщ. Нд кмела гмпягрз кмл-
пмйігауії пупнійщпрва бдж прабійщлмпрі 
у вжаєкзлат кіе рзкз, трм ноауыє ра 
жаомбйяє пмбі ла езрря, і рзкз, трм 
лагає їк раку кмейзвіпрщ. Паорлдо – 
уд рми, гм кмгм правйярщпя лаоівлі, а 
лд жвдотлщм. Смуіайщлм-дкмлмкіфлд 
наорлдопрвм ндодгбафає, цм кмедл іж 
имгм уфаплзків омжгйягаєрщпя як нмв-
лмуіллзи і пакмгмпрарліи пуб’єкр пм-
уіайщлзт жв’яжків. Такзи нігтіг гм 
вжаєкзл мплмвлзт пуб’єкрів пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт віглмпзл фіркм одайіжує у 
роугмвмку жакмлмгавпрві кмлпрзру-
уіилд нмймедлля ном рд, цм Укоаїла 
– пмуіайщла гдоеава [40, п. 35]. 

Опраллі лмвауії у роугмвмку і 
пмуіайщлмку жакмлмгавпрві Укоаїлз 
взкйзкаырщ жалднмкмєлля цмгм пвм-
єоіглмгм омжукілля укоаїлпщкмы вйа-
гмы ракзт кардгмоіи як «гдкмкоарія», 
«пмуіайщлзи гіаймг» і «пмуіайщлд нао-
рлдопрвм». Пігнулкрмк 2 н. 2 Помдк-
ру Закмлу жа № 2275 віг 16.10.2019 о. 
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакм-
лів Укоаїлз цмгм прабійіжауії сулк-
уімлувалля пзпрдкз жагайщлм-
мбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлм-
гм проатувалля» [30] номнмлуєрщпя 
абж. 1 ф. 1 пр. 6 Закмлу Укоаїлз «Пом 
жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіа-
йщлд проатувалля» [31] взкйапрз в 
ракіи одгакуії: «1. Дм пкйагу ноав-
йілля Фмлгу втмгярщ гдпярщ нодгпра-
влзків гдоеавз ра нм фмрзоз нодг-
правлзкз віг жапроатмвалзт мпіб і віг 

омбмрмгавуів, які взкмлуырщ пвмї 
мбмв’яжкз ла гомкагпщкзт жапагат.» 

Гмймвлд лаукмвм-дкпндорлд 
уноав-йілля Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, 
омжгйялувхз нмгалзи жакмлмномдкр 
жажлафзйм ном ракд [32]. Цзк жакмлм-
номдкрмк жакілыєрщпя нозлузн на-
озрдрлмпрі нодгправлзків упіт 
пуб’єкрів жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдо-
еавлмгм пмуіайщлмгм проатувалля в 
уноавйіллі жагайщлммбмв’яжкмвзк 
гдоеавлзк пмуіайщлзк проатувалляк 
ла нозлузн їт уфапрі у ракмку уноав-
йіллі (жкілз гм пр. 5 Оплмв жакмлм-
гавпрва Укоаїлз ном жагайщлмм-
бмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проа-
тувалля [33], прарди 5, 7, 17 вкажалм-
гм взцд Закмлу). Піпйя жаномва-
гедлля в Укоаїлі пзпрдкз жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм 
проатувалля, яка бажуєрщпя ла взкм-
гат Євомндипщкмгм кмгдкпу пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля [34] ра одкмкдлга-
уії Міелаомглмї могаліжауії ноауі 
№ 67 цмгм жабджндфдлля гмтмгу 
1944 о. [35], у Фмлгі пмуіайщлмгм 
проатувалля ла розпрмомлліи мплмві 
буйз урвмодлі ноавйілля, лагйягмва 
оага ра ілхі могалз. Така кмгдйщ 
уноавйілля Фмлгмк лагає кмейз-
віпрщ прмомлак пмуіайщлмгм наорлдоп-
рва нозикарз взваедлі оіхдлля ра 
взоіхуварз пнійщлі жавгалля ж уоату-
валляк ілрдодпів кмелмї прмомлз 
(гдоеавз, омбмрмгавуів ра жапроатм-
валзт мпіб). Смуіайщлд наорлдопрвм 
ваейзвм омжгйягарз як гмймвлу укм-
ву омжвзрку оіжлзт псдо пупнійщлмгм 
езрря, в рмку фзпйі у псдоі жагайщ-
лммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщ-
лмгм проатувалля, гйя нмгайщхмї 
ілрдгоауії Укоаїлз гм Євомндипщкмгм 
Смыжу, цм жакоінйдлм, жмкодка, в 
Угмгі ном апмуіауіы кіе Укоаїлмы, ж 
мглієї прмомлз, ра Євомндипщкзк 
Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозп-
рвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдо-
еавакз-фйдлакз, ж ілхмї прмомлз 
(пр. 421 Рмжг. 21). Рдайіжауія жаном-
нмлмвалзт взцд лмвмввдгдлщ жлівд-
йыє пурліпрщ пмуіайщлмгм наорлдопр-
ва, улдкмейзвзрщ жгіиплдлля нмвлм-
уіллмгм пмуіайщлмгм гіаймгу у псдоі 
жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм 
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пмуіайщлмгм проатувалля, мпкійщкз 
сакрзфлм вігпрмомлзрщ нодгправ-
лзків жапроатмвалзт мпіб і омбмрмга-
вуів віг одайщлмї уфапрі в уноавйіллі 
ра нмгайщхмку одсмокуваллі ра угм-
пкмлайдллі пзпрдкз жагайщлмм-
бмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм пмуіайщлмгм 
проатувалля в Укоаїлі. 

Нд кдлх пундодфйзвзкз взгйя-
гаырщ нмймедлля Помдкру Закмлу жа 
№ 2681 віг 27.12.2019 о. «Пом влд-
пдлля жкіл гм гдякзт жакмлмгавфзт 
акрів Укоаїлз (цмгм мкодкзт нзралщ 
гіяйщлмпрі номсдпіилзт пніймк)» [36]. 
Цзк жакмлмномдкрмк номнмлуєрщпя 
влдпрз жкілз гм н. 2 ф. 1 пр. 1 Закмлу 
Укоаїлз «Пом номсдпіилі пнійкз, їт 
ноава ра гаоалрії гіяйщлмпрі» [37], 
взкйавхз имгм в ракіи одгакуії: 

«ндовзлла могаліжауія номспній-
кз – гмбомвійщлд мб’єглалля фйдлів 
номспнійкз, які, як ноавзйм, ноауы-
ырщ ла мглмку нігнозєкпрві, в упра-
лмві, могаліжауії лджайделм віг смокз 
вйаплмпрі і взгу гмпнмгаоывалля абм 
у сіжзфлмї мпмбз, яка взкмозпрмвує 
лаикалу ноауы, абм жабджндфуырщ 
пдбд омбмрмы пакмпріилм. Дм пкйагу 
ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії 
втмгзрщ лд кдлхд 10 фйдлів номспні-
йкз. На мглмку нігнозєкпрві, в упра-
лмві, могаліжауії кмед бурз урвмодлм 
лд бійщхд 2 ндовзллзт номспнійкм-
взт могаліжауії». 

На лах нмгйяг, лмока цмгм мб-
кдедлля кійщкмпрі ндовзллзт номс-
пнійкмвзт могаліжауіи, які кмеурщ 
бурз урвмодлі ла мглмку нігнозєкпр-
ві, упралмві, могаліжауії, пундодфзрщ 
Кмлвдлуії Міелаомглмї могаліжауії 
ноауі № 87 ном пвмбмгу апмуіауіи ра 
жатзпр ноава ла могаліжауіы 1948 о. 
[38], яка взжлафає мплмвмнмймелі 
жапагз пвмбмгз апмуіауії. Вігнмвіглм 
гм пр. 2 Кмлвдлуії, ноауівлзкз ра 
омбмрмгавуі, бдж якмї б рм лд буйм 
оіжлзуі, каырщ ноавм првмоыварз ла 
пвіи взбіо могаліжауії бдж нмндодг-
лщмгм ла рд гмжвмйу, а ракме ноавм 
впрунарз в ракі могаліжауії ж єгзлмы 
укмвмы нігйягарз прарурак узт 
мпралліт. Срарря е 10 Кмлвдлуії, са-
крзфлм номгмймхує нйыоайіжк і пвм-
бмгу ла мб’єглалля в могаліжауії, кд-

рмы якзт є жабджндфдлля ра жатзпр 
ілрдодпів ноауівлзків. Помнмжзуіы 
ном мбкдедлля кійщкмпрі ндовзллзт 
номспнійкмвзт могаліжауіи ла мглмку 
нігнозєкпрві кмела омжуілыварз як 
нмоухдлля нмймедлщ ф. 3 пр. 36 Кмл-
прзрууії Укоаїлз цмгм гаоалріи гія-
йщлмпрі номспніймк. Помсдпіилі пні-
йкз урвмоыырщпя бдж нмндодглщмгм 
гмжвмйу ла мплмві війщлмгм взбмоу їт 
фйдлів. Упі номсдпіилі пнійкз каырщ 
оівлі ноава. 

Пігпукмвуыфз взкйагдлд взцд, 
кмела гіирз лапрунлзт взплмвків: 

1. Єгзлм кмейзвмы ігдмймгієы
гйя Укоаїлз нмвзлла прарз ігдмймгія 
гукаліжку ра пмуіайщлмї пноавдгйзвм-
прі, яка нмвзлла бурз мплмвмы пмуіа-
йщлмї нмйірзкз гдоеавз, гд йыгзла, її 
кардоіайщлд бйагмнмйуффя, омжвзрмк 
гутмвлмгм нмрдлуіайу, рвмофзт жгіб-
лмпрди і сіжзфлмї гмпкмлаймпрі – пурщ 
жкіпру і пноякмвалмпрі гіяйщлмпрі 
гдоеавз. 

2. Ддкйаоауія Міелаомглмї мога-
ліжауії ноауі ном пмуіайщлу пноавдг-
йзвіпрщ жагйя пноавдгйзвмї гймбайі-
жауії, Дзодкрзва № 2019/1152 Євом-
ндипщкмгм Паойакдлру і Рагз віг 20 
фдовля 2019 о. ном номжмоі и ндодг-
бафувалі укмвз ноауі в Євомндипщ-
кмку Смыжі, Угмга ном апмуіауіы кіе 
Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра Євом-
ндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк 
пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і 
їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж ілхмї 
прмомлз ра Кмлпрзрууія Укоаїлз – уд 
мплмвлі нмйірзкм-ноавмві акрз, які 
взжлафаырщ мплмвлі ланояккз пмуіа-
йщлмї нмйірзкз пуфаплмї євомндипщкмї 
гдоеавз Укоаїла ра козрдоії муілкз 
упіт жакмлмгавфзт лмвауіи і гмйдлмп-
лзт уноавйілпщкзт оіхдлщ, цм нози-
каырщпя гдоеавлзкз могалакз фз 
мкодкзкз нмпагмвзкз мпмбакз. 

3. Окодкі нмймедлля номдкрів
жакмлів Укоаїлз жа № 2708 «Пом 
ноауы», жа № 2275 «Пом влдпдлля 
жкіл гм гдякзт жакмлів Укоаїлз цмгм 
прабійіжауії сулкуімлувалля пзпрдкз 
жагайщлммбмв’яжкмвмгм гдоеавлмгм 
пмуіайщлмгм проатувалля», жа № 2681 
«Пом влдпдлля жкіл гм гдякзт жакм-
лмгавфзт акрів Укоаїлз (цмгм мкод-
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кзт нзралщ гіяйщлмпрі номсдпіилзт 
пніймк)» пундодфарщ як кіелаомглзк 
жмбмв’яжалляк Укоаїлз, рак і нмйм-
едлляк Кмлпрзрууії Укоаїлз. В мг-
лзт взнагкат вігбуваєрщпя жлафла 
йібдоайіжауія роугмвмгм жакмлмгавпр-
ва, жмкодка, жакоінйдлля лдмбкдед-
лмгм ноава омбмрмгавуя ла омжіовал-
ля роугмвмгм гмгмвмоу, а в ілхзт – 
каогзлайщлзи лапрун ла мплмвлі 
нозлузнз вжаєкмгії пмуіайщлзт наор-
лдоів, а ракме ла ноавм пвмбмгз апм-
уіауіи ра жатзпр ноава ла могаліжауіы. 
Уявйяєрщпя, цм нмгіблі лмвауії лд 

вігнмвігаырщ козрдоіяк гдкмкоарзф-
лмї, ноавмвмї ра пмуіайщлмї гдоеавз. 

4. Пмродбує каогзлайщлмгм млмв-
йдлля Закмл Укоаїлз «Пом жаиля-
ріпрщ лапдйдлля», мпмбйзвм в фапрзлі, 
яка прмпуєрщпя взжлафдлля кіпуя, 
омйі, жавгалщ, сулкуіи ра гедодй сі-
лалпувалля жагайщлмгдоеавлмї пзп-
рдкз могалів жаилярмпрі лапдйдлля, 
взжлафдлля омйі і кіпуя кмелмгм 
гдоеавлмгм могалу в уноавйіллі влу-
роіхлщмы ра жмвліхлщмы роугмвмы 
кігоауієы.  
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Щдобзла В. І. Кмлуднуія гіглмї ноауі в кіелаомглм-ноавмвзт акрат і жакмлм-

гавпрві Укоаїлз: нмоівляйщлм-ноавмві апндкрз 
Пмоівляйщлд ноавмжлавпрвм є рдмоієы фз лаукмвмы гзпузнйілмы в лзжуі гайу-

жди ыозгзфлмї лаукз Укоаїлз, в рмку фзпйі, и роугмвмку ноаві. Подгправйдла прар-
ря є номгмведлляк нмоівляйщлм-ноавмвзт гмпйігедлщ, жанмфаркмвалзт аврмомк, і 
кає жа кдру взявйдлля вігнмвіглмпрі лмвауіи у роугмвмку і пмуіайщлмку жакмлмгав-
прві Укоаїлз її кіелаомглзк жмбмв’яжалляк ра Оплмвлмку Закмлу гдоеавз, 
ж’япувалля номбйдк і лдгмйіків лмокмрвмофмї омбмрз гдоеавлзт могалів у ущмку 
ланоякку. 

Кйыфмві пймва: ігдмймгія гукаліжку і пмуіайщлмї пноавдгйзвмпрі, гігла ноауя, 
роугмві ноава, жаиляріпрщ, пмуіайщлзи жатзпр, пмуіайщлзи гіаймг, пуфаплд омжукілля 
гіглмї ноауі, йібдоайіжауія роугмвмгм жакмлмгавпрва, каогзлайщлзи лапрун ла мплмвлі 
нозлузнз вжаєкмгії пмуіайщлзт наорлдоів. 

 
 
Щдобзла В. И. Кмлуднузя гмпрмилмгм роуга в кдегулаомглм-ноавмвзт акрат 

з жакмлмгардйщпрвд Укоазлш: поавлзрдйщлм-ноавмвшд апндкрш 
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 вшявйдлзд пммрвдрпрвзя лмвмввдгдлзи в роугмвмк з 
пмузайщлмк жакмлмгардйщпрвд Укоазлш дд кдегулаомглшк мбяжардйщпрвак з Оплмв-
лмку Закмлу гмпугаопрва, вшявйдлзд номбйдк з лдгмпраркмв лмокмрвмофдпкми оабм-
рш гмпугаопрвдллшт могалмв в ърмк ланоавйдлзз. 

Кйыфдвшд пймва: згдмймгзя гукалзжка з пмузайщлми пноавдгйзвмпрз, гмпрми-
лши роуг, роугмвшд ноава, жалярмпрщ, пмузайщлая жацзра, пмузайщлши гзаймг, йзбд-
оайзжаузя роугмвмгм жакмлмгардйщпрва, каогзлайщлмд лапрунйдлзд ла мплмвлшд 
нозлузнш вжазкмгдипрвзя пмузайщлшт наорлдомв. 
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Shcherbyna V. Concept of decent work in international-legal acts and Ukrainian 
legislation: comparative and legal aspects 

Ukrainian Constitution does not prohibit development and realization of various 
political, economic, social ideas and theories with their further transformation into social 
relations, when the former ones can be beneficial for society, consolidate and strengthen 
it. Considering current social and especially ideological situation in Ukraine, global trends 
in the development of civilizations and geopolitical importance of Ukraine it must be 
noted that the only right ideology for our country is the one based on humanism and 
social equity. Every human being, their material well-being, development of spiritual and 
creative abilities, physical excellence must become the core of this ideology.  

The International Labour Organization unanimously adopted the ILO Declaration 
on Social Justice for a Fair Globalization on 10 June 2008, which points that under the 
concept of decent work all member states must pursue policies based on four strategic 
objectives – employment, social protection, social dialogue, and rights at work. Therefore, 
decent work is the key to contemporary understanding of social justice in a democratic 
society. The European Union has fixed the aforementioned view on social and economic 
development of its member states in the Directive (EU) 2019/1152 of the European 
Parliament and of the Council of 20 June 2019 on transparent and predictable working 
conditions in the European Union. 

Provisions of article 420 of Association Agreement between the European Union and 
the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part can be considered as Ukraine’s Social declaration that further 
paves the way to becoming a part of the European Union. The article also provides that 
cooperation in the area covered by Article 419 of this Agreement shall pursue several 
important goals. And according to article 424 of this Agreement, Ukraine shall ensure 
gradual approximation to EU law, standards and practices in the area of employment, 
social policy and equal opportunities, as set out in Annex XL to this Agreement. 

The aforementioned legal acts contain essential directions for social economy of any 
modern European state and assessment criteria for all legislative innovations and fateful 
managerial actions taken by governmental authorities or individual officials. 

Separate provisions of draft laws of Ukraine under No. 2708 ―On Labor‖, under No. 
2275 ―On Amendments to Some Laws of Ukraine on Stabilization of the Functioning of 
the Compulsory State Social Insurance System‖, under No. 2681 ―On Amendments to 
Certain Legislative Acts of Ukraine (on certain issues related to the activities of trade 
unions) "contradict both the international obligations of Ukraine and the provisions of 
the Constitution of Ukraine. In some cases, there is a significant liberalization of labor 
law, in particular, the consolidation of the unlimited right of the employer to terminate 
the employment contract, and in others, a radical offensive on the basic principles of 
interaction of social partners, as well as the right to freedom of association and protection 
of the right to organize. Such innovations do not appear to meet the criteria of a 
democratic, rule of law and welfare state. The Law of Ukraine ―On Employment‖, in 
particular concerning the determination of the place, role, tasks, functions and sources of 
financing of the nationwide system of employment bodies, determination of the role and 
place of each state body in managing internal and external labor migration, needs major 
updating. 

Key words: ideology of humanism and social equity, decent work, employment, 
social protection, social dialogue, rights at work, contemporary understanding of decent 
work, significant liberalization of labor law, a radical offensive on the basic principles of 
interaction of social partners. 


