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Науімлайщлзи балк Укоаїлз є мо-
галмк взкмлавфмї вйагз, цм жгіиплыє 
взгалля одгуйярмолзт акрів у псдоі 
гмрівкмвмгм мбйіку, і жмкодка взжла-
фдлля нмоягку вдгдлля капмвзт мнд-
оауіи лд йзхд гйя балків, ілхзт сі-
лалпмвзт упралмв, айд і гйя нігноз-
єкпрв, упралмв і могаліжауіи. Впралм-
вйыыфз уд нмвлмваедлля НБУ, жа-
кмлмгавдущ у праррі 33 Закмлу Укоаї-
лз «Пом Науімлайщлзи балк Укоаї-
лз» вкажує, цм уд одгуйывалля жгіи-
плыєрщпя гйя жабджндфдлля могаліжа-
уії гмрівкмвмгм гомхмвмгм мбігу. Віг-
нмвіглд одгуйывалля, цм роагзуіилм 
вваеаєрщпя псдомы нубйіфлмы, лапрі-
йщкз гйзбмкм вроуфаєрщпя в ілрдодпз 
нозварлі (в гіяйщліпрщ нігнозєкпрв, 
упралмв, могаліжауіи), цм бугщ-які 
жкілз в уіи псдоі взкйзкаырщ пдоим-
жлзи оджмлалп у біжлдпі, вдйзку кійщ-
кіпрщ ноакрзфлзт жанзралщ, і пйігмк 
жа лзк жлафлу кійщкіпрщ номбйдк іж 
роагзуіилм сіпкайщлм лайахрмвалз-
кз кмлромйыыфзкз могалакз. 

Ндцмгавлм НБУ нмпралмвмы віг 
29.12.2017 № 148 жарвдогзв лмвд 

 Пмймедлля ном вдгдлля капмвзт 
мндоауіи у лауімлайщліи вайырі в 
Укоаїлі (гайі – лмвд Пмймедлля) [1], 
пкапувавхз нмндодгліи гмкукдлр – 
Пмймедлля ном вдгдлля капмвзт 
мндоауіи у лауімлайщліи вайырі в 
Укоаїлі, цм буйм жарвдогедлд нмпра-
лмвмы НБУ віг 15.12.2004 № 637 [2]. 
Нібзрм ла ндохзи нмгйяг гавлм фап 
буйм жакілзрз рми лмокарзвлзи гм-
кукдлр, агед жа 13 омків одгуйщмвалі 
пупнійщлі віглмпзлз жкілзйзпщ гм-
пзрщ вігфурлм. Оглак ущмгм лд прайм-
пя, і нм пурі кз каєкм одгакуіилі жкі-
лз, які йзхд гмгайз біжлдпу лдабз-
якзт ноакрзфлзт номбйдк. 

Опмбйзвмпрі одгуйывалля капм-
взт мндоауіи гмпйігеувайзпя в омбм-
рат вірфзжлялзт уфдлзт-дкмлмкіпрів, 
пдодг якзт Л. Сук, В. Тмкфук [3]. 
Поавмві апндкрз могаліжауії капмвзт 
мндоауіи омжгйягайз Н.Годпщ, 
К. Ндгмпрун, О. Шдвфдлкм [4; 5]. Пм-
ояг іж узк лмвірлі жкілз в фзллмку 
жакмлмгавпрві жкухуырщ лап нмпра-
взрз нзралля цмгм козрзфлмгм ала-
йіжу номвдгдлзт жкіл у кмлрдкпрі 
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пнозялля пномцдллы вдгдлля біжлд-
пу. 

Взтмгяфз ж ракмгм, в уіи праррі 
каєкм ла кдрі козрзфлм омжгйялурз 
лмвірлі рдлгдлуії сілалпмвм-
ноавмвмгм одгуйывалля гмрівкмвзт 
капмвзт мндоауіи нігнозєкпрв, мога-
ліжауіи, упралмв, ра ла уіи мплмві омж-
омбзрз лаукмвм аогукдлрмвалі вз-
плмвкз і номнмжзуії цмгм нмкоацдл-
ля одгуйывалля в уіи псдоі. 

Гінмрджмы уієї праррі є рд, цм в 
пуфаплзт укмват гдоеавлі одгуйярм-
оз нмвзллі ноауыварз лаг пномцдл-
ляк укмв вдгдлля біжлдпу. І гм ракзт, 
цм нмродбуырщ лаиндохмгм і гмкм-
оіллмгм одсмокувалля в бік пном-
цдлля, лайдезрщ одгуйывалля капм-
взт мндоауіи, цм в Укоаїлі є роагз-
уіилм номбйдклзк, кмйз рдтліфлі 
нмкзйкз і ноавмві номгайзлз кмеурщ 
нозжвдпрз гм лдмбґоулрмвалм взпм-
кзт хроасів. 

Мз омжгйялдкм в уіи праррі ракі 
мплмвлі номбйдкз сілалпмвм-
ноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мнд-
оауіи: 1) лаявліпрщ мбмв’яжкмвзт 
смок гмкукдлрів ра їт гмвійщла жкі-
лываліпрщ ж вігпурліпры ндодтіглмгм 
ндоімгу; 2) жалагрм пкйаглд одгуйы-
валля капмвзт мндоауіи ра вігпур-
ліпрщ пномцдлмгм нмоягку вдгдлля 
капмвзт мндоауіи гйя каймгм біжлдпу; 
3) лдгмпрарлщм фіркд вігкдеувалля 
псдоз одгуйывалля капмвзт мндоауіи 
і псдоз жапрмпувалля РРО; 4) лаяв-
ліпрщ лдномнмоуіилзт хроасів жа 
жапраоійзк жакмлмгавпрвмк. 

Обмв’яжкмвіпрщ і жкілываліпрщ 
смок. Вігнмвіглм гм ф. 5 пр. 8 Закмлу 
Укоаїлз ―Пом бутгайрдопщкзи мбйік 
ра сілалпмву жвірліпрщ в Укоаїлі‖, 
нігнозєкпрвм пакмпріилм омжомбйяє 
пзпрдку і смокз влуроіхлщмгмпнм-
гаопщкмгм (уноавйілпщкмгм) мбйіку. 
Капмві мндоауії, бджндодфлм, є гмпнм-
гаопщкзкз мндоауіякз, ном їт жгіип-
лдлля каырщ пкйагарзпя ндовзллі 
гмкукдлрз, цм лайдеарщ гм кардгмоії 
смок влуроіхлщмгмпнмгаопщкмгм мб-
йіку. Оглак фмку гйя узт гмкукдлрів 
кає бурз мбмв’яжкмва смока (а лд 
смока, цм взжлафаєрщпя нігнозєкпр-
вмк пакмпріилм) – в фмку їт рака ва-

ейзвіпрщ, цм уы смоку лд кмела 
віггарз ла вігкун пакзк нігнозєкпр-
вак – пкажарз ваекм. Згіглм жі 
пр. 1087 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
ра кдоуыфзпщ Закмлмк Укоаїлз ―Пом 
Науімлайщлзи балк Укоаїлз‖, НБУ в 
н. 6 лмвмгм Пмймедлля мбкдеує гм-
рівкмві омжоатулкз сіжзфлзт і ыоз-
гзфлзт мпіб ндвлмы пукмы номрягмк 
мглмгм гля, жайделм віг кардгмоіи 
мндоауіи ра кмйа мпіб (мкодка нмпра-
лмва НБУ віг 06.06.2013 № 210, цм 
гіяйа гм ущмгм [6], пкапмвала іж ноз-
илярряк лмвмгм Пмймедлля). Вігнм-
віглм капмві мндоауії нм сакру, як 
ноавзйм, лд кмеурщ бурз в вдйзкзт 
омжкіоат. Взтмгзрщ, цм жакмлмгавпр-
вм ндодгбафає ноавм нігнозєкпрва 
пакмпріилм взжлафарз смокз ндо-
взллзт гмкукдлрів лавірщ і гйя гмп-
нмгаопщкзт мндоауіи у жлафлзт омж-
кіоат. Поз ущмку гйя капмвзт мндоа-
уіи, цм в пвмїи мплмвліи капі є гоіб-
лзкз – впралмвйдлм мбмв’яжкмві (ла-
вірщ лд рзнмві) смокз. Поз ущмку уі 
смокз, як нмкаеурщ оджуйщрарз ала-
йіжу в лахіи праррі, жкілыырщпя нм-
гдкугз гмвійщлм і лдмбґоулрмвалм.  

Так НБУ в 2014 о., у жв’яжку ж 
сілалпмвмы козжмы ра вігнмвіглм гм 
Закмлу Укоаїлз віг 04.07.2014 
№ 1586-VII ―Пом влдпдлля жкіл гм 
гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жанмбігалля лдгарзвлмку внйз-
ву ла прабійщліпрщ балківпщкмї пзпрд-
кз», мгдоеав мпмбйзві укмвз лаурря 
фзллмпрі имгм лмокарзвлм-ноавмвзкз 
акракз. Ці акрз лд нмродбуырщ одєпр-
оауії в Мілыпрі, і кмеурщ лабуварз 
фзллмпрі віг гля мнубйікувалля ла-
вірщ лд в мсіуіилзт взгаллят, а ла 
паирі НБУ [7]. Така укмва нозилярла 
гйя балків, цм є нмруелзкз упралм-
вакз, і пуррєвм внйзваырщ ла дкмлм-
кіфлу пзруауіы в коаїлі, ноз ущмку 
каырщ вігнмвіглі кмейзвмпрі (одпуо-
пз) гйя рмгм, цмбз вігпйігкмвуварз 
жкілз віг НБУ в одезкі одайщлмгм 
фапу. Оглак фз кмела нознупкарз, 
цм кмелд нігнозєкпрвм Укоаїлз (жа-
гйя улзклдлля нмоухдлщ капмвмї 
гзпузнйілз) нмвзллм цмгля жатмгз-
рз ла паир НБУ і ндодвіоярз, фз лд 
мнубйікував одгуйярмо уфмоа лмвзт 



Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні . . . 
 

 

           95  

мбмв’яжкмвзт смок гйя впієї коаїлз? 
Звіплм, цм лі. 

Нмвд Пмймедлля НБУ жарвдогзв 
нмпралмвмы віг 29.12.2017 о., ндодг-
бафзвхз, цм вмла лабзоає фзллмпрі ж 
гля, лапрунлмгм жа глдк її мсіуіилмгм 
мнубйікувалля. Осіуіилд мнубйіку-
валля нмпралмвз ла паирі НБУ, жгіг-
лм ж галзкз паиру Вдотмвлмї Рагз 
Укоаїлз, вігбуймпя 04.01.2018 о. [1]. 
Вігнмвіглм ж 05.01.2018 о. вмлм ніг-
йягає мбмв’яжкмвмку жапрмпуваллы. 
Щмгм гії лмвмгм Пмймедлля нм кмйу 
мпіб, рм в нулкрі 1 Пмймедлля вкажа-
лм, цм вмлм взжлафає нмоягмк вдгдл-
ля капмвзт мндоауіи у лауімлайщліи 
вайырі Укоаїлз ыозгзфлзкз мпмбакз 
(коік балків) ра їт вігмкодкйдлзкз 
нігомжгійакз лджайделм віг могаліжа-
уіилм-ноавмвмї смокз ра смокз вйа-
плмпрі, могалакз гдоеавлмї вйагз ра 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ніг фап жгіиплдлля лзкз гіяйщлмпрі ж 
взомблзурва, одайіжауії, нозгбалля 
рмваоів фз ілхмї гмпнмгаопщкмї гіяйщ-
лмпрі, сіжзфлзкз мпмбакз, які жгіип-
лыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ, 
сіжзфлзкз мпмбакз. Тмбрм впі сіжзф-
лі і ыозгзфлі мпмбз Укоаїлз нмвзллі 
жапрмпмвуварз уди гмкукдлр іж 
05.01.2018 о. бдж емглзт ндодтіглзт 
нмймедлщ. Вігнмвіглзк фзлмк гіырщ 
упі гмгаркз гм лмвмгм Пмймедлля – 
нозбуркмві ра взгаркмві капмві могд-
оз, капмва клзга ра гдякі ілхі. 
Позикаыфз лмвд Пмймедлля, НБУ 
лд ндодгбафзв емглзт ндодтіглзт 
нмймедлщ: фз кмела жапрмпмвуварз 
праоі гмкукдлрз гм їт нмвлмгм взкм-
озпралля, і номрягмк якмгм фапу? І 
гд ланозкйаг 5 піфля жоалку каймку 
нігнозєкпрву, якцм вмлм взкмозпрм-
вує нандомву капмву клзгу, буйм 
вжярз уы клзгу? Як і кмйз гоукаолі 
нмвзллі буйз жвдопрарз і лагоукува-
рз уі клзгз ла впы Укоаїлу, якцм 
нмпралмва НБУ буйа мнубйікмвала 
йзхд жа гдлщ гм лабоалля лды фзл-
лмпрі? Звзфаилм, вмлз ракмї жкмгз 
лд кайз. Вігнмвіглм впі нігнозєкпр-
ва кмозпрувайзпщ гдякзи фап праоз-
кз смокакз клзг і могдоів, а нмрік 
ндоднзпуварзкурщ їт, нм пурі нігомб-
йяыфз гмкукдлрз. А цм омбзрз рзк, 

у кмгм трмпщ іж капзоів жа уди фап 
бугд жвійщлдлзи? Пігомбйярз и ніг-
нзпз? 

Пмпралмва НБУ ном жарвдогедл-
ля лмвмгм Пмймедлля є, ла еайщ, 
япкоавзк нозкйагмк лмокмрвмофмї 
рдтлікз (в фапрзлі вігпурлмпрі лайд-
елзт ндодтіглзт лмок), цм жгарла 
вкоаи лдгарзвлм внйзварз ла гмвіоу 
біжлдпу гм гдоеавз, ла оівдлщ пкйаг-
лмпрі вдгдлля біжлдпу. 

Щм е жкілзймпя в капмвзт гмку-
кдлрат, фз каырщ уі рдокілмві жкілз 
якупщ одайщлм ваейзву кдру? Взяв-
йяєрщпя, цм лі, абпмйырлм впі жкілз в 
смокат нозбуркмвзт і взгаркмвзт 
капмвзт могдоів ра капмвмї клзгз бу-
йз пурм рдтліфлзкз. Так, в упіт капм-
взт смокат буйм омжхзсомвалм, цм 
ракд ЄДРПОУ, у ланзпі ла капмвіи 
клзжі гмгалм пймвм «вігбзрка» (ндодг 
пймвмк «ндфаркз»), нмгдкугз гмгала 
лукдоауія оягків «№ ж/н» (цм е 
кмлкодрлм нзпарз в лмвмку одквіжзрі 
ж/н лмвзк Пмймедлляк лд взжлафд-
лм). Вмглмфап у нозбуркмвмку капм-
вмку могдоі жайзхзвпя жвзфлзи одк-
віжзр гйя лукдоауії гмкукдлра – 
«№». І в лмвмку взгаркмвмку капм-
вмку могдоі праози «Нмкдо гмкукдл-
ра» ракме жайзхзвпя [8].  

Іж ущмгм кмела жомбзрз взплм-
вмк, цм НБУ жкілзв смокз капмвзт 
гмкукдлрів лдмбґоулрмвалм, гмвійщлм, 
бдж емглмї пупнійщлм кмозплмї кдрз, 
ноз ущмку лд впралмвзвхз цмгм узт 
жкіл лайделзт ндодтіглзт нмймедлщ. 
Такі жкілз гйя ущмгм взнагку, цм 
жафінає 100% нігнозєкпрв ра могалі-
жауіи Укоаїлз, пйіг муілзрз вкоаи 
лдгарзвлм. 

Ваейзвм пкажарз, цм нмгіблі пз-
руауії, айд цмгм ндокалдлрлмї жкілы-
валмпрі смок мбмв’яжкмвмї жвірлмпрі 
ноакрзкувайзпя в Укоаїлі впдодгзлі 
2000-т омків. Фмокз жвірлмпрі кмгйз 
жкілыварзпя кмелі 2-3 кіпяуі, і вод-
хрі-одхр бйалкмвзгавлзфі нігнозєк-
прва фапрм ндодправайз їт гоукуварз 
(агед каиед жавегз був озжзк лд-
абзякзт вроар фдодж лдномгае рзоа-
еу). В мпраллі гдпярзоіффя пзруауія 
гдцм жкілзйапя, мглак цд и пщмгмглі 
кз каєкм нмгдкугз лдмбґоулрмвалі 
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номбйдкз цмгм гії в фапі лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрів ном жарвдогедлля 
оіжлмкалірлзт смок.  

Ддоеава в мпмбі вігнмвіглзт од-
гуйярмолзт могалів нмвзлла муілы-
варз одгуйярмолзи внйзв кмелмгм 
акру, в р. ф. і ж нмжзуіи гмуійщлмпрі, 
цд ла драні имгм омжомбкз і нозиляр-
ря. Тдтліфлі жкілз ла жоажмк улдпдлзт 
у смокз капмвзт гмкукдлрів, жа віг-
пурлмпрі ваейзвзт лмвмввдгдлщ, ужа-
гайі лд нмвзллі карз кіпуд, пакд рм-
ку, цм лдгарзвлзи внйзв ла біжлдп 
віг ракзт жкіл є лагжвзфаилм взпм-
кзк. Кмелмгм оажу, кмйз гм жакмлм-
гавпрва влмпярщпя ндвлі жкілз, цм 
прмпуырщпя хзомкмгм кмйа нігноз-
єкпрв і нігнозєкуів, гйя ущмгм кає 
упралмвйыварзпя розвайзи ндодтіг-
лзи ндоімг – цмбз біжлдп кав жкмгу 
взвфзрз, муілзрз влдпдлі жкілз і ніг-
гмруварзпя гм лзт. Такі нігтмгз од-
гуйярмолзт могалів сакрзфлм жку-
хуырщ біжлдп угаварзпя гм нігомбмк і 
сайщпзсікауіи (агед ла ноакрзуі 
кмелд нігнозєкпрвм купзрщ ндодомб-
йярз фапрзлу капмвзт гмкукдлрів, цм 
буйз жомбйдлі ніпйя оанрмвмгм влд-
пдлля жкіл гм жакмлмгавпрва бдж нд-
одтіглмгм ндоімгу). 

Звзфаилм, цм кмела буйм бз нм-
жзрзвлм муілзрз влдпдлі жкілз, якбз 
вмлз (лдтаи і бдж ндодтіглзт нмйм-
едлщ) жлафлм бз пномцувайз вдгдлля 
біжлдпу. Айд ущмгм лд праймпя.  

Сйіг вмглмфап вігжлафзрз, цм ла-
нозкілуі піфля 2018 о. ла мсіуіилмку 
паирі НБУ ж’явзвпя номдкр нмпралмвз 
―Пом влдпдлля жкілз гм нмпралмвз 
Поавйілля Науімлайщлмгм балку 
Укоаїлз віг 29 гоугля 2017 омку 
№ 148‖, якзк ндодгбафаєрщпя впралм-
вйдлля 6-кіпяфлмгм ндодтіглмгм ндоі-
мгу віг гля лабоалля фзллмпрі лмвзк 
Пмймедлляк. Щмноавга гм 27 йырм-
гм НБУ мфікує жауваедлля і номнм-
жзуії гм номдкру [9]. Вігнмвіглм фдка-
рз нмпралмву оаліхд бдоджля лд гм-
вмгзрщпя. Тмку нігнозєкпрва вмфд-
взгщ купзрзкурщ цд гм рмгм ндодирз 
ла лмві смокз, ндодомбзрз капмві 
гмкукдлрз жа піфдлщ і йырзи. Рдгуйя-
рзвлзи дсдкр віг ракзт жкіл, вмфд-
взгщ, бугд жаніжлійзк. 

Скйагліпрщ одгуйывалля капмвзт 
мндоауіи і вігпурліпрщ пномцдлмгм 
нмоягку гйя каймгм біжлдпу – є ла-
прунлмы ваейзвмы номбйдкмы, цм її 
кз тмрійз бз мпвірзрз в уіи праррі. 
Упі лмокз як праомгм Пмймедлля 
№ 637, рак і лмвмгм Пмймедлля, в 
р. ф. і жарвдогедлі лзкз смокз капм-
взт гмкукдлрів – омжоатмвалі ла 
коунлд нігнозєкпрвм. Ваорм ракме 
вігкірзрз, лапкійщкз кмоайщлм жапра-
оійі уі смокз. Якцм кз жвдолдкмпя 
гм смок нозбуркмвмгм і взгаркмвмгм 
могдоа, капмвмї клзгз, жарвдогедлзт 
лакажмк ЦСУ СРСР віг 12.10.1973 о. 
№ 668, кмедкм нмбафзрз, цм уі гм-
кукдлрз и пщмгмглі нм проукруоі і нм 
пурі лд жкілзйзпя, лд жваеаыфз ла рд, 
цм ж рмгм фапу номихйм 45 омків 
[10]. Тмбрм кз взкмозпрмвуєкм в 
біжлдпі ноакрзфлм рі пакі смокз ка-
пмвзт гмкукдлрів, цм взкмозпрмву-
вайзпя в кдеат нйалмвмї дкмлмкікз в 
СРСР. Ріжлзуя йзхд в рмку, цм од-
гуйярмолзи могал одгуйяолм влмпзрщ 
гм узт смок гдякі ―озпмфкз‖ і ―гайм-
фкз‖, кабурщ гйя рмгм, ―цмбз біжлдпу 
буйм фзк жаилярзпя‖. 

Сдодг номбйдклзт кмкдлрів, іж 
якзкз фапрм жіркаєхпя ла ноакрзуі, є 
рд, цм капмві гмкукдлрз і в 1973 о. 
ндодгбафайз, і рдндо ндодгбафаырщ 
нігнзп гмймвлмгм бутгайрдоа і капзоа 
гйя нозбуркмвмгм могдоа, а ракме 
(коік узт мпіб) цд и кдоівлзка і 
мрозкувафа – гйя взгаркмвмгм могд-
оа. Вмглмфап жлафла кійщкіпрщ нігн-
озєкпрв каймгм біжлдпу вжагайі лд 
каырщ ракмї кійщкмпрі ноауівлзків, 
цмбз нігнзпуварз уі гмкукдлрз. Нд-
мглмоажмвм нігнозєкпрва, гд ноауыє 
мгзл гзодкрмо, абм мгзл гзодкрмо і 
бутгайрдо, ніглікайз нзралля, пкійщ-
кз нігнзпів пйіг правзрз в могдоі – 
гва фз роз? Абм лавірщ фмрзоз? 

У пуфаплмку біжлдпі каєкм пзру-
ауії, якзт лд буйм, і лд кмгйм бурз в 
1973 омуі. Так ланозкйаг гмрівкмва 
мндоауія кіе нігнозєкпрвмк іж єгз-
лзк ноауівлзкмк-гзодкрмомк і узк 
ед гомкагялзлмк як имгм уфаплзкмк 
нм влдпдллы прарурлмгм канірайу, 
лагаллы нмжзкз (рак жвалмї ―нмвмом-
рлмї сілалпмвмї гмнмкмгз‖) і її нмвд-
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олдллы, бугд взгйягарз рак. Поз 
влдпдллі гмрівкмвмї пукз віг уфаплз-
ка нігнозєкпрву лзк бугд пкйагдлзи 
нозбуркмвзи капмвзи могдо, гд гвіфі 
(жа гмймвлмгм бутгайрдоа і капзоа) 
омжнзхдрщпя гзодкрмо. Поз взгафі 
гмрівкмвмї пукз уфаплзку віг нігноз-
єкпрва бугд пкйагдлм взгаркмвзи 
капмвзи могдо, гд гзодкрмо омжнз-
хдрщпя фмрзоз (!) оажз: жа гзодкрмоа, 
жа гмймвлмгм бутгайрдоа, жа капзоа, і 
жа мрозкувафа.  

Щд бійщх уікавмы кмед бурз пз-
руауія, кмйз гзодкрмо-уфаплзк ла 
ндохзт комкат у вйаплмку біжлдпі 
карзкд баеалля кунзрз цмпщ гйя 
нігнозєкпрва жа вйаплі кмхрз. Як 
ноавзйм гмкукдлрайщлм уд взгйяга-
рзкд рак: віл улдпд кмхрз як влдпмк 
гм прарурлмгм фз гмгаркмвмгм каніра-
йу (омжнзпавхзпщ гвіфі в нозбуркм-
вмку могдоі), ніпйя ущмгм взгапрщ пак 
пмбі ―ніг жвір‖ (омжнзпавхзпщ фмрзоз 
оажз в взгаркмвмку могдоі). А ніпйя 
нозгбалля рмваоу пкйагд ―авалпмвзи 
жвір‖ (жвір ном взкмозпралля кмхрів, 
взгалзт ла вігоягедлля абм ніг жвір) 
жа смокмы, жарвдогедлмы лакажмк 
Мілсілу віг 28.09.2015 о. № 841, в 
якмку омжнзхдрщпя нозлаиклі розфі 
(жа нігжвірлу мпмбу, бутгайрдоа и кд-
оівлзка), і ніпйя ущмгм кмейзвм нм-
вдолд лдвзкмозпралзи жайзхмк 
(пкйавхз впі рі е пакі гмкукдлрз, 
айд в жвмомрлмку нмоягку, цд оаж). 
Ммейзвм  гмвдгдрщпя цд пкйапрз 
гмгаркмві гмкукдлрз (нозбуркмву 
лакйаглу абм акр, і мгдоеарз нмгар-
кмву лакйаглу) [11]. Маєкм нозлаи-
клі 5 гмпнмгаопщкзт мндоауіи, які нм 
пурі лд вігбувайзпя, а мсмокйыырщпя 
―гйя смокз‖ йзхд цмбз лагарз мсі-
уіилмгм взгйягу вжаєкмвіглмпзлак 
гзодкрмоа-уфаплзка ж вйаплзк нігн-
озєкпрвмк. А лапноавгі кайа кіпуд 
мгла пзруауія, мгла гмпнмгаопщка 
мндоауія – гзодкрмо кунзв цмпщ гйя 
пвмгм нігнозєкпрва жа вйаплзи кмхр. 
Алаймгіфлзк нозкйагмк, цм ракме 
гуед фапрм жупроіфаєрщпя ла ноакрзуі, 
є взнагкз, кмйз жаплмвлзк улмпзрщ 
гомхмвзи влдпмк гм прарурлмгм кані-
райу нігнозєкпрва. Пігнозєкпрвм ла 
ндохзт комкат у біжлдпі фапмк жабу-

ває ―номвдпрз уд фдодж капу‖, і кмхрз 
бджнмпдодглщм жгаырщпя гм балку. За 
ракд рдтліфлд нмоухдлля нігнозєкп-
рвм в оажі ндодвіокз мрозкує хроас у 
5-рзкоарлмку омжкіоі влдпку гм пра-
рурлмгм канірайу – жа лдмнозбурку-
валля гмрівкз лавірщ ноз рмку цм 
літрм ліякзт жбзрків лд жажлав, і впі 
кмхрз буйз вфаплм жгалі гм балку. 
Сакд уя нмпріила хроасмлдбджндка 
нозжвмгзрщ гм нмявз в омжкмвліи кмві 
жгагалмгм рдокілу ―номвдпрз фдодж 
капу‖, а ракме нмбмывалля багарщмт 
гмпвігфдлзт кдоівлзків і бутгайрдоів 
ноауыварз ж гмрівкмы вжагайі. 

Ваекм буває ла ндохзи нмгйяг 
пкажарз, гм якмї псдоз лаукмвзт 
жлалщ пйіг віглдпрз нмгіблі пзруауії, 
цм гіиплм жупроіфаырщпя ла ноакрзуі 
і ґоулруырщпя ла фзллзт лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрат НБУ. Скйаглм 
вігнмвіпрз и ла жанзралля: яка пупні-
йщлм кмозпла кдра є в ракмку лагкі-
олмку одгуйываллі? Дйя фмгм пкйа-
гарз раку кійщкіпрщ гмкукдлрів, омж-
нзпуварзпя в лзт нм кійщка оажів, як 
лд гйя рмгм, цмб жбійщхзрз кійщкіпрщ 
нмрдлуіилзт рдтліфлзт нмкзймк, жа 
які пуб’єкр гмпнмгаоывалля бугд 
мхроасмвалзи – абм жа лдмнозбур-
кувалля гмрівкз, абм жа рдтліфлд нд-
одвзцдлля йікіру капз? 

Тме пакд ла уіи нігправі кз вва-
еаєкм, цм лдмбтіглм каогзлайщлм 
пномпрзрз одгуйывалля капмвзт мнд-
оауіи, ндодвдпрз капмві могдоз і ка-
пмву клзгу гм рзнмвзт, а лд 
мбмв’яжкмвзт смок. Поз ущмку кз 
каєкм нмжзрзвлзи гмпвіг – пкапу-
валля нмгмомеліт йзпрів гйя пйуе-
бмвзт аврмкмбійів [12] і нмпвігфдлщ 
ном вігоягедлля [13] як мбмв’яжкм-
взт гмкукдлрів гйя біжлдпу – жлафлм 
пномпрзйм гмкукдлрммбіг. Пігнозєк-
прва рдндо пакмпріилм взжлафаырщ, як 
їк вдпрз мбйік узт мндоауіи. Хрмпщ 
номгмвеує взкмозпрмвуварз уі е 
лдмбмв’яжкмві гмкукдлрз, трмпщ жом-
бзв жвдгдлі, а трмпщ – аганрував ніг 
уі уійі ілхі одгіпроз. Алаймгіфла пз-
руауія буйа і ж вігкілмы смокз гмві-
одлмпрі ла мгдоеалля уіллмпрди [14]. 
А впі уі смокз оаліхд жгавайзпя 
вкоаи ваейзвзкз (а бйалк гмвіодлм-
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прі лавірщ розвайзи фап був лмкдо-
лзк, і жа имгм нпувалля жапрмпмвува-
йзпя палкуії жа нмпралмвмы Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз віг 22 піфля 
1996 о. № 116). Направ фап вігноавз-
рз ла жвайзцд іпрмоії і мбмв’яжкмві 
смокз капмвзт гмкукдлрів – жакіпрщ 
рмгм, цмбз кілярз в лзт рдтліфлі од-
квіжзрз. 

Дмуійщлм ракме ндодгбафзрз 
пномцдлзи нмоягмк мбйіку капмвзт 
мндоауіи гйя кайзт нігнозєкпрв, 
нігнозєкпрв іж мглзк ноауівлзкмк, а 
ракме рзт, цм лд каырщ ноауівлзків, 
а гіырщ ла ноакрзуі йзхд фдодж жа-
плмвлзка (жакмлліпрщ ракмї могаліжа-
уії біжлдпу лд є нодгкдрмк гмпйі-
гедлля лахмї праррі). Осмокйдлля 
мндоауіи кіе пакзк нігнозєкпрвмк і 
имгм уфаплзкмк (як влуроіхліт мнд-
оауіи) ужагайі пйіг ндодгбафзрз жа 
какпзкайщлм пномцдлмы смокмы. 

Ндгмпрарлщм фіркд вігкдеувалля 
псдоз одгуйывалля капмвзт мндоауіи 
і псдоз жапрмпувалля РРО – лапрун-
ла ваейзва номбйдка сілалпмвм-
ноавмвмгм одгуйывалля в омжгйягу-
валіи псдоі. В мгліи жі прарди (гм 
нозилярря лмвмгм Пмймедлля) кз 
рмокайзпя ущмгм нзралля, лагмймху-
ыфз ла лдмбтіглмпрі угмпкмлайдлля 
лмокз, яка ндодгбафайа, цм в оажі 
жапрмпувалля РРО мнозбуркувалляк 
гмрівкз є жанзп її гм клзгз мбйіку 
омжоатулкмвзт мндоауіи (КУРО), а 
лд пакд номвдгдлля нм РРО. Накз 
лагмймхуваймпя, цм мнозбуркувал-
ляк гмрівкз в ракмку взнагку кає 
вваеарзпя номвдгдлля мндоауіи фдодж 
РРО [15]. Вігнмвігла лмока в лмвмку 
Пмймедллі вігпурля. Онозбуркувал-
ляк гмрівкз рдндо лібзрм лд вваеа-
єрщпя кмкдлр жанзпу її в КУРО (цм 
пйіг бджукмвлм муілзрз нмжзрзвлм). 
Згіглм ж н. 24 лмвмгм Пмймедлля, 
омжоатулкмві мндоауії, цм номвмгярщ-
пя вігнмвіглм гм Закмлу «Пом жапрм-
пувалля одєпроармоів омжоатулкмвзт 
мндоауіи у псдоі рмогівйі, гомкагпщ-
кмгм таофувалля ра нмпйуг», мсмок-
йяырщпя жгіглм ж взкмгакз ущмгм За-
кмлу. 

Оглак у уіи фапрзлі в лмвмку 
Пмймедллі ж’явзвпя ояг лмвзт лмок, 

які нігляйз бджйіф лмвзт ноакрзфлзт 
жанзралщ у кдоівлзків, бутгайрдоів і 
капзоів нігнозєкпрв, могаліжауіи, 
упралмв. 

Так, жгіглм ж н. 11 лмвмгм Пмйм-
едлля, ―мнозбуркувалляк гмрівкз в 
капат упралмв/нігнозєкпрв/вігмкодк-
йдлзт нігомжгійів, які номвмгярщ гм-
рівкмві омжоатулкз ж мсмокйдлляк їт 
капмвзкз могдоакз і вдгдлляк капм-
вмї клзгз/жапрмпувалляк РРО ра 
КОРО (у оажі жапрмпувалля КОРО 
бдж жапрмпувалля РРО), є жгіиплдлля 
мбйіку гмрівкз в нмвліи пукі її сак-
рзфлзт лагтмгедлщ у капмвіи клзжі 
ла нігправі нозбуркмвзт капмвзт  
могдоів / сіпкайщлзт жвірлзт фдків 
(абм галзт омжоатулкмвзт квзрал-
уіи)‖. Пм-ндохд, лд кмела ж лайде-
лмы гмпрмвіоліпры взжлафзрз, цм 
мжлафаырщ кійщкаоажмві гомбмві жлакз 
в номузрмваліи лмокі лмвмгм Пмйм-
едлля. Чз уди гомбмвзи жлак мжлафає 
пймвм ―ра‖, фз ―абм‖, фз ―ра/абм‖. Вба-
фаєрщпя, цм лмокмрвмофзк могалак 
пйіг улзкарз нмгіблзт смокуйывалщ. 
Поз лдмбтіглмпрі пйіг номнзпуварз 
мкодкі лмокз гйя кмелмгм взгу пз-
руауії, цм її лдмбтіглм водгуйыварз 
ноавмвмы лмокмы.  

Навдгдла лмока, коік рмгм, впру-
нає в кмлсйікр іж лмокмы н. 39 лмвм-
гм Пмймедлля, жгіглм ж якмы, вігм-
кодкйдлі нігомжгійз упралмв/нігноз-
єкпрв, які жгіиплыырщ гмрівкмві омж-
оатулкз іж жапрмпувалляк РРО абм 
РК ра вдгдлляк КОРО, айд лд ном-
вмгярщ мндоауіи ж нозикалля (взга-
фі) гмрівкз жа капмвзкз могдоакз, а 
ракме сіжзфлі мпмбз – нігнозєкуі 
капмвмї клзгз лд вдгурщ. 

Іж уоатувалляк узт лмок, лджом-
жукійм, фз нмроіблм нігнозєкпрву абм 
рмогмвіи рмфуі, цм жапрмпмвує РРО, 
мбмв’яжкмвм номвмгзрз взоуфку жа 
гдлщ фдодж капмву клзгу ра ж вігнмві-
глзк пкйагалляк нозбуркмвмгм капм-
вмгм могдоа, фз гмпрарлщм номвдгдлля 
вігнмвіглмї пукз фдодж РРО?  

На ноакрзуі пзруауії буваырщ 
гуед оіжлзкз. Міпуд рмогівйі (рмогм-
ва рмфка), гд омжрахмвалзи РРО, 
кмед бурз омжрахмвалд як оажмк іж 
гмймвлзк нігнозєкпрвмк (мсіпмк), 
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рак і мкодкм віг лщмгм (лавірщ в іл-
хмку лапдйдлмку нулкрі). Вмлм кмед 
жгаварз рмогмвдйщлу взоуфку, цм 
номвдгдла фдодж РРО жа гдлщ, гм капз 
гмймвлмгм нігнозєкпрва, а кмед   
жгаварз її бджнмпдодглщм гм балку, в 
р.ф. ж гмнмкмгмы дйдкромллзт ноз-
промїв абм ілкапармопщкмї пйуебз. 
Поз фмку фап віг фапу вігнмвіглі ніг-
тмгз (жа влуроіхлікз уноавйілпщкз-
кз оіхдллякз гмймвлмгм нігнозєкп-
рва) кмеурщ жкілыварзпщ у рми фз 
ілхзи бік. 

Якцм вігмкодкйдлзи нігомжгій 
(рмогмва рмфка) жгає взоуфку, номвд-
гдлу фдодж РРО, пакмпріилм бджнмпд-
одглщм в балк, в р.ф. іж жапрмпувалляк 
рдтліфлзт нозпромїв абм нмпйуг ілка-
пармопщкмї пйуебз, і лд жгіиплыє іл-
хзт капмвзт мндоауіи, вмлм жгіглм ж 
н. 39 лмвмгм Пмймедлля лібзрм лд 
жмбмв’яжалд карз капмву клзгу. Вмг-
лмфап н. 11 кмела омжрйукафзрз и 
рак, цм вігнмвіглі лагтмгедлля ка-
ырщ вігмбоаеарзпя в нозбуркмвмку 
могдоі ра вігнмвіглм капмвіи клзжі. 
Поз ущмку номвдпрз лагтмгедлля 
фдодж капмву клзгу гмймвлмгм нігн-
озєкпрва – бугд нігомбйдлляк, і ем-
гдл квайісікмвалзи капзо ла уд лд 
нігд, якцм віл ―лд розкає в оукат 
езвзт гомхди‖ (агед ж капзомк ук-
йагаєрщпя гмгмвіо ном нмвлу кардоіа-
йщлу вігнмвігайщліпрщ). Якцм рмогмва 
рмфка (і вігнмвіглм взоуфка) жлатм-
гзрщпя в ілхмку лапдйдлмку нулкрі, 
ліе гмймвлд нігнозєкпрвм, рм ліякзк 
фзлмк лд кмела номвмгзрз раку вз-
оуфку фдодж капу гмймвлмгм нігноз-
єкпрва (коік взнагків, кмйз гмрівка 
сакрзфлм нозвмжзрщпя і жгаєрщпя в 
мсіп).  

Пзралля, кіе рзк, гуед пдоимж-
лд, агед як кз жлаєкм ж нмндодглщмї 
ноакрзкз, рдтліфлі нмкзйкз в мноз-
буркуваллі в капі гмрівкз, номвдгдлмї 
фдодж РРО, кмеурщ нозжвдпрз гм 
пномб 5-коарлмгм хроасу вігнмвіглм 
гм Укажу Поджзгдлра Укоаїлз віг 
12.06.1995 № 436/95 ―Пом жапрмпу-
валля хроаслзт палкуіи жа нмоу-
хдлля лмок ж одгуйывалля мбігу гм-
рівкз‖ [15; 16]. Такі хроасз жа рдтлі-
флі нмоухдлля вбафаырщпя лдномнм-

оуіилзкз, а пак жгагалзи Укаж ра-
кзк, цм нігйягає пкапуваллы. 

Взтмгяфз ж взцджажлафдлмгм, 
вбафаєрщпя жа лдмбтіглд жомбзрз ла-
прунлі взплмвкз і номнмжзуії: 

1. Філалпмвм-ноавмвд одгуйывал-
ля гмрівкмвзт капмвзт мндоауіи нігн-
озєкпрв, могаліжауіи, упралмв таоак-
рдозжуєрщпя лаявліпры вкоаи жапраоі-
йзт нігтмгів, лаявліпры жлафлмї кійщ-
кмпрі пкйаглзт рдтліфлзт лмок, цм 
гайдкм лд жавегз є мбґоулрмвалзкз, 
ра лд вігнмвігаырщ нмродбак пуфаплм-
гм біжлдпу ра ноакрзуі гмпнмгаоывал-
ля. Вігпурліпрщ лайделмгм вігкдеу-
валля уієї псдоз ноавмвмгм одгуйы-
валля віг псдоз жапрмпувалля одєпр-
оармоів омжоатулкмвзт мндоауіи 
(РРО) пнозяє взлзклдллы рдтліфлзт 
нмкзймк ла ноакрзуі, ра лдмбґоулрм-
валм нігвзцує хроасмлдбджндфліпрщ 
вігнмвіглзт нмкзймк, цм упкйаглыє 
вдгдлля біжлдпу. 

2. Упі одгуйярмолі могалз ноз 
номдкруваллі лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів нмвзллі взтмгзрз іж нмжзуіи 
лдмбтіглмпрі какпзкайщлмгм пном-
цдлля вдгдлля біжлдпу, ноз ущмку 
емгла жкіла, цм тмфа бз і лджлафлзк 
фзлмк упкйаглыє нігнозєклзущку 
гіяйщліпрщ (бдж мбґоулрмвалмї ваейз-
вмї пупнійщлм кмозплмї кдрз), лд нм-
взлла влмпзрзпщ гм фзллмгм жакмлм-
гавпрва, агед рака жкіла є лдмбґоул-
рмвалзк вроуфалляк гдоеавз в гмп-
нмгаопщку гіяйщліпрщ. У оажі мбґоул-
рмвалзт лдмбтіглзт жкіл, вмлз жав-
егз каырщ влмпзрщпя іж впралмвйдл-
ляк  гмпрарлщмгм ндодтіглмгм ндоімгу 
(6 – 12 кіпяуів). 

3. Сйіг вкоаи лдгарзвлм муілзрз 
пак сакр лаявлмпрі мбмв’яжкмвзт 
смок капмвзт гмкукдлрів ра гмвійщлу 
жкілываліпрщ бдж ндодтіглмгм ндоімгу 
Науімлайщлзк балкмк їт смок (іж 
влдпдлляк лджлафлзт рдтліфлзт ноа-
вмк ноз рмку, цм нм пурі смокз узт 
гмкукдлрів лд жкілывайзпя ж 1970-т 
омків, омжоатмвалі йзхд ла вдйзкд 
нігнозєкпрвм, і є кмоайщлм жапраоі-
йзкз).  

4. Піг фап нмгайщхмгм омжвзрку 
ноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мнд-
оауіи вбафаєрщпя жа гмуійщлд: 
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а) вігкілзрз як ндодезркз нйа-
лмвмї дкмлмкікз мбмв’яжкмві смокз 
нозбуркмвзт ра взгаркмвзт капмвзт 
могдоів, капмвмї клзгз, жакілзвхз їт 
ноз лдмбтіглмпрі ла рзнмві смокз, 
лдмбмв’яжкмві гм жапрмпувалля; 

б) якмкмга бійщхд пномпрзрз мб-
йік капмвзт мндоауіи гйя каймгм біж-
лдпу, ндодгбафзвхз пномцдлля гм-
кукдлрів (кмейзвм гм мкодкмгм еуо-
лайу), мпмбйзвм в оажі влуроіхліт 
мндоауіи іж уфаплзкакз (влдпдлля ра 
нмвдолдлля нмжзкз (―нмвмомрлмї сі-
лалпмвмї гмнмкмгз‖), влдпдлля прару-
рлмгм канірайу, взгафа кмхрів ―ніг 
жвір‖ гзодкрмоу-жаплмвлзку рмцм. 
Сйіг омжукірз, цм кдоівлзк вігнмвіг-
лм гм жакмлу ра упралмвфзт гмкукдл-
рів гіє віг ікдлі нігнозєкпрва, а рмку 
нмвзлдл карз ноавм нозгбаварз рм-
ваоз і нмпйугз гйя ракмгм нігнозєкп-
рва жа гмрівку бдж пкйагалля жлафлмї 
кійщкмпрі гмкукдлрів, нозилярлзт 
гйя взнагків, кмйз уі жакунівйі жгіи-
плыырщпя одайщлм нігжвірлзкз мпм-
бакз; 

в) какпзкайщлм віггійзрз псдоу 
жапрмпувалля РРО віг псдоз капмвзт 
мндоауіи, єгзлмы рмфкмы гмрзку кіе 
якзкз кає бурз взнагмк, кмйз рмогм-
ві рмфкз жа влуроіхлік оіхдлляк 

кдоівлзурва нігнозєкпрва жгаырщ 
взоуфку гм капз гмймвлмгм нігнозєк-
прва гйя нмгайщхмгм взкмозпралля в 
гмрівкмвіи смокі ла нмродбз нігноз-
єкпрва абм мгдоеуырщ ―нігкоінйдлля‖ 
в якмпрі омжкіллмї кмлдрз, гоіблзт 
куныо фз гйя взгафі нмкунуяк у 
жв’яжку ж нмвдолдлляк рмваоів (нмп-
йуг). Дйя впіт ілхзт взнагків пйіг 
ноякм ндодгбафзрз в жакмлмгавпрві, 
цм кмхрз, номвдгдлі фдодж РРО, км-
еурщ жгаварзпя бджнмпдодглщм гм 
балку, в р.ф. ж гмнмкмгмы рдтліфлзт 
нозпромїв абм ілкапармопщкмї пйуебз 
бдж їт мнозбуркувалля гм капз нігн-
озєкпрва. 

г) пкапуварз Укаж Поджзгдлра 
Укоаїлз віг 12.06.1995 № 436/95 
―Пом жапрмпувалля хроаслзт палкуіи 
жа нмоухдлля лмок ж одгуйывалля 
мбігу гмрівкз‖ як ракзи, цм лд вігнм-
вігає пуфапліи дкмлмкіуі, ндодгбафає 
лдномнмоуіилм вдйзкі хроасз в р.ф. 
жа рдтліфлі нмкзйкз, а мред жлафлм 
упкйаглыє вдгдлля біжлдпу. 

Воатмвуыфз взпмку пупнійщлу 
жлафзкіпрщ нмоухдлмгм нзралля, нм-
гайщхі гмпйігедлля сілалпмвм-
ноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мнд-
оауіи є ндопндкрзвлзкз ра акруайщ-
лзкз. 
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жкіл Науімлайщлзк балкмк Укоаїлз бдж ндодтіглмгм ндоімгу ра гдякі ілхі номбйдкз 
одгуйывалля капмвзт мндоауіи. Нагмймхуєрщпя ла лдмбтіглмпрі вігкілзрз мбмв’яжкмві 
смокз капмвзт гмкукдлрів (капмвзт могдоів, капмвмї клзгз) як жапраоійі і ракі, цм 
упкйаглыырщ вдгдлля біжлдпу. 

Кйыфмві пймва: капмві мндоауії, капмва клзга, капмві могдоз, одєпроармоз омжоа-
тулкмвзт мндоауіи, гмрівкмвзи мбіг, мндоауії ж гмрівкмы, капа нігнозєкпрва. 
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Коавфук А. О. Фзлалпмвм-ноавмвмд одгуйзомвалзд лайзфлшт каппмвшт мнд-
оаузи: (лд)пмводкдллшд рдлгдлузз 

Раппкарозваырпя номбйдкш, пвяжаллшд п влдпдлздк в смокш каппмвшт гмкукдл-
рмв зжкдлдлзи Наузмлайщлшк балкмк Укоазлш бдж ндодтмглмгм ндозмга з лдкмрм-
ошд гоугзд номбйдкш одгуйзомвалзя каппмвшт мндоаузи. Пмгфдокзвадрпя лдмбтмгз-
кмпрщ мркдлзрщ мбяжардйщлшд смокш каппмвшт гмкукдлрмв (каппмвшт могдомв, кап-
пмвми клзгз) как упраодвхзд з жароугляыцзд вдгдлзд бзжлдпа. 

Кйыфдвшд пймва: каппмвшд мндоаузз, каппмвая клзга, каппмвшд могдоа, одгзпр-
оармош оапфдрлшт мндоаузи, мндоаузз п лайзфлмпрщы, каппа нодгнозярзя. 

 
 
Kravchuk O. Financial legal regulation of cash transactions: (non)modern 

tendencies 
Problems associated with the introduction of changes in the forms of cash documents 

by the National Bank of Ukraine without a transition period and some other problems of 
regulating cash transactions are considered in the article. The author points out to the 
need to abolish mandatory forms of cash documents (cash orders, cash books) as outdated 
and complicating the conduct of business. 

Key words: cash transactions, cash book, cash slips, cash registers, cash transactions, 
cash in vault. 

need to abolish mandatory forms of cash documents (cash orders, cash books) as 
outdated and complicating the conduct of business. 

Key words: cash transactions, cash book, cash slips, cash registers, cash transactions, 
cash in vault. 

 

 


