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Срарря 4 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз жакоінйыє мплмвлі жапагз 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз, 
а пакд: жагайщліпрщ мнмгаркувалля, 
оівліпрщ упіт нйарлзків ндодг жакм-
лмк, лдгмнуцдлля бугщ-якзт номявів 
нмгаркмвмї гзпкозкілауії, лдвігвмом-
рліпрщ лапралля взжлафдлмї жакмлмк 
вігнмвігайщлмпрі у оажі нмоухдлля 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, ноджукн-
уія ноавмкіолмпрі оіхдлщ нйарлзка 
нмгарку, сіпкайщла гмпрарліпрщ, пмуі-
айщла пноавдгйзвіпрщ, дкмлмкіфліпрщ 
мнмгаркувалля, лдироайщліпрщ мнмга-
ркувалля, прабійщліпрщ, оівлмкіоліпрщ 
ра жоуфліпрщ пнйарз, єгзлзи нігтіг гм 
впралмвйдлля нмгарків ра жбмоів [1]. 
Позлузнз нмгаркмвмгм ноава, жакоі-
нйдлі у пр. 4 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, як мплмвмнмймела смока 
нмгаркмвм-ноавмвмгм нардолайіжку, 
лаибійщх фіркм ра нмпйігмвлм взоа-
еаырщ ігдмймгіы мнмгаркувалля сіп-
кайщлмї гдоеавз. Ражмк вжярі вмлз 
урвмоыырщ єгзлу пзпрдку ноавмвзт 
лафай драрзпрпщкмї гмкрозлз мнмгар-
кувалля. Вмлз нмкйзкалі нозтмварз 
драрзпрпщку пноякмваліпрщ нмгаркм-

вмгм ноава ра лмпярщ жгдбійщхмгм 
ігдмймгіфлзи таоакрдо. Ражмк ж рзк у 
кмлкодрліи нмгаркмвм-ноавмвіи пзру-
ауії вмлз кмеурщ впрунарз у гіайдк-
рзфлу пундодфліпрщ кіе пмбмы, влур-
оіхлщм кмлсйікруварз мгзл ж мглзк, 
ввмгяфз нйарлзка нмгарків в мкалу 
цмгм їт пноавелщмгм нозжлафдлля. В 
гіиплмпрі галі нозлузнз жабджндфу-
ырщ одайіжауіы ілрдодпів гдоеавз. 

Позлузнз нмжзрзвлмгм нмгаркм-
вмгм ноава гдоеавз – уд її пмуімкуйщ-
руолі кмгз, жа гмнмкмгмы якзт сіп-
кайщла гдоеава роалпйыє пмуіуку 
пвмї упралмвкз, мплмвмнмймелі кдпд-
геі цмгм її е нмгаркмвмгм ноава ра 
вмйі уієї е гдоеавз у нмгаркмвмку 
ноаві. Рмжхзсоувавхз уі кмгз, віг-
оажу е гіжлаєхпя ном вігнмвіглі нм-
гаркмвм-ноавмві пзглайз и упралмвкз 
пмуіуку ж бмку сіпкайщлмї гдоеавз у 
псдоі нмжзрзвлмгм нмгаркмвмгм ноава 
нйарлзкак нмгарків ра квілрдпдлуіы 
жкіпру узт пзглайів. Позлузнз нмга-
ркмвмгм ноава – уд пмуімкуйщруолі 
кмгз, жа гмнмкмгмы якзт сіпкайщла 
гдоеава смокуйыє у пзквмйіфлзт 
жлакат пвмї нмгаркмвм-ноавмві пкзп-
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йз ра роалпйыє їт пмуіуку. Опщ фмку 
гмпрарлщм гйя омжкозрря мплмвмнм-
ймелзт смок нмгаркмвм-ноавмвмгм 
нардолайіжку сіпкайщлмї гдоеавз 
«омжкмгуварз» ракі е «мплмвлі жапагз 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва» уієї е 
гдоеавз. 

 Позлузн прабійщлмпрі нмгаркм-
вмгм жакмлмгавпрва як смока нмгар-
кмвм-ноавмвмгм нардолайіжку нмрод-
бує ндохмфдогмвмї увагз, мпкійщкз 
нмоухдлля ноавзй ввдгдлля в гіы 
лмвзт нмгарків ра жбмоів, жкілз дйд-
кдлрів іплуыфзт, а ракме номудгуоз 
їт агкіліпроувалля пнозяє нмгйзб-
йдллы лдвзжлафдлмпрі нмгаркмвмгм 
жакмлмгавпрва і, як лапйігмк, имгм 
лддсдкрзвлмпрі, а ракме лдпномкме-
лмпрі нмгаркмвмгм нйалувалля нйар-
лзкакз нмгарків. 

Фдлмкдл нмгаркмвм-ноавмвмгм 
нардолайіжку ла галзи фап лаибійщх 
гйзбмкм ра нмпйігмвлм гмпйігзйа 
Р. О. Гавозйык. Вмла жомбзйа мб-
ґоулрмвалзи взплмвмк, цм нардола-
йіжк лд номпрм нозракаллзи нмгар-
кмвмку ноаву гдоеавз, а є мглієы ж 
имгм кмлпралр [2, п. 241]. Помрд 
смок номяву нмгаркмвм-ноавмвмгм 
нардолайіжку, як жажлафає пака 
Р. О. Гавозйык, вмла пндуіайщлм лд 
гмпйігеувайа [2, п. 242]. Нд алайіжу-
вайз уієї номбйдкз и ілхі вфдлі 
ыозпрз – сілалпзпрз. А бдж жлалля 
смок номяву нмгаркмвм-ноавмвмгм 
нардолайіжку лдкмейзвм имгм омжні-
жлаварз у жагайщлмку капзві пупні-
йщлзт явзц ра вфаплм взомбйярз 
жатмгз гйя тмфа б фапркмвмї имгм 
лдироайіжауії ра номрзгії имку як 
сдлмкдлу, в мплмві пвмїи гдпроукрз-
влмку [2, п. 245]. 

Окодкі апндкрз номбйдкз прабі-
йщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва 
омжгйягайз ракі вфдлі: В. Вдодккм, 
Д. О. Гдркалудв І. В. Гмймвалщ, 
Е. С. Дкзродлкм ра іл. 

Мдрмы галмї праррі і вмглмфап її 
мплмвлзк жавгалляк є алайіж нозл-
узну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакм-
лмгаврпва як смокз нмгакмвм-
ноавмвмгм нардолайіжку ра мпмбйзвм-
прди имгм одайіжауії у нмгаркмвм-
ноавмвіи гіиплмпрі. 

Пігнулкрмк 4.1.9 нулкру 4.1 прар-
рі 4 ПК Укоаїлз жакоінйдлм нозлузн 
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва, вігнмвіглм гм якмгм жкілз гм 
бугщ-якзт дйдкдлрів нмгарків ра жбм-
оів лд кмеурщ влмпзрзпя ніжліх як жа 
хіпрщ кіпяуів гм нмфарку лмвмгм бы-
гедрлмгм ндоімгу, в якмку бугурщ 
гіярз лмві ноавзйа ра правкз. Пмгар-
кз ра жбмоз, їт правкз, а ракме нмгар-
кмві нійщгз лд кмеурщ жкілыварзпя 
номрягмк быгедрлмгм омку [1].  

Напноавгі жакоінйдла у нмгаркм-
вм-ноавмвіи гмкрозлі Укоаїлз взкмга 
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва є пурм гдкйаоарзвлмы ра в ндод-
ваеліи бійщхмпрі лд взкмлуєрщпя, а 
нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм 
жакмлмгавпрва, цм ндодкмлйзвм гмвд-
йз Р. О. Гавозйык [3] ра Д. О. Гдр-
калудв [4], в укоаїлпщкзт одайіят є 
пкмоіхд жакоінйдлмы в жакмлі коієы 
нйарлзків нмгарків, ліе одайщлм гіы-
фмы ноавмвмы лмокмы. Рдромпндкрз-
влзи нмгйяг ла жакмлмрвмофу ноак-
рзку в гайужі мнмгаркувалля нмкажує, 
як цмомку ж кмкдлру нозилярря Пм-
гаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз жкілз гм 
лщмгм влмпярщпя нмпнітмк, іж нмоу-
хдлляк упіт промків ра взкмг ном 
прабійщліпрщ нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва. Чапмвзи номкіемк кіе нозил-
ярряк жакмлів ном влдпдлля жкіл гм 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра ла-
боалляк лзкз фзллмпрі лагрм кайзи. 
Віл лд гає жкмгз нйарлзкак нмгарків 
мжлаимкзрзпя іж жкілакз і нозвдпрз 
пвмы гіяйщліпрщ у вігнмвігліпрщ гм 
лмвзт взкмг нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва, бійщхд рмгм, ракі жкілз озжзку-
ырщ жайзхзрзпя лднмкіфдлзкз, цм 
ряглд жа пмбмы лдвзкмлалля нйарлз-
какз нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва і, як 
лапйігмк, палкуії ж бмку нмгаркмвзт 
могалів.  

Нд гаока Д. О. Гдркалудв лажз-
ває нмгаркмву одсмоку пджмллзк 
жатвмоывалляк, жагмпродлля якмгм, 
жлаыфз нігтмгз укоаїлпщкмгм уоягу 
гм сілалпмвмї нмйірзкз гдоеавз, пйіг 
мфікуварз лд оаліхд ніжлщмї мпдлі [5]. 
На гукку вфдлмгм, лдвзкмлалля лмо-
карзвлмгм нознзпу ном прабійщліпрщ 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва взявйя-
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єрщпя кмейзвзк фдодж рд, цм лмока 
н. 4.1.9 пр. 4 ПК Укоаїлз псмокуйщм-
вала ракзк фзлмк, цм пубпралуіила 
гдоеава ж йдгкіпры жлатмгзрщ хйятз 
ыозгзфлмї квайісікауії жкіл гм нмга-
ркмвмгм жакмлу, нозилярзт ж нмоу-
хдлляк н. 4.1.9 ПК Укоаїлз, ла пвмы 
кмозпрщ в мбтіг нозлузну прабійщлм-
прі. Нмока праррі н. 4.1.9 ПК Укоаїлз 
впралмвйыє ноавзйм, лд ндодгбафаы-
фз бугщ-якзт лапйігків (в р. ф. палк-
уіи) у оажі имгм нмоухдлля [1].  

Бійщх мбґоулрмвалд нмяплдлля 
ущмгм сдлмкдлу гає Р. О. Гавозйык, 
яка взвмгзрщ раку «йдгкіпрщ» гдоеа-
вз у жкілі вйаплмгм нмгаркмвмгм жа-
кмлмгавпрва ж нмгаркмвмгм пувдодлі-
рдру пубпралуіилмї гдоеавз як мглієї 
ж кмлпралр її нмгаркмвмгм ноава [6, 
п. 39]. Звігпз лд ваекм нознупрзрз, 
цм прабійщліпрщ лікмйз лд «жагомеує» 
нмгаркмвмку ноаву уієї гдоеавз. Су-
бпралуіила гдоеава узк нмвпыглм 
кмозпруєрщпя. На уд вкажує нмймедл-
ля н. 4 Пдодтіглзт нмймедлщ Закмлу 
Укоаїлз № 1791 віг 20.12.16 о. «Пом 
влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдк-
пу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт 
акрів Укоаїлз цмгм жабджндфдлля 
жбайалпмвалмпрі быгедрлзт лагтм-
гедлщ у 2017 омуі» ном лджапрмпу-
валля в 2017 омуі гм нозилярзт оі-
хдлщ могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля ном впралмвйдлля кіпудвзт 
нмгарків і жбмоів, які нозилярі ла 
взкмлалля ущмгм Закмлу, взкмгз ніг-
нулкру 4.1.9 нулкру 4.1 (нозлузн 
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва – К.Т.) [7]. Тмбрм сакрзфлм жа-
кмлмгавдущ пкапмвує гіы нозлузну 
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва, якмку Пмгаркмвзи кмгдкп Укоа-
їлз пак ед лагав праруп мплмвмнмйм-
елмї жапагз ущмгм жакмлмгавпрва, жа 
гмнмкмгмы лмокз Пдодтіглзт нмйм-
едлщ жвзфаилмгм жакмлу.  

На лджакмлліпрщ жунзлдлля гії 
нмгаркмвзт лмок в ракзи пнмпіб вка-
жує пзпрдклд рйукафдлля Пмгаркмвм-
гм кмгдкпу Укоаїлз, якзи вкажує ла 
ноімозрдрліпрщ вйаплд лмок нмгаркм-
вмгм жакмлмгавпрва нм віглмхдллы гм 
лмок ілхмгм жакмлмгавпрва, якд кмед 
лакагарзпя одгуйыварз нмгаркмві 

нзралля. Цд взнйзває жмкодка ж: ну-
лкру 7.3. Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаї-
лз, якзи впралмвйыє, цм «бугщ-які 
нзралля цмгм мнмгаркувалля одгу-
йыырщпя узк Кмгдкпмк і лд кмеурщ 
впралмвйыварзпя абм жкілыварзпя 
ілхзкз жакмлакз Укоаїлз, коік жа-
кмлів, цм кіпрярщ взкйыфлм нмйм-
едлля цмгм влдпдлля жкіл гм ущмгм 
Кмгдкпу ра/ абм нмймедлля, які впра-
лмвйыырщ вігнмвігайщліпрщ жа нмоу-
хдлля лмок нмгаркмвмгм жакмлмгав-
прва»; нулкру 3 нігомжгійу 10 (Ілхі 
ндодтіглі нмймедлля) омжгійу ХХ 
(ндодтіглі нмймедлля) Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу: «Впралмвзрз, цм в оажі якцм 
жакмлмгавфзкз акракз ндодгбафдлі 
ілхі ноавзйа пноавйялля нмгарків, 
жбмоів, цм одгуйыырщпя узк Кмгдк-
пмк, жапрмпмвуырщпя ноавзйа ущмгм 
Кмгдкпу»; нулкру 5.2. Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу: «У оажі якцм нмлярря, рдо-
кілз, ноавзйа ра нмймедлля ілхзт 
акрів пундодфарщ нмлярряк, рдокілак, 
ноавзйак ра нмймедлляк ущмгм Км-
гдкпу, гйя одгуйывалля віглмпзл 
мнмгаркувалля жапрмпмвуырщпя нм-
лярря, рдокілз, ноавзйа ра нмймедл-
ля ущмгм Кмгдкпу»; нулкру 2.1 Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу: «Зкіла нмймедлщ 
ущмгм Кмгдкпу кмед жгіиплыварзпя 
взкйыфлм хйятмк влдпдлля жкіл гм 
ущмгм Кмгдкпу» [1]. 

З взцдлавдгдлзт нмймедлщ Пм-
гаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз взнйзває, 
цм жапрмпмвуварз пйіг пакд лмокз 
ПК Укоаїлз, а лд кмлсйікруыфі нм-
ймедлля Закмлу Укоаїлз № 1791 віг 
20.12.16 о. «Пом влдпдлля жкіл гм 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гд-
якзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз 
цмгм жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі 
быгедрлзт лагтмгедлщ у 2017 омуі». 
Оред, гйя уійди лаоатувалля ра 
пнйарз нмгарків мплмвмнмймелд жла-
фдлля нмвзлдл карз рдкпр ПК Укоаї-
лз, і уд ймгіфлм, агед лавіцм номвм-
гзрз кмгзсікауіы нмгаркмвмгм жакм-
лмгавпрва, якцм вваеарз, цм ноавзйа 
мнмгаркувалля і лагайі кмеурщ 
ж’явзрзпя бугщ-гд. Така ноакрзка 
жунзлдлля гії лмок Пмгаркмвмгм км-
гдкпу Укоаїлз є кдрмгмймгіфлм тзб-
лмы ра хкігйзвмы гйя ноакрзкз од-
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гуйывалля нмгаркмвм-ноавмвзт віг-
лмпзл, мпкійщкз сакрзфлм лагає сіп-
кайщліи гдоеаві лдмбкдедлу вйагу 
жкілыварз лмокз Пмгаркмвмгм кмгдк-
пу Укоаїлз фз жунзлярз їтлы гіы ла 
вйаплзи омжпуг, кдоуыфзпщ лдмбкд-
едлзк гдоеавлзк ілрдодпмк.  

Нмокарзвлд гдкйаоувалля нозл-
узну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакм-
лмгавпрва іж сакрзфлзк лдвзкмлал-
ляк имгм ла ноакрзуі вігбуваєрщпя і 
ноз ввдгдллі лмвзт нмгарків і жбмоів, 
а ракме жкілі дйдкдлрів кмлпроукуії 
вед іплуыфзт нмгарків. Нанозкйаг, 
роалпнморлзи нмгармк був ввдгдлзи 
в Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз Закм-
лмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гд-
якзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів 
Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмокз» 
віг 28 гоугля 2014 о., цм лабув фзл-
лмпрі 01.01.2015 о. [8]. Дайі цмомку 
гм лщмгм влмпзйзпя жкілз: у 2015 о. 
Закмлмк Укоаїлз віг 24 гоугля 
2015 омку №909-VIII «Пом влдпдлля 
жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаї-
лз цмгм жабджндфдлля жбайалпмвалм-
прі быгедрлзт лагтмгедлщ у 2016 ом-
уі» [9] ра у 2016 омуі Закмлмк Укоа-
їлз віг 20 гоугля 2016 омку N 1791-
VIII «Пом влдпдлля жкіл гм Пмгар-
кмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт 
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм 
жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі быгед-
рлзт лагтмгедлщ у 2017 омуі» [7]. 
Чапмві оаккз нозилярря галзт жакм-
лів ра лабоалля лзкз фзллмпрі нмка-
жуырщ, цм жакмлмгавдущ сакрзфлм 
лагав пуб'єкрак гмпнмгаоывалля гд-
кійщка глів, цмб взвфзрз уі фзпйдллі 
жкілз у ПК Укоаїлз і нмфарз їт жа-
прмпмвуварз у гмпнмгаопщкіи гіяйщлм-
прі, абпмйырлм іглмоуыфз ноз ущмку 
нн. 4.1.9 пр. 4 ПК Укоаїлз, цм жакоі-
нйыє нозлузн прабійщлмпрі нмгаркм-
вмгм жакмлмгавпрва [10, п. 90].  

Алайіжуыфз Закмл Укоаїлз «Пом 
влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдк-
пу Укоаїлз ра гдякзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів Укоаїлз цмгм нмгар-
кмвмї одсмокз» віг 28 гоугля 2014 о., 
якзк буйм ввдгдлм в Пмгаркмвзи 
кмгдкп Укоаїлз роалпнморлзи нмга-

рмк, жомжукійм, цм гмрозкуыфзпщ 
нозлузну прабійщлмпрі, роалпнморлзи 
нмгармк нмвзлдл був бз ввмгзрзпя в 
гіы лд оаліхд 01 піфля 2016 о., а 
мпкійщкз уди нмгармк взжлафдлм як 
кіпудвзи нмгармк, рм могалз кіпудвм-
гм пакмвоягувалля нмвзллі буйз б 
нозикарз оіхдлля ном имгм ввдгдлля 
ж уоатувалляк взкмг праррі 4 ра 12 ПК 
Укоаїлз, яка одгйакдлрує, цм оіхдл-
ля ном впралмвйдлля кіпудвзт нмгар-
ків ра жбмоів мсіуіилм мнозйыглы-
єрщпя вігнмвіглзк могалмк кіпудвмгм 
пакмвоягувалля гм 15 йзнля омку, 
цм ндодгує быгедрлмку ндоімгу, в 
якмку нйалуєрщпя жапрмпмвувалля 
впралмвйывалзт кіпудвзт нмгарків ра 
жбмоів абм жкіл (нйалмвзи ндоімг). В 
ілхмку оажі лмокз вігнмвіглзт оі-
хдлщ жапрмпмвуырщпя лд оаліхд нмфа-
рку быгедрлмгм ндоімгу, цм лапрає жа 
нйалмвзк ндоімгмк [1]. 

Врік, кмела кмлпраруварз, цм 
лдмбтігліпрщ жабджндфдлля прабійщлм-
прі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва хзом-
км номнагуєрщпя вйагмы, айд ла ноак-
рзуі лд взкмлуєрщпя. Нанозкйаг, в к. 
Чдолівуі роалпнморлзи нмгармк був 
упралмвйдлзи фдодж мгзл кіпяущ ніп-
йя нозилярря вігнмвіглзт жкіл гм 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз оіхдл-
ляк Чдолівдущкмї кіпщкмї оагз 
№ 1480 «Пом пноавйялля в кіпрі Чд-
олівуі кіпудвзт нмгарків,  жбмоів ра 
акузжлмгм нмгарку ж одайіжауії пу-
б'єкракз гмпнмгаоывалля омжгоіблмї 
рмогівйі нігакузжлзт рмваоів в 
2015 омуі» віг 29.01.2015 о. [11]. Нм-
окарзвла взкмга ном прабійщліпрщ 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва лд воатм-
вувайапя ракме і, гйя нозкйагу, Кз-
ївпщкмы кіпщкмы оагмы, цм ввдйа 
роалпнморлзи нмгармк ла рдозрмоії 
кіпра вігнмвіглм гм Ріхдлля 
№ 58/923 віг 28.01.2015 о. «Пом влд-
пдлля жкіл гм оіхдлля Кзївпщкмї кі-
пщкмї оагз віг 23 фдовля 2015 омку 
№ 242/5629» [12]. Як лапйігмк, мога-
лз Ддоеавлзт нмгаркмвзт ілпндкуіи 
ндодгфаплм нмфайз лагпзйарз нмгар-
кмві нмвігмкйдлля-оіхдлля вйаплз-
как роалпнморлзт жапмбів, цм жукм-
взйм пнйару лдноавмкіолм лаоатмва-
лмгм роалпнморлмгм нмгарку ра гоубм-
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гм нмоухдлля нозлузну прабійщлмпрі 
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, ноав ра 
ілрдодпів нйарлзків нмгарків [13].  

Бійщхд рмгм, лдвзжлафдлмпрі пз-
руауії іж роалпнморлзк нмгаркмк нм-
пнозяв і Взцзи агкіліпроарзвлзи 
пуг Укоаїлз (гайі – ВАСУ), якзи 
номгдкмлпроував гмпзрщ лдмглмжлаф-
лу нмжзуіы ж ущмгм нзралля. Пмпра-
лмвмы віг 30.08.2016 омку ВАСУ 
утвайзв оіхдлля ном взжлалля лджа-
кмллзк лаоатувалля роалпнморлмгм 
нмгарку ла 2015 оік [14], і сакрзфлм 
фдодж кіпяущ взліп оіхдлля ла км-
озпрщ сіпкайщлзт могалів нмпралмвмы 
віг 28.09.2016 омку [15]. Врік 09 йы-
рмгм 2017 омку ВАСУ вкмрод омжгйя-
лув пніо у пноаві № 805/3465/15-а 
ном лаоатувалля роалпнморлмгм нм-
гарку жа 2015 оік [16]. Цщмгм оажу пуг 
гіихмв взплмвку, цм лаоатувалля 
вкажалмгм нмгарку лд вігнмвігає 
нозлузну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм 
жакмлмгавпрва (н. 4.1.9 Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз) ра, вігнмвіглм, є 
лджакмллзк. Суг, жмкодка, фіркм вз-
жлафзв, цм в уіймку лмокарзвлд од-
гуйывалля роалпнморлмгм нмгарку є 
пундодфйзвзк, лднмпйігмвлзк і лд-
ужгмгедлзк, цм лд гмжвмйяє лаоатм-
вуварз роалпнморлзи нмгармк, а 
впралмвйдлля ра, вігнмвіглм, лаоату-
валля кіпудвзт нмгарків бдж оіхдлля 
кіпудвмї оагз (а ла нігправі йзхд 
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз) лд 
кмеурщ бурз жакмллзкз, мпкійщкз пр. 
143 Кмлпрзрууії Укоаїлз віглмпзрщ 
уд нзралля пакд гм кмкндрдлуії кіп-
удвзт оаг, а лд Вдотмвлмї Рагз Укоа-
їлз. Хмфа нмгаркмві могалз фапрм ла 
нігрвдогедлля пвмєї нмжзуії нмпзйа-
йзпя ла нн. 12.3.5 н. 12.3 пр. 12 Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз і ндодкмлу-
вайз, цм лавірщ якцм кіпудва оага лд 
нозиляйа оіхдлля ном впралмвйдлля 
кіпудвмгм нмгарку, ндодгбафдлмгм 
жакмлмк, гомхі впд мглм прягуырщпя 
ла нігправі лмокз Пмгаркмвмгм кмгд-
кпу Укоаїлз. Та кмйдгія пуггів уоа-
тувайа «жлафлзи мбпяг жакмлмгавфмї 
бажз, яка одгуйыє нзралля впралмв-
йдлля омжкіоу, нмоягку агкіліпроу-
валля ра пнйарз роалпнморлмгм нмга-
рку», вжяйа гм увагз «пундодфліпрщ, 

лднмпйігмвліпрщ ра лдужгмгедліпрщ… 
лмок лмокарзвлм-ноавмвзт акрів» і 
гіихйа взплмвку «ном лаявліпрщ лд-
мглмжлафлмгм (клмезллмгм) роакру-
валля ноав ра мбмв’яжків нйарлзків 
нмгарків у пніолмку взнагку». ВАСУ 
ужяв гм увагз н. 56.21 пр. 56 Пмгар-
кмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, вігнмвіглм 
гм якмгм в пніолзт нзраллят оіхдлля 
нозикаєрщпя ла кмозпрщ нйарлзка 
[16]. 

Такзк фзлмк, жаномвагедлля 
роалпнморлмгм нмгарку буйм жгіиплд-
лм іж іглмоувалляк нозлузну прабі-
йщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, 
цм гаоалруєрщпя гдоеавмы у пр. 4 ПК 
Укоаїлз. А кдра ущмгм оіхдлля жом-
жукійа – нозхвзгхзрз номудп лаг-
тмгедлля сілалпмвзт одпуопів у бы-
гедр гдоеавз, улзкаыфз ноз ущмку 
бугщ-якмї вігнмвігайщлмпрі жа лдвз-
кмлалля взкмг жакмлмгавпрва.  

Алаймгіфлу пзруауіы пнмпрдоіга-
єкм і ноз жкілі дйдкдлрів вед іплуы-
фзт нмгарків і жбмоів. Так, Закмлмк 
Укоаїлз № 71 - VIII віг 28.12.2014 о. 
«Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмга-
вфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї 
одсмокз» жкілдлі ноавзйа мнмгарку-
валля лдоутмкмгм каила, вігкіллмгм 
віг ждкдйщлмї гійялкз - мб’єкрз лд-
езрймвмї лдоутмкмпрі прайз 
мб’єкракз мнмгаркувалля нмгаркмк 
ла лдоутмкд каилм, вігкіллд віг жд-
кдйщлмї гійялкз (оаліхд нігйягайз 
мнмгаркувалля йзхд езрймві нозкі-
цдлля) [8]. Поакрзфлм мгоажу кіпудві 
оагз нмфайз нозикарз оіхдлля ном 
мнмгаркувалля ла пвмїи рдозрмоії 
мб’єкрів лдезрймвмї лдоутмкмпрі [11; 
17; 18; 19; 20]. Оглак галі оіхдлля 
жгіглм вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва 
буйз лджакмллзкз. 

Пом лджакмлліпрщ нозилярзт оі-
хдлщ пвігфзрщ взцдвкажалзи н. 12.3.4 
ПК Укоаїлз, жгіглм якмгм оіхдлля 
ном впралмвйдлля кіпудвзт нмгарків 
ра жбмоів мсіуіилм мнозйыглыєрщпя 
вігнмвіглзк могалмк кіпудвмгм пакм-
воягувалля гм 15 йзнля омку, цм 
ндодгує быгедрлмку ндоімгу, в якм-
ку нйалуєрщпя жапрмпмвувалля впра-
лмвйывалзт кіпудвзт нмгарків ра 
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жбмоів абм жкіл (нйалмвзи ндоімг). В 
ілхмку оажі лмокз вігнмвіглзт оі-
хдлщ жапрмпмвуырщпя лд оаліхд нмфа-
рку быгедрлмгм ндоімгу, цм лапрає жа 
нйалмвзк ндоімгмк [1]. Такзк фзлмк, 
мпкійщкз лдезрймва лдоутмкіпрщ лд 
буйа мб’єкрмк мнмгаркувалля номря-
гмк 2014 омку, а Закмл Укоаїлз № 71 
- VIII віг 28.12.2014 о. «Пом влдпдл-
ля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт ак-
рів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмо-
кз», якзк ж ущмгм нзралля влмпярщпя 
жкілз гм ПК Укоаїлз, лабоав фзллм-
прі йзхд 1 піфля 2015 омку, рм нмга-
рмк ж лдезрймвмї лдоутмкмпрі кав бз 
нмфарз гіярз ж 2016 омку. 

Сундодфйзвіпрщ у нзралля ввд-
гдлля, лаоатувалля ра пнйарз нмгар-
ку ла лдоутмкд каилм, вігкіллд віг 
ждкдйщлмї гійялкз, влмпзрщ лд рійщкз 
лдноавзйщлд рйукафдлля ра жапрмпу-
валля лмок Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз кіпудвзкз оагакз, а и пунд-
одфйзвіпрщ ра номвмкарзвліпрщ вігнм-
віглзт лмок Закмлу Укоаїлз № 71 - 
VIII віг 28.12.2014 о. «Пом влдпдлля 
жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаї-
лз цмгм нмгаркмвмї одсмокз». Змк-
одка віл кіпрзрщ лапрунлд нмймедл-
ля: «Упралмвзрз, цм ла 2015 оік пра-
вкз нмгарку гйя мб’єкрів лдезрймвмї 
лдоутмкмпрі, цм ндодбуваырщ у вйап-
лмпрі сіжзфлзт ра ыозгзфлзт мпіб, 
взжлафдлі нігнулкрмк 266.5.1. нулкру 
266.5 праррі 266 ущмгм Кмгдкпу, лд 
кмеурщ ндодвзцуварз 1 вігпмрмк 
кілікайщлмї жаомбірлмї нйарз, впралм-
вйдлмї жакмлмк ла 1 піфля жвірлмгм 
(нмгаркмвмгм) омку жа 1 кв. кдро гйя 
мб’єкрів лдезрймвмї лдоутмкмпрі» (н. 
33 нігомжгійу 10 «Ілхі ндодтіглі нм-
ймедлля» Рмжгійу ХХ «Пдодтіглі 
нмймедлля») [8].  

Цд нмймедлля пкйаглм омжукірз 
ілакхд, ліе ракзк фзлмк, цм уди 
нмгармк кмед жапрмпмвуварзпя у 
2015 омуі. Ваорм жгагарз і н. 4 Поз-
кілудвзт нмймедлщ взцджгагалмгм 
Закмлу, якзк взжлафдлм: «Рдкмкдл-
гуварз могалак кіпудвмгм пакмвоягу-

валля: у кіпяфлзи рдокіл ж гля мнуб-
йікувалля ущмгм Закмлу ндодгйялурз 
оіхдлля цмгм впралмвйдлля ла 
2015 оік нмгарку ла каилм (в фапрзлі 
нмгарку ла лдоутмкд каилм, вігкіллд 
віг ждкдйщлмї гійялкз) гйя мб’єкрів 
езрймвмї лдоутмкмпрі, а ракме ноз-
илярз ра мнозйыглзрз оіхдлля цмгм 
впралмвйдлля у 2015 омуі нмгарку ла 
каилм (в фапрзлі нмгарку ла лдоутм-
кд каилм, вігкіллд віг ждкдйщлмї гі-
йялкз) гйя мб’єкрів лдезрймвмї лд-
оутмкмпрі, нмгарку ла каилм (в фап-
рзлі роалпнморлмгм нмгарку) ра акуз-
жлмгм нмгарку ж одайіжауії пуб’єкракз 
гмпнмгаоывалля омжгоіблмї рмогівйі 
нігакузжлзт рмваоів» [8]. 

Такзк фзлмк, ж взцдвзкйагдлм-
гм взнйзває, цм нозлузн прабійщлм-
прі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва є лд 
фзллмы кмлпралрмы, а йзхд нардо-
лайіпрпщкзк нозимкмк нмгаркмвмгм 
ноава пубпралуіилмї гдоеавз. Бійщ-
хд рмгм, лдвзкмлалля нозлузну пра-
бійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва 
в нмгаркмвм-ноавмвіи ноакрзуі є 
пвігмкзк нмоухдлляк ж бмку гдоеа-
вз, а лд нозкйагмк нозомглмї лдвз-
жлафдлмпрі нмгаркмвмгм ноава. Далзи 
нозлузн іглмоуєрщпя як Вдотмвлмы 
Рагмы Укоаїлз, кіпудвзкз оагакз 
ра могалакз Ддоеавлмї сіпкайщлмї 
пйуебз, рак і в ндодваеліи бійщхмпрі 
пугакз ноз взоіхдллі пнмоів ж ноз-
вмгу жакмллмпрі пряглдлля нмгарків, 
впралмвйдлзт іж нмоухдлляк пром-
ків. Офдвзглм, цм гйя пубпралуіилмї 
гдоеавз нозпкмодлзи нмоягмк омжг-
йягу, нозилярря ра ввдгдлля в гіы 
жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу є жакм-
лмкіолмы ноакрзкмы. Врік, як пйу-
хлм оджыкує Р. О. Гавозйык, ж рмф-
кз жмоу пубпралуіилмї гдоеавз ра її 
нмгаркмвм-ноавмвмгм ілрдодпу впі уі 
сакрмоз, бджпуклівлм, лайдеарщ гм 
гоугмояглзт, гмнмкіелзт, лдоігкм 
лавірщ смлмвзт. Гмймвлзк гйя гдо-
еавз жайзхаєрщпя жабджндфдлля жа 
бугщ-якзт укмв вйаплмгм пувдодлірд-
ру в уіймку ра у нмгаркмвіи псдоі 
мпмбйзвм [2]. 
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Таоалдлкм К. Ю. Позлузн прабійьлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва як смока 
нмгаркмвм-ноавмвмгм нардолайіжку 

В праррі гмвдгдлм, цм нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, цм гаоа-
лруєрщпя у Пмгаркмвмку кмгдкпі Укоаїлз, є смокмы нмгаркмвм-ноавмвмгм нардолайі-
жку Укоаїлпщкмї гдоеавз.  

Далзи нозлузн іглмоуєрщпя укоаїлпщкзк жакмлмгавудк як ноз ввдгдллі лмвзт 
нмгарків ра жбмоів ра жкілі дйдкдлрів іплуыфзт, рак  і ноз влдпдллі жкіл гм номудгуоз 
їт агкіліпроувалля. В праррі мбґоулрмвалм, цм нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм 
жакмлмгавпрва є лд фзллмы кмлпралрмы, а йзхд нардолайіпрпщкзк нозимкмк нмгар-
кмвмгм ноава сіпкайщлмї гдоеавз. 

Кйюфмві пймва: нмгаркмвм-ноавмвзи нардолайіжк, прабійщліпрщ нмгаркмвмгм жакм-
лмгавпрва, нозлузнз нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, смока нмгаркмвм-ноавмвмгм нардо-
лайіжку.  

 
 
Таоалдлкм К. Ю. Позлузн прабзйьлмпрз лаймгмвмгм жакмлмгардйьпрва как см-

ока лаймгмвм-ноавмвмгм нардолайзжка 
В прарщд гмкажалм, фрм нозлузн прабзйщлмпрз лаймгмвмгм жакмлмгардйщпрва, га-

оалрзоудрпя в Наймгмвмк кмгдкпд Укоазлш, явйядрпя смокми лаймгмвм-ноавмвмгм 
нардолайзжка Укоазлпкмгм гмпугаопрва. Даллши нозлузн зглмозоудрпя укоазлпкзк 
жакмлмгардйдк как ноз ввдгдлзз лмвшт лаймгмв з пбмомв з зжкдлдлзз ъйдкдлрмв 
пуцдпрвуыцзт, рак з ноз влдпдлзз зжкдлдлзи в номудгуош зт агкзлзпрозомвалзя. 
В прарщд мбмплмвалм, фрм нозлузн прабзйщлмпрз лаймгмвмгм жакмлмгардйщпрва явйяд-
рпя лдгдипрвзрдйщлми кмлпралрми, а рмйщкм нардолайзпрпкзк ноздкмк лаймгмвмгм 
ноава сзпкайщлмгм гмпугаопрва. 

Кйюфдвыд пймва: лаймгмвм-ноавмвми нардолайзжк, прабзйщлмпрщ лаймгмвмгм жа-
кмлмгардйщпрва, нозлузнш лаймгмвмгм жакмлмгардйщпрва, смока лаймгмвм-ноавмвмгм 
нардолайзжка. 
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Taranenko K. Principle of tax legislation stability as a form of tax-legal 
paternalism 

The article proves that the principle of stability of tax legislation, guaranteed in the 
Tax Code of Ukraine, is a form of fiscal paternalism of the Ukrainian state. This principle 
is ignored by the Ukrainian legislator both with the introduction of new taxes and fees 
and changes in existing elements, as well as in making changes to their administration 
procedures. The article substantiates that the principle of stability of tax legislation is an 
invalid constant, but only a paternalistic method of tax law of a fiscal state. 

Key words: tax-legal paternalism, stability of tax legislation, principles of tax 
legislation, form of tax paternalism. 

 


