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УДК 343.3/.7: 343.9

Злочинність в контексті національних
безпекових орієнтирів
Маиед лд взкйзкає пукліву рми
сакр, цм акрзвіжауія смокувалля абм
роалпсмокауії пзпрдкз лауімлайщлмї
бджндкз вігбуваєрщпя в ндоімгз акрзвіжауії айгмозрків гдпрабійіжауії. Дутмвлзи жалднаг, пвірмгйягла гзпзнарзвліпрщ, нмйірзфла напзвліпрщ, дкмлмкіфлд нагілля, пмуіайщлд ланоуедлля, ноавмвзи лігійіжк, нігвзцдла
акрзвліпрщ ра агодпзвліпрщ кмлкуодлрів, кмоунуія гдоеавлзт фзлмвлзків
– уі ра лзжка ілхзт фзллзків пнозяырщ смокуваллы в мб’єкра вігфурря
мкодкіхлмпрі, вігфуедлмпрі віг пмуіуку, гдоеавз. У уди ндоімг акрзвіжуырщпя айгмозркз пакмжбдодедлля, і
мпмбз хукаырщ ілхзт гоун, кмйдкрзвів, які б жабджндфзйз їк нмфурря
бджндкз, влуроіхлщмї гаокмлії, вндвлдлмпрі у каибурлщмку. На ущмку
драні кмейзві як нмжзрзвлі ілрдгоарзвлі номудпз, цм взявйяырщпя, ла-

нозкйаг, у првмодллі лмвзт пзпрдк
бджндкз, рак і лдгарзвлі, кмйз урвмоыырщпя, нозкіомк, рдомозпрзфлі
могаліжауії.
Чдодж пкйагліпрщ сдлмкдлу, лагжвзфаилу оіжлмкалірліпрщ номявів ра
капхрабліпрщ жймфзлліпрщ лдмбтіглм
омжгйягарз лд йзхд як бджнмпдодглы
жагомжу козкілмймгіфліи бджндуі, айд
и як жагомжу лауімлайщліи бджндуі в
уіймку. Коік рмгм, ракзи кдрмгмймгіфлзи нігтіг бажуєрщпя ла рмку
нозлузнмвмку нмймедллі, цм козкілмймгіфла бджндка пніввіглмпзрщпя
ж лауімлайщлмы бджндкмы як фапрзла
ра уійд – козкілмймгіфлзи апндкр
лауімлайщлмї бджндкз є її лдвіг’єклзк кмкнмлдлрмк і, ракзк фзлмк, як козкілмймгіфла бджндка лд
кмед іплуварз нмжа кдеакз лауімлайщлмї бджндкз, рак пакм і лауімлайщла бджндка вроафає уійіпліпрщ ра
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пзпрдкліпрщ бдж її козкілмймгіфлмї
пкйагмвмї.
У лаукмвмку гзпкуопі нзралщ,
нмв’яжалзт ж бджндкмы, її жабджндфдлляк ра номрзгієы жймфзллмпрі жа фапів
лджайделмпрі боайз уфапрщ ракі лаукмвуі, як О. М. Балгуока, В. В. Гмйіла, Л. М. Давзгдлкм, О. М. Деуеа, О. М. Іглармв, О. Г. Кайщкал,
О. М. Кмпрдлкм,
О. М. Лзрвак,
Ю. В. Ооймв, О. О. Ютлм ра іл. Оглак
уійзи нйапр нзралщ гмпі жайзхаєрщпя
пніолзк ра лд гмпрарлщм взпвірйдлзкз у пуфапліи лаууі.
Бджндка є лаилдмбтігліхмы ж нмродб йыгзлз і жгіглм Кмлпрзрууії
Укоаїлз вмла взжлаєрщпя мглієы ж
лаивзцзт
пмуіайщлзт
уіллмпрди.
Бджндка йыгзлз – уд ндвлмы кіомы
ужагайщлдлзи нмкажлзк одайіжауії її
ноав ра пвмбмг, гаоалрмвалмпрі віг
лдбджндк. Вмла є мглзк іж гмймвлзт
нмкажлзків якмпрі и оівля езрря йыгзлз [1, п. 113].
Помбйдка лауімлайщлмї бджндкз
Укоаїлз кає каогзлайщлм ваейзвд
жлафдлля в кмлрдкпрі жагайщлмгм омжвзрку коаїлз ра її ілрдгоауії гм євомарйалрзфлзт проукруо і у пвірмвд пніврмваозпрвм. Факрзфлд гдмнмйірзфлд
пралмвзцд гдоеавз гмжвмйяє кмлпраруварз лдагдкварліпрщ одайщлмгм і
баеалмгм пралу Укоаїлз у пвірі, вігпурліпрщ гіимвзт проардгіи, які б
пноякувайз коаїлу гм прабійщлмпрі ра
номувіралля. Цд жукмвйыє жмпдодгедлля нзйщлмї увагз гм номбйдк
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз
гдоеавз, яка нмєглує нзралля омжвзрку мкодкзт пкйагмвзт пзпрдкз лауімлайщлмї бджндкз ж лдмбтігліпры жабджндфдлля езррєвм ваейзвзт лауімлайщлзт ілрдодпів [2, п. 16].
Науімлайщла бджндка кає омжгйягарзпя фдодж ілрдгомваліпрщ бджндкз
гдоеавз і лауії, мнмпдодгкмвалмї бджндкмы кмлкодрлмї мпмбз, могаліфлм
нмєглалмї ж гієы кдталіжків жабджндфдлля лагіилмгм сулкуімлувалля
пакмї пзпрдкз. Сурщ лауімлайщлмї
бджндкз нмйягає в жабджндфдллі омжвзрку Укоаїлз ж кдрмы какпзкайщлмгм жагмвмйдлля нмродб ра ілрдодпів
нодгправлзків укоаїлпщкмї лауії, віг-
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нмвіглм гм жагайщлмвзжлалзт лмок
пнівіплувалля, кмроі лдмбтіглі гйя
їтлщмгм пакмжбдодедлля, пакмвігрвмодлля і пакмвгмпкмлайдлля. Науімлайщла бджндка – уд лд йзхд прал жатзцдлмпрі лауімлайщлзт ілрдодпів віг
влуроіхліт і жмвліхліт жагомж, айд и
гаоалрмваліпрщ првмодлля гдоеавлзкз і лдгдоеавлзкз ілпрзрууіякз
пнозярйзвзт укмв гйя їт номгодпуыфмгм омжвзрку, гедодй гмбомбуру
лаомгу кмкнйдкпмк жатмгів, у рмку
фзпйі і пзймвзт [2, п. 28].
Забджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз є фапрзлмы жагайщлмгдоеавлмї
нмйірзкз і бажуєрщпя ла гмймвлзт
проардгіфлзт уійят коаїлз і в ндоху
фдогу пноякмвалд ла одайіжауіы лауімлайщлзт ілрдодпів коаїлз. В мплмві
ж’япувалля взжлафайщлзт жавгалщ
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз
жлатмгярщпя бажмві нмймедлля рдмоії
гіяйщлмпрі. Взтмгяфз іж жкіпрмвлмї
рмфкз жмоу, жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз пноякмвалд ла првмодлля
пнозярйзвзт укмв гйя омжвзрку
Укоаїлз ж кдрмы какпзкайщлмгм жагмвмйдлля
нмродб
нодгправлзків
укоаїлпщкмгм лаомгу ра ла жкілу (оівля лдбджндфлмпрі) жагомжз її мб’єкрак:
в коацмку взнагку у пнозярйзвзи
фз лдироайщлзи номудп, в гіохмку –
в ланоякку жлзедлля її оуилівлмгм
нмрдлуіайу.
Ваейзвд жлафдлля кає взявйдлля
і
номрзгія
жагомжак
мплмвлзк
мб’єкрак лауімлайщлмї бджндкз. Поз
ущмку номрзгія бажуєрщпя ла взвфдллі жагомжз, а ракме номглмжувалля її
омжвзрку у каибурлщмку. Вмла ракме
нмв’яжала іж жапрмпувалляк жанмбігалля і нознзлдлля жагомж, які є взгакз жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, цм взжлафаырщпя жайделм віг
прагії смокувалля і одайіжауії жагомжз ра вігмбоаеаырщ ваоіалрз одакуії
ла лдї [3, п. 29].
Срмпмвлм нмлярря лауімлайщлмї
бджндкз пдодг вфдлзт пнмпрдоігаєрщпя
вігпурліпрщ єгзлмї рмфкз жмоу цмгм
имгм взжлафдлля. Науімлайщлу бджндку взжлафаырщ як вйапрзвіпрщ пзпрдкз, яка жабджндфує прабійщліпрщ, пріикіпрщ ра езррєжгарліпрщ її мб’єкрів [4];

Злочинність в контексті національних безпекових орієнтирів
як ужагайщлдлзи козрдоіи, якзи таоакрдозжує пномкмеліпрщ гдоеавз
жбдодгрз рдозрмоіайщлу уійіпліпрщ,
пувдодллм взоіхуварз нмйірзфлі,
дкмлмкіфлі ра ілхі нзралля [5]; пукунліпрщ (пзпрдку) гдоеавлм-ноавмвзт
і пупнійщлзт гаоалріи, цм жабджндфуырщ жатзпр віг жмвліхліт і влуроіхліт жагомж, пріикіпрщ гм лдпнозярйзвзт внйзвів жмвлі, жабджндфдлля ракзт влуроіхліт і жмвліхліт укмв іплувалля гдоеавз, які гаоалруырщ
кмейзвіпрщ праймгм впдбіфлмгм омжвзрку [6]; нмлярря, якд мтмнйыє пмбмы пукунліпрщ укмв ра фзллзків, які
жабджндфуырщ прайіпрщ ра лднмоухліпрщ лауімлайщлзт ілрдодпів, прабійщліпрщ лауімлайщлмгм бурря ра жгарліпрщ гм нмпріилмгм млмвйдлля ра
пакмвгмпкмлайдлля [7] рмцм [8].
Осіуіилд взжлафдлля лауімлайщлмї бджндкз кіпрзрщ Закмл Укоаїлз
«Пом мплмвз лауімлайщлмї бджндкз
Укоаїлз», гд у пр. 1 лауімлайщла бджндка – уд жатзцдліпрщ езррєвм ваейзвзт ілрдодпів йыгзлз і гомкагялзла, пупнійщпрва і гдоеавз, жа якмї
жабджндфуырщпя прайзи омжвзрмк пупнійщпрва, пвмєфаплд взявйдлля, жанмбігалля і лдироайіжауія одайщлзт ра
нмрдлуіилзт жагомж лауімлайщлзк
ілрдодпак у псдоат ноавммтмомллмї
гіяйщлмпрі, бмомрщбз ж кмоунуієы,
нозкмогмллмї гіяйщлмпрі ра мбмомлз,
кігоауіилмї нмйірзкз, мтмомлз жгмомв’я, мпвірз ра лаукз, лаукмвмрдтліфлмї ра іллмвауіилмї нмйірзкз,
куйщруолмгм омжвзрку лапдйдлля,
жабджндфдлля пвмбмгз пймва ра ілсмокауіилмї бджндкз, пмуіайщлмї нмйірзкз ра ндлпіилмгм жабджндфдлля,
езрймвм-кмкулайщлмгм гмпнмгаопрва,
озлку сілалпмвзт нмпйуг, жатзпру
ноав вйаплмпрі, смлгмвзт озлків і
мбігу уіллзт нандоів, нмгаркмвмбыгедрлмї ра кзрлмї нмйірзкз, рмогівйі ра нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі,
озлку балківпщкзт нмпйуг, ілвдпрзуіилмї нмйірзкз, одвіжіилмї гіяйщлмпрі, кмлдраолмї ра вайырлмї нмйірзкз,
жатзпру ілсмокауії, йіудлжувалля,
номкзпймвмпрі ра пійщпщкмгм гмпнмгаопрва, роалпнмору ра жв’яжку, ілсмокауіилзт рдтлмймгіи, длдогдрзкз ра

длдогмжбдодедлля, сулкуімлувалля
нозомглзт кмлмнмйіи, взкмозпралля
лаго, ждкдйщлзт ра вмглзт одпуопів,
кмозплзт кмнайзл, жатзпру дкмймгії і
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца ра ілхзт псдоат гдоеавлмгм
уноавйілля ноз взлзклдллі лдгарзвлзт рдлгдлуіи гм првмодлля нмрдлуіилзт абм одайщлзт жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак [9].
Такзк фзлмк, ж лавдгдлмгм взжлафдлля взнйзває, цм жакмлмгавдущ
взжлає козкілайщлу жагомжу мглієы iж
жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак гдоеавз, а псдоу бмомрщбз жі жймфзлліпры – мглієы ж мплмвлзт псдо гдоеавлмгм уноавйілля.
Такзи прал пноав, ла лах нмгйяг,
мбукмвйдлзи пакд жлафдлляк (фдодж
капхрабліпрщ ра гдпроукрзвліпрщ
внйзву) жймфзллмпрі в кмлрдкпрі лауімлайщлзт ілрдодпів і жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак.
Пмлярря лауімлайщлзт ілрдодпів і
жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак, є взтіглзкз нмляррякз в омжукіллі номбйдкз лауімлайщлмї бджндкз, мпкійщкз
є пакд рзкз кмкнмлдлракз пзпрдкз,
лдгарзвлі жкілз в якзт нозжвмгярщ гм
нмгіохдлля жагайщлмї пзпрдклмї якмпрі фз гоунз якмпрди. Поавзйщлд взжлафдлля лауімлайщлзт ілрдодпів є
ваейзвмы ндодгукмвмы їт дсдкрзвлмгм жабджндфдлля, мпкійщкз гмжвмйяє
мкодпйзрз ноімозрдрз нмйірзкз лауімлайщлмї бджндкз і ракзк фзлмк взжлафзрз мплмвлі ланоякз гіяйщлмпрі
нм її жабджндфдллы, вігнмвіглі кдрмгз
і жапмбз [9, п. 15].
Науімлайщла бджндка, бугуфз жа
пвмєы пурры мб’єкрмк уноавйілля, лд
кмед омжгйягарзпя вігіовалм віг кмлрдкпру лауімлайщлзт ілрдодпів, рмку
цм кіе лауімлайщлзкз ілрдодпакз і
лауімлайщлмы бджндкмы іплує ріплзи
ноякзи ра жвмомрлзи жв’яжмк. Науімлайщлі ілрдодпз, ж мглмгм бмку, взжлафаырщ нмйірзку лауімлайщлмї бджндкз (ноякзи жв’яжмк), а ж ілхмгм –
ноз лдлайделмку жабджндфдллі нм
калайат жвмомрлмгм жв’яжку ндодгаырщ ілсмокауіы гм пзпрдкз бджндкз ж
кдрмы кмодкуії айгмозрку пмуіайщлмгм уноавйілля. Такзк фзлмк, як лауі-
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млайщла бджндка, рак і лауімлайщлі
ілрдодпз втмгярщ гм мглієї пзпрдкз
уноавйілля, фдодж цм нмпрає нмродба
в алайіжмві лауімлайщлзт ілрдодпів в
днмту гймбайіжауії [2, п. 34].
Ілхзк ваейзвзк кмкнмлдлрмк
номбйдкз лауімлайщлмї бджндкз є
жагомжз лауімлайщлзк ілрдодпак. Сакд в нозгійдллі увагз жагомжак лауімлайщлзк ілрдодпак ндвлі гмпйіглзкз
вбафаырщ пурліпрщ жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз, взжлафаыфз її як
вігпурліпрщ одайщлзт фз нмрдлуіилзт
жагомж [9, п. 15].
Нджваеаыфз ла оіжлмкалірлі нігтмгз вфдлзт цмгм взжлафдлля жагомж
лауімлайщлзк ілрдодпак, впіт їт
мб’єглує єгзла гукка: жагомжз лауімлайщлзк ілрдодпак жавгаырщ абм жгарлі жавгарз хкмгз лауімлайщлзк уіллмпряк, ра улдкмейзвзрз абм упкйаглзрз одайіжауіы езррєвм ваейзвзт
ілрдодпів Укоаїлз. Влуроіхлі ра жмвліхлі жагомжз взпрунайз і взпрунаырщ в іпрмоії омжвзрку Укоаїлз нмпріилзк сакрмомк, якзи лдмбтіглм
воатмвуварз в гдоеавлм-ноавмвіи
ноакрзуі. Хаоакрдо ра оівдлщ жагомж
взжлафаырщ мплмвлі ланояккз гіяйщлмпрі ж їт нмндодгедлля ра ймкайіжауії, а ракме смокз, пнмпмбз, жапмбз і
кдрмгз взоіхдлля жавгалщ жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз ноз оауімлайщлмку взкмозпраллі лаявлзт
одпуопів [3, п. 60].
Загомжакз лауімлайщліи бджндуі
пйіг вваеарз омжкаїрря влуроіхліт і
жмвліхліт,
мб’єкрзвлзт
і
пуб’єкрзвлзт пундодфлмпрди пупнійщлмгм омжвзрку в коаїлі и ла кіелаомгліи аодлі в оіжлзт псдоат йыгпщкмї
езррєгіяйщлмпрі, які упкйаглыырщ
водгуйщмвалу
ноавмк
гіяйщліпрщ
пуб’єкрів лауімлайщлмї бджндкз жі
првмодлля пнозярйзвзт укмв гйя
жбдодедлля ра жкіулдлля укоаїлпщкмї
узвійіжауії (укйаг езрря, лауімлайщлі
роагзуії, куйщруоа), а ракме лаомгу
Укоаїлз як рвмофм-кмлпроукрзвлмгм
пуб’єкра бурря, гйя одайіжауії лауімлайщлзт ілрдодпів, і првмоыырщ лдбджндку гйя пзпрдкз лауімлайщлмї бджндкз, езррєжабджндфдлля її пзпрдкмурвмоыыфзт дйдкдлрів. Загомжз гіырщ
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гмймвлзк фзлмк у кмлкодрліи псдоі
езррєгіяйщлмпрі, айд їт лдгарзвлзи
внйзв кмед нмхзоыварзпя і ла лауімлайщлі ілрдодпз в ілхзт псдоат
езррєгіяйщлмпрі. Хмфа кмела взмкодкзрз жагомжз, цм гіырщ мглмфаплм
ла жлафлу кійщкіпрщ лауімлайщлзт
ілрдодпів [2, п. 62-63].
На пщмгмглі ндодг лахмы гдоеавмы ра її ілпрзруракз прмїрщ ояг пдоимжлзт номбйдк: пнмпрдоігаєрщпя номрзпрмялля вйаглзт проукруо у гдоеавлмку кдталіжкі; емопрка кмлсомлрауія оіжлзт нмйірзфлзт пзй, мпмбйзвм в наойакдлрі; ноз нозиляррі
оіхдлщ гдоеавлі могалз ра нмпагмві
мпмбз ілмгі взкмозпрмвуырщ нозлузн
ноімозрдру «нмйірзфлмї гмуійщлмпрі»
лаг ноавмк; лдкає дсдкрзвлмгм кдталіжку нозилярря ра взкмлалля
вйаглзт оіхдлщ; вігпурліи пзпрдклзи
алайіж уноавйілпщкзт оіхдлщ ж мгйягу
ла їт мбґоулрмваліпрщ, пнмпіб вномвагедлля ра пупнійщлі лапйігкз; лдгмрмвліпрщ проукруо гдоеавлмгм кдталіжку гіярз дсдкрзвлм в лмвзт дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт укмват; кмлуднруайщла ра ноакрзфла лдгмпкмлайіпрщ одгімлайщлмї нмйірзкз удлроайщлмї вйагз; пнмпрдоігаєрщпя лджавдохдліпрщ номудпу омжнмгійу ноав ра
сулкуіи удлроайщлмї ра кіпудвмї вйагз, могалів гдоеавлмї взкмлавфмї
вйагз ла кіпуят ра могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля; лджагмвійщлзи прал
ра сулкуімлувалля пугмвмї вйагз;
лджгарліпрщ гдоеавз взкмларз пвмї
пмуіайщлі жмбмв’яжалля нозжвмгзрщ гм
жагмпродлля пмуіайщлзт номрзоіф;
лдгмпрарля кмкндрдлрліпрщ ра вігнмвігайщліпрщ гдоеавлзт пйуебмвуів;
жмвліхля агодпія, цм номвмкує нмояг
ж ілхзк і пднаоарзпрпщкі номудпз.
Впд уд пйіг віглдпрз гм пдоимжлзт
жагомж кмлпрзрууіилмку йагу, вігмбоаеає ндвлі рдлгдлуії цмгм лдгмпкмлаймпрі могаліжауії вйагз ра взкагає агдкварлзт жатмгів.
Сйіг воатмвуварз, цм жагомжз лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз лд явйяырщ пмбмы якупщ мглу нмпріилу пукунліпрщ. Їт оіжлмвзгз, нмєглалля кмеурщ у оіжлі іпрмозфлі ндоімгз
ж’явйярзпя абм жлзкарз, жомпрарз фз,
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лавнакз, жкдлхуварзпя. Цд мб’єкрзвлм жукмвйдлм багармкіолзк гіайдкрзфлзк номудпмк омжвзрку нозомглзт і
пмуіайщлзт явзц, які нмомгеуырщ рі
фз ілхі «жбуодлля», пундодфлмпрі, цм
кмеурщ ндодрвмозрзпя ла гедодйа
жагомж, які кіпрярщ лдбджндку гдпрабійіжауії пупнійщлзт віглмпзл в Укоаїлі
[11, п. 10].
Ндмбтіглм фіркм омжкдеуварз жагомжз лауімлайщліи бджндуі і жагомжз
бджндуі вжагайі. Дм рмгм фапу, нмкз
жагомжз лауімлайщліи бджндуі ндодбуваырщ у гмнупрзкзт оаккат, омжуілыварз їт ж нмжзуії лауімлайщлмї бджндкз лд ваорм. Ілхзкз пймвакз, лд
впяка жагомжа езррєвм ваейзвзк ілрдодпак йыгзлз і гомкагялзла, пупнійщпрву ра гдоеаві нігнагає ніг гіы
кдталіжків жабджндфдлля лауімлайщлмї
бджндкз. Сыгз каырщ бурз віглдпдлі
рійщкз мпмбйзві жагомжз, рмбрм рі, які
нмоухуырщ прал лауімлайщлмї бджндкз. Такмы жагомжмы кмед бурз і жймфзлліпрщ у взнагку, кмйз її оівдлщ
ндодвзцує оівдлщ гоалзфлзт жлафдлщ.
Воатмвуыфз оівдлщ ра капхрабз жймфзллмпрі в лахіи гдоеаві, її бджндодфлм пйіг віглдпрз гм жагомж лауімлайщліи бджндуі.
Взжлафаыфз жагомжз лауімлайщлзи бджндуі, пйіг воатмвуварз лауімлайщлу пндузсіку цмгм гедодй ра
номявів жагомж, їт взлзклдлля, номудпів жкілз ра лапралля. Зодхрмы,
кмела гдоеава ра кмелд пупнійщпрвм
каырщ пндузсіфлі «омгмві» номбйдкз в гайужі бджндкз, нмв’яжалі ж їтлікз вйаплзкз якмпрякз. Зкіпр, пноякмваліпрщ ра таоакрдо жагомж бджнмпдодглщм жайдезрщ віг омжвзлдлмпрі,
узвійіжмвалмпрі пупнійщпрва ра имгм
кіелаомглзт жв’яжків. Рівдлщ бджндкз водхрі взжлафаєрщпя жгарліпры гм
агдкварлмї муілкз прундля лдбджндкз
жагомж ра мнрзкайщлмї номрзгії їк.
Позфмку, жкіпр мсіуіилм взявйдлзт
жагомж і таоакрдо одакуії ла лзт є
нмкажмвзкз мжлакакз кмлкодрлмгм
пупнійщпрва. Загомжз, які їт вігфуває
лдгдкмкоарзфла гдоеава, уійкмк
вігкіллі віг нозракаллзт гдкмкоарзфліи гдоеаві. Рмгмвмы мжлакмы
аврмозраолзт одезків, як бійщх

нозкірзвлзт, є капхраблі алрагмліжкз ра вігнмвіглі жагомжз. Такзк
одезкак вйапрзвд првмодлля одайщлзт ра номгукувалля уявлзт жагомж
і, як лапйігмк, іооауімлайіжк нмйірзкз у псдоі бджндкз. Ддкмкоарзфлі е
коаїлз акпімкарзфлм фурйзві гм лдбджндк, птзйщлі гдрайіжуварз озжзкз
ра взкйзкз, айд лікмйз їт лд взгагуырщ [12, п. 92-93].
Які е вжагайі жагомжз лауімлайщлзк ілрдодпак і лауімлайщліи бджндуі
Укоаїлз є акруайщлзкз гйя Укоаїлз,
ра якд кіпуд пдодг лзт жаикає ракд
явзцд, як жймфзлліпрщ?
На гдоеавлмку оівлі жймфзлліпрщ ноякм фз мнмпдодгкмвалм взжлаєрщпя мглієы ж одайщлзт жагомж
лауімлайщліи бджндуі Укоаїлз лд
йзхд у псдоі гдоеавлмї бджндкз,
влуроіхлщмнмйірзфліи ра дкмлмкіфліи псдоат (цм уійкмк нозомглм),
айд і в ілхзт псдоат: жмвліхлщмнмйірзфліи, вмєлліи ра псдоі бджндкз
гдоеавлмгм кмогмлу Укоаїлз, пмуіайщліи ра гукаліраоліи псдоат, лаукмвм-рдтлмймгіфліи псдоі, псдоі узвійщлмгм жатзпру, дкмймгіфліи ра ілсмокауіиліи псдоат.
Поз ущмку пйіг жвдолурз увагу
пакд ла одайщліпрщ козкілайщлмї жагомжз. Зймфзлліпрщ – одайщла жагомжа
езррєвм ваейзвзк ілрдодпак мпмбз,
пупнійщпрва і гдоеавз, рмку цм явйяє
пмбмы мпмбйзвзи прал, мпмбйзву акрзвліпрщ гдсмокуыфмгм, оуилівлмгм
таоакрдоу нм віглмхдллы гм пмуіайщлмгм могаліжку.
Воатмвуыфз взкйагдлд, номбйдка
жймфзллмпрі нмвзлла, ла лах нмгйяг,
омжгйягарзпя пакд фдодж нозжку козкілмймгіфлмї бджндкз гдоеавз. Такіи
нігтіг гмжвмйяє взжлафзрз в якмпрі
нодгкдра лаукмвмгм ілрдодпу лд йзхд
жймфзллі номявз як ноякі абм мнмпдодгкмвалі жагомжз лауімлайщліи бджндуі у оіжлзт псдоат, айд и як одайщлу пзпрдклу жагомжу езррєгіяйщлмпрі
пупнійщпрва в уіймку. Сакд ракзи
нігтіг, ла лах нмгйяг, гмжвмйяє агдкварлм муілзрз жлафдлля жймфзллмпрі
(її капхрабліпрщ ра гдпроукрзвліпрщ
внйзву) в кмлрдкпрі жагомж лауімлайщлзк ілрдодпак.
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Оред, козкілмймгіфла бджндка є
мглзк ж лаибійщх ваейзвзт взгів, а
ракме
пакмпріилзт
кмкнмлдлрів
(пкйагмвзт) лауімлайщлмї бджндкз.
Помбйдка жймфзллмпрі гмвгі омкз
омжгйягайапя в рдмоії і ла ноакрзуі як
номбйдка бджндкз йыгзлз, номбйдка
жатзпру йыгзлз віг жймфзллзт нмпягалщ. Цд буйм жомжукійм і взноавгалм,
бм пакд номрз йыгзлз вфзляйзпя
ноакрзфлм впі жймфзлз. Навірщ рмгі,
кмйз у псдоу жймфзллзт ілрдодпів
нмроанйяйз нодгправлзкз вйагз і
ндвлмы кіомы проаегайз ілрдодпз
гдоеавз, мплмвз гдоеавз рзк лд
кдлх лд нігозвайзпя. Вмлз номпрм
лд кмгйз бурз нігіовалі. Айд лапрайз
фапз, кмйз жймфзлліпрщ прайа лабуварз нозлузнмвм лмвзт якмпрди, якзт
лд буйм оаліхд, і які прайз жагомжмы
лд гйя мкодкмгм гомкагялзла абм
гоунз гомкагял, а гйя гдоеавз в уіймку. Давлм вед нмоа упвігмкзрз, цм
лзліхля козкілайщла пзруауія – якіплм лмвд явзцд і жа капхрабакз, і жа
прундлдк оуилівлмгм внйзву ла сулкуімлувалля ра бджндку гдоеавз. Цд і
кмоунуія, і жомцувалля козкілайщлзт
хаоів і гдоеавлмгм анаоара, і могаліжмвала роалплауімлайщла жймфзлліпрщ,
рдомозжк, лаокмбіжлдп.
Забджндфдлля бджндкз пупнійщпрва, гдоеавз ра мпмбзпрмпрі віг жймфзллзт нмпягалщ лд жвмгзрщпя рійщкз
гм внйзву ла жймфзлліпрщ і жймфзлуів, вмлм лабагарм хзохд. Ця гіяйщліпрщ нмвзлла ракме вкйыфарз в пдбд
і жатзпр мб’єкрів віг жймфзллзт нмпягалщ, і омбмру ж нмрдонійзкз, у рмку
фзпйі і нмрдлуіилзкз, і првмодлля
оіжлмгм омгу ндоднмл ла хйяту жймфзллмгм нмпягалля, і кілікіжауіы пмуіайщлзт лапйігків жймфзллзт нмпягалщ ра ілхі нмгіблі ланояккз. У
ущмку взнагку, ж мглмгм бмку, бійщх
рмфлм, а ж ілхмгм – бійщх кмкнйдкплм вігмбоаеаырщ пурщ ущмгм номудпу
нмлярря «козкілмймгіфла бджндка» і

«жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз». Ці нмлярря кіпрярщ в пмбі нмжлафдлля лд рійщкз таоакрдоу (ланоякку) гіяйщлмпрі, айд ракме кдру і
оджуйщрар уієї гіяйщлмпрі, якзк є прал
козкілмймгіфлмї бджндкз вігнмвіглмгм
мб’єкра.
Козкілмймгіфла бджндка – уд
мб’єкрзвлзи прал жатзцдлмпрі езррєвм ваейзвзт ра ілхзт іпрмрлзт ілрдодпів мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва і гдоеавз віг жймфзллзт нмпягалщ і жагомж
ракзт нмпягалщ, нмомгеувалзт оіжлмгм омгу козкілмгдллзкз сакрмоакз
(явзцакз і номудпакз), а ракме упвігмкйдлля йыгщкз ракмї пвмєї жатзцдлмпрі. Забджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз – уд жаплмвала ла нозлузнат кмкнйдкплмгм номгоакувалля і
нйалувалля гіяйщліпрщ гдоеавз, пупнійщпрва в уіймку і їт ілпрзрурів, цм
кає ла кдрі гмпяглдлля і нігрозкалля
пмуіайщлм нозилярлмгм оівля жатзцдлмпрі езррєвм ваейзвзт і ілхзт
іпрмрлзт ілрдодпів мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва і гдоеавз віг жймфзллзт нмпягалщ.
Сзпрдка жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз гмпрарлщм пнозилярйзва гм гії як влуроіхліт, рак і жмвліхліт сакрмоів, кає жгарліпрщ гм
лдироайіжауії лаибійщх лдпнозярйзвзт ж лзт (лдбджндк, нмгомж, озжзків)
і првмоыє укмвз гйя внйзву пнозярйзвзт. Зажлафдла вйапрзвіпрщ аганрзвлмпрі пзпрдкз жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз бджнмпдодглщм
жайдезрщ і віг жгарлмпрі мпраллщмї гм
пакмомжвзрку, пакмжбагафдлля вйаплмгм жкіпру. Гмймвлзк пзпрдкмурвмоыыфзк сакрмомк пзпрдкз жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз є гіяйщліпрщ її пуб’єкрлм-мб’єкрлмї пкйагмвмї, яка одайіжує пвмї уійі жа гмнмкмгмы оіжлмкалірлзт жапмбів і кдрмгів –
нмйірзфлзт, могаліжауіилзт, ноавмвзт, дкмлмкіфлзт, взтмвлзт ра ілхзт.
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Лзрвзлмв О. М. Зймфзлліпрщ в кмлрдкпрі лауімлайщлзт бджндкмвзт моієлрзоів
Срарры нозпвяфдлм алайіжмві мплмвлзт нігтмгів гм смокуйывалля нмлярщ «козкілмймгіфла бджндка» ра «жабджндфдлля козкілмймгіфлмї бджндкз» фдодж нозжку і в
кмлрдкпрі лауімлайщлзт бджндкмвзт моієлрзоів. Такме мбґоулрмвуырщпя кмейзвмпрі
їт жапрмпувалля у козкілмймгіфлзт гмпйігедллят.
Кйыфмві пймва: лауімлайщла бджндка, козкілмймгіфла бджндка, жагомжз, жймфзлліпрщ, жабджндфдлля, дйдкдлрз.

Лзрвзлмв А. Н. Подпрунлмпрщ в кмлрдкпрд лаузмлайщлшт моздлрзомв бджмнаплмпрз
Срарщя нмпвяцдла алайзжу мплмвлшт нмгтмгмв к смокуйзомвкд нмлярзи «козкзлмймгзфдпкая бджмнаплмпрщ» з «мбдпндфдлзд козкзлмймгзфдпкми бджмнаплмпрз»
фдодж нозжку з в кмлрдкпрд лаузмлайщлшт моздлрзомв бджмнаплмпрз. Такед мбмплмвшваырпя вмжкмелмпрз зт нозкдлдлзя в козкзлмймгзфдпкзт зппйдгмвалзят.
Кйыфдвшд пймва: лаузмлайщлая бджмнаплмпрщ, козкзлмймгзфдпкая бджмнаплмпрщ,
угомжш, нодпрунлмпрщ, мбдпндфдлзд, ъйдкдлрш.
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Litvinov O. Criminality in the context of national security reference points
The article is devoted to the analysis of the main approaches to the formulation of
«criminological safety» and «ensuring criminological safety» concepts. It is made through
the prism and in the context of national security reference points. The possibility of their
application in criminological researches is also substantiated.
Key words : national security, criminological safety, threats, crime, ensuring, elements.
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Запобігання корупції як одна з умов
сталого розвитку транзитивного
суспільства
Укоаїла, мрозкавхз у 1991 омуі
пвмы лджайделіпрщ ніпйя омжнагу
Смыжу Рагялпщкзт Смуіайіпрзфлзт
Рдпнубйік, ла еайщ, рак і лд жкмгйа жа
гвагуярщ пік омків нмбугуварз пупнійщпрвм бдж кмоунуії, прарз пуфаплмы
омжвзлурмы коаїлмы. Кмоунуія, як
пмуіайщлм-ноавмвд явзцд, прайа гйя
Укоаїлз лд рійщкз жмвліхлік гедодймк жагомжз її лауімлайщліи бджндуі, а
и влуроіхлік нубйіфлзк пдгкдлрмк
праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм пупнійщпрва.
Кмоунуіила жймфзлліпрщ як пмуіайщлд жйм кає жгарліпрщ жвмгзрз лалівдущ бугщ-які одсмокз в Укоаїлі і
бугщ-які гмбоі лакіоз наоріи, уоягів,
наойакдлрів, жагомеуыфз ракзк фзлмк, лауімлайщліи бджндуі коаїлз,
гутмвлмку жгмомв’ы лауії, ндодхкмгеає бугуварз коаїлу Євомндипщкмгм
жоажку.
Бійщхд рмгм, явзца ра номудпз,
які вігбувайзпя в Укоаїлі лд кмгдоліжувайз її в бік євомндипщкмї пмуіайіжауії, а, лавнакз, првмозйз укмвз
ілрдлпзвлмгм омжнмвпыгедлля кмоунуії у проукруоат гдоеавлмгм анаоару, нозварлзт кмонмоауіят, псмоку-

вайз кйалмву-мйігаотіфлу кмгдйщ, яка
ноакрзфлм лд жкілзйа пвіи праруп,
як ніпйя Пмкаоалфдвмї одвмйыуії
2004 омку, рак и Маигалу Гіглмпрі
2013–2014 омків.
Вжагайі,
жкіла
пмуіайщлмнмйірзфлзт наоагзгк у бугщ-якзи
коаїлі нмв’яжала ж оівлдк нмйірзфлзт,
ноавмвзт ра дкмлмкіфлзт одсмок,
номвдгдлля якзт лапдйдлля коаїлз
нмв’яжує ж мглмгм бмку ж мфікувалляк
гдкмкоарзжауії пупнійщпрва, а ж ілхмгм – имгм козкілайіжауії [1, п. 2]. Такмї е гуккз ла жймфзлліпрщ у роалжзрзвлмку пупнійщпрві гмрозкуєрщпя и
вірфзжлялзи
вфдлзи
козкілмймг
В. М. Дощмкіл, якзи вваеає, цм мпмбйзвіпры укоаїлпщкмгм пупнійщпрва є
рми сакр, цм вмлм в кдеат впщмгм
ндоімгу лджайделмпрі нмпріилм ндодбуває у роалжзрзвлмку пралі, цм ндвлзк фзлмк вігмбоаеаєрщпя ла номудпат имгм козкілайіжауії [2, п. 457].
Вжагайі нмлярря «transition» ж йарзлпкмгм мжлафає ндодтіг віг мглмгм
пупнійщлмгм пралу гм ілхмгм, абм
номудп жкіл у пупнійщпрві. В пуфаплзт
пупнійщлзт лаукат рдокіл «роалжірмймгія» взкмозпрмвуырщ гйя таоакрд-
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озпрзкз коаїл, які жлатмгярщпя ла
драні ндодтмгу віг аврмозраолмгм гм
гдкмкоарзфлмгм одезку [3, п. 40].
Опраллік фапмк, як жажлафає
номсдпмо В. М. Дощмкіл, жкіпр галмгм нмлярря жлафлм омжхзозвпя і прав
мтмнйыварз як нмйірзфлі, рак и дкмлмкіфлі ра куйщруолм-номпвір-лзущкі
номудпз [2, п. 458]. Такзк фзлмк,
роалжзрзвліпрщ укоаїлпщкмгм пупнійщпрва є пщмгмглі взжлалзк сакрмк, у
жв’яжку ж рзк, цм впі имгм проукруолі
дйдкдлрз вдйзкзи ндоімг фапу жлатмгярщпя в прагії одсмокувалля, «ндодсмокарувалля» абм в прагії првмодлля.
Ваорм ракме жвдолурз увагу і ла
нмжзуіы
вірфзжлялмгм
вфдлмгм
О. М. Гмймвка, якзи омжгйягає роалжзрзвіжк пупнійщлмгм упромы, имгм лд
пріикіпрщ,
пмуіайщлм-нпзтмймгіфлу
гдрдомгдлліпрщ (кмлсйікр наойакдлраозжку, драрзжку ра пвмбмгз и йыгзлм удлрозжку, алмкіиліпрщ) фдодж
нозлузнз іпрмозфлмпрі ра пзпрдклмпрі [4, п. 44].
Бджукмвлм одсмокувалля, кмгдоліжауія, мпуфаплдлля проукруолзт
дйдкдлрів гдоеавлмгм уноавйілля лд
кмгйз лд внйзлурз ла кмоунуіилу
жймфзлліпрщ. Дм одфі, кмоунуіила
жймфзлліпрщ в Укоаїлі, як вваеаырщ
О. М. Кмпрдлкм і О. Ю. Бупмй, у ндоімг лджайделмпрі гдоеавз првмоыє
нйарсмоку нмпрунмвмгм ндодрвмодлля її смок гм мйігаотіфлмї кмгдйі.
Цщмку, як нзхурщ вкажалі вфдлі,
пйугувайз взбмоз ноджзгдлра Укоаїлз в 1999 омуі ра впдукоаїлпщкзи
одсдодлгук пдодг гомкагял ж нозвмгу одсмокауії пзпрдкз гдоеавлмгм
уноавйілля в 2000 омуі, цм сакрзфлм
мжлакдлувайз жавдохдлля номудпу
мйігаотіжауії Укоаїлз [5, п. 144].
Вмглмфап, пйіг лд жабуварз, цм
віила ла Стмгі коаїлз взкйзкайа пмуіайщлу ра нпзтмймгіфлу ланоуедліпрщ и капмву лджагмвмйдліпрщ уоягмк і вйагмы в уіймку. З мглмгм бмку, йыгз прайз нмбмыварзпя жа пвмы
гмйы, жа пвмє каибурлє. Як кмела
нмяплзрз кардоі вроару пзла ла сомлрі, кмйз коаїла лд ндодбуває в пралі
віилз. З ілхмгм бмку, капа кмоунуім-
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лдоів, взкмозпрмвуыфз віипщкмвзи
кмлсйікр, лабзває пмбі кзхдлі жа
оатулмк гдоеавлмгм быгедру ра нйарлзків нмгарків.
Якцм кз лд жкмедкм в лаибйзефі омкз жлзжзрз кмдсіуієлр кмоунуії
в Укоаїлі, кмгдоліжуварз коаїлу гм
жомпралля дкмлмкіфлзт нмкажлзків і
мбпягів взомблзурва рмваоів, гм пнмезвфзт и ілхзт ноімозрдрлзт пралгаорів омжвзлурзт євомндипщкзт коаїл, взезрз ра нмбугуварз коаїлу
каибурлщмгм бугд гуед пкйаглм. І
тмфа лаха гдоеава ндодбуває ла ндодтіглмку драні роалпсмокауії ж коаїлз кмйзхлщмгм Рагялпщкмгм Смыжу
гм Євомндипщкмгм Смыжу, ваорм жапвігфзрз, цм гдоеава впд ракз лдвдйзкзкз комкакз, айд кмгдоліжуєрщпя
гм жоажків жатіглмї узвійіжауії.
Пмхрмвтакз гйя ракмї кмгдоліжауії є баеалля укоаїлуів жкілзрз
пвіи укйаг езрря ла коацд хйятмк
номвдгдлля вігнмвіглзт одсмок, у
рмку фзпйі, и алрзкмоунуіилмї. Пмгмбаєрщпя уд кмкупщ фз лі, айд раку
одсмоку номвмгзрз лдмбтіглм і вмла
нмвзлла прарз мплмвлзк ноімозрдрмк
гдоеавз, лд номпрм її вігнмвіглзк
гдкйаоувалляк, а одайщлмы гіипліпры.
Дм одфі, пвірмва пнійщлмра омжгйягає кмоунуіы в Укоаїлі як мглу ж
лаибійщхзт жагомж ноавмнмоягку,
гдкмкоарії, ноавак йыгзлз, фдплмпрі
ра пмуіайщліи пноавдгйзвмпрі, цм жаваеає дкмлмкіфлмку омжвзрку ра пралмвзрщ одайщлу лдбджндку гйя лмокайщлмгм сулкуімлувалля пупнійщпрва. Ор фмку, євомндипщкі гмлмоз номрзгії кмоунуії в Укоаїлі, взгійяыфз
кійщимлз гмйаоів ла її жанмбігалля,
взкагаырщ віг гдоеавз одайщлзт
комків, а лд нмкажмвмпрі.
У жв’яжку ж узк, кдрмы галмї
праррі є алайіж жапаг жанмбігалля кмоунуії, як мглмї ж укмв омжвзрку праймгм роалжзрзвлмгм пупнійщпрва хйятмк номвдгдлля вігнмвіглмї одсмокз
в Укоаїлі.
Сдодг вфдлзт-ноавмжлавуів ж нзралщ жанмбігалля кмоунуії ндодгупік,
пйіг взгійзрз сатівуів у гайужі
козкілайщлмгм ноава: Л. В. Багоіи-
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Шаткармву, М. І. Мдйщлзка, В. С. Лукукпщкмгм, О. О. Дугмомва, М. І. Хавомлыка; агкіліпроарзвлмгм ноава:
О. М. Балгуоку,
І. Н. Гоабдущ,
О. Є. Палсіймва,
І. Я. Єокмйдлкм;
козкілмймгії: О. Ю. Бупмй, В. О. Гйухкмва, В. М. Дощмкіла, О. М. Кмпрдлка, О. М. Лзрвзлмва, С. М. Сдощмгіла, В. В. Лзпдлка, В. В. Тмнфія ра
іл.
Пом кмоунуіы як пмуіайщлмноавмвд явзцд ланзпалм гуед багарм,
айд одайщлзт жкіл, які б жапвігфзйз,
цм гдоеава, її ілпрзрууії нмфайз хзомкмкапхраблу мндоауіы нм жанмбігаллы кмоунуії в Укоаїлі, нмкз цм лд
номпйігкмвуєрщпя.
Ммейзвм, жі првмодлляк Алрзкмоунуіилмгм пугу, гдоеава нмфлд гіярз, айд як: нмкажуварз коаїлі ном гуфлі жарозкалля кмоунуімлдоів, які лаезйз пвмї праркз лд жакмллзк хйятмк; ном жарягувалля номудпу омжпйігувалля козкілайщлзт номвмгедлщ
нм узк пноавак, фз ном жвійщлдлля іж
жайз пугу жа лдгмкажмвіпры в кмоунуії. На впі уі ра ілхі нзралля кз
жкмедкм вігнмвіпрз рмгі, кмйз в
Укоаїлі жаноауыє Алрзкмоунуіилзи
пуг.
Нагіярзпя нмроіблм, айд жа лахзкз гмпйігедллякз кмоунуіилі
віглмпзлз номлзкйз в езрря кмоунуімлдоів рак гйзбмкм, цм вмлз вмймгіырщ кдталіжкмк улзклдлля віг
козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі. Мабурщ, уд нмв’яжалм ж рзк, цм гдоеавлі
жатмгз кілікіжауії кмоунуіилзт віглмпзл вігпраырщ віг пуфаплзт одайіи,
а ілкмйз є йзхд жагдкйаомвалзкз
лакіоакз.
Ор фмку, 75% мнзралзт гомкагял вваеаырщ номявз кмоунуіилзт
віглмпзл лмокмы пуфаплмгм пупнійщлмгм езрря в коаїлі, 23,5% пнозикаырщ кмоунуіилі гії, як кмейзвіпрщ взоіхзрз вйаплі номбйдкз, і
рійщкз 0,5% муілыырщ кмоунуіилі
віглмпзлз як козкілайщлд ноавмнмоухдлля [6, c. 3].
І тмфа пзпрдклзи алайіж нмкажлзків кмоунуії в Укоаїлі жапвігфує
ном жагомжйзві її рдлгдлуії, ла еайщ,
пуб’єкрз, які лагійдлі жакмлмк жанм-

бігарз кмоунуіилзк віглмпзлак пакі
нмроанйяырщ у кмоунуіилі пкалгайз,
а уд, в пвмы фдогу, нмпрунмвм смокує гомкагпщку гукку ном лдпномкмеліпрщ гдоеавз номрзгіярз кмоунуії і жатзпрзрз гдкмкоарзфлі жапагз
нмбугмвз гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Дм одфі, якцм гдоеава лджгарла
дсдкрзвлм номрзгіярз кмоунуіилзк
номявак в пдодгзлі пдбд пакмї, каймндодкмлйзвзкз бугурщ бугщ-які жандвлдлля ном її пномкмеліпрщ жатзпрзрз ноава і жакмллі ілрдодпз гомкагял.
На еайщ, козкілайщла прарзпрзка лд
вігмбоаеає гіиплзт мбпягів кмоунуіилзт ноавмнмоухдлщ в коаїлі фдодж
взпмкзи оівдлщ їт йардлрлмпрі, роуглмці ж взявйдлляк і номудпуайщлзк
жакоінйдлляк гмнупрзкзт гмкажів
ноз номвагедллі вігнмвіглзт пйігфзт
гіи ра гмкажуваллі у пугмвмку номудпі [6, п. 4].
Такзк фзлмк, жа взжлафдлляк
вірфзжлялзт вфдлзт В. В. Тмнфія,
В. А. Шкдйдбди ра Т. М. Суноул кмоунуія у пуфаплмку пвірі явйяє пмбмы
ракд пмуіайщлд явзцд, якд лдмбтіглм
пнозикарз лд номпрм як мглд іж лдкзлуфзт пунурліт узвійіжауії лдгарзвлзт явзц, а як жйм, цм ряглд жа пмбмы одайщлу жагомжу бджндуі гдоеавз.
Кмоунуія пщмгмглі прайа гймбайщлзк
взкйзкмк гйя впієї йыгпщкмї узвійіжауії. Дйя пупнійщпрва ж ндодтіглмы
дкмлмкікмы, якмы є Укоаїла, вмла
прайа сакрмомк гдсмокувалля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт одсмок [7].
Вдйзкд жлафдлля у взвфдллі галмгм нзралля лайдезрщ рмку як пупнійщпрвм пнозикає кмоунуіы і, в які
нмйірзфлі пзйз вмлм віозрщ. На еайщ,
кмела нмйірзфла пзйа в Укоаїлі номнмлує лд кмлпмйігуварзпя цмгм номрзгії кмоунуії ноавмвзк нмйдк, а
номнмлує вйаплзи хйят її нмгмйалля
жлатмгяфз пвмї аогукдлрз одайщлмпрі,
які нмгмбаырщпя пупнійщпрву.
На нодвдйзкзи еайщ, кмела нмйірзфла пзйа пщмгмглі лакагаєрщпя
ндодпроукруоуварз пзруауіы ла пвмы
кмозпрщ, жлдуілзрз ноавмкмфліпрщ
номвдгдлля Поджзгдлрмк і уоягмк
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алрзкмоунуіилзт одсмок, а уд, в
пвмы фдогу нмкажує, цм в гдоеаві є
ндвла кмлкуодлуія ра вігбуваєрщпя
вмла кіе пзйакз нозбйзжлм оівлзкз.
Такзк фзлмк, муілка одайщлмпрі жанмбігалля кмоунуії в пупнійщпрві лабуває роалжзрзвлмгм таоакрдоу.
Пмкажуыфз одайщлзи прал кмоунуії в Укоаїлі, нмйірзфлі пзйз нмжбавйяырщ уы одайщліпрщ упякмї пурлмпрі.
Бійщхд рмгм, йыгз лд упвігмкйыырщ,
а ілмгі и лд омжукіырщ, в якмку пупнійщпрві вмлз езвурщ і, цм родба омбзрз гйя взтмгу ж козжз.
На еайщ, лі мгла нмйірзфла пзйа
лд пномкмела жаномнмлуварз коаїлі
раку кмгдйщ, яка б жвдйа гм луйя кмоунуіилі ноавмвіглмпзлз. Та і як кмела жаномнмлуварз раку кмгдйщ, якцм кмела нмйірзфла пзйа ндодбуває в
кмоунуіиліи праглауії, її пзпрдклзи
таоакрдо вігбуваєрщпя в ймкайіжауії
сілалпмвзт одпуопів і вігнмвіглзт
уноавйілпщкзт сулкуіи.
З ущмгм нозвмгу пйіг нігрозкарз
нмжзуіы Ю. О. Лдвфдлка ном рд, цм
влуроіхля пріикіпрщ кмоунуіилмї пзпрдкз жукмвйдла емопрмкзкз влуроіхлікз жв’яжкакз її дйдкдлрів, првмодлля ріплзт мпмбзпрзт віглмпзл і
коугмвмї нмоукз фзлмвлзків, цм номгаырщ вйаплі агкіліпроарзвлі кмейзвмпрі. Бійщх рмгм нмікдллзи вфдлзи
лагмймхує, цм в Укоаїлі кмоунуія є
проукруомвалмы і жгіиплыє пзпрдклзи внйзв ла нодгправлзків вйагз ра
уноавйілуів, пакд рмку вмла іж пупнійщлм лднозилярмї нмвдгілкз нмпрунмвм ндодрвмоыєрщпя ла ноавзйм і
взпрунає жвзфлзк пнмпмбмк взоіхдлля езррєвзт номбйдк, прає лмокмы сулкуімлувалля вйагз і мбоажмк
езрря жлафлмї фапрзлз пупнійщпрва
[8, п. 59].
Нд кдлх мфдвзглм, цм пзпрдкла
кмоунуія нмхзозйапя ла впі вдопрвз
лапдйдлля, номлзклувхз в упі бдж
взлярку вйаглі проукруоз ра нозварлзи пдкрмо. Пмноз уд, літрм іж кмйзхліт взпмкмнмпагмвуів, які могаліжмвувайз омжкоагалля гдоеавлзт кмхрів жагйя вйаплмгм жбагафдлля ра ндодвдгдлля їт жа кмогмл, гмпі лд нмліп
жапйуедлмї вігнмвігайщлмпрі.
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Вігмкм, цм гмрдндо лд взкмоілдлм омжкоагалля у быгедрліи ра нмгаркмвіи псдоат, роанйяырщпя взнагкз
мрозкалля нозбурків віг кмлроабалгз, фапрзла жгмбурзт лджакмллзк
хйятмк кмхрів взроафаєрщпя ла сілалпувалля рдомозжку ла птмгі Укоаїлз. Помрд, рака рмрайщла кмоунуімгдлла пзруауія жайзхаєрщпя пріикмы
ндоднмлмы гйя дсдкрзвлмї одайіжауії
жаномвагедлзт в лахіи гдоеаві одсмок і в укмват пкйаглмї гйя Укоаїлз гдмнмйірзфлмї мбпралмвкз првмоыє
вжагайі жагомжу гйя нмгайщхмї уійіплмпрі її рдозрмоії.
Бійщхд рмгм, нмхзодлля кмоунуії
кмед нмгйзбзрз ракі лапйігкз, як:
мпрармфла вроара аврмозрдру гдоеавлзкз ра вйаглзкз проукруоакз, жарозкка кмгдоліжауії ра омжвзрку лауімлайщлмї дкмлмкікз, нмоухдлля
нозлузну кмлкуодлуії, гзпкодгзрауія
жакмлу як улівдопайщлмгм одгуйярмоа
пупнійщлзт віглмпзл, нмгіохдлля
ілвдпрзуіилмї нозвабйзвмпрі гдоеавз
і, лаигмймвліхд, Укоаїла кмед вроарзрз пвіи халп прарз Євомндипщкмы
узвійіжмвалмы гдоеавмы.
На еайщ, лакагалля гдоеавлзт
ілпрзрууіи номрзгіярз кмоунуії мбкдеуырщпя дніжмгзфлзкз абм рзкфапмвзкз пномбакз ра жвмгярщпя гм
іглмоувалля нозлузну лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля взллзт жа гмнуцдлі
жймвезвалля у вкажаліи псдоі. Нармкіпрщ нмпйігмвлі гії, пноякмвалі ла
упулдлля нозфзл і укмв кмоунуії,
взкозрря оджмлалплзт кмоунуіилзт
птдк одайщлзт оджуйщрарів лд нозлмпярщ.
Такзк фзлмк, кмоунуія – фдодж
псдоу кмоунуіилзт віглмпзл мбукмвйыєрщпя її багармгоалліпры ра сдлмкдлайщлмы пномкмеліпры іплуварз в
кмеліи коаїлі пвіру і гмпйігеуєрщпя
вмла в оіжлзт лаукат – козкілмймгії,
нмйірмймгії, пмуімймгії, нпзтмймгії,
ыозпноугдлуії, сіймпмсії рмцм. А
рмку, кмоунуіы пйіг омжгйягарз жлафлм хзохд, ліе номрзноавлу гіяйщліпрщ мпіб, унмвлмваедлзт ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз.
Мабурщ рмку, кмоунуіы пщмгмглі
вфдлі козкілмймгз взвфаырщ як км-
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гдйщ пубкуйщруоз мкодкзт лаомгів:
жатіглмєвомндипщкзт,
іпйакпщкзт,
асозкалпщкзт, йарзлмакдозкалпщкзт,
пймв’ялпщкзт ра іл.
Дм одфі, гукаєрщпя, цм кмоунуія
лдкає ліфмгм пнійщлмгм ж іпрмозфлзк
омжвзркмк коаїлз, оівлдк її дкмлмкікз, ноавмвмы бажмы, пмуіайщлзк омжвзркмк. Вмла іплувайа жавегз і бугд
карі пвмє номгмведлля. Улікайщліпрщ
кмоунуії нмйягає в рмку, цм вмла
омжвзваєрщпя, ндодрвмоыєрщпя у оіжлі
смокз номяву, нозпрмпмвуєрщпя гм
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва і пнівіплує ж нозлузнакз жакмллмпрі, вдотмвдлпрва ноава, оівлмпрі впіт ндодг
жакмлмк. А рмку, номрзгіярз кмоунуії
рійщкз нмпзйдлляк козкілайщлмї абм
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі лд
жавегз є мбґоулрмвалзк і ноавзйщлзк хйятмк.
На еайщ, у пуфаплмку пупнійщпрві
прал капмвмї алрзкмоунуіилмї пвігмкмпрі
гомкагял
взжлафаєрщпя
мб’єкрзвлзкз укмвакз їт езрря. Бійщхд рмгм, ном уд пйіг гмвмозрз, в
гдоеаві гайщкуєрщпя лд рійщкз дкмлмкіка, а и нпзтмймгія ном яку гмвмоярщ гуед кайм, а ракме алрзкмоунуіилд номпвірлзурвм. Айд, якцм іплуыфзи прал жагмвмйщляє пупнійщпрвм, рм оджуйщрар жанмбігалля кмоунуіиліи жймфзллмпрі бугд жвдгдлзи
лалівдущ.
Взвфаыфз жаоубіелзи гмпвіг
номрзгії кмоунуії кз жа нозкйаг упніхлмгм внйзву ла алрзкмоунуіилу
пвігмкіпрщ гомкагял нозвдгдкм Сілгануо. У уіи коаїлі уояг гмрозкуєрщпя нозлузну «впд купзрщ бурз лаикоацзк» і, пакд уди нозлузн був
жвдгдлзи у оалг гдоеавлмгм ікулірдру. Тмку, пщмгмглі в Сілгануоі лаивзцзи кмдсіуієлр номезркмвмгм кілікуку гомкагял коаїлз, лзжщка дкігоауія езрдйів жа кмогмл, лаикоаці
гмомгз и авіайілії, а гмймвлд, уд вндвлдліпрщ йыгди, які номезваырщ в уіи
коаїлі, у жавроахлщмку глі, цм лд
кмела пкажарз ном Укоаїлу.
Вжагайі, в мгліи праррі взкйапрз
номбйдку номрзгії кмоунуії як мглу ж
укмв праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм
пупнійщпрва гуед пкйаглм, у жв’яжку ж

рзк, цм номбйдка кмоунуії – уд номбйдка кмлсйікру ілрдодпів як пщмгмглі, рак і в кзлуймку.
Звдораєкм увагу, цм 80% гомкагял коаїлз, які нубйіфлм взпрунаырщ
у жапмбат капмвмї ілсмокауії, в рмку
фзпйі ла рдйдбафдллі, уд – йыгз, які
нмпріилм нмвдораырщпя в кзлуйд, лд
номнмлуыфз пуфаплзи вдкрмо нмгмйалля кмоунуії.
Я лд номрз іпрмозфлмгм кзлуймгм, пакд вмлм є вфзрдйщкмы езрря,
айд нмгмйарз кмоунуіы кмед рійщкз
нмруелзи, взпмкммпвіфдлзи номхаомк лапдйдлля Укоаїлз пдодглщмгм
кйапу, якзи, ла еайщ, пщмгмглі є сілалпмвм ра нмйірзфлм жайделзк віг
мйігаотіфлзт внмгмбалщ. Шйят гм
Євомнз бдж кмоунуії гмжвмйзрщ жкілзрз лахд езрря, нмвіозрз, цм кз
йыгз лд кдлхмваоріплі, а фукакз, які
каиед 500 омків рмку лажаг жакйайз
ндохі наомпркз нігнозєкуів укоаїлпщкмгм прдну, а у нмгайщхмку прайз
мпдодгкмк кмжаущкмгм омгу.
Напаккілдущ, лджваеаыфз ла вдйзфджлі капхрабз кмоунуії в Укоаїлі,
кз лагійдлі мнрзкіжкмк, цм лаха
коаїла, яка ноаглд увіирз гм Євомндипщкмгм Смыжу як лд кмоукнмвала
гдоеава, кає упвігмкзрз віг ндодпіфлмгм гомкагялзла гм Поджзгдлра
коаїлз, цм ндодтіг віг «кдомвалмї
гдкмкоарії» гм кмлпмйігмвалмї гдкмкоарії, взтіг іж жаряелмї козжз, упніхлд номвдгдлля одсмок кмейзвд жавгякз впдмтмнйыыфмку нмгмйаллы
кмоунуії. Ілхмгм хйяту лдкає. Сдодг
комків гмомелщмї каорз, цм кмеурщ
пуррєвм жкдлхзрз кмоунуіилі озжзкз
в Укоаїлз і лабйзжзрз її гм коаїлз
Євомндипщкмгм рзну номнмлуєкм ракі:
1) ґоулрмвлд взвфдлля гмпвігу
жаоубіелзт коаїл іж взпмкзк ілгдкпмк нмгмйалля кмоунуії, жмкодка
гдоеав Скалгзлавії;
2) смокувалля в пупнійщпрві ігдмймгії взтмвалля алрзкмоунуіилмгм
гуту у пвігмкмпрі лапдйдлля коаїлз;
3) мбмв’яжкмвд влдпдлля жкіл гм
Закмлу Укоаїлз «Пом жанмбігалля
кмоунуії», в якмку пйіг ндодгбафзрз
жабмомлу нозжлафдлля ла нмпагу
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гдоеавлзт пйуебмвуів жа козрдоіякз
куківпрва, ждкйяурва, мпмбзпрмї віггалмпрі;
4) жакмлмгавфд жакоінйдлля кдталіжку кардоіайщлмгм жамтмфдлля
гйя гомкагял, які гмбомвійщлм нмвігмкйяырщ ном сакрз кмоунуії, ж нмгайщхзк їт ноавмвзк жатзпрмк;
5) нмпріилд нмкоацдлля кардоіайщлм-рдтліфлмгм, сілалпмвмгм і кагомвмгм жабджндфдлля ноавммтмомллзт
могалів ра пугу жагйя номрзгії кмоунуії в узт проукруоат;
6) нігвзцдлля оівля ноавмвмї
куйщруоз лапдйдлля ра взкмозпралля

алрзкмоунуіилмї куйщруоз у жанмбігаллі кмоунуії;
7) ввдгдлля мбмв’яжкмвмгм гдкйаоувалля гйя впіт гомкагял коаїлз ж
мглмфаплмы акліпрієы гйя впіт кмоунуімлдоів;
8) жакмлмгавфм жакоінзрз ноавм
пугу кмлсіпкуварз у кмоунуімлдоа впі
гомхмві кмхрз, жакмллд нмтмгедлля
якзт віл лд кмед гмвдпрз;
9) ввдпрз гм Козкілайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз лмоку, яка б ндодгбафайа нмкаоалля жа лакмнзфдлля багарпрва лджакмллзк хйятмк.
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Бмгарзощмв І. Г. Занмбігалля кмоунуії як мгла ж укмв праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм пупнійщпрва
У праррі взкйагдлм аврмопщкд бафдлля ла номбйдку жанмбігалля кмоунуії як мглмї
ж укмв праймгм омжвзрку роалжзрзвлмгм пупнійщпрва. Заномнмлмвалм гмомелы каору
нмгмйалля кмоунуії в Укоаїлі.

Кйыфмві пймва: кмоунуія, жанмбігалля, роалжзрзвлд пупнійщпрвм, кмгдоліжауія,

нмгмйалля.

Бмгаршодв И. Г. Подгмрвоацдлзд кмооунузз как мглм зж упймвзи упрмифзвмгм
оажвзрзя роалжзрзвлмгм мбцдпрва
В прарщд зжймедлм аврмопщкзи вжгйяг ла номбйдку нодгунодегдлзя кмоунузз
как мглм зж упймвзи праймгм оажвзрзя роалжзрзвлмгм мбцдпрва. Подгймедлм нурдвуы
каору нодмгмйдлзд кмоунузз в Укоазлд.

Кйыфдвшд пймва: кмоунузя, нодгунодегдлзд, роалжзрзвлмд мбцдпрвм, кмгдолз-
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Bogatyrev I. Prevention of corruption as one of conditions of sustainable development of transitive society
In article are stated author's vision on a problem of prevention of corruption as one
of conditions of sustainable development of transitive society. The analysis of scientific
sources on this perspective is carried out. It is offered the road map of overcoming corruption in Ukraine.

Key words: corruption, prevention, transitive society, modernization, overcoming.
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Кримінологічні засади встановлення
історичної правди як напряму
перехідного правосуддя в Україні
Пдодтіглд ноавмпуггя – рдокіл,
цм взкмозпрмвуєрщпя ла нмжлафдлля
пзпрдкз ыозпгзкуіилзт ра лдыозпгзкуіилзт жатмгів ндодтмгу пупнійщпрві віг рмрайіраолмгм гм гдкмкоарзфлмгм одезку (жажвзфаи, влапйігмк
одвмйыуіилзт жкіл) абм е віг кмлсйікрлмгм гм нмпркмлсйікрлмгм, кзолмгм пралу. В номдкуії ла нймцзлу
пупнійщлм-нмйірзфлмї и бджндкмвмї
пзруауії в Укоаїлі игдрщпя ном кмгдйщ роалжзру віг жбомилмгм номрзпрмялля в мкодкзт оаимлат Дмлдущкмї ра Лугалпщкмї мбйапрди (гайі –
ОРДЛО) гм пралу кзоу. Подгкдрлм
уя кмгдйщ смокує кіегзпузнйілаолу
кардоіы, ж якмї жіркала хзомка, ндодгупік жагайщлмкуйщруола ра багармвзкіола налмоака пмуімгдлджз, айд в
якіи, нмоуф ж узк, одйщєслм взкайщмвуырщпя
ыозгзкм-гмгкарзфлі
(агкіліпроарзвлм-ноавмві, козкілайщлм-ноавмві, узвійщлм-ноавмві, вігнмвіглі номудпуайщлі) и козкілмймгіфлі
пдгкдлрз ніжлавайщлмї і ноакрзкмндодрвмоывайщлмї гіяйщлмпрі. Кмедл
ж лзт, лд гзвйяфзпщ ла лаявліпрщ хзомкмгм жаоубіелмгм гмпвігу, гйя вір-

24

фзжлялмї ыозгзфлмї лаукз і козкілайщлм-нодвдлрзвлмї ноакрзкз є абпмйырлм лмвзк. У жв’яжку ж узк ваорм
кмлпраруварз лаявліпрщ нмродба у
омжомбуі жкіпрмвлм аврдлрзфлмї кмлуднуії ндодтіглмгм ноавмпуггя в
Укоаїлі, яка б буйа козкілмймгіфлм
дсдкрзвлмы.
Позлагіглм жауваезкм, цм номбйдкак смокувалля оіжлзт апндкрів
ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі
нозпвяфдлм
ноауі
А. Б. Бйагмї,
О. В. Євпєєва,
О. А. Маорзлдлка,
О. М. Овфаодлкм,
Н. І. Сармтілмї,
О. О. Уваомвмї,
С. В. Шдвфука,
О. В. Щдобалык и гдякзт ілхзт
вфдлзт. Врік, взжлаыфз їт вагмкзи
влдпмк у омжомбку нмоухдлмї номбйдкарзкз, ваорм, впд е, вкажарз ла
рд, цм и гмпі козкілмймгіфлі жапагз
впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз в
кмлрдкпрі
ноавмпуггя ндодтіглмгм
ндоімгу лд правайз нодгкдрмк мкодкзт гмпйігедлщ.
Мдрмы праррі є впралмвйдлля,
мнзп і нмяплдлля мплмвлзт козкілмгдллзт озжзків ра укмв козкілмймгіфлмї дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі цмгм
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впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз як
дйдкдлру ндодтіглмгм ноавмпуггя в
Укоаїлі.
Позилярм вваеарз, цм, каыфз жа
кілудву кдру нозкзодлля у пупнійщпрві, кмлуднуія ноавмпуггя ндодтіглмгм ндоімгу ндодгбафає мглмфаплу гіяйщліпрщ гдоеавз у фмрзощмт ланоякат: 1) дсдкрзвла гіяйщліпрщ козкілайщлмї
ыпрзуії
(Criminal
prosecutions); 2) вігхкмгувалля жбзрків едорвак (Reparations); 3) ілпрзрууіилі одсмокз, цм улдкмейзвйыырщ
нмврмодлля
кзлуймгм
(Institutional reforms); 4) мсіуіила
кмлпрарауія
іпрмозфлмї
ноавгз
(Truth-telling) [1, п. 7, 10; 2, п. 17–51
ра іл.]. Цд – лаибійщх жагайщла птдка
сулкуімлайщлмї проукруоз ндодтіглмгм ноавмпуггя. Ційкмк жомжукійм, цм
кмедл ж нмжлафдлзт ланояків є глмпдмймгіфлм аврмлмклмы псдомы лаукмвмгм ніжлалля ра нозкйаглмї гіяйщлмпрі, а рмку кає бурз жабджндфдлзи
мкодкзк кмлмгоасіфлзк гмпйігедлляк фз їт пдоієы. Ражмк ж рзк, лд
взкйзкає емглзт пуклівів і рд, цм
уійдпноякмвала роалжзрзвла пмуіайщла ноакрзка ж мб’єкрзвлмы лдмбтігліпры ндодгбафає воатувалля взкмг
цмгм жабджндфдлля козкілмймгіфлмї
дсдкрзвлмпрі рзт кмлуднрів і вігнмвіглзт лзк пзпрдк пмуіайщлмї гіяйщлмпрі, цм пкйагаырщ жкіпр ноавмпуггя
ндодтіглмгм ндоімгу. Цд мжлафає нмправзрз кмедл ж взгійдлзт проукруолм-сулкуімлайщлзт бймків мпраллщмгм мб’єкрмк козкілмймгіфлмгм алайіжу,
кмгдйывалля, номглмжувалля ра в
нмгайщхмку – кмлірмозлгу.
Звдораыфзпщ гм ракмї пкйагмвмї
ндодтіглмгм ноавмпуггя як впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз, пйіг вкажарз, цм имгм ілпрзрууіилмы мплмвмы
взжлаырщпя р.жв. кмкіпії ноавгз (ілкмйз – цд и нозкзодлля). Як жажлафає Н. І. Сармтіла, вмлз нмпігаырщ
мпмбйзвд кіпуд у кдталіжкі мноауывалля кзлуймгм, мпкійщкз лд йзхд
омжпйігуырщ мкодкі взнагкз, а лакагаырщпя жомжукірз нозомгу і капхрабз нмоухдлщ, цм вігбуйзпщ у кзлуймку, а ракме нозфзлз ра лапйігкз
узт нмоухдлщ [1, п. 89]. На вігкілу е

віг пугів ракі кмкіпії, як ноавзйм, лд
кмеурщ взкйзкарз в пуг абм жапрмпуварз палкуії номрз мпіб, як і жкупзрз
взкмлуварз їтлі одкмкдлгауії. Вігнмвіглм кмкіпії кмеурщ жабджндфзрз
глуфкіпрщ і хвзгкд одагувалля ніпйя
кмлсйікру, а ракме гомкагпщку нйарсмоку гйя нмвігмкйдлля ноавгз,
пнозярз омжомбуі одкмкдлгауіи ла
мплмві вйаплмгм омжукілля кмгдйди
жймвезвалщ ніг фап кмлсйікру [3].
В ущмку кмлрдкпрі ваейзвм лагмймпзрз и ла рмку, цм пвірмва ноакрзка гіяйщлмпрі кмкіпіи ноавгз гмжвмйяє взгійзрз гдкійщка номвіглзт їт
мжлак. Так, кмкіпія ноавгз кає бурз
псмкупмвала оагхд ла кзлуйзт, ліе
рдндоіхліт, нмгіят; вмла ж’япмвує таоакрдо нмгіи, цм вігбувайзпщ уномгмве ндвлмгм ндоімгу фапу (ла вігкілу віг ноавммтмомллзт могалів абм
пугмвзт пйігфзт кмкіпіи, нмкйзкалзт
номяплзрз сакр мглієї мкодкмї нмгії);
бджнмпдодглщм і хзомкм вжаєкмгіє ж
нмпроаегайзкз, жбзоаыфз ілсмокауіы ном їтліи гмпвіг; є рзкфапмвзк
могалмк, цм кає ла кдрі жавдохзрз
пвмы гіяйщліпрщ нубйіфлзк жвірмк;
мсіуіилм унмвлмваедла абм палкуімлмвала гдоеавмы, у якіи вігбувайзпщ
нмгії [4, p. 12; 1, п. 90]. Тме ймгіка
првмодлля ра сулкуімлувалля кмкіпіи
ноавгз уійкмк жомжукійа: лдмбтігліпрщ впралмвйдлля нмвлмгм, як ноавзйм, кмлпдлпуайщлмгм гйя прмоіл
кмлсйікру бафдлля нозфзл, тмгу,
лапйігків имгм омжгморалля, номрікалля, а ракме взжлалля имгм едорв,
првмодлля ндодгукмв гйя вігнмвіглзт
кмкндлпауіи, парзпсакуіи ра, ла уіи
мплмві, пнозялля нозкзодллы лапдйдлля.
Помдкуія ігдї сулкуімлувалля
кмкіпіи ноавгз ла нймцзлу рдмодрзфлмї кмгдйі нмпркмлсйікрлмгм ноавмпуггя в Укоаїлі ніпйя нознзлдлля
жбомилмгм кмлсйікру, взявйяє, ндох
жа впд, козкілмймгіфлзи таоакрдо уієї
гіяйщлмпрі. Пм пурі игдрщпя ном вдйщкз пндузсіфлзи кмкнйдкп жагайщлмпмуіайщлзт і пндуіайщлм-козкілмймгіфлзт жатмгів номрзгії і жанмбігалля
нмйірзфлзк жймфзлак-пднаоауії, рдомозжку, жймфзлак лдлавзпрі (hate
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crimes), цм каырщ пкйаглд куйщруолм-нпзтмймгіфлд, нмйірзфлд нігґоулря
гдрдокілауії. Ційкмк жомжукійм, цм
вкажалі жатмгз лд кмеурщ жгіиплыварзпщ тамрзфлм, бджпзпрдклм. Бугщ-якд
вроуфалля у рмлку лдмглмоіглу и
пундодфйзву
кардоіы
пмуіайщлмї
нак’ярі (мпмбйзвм в укмват іпрмозфлмгм бджнак’ярпрва), ларзплдлля ла
«бмйщмві рмфкз» пупнійщлмгм омжвзрку жавегз козє в пмбі фзпйдллі козкілмгдллі озжзкз, цм каырщ вйапрзвіпрщ роалпсмокуварзпя в акруайщлі
козкілмгдллі сакрмоз. В укмват ед
гмпромї алмкії укоаїлпщкмгм пупнійщпрва, кмйз пака кмоайщ прає нодгкдрмк гзпкупії (лд в мпраллы фдогу –
влапйігмк фзпйдллзт, розвайзт и
оіжлмпноякмвалзт
ілсмокауіилзт
какналіи, в рмку фзпйі и рзт, цм пралмвйярщ дйдкдлр рак жвалмї гібозглмї
віилз), ракі жатмгз жгарлі псмокуварз гмгаркмві фзллзкз пмуіайщлмї ланоуедлмпрі, прзкуйяуії пралів соупроауії, розвмелмпрі. Оред, гіяйщліпрщ
кмкіпії ноавгз кмед бурз козкілмгдллмы, нігезвйыварз іплуыфі ра
номгукуварз лмві гдрдокілалрз жймфзллмпрі, ндодгупік – агодпзвлмлапзйщлзущкмї, нмйірзфлмї.
У жв’яжку ж узк пйіг, ла лаху
гукку, взгійзрз гдкійщка укмв жабджндфдлля козкілмймгіфлмї дсдкрзвлмпрі ра, вмглмфап, кілікіжауії козкілмгдллмгм нмрдлуіайу кмгдйщлмї
кмкіпії ноавгз як ілпрзрууії ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі.
1. Мдрмгмймгія гмпйігедлля «іпрмозфлмї ноавгз» кає взтмгзрз ж
лдйіліилмгм, одйярзвлмгм омжукілля
іпрмоії. Ндваекм нмкірзрз, цм гмпйіглзкз гіяйщлмпрі кмкіпіи ноавгз,
вдгуфз кмву ном впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз, ра и пака пдкалрзка
ущмгм пймвмпнмйуфдлля, нодрдлгуырщ
лд рійщкз і лд прійщкз ла впралмвйдлля і мнзп іпрмозфлмгм (томлмймгіфлм
псмокмвалмгм) тмгу нмгіи, пкійщкз ла
имгм нмяплдлля, рмбрм ілрдонодрауіы.
Заивзк бугд кажарз ном рд, цм бугщяка ілрдонодрауія уійкмк жайдезрщ
віг уілліплзт упралмвмк пуб’єкра її
лагалля (ілгзвігуайщлмгм, фз гоунмвмгм, жа ндодкмлалляк фз взоажлзка
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вмйі укмвлмгм агкіліпроармоа) ра взявйяє озпз, ндодгупік, дрзфлмгм. Як
пйухлм ж ущмгм нозвмгу жауваеував
Л. смл Міждп, якцм гйя нозомглзфзт лаук кдеды жлалля є впралмвйдлля кілудвмї галмпрі, сакру, якзи
лд кмед бурз жвдгдлзи гм ілхмгм, рм
гйя гукаліраолзт лаук – уілліплі
пугедлля пуб’єкрів гіяйщлмпрі и ігдї,
цм нмомгеуырщ уі пугедлля [5,
п. 275]. Дм нозкйагу, вмфдвзгщ оіжлзкз (айд лд вжаєкмвзкйыфлзкз, а
рмку – мглмфаплм ноавгзвзкз) бугурщ муілкз гіи СРСР жа накрмк Ріббдлромна – Ммймрмва: ж мглмгм бмку
– бджжандодфлзи акр агодпії цмгм
Пмйщці, ж ілхмгм е – жатіг рзкфапмвмгм вігпулдлля сакрзфлмї кдеі жірклдлля пзй лаузпрпщкмї Нікдффзлз ра
СРСР ж ндвлмы проардгіфлмы кдрмы.
Кмела ж узт нмжзуіи кає вйаплзи
акпімймгіфлзи взкіо, цм лд кмкнйікдлраола мгла мгліи. Їт «жваеувалля» взкагає воатувалля фзллзку
рдкнмоайщлмї
гдпзлтомліжмвалмпрі
пмуіайщлмгм омжвзрку. Сйіг взжларз,
нзпав А. С. Кмлфаймвпщкзи, і пщмгмглі іплуырщ пупнійщпрва, які ндодезваырщ вйаплд Сдодглщмвіффя [6,
п. 112]. Тмку ваорм бурз пвігмкзк
рмгм, цм муілка нмгіи кзлуймгм таоакрдозжуєрщпя взпмкзк прундлдк одйярзвіжку, ж якзк лд кмела лд оатуварзпя, айд якзк фапрм лдтруырщ як у
лаукмвіи гіяйщлмпрі, рак і у ноавмрвмофмпрі, цм лд в мпраллы фдогу жукмвйдлм ймгмудлрозпрпщкмы глмпдмймгієы.
Кмозплзк в ущмку апндкрі бугд
жвдолурзпя гм взплмвків М. МакЛыдла, якзи у пвмїи вігмкіи ноауі
«Гайакрзка Гурдлбдога» гмвмгзрщ, цм
в пдодгмвзці жатіглмї узвійіжауії йыгзла мрмфдла абпроакрлмы, пурм віжуайщлмы рдтлмймгієы, яка жагає мглмоіглзи фап и мглмоіглзи кмлрзлуайщлзи номпріо, гд гіырщ «нозфзлз»,
цм каырщ пвмї лапйігкз, гд одфі оутаырщпя, а нмгії вігбуваырщпя в мкодкзт нймцзлат і у ндвліи нмпйігмвлмпрі. Затігла узвійіжауія пнмлукає кзпйзрз в рдокілат номпрмомвм-фапмвзт
віглмхдлщ і кдталіфлмї кажуайщлмпрі
[7, п. 28]. Цзвійіжауіила гзсдодлуіа-
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уія пнмпмбу кзпйдлля, пнозилярря
гіиплмпрі прайа бджнмпдодглік лапйігкмк омжвзрку клзгмгоукувалля и
смокувалля рак жвалмї йірдоаруомудлрозфлмї куйщруоз. Орозкалля жлалщ
ном мрмфуыфд пдодгмвзцд ж рдкпрів
жукмвйыє таоакрдо пнозилярря пдодгмвзца рдкпруайщлм – томлмрмніфлм,
нмпйігмвлм; фап і номпріо лабуваырщ
таоакрдо йіліилмпрі; пвірмпнозилярря
и мпмбзпріпрщ – соагкдлруырщпя.
Віграк, і пуфапла лаука взжлафдла
кмейзвмпрякз смлдрзфлмгм айсавіру. Як пйухлм ж ущмгм нозвмгу првдогеує М. Мак-Лыдл, іпрмозфла «рмфка жмоу» нодгправйяє пмбмы жакклдлу
пзпрдку, ційщлм нмв’яжалу ж клзгмгоукувалляк; вмла омжквірає ла ґоулрі
бджпвігмкзт дсдкрів нмхзодлля нзпщка ноз вігпурлмпрі куйщруолзт пзй,
жгарлзт їт воівлмваеуварз [7, п. 12].
Віграк, і нмгалля, і пнозилярря іпрмоії в акагдкіфліи лаууі вігбуваєрщпя
йіліилм ж нодрдлжіиліпры ла ндодгбафдлля каибурлщмгм, ж взвдгдлляк
іпрмозфлзт жакмлмкіолмпрди. В ракмку нігтмгі, ндвла оіф, є пдлп. Віл, нмндохд, – жоуфлзи гйя пнозилярря
йірдоаруомудлрозфлмы йыгзлмы, а,
нм-гоугд, – вкмлрмвалзи в номудп
пмуіайщлмгм уноавйілля, нйалувалля.
Ражмк ж рзк, гйя впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз – віл нозгарлзи взкйыфлм ноз впралмвйдллі фапмвмї
нмпйігмвлмпрі гіи ндвлзт мпіб у кзлуймку, цм лд лдпд в пмбі емглмї
ілсмокауії ном гіиплзи жкіпр, якіпрщ
уілліплзт пугедлщ пмуіайщлзт акрмоів.
Такзк фзлмк, гмвмояфз ном впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз, пйіг
карз ла уважі, цм йіліиліпрщ ніжлалля
козє в пмбі жлафлзи кмлсйікрмгдллзи, козкілмгдллзи нмрдлуіай. Поавга – багармвзкіола. Іпрмоія – нмйіваоіарзвла, а лд йіліила, томлмрмніфла
нмпйігмвліпрщ нмгіи, ілгзсдодлрлзт
йыгпщкіи номдкуії. Іпрмоія – уд іпрмоії йыгди. В ракмку оакуопі алайіжу,
якзи кдрмгмймгіфлм взявйяє пдбд ла
нмоубіееі пзлдогдрзкз, лммпсдозжку
ра дкжзпрдлуімлайіжку, гдкаорівпщкд
cogito ergo sum и нмгайщхі кмлмрауії
жа калрівпщкмы йілієы аогукдлрауії

одайщлмпрі кзпйдллєвзт ноакрзк,
лабуваырщ взляркмвмї жлафуцмпрі.
Ваейзвм омжукірз: пзпрдка гзпкуопзвлзт, уілліплзт, пкзпймвзт кммогзлар, в якіи кзпйзрщ йыгзла взжлафає лд номпрм лабіо жлафзкзт гйя лдї
сакрів ж її езрря ра жлафзкмгм гйя
лдї кзлуймгм. Вмла – взжлафає паку
мпмбзпріпрщ. Зандодфдлля е вкажалзт
пкйагмвзт її упралмвмк, гзпнмжзуіи,
лавірщ якцм гмвмозрз ном гдкмлпроукуіы рак жвалзт пмуіайщлзт кісів, –
мжлафає гдкмлпроукуіы и пакмї мпмбзпрмпрі, пномпрувалля її одайщлмпрі.
В гдкмкоарзфлмку, йібдоайщлмку
пупнійщпрві – уд урмнія, жагафа, цм в
нозлузні одайіжмвала бурз лд кмед.
Якцм е рака жагафа правзрщпя, рмбрм
взжлафаєрщпя кдра омжвілфувалля
кісів омпіипщкмї номнагалгз (в рмку
фзпйі и ном нозфзлз кмлсйікру), –
уд лд бійщх як номяв нмнуйіжку в
гдоеавлмку уноавйіллі.
Рмжвілфувалля кісу нозлузнмвм
лд кмед бурз жвдгдлд рійщкз гм взкйагдлля мбґоулрувалля, пзпрдкз
аогукдлрів лдноавгзвмпрі имгм ігдї,
жкіпру. Помбйдка нмйягає в рмку, цм
кісз – лд йзхд лдноавгзві іпрмоії ж
езрря йыгди; уд – смока пвігмкмпрі,
жкіла якмї взкагає ндвлмї двмйыуії
уілліплзт лапралмв, нігкоінйдлзт
вігнмвіглзк пмуіайщлзк гмпвігмк.
Поз ущмку пйіг жваеарз и ла рд, цм
кісмймгіфла пвігмкіпрщ – озгігла, а
рмку бугщ-які пномбз нмоухзрз її
сулгакдлр мбмв’яжкмвм лаоаеарзкурщпя ла пуномрзв. В ущмку кмлрдкпрі С. Л. Рубілхрдил вйуфлм нігкіфає (кмвмы мозгілайу): «Мзсмймгзфдпкмку аотазфдпкмку пмжлалзы
пвмипрвдллм родрзомварщ одайщлши
пмводкдллши кзо как кзо, уроарзвхзи гмвдозд, как кзо урмкзрдйщлши
з гмкуфйзвши, воаегдблши нодегд
впдгм рдк, фрм мл нмпрмяллм з лапрмифзвм родбудр мпкшпйдлзя. А какми пкшпй в рмк, фрм лдйщжя нмлярщ з
мпкшпйзрщ оаж з лавпдгга?» [8, п. 87].
Пдодбувалля е жлафлмї кійщкмпрі
йыгди ла рдозрмоії і АРК, і ОРДЛО
ніг нмпріилзк, ндокалдлрлзк, багармкалайщлзк
номнагалгзпрпщкзк
внйзвмк, пноякмвалзк ла смокувал-
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ля и нігрозкалля езррєгіяйщлмпрі
пмуіайщлзт кісів, цм кікікоуырщ ла
ґоулрі оагялпщкзт ігдмймгіфлзт наррдолів, взкйзкає гм езрря вдйщкз
пндузсіфлзи, айд, рзк лд кдлх, одайщлзи взкіо пмуіайщлзт, гзпкуопзвлзт ноакрзк, взкіо пмуіайщлмгм бурря
і пзпрдкз пвірмпнозилярря. І лд іплує
хвзгкзт лдоднодпзвлзт рдтлмймгіи
имгм гдкмлпроукуії. Опраллє – є
пноавмы розваймы, кмніркмы, омжоатмвалмы ла нозомглу жкілу нмкмйілщ
жа укмв: а) нознзлдлля нігезвйдлля
вігрвмодлля ракзт кісів. Змкодка, –
фдодж дйікілауіы вігнмвіглзт ноакрзк
озруайщлм-пзквмйіфлмгм
жлафдлля;
б) првмодлля ра ноакрзфлд вномвагедлля у пмуіайщлу гіяйщліпрщ (ндодгупік – в ілпрзрурз пмуіайщлмї
нак’ярі) айщрдоларзвлмї, нігкоінйдлмї
пзпрдкмы нмруелзт лаукмвзт аогукдлрів каорзлз кзлуймгм, ж вігнмвіглмы номдкуієы ла рдндоіхлє и каибурлє. Ваейзвм жабджндфзрз пнагкмвіпрщ ра ндопндкрзвліпрщ ігдї омжвзрку укоаїлпщкмгм лаомгу и гдоеавлмпрі лд як «гмймгм» жандодфдлля ла
номрзвагу кважілаукмвзк пурм гджілрдгоарзвлзк
нмйірзкмкалінуйярзвлзк номдкрак, айд як
мбґоулрмвалмї кмлуднуії пакмгмпрарлмпрі и влуроіхлщм пакмгдрдокілмвалмї укоаїлпщкмї нмйірзфлмї лауії. В
ущмку, вваеаєкм, нмйягає гукаліпрзфлзи пдлп ндодтіглмгм ноавмпуггя,
жмоієлрмвалмгм ла оділрдгоауіы йыгпщкмгм канірайу, а лд йзхд рдозрмоіайщлзт, нмйірзфлзт арозбурів гдоеавз, її пувдодлірдру.
У жв’яжку ж узк, мплмвлмы кдрмы
гіяйщлмпрі кмкіпії ноавгз в Укоаїлі
кає прарз впралмвйдлля нмгіи, ж мнзпмк, какпзкайщлм ілгзсдодлрлзк гм
бугщ-якзт уілліплзт пугедлщ (жа взкйыфдлляк ноавмвмї акпімймгії), а
лагрм в пупнійщлм-нмйірзфліи нймцзлі. Тмбрм, уд кає бурз лд акпімймгіфлзи, а ндодваелм сакрмймгіфлзи гмпвіг, пноякмвалзи ла нмгмйалля кмлкуоуыфмї вікрзклмпрі, прзгкарзжауії,
взжлалля едорв кмлсйікру и нозкзодлля.
2. Воатувалля ра кілікіжауія гії
сакрмоу кмлкуодлрлмї вікрзклмпрі,
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цм пралмвзрзкд гмгаркмвзи фзллзк
жагмпродлля пупнійщлмї ланоуедлмпрі
ноз взомбйдллі кмлпмйігмвалмї нмжзуії цмгм кзлуймгм. Піг кмлкуодлрлмы вікрзкліпры нозилярм омжукірз
жагайщлу рдлгдлуіы прмоіл кмлсйікру
кмлкуоуварз іж пмбмы жа нмфурря вікрзклмпрі, едормвлмпрі [9; 10]. Цзк
ед рдокілмк мнзпуырщпя и жупзййя
фйдлів гоун, цм бдоурщ уфапрщ в лапзйщлзущкзт кмлсйікрат, які пноякмвалі ла взноавгалля вйаплзт емопрмкзт гіи, мпкійщкз їт гоуна (ілгоуна абм кз-гоуна) лібзрм проаегає
абм нмпроаегайа бійщхд в кмлсйікрі,
ліе гоуна пуномрзвлзка (аур-гоуна
абм вмлз-гоуна). Такі жупзййя йзхд
нмпзйыырщ дпкайауіы кмлсйікрів і
ндодхкмгеаырщ їт кзолмку водгуйываллы [11, п. 40].
Мапмві акуії номрдпру, цм вігбувайзпя номрягмк йзпрмнага 2013 –
йырмгм 2014 оо., алдкпія АРК, а мпмбйзвм – розваыфд жбомилд номрзпрмялля в ОРДЛО нмв’яжалі ж капмвмы
едормвліпры. Цди роагіфлзи ндоімг
лмвірлщмї іпрмоії лахмї гдоеавз пуномвмгеуєрщпя смокувалляк ра акрзвлзк нмбурувалляк вігнмвіглзт
куйщруолзт сдлмкдлів. Віггалля лайделмї нмфдпрі и нмвагз гм нак’ярі
ном жагзбйзт у кмлсйікрі, а ракме
хзомкд кмйм имгм едорв (гм якмгм
втмгярщ і влуроіхлщм ндодкіцдллі
мпмбз, і омгзфі жагзбйзт, роавкмвалзт и ілхі кардгмоії, які жажлавайз
кардоіайщлмї фз кмоайщлмї хкмгз
фдодж кмлсйікр) пнмлукає и в нмгайщхмку пнмлукарзкд гм езрря дкмуіилм оджмлалплі (у ндвлмку омжукіллі дніфлі жа пвмїк таоакрдомк, а
рмку кісіфлі жа смокмы, внйдрдлі у
жагайщлзи куйщруолзи кмлрдкпр, имгм
гзлакіку) пкйагмві нмйірзфлмї и кмоайщлмї капмвмї пвігмкмпрі. Фулкуімлайщлм алаймгіфлі номудпз вікрзкіжауії вігбуваырщпя и ж бмку рзт, трм
нігрозкує ігды и одезкз сакрзфлмгм лджакмллмгм уноавйілля в ОРДЛО. Тмку, кдоуыфзпщ взкйагдлзкз
взцд кдрмгмймгіфлзкз лапралмвакз,
кмейзвм првдогеуварз, цм кмкіпія
ноавгз кає жабджндфзрз: а) лайделу
нмвлмру пвмєї гіяйщліпрщ, цм ндодг-
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бафає впралмвйдлля сакрів нмоухдлщ
и взжлалля едорв гіяйщлмпрі як лджакмллзт жбомилзт смокувалщ, одгуйяолзт жбомилзт пзй РФ, рак і Збомилзт пзй ра Науімлайщлмї гваогії
Укоаїлз. Ваейзвмы пкйагмвмы уієї
омбмрз,
яка
вед
жгіиплыєрщпя
Цдлромк гмкукдлрувалля Укоаїлпщкмї Гдйщпілпщкмї пнійкз ж ноав йыгзлз, пйіг взжларз вдгдлля бажз галзт
вмєллзт жймфзлів, едорв кмлсйікру, а
ракме пкйагалля ілрдоакрзвлзт кан
нак’ярі. Вмглмфап, гдоеава лд жабджндфує смокувалля і вдгдлля вігнмвіглзт прарзпрзфлзт капзвів, жмкодка
цмгм едорв пдодг узвійщлмгм лапдйдлля у жмлі кмлсйікру, цм ваорм
вваеарз пуррєвзк лдгмйікмк у ніггмрмвуі гм одайіжауії ндодтіглмгм ноавмпуггя в уіймку; б) пнозялля бджнмпдодглщмку кмлракру нодгправлзків
гоун кмлсйікру, пноякмвалмку ла їт
нозкзодлля.
3. Воатувалля и кілікіжауія гії
сакрмоів вігфуедлмпрі и прзгкарзжмвалмпрі лапдйдлля ОРДЛО, влуроіхлщм ндодкіцдлзт и гдякзт ілхзт
кардгмоіи мпіб. Такзкз сакрмоакз є:
а) лаявліпрщ «йілії омжкдеувалля»,
цм лд йзхд сіжзфлм, а и кдлрайщлм
гджілрдгоує
лапдйдлля
Укоаїлз;
б) пндуіайщлі, вігкіллі віг жагайщлзт
ра в жлафліи кіоі гзпкозкілауіилі
ноавмві номудгуоз нозжлафдлля пмуіайщлзт взнйар (в рмку фзпйі и ндлпіи) ра кмлромйы жа їт жгіиплдлляк
гйя влуроіхлщм ндодкіцдлзт мпіб,
цм впралмвйыырщпя, жмкодка, Пмпралмвмы КМУ «Ддякі нзралля жгіип-

лдлля пмуіайщлзт взнйар влуроіхлщм
ндодкіцдлзк мпмбак» віг 08.08.2016 о.
№ 365; гзпкозкілауіилі мбкдедлля у
взбмофзт ноават рмцм; в) пндузсіфлзи гзпкуоп – мпмбйзві кмвйдллєві
жапмбз нмжлафдлля, влуроіхлщм ндодкіцдлзт мпіб, лапдйдлля ОРДЛО ра
одхрз рдозрмоіи Укоаїлз ж мглмгм
бмку, а ж ілхмгм – нозтзйщлзків оіжлзт жмвліхлщмнмйірзфлзт куопів,
бафдлля и муілкз оагялпщкмгм кзлуймгм лахмї коаїлз.
Пігпукмвуыфз, жажлафзкм, цм гіяйщліпрщ кмкіпії ноавгз і впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз жагаймк – лд
пурм одгімлайщла номбйдка; вмла –
жагайщлмгдоеавла; жбомилд номрзпрмялля, лдтаи і іліуіимвалд, нігрозкувалд, жгіиплывалд РФ – йзхд мкодкзи, лаибійщх ламфлзи, бмйіплзи гйя
впщмгм укоаїлпщкмгм пупнійщпрва, айд
мкодкзи номяв пралу имгм алмкії,
ндокалдлрлмгм, лдвзоіхдлмгм віг
нмфарку номгмймхдлля лджайделмпрі
Укоаїлз кмоайщлм-нмйірзфлмгм кмлсйікру. Бдж имгм нозлузнмвмгм взоіхдлля впралмвйдлля іпрмозфлмї
ноавгз кає таоакрдо номудпу, мбкдедлмгм ндодваелм сакрмймгіфлзк, а
лд акпімймгіфлзк гмпвігмк. Акруайщлзкз ланоякакз нмгайщхзт гмпйігедлщ пйіг вваеарз угмпкмлайдлля
жлалля ном укмвз козкілмймгіфлмї
дсдкрзвлмпрі гіяйщлмпрі кмкіпії ноавгз в Укоаїлі, її вжаєкмгії ж лауімлайщлзкз ра кіелаомглзкз пугмвзкз
могалакз.
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Ооймв Ю. В. Козкілмймгіфлі жапагз впралмвйдлля іпрмозфлмї ноавгз як ланояку ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі
Срарря нозпвяфдла омжомбуі козкілмймгіфлзт жапаг впралмвйдлля іпрмозфлмї
ноавгз як дйдкдлру рдмодрзфлмї кмгдйі ндодтіглмгм ноавмпуггя в Укоаїлі. Впралмвйдлм ра лагалм мнзп номглмжмвалзк козкілмгдллзк озжзкак гіяйщлмпрі кмкіпії ноавгз. Заномнмлмвалі ра мбґоулрмвалі укмвз жабджндфдлля козкілмймгіфлмї дсдкрзвлмпрі їт гіяйщлмпрі.
Кйыфмві пймва: ндодтіглд ноавмпуггя, іпрмозфла ноавга, кмкіпія ноавгз, козкілмгдллзи озжзк, козкілмймгіфла дсдкрзвліпрщ.

Ооймв Ю. В. Козкзлмймгзфдпкзд мплмвш упралмвйдлзя зпрмозфдпкми ноавгш
как ланоавйдлзя ндодтмглмгм ноавмпугзя в Укоазлд
Срарщя нмпвяцдла оажоабмркд козкзлмймгзфдпкзт мплмв упралмвйдлзя зпрмозфдпкми ноавгш как ъйдкдлра рдмодрзфдпкми кмгдйз ндодтмглмгм ноавмпугзя в Укоазлд.
Упралмвйдлм з галм мнзпалзд номглмжзоудкшк козкзлмгдллшк озпкак гдярдйщлмпрз
кмкзппзз ноавгш. Подгймедлш з мбмплмвалш упймвзя мбдпндфдлзя козкзлмймгзфдпкми ъссдкрзвлмпрз зт гдярдйщлмпрз.
Кйыфдвшд пймва: ндодтмглмд ноавмпугзя, зпрмозфдпкая ноавга, кмкзппзя ноавгш, козкзлмгдллши озпк, козкзлмймгзфдпкая ъссдкрзвлмпрщ.

Orlov Y. Criminological bases of ascertaining historical truth as a concept of
transitional justice in Ukraine
The article is devoted to elaboration of criminological bases of ascertaining historical
truth as a concept of transitional justice in Ukraine. It substantiates that in conditions of
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vigorous anomy of Ukrainian society, when morality itself becomes an issue of debate,
measures of ascertaining historical truth based on ideological dominance, rigidity are able
to form additional factors of social tension, stimulation of frustrative states, anxiety. The
article proposes and substantiates conditions of guaranteeing criminological efficiency of
the Commission of Truth activity.
Key words: transitional justice, historical truth, the Commission of Truth,
criminogenic risk, criminological efficiency.
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Reflexes and automatisms as features of
insanity in criminal doctrine: guilty or not?
The problem of defining sanity or
insanity of a person has been very
topical for the all times of existents
criminal relations. That is why,
nowadays, a lot of scientists are trying
to find a consensus in defining the
main features of insanity of the offence.
In the domestic science more and more
scientists raise such controversial
questions which, according to their
thoughts, have some features of
insanity. We are talking about such
processes
like
―reflexes‖
and
―automatisms‖, both of which are quite
to be fully researched as physiological
phenomena and all this information can
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help us to show all the aspects of this
processes.
Such researches a little bit broaden
horizons in investigations according to
availability or absence of the features of
the elements of criminal law, or to the
influence of some factors on providing
conscious and volitional control in
their behavior. That is why actions as a
part of objective side of the offence in
most of cases are considered not just as
an exteriority of active or passive
expression of human behavior, but also
as a way to show the conscious and
volitional nature of the act in criminal
law. In other words, if the behavior of a
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person was out of conscious and
volitional control, in most cases it is
said about the absence of the deed in
criminal definition of this word. Such
interpretation of this feature of the
objective side of the offence shows us
the influence of the different factors on
the intellectual and volitional activities
of individuals. Also, such definition
gives an opportunity to the scientists
to say about the absence of this
objective feature in case if the behavior
of the person was caused by the action
of reflexes or automatisms. [1, p. 47; 2,
p. 102; 3, p. 47–48].
The researches of physiologists and
psychologists can prove that one of the
main reasons of involuntary acts, which
is out of the conscious and volitional
control of an individual is the
mechanism of the act of reflex.
Involuntary acts of an individual occur
by the influence of some signal, which
is getting out from the peripheral
nervous system. Such acts can be both
innate either acquired. Physiological
foundation of involuntary acts is a
mechanism of unconditioned reflexes,
but on the other hand, acquired
involuntary
acts
base
on
the
mechanism of conditioned reflex [4,
p. 113–114].
Reflex is the simplest form of
behavior which is, by the way, is a
reaction of the body to a stimulus
together with the nervous system.
Reflex is directly connected with a
stimulus which is by the review of
causational is the direct reason of first
one. A part of innate unconditioned
reflexes dies in the process of maturing
of the nervous system of an individual,
appearing only in certain pathologies,
others accompany the person all her
life. That is why, any person it doesn’t
have any sense whether it would be an
adult or a child, any person would
react with blinking, when the wind
blow directly in the face of an
individual. Because of innate reflex, the
sensitive surface of on eye is protected
from potentially dangerous items.
Reflex is an automatic response to a
stimulus that occurs without prior

assessment of cognitive stimulus and
does not include a conscious choice of
behavior [5, p. 44;].
If we appeal to reflexes more
thoroughly, we can conclude that by
the physiology, reflexive behavior is
significantly differ in its internal
regulatory mechanisms from the
behavior of a mentally sick person, but
by the basis of criminal law none of
these behaviors cannot be defined as
such, which is held under conscious
and volitional control of an individual.
Such
manifestations
of
inner
psychological regulations of a behavior
of mentally sick person which can have
sense for psychologists can have no
criminal and law sense which give
grounds to state that act, committed by
such an individual who got no
volitional
control.
Psychological
analysis of reflective activity gives us
grounds to prove that such activity
usually happens out of conscious and
volitional control of an individual. In
most cases of the mechanism of
committing reflective act, individual
can`t not just control actions but also
conscious them. Because according to a
psychology, reflex is one of the reasons
of involuntary acts, which occur out of
conscious and willing control of a
person, and from the positions of
criminal law, such individual can’t be
considered as a sane person in relations
to such acts.
Therefore, if we admit that reflex is
a reason because of which an individual
loses ability to carry out conscious and
voluntary control to the actions of a
person, it can be included to the
reasons of insanity. But in the same
moment the majority of domestic
scientists admit that impulsive and
instinctive behavior and also acts
which were caused by automatisms
have
another
biological
nature
comparing to reflective behavior, which
doesn’t let us to refer such acts as types
of involuntary behavior. We have to
admit that reflective behavior has much
difference from the behavior which is
under conscious control, which can’t
be characterized with purposeful
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character. Also, one of the meaningful
points of criminal law is that both a
behavior which is under actual
influence, either a behavior which is
under
purposeful
conscious
and
voluntary control has the same
meaning. It is common that according
to the second type of behavior we can
say about establishing such type of
involuntary form of guilt as criminal
negligence. Unlike the reflective
actions,
which
are
naturally
uncontrolled actions as a reaction of an
individual on some stimulus, the
behavior of an individual who is
potentially under conscious and
volitional control, with some attention
could realize and control it at the
moment of committing a crime.
Also, we need to look though some
international experience, such as
establishment of the automatism in the
American legal system. There are a lot
of works of scientists according this
topic and due to all this researches,
there were a reform in the definition of
reflexes and automatisms beyond the
legislators according to criminal
science. For instance, the Law
Commission`s Criminal Code Bill
(1989)
provides
an
interesting
definition of ―automatism‖, one which,
if it were ever to be adopted, would
change the present law. Clause 33(1)
states that ―a person is no guilty of an
offence if‖:
(a) He acts in a state of
automatism, that is, his act is a reflex,
spasm or convulsion; or occurs while he
is in a condition (whether of sleep,
unconsciousness, impaired consciousness or otherwise) depriving him of
effective control of his act; and
(b) The act or condition is the
result neither of anything done or
omitted with the fault required for the
offence nor of voluntary intoxication.
The inclusion of ―sleep‖ as one of
the causes of automatism involves a
reversal of the Court of Appeal decision
in Burgess that that a sleepwalker is
legally ―insane‖ and a tacit approval of
the Supreme Court of Canada`s
decision in Parks.
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(a) He is physically incapable of
acting in the way required; and
(b)His being so incapable is the
result neither of anything done or
omitted with the fault required for the
offence nor of voluntary intoxication.
Psychologists
ascribe
to
involuntary actions not only acts which
were caused by reflexes, but also
automatisms. According to the points
of physiology, automatism is an ability
of organs, some cells or tissues to
rhythmic activity beyond the obvious
bond with external stimuli [6, p. 21].
Atomization
of
functions
is
considerable and essential feature of
many mental processes like thinking,
perception, speaking, memory and
others. And violation of it can paralyze
the normal course of mental processes.
Automatism hones and facilitates
different types of activities by the line
of mental and physical processes
serving senior forms of couscous
activity. Mechanisms of psychic
automation deprive consciousness of
continuous
monitoring
and
of
unnecessary control for each piece of
the behavior of an individual [6,
p. 129–130].
In some cases according to the
particular situation, automatisms can
be treated as a behavior of an
individual which is happening both
beyond
actual
either
potential
conscious and volitional control. If we
analyze the mechanism of formation of
automatism, we can see that in fact,
such mechanism is quite similar to
reflexes`s one.
To give some more points of
insanity we need to look deeply to the
consequences of automatisms. Automatistic actions are generally accepted
as a category of involuntary act for
purposes
of
abrogating
criminal
culpability. A difficulty common to
automatism cases is that the individual
appears to be acting in a deliberate way,
even performing complex tasks. While
some inapposite comments regarding
automatism and unconsciousness as
direct synonyms exist, the better view is
that both are types of involuntary acts,
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but not identical or entirely overlapping
[9, p. 86–92].
This is because automatistic
behavior can occur in individuals who
are conscious, as meaning being awake
and aware (which in common parlance
would signify consciousness), but their
actions are otherwise involuntary for
criminal law purposes. To explain this,
the reference earlier to the internal
component of actus reus is relevant.
When one is acting automatistically, he
is engaged in action in the literal sense.
The mental concepts of will, choice,
and control are instrumental here. Only
by including a mental element in the
voluntary act element can cases be
explained in which the actus reus is
negated when defendants’ actions
involve some type of a conscious state,
such as somnambulism, convulsion,
epileptic seizure, or reflex. Hence,
commentators
have
sensibly
demonstrated that any assumption of a
dichotomous
division
between
conscious and unconscious states is
flawed since there are multitudinous
degrees of consciousness for purposes of
determining whether one is exercising
will and control. When one acts
reflexively, he may be consciously
aware of his body movements but
without having the ability to control
them. For example, when a doctor uses
a rubber instrument to sharply tap a
patient’s patellar tendon as his lower
leg is loosely hanging, the patient may
consciously
observe—but
cannot
control—the knee jerk in a reflexive
action. The muscular reflex results from
the autonomic nervous system rather
than a movement triggered by mental
will.
The
point
is
that
the
phenomenology of control (the feeling
of controlling one’s actions) is lacking.
Automatism has thus been more
appropriately
defined
as
the
―performance of acts by an individual

without his awareness or conscious
volition.‖ Perhaps, then, the better
view is that automatism does not
require complete unconsciousness but
rather
a
sufficiently
impaired
consciousness. There has been doctrinal
confusion in other common law
countries
about
whether
to
differentiate, for criminal culpability
purposes, based on the source of the
automatism at issue. Automatism may
result from physical conditions such as
epilepsy,
organic
brain
disease,
concussion, hypoglycemia, or from a
mental condition such as an acute
emotional disturbance. 86 Common law
countries outside the U.S. have
distinguished between sources by what
has been termed sane automatism from
insane automatism. American courts
have generally not adopted the sane
versus
insane
automatism
categorization per se, though there is
some recognition that automatism may
have internal (mental, or emotional)
origins, or may be externally caused. As
one court noted, automatism ―does not
necessarily arise from a mental disease
or defect but always contain a mental
component in the form of loss of
cognitive
functioning.‖
However,
American courts at times seem
confused by the mental component to
the voluntary act element [8, p. 144–
160].
Therefore, according to abovementioned,
the
psychologically
grounded mechanism of activity of
reflexes and automatisms can prove
that
this
factors
influence
on
intellectual and volitional activity of an
individual and exlude in some cases its
ability to ensure conscious and
voluntary control of his behavior. So,
we have all the grounds to prove that
these factors should be referred to the
causes of insanity.
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Кардозлфук К. В., Сніоіл В. Г. Рдсйдкпз ра аврмкарзжкз як пкйагмві мжлакз
лдмпуглмпрі в козкілайщлм-ноавмвіи гмкрозлі: взлуварзи фз лі?
У праррі взпвірйдла номбйдка квайісікауії лдвзлувармпрі йыгди, мбвзлувафдлзт
у пкмєллі жймфзлу в укмват кзкмвійщлзт номудпів, ракзт як одсйдкпз і аврмкарзжкз.
Бійщх рмгм, кз омжгйялдкм кіелаомглзи гмпвіг і нмоівляєкм взжлафдлля узт номудпів в оіжлзт жакмлмгавфзт пік'ят. Коік рмгм, в жакмлмгавфмку одгуйываллі ракзт взнагків іплує номбйдкарзка, рмку лак нмроіблм гйзбхд взвфзрз уы рдку. Пзралля
мпуглмпрі, абм лдмпуглмпрі мпмбз лікмйз лд врpафайз пвмєї акруайщлмпрі нpмрягмк
упщмгм іплувалля кpзкілайщлзт нpавмвіглмпзл. Сакд фдpдж уд, багарм лаукмвуів ла
пщмгмглі лакагаырщпя гіирз гм кмлпдлпупу в нзраллі взжлафдлля кйыфмвзт мжлак лд
мпуглмпрі пуб’єкрів кpзкілайщлмгм нpава. У вірфзжляліи лаууі впд бійщхд вфдлзт ніглікаырщ кмлрpмвдpпіилі нзралля, які ла їт гукку каырщ впд гйя рмгм, цмб прарз взжлафайщлзкз мжлакакз лдмпуглмпрі. Сакд нpм ракі явзца як «pдсйдкпз» ра «аврмкарзжкз» і нігд кмва, агед ла галзи кмкдлр уі сіжімймгіфлі явзца вед гмпзрщ гмпйігедллі вфдлзкз ра уі галлі гдцм вігкpзваырщ лак мфі ла сіжімймгіы узт гіи. Впд
бійщхд вфдлзт ймбіыырщ галі рвдpгедлля, які вед гмпзрщ гавлм є жагайщлмы
нpакрзкмы в кpаїлат Євpмнз ра Снмйуфдлзт Шрарат Акдpзкз, гд фдpдж рак жвалу
«глуфкіпрщ» жакмлмгавпрва, влдпдлля ндвлзт лмвдй гм нpакрзфлзт лмpк квайісікауії
жймфзлу є гмпзрщ бугдллмы, ла вігкілу віг лахмгм жакмлмгавпрва, гд лд жваеаыфз ла
нpмудпз гукаліжауії ра йібдpйіжауіы пзпрдкз кpзкілайщлм-нpавмвзт віглмпзл,
кpзкілайщлд нpавм Укpаїлз впд цд мбряедлд кpзкілайщлзк кмгдкпмк Укpаїлпщкмї
PСP 1960 pмку. Щд бійщхмї акруайщлмпрі галмї нpмбйдкарзкз є рд, цм взжлалля аврмкарзжків ра pдсйдкпів мглзкз жі пкйагмвзт мжлак лдмпуглмпрі кмеурщ гарз нігправз првдpгеуварз сакр, цм жймфзлз бугурщ лабуварз бійщх ндpпмлісікмвалмгм
таpакрдpу, жагйя бійщхмї мб’єкрзвлмпрі ра кілікіжауії нмтзбмк нpз pмжгйягі
кpзкілайщлмгм нpмвагедлля. З ілхмгм бмку, вігпурліпрщ узт лмpк гайщкує pмжвзрмк
кpзкілайщлмгм жакмлмгавпрва Укpаїлз як гдкмкpарзфлі кpаїлз, агед гайі бугурщ жкайщмвалі ндвлі нігправз, які гаырщ првдpгеуварз, цм мпмба лд кмед кдpуварз пвмїкз
гіякз, pмжpатмвуварз нpм лапралля ндвлзт лапйігків ра баеарз їт, рмку галд нзралля
і лд ндpдпрає бурз акруайщлзк нpмрягмк гмвгмгм фапу.
Кйыфмві пймва: лдвзлуваріпрщ, одсйдкпз, аврмкарзжкз, ноавмнмоухдлля, «actus
reus», влуроіхля пкйагмва.
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Кардозлфук К. В., Снзозл В. Г. Рдсйдкпш з аврмкарзжкш как мпмбдллмпрз
лдвзлмвлмпрз в козкзлайщлмк ноавд: взлмвдл зйз лдр?
В прарщд вшпвдрйдла номбйдка квайзсзкаузз лдвзлмвлмпрз йыгди, мбвзлядкшт
в пмвдохдлзз нодпрунйдлзя в упймвзят лдномзжвмйщлшт номудппмв, ракзт как одсйдкпш з аврмкарзжкш. Бмйдд рмгм, кш оаппкмрозк кдегулаомглши мншр з поавлзк
мнодгдйдлзя ързт номудппмв в оажлшт жакмлмгардйщлшт пдкщят. Комкд рмгм, в жакмлмгардйщлмк одгуйзомвалзз ракзт пйуфадв пуцдпрвудр номбйдкарзка, нмърмку лак
луелм гйубед зжуфзрщ ъру рдку.
Кйыфдвшд пймва: лдвзлмвлмпрщ, одсйдкпш, аврмкарзжк, ноавмлаоухдлзд, «actus
reus», влуродлляя пмправйяыцая.
Katerynchuk K., Spirin V. Reflexes and automatisms as features of insanity in
criminal doctrine: guilty or not?
The article defines the problem of the qualifications of insanity of people who were
accused in committing a crime in condition of involuntary processes such as reflexes and
automatisms. Moreover we will look through international experience and compare the
definitions of that processes in different legislative families. Also, it there is a problem in
legislative regulation of such cases, so we need to look deeper on this topic.
Key words: insanity, reflexes, automatisms, offence, «actus reus», the internal
component.
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Характеристика деяких обставин,
що виключають злочинність діяння
За гдякзт мбправзл кмйм гіялщ жа
пвмїкз жмвліхлікз озпакз, мпмбйзвм
жа жанмгіялмы хкмгмы, каырщ мжлакз
пупнійщлм лдбджндфлзт ра номрзноавлзт, айд лд є ракзкз. Такі гії, жа лаявлмпрі мбправзл, ндодгбафдлзт жакмлмк, лд є жймфзлмк, а мпмба, яка їт
вфзлзйа, лд нігйягає козкілайщліи
вігнмвігайщлмпрі.
Оглзкз ж ракзт гіи є лдмбтігла
мбмомла. Вігнмвіглм гм ф. 1 пр. 36
Козкілайщлмгм Кмгдкпу Укоаїлз (гайі
— КК Укоаїлз), лдмбтіглмы мбмомлмы
взжлаырщпя гії, вфзлдлі ж кдрмы жатзпру мтмомлывалзт жакмлмк ноав ра
ілрдодпів мпмбз, яка жатзцаєрщпя, абм
ілхмї мпмбз, а ракме пупнійщлзт ілрд-
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одпів ра ілрдодпів гдоеавз віг пупнійщлм лдбджндфлмгм нмпягалля хйятмк
жанмгіялля рмку, трм нмпягає, хкмгз,
лдмбтіглмї і гмпрарлщмї в галіи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм вігвдолдлля фз
нознзлдлля нмпягалля, якцм ноз
ущмку лд буйм гмнуцдлм ндодвзцдлля кде лдмбтіглмї мбмомлз.
Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу є
нозомглзк і лдвігфуеувалзк, а ракме абпмйырлзк ноавмк йыгзлз.
Кмелзи гомкагялзл кає ноавм ла
лдмбтіглу мбмомлу лджайделм віг
кмейзвмпрі жвдолурзпя жа гмнмкмгмы
гм могалів вйагз абм нмпагмвзт мпіб
гйя вігвдолдлля абм нознзлдлля нмпягалля [1, c. 27].
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Поавм ла лдмбтіглу мбмомлу взлзкає йзхд жа лаявлмпрі вігнмвіглмї
нігправз, якмы є вфзлдлля пупнійщлм
лдбджндфлмгм нмпягалля, цм жукмвйыє у рмгм, трм жатзцаєрщпя, лдмбтігліпрщ у лдгаилмку имгм вігвдолдллі абм нознзлдллі хйятмк жанмгіялля хкмгз рмку, трм нмпягає [2,
п, 115].
Ця нігправа лдмбтіглмї мбмомлз
пкйагаєрщпя ж гвмт дйдкдлрів: пупнійщлм лдбджндфлмгм нмпягалля і лдмбтіглмпрі в имгм лдгаилмку вігвдолдллі абм нознзлдллі.
Піг пупнійщлм лдбджндфлзк нмпягалляк омжукіырщ нмпягалля ж бмку
мпмбз, ла цм ноякм вкажує ф. 1 пр. 36
КК. Пмпяглурз – мжлафає пномбу жанмгіярз хкмгу. Тмбрм, кмйм ноавммтмомлывалзт ілрдодпів, цм кмеурщ
бурз мб’єкрмк нмпягалля, є ноакрзфлм лдмбкдедлзк.
Оглак пйіг жажлафзрз, цм гія, цм
лд є пупнійщлм лдбджндфлмы, жа емглзт мбправзл лд кмед жукмвзрз ноавм ла лдмбтіглу мбмомлу.
Доугзк дйдкдлрмк, цм таоакрдозжує нігправу лдмбтіглмї мбмомлз, є
лаявліпрщ у рмгм, трм жатзцаєрщпя,
лдмбтіглмпрі в лдгаилмку вігвдолдллі
абм нознзлдллі лаявлмгм пупнійщлм
лдбджндфлмгм нмпягалля. Така лдмбтігліпрщ взлзкає у оажі, якцм жвмйікалля ж бмку рмгм, трм мбмомляєрщпя,
в жанмгіяллі хкмгз рмку, трм нмпягає,
жагомеує лдгаилмы і явлмы хкмгмы
гйя ноавммтмомлывалзт ілрдодпів.
Оред, лагаыфз гомкагялак ноавм ла
лдмбтіглу мбмомлу, жакмл кає ла уважі йзхд ракі взнагкз жатзпру, жа якзт
гомкагялзл жкухдлзи лдвігкйаглм
жанмгіярз хкмгу рмку, трм нмпягає, ж
рзк, цмб вігвдолурз абм нознзлзрз
нмпягалля ра дсдкрзвлм жгіиплзрз
жатзпр [1, п. 116].
Такме, ф. 1 пр. 36 КК Укоаїлз,
ндодгбафдлм мжлакз лдмбтіглмї мбмомлз, які взжлафаырщпя і рдмоієы
козкілайщлмгм ноава, гм якзт віглмпярщпя:
– кдра мбмомлз. Кілудвмы кдрмы
лдмбтіглмї мбмомлз є жатзпр ноавммтмомлывалзт ілрдодпів абм ноав мпмбз, цм мбмомляєрщпя, ілхмї мпмбз,

гомкагпщкзт ілрдодпів абм ілрдодпів
гдоеавз віг пупнійщлм лдбджндфлмгм
нмпягалля. Дйя взжлалля мбмомлз
ноавмкіолмы гмпрарлщм, цмб мпмба,
яка мбмомляєрщпя, гіяйа пакд ж уієы
кдрмы, і жмвпік лд мбмв’яжкмвм, цмб
її буйм сакрзфлм гмпяглурм (ланозкйаг, мпмба, яка мбмомляєрщпя, жанмгіяйа рмку, трм нмпягає, хкмгу, номрд лд жкмгйа нознзлзрз нмпягалля,
цм омжнмфаймпя). Якцм рми, трм жатзцавпя, кдоувавпя ілхмы кдрмы
(ланозкйаг омжноавз лаг рзк, трм
нмпягає), рм имгм гії лабуваырщ номрзноавлмгм таоакрдоу, у жв’яжку ж
фзк вігнмвігайщліпрщ жа жанмгіялу
хкмгу нмвзлла лаправарз ла жагайщлзт нігправат;
– пноякмваліпрщ (мб’єкр) жанмгіялля хкмгз. Шкмгу жа лдмбтіглмї
мбмомлз кає бурз жанмгіялм йзхд
рмку, трм нмпягає, а лд ілхзк мпмбак.
Якцм ноз лдмбтігліи мбмомлі, жанмгіялм хкмгу лд нозфдрліи гм ланагу
мпмбі, вігнмвігайщліпрщ кмед лапрарз
жайделм віг лапйігків жа жанмгіялля
хкмгз фдодж лдмбдоделіпрщ;
– таоакрдо гіи рмгм, трм жатзцаєрщпя. Пмвдгілка рмгм, трм жатзцаєрщпя, жа лдмбтіглмї мбмомлз кмед
бурз рійщкз акрзвлмы, рмбрм кмед
взоаеарзпя йзхд в гіят, ла цм ноякм вкажалм в ф. 1 пр. 36 КК. Такзкз
гіякз кмеурщ бурз як сіжзфлі жупзййя мпмбз, яка жатзцаєрщпя (ланозкйаг, жавгалля угаоів куйакмк),
рак і взкмозпралля оіжлмкалірлзт
жлаоягщ, нодгкдрів, кдталіжків, нозпромїв рмцм. Опмба ноз ущмку кмед
взкмозпрмвуварз лавірщ жбомы (тмймглу і вмглднайщлу), якцм ланаг
ла лдї жгіиплыєрщпя мжбомєллмы
мпмбмы фз гоунмы мпіб, абм ноз вігвдолдллі номрзноавлмгм лапзйщлзущкмгм врмогллдлля у езрйм фз ілхд
нозкіхдлля, лджайделм віг ряекмпрі
хкмгз, яку жанмгіялм рмку, трм нмпягає;
– пвмєфапліпрщ мбмомлз. Дії мпмбз, яка мбмомляєрщпя, взжлаырщпя
ноавмкіолзкз йзхд у оажі, якцм їт
буйм вфзлдлм номрягмк фапу жгіиплдлля нмпягалля. Тмбрм жатзпр бугд
ноавмкіолзк йзхд номрягмк фапу
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іплувалля пралу лдмбтіглмї мбмомлз,
цм взжлафаєрщпя розвайіпры пупнійщлм лдбджндфлмгм нмпягалля, якд нмродбує пвмгм лдгаилмгм вігвдолдлля
абм нознзлдлля.
Якцм е хкмгу жанмгіялм вед ніпйя рмгм, як нмпягалля буйм вігвдолдлм абм жакілфдлм, і гйя мпмбз, яка
жатзцайапя, буйм мфдвзглм, цм в
жапрмпуваллі жапмбів жатзпру явлм
вігнайа лдмбтігліпрщ, вігнмвігайщліпрщ лапрає ла жагайщлзт нігправат
абм жа праррякз 116, 118, 123 абм 124
КК Укоаїлз;
– пнівомжкіоліпрщ мбмомлз. Ця
мжлака таоакрдозжує кдеі лдмбтіглмї
мбмомлз, які тмфа ноякм і лд лажвалм
в жакмлі, номрд взплмвмк ном лзт
кмела жомбзрз, алайіжуыфз ф. 1 і ф. 3
пр. 36 КК. Вігнмвіглм гм ф. 1 жанмгіяла рмку, трм нмпягає, хкмга кає
бурз лдмбтіглмы і гмпрарлщмы у ндвліи мбпралмвуі гйя лдгаилмгм вігвдолдлля абм нознзлдлля нмпягалля, а
ж ф. 3 взнйзває, цм жанмгіяла ряека
хкмга (пкдорщ абм ряекі рійдплі
ухкмгедлля) кає вігнмвігарз гвмк
мбправзлак, вжярзк у єглмпрі: лдбджндфлмпрі нмпягалля ра мбпралмвуі
жатзпру. Тмбрм жанмгіялля рмку, трм
нмпягає, пкдорі абм ряекмгм рійдплмгм ухкмгедлля взжлаєрщпя пнівомжкіолзк, якцм уя ряека хкмга вігнмвігайа лдбджндфлмпрі нмпягалля и
мбпралмвуі жатзпру.
Ндбджндфліпрщ нмпягалля взжлафаєрщпя уілліпры бйага, цм мтмомляєрщпя жакмлмк, ла якд пноякмвалм
нмпягалля (езрря, жгмомв’я, вйапліпрщ, рійдпла лдгмрмокалліпрщ, пупнійщлзи нмоягмк рмцм), і одайщлмы
жагомжмы жанмгіялля хкмгз ущмку
бйагу ж бмку рмгм, трм нмпягає.
Занмгіяла рмку, трм нмпягає,
хкмга кає бурз пнівомжкіолмы іж
мбпралмвкмы жатзпру, цм взжлафаєрщпя одайщлзкз кмейзвмпрякз і
жапмбакз рмгм, трм жатзцаєрщпя, гйя
вігвдолдлля абм нознзлдлля нмпягалля. Хаоакрдо ракмї мбпралмвкз
жайдезрщ віг одайщлмгм пніввіглмхдлля пзй, кмейзвмпрди і жапмбів
мпмбз, цм жатзцаєрщпя, і мпмбз, яка
нмпягає.
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Нд пйіг нйурарз прал лдмбтіглмї
мбмомлз жі пралмк коаилщмї лдмбтіглмпрі. Вігнмвіглм гм пр. 39 КК коаиля лдмбтігліпрщ — уд ноавмкіолд жанмгіялля хкмгз ноавммтмомлывалзк
ілрдодпак ж кдрмы упулдлля лдбджндкз, цм жагомеує, якцм її в галіи мбпралмвуі лд кмела буйм упулурз ілхзкз жапмбакз і якцм жанмгіяла
хкмга є кдлх жлафлмы, ліе хкмга
вігвдолдла.
Поавм ла жанмгіялля хкмгз в
пралі коаилщмї лдмбтіглмпрі є пубпзгіаолзк (гмгаркмвзк) ноавмк. Нзк
гомкагялзл кмед пкмозпрарзпя йзхд
в рмку оажі, якцм в ндвліи мбпралмвуі
жанмгіялля хкмгз є взкухдлзк,
коаилік, мпраллік жапмбмк упулдлля
лдбджндкз.
Срал коаилщмї лдмбтіглмпрі взлзкає жа лаявлмпрі гм рмгм вігнмвіглмї нігправз, цм пкйагаєрщпя ж гвмт
дйдкдлрів:
 лдбджндкз, цм жагомеує мтмомлывалзк жакмлмк ілрдодпак мпмбз,
пупнійщпрва абм гдоеавз;
 лдкмейзвмпрі упулдлля уієї
лдбджндкз ілхзкз жапмбакз, коік
жанмгіялля
хкмгз
ілрдодпак
пуб’єкрів, лд нозфдрлзт гм првмодлля
ракмї лдбджндкз.
Пдохмы мжлакмы нігправз коаилщмї лдмбтіглмпрі є лаявліпрщ лдбджндкз, цм кмед взнйзварз ж оіжлзт
гедодй: лдгбайд нмвмгедлля жі жбомєы, бмимвзкз нознапакз, взбутмвзкз, оагімакрзвлзкз, йдгкмжаикзпрзкз, їгкзкз одфмвзлакз ра ілхзкз
нодгкдракз, якзк вйапрзва влуроіхля мб’єкрзвла пномкмеліпрщ воаеарз
йыгзлу, жанмгіыварз їи пкдорщ абм
рійдплі
ухкмгедлля,
оуилуварз,
ухкмгеуварз абм жлзцуварз каилм
фз ілхі уіллмпрі. Ндбджндку кмеурщ
пралмвзрз прзтіилі пзйз нозомгз
(нмвдлі, мбвайз, жпувз, жйзвз рмцм),
ланагз рваозл рмцм.
Ндбджндка кає жагомеуварз пакд
мпмбзпрмпрі, мтмомлывалзк жакмлмк
ноавак мпмбз абм ноавммтмомлывалзк пупнійщлзк абм гдоеавлзк ілрдодпак, і кає бурз лаявлмы, рмбрм
бджнмпдодглщм жагомеуварз ноавммтмомлывалзк ілрдодпак. Якцм рака
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лдбджндка цд лд взлзкйа абм, лавнакз, уед одайіжувайапя в жанмгіяліи
хкмгі, рм уд взкйыфає прал коаилщмї
лдмбтіглмпрі. Пмфаркмвзи кмкдлр
взлзклдлля лдбджндкз — уд дран,
кмйз вед іплує жагомжа бджнмпдодглщмгм жанмгіялля хкмгз (ланозкйаг,
бджнмпдодгля жагомжа жармнйдлля,
аваоії, пкдорі рмцм). Кілудвзи кмкдлр іплувалля ракмї лдбджндкз взжлафаєрщпя абм нознзлдлляк уієї
жагомжз, абм її одайіжауієы (ланозкйаг, нмедеа жлзцзйа каилм абм
нмгахдла, навмгмк пнав, жпув нознзлзвпя, аваоіы вігвдолдлм і р. іл.).
Доугмы мжлакмы нігправз коаилщмї лдмбтіглмпрі є вігпурліпрщ одайщлмї кмейзвмпрі упулурз лдбджндку,
цм жагомеує, ілхзкз жапмбакз, ліе
жанмгіялля хкмгз ноавммтмомлывалзк ілрдодпак.
Цд мжлафає, цм мпмба в мбпралмвуі, цм пкйайапя, жкухдла жанмгіярз
хкмгу, мпкійщкз ілхзт кмейзвмпрди
упулурз бджнмпдодглы лдбджндку
лдкає. Ілхзкз пймвакз, жанмгіялля
хкмгз ноавммтмомлывалзк ілрдодпак кає бурз єгзлм кмейзвзк
жапмбмк жатзпру віг ракмї лдбджндкз.
Тмку, якцм в мпмбз є гдкійщка жапмбів упулдлля лдбджндкз, у рмку фзпйі
і лд нмв’яжалзт іж кмейзвіпры жанмгіялля хкмгз, рм уд мжлафає, цм вмла лд ндодбуває в пралі коаилщмї
лдмбтіглмпрі, а мред, і жанмгіялу лды
хкмгу лд кмела взжларз ноавмкіолмы. Звіплм, уд ноавзйм нмхзоыєрщпя рійщкз ла взнагкз, кмйз мпмба
упвігмкйывайа лаявліпрщ у лдї гдкійщкмт кмейзвмпрди упулдлля лдбджндкз, айд лд пкмозпрайапя рієы ж
лзт, цм лд нмв’яжала іж жанмгіялляк
хкмгз ноавммтмомлывалзк ілрдодпак. Якцм е у уіи пзруауії буйм
гмнуцдлм нмкзйку, рм жанмгіялля
хкмгз пйіг муілыварз жа ноавзйакз
уявлмї коаилщмї лдмбтіглмпрі [3,
c. 124].
Поавмкіоліпрщ жанмгіялля ракмї
хкмгз взжлаєрщпя жа укмвз, цм нмвдгілка мпмбз вігнмвігайа ндвлзк мжлакак, цм таоакрдозжуырщ:
 - її кдру — в пралі коаиліи
лдмбтіглмпрі уд упулдлля лдбджндкз.

Опмба уявйяє, якзк фзлмк лдбджндку бугд упулурм: хйятмк жлзцдлля
абм ухкмгедлля гедодйа лдбджндкз,
ндодвдждлля йыгди у бджндфлд кіпуд
жа гмнмкмгмы вжярмгм бдж гмжвмйу
фуемгм роалпнмору рмцм;
 пноякмваліпрщ (мб’єкр) жанмгіялля хкмгз. У пралі коаилщмї лдмбтіглмпрі хкмга жанмгіыєрщпя ноавммтмомлывалзк ілрдодпак гдоеавз,
пупнійщпрва абм мпмбз;
 таоакрдо гіи. Вігнмвіглм гм
пр. 39 КК Укоаїлз, прал коаилщмї
лдмбтіглмпрі нознупкає йзхд акрзвлу нмвдгілку пуб’єкра, ланозкйаг,
оіжлі пакмуноавлі гії, нмв’яжалі іж
взйуфдлляк каила, имгм ухкмгедлляк абм жлзцдлляк, жавмймгілляк
жбомєы абм лаокмрзфлзкз жапмбакз,
роалпнмормк, нозтмвувалляк жймфзлів, омжгмймхдлляк гдоеавлмї абм
віипщкмвмї раєклзуі, нмоухдлляк
оіжлмкалірлзт ноавзй мбдоделмпрі,
жанмгіялляк хкмгз езрры абм жгмомв’ы йыгзлз, нмжбавйдлляк имгм
мпмбзпрмї пвмбмгз рмцм;
 пвмєфапліпрщ жанмгіялля хкмгз — йзхд номрягмк фапу, нмкз іплує
прал коаилщмї лдмбтіглмпрі;
 кдеі жанмгіялля хкмгз —
сакрзфлм лд ндодгбафдлі, номрд взплмвмк ном уі кдеі кмела жомбзрз,
воатмвуыфз рйукафдлля ф. 2 пр. 39
КК Укоаїлз, яка взжлафає ндодвзцдлля кде коаилщмї лдмбтіглмпрі як
жанмгіялля хкмгз бійщх жлафлмї,
ліе хкмга вігвдолура. Оред, гоалзфлмы і ноавмкіолмы у пралі коаилщмї
лдмбтіглмпрі нмвзлла взжлаварзпя
жанмгіяла хкмга, якцм вмла оівлмжлафла хкмгі вігвдолдліи абм є кдлх
жлафлмы, ліе вігвдолдла хкмга.
Взоіхуыфз нзралля ном пніввіглмхдлля жанмгіялмї і вігвдолдлмї хкмгз, лдмбтіглм взтмгзрз ж кмлкодрлзт мбправзл пакмї нмгії, воатмвуварз таоакрдо і омжкіо пнозфзлдлмї і
вігвдолдлмї хкмгз, а ракме ноімозрдрліпрщ бйаг абм уіллмпрди [3,
c. 125].
Пзралля ном взжлалля прундлы
хкмгз, взоіхує пуг у кмелмку мкодкмку взнагку ла мплмві мб'єкрзвлзт і
пуб'єкрзвлзт козрдоіїв ж уоатувал-
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ляк кмлкодрлзт мбправзл ндвлмї нмгії.
З упщмгм взцдлавдгдлмгм, кмелм
взжлафзрз ракі вігкіллмпрі лдмбіглмї
мбмомлз ра каилмї лдмбтіглмпрі:
 За лдмбтіглмї мбмомлз гедодйм лдбджндкз - пупнійщлм лдбджндфлд
нмпягалля йыгзлз. За коаилщмї лдмбтіглмпрі гедодйм лдбджндкз кмед
бурз лаиоіжлмкалірліхзк;
 Ндмбтігла мбмомла взоаеаєрщпя в акрзвлзт гіят, а коаиля лдмбтігліпрщ кмед бурз взоаедла і в
бджгіяйщлмпрі;
 За лдмбтіглмї мбмомлз хкмга
жавгаєрщпя нмпягаыфмку, а жа коаилщмї лдмбтіглмпрі - ілрдодпак упралмв, могаліжауіи ра мпіб, жгдбійщхмгм
лднозфдрлзт гм взлзклдлля лдбджндкз і які взкйзкаырщ пвмєы гіяйщліпры;
 За лдмбтіглмї мбмомлз лд взкагаєрщпя ракзт мбмв'яжкмвзт гйя
коаилщмї лдмбтіглмпрі укмв, як лдкмейзвіпрщ упулдлля лдбджндкз ілхзк пнмпмбмк, мкоік жанмгіялля
хкмгз кдлх жлафлмї, ліе вігвдолдла.
Якцм ж'япмвуєрщпя, цм жагомеуыфмї
лдбджндкз кмела буйм улзклурз,
ланозкйаг, птмварзпя, врдкрз, рм
коаилщмї лдмбтіглмпрі лд бугд. За
лдмбтіглмї мбмомлз рака укмва лд
правзрщпя;
 Піг курмк жмоу лдмбтіглмї
мбмомлз жанмгіяла хкмга кмед ндодвзцуварз ру, яка жагомеувайа, а жа
коаилщмї лдмбтіглмпрі уд лдкмейзвм.
Згіглм жі пр. 1171 ЦК, хкмгу, жанмгіялу в пралі коаилщмї лдмбтіглмпрі,
нмвзлла вігхкмгуварз мпмба, цм її
жанмгіяйа, а жа лдмбтіглмї мбмомлз,
вігнмвіглм гм праррі 1161 ЦК Укоаїлз ракмї укмвз лдкає.
За мпраллі омкз оівдлщ і гзлакіка жймфзллмпрі лдутзйщлм омпрурщ.
Дмкілуыфд жлафдлля лабуваырщ лапзйщлзущкі жймфзлз, цм віглмпярщпя
гм кардгмоії ряекзт ра мпмбйзвм ряекзт. В оджуйщрарі сілалпмвмдкмлмкіфлмї козжз жлафлм жомпйа
кійщкіпрщ жймфзлів номрз вйаплмпрі.
Загомжйзвд жлафдлля лабуває впд
бійщх нмпзйыєрщпя мжбомєлзи таоакрдо жймфзлів. У оягі одгімлів коаїлз
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жймфзлліпрщ взтмгзрщ ж ніг кмлромйы ноавммтмомллзт могалів, гаоалрія
бджндкз йыгди вігпурля каиед нмвліпры[4]. Нджваеаыфз ла впі жупзййя
жакмлмгавуів, цмгм вгмпкмлайдлля
номвммтмомлмї пзпрдкз, жймфзлз
пкмыырщпя нмвпыглм, і гдоеава лд
кмед жабджндфзрз гмпрарліи оівдлщ
жатзпру пвмїт гомкагял. Цщмку пвігфзрщ прарзпрзка пкмывалзт жймфзлів
номрз езря з жгмомв'я ра вйаплмпрі,
кійщкіпрщ якзт (жаодєпромвалзт!) в
2017 омуі, ла вігкілу віг 2013, жбійщхзйапщ ж 272 рзп. гм 786 рзп. [5].
Лыгзла нмвзлла карз кмейзвіпрщ пака жатзпрзрз пдбд, пвмы вйапліпрщ і ілрдодпз, і уд ноавм абпмйырлзк фзлмк кає бурз гаоалрмвалм
жакмлмк. Ддоеава нмвзлла бурз жауікавйдла в рмку, цмб кмела йыгзла
кайа какпзкук ноавмвзт кмейзвмпрди гйя пвмгм жатзпру. З уієы кдрмы
жапрмпмвуырщпя козкілайщлм-ноавмві
лмокз ном лдмбтіглу мбмомлу. Укоаїлпщкд козкілайщлд жакмлмгавпрвм
смокуйыє пзпрдку вжаєкмнмв’яжалзт
ноавмвзт лмок в гуед вужщкзт оаккат, взкагаыфз гмрозкуварзпя укмв
ноавмкіолмпрі, цм віглмпярщпя як гм
нмпягалля, рак і гм жатзпру. У лмокат ном лдмбтіглу мбмомлу нозпурліи муілмфла кардгмоія, ноз якіи
ноавм взжлафдлля номнмоуіилмпрі
жатзпру і нмпягалля віггалм ла омжпуг пугу. Тмку, трм мбмомляєрщпя
пйіг взкмлуварз ндодгбафдлі укмвз
ноавмкіолмпрі лдмбтіглмї мбмомлз,
цмб лд нмоухзрз уди нозлузн номнмоуіилмпрі. Взжлафдлля ракзт укмв
взкйзкає вдйзкі роуглмці лавірщ у
сатівуів, цм в пвмы фдогу, нозжвмгзрщ гм фзпйдллзт пугмвзт нмкзймк
і лдмбгоулрмвалмгм мпугу мпіб. Поавзйщлд омжукілля ілпрзрурів лдмбтіглмї мбмомлз і коаилщмї лдмбтіглмпрі, ноавзйщлд жапрмпувалля ла ноакрзуі кає вдйзкд жлафдлля в пноаві
бмомрщбз жі жймфзлліпры, в бмомрщбі
ж гоабіелзкакз, гвайрівлзкакз і
вбзвуякз. Впд уд жмбмв'яжує могалз
нмйіуії, пйігпрва, пугу і номкуоаруоз
лд гмнупкарз нмкзймк у пвмїи омбмрі
і вкірз ноавзйщлм взоіхуварз нзралля ном лаявліпрщ абм вігпурліпрщ

Характеристика деяких обставин, що виключають злочинність діяння
у рмку фз ілхмку кмлкодрлмку взнагку лдмбтіглмї мбмомлз фз коаилщмї лдмбтіглмпрі, цм взкйыфає пупнійщлу лдбджндку гіялщ.
Закмлмгавпрвм нмвзллм бурз фіркм взжлафдлзк, кмлкодрлзк, гмпрунлзк в омжукіллі як сатівуяк, рак і
впік гомкагялак гдоеавз. Лыгзла
нмвзлла карз кмейзвіпрщ пака жатзцарз пдбд, пвмы вйапліпрщ і жакмл-

лі ілрдодпз ілхзт мпіб, і уд ноавм
кає бурз гаоалрмвалм жакмлмк. Вваеаєкм, цм ваейзвм іпрмрлм одсмокуварз вірфзжлялд жакмлмгавпрвм в
псдоі лдмбтіглмї мбмомлз. Вмлм нмвзллм прарз лагіилзк кдталіжкмк,
цм гмжвмйзрщ мпмбі гіярз бдж мпроату прарз едорвмы козкілайщлмгм
ндодпйігувалля жа пвмї гії.
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Kumanovsky M., Kuzmin A. Characteristics of certain circumstances excluding
crime of exercise
The article defines the concept of necessary defense and extreme necessity under the
criminal legislation of Ukraine, determines their key features and features, examines the
conditions of legality of the necessary defense and extreme necessity.
Key words: necessary defense, extreme necessity, circumstances that exclude the
crime of an act, protection of rights.
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Профілактична складова стратегії
протидії наркозлочинності
Срал пноав у козкілмймгіфліи лаууі і ноакрзуі ракзи, цм номрзгія
лаокмжймфзллмпрі ла пщмгмгліхліи
гдлщ іплує у взгйягі оіжлмгм омгу
рдмодрзфлзт птдк, нмлярщ, номнмжзуіи, жавгалщ нозкйаглмгм жлафдлля,
нозфмку гмпзрщ пйабм вжаєкмнмв’яжалзт. В ндоху фдогу лдкає уійіплмї проардгії ракмї номрзгії. Нармкіпрщ іплує Сроардгія гдоеавлмї нмйірзкз цмгм лаокмрзків ла ндоімг гм
2020 омку і цмоіфлі нйалз цмгм її
одайіжауії [1]. Айд нмйірзка уд лавірщ
лд нів пноавз. Скйайапя пзруауія,
кмйз гдоеава лд пномкмела номрзпрмярз жймфзлак, пкмєлзк ла ґоулрі
лаокмкалії. Зомжукійм, цм нмроіблі
лмві іліуіарзвз вфдлзт і ноакрзків.
Ндмбтіглм взкмозпрмвуварз впі одайщлі кмейзвмпрі гйя бмомрщбз ж лаокмкалієы і вфзлывалзкз ла її ґоулрі
жймфзлакз, а мпмбйзвм – кмейзвмпрі,
нмв’яжалі ж рдмодрзфлзкз гмпйігедллякз і взоіхдлляк ноакрзфлзт жавгалщ. Поз ущмку уійі номрзгії лаокмжймфзллмпрі нмвзллі моієлруварз
вігнмвіглу гіяйщліпрщ ла нодвдлрзвлі
жатмгз, а лд ла однодпіы. Гмймвлд в
ракіи номрзгії – номсійакрзфлзи
дсдкр, в мплмві якмгм лд нозкуп, а

ндодкмлалля і йікувалля, лд нмкаоалля жа жймфзл, а лдгмнуцдлля. Давлм і гмбод вігмкм, цм кугози жакмлмгавдущ, нмндодгзрщ жймфзл, а лд
бугд жкухдлзи каоарз жа лщмгм [2,
c. 20]. У ущмку гукаліжк номсійакрзкз, номрд лд впдномцдлпрвм. У лдмбтіглзт взнагкат родба жапрмпмвуварз
і жатмгз нмкаоалля.
В кдеат проардгії номрзгії лаокмжймфзллмпрі пйіг омжоіжлярз гва мплмвлі ланояккз жагайщлмї номсійакрзкз:
 номсійакрзка лаокмкалії, в
рмку фзпйі і йікувалля лаокмкалів;
 номсійакрзка жймфзлів, пкмєлзт ла ґоулрі лаокмкалії.
Обзгва уі ланоякз ріплм вжаєкмнмв’яжалі, номрд, якцм ндохзи прмпуєрщпя в мплмвлмку пмуімймгії, нпзтмймгії ра кдгзузлз (І. П. Руцдлкм,
О. О. Сдогык), рм гоугзи – козкілмймгії ра ілхзт козкілайщлм-ноавмвзт
лаук
(О. М. Гукіл,
В. І. Ждлулріи, А. П. Закайык, М. В. Кмолієлкм,
А. А. Мужзка,
В. М. Пйіхкіл,
А. В. Савфдлкм). Козкілмймгія ноз
ущмку взвфає лд прійщкз лаокмкаліы,
як алрзпмуіайщлд явзцд, пкійщкз жймфзлз, які жгіиплыырщпя ла її ґоулрі.
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Подгкдрмк гмпйігедлля є номсійакрзфлі пкйагмві номрзгії лаокмжймфзллмпрі. Такі жймфзлз козкілмймгія
омжгйягає як мпмбйзві мб’єкрз номсійакрзфлмгм внйзву. Поз ущмку взкмозпрмвуырщпя лаиоіжлмкалірліхі смокз і кдрмгз номсійакрзкз: жатмгз
жагайщлмї ра ілгзвігуайщлмї номсійакрзкз, оаллщмї номсійакрзкз, мндоарзвлм-омжхукмвмї і р. г.
Мдрмы праррі є омжкозрря пурлмпрі номсійакрзфлмї пкйагмвмї номрзгії лаокмжймфзллмпрі, омйі ра кіпуя
пмуіайщлмгм кмлромйы ра лаибійщх
гмуійщлмгм ланояку номсійакрзкз
жймфзлів, цм вфзляырщпя ла ґоулрі
лаокмкалії, а пакд – оаллщмї номсійакрзкз внйзву ла мпмбзпріпрщ.
Свмїк віпрояк номсійакрзка як
лаокмкалії, рак і жймфзлів, вфзлдлзт
ла її ґоулрі, в кілудвмку оатулку
жавегз пноякмвала ла кмлкодрлу
мпмбзпріпрщ. Помсійакрзфлзи внйзв
лдмбтіглм жвмгзрз гм рмгм, цмб, ж
мглмгм бмку, ндодхкмгзрз взлзклдллы жймфзллмї нмвдгілкз, а ж ілхмгм –
лдироайіжуварз внйзв жймфзллмгм
пдодгмвзца ла мпмбзпріпрщ. В мбмт
взнагкат гмймвлзк є лд гмнупрзрз
лаокмрзфлзи внйзв ла кмлкодрлу
йыгзлу. Кмедл лаокмкал, кмела йыгзла, яка нозфдрла гм лаокмкалії,
нмвзлдл бурз в нмйі жмоу ноавммтмомллзт могалів, могалів мтмомлз жгмомв’я, хкмйз і пік’ї, роугмвмгм кмйдкрзву, гомкагпщкмпрі. Ндмбтіглзи лд
рійщкз мпмбйзвзи пмуіайщлзи кмлромйщ, а и дсдкрзвлзи агкіліпроарзвлзи лагйяг. Оплмвлд ноз ущмку –
омбмра ж кмлкодрлмы мпмбзпріпры [3,
c. 32].
Навірщ жагайщла номсійакрзка,
впралмвйыыфз жв’яжмк ж ілгзвігуайщлмы, у оджуйщрарі моієлруєрщпя ла
мпмбзпріпрщ. Дйя рак жвалмгм мпмбзпріплмгм оівля, нзхд Г. А. Авалдпмв,
таоакрдолі мпмбйзві озпз, жукмвйдлі
пндузсікмы омбмрз ж кмелмы кмлкодрлмы йыгзлмы. На гукку аврмоа,
пакд ла ущмку оівлі кмлкодрзжуырщпя
впі ноакрзфлі жлафдлля і взплмвкз,
цм прмпуырщпя нмвдгілкз мпмбз. Оглак, як бз лд вігоіжляйзпя мгзл віг
мглмгм вйапрзвмпрі жагайщлмї ра ілгз-
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вігуайщлмї номсійакрзкз, кіе лзкз
жавегз є влуроіхліи жв’яжмк, і лаявліпрщ жв’яжку ж узк нігкодпйыєрщпя
лаипзйщліхд в оаккат мпмбзпріплмгм
нігтмгу [4, c. 14-15]. Оред, жгіиплыыфз номсійакрзку лаокмкалії ра
вфзлывалзт ла її ґоулрі жймфзлів, ла
ндохзи нйал в якмпрі мб’єкра внйзву
нмвзлла взпуварзпя мпмбзпріпрщ. Поз
ущмку номсійакрзка кає бурз уійдпноякмвалмы, її лдмбтіглм моієлруварз
ла йыгзлу, цм нодгправйяє ілрдодп
гйя ноавммтмомллзт могалів і могалів
мтмомлз жгмомв’я. Звігпз взнйзваырщ
і вігнмвіглі жавгалля:
– взявйдлля лаокмкалів і нмпралмвка їт ла номсійакрзфлзи мбйік;
– взявйдлля мпіб, рак фз ілакхд
нмв’яжалзт ж лаокмкалієы, їт мбйік,
взвфдлля і жгіиплдлля цмгм лзт мндоарзвлм-омжхукмвмї омбмрз;
– взявйдлля мпіб, цм жакзпйыырщ вфзлдлля жймфзлу ла ґоулрі лаокмкалії, жанмбігалля і нознзлдлля
жймфзлів, цм гмруырщпя;
– кмлромйщ жа нмвдгілкмы впіт
узт кардгмоіи мпіб, жгіиплдлля агкіліпроарзвлмгм лагйягу, номвдгдлля
мндоарзвлмгм пнмпрдодедлля, а в уіймку – лдгмнуцдлля жймфзлів.
Кмлромйыыфз нмвдгілку лаокмкалів, ваейзвм нак’ярарз і ном їт
мрмфдлля. Злафлу гмнмкмгу (ноз їт
баеаллі) кмеурщ лагарз пік’я і хкмйа, йыгз ж лаибйзефмгм мрмфдлля
лаокмкала, жауікавйдлі в имгм йікуваллі. Цд, мглак, жагайщлі нмймедлля.
Бійщх кмлкодрлм пйіг вдпрз кмву ном
ланояккз пндуіайщлмї номсійакрзкз,
які ваорм вігбзрз у проардгії номрзгії
лаокмжймфзллмпрі:
– номсійакрзка жймфзлів, нмв’яжалзт ж лджакмллзк мбігмк лаокмрзків;
– номсійакрзка жймфзлів, цм
вфзляырщпя лаокмкалакз.
Кмела гоуна ракзт жймфзлів є
пндузсіфлзк мб’єкрмк номсійакрзфлмгм внйзву. Згіиплыыфз пвмї номсійакрзфлі сулкуії, могалз і могаліжауії, вігмкпрва ра упралмвз, гомкагпщкі смокувалля, які є пуб’єкракз
жажлафдлмгм внйзву, «рзплурщ» ла
нмвдгілку мб’єкрів і ракзк фзлмк

Профілактична складова стратегії протидії наркозлочинності
взноавйяырщ їт вігтзйдлля віг впралмвйдлзт взкмг, кмлромйыырщ і внмоягкмвуырщ вігнмвіглі гії і вфзлкз.
Айд мб’єкрз лд вдгурщ пдбд напзвлм,
вмлз номрзпрмярщ пуб’єкрак і фзлярщ
мніо їт внйзву. У ущмку пйіг бафзрз
номрзпрмялля жймфзллмпрі ілрдодпак
пупнійщпрва і гдоеавз, пндуіайщлзк
гдоеавлзк могалак і пупнійщлзк ілпрзрурак [5, c. 112]. Як взглм, уд
пкйагла пзпрдка вжаєкмжв’яжків, жмоієлрмвала в уіймку ла номсійакрзфлзи жатзпр фйдлів пупнійщпрва віг
нмпягалщ ж бмку мпіб, які вфзляырщ
жймфзлз ла ґоулрі лаокмкалії.
У йірдоаруоі жажлафаєрщпя, цм
мб’єкрмк номсійакрзфлмгм жатзпру
нмвзллі бурз езрря і жгмомв’я йыгзлз, ноава і пвмбмгз мпмбзпрмпрі, каилм і р. г. [6, c. 58]. Затзцаырщпя ракме езрря і жгмомв’я пакзт лаокмкалів, їт ноава і пвмбмгз, каилм, а ракме рзт, трм жаикаєрщпя лджакмллзк
мбігмк лаокмрзків. Затзцаыфз гомкагпщкзи нмоягмк, номсійакрзка жатзцає впіт фйдлів пупнійщпрва, нмндодгеуыфз жймфзлз, взтмвуыфз мпіб,
які вдгурщ алрзгомкагпщкзи пнмпіб
езрря, лд гмвмгяфз пноаву гм нмкаоалля. Айд впд уд прмпуєрщпя жагайщлмгм мб’єкра номсійакрзфлмгм жатзпру. А кмйз кмва игд ном рі фз ілхі
взгз, кардгмоії і гоунз жймфзлів, жагайщлзи мб’єкр родба кмлкодрзжуварз.
Пдох жа впд кз взтмгзкм ж лаявлмпрі ракмгм жагайщлмгм мб’єкра, як
лаокмкалія. Як уед жажлафаймпя, уд
лагжвзфаилм пкйаглд явзцд, дйдкдлракз якмгм є гоунз і кардгмоії йыгди,
мкодкі мпмбзпрмпрі і їт пмуіайщлд мрмфдлля, а ракме оіжлі сакрмоз, вігнмвіглі нозфзлз і укмвз і р. г. Упд уд в
уіймку – пукунліпрщ оіжлмоіглзт
мб’єкрів номсійакрзфлмгм внйзву.
Щмгм кмелмгм мб’єкра – пндузсіфла
номсійакрзфла гіяйщліпрщ. А жагайщлзи мб’єкр – оджуйщрар могаліфлмгм
нмєглалля узт ланоякків, їт ілрдгомвала пукунліпрщ [7, c. 97].
Пом якзи бз кмлкодрзжмвалзи
мб’єкр внйзву лд ихймпя, бугщ-рм
номсійакрзка жймфзлів лаокмкалів,
абм
номсійакрзка
жймфзлів,
нмв’яжалзт ж лджакмллзк мбігмк лао-

кмрзків, жавегз каєрщпя ла уважі омбмра ж кмлкодрлзкз мпмбакз, їт мрмфдлляк. У оджуйщрарі номсійакрзфлзи внйзв жвмгзрщпя гм рмгм, цмб, ж
мглмгм бмку, ндодхкмгзрз вфзлдллы
жймфзлу ла ґоулрі лаокмкалії, а ж ілхмгм – нознзлзрз внйзв лаокмкалії
ла нмвдгілку галмї мпмбз. У бугщякмку взнагку, кмйз кмва игд ном
лаокмжймфзлліпрщ, мплмвлмы «гіимвмы мпмбмы» є йыгзла – лаокмкал
абм лаокмгіймк. Звзфаилм, нозлузнмва вігкілліпрщ у номсійакрзфлмку
внйзві ла лаокмкалів і рзт, трм жаикаєрщпя лджакмллзк мбігмк лаокмрзків, іплує. Цд і гає нігправз вдпрз
ужгмгедлу номсійакрзфлу омбмру в
гвмт ланояккат ж уоатувалляк пндузсікз кмелмгм ж лзт. Коік рмгм,
нодгправлзкз кмелмї гоунз (лаокмкалз і лаокмгійкз) взпрунаырщ
мб’єкракз номсійакрзфлмгм внйзву в
оіжлзт «омйят» і якмпрят: гмомпйі і
лднмвлмйірлі, оаліхд пугзкі і лдпугзкі, бджнозруйщлі, нмвії і р. г. Вмлз
лд пкйагаырщ мглмоіглмї пукунлмпрі,
мред, номсійакрзка моієлрмвала ла
клмезлліпрщ мб’єкрів, тмфа і птмезт,
якзт мб’єглує йзхд – жв’яжмк ж лаокмкалієы і єгзлзи проардгіфлзи жагук.
На оівлі кмлкодрлмї мпмбзпрмпрі
номсійакрзфлзи внйзв ілгзвігуайіжмвалзи [8, c. 64]. Тмку і номсійакрзка лажзваєрщпя ілгзвігуайщлмы.
Вмла пноякмвала лд рійщкз ла рд,
цмб жанмбігрз жймфзлу, айд і ла рд,
цмб «взвдпрз» мпмбзпріпрщ ж лдбджндфлмгм гйя лдї мрмфдлля, цмб «вігіоварз» її віг лаокмкалії. «Об’єкрмк
ілгзвігуайщлмї номсійакрзкз, – нзхурщ вфдлі, – є нмвдгілка, яка ноякм
нмоухує лмокз кмоайі, ноавзйа
пнівезрря, цм номявйяє рдлгдлуіы
ндодтмгу у жймфзллу нмвдгілку.
Опраллє жажвзфаи пнмпрдоігаєрщпя у
н’ялзущ і айкмгмйіків, лаокмкалів,
нмвіи і р. г.» [9, c. 76].
Об’єкрмк ілгзвігуайщлмї номсійакрзкз є нмвдгілка, цм вігтзйяєрщпя
в хзомкмку пдлпі. Кмйз е кмва игд
(у жв’яжку ж мпмбзпріпры) ном номсійакрзфлзи внйзв ла кмлкодрлд пмуіайщлд пдодгмвзцд, рм каєрщпя ла уважі
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мрмфдлля, якд нмрвмолм гдсмокує
мпмбзпріпрщ, кайіфзрщ її як пмуіайщлу
іпрмру. Зомжукійм, цм вдгуфз кмву
ном лаокмрзкз, лд кмела вігозварз
мгзл віг мглмгм мпмбзпріпрщ і мрмфуыфд її пдодгмвзцд. Айд в удлроі увагз
– мпмбзпріпрщ.
Наифапріхд, кмйз пноава прмпуєрщпя номсійакрзкз лаокмжймфзлів
игдрщпя ном оаллы номсійакрзку.
Так пакм фапрм у жв’яжку ж узк нмоухуырщпя нзралля ном рд, кмйз, ла
якіи прагії пйіг нмфзларз номсійакрзку, трм нмвзлдл взкмлуварз уы
омбмру і р. г. Зажвзфаи ваекм буває
мглмжлафлм вігнмвіпрз ла ракі нзралля. Свмгм фапу О. Г. Лдкаощ нзпав,
цм номсійакрзфлі жатмгз ж мпмбзпріпры родба нмфзларз ж пакмгм нмфарку
її смокувалля, воатмвуыфз, мглак,
цм пноякмваліпрщ нмвдгілкз смокуєрщпя вед ж 10-оіфлмгм віку. Поз
ущмку віл жвдорав увагу ла рд, цм
хвзгхд жа впд уд бугд лд номсійакрзка жймфзлів, а номсійакрзка алрзгомкагпщкмї нмвдгілкз у взгйягі куоілля, жайуфдлля гм пнзорлзт ланмїв,
лаокмрзків і р. г. [10, c. 44-45].
Мз нмгійяєкм гукку ном рд, цм
оалля номсійакрзка кмед карз кіпуд
в гвмт взнагкат: кмйз лдгарзвлі
явзца жлатмгярщпя у нмфаркмвмку
пралі і кмйз ракі явзца цд лд каырщ
кіпуя, айд іплує одайщла кмейзвіпрщ
їт взлзклдлля [14, c. 204]. Цд нмймедлля, ла лах нмгйяг, бійщх жа впд
віглмпзрщпя гм оаллщмї номсійакрзкз
лаокмкалії. Тур родба карз ла уважі
лд рійщкз нмфаркмву прагіы смокувалля мпмбзпрмпрі. Сзглаймк гйя
нмфарку номсійакрзфлзт жатмгів кмед бурз бугщ-якзи кмлракр жі псдомы
лаокмкалії, якзи жгарлзи нозвдпрз
гм омжвзрку нмгіи. Ммед бурз і пзглай ном лдгарзвлзи внйзв ла мпмбзпріпрщ ж бмку рзт, трм вед нозфдрлзи
гм лаокмкалії. Тур ваейзвзи пак
сакр – кмейзвіпрщ нмявз (взлзклдлля) алрзгомкагпщкмї нмвдгілкз,
рак фз ілакхд нмв’яжалмї ж лаокмкалієы, а кмйз рака кмейзвіпрщ одайщлм
іплує, нмроібла оалля номсійакрзка.
Вйаплд каеуфз, номсійакрзку
лаокмкалії ра лаокмжймфзлів родба
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нмфзларз рмгі, кмйз вндохд в ущмку
ж’явйяєрщпя лдмбтігліпрщ. Якцм вдпрз
кмву ном оаллы номсійакрзку лаокмжймфзлів, рм її жавгалля – уд ундодгедлля пакмї кмейзвмпрі гдсмокауії
мпмбзпрмпрі, пакмї кмейзвмпрі взлзклдлля в проукруоі мпмбзпрмпрі лдгарзвлзт вйапрзвмпрди, нмв’яжалзт ж
лаокмкалієы. Цд прмпуєрщпя і жймфзлів, нмв’яжалзт ж лджакмллзк мбігмк
лаокмрзків. Дйя взявйдлля нмфарку
«твмомбз» ваейзвмы є оалля гіаглмпрзка. Ралля номсійакрзка лаокмкалії нмйягає пакд в рмку, цмб нмндодгзрз бугщ-яку нозфдрліпрщ гм лаокмрзків в пакмку «жаомгку» вігнмвіглмгм упродкйілля, лд гмнупрзрз йыгзлз
гм нмоухдлля лмок, нмв’яжалзт ж
нозгбалляк і жбдоігалляк лаокмрзків, нознзлзрз бугщ-яку кмейзвіпрщ
нмявз жагуку пномбуварз лаокмрзк.
Ндмбтіглм жвдорарз увагу пакд ла
оалліи ндоімг смокувалля пноякмвалмпрі нмвдгілкз, ла ру пмуіайщлу
хкмйу, яку йыгзла номтмгзрщ вндохд, в номудпі пралмвйдлля мпмбзпрмпрі [12, c. 90]. Лыгзла ноаглд гм гмпрунлзт їи смок пнійкувалля і ноз
ущмку мбзоає вігнмвіглд пдодгмвзцд
жа кіпудк номезвалля, лавфалля,
омбмрз, і в ущмку їи пйіг гмнмкмгрз
жомбзрз взбіо. Коік рмгм, вмла вігфуває оіжлмгм омгу внйзвз.
У пік’ї ра хкмйі, жавгякз лаибйзефмку мрмфдллы вігбуваєрщпя
лабурря йыгзлмы вйаплмгм гмпвігу
гіяйщлмпрі ра пнійкувалля, жапвмєлля
пупнійщлзт уіллмпрди і лмок [13,
c. 58]. Поз ущмку, мглак, прзкаырщпя
нмжзрзвлі і лдгарзвлі внйзвз, і мпмбзпріпрщ кмед мрозкарз лдвіолу моієлрауіы нмвдгілкз. Тмку в ракмку
номудпі смокувалля мпмбзпрмпрі нмроібла пувмоа пзпрдка нмпйігмвлзт
жатмгів, які внйзвайз б ла йыгзлу ж
ндохзт її комків – буквайщлм ж гзряфмгм пагмфка і номрягмк впщмгм акрзвлмгм езрря [14, c. 114].
Навірщ
жагайщлмномсійакрзфлі
жатмгз одайіжуырщпя в кілудвмку оатулку цмгм мкодкзт мпіб. Пдодтіг віг
жагайщлмї номсійакрзкз гм ілгзвігуайщлмї є оутмк у бік кмлкодрлмгм,
мпкійщкз лд жагайщла, а пакд ілгзві-
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гуайщла номсійакрзка нмв’яжала ж
мпмбзпріпры. Агодпармк жагайщлмї
номсійакрзкз є впд лапдйдлля коаїлз.
Позлузн рур ракзи: лак лд вігмкм,
трм кмлкодрлм «жавроа» пралд лаокмкалмк, айд лак жомжукійм, цм гм лаокмкалії гмйуфаырщпя впд лмві і лмві
йыгз. Щмб урозкарз їт віг ущмгм, гм
лзт (кмела пкажарз, взбіокмвм) гмвмгзрщпя жлалля ном хкігйзвіпрщ
лаокмкалії і нігкодпйыєрщпя рми
сакр, цм лаокмкалія вдгд гм жймфзлу, а уд каоаєрщпя. Ілакхд каеуфз,
впщмку лапдйдллы лагпзйаырщпя «пзглайз» ном хкігйзвіпрщ лаокмкалії
гйя кмелмї йыгзлз, кмелмї пік’ї,
впщмгм пупнійщпрва, ном рд, цм лаокмкалія – уд ваека і лдбджндфла твмомба, ном рд, цм ла її ґоулрі пкмыырщпя
жймфзлз і р. г.
Есдкр жагайщлмномсійакрзфлзт
жатмгів жабджндфуєрщпя в ріи кіоі, в
якіи вмлз урозкуырщ йыгди віг лаокмкалії і вфзлывалзт ла її ґоулрі
жймфзлів. Міе жагайщлмы ра ілгзвігуайщлмы номсійакрзкмы лдкає номрзоіф. Затмгз жагайщлмї номсійакрзкз
гмвмгярщпя гм мпмбзпріплмгм оівля
фдодж ілгзвігуайщлу номсійакрзку, бм
вмлз лд кмлкодрзжмвалі прмпмвлм
кмелмї мкодкм вжярмї йыгзлз. А ілгзвігуайщла номсійакрзка жавегз
уійкмк кмлкодрла і жавегз моієлрмвала ла мпмбзпріпрщ. Віпроя уієї номсійакрзкз ланоавйдлм ла йыгзлу,
якзи вед вжярзи ла вігнмвіглзи мбйік і ж лды номвмгзрщпя уійдпноякмвала омбмра [15, c. 64-67].
Дйя номрзгії лаокмжймфзллмпрі
лдмбтігла номсійакрзфлм жлафуца
ілсмокауія. Щмб акрзвлм і лапрунайщлм внйзварз ла мпіб, які вфзляырщ
ракі жймфзлз, ваейзвм жларз, кмйз і
гд номявйяырщпя гіялля, в якзи фап і
р. г. Ваейзвм ж’япуварз пджмллі кмйзвалля, глі рзеля, фап гмбз рмцм.
Огдоеала
номсійакрзфлм-жлафуца
ілсмокауія є лдмбтіглмы в ракрзфлзт
уійят рак пакм, як і гйя нмродб проардгії, пмуіайщлмгм кмлромйы і агкіліпроарзвлмгм лагйягу жа мпмбакз, які
везваырщ лаокмрзкз і ла ущмку ґоулрі пкмыырщ жймфзлз. Агкіліпроарзвлзи лагйяг ноз ущмку кз омжгйягає-

км як мглу ж смок пмуіайщлмгм кмлромйы.
Оплмва пмуіайщлмгм кмлромйы –
уд пзпрдка лмок і уіллмпрди у псдоат
кмоайі і ноава, а ракме в ілхзт псдоат, які вігмбоаеаырщ ілрдодпз галмї
пмуіайщлмї пнійщлмпрі [16, c. 30-31]. У
кмлкодрлмку взнагку, прмпмвлм гм
рдкз лахмгм гмпйігедлля, – уд кмлромйщ гдоеавз і пупнійщпрва жа пралмк
лаокмкалії в коаїлі і жймфзлакз,
нмв’яжалзкз ж галзк лдгарзвлзк
явзцдк. Ммела вдпрз кмву ном ракзи кмлромйщ в оіжлзт имгм смокат і
номяват, ланозкйаг, кмлромйщ жа пралмк номсійакрзкз лаокмкалії, абм жа
жймфзлакз, цм вфзляырщпя лаокмкалакз, кмлромйщ у смокі номкуомопщкмгм лагйягу жа пралмк одєпроауії
жажлафдлзт жймфзлів, кмлромйщ у смокі агкіліпроарзвлмгм лагйягу жа
мпмбакз, оаліхд пугзкзкз жа лаокмжймфзлз, рмцм. Ммела гмвмозрз лд
ном пмуіайщлзи кмлромйщ в уіймку і
лавірщ лд ном мкодкі имгм смокз, а
ном кмлромйщлі сулкуії гдоеавз і
пупнійщпрва, які бджнмпдодглщм внйзваырщ ла номудпз бмомрщбз ж лаокмкалієы і лаокмжймфзлліпры [17,
c. 207].
Оглак лд пйіг гукарз, цм номсійакрзка лаокмкалії ра лаокмжймфзллмпрі взкмозпрмвує пмуіайщлзи кмлромйщ, якзи номлзжує впі псдоз езррєгіяйщлмпрі йыгди. Така номсійакрзка могаліжмвує пвіи «влуроіхліи»
кмлромйщ, якзи кає пндузсіку,
нмв’яжалу пакд ж лаокмкалієы, і вігнмвіглм гм ущмгм ндвлу пноякмваліпрщ. Поз ущмку ла ндодгліи нйал
взтмгзрщ номсійакрзфла сулкуія
кмлромйы [18, c. 210-217]. У ракмку
взнагку уди кмлромйщ пнозяє нігвзцдллы ноакрзфлмї жлафуцмпрі номсійакрзкз лаокмкалії ра нмв’яжалзт ж
лды жймфзлів. Кмйз рака номсійакрзка дсдкрзвла, рм йыгз вндвлдлі в
рмку, цм гдоеава і пупнійщпрвм лдрдонзкі гм лаокмкалії і лаокмжймфзлів.
Срвмоыєрщпя вігнмвігла гомкагпщка
гукка. У гомкагял ж’явйяєрщпя баеалля боарз уфапрщ у кмлромйі жа
узкз номудпакз, цм омжхзоыє псдоу жапрмпувалля ущмгм кмлромйы.
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Рмбзкм жагайщлзи взплмвмк: у
номсійакрзуі пкмлудлромвалі сулкуії
пмуіайщлмгм кмлромйы, сулкуії номкуомопщкмгм лагйягу, сулкуії агкіліпроарзвлмгм лагйягу і р. г. Опмбйзві
«ліхі» у номсійакрзуі кмеурщ бурз
жанмвлдлі номсійакрзфлзкз сулкуіякз лд рійщкз ноавммтмомллзт, а и
ілхзт гдоеавлзт могалів, ланозкйаг,
мтмомлз жгмомв’я, мпвірз рмцм. Урвмоыєрщпя кмкнйдкпла номсійакрзка, жа
гмнмкмгмы якмї взоіхуырщпя ракі
жавгалля:
– номсійакрзка пнозяє водгуйываллы пмуіайщлзт номудпів, жавгякз фмку її дсдкрзвліпрщ нігвзцуєрщпя і нмвдгілка гомкагял нозвмгзрщпя
у
вігнмвігліпрщ
ж
кмоайщлмжгмомвзкз і жакоінйдлзкз лмокакз
ноава, взкмгакз, у рмку фзпйі жабм-

омлакз, цм прмпуырщпя пнмезвалля і
лджакмллмгм мбігу лаокмрзків;
– номсійакрзка правзрщ гії мпіб,
цм везваырщ лаокмрзкз, жаикаырщпя
лджакмллзк мбігмк лаокмрзків, у ндвлі одгуйярзвлі оаккз, які вігнмвігаырщ взкмгак гомкагпщкмгм нмоягку,
козкілайщлмгм ноава, а рмку ндодхкмгеаырщ
омжвзрку
лаокмкалії,
упкйаглыырщ нмв’яжалі ж лды нмоухдлля;
угмпкмлайдлля
номсійакрзфлмї
гіяйщлмпрі є ндодгукмвмы пндуіайщлмї
омбмрз, моієлрмвалмї пакд ла бмомрщбу ж лаокмкалієы, цм жабджндфуєрщпя
пндуіайіжмвалзкз пйуебакз ра упралмвакз. Поз ущмку одайіжуырщпя лд
рійщкз жатмгз ндодкмлалля, а и жатмгз нозкупу.
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Поавм гомкагял ла мб'єглалля
ндодгбафдлм пр. 36 Кмлпрзрууії Укоаїлз, яка ндодгбафає, цм гомкагялз
Укоаїлз каырщ ноавм ла пвмбмгу
мб'єглалля у нмйірзфлі наорії ра гомкагпщкі могаліжауії гйя жгіиплдлля і
жатзпру пвмїт ноав і пвмбмг ра жагмвмйдлля нмйірзфлзт, дкмлмкіфлзт,
пмуіайщлзт, куйщруолзт ра ілхзт
ілрдодпів, жа взляркмк мбкдедлщ,
впралмвйдлзт жакмлмк в ілрдодпат
лауімлайщлмї бджндкз ра гомкагпщкмгм
нмоягку, мтмомлз жгмомв'я лапдйдлля
абм жатзпру ноав і пвмбмг ілхзт йыгди [1]. Вігнмвіглм уі нмймедлля
каырщ ндокалдлрлу акруайщліпрщ ра
є
мб’єкрмк
багарщмт
лаукмвмнозкйаглзт гмпйігедлщ. Тмку і кдрмы галмї праррі є номгмведлля мбгмвмодлля нзралщ цмгм одайіжауії жажлафдлзт нмймедлщ, мпкійщкз жкіпр ра
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алайіж пуфаплзт лаукмвзт гмпйігедлщ
оіжлзт сулгакдлрайщлзт, кмкнйдкплзт ра гайуждвзт лаук пвігфзрщ, цм
каиед впі аврмоз узт гмпйігедлщ у
вйаплзт лаукмвзт ноауят нмпріилм
жвдораырщпя гм оіжлмкалірлзт нзралщ
цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу ракзт роагзуіилзт пуб'єкрів
агкіліпроарзвлмгм ноава як гомкагпщкі мб'єглалля в їт оіжлмкалірлзт
смокат.
Сндуіайщлзкз жакмлакз Укоаїлз
ном мкодкі взгз гомкагпщкзт мб'єглалщ, Цзвійщлзк ра Гмпнмгаопщкзк
кмгдкпакз взжлафаырщпя мпмбйзвмпрі
ноавмвмгм прарупу: нмйірзфлзт наоріи, номсдпіилзт пніймк, одйігіилзт
могаліжауіи, нігнозєклзущкзт урвмодлщ ра іл.
Оплмвлзк жакмлмк, якзи взжлафає бажмві жапагз цмгм првмодлля,
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одєпроауії, сулкуімлувалля ра нознзлдлля
гіяйщлмпрі
гомкагпщкзт
мб'єглалщ є Закмл Укоаїлз «Пом
гомкагпщкі мб'єглалля». Вігнмвіглм
гм ущмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру
жа могаліжауіилм-ноавмвмы смокмы
гомкагпщкд мб'єглалля урвмоыєрщпя
як гомкагпщка могаліжауія абм гомкагпщка пнійка. Гомкагпщка могаліжауія – уд гомкагпщкд мб'єглалля, жаплмвлзкакз ра фйдлакз (уфаплзкакз) якмгм є сіжзфлі мпмбз. А гомкагпщка пнійка - уд гомкагпщкд мб'єглалля, жаплмвлзкакз якмгм є ыозгзфлі
мпмбз нозварлмгм ноава, а фйдлакз
(уфаплзкакз) кмеурщ бурз ыозгзфлі
мпмбз нозварлмгм ноава ра сіжзфлі
мпмбз [2].
Згіглм жі пр. 3 Закмлу «Пом гомкагпщкі мб'єглалля» гомкагпщкі мб'єглалля урвмоыырщпя і гіырщ ла
нозлузнат: гмбомвійщлмпрі; пакмвояглмпрі; війщлмгм взбмоу рдозрмоії
гіяйщлмпрі; оівлмпрі ндодг жакмлмк;
вігпурлмпрі каилмвмгм ілрдодпу їт
фйдлів (уфаплзків); номжмомпрі, вігкозрмпрі ра нубйіфлмпрі.
За взжлафдлляк жакмлмгавуя уі
мплмвлі жапагз ндодгбафаырщ, цм:
гмбомвійщліпрщ – уд ноавм мпмбз ла
війщлу уфапрщ абм лдуфапрщ у гомкагпщкмку мб'єглаллі, у рмку фзпйі в
имгм урвмодллі, впруні в ракд мб'єглалля абм нознзлдллі фйдлпрва (уфапрі) в лщмку; пакмвоягліпрщ – уд ноавм фйдлів (уфаплзків) гомкагпщкмгм
мб'єглалля пакмпріилм жгіиплыварз
уноавйілля гіяйщліпры гомкагпщкмгм
мб'єглалля вігнмвіглм гм имгм кдрз
(уійди), взжлафарз ланоякз гіяйщлмпрі, а ракме лдвроуфалля могалів нубйіфлмї агкіліпроауії в гіяйщліпрщ
гомкагпщкмгм мб'єглалля, коік взнагків, взжлафдлзт жакмлмк; війщлзи
взбіо рдозрмоії гіяйщлмпрі – уд ноавм
гомкагпщкзт мб'єглалщ пакмпріилм
взжлафарз рдозрмоіы пвмєї гіяйщлмпрі,
коік взнагків, взжлафдлзт жакмлмк;
оівліпрщ ндодг жакмлмк мжлафає, цм
гомкагпщкі мб'єглалля є оівлзкз у
пвмїт ноават ра мбмв'яжкат вігнмвіглм
гм жакмлу ж уоатувалляк могаліжауіилм-ноавмвмї смокз, взгу ра/абм
прарупу ракмгм мб'єглалля; вігпур-

ліпрщ каилмвмгм ілрдодпу мжлафає, цм
фйдлз (уфаплзкз) гомкагпщкмгм мб'єглалля лд каырщ ноава ла фапрку
каила гомкагпщкмгм мб'єглалля ра лд
вігнмвігаырщ жа имгм жмбмв'яжаллякз.
Дмтмгз абм каилм (акрзвз) гомкагпщкмгм мб'єглалля лд нігйягаырщ омжнмгійу кіе имгм фйдлакз (уфаплзкакз) і лд кмеурщ взкмозпрмвуварзпя
гйя взгмгз бугщ-якмгм мкодкмгм фйдла (уфаплзка) гомкагпщкмгм мб'єглалля, имгм нмпагмвзт мпіб (коік
мнйарз їт ноауі ра вігоатувалщ ла
пмуіайщлі жатмгз); номжмоіпрщ ра вігкозріпрщ – уд ноавм впіт фйдлів (уфаплзків) гомкагпщкмгм мб'єглалля карз
війщлзи гмпрун гм ілсмокауії ном
имгм гіяйщліпрщ, у рмку фзпйі ном
нозилярі гомкагпщкзк мб'єглалляк
оіхдлля ра жгіиплдлі жатмгз, а ракме
мбмв'яжмк гомкагпщкмгм мб'єглалля
жабджндфуварз ракзи гмпрун. Пубйіфліпрщ мжлафає, цм гомкагпщкі мб'єглалля ілсмокуырщ гомкагпщкіпрщ ном
пвмї кдру (уійі) ра гіяйщліпрщ.
Опмбйзвіпры ноавмвмгм прарупу
гомкагпщкзт мб'єглалщ є рд, цм узк
пуб’єкрак лд кмеурщ лагаварзпя вйаглі нмвлмваедлля, коік взнагків,
ндодгбафдлзт жакмлмк. Так, ланозкйаг, вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії ра
Закмлу Укоаїлз «Пом уфапрщ гомкагял в мтмомлі гомкагпщкмгм нмоягку і
гдоеавлмгм кмогмлу»
гомкагялз
Укоаїлз каырщ ноавм првмоыварз в
упралмвйдлмку узк Закмлмк нмоягку
гомкагпщкі мб'єглалля гйя уфапрі в
мтмомлі гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу, пнозялля могалак
кіпудвмгм пакмвоягувалля, ноавммтмомллзк могалак, Ддоеавліи нозкмогмлліи пйуебі Укоаїлз ра могалак
взкмлавфмї вйагз, а ракме нмпагмвзк
мпмбак у жанмбігаллі ра нознзлдллі
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і
жймфзлів, жатзпрі езрря ра жгмомв'я
гомкагял, ілрдодпів пупнійщпрва і
гдоеавз віг номрзноавлзт нмпягалщ,
а ракме у ояруваллі йыгди і каила
ніг фап прзтіилмгм йзта ра ілхзт
лагжвзфаилзт мбправзл. Срарря 9
ущмгм Закмлу взжлафає мплмвлі жавгалля узт гомкагпщкзт смокувалщ
як у псдоі мтмомлз гомкагпщкмгм нм-
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оягку, рак і у псдоі мтмомлз гдоеавлмгм кмогмлу[3].
Звдолдкм увагу, цм гйя взкмлалля взжлафдлзт жавгалщ вігнмвіглм гм
пр. 13 жажлафдлмгм Закмлу гомкагпщкзк смокувалляк ж мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку і гдоеавлмгм кмогмлу
лагалі ндвлі вйаглі нмвлмваедлля
цмгм жапрмпувалля, лапакндодг, агкіліпроарзвлм-нозкупмвзт жатмгів, а
пакд:
- гмправйярз гм могалів Науімлайщлмї нмйіуії, в нігомжгійз Ддоеавлмї нозкмогмллмї пйуебз Укоаїлз,
храб гомкагпщкмгм смокувалля ж
мтмомлз гомкагпщкмгм нмоягку абм
гомкагпщкзи нулкр мтмомлз нмоягку,
нозкіцдлля взкмлавфмгм могалу пдйзцлмї, пійщпщкмї оагз мпіб, які вфзлзйз
агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля, ж кдрмы имгм нознзлдлля,
якцм взфдоналм ілхі жатмгз внйзву,
впралмвйдлля
мпмбз
нмоухлзка,
пкйагдлля номрмкмйу ном агкіліпроарзвлд ноавмнмоухдлля у оажі лдкмейзвмпрі пкйапрз имгм ла кіпрі вфзлдлля ноавмнмоухдлля, якцм пкйагдлля номрмкмйу є мбмв'яжкмвзк;
- взкагарз віг гомкагял гмгдоеалля ноавмнмоягку, нознзлдлля
агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і
жймфзлів, гмгдоеалля одезку гдоеавлмгм кмогмлу, в рмку фзпйі ла рдозрмоіят, цм кдеуырщ ж гдоеавлзк
кмогмлмк, гд нозкмогмллу пкугу лд
взжлафдлм;
- у оажі нігмжоз у вфзлдллі агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ і жймфзлів ндодвіоярз у гомкагял гмкукдлрз, цм нмпвігфуырщ їт мпмбу;
- втмгзрз гм кйубів, кілмрдароів,
прагімлів, ілхзт гомкагпщкзт кіпущ і
нозкіцдлщ жа жгмгмы вйаплзка фз
унмвлмваедлмгм лзк могалу гйя ндодпйігувалля ноавмнмоухлзка, якзи
ндодтмвуєрщпя, абм нознзлдлля агкіліпроарзвлзт ноавмнмоухдлщ фз жймфзлів;
- пкйагарз номрмкмйз ном агкіліпроарзвлі ноавмнмоухдлля ра гдякі
іл. [3].
За жагайщлзк ноавзймк урвмодлля гомкагпщкмгм мб'єглалля жгіиплыєрщпя ла упралмвфзт жбмоат имгм
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жаплмвлзків ра мсмокйыєрщпя номрмкмймк. Юозгзфла мпмба нозварлмгм ноава бдод уфапрщ в урвмодллі
гомкагпщкмї пнійкз фдодж пвмгм кдоівлзка абм ілхмгм унмвлмваедлмгм
нодгправлзка, якзи гіє ла нігправі
гмвіодлмпрі ла вфзлдлля гіи цмгм
урвмодлля гомкагпщкмї пнійкз. Гомкагпщкі мб'єглалля гіырщ ла нігправі
вйаплзт прарурів, які жарвдогеуырщпя ла упралмвфзт жбмоат. Гомкагпщкд
мб'єглалля, жаодєпромвалд в упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку вігнмвіглм
гм пр. 19 Закмлу «Пом гомкагпщкі
мб'єглалля», кмед карз впдукоаїлпщкзи праруп жа лаявлмпрі у лщмгм
вігмкодкйдлзт нігомжгійів у бійщхмпрі агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт
мгзлзущ коаїлз, і якцм ракд гомкагпщкд мб'єглалля нігрвдогзйм ракзи
праруп у нмоягку, впралмвйдлмку Закмлмк Укоаїлз "Пом гдоеавлу
одєпроауіы ыозгзфлзт мпіб, сіжзфлзт мпіб - нігнозєкуів ра гомкагпщкзт смокувалщ" [2].
Закмлмгавдущ лакагаєрщпя кмлкодрзжуварз ноава гомкагпщкзт мб'єглалщ у віглмплм взжлафдлмї гзпнмжзуії пр. 21 Закмлу «Пом гомкагпщкі
мб'єглалля», цм гйя жгіиплдлля пвмєї
кдрз (уійди) гомкагпщкд мб'єглалля
кає ноавм: війщлм нмхзоыварз ілсмокауіы ном пвмы гіяйщліпрщ, номнагуварз пвмы кдру (уійі); жвдорарзпя у
нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк, гм
могалів гдоеавлмї вйагз, могалів
вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк,
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт
нмпагмвзт і пйуебмвзт мпіб ж номнмжзуіякз (жауваедллякз), жаявакз
(кймнмраллякз), пкаогакз; мгдоеуварз у нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк,
нубйіфлу ілсмокауіы, цм жлатмгзрщпя у вмймгіллі пуб'єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ, ілхзт омжнмояглзків нубйіфлмї ілсмокауії; боарз уфапрщ у
нмоягку, взжлафдлмку жакмлмгавпрвмк, у омжомбйдллі номдкрів лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм взгаырщпя
могалакз гдоеавлмї вйагз, могалакз
вйагз Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк,
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля і
прмпуырщпя псдоз гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм мб'єглалля ра ваейзвзт нз-
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ралщ гдоеавлмгм і пупнійщлмгм езрря;
номвмгзрз кзолі жібоалля; жгіиплыварз ілхі ноава, лд жабмомлдлі жакмлмк [2].
Взжлафдлі і мплмвлі жапагз цмгм
нознзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм
мб'єглалля. Так, жгіглм жі пр. 25 Закмлу «Пом гомкагпщкі мб'єглалля»
іплує гмбомвійщлзи пнмпіб нознзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм мб'єглалля (пакмомжнупк) жа оіхдлляк гомкагпщкмгм мб'єглалля, якд кмед бурз
нозилярзк взцзк могалмк уноавйілля гомкагпщкмгм мб'єглалля, у
взжлафдлмку прарурмк нмоягку, хйятмк пакмомжнупку абм одмогаліжауії;
ра нознзлдлля гіяйщлмпрі гомкагпщкмгм мб'єглалля жа оіхдлляк пугу
ном жабмомлу (нозкупмвзи омжнупк)
гомкагпщкмгм мб'єглалля. Познзлдлля
гіяйщлмпрі
гомкагпщкмгм
мб’єглалля вігбуваєрщпя в нмоягку,
взжлафдлмку Закмлмк Укоаїлз «Пом
гдоеавлу одєпроауіы ыозгзфлзт
мпіб, сіжзфлзт мпіб - нігнозєкуів ра
гомкагпщкзт смокувалщ». Поз ущмку
якцм ваормпрі каила гомкагпщкмгм
мб'єглалля жі прарупмк ыозгзфлмї
мпмбз, якд бджнмпдодглщм жгіиплыє
нігнозєклзущку гіяйщліпрщ і цмгм
якмгм нозилярм оіхдлля ном йіквігауіы, лдгмпрарлщм гйя жагмвмйдлля
взкмг кодгзрмоів, йіквігармо (йіквігауіила кмкіпія) жмбмв'яжалзи жвдолурзпя гм гмпнмгаопщкмгм пугу іж жаявмы ном нмоухдлля пноавз ном балкоурпрвм ракмгм гомкагпщкмгм мб'єглалля вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз
"Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзка абм взжлалля имгм балкоурмк" [2].
Ддоеавлзи лагйяг ра кмлромйщ жа
гмрозкалляк жакмлу гомкагпщкзкз
мб'єглаллякз жгіиплыырщ могалз
взкмлавфмї вйагз, могалз кіпудвмгм
пакмвоягувалля у нмоягку, взжлафдлмку жакмлмк. Як ла нмгйяг аврмоа
праррі у рдмодрзфлмку апндкрі буйм б
кмозплзк омжкдеуварз кмлромйщлу
ра лагйягмву гіяйщліпрщ в жайделмпрі
віг пуб’єкру жгіиплдлля.
Гомкагпщкд мб’єглалля вігнмвіглм гм пр. 28 Закмлу «Пом гомкагпщкі
мб'єглалля» кмед бурз жабмомлдлм

пугмк жа нмжмвмк унмвлмваедлмгм
могалу ж нзралщ одєпроауії в оажі взявйдлля мжлак нмоухдлля гомкагпщкзк мб’єглалляк взкмг прарди 36, 37
Кмлпрзрууії Укоаїлз, праррі 4 Закмлу «Пом гомкагпщкі мб'єглалля». Забмомла гомкагпщкмгм мб'єглалля кає
лапйігкмк нознзлдлля имгм гіяйщлмпрі у нмоягку, впралмвйдлмку Закмлмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу одєпроауіы ыозгзфлзт мпіб, сіжзфлзт мпіб
- нігнозєкуів ра гомкагпщкзт смокувалщ». Сноава ном жабмомлу гомкагпщкмгм мб'єглалля омжгйягаєрщпя у
нмоягку,
впралмвйдлмку Кмгдкпмк
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз [2].
Алайіж лавфайщлм-лаукмвмї йірдоаруоз пвігфзрщ, цм гомкагпщкі мб'єглалля кйапзсікуырщпя жа оіжлзкз
мжлакакз. Навдгдкм лаибійщх омжнмвпыгедлі ра пйухлі кйапзсікауії.
Так, жа проукруолмы нмбугмвмы ра
могаліжауієы (цм жайдеарщ віг кдрз,
мплмвлзт нмймедлщ праруру, фйдлпрва, жаплмвлзків ра іл.) їт укмвлм кмела нмгійзрз ла: гомкагпщкі мб'єглалля, првмодлі жа жагайщлзк ілрдодпмк вйаплзт фйдлів (ра/абм жаплмвлзків) ра гомкагпщкі пакмгіяйщлі
мб'єглалля, цм првмоыырщпя гйя гмпяглдлля ндвлмї кдрз.
Гомкагпщкі мб'єглалля, првмодлі
жа жагайщлзк ілрдодпмк вйаплзт фйдлів (ра/абм жаплмвлзків) – роагзуіилм уд лайделм могаліжауіилм
мсмокйдлі, гмбомвійщлі мб’єглалля
гомкагял, які ндодваелм кмела таоакрдозжуварз пноякмваліпры цмгм
жагмвмйдлля ра жатзпру ілрдодпів
вйаплзт фйдлів (ра/абм жаплмвлзків),
цм гіырщ жа вйаплзк прарурмк ла
мплмві жакмлмгавфм взжлафдлзт ра
кмонмоарзвлзт нозлузнів. Дм лзт
лайдеарщ номспнійкмві, нігнозєклзущкі, рвмофі, кмймгіелі ра еілмфі,
одйігіилі, оіжлмкалірлі гмбомвійщлі
рмваозпрва ра ілхі мб'єглалля. Ці
мбґєглалля, як ноавзйм, каырщ ндопндкрзвлі номгоаклі уійі, омжгайуедлу проукруоу, одрдйщлм омжомбйдлі
прарурз, ндодваелм сікпмвалд фйдлпрвм. Ріжлмвзгмк узт мб'єглалщ кмела лажварз і гомкагпщкі оутз. Цд
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ндодваелм нмйірзфлі (и лднмйірзфлі
ракме) мб'єглалля гомкагял, які
нмв’яжалі пзпрдкарзфлзк пнівомбірлзурвмк жаоагз жагмвмйдлля ра жатзпру гомкагялпщкзт ілрдодпів абм
ілхзт пмуіайщлм-нмйірзфлзт ілрдодпів.
Гомкагпщкі пакмгіяйщлі мб'єглалля, цм првмоыырщпя гйя гмпяглдлля
ндвлмї кдрз нодгправйяырщ пмбмы
мб'єглалля, які кмеурщ првмоыварзпя
як ноз могалат нубйіфлмї вйагз ра
кіпудвмгм пакмвоягувалля рак і аврмлмклм. Такзкз мб'єглаллякз є: кмкірдрз вдрдоалів віилз ра ноауі, еілмк,
жатзпру кзоу, барщківпщкі оагз, вуйзфлі ра кваорайщлі мб'єглалля, оіжлмкалірлі лдсмокайщлі мбґєглалля (омбірлзків, взбмоуів, кмймгіелм-гзряфі,
пмуіайщлм-нмйірзфлі ра іл.) ра іл. Вмлз кмеурщ лд карз прарупу ыозгзфлмї мпмбз, лд карз праруру, фіркзт
номгоак гії, сікпмвалмгм фйдлпрва,
ноз ущмку кдра їт гіяйщлмпрі кмед
бурз як пмуіайщлм жлафуцмы, рак і
ймкайщлмы.
За йдгірзкліпры взмкодкйыырщ
йдгайщлі (гмжвмйдлі жакмлмк), гмйдгайщлі (рзкфапмвм лджаодєпромвалі) ра
лдйдгайщлі (мсіуіилм жабмомлдлі)
гомкагпщкі мбґєглалля.
За ноавмвзк прарупмк омжоіжляырщ гомкагпщкі мбґєглалля жі прарупмк ыозгзфлмї мпмбз і рі мбґєглалля,
які ракмгм прарупу лд каырщ.
За капхрабмк гіяйщлмпрі взмкодкйыырщ гомкагпщкі мб’єглалля ж
впдукоаїлпщкзк прарупмк ра кіпудві
(гіяйщліпрщ якзт омжнмвпыгеуєрщпя
ла ндвлу кіпудвіпрщ, мглу абм гдкійщка
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт
мгзлзущ) гомкагпщкі мб’єглалля; кіелаомглі мб’єглалля рмцм.
За пнійщлзк ілрдодпмк првмоыырщпя пнійкз вдрдоалів, пругдлрів,
нігнозєкуів, номспнійкз ра іл.
За ндвлмы кдрмы взмкодкйыырщ
гомкагпщкі мб’єглалля цмгм жатзпру
ноав пнмезвафів, лавкмйзхлщмгм
пдодгмвзца, бмомрщбз жа кзо, впруну
Укоаїлз гм кіелаомглзт могаліжауіи
ра іл. У уіи кйапзсікауії кмела взгійзрз ракі гомкагпщкі мб’єглалля як
нмйірзфлі наорії; нігнозєкпрва, цм
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првмоыырщпя ж кдрмы гмпяглдлля
дкмлмкіфлзт і пмуіайщлзт оджуйщрарів
ра мгдоеалля нозбурку.
За оівлдк нозбуркмвмпрі кмела
омжоіжлзрз: нозбуркмві ра лднозбуркмві мб’єглалля.
За гайужякз ра ланоякакз гіяйщлмпрі кмела взмкодкзрз: лаукмві,
пнморзвлі, куйщруолм-номпвірлзущкі,
номсдпіилі, рвмофі мб’єглалля ра іл.)
За рзнмк фйдлпрва кмела омжоіжлзрз ракі мб’єглалля якз каырщ:
йзхд сікпмвалд фйдлпрвм (ланозкйаг, номспнійка), йзхд сікпмвалд
фйдлпрвм апмуіауії кіпр ра нігнозєкпрв (ыозгзфлзт мпіб), жкіхалд
фйдлпрвм
(ланозкйаг,
Тмогмвмномкзпймва найара Укоаїлз) бдж смокайщлм-сікпмвалмгм фйдлпрва рмцм.
Ріжлмвзгмк гомкагпщкзт мб'єглалщ, є нмйірзфлі наорії як мб'єглалля, цм каырщ вйаплі нмйірзфлі уійі.
Пмйірзфла наорія, вігнмвіглм гм пр. 2
Закмлу Укоаїлз «Пом нмйірзфлі наорії», – уд жаодєпромвалд жгіглм ж
жакмлмк гмбомвійщлд мб'єглалля гомкагял – нозтзйщлзків ндвлмї жагайщлмлауімлайщлмї номгоакз пупнійщлмгм
омжвзрку, цм кає пвмєы кдрмы
пнозялля смокуваллы і взоаедллы
нмйірзфлмї вмйі гомкагял, бдод уфапрщ
у взбмоат ра ілхзт нмйірзфлзт жатмгат [4].
Алайіж лавдгдлмї гдсіліуії нмкажує цм, жакмлмгавдущ взмкодкйыє гві
таоакрдолі мжлакз нмйірзфлмї наорії,
як пндузсіфлмгм мб'єглалля гомкагял, а пакд:
- пнійщлзи ілрдодп в якмпрі нозтзйщлмпрі гм ндвлмї жагайщлмлауімлайщлмї номгоакз пупнійщлмгм омжвзрку;
- кдра в якмпрі пнозялля смокуваллы і взоаедллы нмйірзфлмї вмйі
гомкагял, бдод уфапрщ у взбмоат ра
ілхзт нмйірзфлзт жатмгат.
Оплмвла вігкілліпрщ, цм вігоіжляє нмйірзфлу наоріы віг ілхзт гомкагпщкзт мб'єглалщ взжлафдла у пр. 7
Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії», а пакд – нмйірзфлі наорії нмвзллі карз
номгоаку [4]. Поз ущмку номгоака
нмйірзфлмї наорії є взкйагмк уійди ра
жавгалщ уієї наорії, а ракме хйятів їт
гмпяглдлля.

Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих . . .
Закмлмгавпрвмк Укоаїлз впралмвйдлі як гаоалрії рак і мбкдедлля
цмгм урвмодлля і гіяйщлмпрі нмйірзфлзт наоріи. Так, могалак гдоеавлмї вйагз, могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмвзк мпмбак жабмомлдлм взмкодкйыварз у пвмєку
правйдллі ндвлі нмйірзфлі наорії фз
лагаварз їк нозвійдї, а ракме пнозярз нмйірзфлзк наоріяк, якцм ілхд
лд
ндодгбафдлм жакмлмк, у номвагедллі їт гіяйщлмпрі. Вроуфалля ж
бмку могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля абм
їт нмпагмвзт мпіб у првмодлля і влуроіхлы гіяйщліпрщ нмйірзфлзт наоріи ра їт
проукруолзт урвмодлщ
жабмомляєрщпя, жа взляркмк взнагків, ндодгбафдлзт Закмлмк «Пом
нмйірзфлі наорії».
Чйдлмк нмйірзфлмї наорії кмед
бурз йзхд гомкагялзл Укоаїлз,
якзи гмпяг 18-гм віку. Чйдлакз нмйірзфлзт наоріи жгіглм пр. 6 Закмлмк
«Пом нмйірзфлі наорії» лд кмеурщ
бурз: пуггі; номкуомоз; нмйіудипщкі;
пнівомбірлзкз
Сйуебз
бджндкз
Укоаїлз; віипщкмвмпйуебмвуі; ноауівлзкз могалів гмтмгів і жбмоів;
ндопмлай Ддоеавлмї козкілайщлмвзкмлавфмї пйуебз Укоаїлз; ноауівлзкз Науімлайщлмгм алрзкмоунуіилмгм быом Укоаїлз; гдоеавлі пйуебмвуі у взнагкат, ндодгбафдлзт Закмлмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу»; фйдлз Науімлайщлмї кмкіпії,
цм жгіиплыє гдоеавлд одгуйывалля
у псдоат длдогдрзкз ра кмкулайщлзт
нмпйуг. На фап ндодбувалля ла жажлафдлзт нмпагат абм пйуебі фйдлз
нмйірзфлмї наорії жунзляырщ фйдлпрвм в уіи наорії [4].
Пмоягмк впруну гм нмйірзфлмї
наорії,
жунзлдлля ра нознзлдлля
фйдлпрва в ліи взжлафаєрщпя прарурмк
нмйірзфлмї наорії. Гомкагялзл Укоаїлз кає ноавм в бугщ-якзи фап жунзлзрз фз нознзлзрз пвмє фйдлпрвм в
нмйірзфліи наорії хйятмк нмгалля
жаявз гм вігнмвіглзт прарурлзт могалів нмйірзфлмї наорії.
Чйдлпрвм в нмйірзфліи наорії є
сікпмвалзк. Обмв'яжкмвмы укмвмы
сікпауії фйдлпрва в нмйірзфліи наорії

є лаявліпрщ жаявз гомкагялзла
Укоаїлз, нмгалмї гм прарурлмгм могалу нмйірзфлмї наорії, ном баеалля
прарз фйдлмк уієї наорії. Фмока сікпауії фйдлпрва в нмйірзфліи наорії
взжлафаєрщпя прарурмк нмйірзфлмї
наорії.
Нд гмнупкаєрщпя првмодлля і гіяйщліпрщ проукруолзт урвмодлщ нмйірзфлзт наоріи в могалат взкмлавфмї
ра пугмвмї вйагз і взкмлавфзт могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, віипщкмвзт смокуваллят, а ракме ла
гдоеавлзт нігнозєкпрват, у лавфайщлзт жакйагат ра ілхзт гдоеавлзт
упралмват і могаліжауіят.
Закмлмгавдущ впралмвйыє гмпрарлщм лдномпру номудгуоу цмгм одайіжауії оіхдлля ном урвмодлля ракмгм
пуб’єкра ноава як нмйірзфла наорія.
Так, вігнмвіглм гм пр. 10 Закмлу
«Пом нмйірзфлі наорії» оіхдлля ном
првмодлля нмйірзфлмї наорії нозикаєрщпя ла її упралмвфмку ж’їжгі (кмлсдодлуії, жбмоат). Цд оіхдлля кає
бурз нігрозкалм нігнзпакз лд кдлхд
10 рзпяф гомкагял Укоаїлз, які вігнмвіглм
гм Кмлпрзрууії Укоаїлз
каырщ ноавм гмймпу ла взбмоат, жібоалзкз лд кдлх як у гвмт родрзлат
оаимлів лд кдлх як гвмт родрзл мбйапрди Укоаїлз, кіпр Кзєва і Сдвапрмнмйя ра лд кдлх як у гвмт родрзлат оаимлів Аврмлмклмї Рдпнубйікз
Козк. Такме ла упралмвфмку ж’їжгі
(кмлсдодлуії, жбмоат) нмйірзфлмї
наорії жарвдогеуырщпя прарур і номгоака нмйірзфлмї наорії, мбзоаырщпя
її кдоівлі ра кмлромйщлм-одвіжіилі
могалз. Пмйірзфла наорія првмоыєрщпя гоунмы гомкагял Укоаїлз у пкйагі
лд кдлх як 100 мпіб. Ріхдлля ном
првмодлля нмйірзфлмї наорії нозикаєрщпя ла упралмвфмку ж’їжгі (кмлсдодлуії, жбмоат) нмйірзфлмї наорії [4].
Діяйщліпрщ нмйірзфлмї наорії кмед жгіиплыварзпя йзхд ніпйя її одєпроауії. Нд гмнупкаєрщпя гіяйщліпрщ
лджаодєпромвалзт нмйірзфлзт наоріи.
Рдєпроауія нмйірзфлзт наоріи, їтліт
мбйаплзт, кіпщкзт і оаимллзт могаліжауіи, ндовзллзт мпдодгків абм ілхзт проукруолзт урвмодлщ, ндодгбафдлзт прарурмк наорії, у вігнмвіглмпрі
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гм пр. 11 Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії» жгіиплыєрщпя в нмоягку, взжлафдлмку Закмлмк Укоаїлз «Пом гдоеавлу одєпроауіы ыозгзфлзт мпіб,
сіжзфлзт мпіб - нігнозєкуів ра гомкагпщкзт смокувалщ», ніпйя ндодвіокз нмгалзт кардоіайів [4].
Закмлмгавдущ лакагаєрщпя улдкмейзвзрз првмодлля каймфзпдйщлзт (абм рак жвалзт «кзйщлзт») нмйірзфлзт урвмодлщ, рмку і ймгіфлм
жмбмв’яжує нмйірзфлі наорії номрягмк
хдпрз кіпяуів ж гля одєпроауії
жабджндфзрз урвмодлля ра одєпроауіы
в нмоягку, впралмвйдлмку узк
Закмлмк, пвмїт мбйаплзт могаліжауіи
у бійщхмпрі мбйапрди Укоаїлз,
кіпрат Кзєві, Сдвапрмнмйі ра в Аврмлмкліи Рдпнубйіуі Козк.
Поавмвзи праруп пуб’єкрів таоакрдозжуєрщпя пукунліпры лагалзт їк
ноав. Так, ланозкйаг, вігнмвіглм гм
пр. 12 Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії»
нмйірзфлі наорії каырщ ноавм: війщлм
номвагзрз пвмы гіяйщліпрщ у кдеат,
ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы
Укоаїлз, Закмлмк «Пом нмйірзфлі
наорії» ра ілхзкз жакмлакз Укоаїлз;
боарз уфапрщ у взбмоат Поджзгдлра
Укоаїлз, гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз,
гм ілхзт могалів гдоеавлмї вйагз,
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра
їт нмпагмвзт мпіб у нмоягку, впралмвйдлмку
вігнмвіглзкз
жакмлакз
Укоаїлз; взкмозпрмвуварз гдоеавлі
жапмбз капмвмї ілсмокауії, а ракме
жаплмвуварз вйаплі жапмбз капмвмї
ілсмокауії, як ндодгбафдлм вігнмвіглзкз жакмлакз Укоаїлз; ігдилм,
могаліжауіилм ра кардоіайщлм нігрозкуварз кмймгіелі, еілмфі ра ілхі
мб'єглалля гомкагял, нмгаварз гмнмкмгу у їт првмодллі [4].

Нд кмела лд вігкірзрз в якмпрі
нмжзрзвлмгм гдкмкоарзфлмгм нмймедлля рд, цм нмйірзфлзк наоріяк
гаоалруєрщпя пвмбмга мнмжзуіилмї
гіяйщлмпрі, у рмку фзпйі: кмейзвіпрщ
взкйагарз нубйіфлм і вігпрмыварз
пвмы нмжзуіы ж нзралщ гдоеавлмгм і
пупнійщлмгм езрря; боарз уфапрщ в
мбгмвмодллі ра мнозйыглыварз і мбґоулрмвуварз козрзфлу муілку гіи і
оіхдлщ могалів вйагз, взкмозпрмвуыфз гйя ущмгм гдоеавлі і лдгдоеавлі
жапмбз капмвмї ілсмокауії в нмоягку,
впралмвйдлмку жакмлмк; влмпзрз гм
могалів гдоеавлмї вйагз Укоаїлз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
номнмжзуії, які мбмв'яжкмві гйя омжгйягу вігнмвіглзкз могалакз в упралмвйдлмку нмоягку.
Ддоеавлзи кмлромйщ жа гіяйщліпры нмйірзфлзт наоріи жгіиплыырщ
жгіглм пр. 18 Закмлу «Пом нмйірзфлі
наорії»:
Міліпрдопрвм
ыпрзуії;
Цдлроайщла взбмофа кмкіпія, мкоуелі
взбмофі кмкіпії, рдозрмоіайщлі взбмофі кмкіпії ла вігнмвіглзт кіпудвзт
взбмоат; Ратулкмва найара; Науімлайщлд агдлрпрвм ж нзралщ жанмбігалля кмоунуії.
У оажі нмоухдлля нмйірзфлзкз
наоріякз Кмлпрзрууії Укоаїлз, ілхзт
жакмлів Укоаїлз вігнмвіглм гм пр. 19
Закмлу «Пом нмйірзфлі наорії» гм
лзт кмеурщ бурз везрі ракі жатмгз
вігнмвігайщлмпрі як: нмндодгедлля
ном лдгмнуцдлля лджакмллмї гіяйщлмпрі ра жабмомла нмйірзфлмї наорії
[4], які жа ноавмвмы нозомгмы пйіг
омжгйягарз як агкіліпроарзвлі пряглдлля, цм кмеурщ бурз жапрмпмвалі
гйя ущмгм оіжлмвзгу гомкагпщкзт
мб'єглалщ.
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Бакйал О. В. Ддякі кмкдлраоі цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу мкодкзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава (фапрзла ндоха)
У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмймедлля цмгм ноавмвмгм прарупу ракзт роагзуіилзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як гомкагпщкі мб'єглалля в
їт оіжлмкалірлзт смокат. З уоатувалляк жомбйдлзт акудлрів, взпймвйыырщпя вйаплі
кмкдлраоі ж жажлафдлзт нзралщ.
Кйыфмві пймва: гомкагпщкд мб'єглалля, нмйірзфла наорія, ноавмвзи праруп.

Бакйал О. В. Ндкмрмошд кмккдлраозз мрлмпзрдйщлм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупа мргдйщлшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава (фапрщ ндовая)
В прарщд оаппкарозваырпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд нмймедлзя мрлмпзрдйщлм
ноавмвмгм прарупа ракзт роагзузмллшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава как мбцдпрвдллшд мбчдгзлдлзя в зт оажйзфлшт смокат. С уфдрмк пгдйаллшт акудлрмв,
вшпкажшваырпя пмбпрвдллшд кмккдлраозз нм укажаллшк вмномпак.
Кйыфдвшд пймва: мбцдпрвдллмд мбчдгзлдлзд, нмйзрзфдпкая наорзя, ноавмвми
праруп.

Baklan O. Some comments on the characteristics of the legal status of certain
subjects of administrative law (part one)
The article examines and analyzes certain provisions regarding the legal status of
such traditional subjects of administrative law as public associations in their various
forms. Taking into account the accents made, our own comments on these issues are
expressed.
Key words: public association, political party, legal status.
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Стандарти міжнародної фінансової
спільноти у сфері протидії легалізації
злочинних доходів та фінансуванню
тероризму
Наоажі пвірмва дкмлмкіка омжвзваєрщпя ж уоатувалляк багарщмт фзллзків, пдодг якзт ваейзвд кіпуд нмпігаырщ:
- нм-ндохд, нмйірзфла пзруауія
в рмку фз ілхмку одгімлі пвіру, у ріи
фз ілхіи гдоеаві;
- нм-гоугд, прабійщлзи одгуйыыфзи внйзв кіелаомглзт сілалпмвзт
ілпрзрууіи, їт пномкмеліпрщ іліуіыварз фз нігрозкарз нмжзрзвлі сілалпмвм-дкмлмкіфлі рдлгдлуії у ндвліи коаїлі;
- нм-родрє, дйдкромллі кмхрз ра
кознрмвайыра, прунілщ внйзву ла які
гдоеав пуррєвм кдлха, аліе ла жвзфаилі кмхрз;
- нм-фдрвдорд,
гймбайіжауіилі
взкйзкз, які у ріи фз ілхіи кіоі
пнйзваырщ ла гдоеавлм-ноавмві ра
сілалпмвм-дкмлмкіфлі ілпрзрурз гдоеавз;
- нм-н’ярд, гієвіпрщ пралгаорів
кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз у
пноаві номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт
гмтмгів.
Воатмвуыфз взцджажлафдлд, ваейзвзк жавгалляк сакрзфлм бугщ-якмї
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гдоеавз є лакагалля кілікіжуварз
кмейзвіпрщ
йдгайіжауії
гмтмгів,
мрозкалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля. Нд є взкйыфдлляк і
Укоаїла, яка, лакагаыфзпщ уномвагеуварз коаці євомндипщкі пралгаорз, мпраллікз омкакз млмвзйа фзллу
лмокарзвлм-ноавмву бажу, лакагаєрщпя угмпкмлайзрз гіяйщліпрщ кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів.
Злафлмы кіомы жанмбігалля сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля лайдезрщ гм сакрмоів
жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз.
Тур
кз
нігрозкуєкм
нмжзуіы
С. Г. Срдудлка, вігнмвіглм гм якмї
кмела гдоеава лакагаєрщпя жабджндфзрз бджндку пвмїт гомкагял ра гдоеавз в уіймку. Мдталіжків, цм врійыырщпя у ноакрзку ж кдрмы гмпяглдлля вкажалмї кдрз, є багарм, номрд
пйіг жажлафзрз, цм каиед впі вмлз
мб’єглалі лавкмйм гдоеавз. Нджваеаыфз ла омжвзрмк гомкагялпщкмгм
пупнійщпрва, номудп гдкмкоарзжауії,
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ндодваела бійщхіпрщ дйдкдлрів жагайщлмї пзпрдкз жабджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз лайдезрщ гм гдоеавлзт [1, п. 508]
«Іпрмозфла нак’ярщ» жавегз лагагує лак, цм номрягмк 2001-2004 оо.
Укоаїла буйа влдпдла FATF гм рак
жвалмгм «фмолмгм пнзпку», гд лахзкз
рзкфапмвзкз пупігакз взявзйзпщ
коаїлз, цм каырщ лдгарзвлі нмкажлзкз ра лд пнівноауыырщ у псдоі бмомрщбз ж вігкзвалляк гмтмгів, жгмбурзт
жймфзллзк хйятмк. Лзхд одайщлзкз
пзпрдклзкз жупзййякз Укоаїла жкмгйа нмйзхзрз уди пнзпмк. Помрд таоакрдолмы мпмбйзвіпры впієї гдоеавлмї гіяйщлмпрі ж нзралщ номрзгії вігкзваллы боуглзт кмхрів є її нмпріилзи таоакрдо. Нд кмела оаж і лажавегз цмпщ жомбзрз і впд. Помрзгія –
уд нмпріилзи номудп, як нмпріилзкз
є номудпз лакагалля фапрзлз гомкагял мбіирз жакмл, лджакмллзк хйятмк йдгайіжуварз гмтмгз фз номсілалпуварз рдомозпрзфлу гіяйщліпрщ.
Оплмвмы ракмгм омгу гдоеавлмї номрзгії є пзпрдка сілалпмвмгм кмлірмозлгу.
Як кз жажлафайз, ніг сілалпмвзк
кмлірмозлгмк лдмбтіглм омжукірз
нубйіфлзи мбмв’яжмк гдоеавз, цм
нмйягає у лдмбтіглмпрі првмодлля ра
жабджндфдлля нігрозккз сулкуімлувалля могаліжауіилм-ноавмвмгм кдталіжку, якзи гмжвмйярзкд кмлпраруварз сілалпмві мндоауії пуклівлмгм
таоакрдоу, кмкнйдкплм алайіжуварз
мрозкалу ілсмокауіы ра, у лдмбтіглзт взнагкат, ілсмокуварз ноавммтмомллі могалз гдоеавз, іж фіркм взжлафдлмы кілудвмы кдрмы впіт взцдвкажалзт дйдкдлрів, якмы є кілікіжауія йдгайіжауії (вігкзвалля) гмтмгів,
мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк.
Взтмгяфз іж ущмгм кмеурщ бурз
псмокуйщмвалі лапрунлі мжлакз, які
таоакрдозжуырщ пурліпрщ сілалпмвмгм
кмлірмозлгу:
- нм-ндохд,
уд
нубйіфлзи
мбмв’яжмк гдоеавз, якзи взнйзває іж
нозжлафдлля гдоеавз ра вжярзт ла
лдї пмуіайщлзт влуроіхлщмгдоеавлзт
ра нубйіфлзт кіелаомглзт жмбмв’яжалщ;

- нм-гоугд, уд могаліжауіилмноавмвд явзцд, нмпйігмвліпрщ жгіиплдлля якмгм фіркм взжлафдла лмокакз ндодгмвпік нубйіфлмгм ноава;
- нм-родрє, уд ндвлзи кдталіжк,
рмбрм пзпрдка вжаєкмгіыфзт проукруо
(пуб’єкрів), кйыфмвмы кдрмы вжаєкмгії якзт є пакд пнмпрдодедлля ра взявйдлля нігмжоійзт фз пуклівлзт
сілалпмвзт мндоауіи;
- нм-фдрвдорд, уд лд номпрм кмлпрарауія ндвлзт мбправзл сілалпмвмноавмвмгм таоакрдоу, уд кмейзвіпрщ
ра сакрзфлм мбмв’яжмк кмкнйдкплм
алайіжуварз мрозкалу ілсмокауіы ра
гмтмгзрз ндвлзт взплмвків, лапйігкмк якзт є везрря ндвлзт жанмбіелзт фз нознзлывайщлзт номудпуайщлзт гіи;
- нм-н’ярд, фіркм взмкодкйдла
кмейзвіпрщ цмгм ілсмокувалля ноавммтмомллзт могалів гдоеавз прмпмвлм сілалпмвм лдігдайщлзт гіи рзт фз
ілхзт пуб’єкрів ноавмвзт віглмпзл;
- нм-хмпрд, кілудвмы кдрмы гіяйщлмпрі пзпрдкз сілалпмвмгм кмлірмозлгу є кілікіжауія йдгайіжауії (вігкзвалля) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк [2, п. 46-47].
Позомглзк є сакр роалплауімлайщлмгм
таоакрдоу
жймфзллмпрі,
нмв’яжалмї іж йдгайіжауієы кмхрів,
мрозкалзт номрзноавлзк пнмпмбмк.
Віграк, пвірмва пнійщлмра лакагайапщ
пзкдрозфлм лагарз вігнмвігщ ракмгм
омгу номявак. Вігнмвігщ, яка б кіпрзйа у пмбі і ыозгзфлі, і могаліжауіилм-ноавмві комкз. Бажмвзк нулкрмк
улісікауії номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку прайм првмодлля у 1989 омуі
коаїлакз, цм втмгярщ гм «вдйзкмї
піккз» Гоуна ж омжомбкз сілалпмвзт
жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди (FATF).
Ця кіеуоягмва могаліжауія омжомбйяє, ужагайщлыє ра одайіжує кіелаомглзи гмпвіг у бмомрщбі ж вігкзвалляк гомхди і сілалпувалляк рдомозжку. Піг дгігмы уієї могаліжауії
мб'єглалм дкпндорів ж ноавмвзт, сілалпмвзт ра ноавммтмомллзт нзралщ
гйя взомбйдлля одкмкдлгауіи цмгм
угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва коаїл
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пвіру в уіи псдоі. У 1990 омуі FATF
нозиляйа Смомк Рдкмкдлгауіи, які
буйз ндодгйялурі в 1996 ра 2003 омкат. Вмлз акукуйывайз коацзи пвірмвзи гмпвіг у бмомрщбі ж йдгайіжауієы жймфзллзт гмтмгів і сілалпувалляк рдомозжку ра взжлафаырщ мплмвлі
нозлузнз нмбугмвз пзпрдкз жанмбігалля узк явзцак. Сйіг жажлафзрз,
цм вігнмвіглі Рдкмкдлгауії мбмв'яжкмві гм взкмлалля гдоеавакз – фйдлакз FATF і каырщ одкмкдлгауіилзи
таоакрдо гйя ілхзт гдоеав [3].
Рдкмкдлгауії FATF впралмвйыырщ мплмвлі жатмгз, які коаїлз нмвзллі везрз гйя: впралмвйдлля озжзків і омжомбкз нмйірзкз ра кммогзлауії гіи ла лауімлайщлмку оівлі:
- ндодпйігувалля вігкзвалляк
кмхрів, сілалпувалляк рдомозжку ра
сілалпувалля омжнмвпыгедлля жбомї
капмвмгм жлзцдлля;
- жапрмпмвуварз жанмбіелі жатмгз гйя сілалпмвмгм пдкрмоа ра ілхзт
взжлафдлзт пдкрмоів;
- впралмвзрз нмвлмваедлля і
мбмв'яжкз кмкндрдлрлзт могалів (ланозкйаг, пйігфзт, ноавммтмомллзт ра
лагйягмвзт могалів) ра ілхзт ілпрзрууіилзт жатмгів;
- нігвзцдлля номжмомпрі ра гмпрунлмпрі ілсмокауії цмгм бдлдсіуіаолмї вйаплмпрі ыозгзфлзт мпіб ра
угмг; а ракме пнозялля кіелаомглмку пнівомбірлзурву.
Сралгаорз FATF вкйыфаырщ в
пдбд вйаплд Рдкмкдлгауії і Пмяплывайщлі жанзпкз гм лзт оажмк іж вігнмвіглзкз взжлафдллякз в Гймпаоії.
Затмгз, взкйагдлі в Сралгаорат
FATF, нмвзллі вномвагеуварзпя уфаплзкакз FATF ра Рдгімлайщлзкз
гоунакз жа рзнмк FATF, і їт ікнйдкдлрауія одрдйщлм муілыєрщпя Вжаєклмы муілкмы, а Міелаомглзк вайырлзк смлгмк ра Свірмвзк балкмк
ла мплмві пнійщлмї кдрмгмймгії муілкз
FATF [4].
«Пом Смомк одкмкдлгауіи Гоунз
ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди» - пакд
раку лажву лмпзрщ нмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ра Науімлайщлмгм балку Укоаїлз віг 28.08.2001 о.
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жа № 1124, у оаккат якмї вігрвмодлі
кйыфмві жапагз одкмкдлгауіи FATF.
Змкодка, пдодг лзт у кмлрдкпрі рдкз
галмгм нмвігмкйдлля жвдорає ла пдбд
увагу лапрунлд:
- сілалпмві упралмвз лд нмвзллі
вдпрз алмліклі оатулкз абм оатулкз,
вігкозрі ла явлм сікрзвлі ноіжвзца:
віг узт упралмв лдмбтіглм взкагарз
(пзймы жакмлу, лмокз, угмгз кіе
могалакз лагйягу і сілалпмвзкз
упралмвакз абм угмгз пакмодгуйывалля кіе сілалпмвзкз упралмвакз)
ігдлрзсікауії їтліт кйієлрів ла мплмві
мсіуіилмгм ігдлрзсікауіилмгм гмкукдлра, якзи жапйугмвує ла гмвіоу, і
вігнмвіглмгм сікпувалля їт мпмбз в
упіт абм у ндвлзт взнагкат упралмвйдлля гіймвзт прмпулків фз номвдгдлля мндоауіи (жмкодка - вігкозрря
оатулків абм балківпщкзт омжоатулкмвзт клземк, укйагдлля угмг ном
гмвіофд вдгдлля пноав, модлга балківпщкзт пдисів, номвдгдлля мндоауіи
ж вдйзкзкз пукакз гомхди);
- сілалпмві упралмвз нмвзллі
жгіиплзрз омжуклм лдмбтіглі жатмгз
гйя мрозкалля гіиплмї ілсмокауії
цмгм мпмбз, ла фзє ік'я вігкозрзи
оатулмк абм віг ікдлі якмї жгіиплыєрщпя мндоауія у оажі, якцм іплуырщ
бугщ-які пуклівз прмпмвлм рмгм, фз
ракі кйієлрз абм жакмвлзкз гіырщ віг
пвмгм вйаплмгм ікдлі, ланозкйаг у
взнагкат, кмйз кіпудві кмкналії (рмбрм упралмвз, кмонмоауії, смлгз і
р. іл.) лд вдгурщ емглзт кмкдоуіилзт
пноав і лд жгіиплыырщ взомблзурва
ра бугщ-які ілхзт мндоауіи у коаїлі,
гд номгмймхдла мсіуіила ыозгзфла
агодпа їтлщмгм мсіпу [5].
Г. Мдйщлзкмва жвдорає увагу ла ру
мбправзлу, цм вігнмвіглм гм лмвмї
одгакуії 40 Рдкмкдлгауіи FATF (одгуйывалля ра лагйяг жа сілалпмвзкз
упралмвакз), коаїлз каырщ жабджндфзрз, цмб сілалпмві упралмвз нігйягайз
агдкварлмку одгуйываллы і лагйягу
ра дсдкрзвлм вномвагеувайз одкмкдлгауії FATF. Кмкндрдлрлі могалз абм
лагйягмві могалз жа сілалпмвзкз
упралмвакз нмвзллі везварз лдмбтіглзт ноавмвзт абм одгуйярмолзт жатмгів, цмб жанмбігрз пзруауії, кмйз жйм-
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фзлуі абм їтлі пнівуфаплзкз праырщ
вйаплзкакз абм бдлдсіуіаолзкз вйаплзкакз жлафлмї абм кмлромйщлмї фапркз акуіи сілалпмвмї упралмвз, абм
кмйз вмлз бдоурщ уфапрщ в уноавйіллі
сілалпмвзкз упралмвакз. Коаїлз лд
нмвзллі жарвдогеуварз првмодлля абм
нмпріилд сулкуімлувалля нігправлзт
балків [6].
Сралгаорз кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз в псдоі номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку бажуырщпя ла упвігмкйдллі лдмглакмвмпрі іпрмозфлзт,
кдлрайщлзт, ноавмвзт таоакрдозпрзк
оіжлзт гдоеав. Сакд рмку ндвлі одкмкдлгауії лмпярщ пвмгм омгу оаккмвзи таоакрдо, якзи лагає пакі жагайщлі одгуйыыфі взкмгз. Скаеікм,
Н.М. Ммомж жажлафає, цм пндузсіка
іплуыфмї кіелаомглмї пзпрдкз ЗПВД
(жанмбігалля ра номрзгія вігкзваллы
гмтмгів) нмйягає у рмку, цм її сулкуії лд мбкдеуырщпя одгуйывалляк
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва у вкажаліи псдоі кіе кмкндрдлрлзкз могалакз оіжлзт коаїл, а ндодгбафаырщ,
в ндоху фдогу, жабджндфдлля смокувалля вігнмвіглзт НС ЗПВД у кмеліи коаїлі пвіру. Поз ущмку, нозикаєрщпя гм увагз рми пуррєвзи сакр, цм
в якмпрі бджнмпдодгліт уфаплзків кіелаомглмї пзпрдкз ЗПВД взпрунаырщ лд рійщкз гдоеавз ра їт кмкндрдлрлі могалз, айд и хзомкд кмйм лауімлайщлзт і роалплауімлайщлзт сілалпмвзт упралмв ра ілхзт мпіб, які лагаырщ нмпйугз у псдоі лауімлайщлмї і
гймбайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз.
Міелаомгла пзпрдка ЗПВД кає
ояг пндузсіфлзт мжлак, які прайз
вігмбоаедлляк кмкнйдкплмгм таоакрдоу жавгалщ, цм нмпрайз ндодг кіелаомглзк пніврмваозпрвмк у номудпі
првмодлля уієї пзпрдкз [7].
Гмрмвліпрщ кмелмї коаїлз гм кіелаомглмгм пнівомбірлзурва взжлафаєрщпя омжвзркмк її влуроіхлщмї пзпрдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів ра
сілалпуваллы рдомозжку ра нозєглалляк гм вігнмвіглзт кіелаомглзт
угмг ра номгоак. Загаймк, кмела взгійзрз лапрунлі ланояккз нмпзйдлля
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва в псд-

оі номрзгії вігкзваллы кмхрів ра
сілалпуваллы рдомозжку:
• гаокмліжауія нігтмгів гм козкілайщлм-ноавмвмї муілкз жймфзлів,
нмв’яжалзт ж вігкзвалляк кмхрів ра
сілалпувалляк рдомозжку;
• вномвагедлля єгзлзт пралгаорів ра взкмг цмгм жанмбіелзт жатмгів, які жапрмпмвуырщпя сілалпмвзкз
упралмвакз ра взжлафдлзкз лд сілалпмвзкз упралмвакз ра номсдпіякз;
• омжвзрмк могаліжауіилм-ноавмвмї бажз гйя мндоарзвлмгм мбкілу
ілсмокауієы кіе ПФР оіжлзт коаїл;
• вгмпкмлайдлля ноавмвмї мплмвз
ра ноакрзкз вжаєкмгії кіе ноавммтмомллзкз могалакз оіжлзт коаїл ла
прагії омжпйігувалля жймфзлів;
• кммогзлауія гіяйщлмпрі кмкндрдлрлзт могалів оіжлзт коаїл ла прагії
пугмвмгм ндодпйігувалля, в рмку фзпйі в оаккат лагалля вжаєклмї ноавмвмї гмнмкмгз [8].
Щм прмпуєрщпя кмлкодрлзт комків, які каырщ бурз везрі прмпмвлм
номрзгії йдгайіжауії кмхрів, мрозкалзт жймфзллзк хйятмк, рмв. Укмват
Укоаїлз лаоажі кмела взмкодкзрз
роз бажмвзт:
Пдохд. Позилярм Закмл Укоаїлз
віг 14 емврля 2014 омку № 1702-VII
«Пом жанмбігалля ра номрзгіы йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля;
Доугд. Срвмодлм удлроайщлзи могал взкмлавфмї вйагз, якзи лаоажі
лмпзрщ лажву Ддоеавлмї пйуебз сілалпмвмгм кмлірмозлгу, мплмвлзк
жавгалляк якмгм є жабджндфдлля одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля.
Як жажлафає А. В. Гайдлкм [9] жгіглм ж
кіелаомглзкз пралгаоракз, Ддоесілкмлірмозлг Укоаїлз лд є сілалпмвзк фз кмлромйыыфзк могалмк, віл
сулкуімлує у вжаєкмгії ж сілалпмвзк
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пдкрмомк ра ноавммтмомллзкз могалакз.
Мдра Ддоесілкмлірмозлгу Укоаїлз – взкмлалля кммогзлуыфмї омйі у
псдоі одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз
цмгм номрзгії вігкзваллы "боуглзт"
кмхрів ра сілалпуваллы рдомозжку.
Воатмвуыфз, цм вігкзвалля гмтмгів
– уд лд йзхд гія, жа яку ндодгбафдла
козкілайщла вігнмвігайщліпрщ, а и
пзпрдкла жагомжа гйя дкмлмкіфлмї,
сілалпмвмї ра лауімлайщлмї бджндкз
Укоаїлз. Тмку омжвзрмк лауімлайщлмї
пзпрдкз номрзгії вігкзваллы жймфзллзт гмтмгів кає бурз нмкйагдлм в
мплмву Ддоеавлмї проардгії дкмлмкіфлмї бджндкз гдоеавз
Тодрє. Іж ндвлмы ндоімгзфліпры
ла жагайщлмгдоеавлмку оівлі жгіиплыєрщпя нйалувалля жатмгів, пноякмвалзт ла жанмбігалля ра номрзгіы
йдгайіжауії кмхрів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк.
Срмпмвлм мпраллщмгм, жажлафу, цм
вігнмвіглм гм Рмжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 30гоугля
2015 о. 1407-о буйм нозилярм Сроардгіы омжвзрку пзпрдкз жанмбігалля
ра номрзгії йдгайіжауії (вігкзваллы)
гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї
капмвмгм жлзцдлля ла ндоімг гм
2020 омку [10]. Сдодг нмймедлщ галмгм гмкукдлру, у кмлрдкпрі рдкз
лахмгм нмвігмкйдлля, жвдорає ла пдбд
увагу рд, цм ж кдрмы нмндодгедлля
ра номрзгії сілалпуваллы рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі, взявйдлля мпіб ра їт
сілалпмвзт мндоауіи, нмв’яжалзт ж
ракмы гіяйщліпры, лдмбтіглм лайагмгзрз ріплу пнівноауы унмвлмваедлзт
могалів гдоеавлмї вйагз ж кмкндрдлрлзкз могалакз ілмждклзт гдоеав у
псдоі взявйдлля кіелаомглзт нйардеів, які кмеурщ бурз пноякмвалі ла
сілалпувалля рдомозпрзфлмї гіяйщлмпрі. Ндмбтіглмы укмвмы дсдкрзвлмгм
омжв’яжалля жажлафдлзт номбйдк є
мб’єглалля і нмпріила кммогзлауія
жупзйщ унмвлмваедлзт могалів гдоеавлмї вйагз, сілалпмвм-кодгзрлзт
упралмв ра ілхзт могаліжауіи, жайуфдлзт гм лауімлайщлмї пзпрдкз жанмбі-
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галля ра номрзгії йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля
жбомї капмвмгм жлзцдлля, а ракме
пнівомбірлзурвм ж ракзкз кіелаомглзкз ілпрзрууіякз, як Гоуна ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів бмомрщбз ж
вігкзвалляк гомхди (FATF), Кмкірдр дкпндорів Рагз Євомнз ж муілкз
жатмгів номрзгії вігкзваллы кмхрів
ра
сілалпуваллы
рдомозжку
(MONEYVAL), Міелаомглзи вайырлзи смлг, Свірмвзи балк ра ілхі.
Окоік FATF жажлафзкм і ном ілхі
фзллзкз внйзву ла одайщлд вномвагедлля кіелаомглзт пралгаорів. Так,
нозкіомк, Оогаліжауія Об'єглалзт
Науіи жодагувайа ла жкілз у пвірмвіи
рдлгдлуії бмомрщбз іж жймфзлліпры
оджмйыуієы Рагз Бджндкз № 1617 віг
29.07.2005 цмгм лдмбтіглмпрі взкмлалля впіка гдоеавакз – фйдлакз
ООН Смомка ра Ддв'ярз Рдкмкдлгауіи FATF. Тмбрм, Укоаїла як фйдл
ООН жмбмв'яжала вномвагзрз Рдкмкдлгауії FATF. У роавлі 2005 омку
Рага Євомнз нозиляйа Кмлвдлуіы
ном вігкзвалля, нмхук, аодхр ра
кмлсіпкауіы гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, ра ном сілалпувалля
рдомозжку, яка воатмвує одкмкдлгауії
FATF і є мбмв'яжкмвмы гйя взкмлалля
гдоеавакз-фйдлакз Рагз Євомнз.
Укоаїла, як фйдл Рагз Євомнз, нігнзпайа уы Кмлвдлуіы в йзпрмнагі
2005 омку. Коік рмгм, 26 емврля
2005 омку Євомндипщкзи Паойакдлр і
Рага Євомнз нозиляйз Дзодкрзву
2005/60/ЄС ном жанмбігалля взкмозпраллы сілалпмвмї пзпрдкз ж кдрмы
вігкзвалля кмхрів ра сілалпувалля
рдомозжку, цм лд рійщкз вігмбоаеає
лмві Смомк Рдкмкдлгауіи FATF, айд и
впралмвйыє бійщх емопркі взкмгз гйя
гдоеав – фйдлів Євомндипщкмгм Смыжу [3].
Коаїлз нмвзллі омжгйялурз кмейзвіпрщ жгіиплдлля жатмгів ж взявйдлля ра вігпрдедлля ндодвдждлщ
гмрівкз ра мбігмвзт кодгзрлмгомхмвзт гмкукдлрів ла нодг'явлзка фдодж кмогмлз, жа укмвз взкмлалля емопркзт ноавзй цмгм лайделм-
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гм взкмозпралля ілсмокауії і жабджндфдлля пвмбмгз ндодкіцдлля канірайів. Коаїлз нмвзллі номалайіжуварз кмейзвіпрщ жапрмпувалля і кмозпліпрщ пзпрдкз, жа якмї балкз ра ілхі
сілалпмві упралмвз і нмпдодглзкз
нмвігмкйяйз б ном впі влуроіхлі ра
кіелаомглі вайырлі мндоауії, пука
якзт ндодвзцує ндвлзи сікпмвалзи
нмоіг, лауімлайщлі удлроайщлі могалз
ж кмкн'ырдозжмвалмы бажмы галзт,
яка кмед лагаварзпя ноз омжпйігуваллі пноав, нмв'яжалзт ж вігкзвалляк гомхди, у омжнмоягедлля
кмкндрдлрлзт могалів, жа укмвз взкмлалля емопркзт ноавзй цмгм лайделмгм взкмозпралля ілсмокауії
[5].
На лахд ндодкмлалля, кз нмвзллі вірарз ра впійякм нігрозкуварз і ілхі жатмгз, нозкіомк, лаукмвмноакрзфлмгм пноякувалля. Вмлз, у
оажі омжгйягу рак нзралщ жанмбігалля йдгайіжауії кмхрів, мрозкалзт
жймфзллзк хйятмк, рде є кмозплзкз ж нмжзуіи уномвагедлля кіелаомглзт пралгаорів. Так, нозкіомк,
14 – 15 гоугля 2017 омку у Лщвмві
вігбувпя
кіелаомглзи
лаукмвмноакрзфлзи пдкілао ла рдку: ―Кйыфмві озжзкз пзпрдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів ра сілалпуваллы рдомозжку в кмлрдкпрі 5-гм оаулгу
муілкз MONEYVAL‖. 5и Раулг муілкз MONEYVAL — нмгія, яку фдкайа впя номсдпіила пнійщлмра лауім-

лайщлмї пзпрдкз сілалпмвмгм кмлірмозлгу. Помвдгдлля ущмгм розвайм
бійщхд омку ра жавдохзйапщ жарвдогедлляк Звіру ла 55-и Пйдлаоліи
пдпії Кмкірдру MONEYVAL. Вкажала
нмгія пвігфзрщ ном урвдогедлля
Укоаїлмы прарупу лагіилмгм наорлдоа кіелаомглмї пнійщлмрз у псдоі
жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії
(вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт
жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля. Звір вжаєклмї муілкз Укоаїлз
ніггмрмвйдлзи ж взкмозпралляк Мдрмгмймгії FATF гйя номвдгдлля муілмк, жгіглм ж якмы коаїлз нмвзллі
воатмвуварз дсдкрзвліпрщ одайіжауії
жатмгів бмомрщбз ж вігкзвалляк кмхрів сілалпувалляк рдомозжку, а
ракме оівдлщ рдтліфлмї вігнмвіглмпрі
кмелмї Рдкмкдлгауії FATF [11].
Такзк фзлмк, ла жавдохдлля жажлафу, цм номбйдкарзка уномвагедлля в Укоаїлі пралгаорів кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз в псдоі
номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку багарм в фмку жайдезрщ віг гаокмліилмгм
нмєглалля жмвліхліт ра влуроіхліт
фзллзків. Сдодг мпралліт ваорм взмкодкзрз могаліжауіилм-ноавмві жупзййя кмкндрдлрлзт гдоеавлзт могалів, пноякмвалі ла врійдлля у езрря взцджгагалзт пралгаорів.

Список використаних джерел
1. Ссдфдмкн С. Г. Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз: лавф. нмпіб. / С. Г. Срдудлкм. - Взг. 3-рє, ндодомб. ра гмн. - К.: Аріка, 2011. – 624 п.
2. Пдпцим В. Г. Ддоеавлзи сілалпмвзи кмлірмозлг: жавгалля ра сулкуії /
В. Г. Пдохзл // Пубйіфлд ноавм. - 2017. - № 1. - С. 45-50
3. Рнкь і кіпуд Укоаїлз в бмомрщбі ж вігкзвалляк гмтмгів ра сілалпувалляк
рдомозжку // http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/39197
4. Гнпнчук О. В. Міелаомглі пралгаорз у псдоі жанмбігалля і номрзгії
вігкзваллы
гмтмгів,
мгдоеалзт
жймфзллзк
хйятмк
//
http://libfor.com/index.php?newsid=1218
5. Ппн Смомк одкмкдлгауіи Гоунз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів бмомрщбз ж
вігкзвалляк гомхди : Пмпралмва Кабілдру Міліпроів Укоаїлз ра Науімлайщлмгм балку Укоаїлз віг 28.08.2001 о. жа № 1124 // Осіуіилзи Віплзк Укоаїлз. – 2001. –
№ 35. – С. 1630.

65

Публiчне право № 1 (29) (2018)
6. Мдкьмикнва Г. Ддоеавлд одгуйывалля сілалпмвмгм кмлірмозлгу у псдоі жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк // http://libfor.com/index.php?newsid=1263
7. Мнпнз Н. М. Міелаомглд пнівомбірлзурвм в псдоі сілалпмвмгм кмлірмозлгу
// http://libfor.com/index.php?newsid=1219
8. Ппнсигія йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів і сілалпуваллы рдомозжку /
[Гуоеіи С. Г., Кйыхкд С. М., Кіопалмв В. М., і іл.] / Ддое. кмк. сіл. кмлірмозлгу
Укоаїлз. – К. : Такі пноавз, 2008. – 560 п.
9. Гакдмкн А. В. Філалпмвзи кмлірмозлг як жапіб одгуйывалля ла озлку сілалпмвзт нмпйуг // http://libfor.com/index.php?newsid=2952
10. Ппн птвайдлля Сроардгії омжвзрку пзпрдкз жанмбігалля ра номрзгії
йдгайіжауії (вігкзваллы) гмтмгів, мгдоеалзт жймфзллзк хйятмк, сілалпуваллы
рдомозжку ра сілалпуваллы омжнмвпыгедлля жбомї капмвмгм жлзцдлля ла ндоімг
гм 2020 омку: Рмжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 30 гоугля 2015 о.
№ 1407-о // Осіуіилзи віплзк Укоаїлз. – 2016. - № 3.- Ср. 198
11. Ккюхнві озжзкз пзпрдкз номрзгії вігкзваллы кмхрів ра сілалпуваллы рдомозжку в кмлрдкпрі 5 – гм оаулгу муілкз MONEYVAL // http://finmonitoring.in.ua/
klyuchovi-riziki-sistemi-protidiyi-vidmivannyu-koshtiv-ta-finansuvannyu-terorizmu-vkonteksti-5-go-raundu-ocinki-moneyval/

Пдохзл В. Г. Сралгаорз кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз у псдоі номрзгії
йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку.
Срарря нозпвяфдла номбйдкак уномвагедлля в ноакрзку Укоаїлз пралгаорів кіелаомглмї сілалпмвмї пнійщлмрз в псдоі номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів. Оплмвла увага нозгійдла нзралляк гіяйщлмпрі Гоунз ж омжомбкз сілалпмвзт жатмгів
бмомрщбз ж вігкзвалляк гомхди (FATF). Дмпйігедлм фзллу укоаїлпщку лмокарзвлмноавмву бажу ж нзралщ номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт гмтмгів ра сілалпуваллы рдомозжку.
Кйыфмві пймва: пралгаорз, номрзгія, йдгайіжауія жймфзллзт гмтмгів, сілалпувалля рдомозжку, FATF.

Пдохзл В. Г. Сралгаорш кдегулаомглмгм сзлалпмвмгм пммбцдпрва в псдод
номрзвмгдипрвзя йдгайзжаузз нодпрунлшт гмтмгмв з сзлалпзомвалзы рдоомозжка.
Срарщя нмпвяцдла номбйдкак влдгодлзя в ноакрзку Укоазлш пралгаормв кдегулаомглмгм сзлалпмвмгм пммбцдпрва в псдод номрзвмгдипрвзя йдгайзжаузз нодпрунлшт гмтмгмв. Оплмвлмд влзкалзд угдйдлм вмномпак гдярдйщлмпрз Гоуннш нм оажоабмркд сзлалпмвшт кдо бмощбш п мркшвалздк гдлдг (FATF). Иппйдгмвала гдипрвуыцая укоазлпкая лмокарзвлм-ноавмвая бажа нм вмномпак номрзвмгдипрвзя йдгайзжаузз нодпрунлшт гмтмгмв з сзлалпзомвалзы рдоомозжка.
Кйыфдвшд пймва: пралгаорш, номрзвмгдипрвзд, йдгайзжаузя нодпрунлшт гмтмгмв, сзлалпзомвалзд рдоомозжка, FATF.

Pershin V. Standards of the international financial community in the sphere of
combating the legalization of criminal income and financing of terrorism.
The article is devoted to problems of implementation in practice of the standards of
Ukraine from the international financial community in the sphere of combating
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Стандарти міжнародної фінансової спільноти у сфері протидії легалізації . . .
legalization of criminal proceeds. The focus is on the activities of the Group on
developing financial measures to combat money laundering (FATF). Investigated the
current Ukrainian regulatory framework on combating money laundering and financing of
terrorism.
Key words: standards, combating the legalization of criminal proceeds, financing of
terrorism, FATF.
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Категорія «державне управління» як
відображення етатистської природи
адміністративного права України
Пзраллы нмляріилмгм анаоару лаукз агкіліпроарзвлмгм ноава ра имгм
жкіпрмвлмї ланмвлдлмпрі нозгійяєрщпя
лдгмпрарлщм увагз в пуфаплзт гмпйігедллят. На лаху гукку, жа укмвз
роалпсмокауії гдоеавмудлрозпрпщкмї,
оагялпщкмї, гмкрозлз агкіліпроарзвлмгм ноава у ланоякку йыгзлмудлрозпрпщкзт жатіглзт пралгаорів, номбйдка ндодмпкзпйдлля имгм нмляріилмгм анаоару нмпрає лагжвзфаилм гмпром, агед пурщ бугщ-якмї лаукз лаибійщхд омжкозваєрщпя пакд фдодж її нмляріилм-кардгмоіайщлзи анаоар.
Пмлярря ра кардгмоії є ндовзллзкз дйдкдлракз кмелмї лаукз, пакд ж
якзт і пкйагаырщпя впі її рдмодрзфлі
бугмвз – кмлуднуії, гмкрозлз і рдмоії.
Кмела лаука мпягає пвіи нодгкдр у
пвмєоіглзт нмляррят, нмпрає як пвмєоігла ймгіка рдмоії галмгм нодгкдра
[1, c. 44]. Пмлярря – уд смока кзпйдлля, яка вігрвмоыє нодгкдрз і
явзца в їт іпрмрлзт мжлакат [2, c. 24].
Кардгмоії – уд жагайщлі, лаибійщх
сулгакдлрайщлі нмлярря, які вігмбоаеаырщ іпрмрлі жакмлмкіолі жв’яжкз
ра віглмпзлз одайщлмї гіиплмпрі і ніжлалля.
Пмлярря вігігоаырщ глмпдмймгіфлу ра кдрмгмймгіфлу сулкуії. Глмпдм-

68

ймгіфлд нозжлафдлля нмлярщ нмйягає
у вігмбоаедллі ра сікпуваллі жв’яжків
ра віглмпзл. В тмгі їт смокувалля
нмяплыєрщпя жкіпр ра пурліпрщ гмпйігеувалзт явзц, ж’япмвуырщпя жакмлмкіолмпрі пралмвйдлля ра омжвзрку
мб’єкра гмпйігедлля [3, c. 141-142].
Пмлярря ра кардгмої в лаууі вігігоаырщ омйщ пзпрдкмурвмоыыфзт ймгіфлзт вужйів, жа гмнмкмгмы якзт жлалля ніглікаєрщпя ла лмві оівлі гмпйігедлля, мпкійщкз фірка кардгмоіайщла
пзпрдка лаукз пралмвзрщ рми сулгакдлр, ла якмку кмейзві нмгайщхі
гмпйігедлля ра нмхукз. Пмлярря ра
кардгмоії бугщ-якмї лаукз нмвзллі
вігнмвігарз лапунлзк кдрмгмйміфлзк
взкмгак: нм-ндохд, вмлз нмвзллі
вігрвмоыварз одайщлм іплуыфі явзца
ра номудпз, які пкйагаырщ нодгкдр
лаукз, нм-гоугд, вмлз нмвзллі бурз
пріикзкз (карз мглмрзнлу ієоаотіы і
жкіпр, цм в лзт вкйагаєрщпя), нмродрє, нмлярря ра кардгмоі нмвзллі
ндодбуварз в нмпріилмку омжвзрку,
мпкійщкз, ноавмва гіипліпрщ, яку вмлз
вігмбоаеаырщ, нмпріилм жкілыєрщпя,
рмку вмлз омжвзваырщпя, кмодкруырщпя, ланмвлыырщпя лмвзк жкіпрмк.
Чз взкмлує іплуыфа пзпрдка нмлярщ і
кардгмоіи лаукз агкіліпроарзвлмгм

Категорія «державне управління» як відображення етатистської природи . . .
ноава пвмы кдрмгмймгіфлу і глмпдмймгіфлу сулкуії? Яку агкіліпроарзвлмноавмву гіипліпрщ вмлз вігмбоаеаырщ?
Алайіж нмлярщ і кардгмоіи пуфаплмї лаукз агкіліпроарзвлмгм ноава
бугд бажуварзпя ла лапрунлзт кдрмгмймгіфлзт жаплмвкат:
1) нмляріилм-кардгмоіайщлзи
анаоар агкіліпроарзвлмгм ноава – уд
прпрдка кмвлзт жлаків (пйів і пймвмпнмйуфдлщ), якзкз мнзпуырщпя і жа
гмнмкмгмы якзт гмпйігеуырщпя агкіліпроарзвлм-ноавмві явзца. Агкіліпроарзвлм-ноавмві нмлярря – ймгіфлм мсмокйдлі жагайщлі гуккз ном
ндвлзи кйап ыозгзфлзт явзц агкіліпроарзвлмгм ноава.
2) кмела ыозгзфла лаука мндоує оіжлзкз кйапакз нмлярщ і кардгмоіи, які вігоіжляырщпя жа їт омййы ра
нмтмгедлляк, а пакд: жагайщлмсіймпмспщкі, жагайщлмлаукмві, жагайщлмноавмві ра мкодкм лаукмві [4, c. 144].
Оплмвла увага бугд пноякмвала ла
мкодкмлаукмві нмлярря і кардгмоії,
які взкмозпрмвуырщпя взкйыфлм в
агкіліпроарзвлмку ноаві ра вігмбоаеаырщ имгм нодгкдрлу пндузсіку.
Взтмгяфз іж узт жаплмвків, лакз
буйм номалайіжмвалм ояг номвіглзт
лавфайщлзт нмпіблзків ра лаукмвзт
прарди ж агкіліпроарзвлмгм ноава, цм
гмжвмйзйм жомбзрз взплмвмк, цм в
бійщхмпрі взнагків бажмвмы мкодкмлаукмвмы кардгмоієы агкіліпроарзвлмгм ноава номгмвеує жайзхарзпя
кардгмоія «гдоеавлд уноавйілля» [5,
6, 7, 8, 9, 10] ра нмтіглі віг лдї кардгмоії ра нмлярря: взкмлавфа вйага
(жавегз взжлафаєрщпя як сулкуія
гдоеавлмгм уноавйілля), «могал гдоеавлмгм уноавйілля», «акр уноавйілля» «уноавйілпщкі віглмпзлз». ра іл.
Оред, у вірфзжляліи ноавмвіи лаууі номгмвеуєрщпя роагзуія взжлафарз бажмвмы кардгмоіы агкіліпроарзвлмгм ноава гдоеавлд уноавйілля, а,
вігнмвіглм, нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава уноавйілпщкі віглмпзлз, які є могаліжуыфзк внйзвмк гдоеавз ла оіжлмкалірлі псдоз ра гайужі пупнійщлмгм
езрря. Такзи нмгйяг ла нозомгу

нодгкдра агкіліпроарзвлмгм ноава
був жаномвагедлзи в кілуі 50-т омків
ХХ пр. і гмпі жайзхаєрщпя гмкілуыфзк у бійщхмпрі нігоуфлзків.
Яку глмпдмймгіфлу сулкуіы взкмлує жапрмпувалля в пуфаплмку агкіліпроарзвлмку
ноаві
кардгмоія
«гдоеавлд уноавйілля», абм, гмвмояфз номпріхд, яку ноавмву гіипліпрщ
кз бугуєкм, взкмозпрмвуыфз її
жкіпр?
Сйіг нмфарз іж рмгм, цм кардгмоія
«гдоеавлд уноавйілля» взкмозпрмвувайапщ в оагялпщкіи ыозгзфліи
лаууі гйя нмжлафдлля ндодваелм взкмлавфм-омжнмоягфмї, номкуомопщкмї
ра пугмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз, а ракме гіяйщлмпрі кіпудвзт оаг. Тдокілз
«взкмлавфа вйага», «пугмва вйага»
абм «куліузнайщла вйага» взкмозпрмвуварз буйм жабмомлдлм, агед оагялпщка ыозпноугдлуія вваеайа рдмоіы омжнмгійу вйаг фапрзлмы «буоеуажлмї лаукз», яка номрзоіфзйа оагялпщкмку омжукіллы гдоеавлмї вйагз. Айд оіжлі сулкуії гдоеавлмї вйагз в Рагялпщкмку Смыжі пйіг буйм
якмпщ лажзварз, мред, уі взгз гіяйщлмпрі мрозкайз лажву «гдоеавлд
уноавйілля», якд і прайм бажмвмы кардгмоієы агкіліпроарзвлмгм ноава ла
гдпярзйірря.
Як уед буйм жажлафдлм взцд, агкіліпроарзвлм-ноавмві нмлярря ра
кардгмоії є ілпроукдлракз, жа гмнмкмгмы якзт гмпйігеуєрщпя агкіліпроарзвлм-ноавмва гіипліпрщ. «Ддоеавлд
уноавйілля» в якмпрі мкодкмлаукмвмї,
рмбрм ракмї, цм взжлафає нодгкдр
лаукз, кардгмоії агкіліпроарзвлмгм
ноава, розвайзи фап пноавлм взкмлувайа пвмы глмпдмймгіфлу сулкуіы, цм
нозжвдйм гм рмгм, цм мплмвлзк
мб’єкрмк сулгакдлрайщлзт гмпйігедлщ агкіліпроарзвлмгм ноава прайз
уноавйілпщкі, а лд ноавмві явзца. В
оджуйщрарі, взвфдлля агкіліпроарзвлмгм ноава прайм нмфзларзпя іж таоакрдозпрзкз взгів уноавйілля – пмуіайщлмгм, бімймгіфлмгм і рдтліфлмгм
[11, c. 6-48; 12, п. 7-11; 7; 8, п. 49-63]
ра мплмвлзт жапаг жагайщлмї рдмоії
уноавйілля, рдмоії пзпрдк ра лавірщ
кібдолдрзкз. Позлузнз гдоеавлмгм
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уноавйілля йягйз в мплмву ноавмвмгм
одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава [12, c. 9].
Сзпрдка гдоеавлмгм уноавйілля
як роагзуіилзи мб’єкр ніжлалля ра
нодгкдр ноавмвмгм одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава пкйагайєрщпя ж
ракзт дйдкдлрів:
1) пуб’єкр уноавйілля – гедодйм
кдоуыфмгм внйзву, рми, трм уноавйяє,
взкмлує сулкуії кдоівлзурва і внйзває ла мб’єкр ж кдрмы ндодвдгдлля
имгм в ілхзи прал;
2) мб’єкр уноавйілля – рд, ла цм
пноякмвалзи
кдоуыфзи
внйзв
мб’єкра; цм сулкуімлує ніг узк
внйзвмк;
3) кдоуыфзи внйзв – кмкнйдкп
уійдпноякмвалзт і могаліжуыфзт кмкалг, жатмгів, нозимків ра кдрмгів, жа
гмнмкмгмы якзт жгіиплыєрщпя внйзв
ла пуб’єкр і гмпягаырщпя одайщлі жкілз в лщмку;
4) жвмомрлі жв’яжкз – ілсмокауія
гйя пуб’єкра ном оджуйщрарзвліпрщ
кдоуыфмгм внйзву ра жкілз в мб’єкрі
[11, c. 9].
В агкіліпроарзвлм-ноавмвіи ілрдонодрауії уієї птдкз пуб’єкрмк уноавйілля взпрунає гдоеава, мб’єкрмк –
пвігмкіпрщ і нмвдгілка йыгди, пупнійщлі віглмпзлз, а кдоуыфзи внйзв
умпмбйыє ноавмві і лдноавмві пнмпмбз
одайіжауії гдоеавлмї вйагз, ндодваелм, взкмлавфмї. Стдка абпмйырлм
віола ж рмфкз жмоу рдмоії уноавйілля
ра кібдолдрзкз. Айд фз вігмбоаеає
вмла уфаплу ноавмву гіипліпрщ?
На лаху гукку нмгібла ілрдонодрауія агкіліпроарзвлзт віглмпзл є
абпмйырлм драрзпрпщкмы жа пвмєы
нозомгмы і лд кмед бурз нмкйагдла
в мплмву пуфаплмгм агкілпроарзвлмгм
ноава. Ерарзжк був нозракаллзи оагялпщкіи ігдмймгії і ндодгбафав акрзвлд вроуфалля гдоеавз в езрря пупнійщпрва, номлзклдлля її внйзву в упі
пупнійщлі проукруоз, нмвлд нігнмоягкувалля имку гомкагял ла мплмві
абпмйырзжауії имгм мбмв'яжків гомкагялзла і ноав гдоеавз [13]. Пмгібла
птдка уійкмк рмфлм вігмбоаеає пзруауіы, кмйз гдоеава гмкілувайа ноакрзфлм у впіт псдоат пупнійщпрва.
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В мпраллі гдпярзйірря омжукілля
пурі ра нозжлафдлля гдоеавз, а ракме гдоеавлмгм внйзву ла пупнійщлі
віглмпзлз пуррєвм жкілзйзпя, і рмку
таоакрдозпрзка
агкіліпроарзвлмгм
ноава як ноава гдоеавлмгм уноавйілля ла пщмгмгліхліи гдлщ лд вігнмвігає гіиплмпрі. Нанозкйаг, фз
кмела вваеарз уноавйілпщкзкз віглмпзлз, цм взлзкаырщ в номудпі
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, нозряглдлля гм агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, а ракме жгіиплдлля бійщхмпрі агкіліпроарзвлзт номудгуо,
як, ланозкйаг, лагалля агкіліпроарзвлзт нмпйуг, омжгйяг ндрзуіи і
жвдолдлщ гомкагял ра іл.? Іж вндвлдліпры кмела пкажарз цм нмгіблі
«лдуноавйілпщкі» віглмпзлз ндодваелм і пкйагаырщ нодгкдр пуфаплмгм
агкліпроарзвлмгм ноава.
Пом лдвігнмвіглпрщ гдоеавлмгм
уноавйілля як бажмвмї кардгмоії агкіліпроарзвлмгм ноава пурі пуфаплзт
агкіліпроарзвлзт віглмпзл лагмймхував цд В. Б. Авдо’ялмв [14, c. 7-11;
15, c. 247-249], айд, ж рмгм фапу агкіліпроарзвлі віглмпзлз роалпсмокувайзпя у ланоякку жкдлхдлля в лзт
фапркз «уноавйілпщкмї» пкйагмвмї,
ланозкйаг, влапйігмк жаномвагедлля
жакмлмгавпрва ном агкліпроарзвлі
нмпйугз, номвдгдлля гдудлроайіжауії
ра іл. Оред, пуфаплі агкіліпроарзвлі
віглмпзлз нмвзлла мб’єглуварз якапщ
ілха кдрдгмоія, аліе «гдоеавлд
уноавйілля», яка бз гмнмкмгйа омжвзрку уієї лаукз і гайужі ноава ла
жапагат йыгзлмудлрозжку.
В пуфапліи йірдоаруоі вед кайз
кіпуд
пномбз
вігкмвзрзпя
віг
«уноавйілпщкмї» нозомгз агкіліпроарзвлмгм ноава. Нанозкйаг, В. В. Гайулщкм в якмпрі бажмвзт кардгмоіи
агкіліпроарзвлмгм ноава номнмлує
взжафзрз «нубйіфлзи ілрдодп» - як
ілрдодп жлафлмї кійщкмпрі мпіб; «нубйіфлу агкіліпроауіы» – як пуб’єкр, цм
жгіиплыє нубйіфлу вйагу ра «нубйіфлд агкіліпроувалля» – жгіиплдлля
нубйіфлмї вйагз. Айд і ру фмкупщ впі
нозварлі мпмбз, які лд лайдеарщ гм
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, лажвалі мб’єкракз уноавйілля [16].

Категорія «державне управління» як відображення етатистської природи . . .
На гукку Є. В. Куоіллмгм, пупнійщлу пурліпрщ агкіліпроарзвлмгм ноава лаикоацд вігмбоаеаєрщпя в нмляррі «гдоеавла нмйірзка», якзк мтмнйыырщпя упі оіжлмвзгз гдоеавлмвйаглмї гіяйщлмпрі, цм каырщ агкіліпроарзвлм-ноавмву
одгйакдлрауіы:
гдоеавлд уноавйілля, гдоеавлд одгуйывалля, кмкулайщлд уноайілля, кмкулайщлд одгуйывалля, агкіліпроарзвлд пугмфзлпрвм, агкіліпроарзвлмыозпгзкуіилу гіяйщліпрщ, нубйіфлмпдовіплу гіяйщліпрщ, рмцм [17, c. 49].
Р. С. Мдйщлзк ра В. М. Бдвждлкм
у жв’яжку іж смокувалляк агкіліпроарзвлмгм ноава в кдеат йыгзлмудлрозпрпщкмї ігдмймгії, номнмлувайз жакілзрз кардгмоіы «гдоеавлд уноавйілля» ла «нубйіфлд агкіліпроувалля», ніг якзк омжукієрщпя жмвліхлщммоієлрмвала гіяйщліпрщ хзомкмгм
кмйа пуб’єкрів (лапакндодг нубйіфлмї
агкіліпроауії), нмв’яжала ж одайіжауієы нмйірзфлзт оіхдлщ ра вномвагедлля у езрря Кмлпрзрууії ра жакмлів Укоаїлз, цм кає ла кдрі жагмвмйдлля нубйіфлмгм ілрдодпу [18, c. 44].
Наеайщ, в лапрунлзт ноауят жгагувалі аврмоз нмвдолуйзпщ гм взжлалля
в якмпрі мкодкмлаукмвмї кардгмоії
агкіліпроарзвлмгм ноава «нубйіфлмгм
уноавйілля» як смокз одайіжауії взкмлавфмї вйагз [19, c. 51-56]. Цікавм,
цм гайі в нмпіблзку «Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм» ноз омжкозррі
пурі имгм мплмвлзт ілпрзрурів кардгмоія «нубйіфлд уноавйілля» каиед
лігд лд взкмозпрмвуєрщпя, лармкіпрщ,
акрзвлм жапрмпмвуырщпя пуфаплі нмлярря, цм взнйзваырщ іж ілхмї кардгмоії – «нубйіфлд агкіліпроувалля».
Нанозкйаг: «нубйіфла агкіліпроауія»,
«лмокарзвлзи акр нубйіфлмї агкіліпроауії», «агкіліпроарзвлзи акр», «агкіліпроарзвла номудгуоа» ра іл.
Які е нмлярря ра кардгмоії нмвзллі псмокуварз кдрмгмймгіфлмпвірмгйяглу бажу пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава?
На пщмгмглі гмймвлзк козрдоієк
взмкодкйдлля ж капз пупнійщлзт віглмпзл ракзт, цм пкйагаырщ нодгкдр
агкіліпроарзвлмгм ноава, номнмлуєрщпя вваеарз лд уноавйілпщкзи та-

оакрдо одгуйщмвалзт віглмпзл, а
мбмв’яжкмву лаявліпрщ у узт віглмпзлат мпмбйзвмгм пуб’єкра – ракмгм, в
якмку умпмбйыєрщпя рак жвала „нубйіфла агкіліпроауія‖. Щм е гм таоакрдоу жажлафдлзт віглмпзл, рм в лзт
ндодваеаырщ лд уноавйілпщкі мжлакз,
а мжлакз „нубйіфлмї пдовіплмї гіяйщлмпрі‖, рмбрм гіяйщлмпрі гдоеавз ра
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля іж
жабджндфдлля ракмгм нмоягку їт вжаєкмгії ж сіжзфлзкз ра ыозгзфлзкз
мпмбакз, якзи бз жабджндфував дсдкрзвлу одайіжауіы їт ноав ра пвмбмг.
Суфаплд агкіліпроарзвлд ноавм
пралмвзрщ пмбмы гайужщ ноава, яка
ріплм нмв'яжала ж ілпрзруракз нубйіфлмї вйагз, нубйіфлмгм ілрдодпу ра
нубйіфлмгм агкіліпроувалля. Ілакхд
каеуфз, агкіліпроарзвлд ноавм іплує
у кдеат лажвалзт кардгмоіи. Вігнмвіглм, жа кдеакз нубйіфлмї вйагз, нубйіфлмгм ілрдодпу ра нубйіфлмгм агкіліпроувалля агкіліпроарзвлмгм ноава
бурз лд кмед. Віграк, мплмвлзкз
кардгмоіякз і нмляррякз агкіліпроарзвлмгм ноава, ла гукку аврмоа, нмвзллі прарз: нубйіфла вйага, пуб’єкр
вйаглзт нмвлмваедлщ, нубйіфлд агкіліпроувалля, агкіліпроарзвла номудгуоа, лмокарзвлзи акр нубйіфлмї агкіліпроауії, агкіліпроарзвлзи акр ра
іл.
Віграк, пномбуєкм жаномнмлуварз
моієлрмвлу пзпрдку мплмвлзт нмлярщ
ра кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм ноава,
а ракме взжлафзрз їт жкіпр і вжаєкмжв’яжмк.
Пубйіфла вйага. Вігоажу жауваезкм, цм уя кардгмоія лд є мкодкмлаукмвмы кардгмоієы агкіліпроарзвлмгм ноава. Вмла взкмозпрмвуєрщпя
впіка ыозгзфлзкз (і лд рійщкз, ланозкйаг, нмйірмймгієы) лаукакз, мред, вмла пкмоіхд кає жагайщлмлаукмвзи таоакрдо. Помрд пакд віг її жкіпру
жайдезрщ і жкіпрмвлд ланмвлдлля нмляріилмгм анаоару агкіліпроарзвлмгм
ноава. Чапрм жкіпр нубйіфлмї вйагз
апмуіыырщ взкйыфлм іж нозкупмк
(жгарліпрщ нозкупзрз мглмгм пуб’єкра
ілхзк гм жгіиплдлля ндвлзт гіи).
Бджукмвлм, нозкуп є мглзк іж лдмбтіглзт апндкрів нубйіфлмї вйагз
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(р. жв. «кмлмнмйія ла лапзйщпрвм»),
номрд лд віл взжлафає її пурщ. Суфаплу гмкрозлу нубйіфлмгм ноава вжагайі, і агкіліпроарзвлмгм ноава, жмкодка, пйіг бугуварз ла омжукіллі вйагз
як нмвлмваедлля нубйіфлмгм пуб’єкра
ла жгіиплдлля ндвлзт гіи фз нозилярря оіхдлщ, лдмбтігліпрщ якзт взжлала бійщхіпры уфаплзків пупнійщлзт віглмпзл, в якзт жапрмпмвуырщпя
вйаглі нмвлмваедлля. Тмбрм вйага –
уд пвмєоіглзи калгар пупнійщпрва
лагалзи ндвлмку пуб’єкру ла нозилярря ндвлзт оіхдлщ ра жгіиплдлля гіи
в ілрдодпат впщмгм пупнійщпрва, якзи,
в рмку фзпйі, вкйыфає ноавм ла жапрмпувалля нозкупу. Сйіг жауваезрз,
цм в йірдоаруоі нмлярря гдоеавлмї
вйагз фапрм нозрзпрявйяєрщпя нмлярры «гомкагялпщкд пупнійщпрвм» як
оіжлі, лавірщ, алрагмліпрзфлі дйдкдлрз
пмуіуку. На лаху гукку, пуфапла
гмкрозла агкіліпроарзвлмгм ноава
нмвзлла взтмгзрз ж рмгм, цм гдоеава
є взцмы смокмы могаліжауії гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Кмйз гдоеавла (абм бугщ-яка ілха нубйіфла) вйага номрзпрмїрщ гомкагялпщкмку пупнійщпрву – рака гдоеава лд кмед
вваеарзпя гдкмкоарзфлмы.
З нмлярряк «нубйіфла вйага» ріплм нмв’яжалд мглд іж удлроайщлзт
нмлярщ агкіліпроарзвлмгм ноава –
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ. Нзк є
могал гдоеавлмї вйагз, могал кіпудвмгм пакмвоягувалля, їтля нмпагмва
фз пйуебмва мпмба, ілхзи пуб’єкр
ноз жгіиплдллі лзкз вйаглзт сулкуіи ла мплмві жакмлмгавпрва, в рмку
фзпйі ла взкмлалля гдйдгмвалзт нмвлмваедлщ.
Сзпрдка могалів ра нмпагмвзт мпіб
пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ явйяырщ пмбмы нубйіфлу агкіліпроауіы.
Наибійщх омжнмвпыгедлзк пнмпмбмк одайіжауії нубйіфлмї вйагз
пуб’єкракз вйаглзт нмвлмваедлщ є
жгіиплдлля лзкз нубйіфлмгм агкіліпроувалля.
Далд
нмлярря
фапрм
нмв’яжуырщ взкйыфлм іж гіяйщліпры
могалів взкмлавфмї вйагз абм мрмрмелыырщ ж оагялпщкзк нмлярряк
«гдоеавлд уноавйілля». Помрд пуфаплзи мбпяг нмлярря «нубйіфлд аг-
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кіліпроувалля» є гдцм хзохзк. Пубйіфлд агкіліпроувалля є кмкнйдкпмк
взкмлавфм-омжнмоягфзт ра могаліжауіилзт сулкуіи нубйіфлмї вйагз,
пноякмвалзт ла жатзпр і жабджндфдлля ноав і пвмбмг сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб, а ракме ла жабджндфдлля
сулкуімлувалля кдталіжку гдоеавз
ра ілхзт нубйіфлзт ілпрзрурів. Віг
одайіжауії взкмлавфмї вйагз нубйіфлд
агкіліпроувалля вігоіжляє рд, цм имгм
кмеурщ жгіиплыварз лд рійщкз могалз
взкмлавфмї вйагз, а ракме могалз
кіпудвмгм
пакмвоягувалля
ра
пуб’єкрз гдйдгмвалзт нмвлмваедлщ.
Віг гдоеавлмгм уноавйілля нубйіфлд агкіліпроувалля, ла гукку
аврмоа, вігоіжляєрщпя рзк, цм кає
лд рійщкз жмвліхлє пноякувалля, як
уд првдогеуырщ Р. С. Мдйщлзк ра
В. М. Бдвждлкм (рмбрм вйаглзи внйзв
ла пуб’єкрів, цм жлатмгярщпя жа кдеакз могалу), а ндодгбафає ракме
жгіиплдлля влуроіхлщммогаліжауіилмї
гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї іж жабджндфдлляк сулкуімлувалля могалу ра имгм
нігомжгійів, вдгдлляк гмкукдлрауії,
номтмгедлляк пйуебз ра іл.
Пубйіфлд агкіліпроувалля одайіжуєрщпя в кдеат агкіліпроарзвлмї
гіяйщлмпрі ра жлатмгзрщ взяв у нозиляррі лмокарзвлзт акрів нубйіфлмї
агкіліпроауії ра агкіліпроарзвлзт
акрів.
Оред, пуфаплі рдлгдлуії омжвзрку
нмляріилмгм анаоару агкіліпроарзвлмгм ноава жукмвйыырщпя жкілакз в
таоакрдоі пупнійщлзт віглмпзл, які
пкйагаырщ имгм нодгкдр, цм взкагає
вігтмгу віг драрзпрпщкмгм омжукілля
агкіліпроарзвлмгм ноава як ноава
гдоеавлмгм уноавйілля.
Як бафзкм, ла пщмгмглі, лаеайщ,
лдкає єгзлмї лаукмвмї «пвірмгйяглмї»
хкмйз ж агкіліпроарзвлмгм ноава, цм
гавайм бз кмейзвіпрщ тмфа бз омжомбзрз имгм єгзлзи нмляріилзи анаоар.
Напйігкмк ущмгм, ланозкйаг, є нігоуфлзк «Загайщлд агкіліпроарзвлд ноавм», кмелзи омжгій якмгм кіпрзрщ
оіжлі, фапмк номрзйделі, нігтмгз і
нмлярря гм омжукілля і рйукафдлля
мглзт і рзт пакзт нмлярщ і кардгмоіи
[19].
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Тзк лд кдлх, кмела вваеарз нмжзрзвлмы рдлгдлуієы вед пакзи
сакр упвігмкйдлля номбйдкз роалпсмокауії агкіліпроарзвлмгм ноава в
кдеат ігдмймгії йыгзлмудлрозжку
хйятмк вігкмвз віг имгм «уноавйілпщкмї» пурі. Злафлзк гмпяглдлляк, ла
гукку аврмоа, в ущмку ланоякку є
мпрармфла вігкмва віг взжлалля
нозлузнів і жакмлмкіолмпрди гдоеавлмгм уноавйілля як ракзт, цм пралмвйярщ мплмву ноавмвмгм одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава. Так,
лмокз агкіліпроарзвлмгм ноава (як і
ілхзт гайужди ноава) в мкодкзт взнагкат кмеурщ взкмлуварз уноавйілпщку сулкуіы[4], айд в мплмву ноавмвмгм одгуйывалля нмвзллдл бурз

нмкйагдлзи нозлузн вдотмвдлпрва
ноава, якзи взжлає мпмбу оівлмноавлзк, нмояг ж гдоеавмы, уфаплзкмк
ноавмвіглмпзл, а лд мб’єкрмк уноавйілля.
Оред, нмляріилзи анаоар пуфаплмгм агкіліпроарзвлмгм ноава нмвзлдл вігмбоаеарз йыгзлмудлрозпрпщку, а лд драрзпрпщку пурщ уієї гайужі
ноава і лаукз, яка нмкйзкала одгуйыварз лд уноавйілпщкі прмпулкз, а
оіжлмкалірлі вжаєкмвіглмпзлз кіе
могалакз нубйіфлмї вйагз ра нозварлзкз мпмбакз цмгм жабджндфдлля
ндохзкз лдмбтіглзт укмв гйя дсдкрзвлмї одайіжауії лайделзт нозварлзк мпмбакз ноав, пвмбмг і жакмллзт
ілрдодпів.
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Фдгмоук Н. С. Кардгмоія «гдоеавлд уноавйілля» як вігмбоаедлля драрзпрпщкмї нозомгз агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз
В праррі мушлыєрщпя жгарліпрщ пуфаплмгм нмляріилмгм анаоару агкіліпроарзвлмгм
ноава вігмбоаеарз гіиплзи прал агкіліпроарзвлзт ноавмвіглмпзл ж нмжзуіи йыгзлмудлрозпрпщкмгм нігтмгу. Алайіжуєрщпя жкіпр кардгмоії «гдоеавлд уноавйілля» як
мкодкмлаукмвмї кардгмоії агкіліпроарзвлмгм ноава, яка вігмбоаеає драрзпрпщку пурліпрщ віглмпзл кіе мпмбмы і гдоеавмы. Помнмлуєрщпя ндодгйялурз пзпрдку мплмвлзт
нмлярщ ра кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм ноава ж нмжзуіи йыгзлмудлрозжку.
Кйыфмві пймва: драрзжк, йыгзлмудлрозжк, гдоеавлд уноавйілля, мб’єкр уноавйілля, пуб’єкр уноавйілля, нубйіфла вйага, пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ, нубйіфлд
агкіліпроувалля, агкіліпроарзвла номудгуоа, лмокарзвлзи акр нубйіфлмї агкіліпроауії, агкіліпроарзвлзи акр.

Фдгмоук Н. С. Кардгмозя «гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд» как мрмбоаедлзд
ърарзпрпкми нозомгш агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш
В прарщд мудлзвадрпя пнмпмблмпрщ пмводкдллмгм нмлярзилмгм аннаоара агкзлзпроарзвлмгм ноава мрмбоаеарщ гдипрвзрдйщлмд пмпрмялзд агкзлзпроарзвлшт ноавммрлмхдлзи п нмжзузи фдймвдкмудлрозжка. Алайзжзоудрпя пмгдоеалзд кардгмозз «гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд» как фапрлмлауфлми кардгмозз агкзлзпроарзвлмгм ноава,
кмрмоая мрмбоаеадр ърарзпрпкуы пурщ мрлмхдлзи кдегу йзфлмпрщы з гмпугаопрвмк.
Подгйагадрпя ндодпкмродрщ пзпрдку мплмвлшт нмлярзи з кардгмози агкзлзпроарзвлмгм ноава п нмжзузи фдймвдкмудлрозжка.
Кйыфдвшд пймва: ърарзжк, фдймвдкмудлрозжк, гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд, мбчдкр уноавйдлзя, пубчдкр уноавйдлзя, нубйзфлая вйапрщ, пубчдкр вйапрлшт нмйлмкмфзи, нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд, агкзлзпроарзвлая номудгуоа, агкзлзпроарзвлши акр, лмокарзвлши акр нубйзфлми агкзлзпроаузз.

Fedoruk N. The category “public administration” as reflection of the etatist
nature of the administrative law in Ukraine
There is an ongoing tradition in the home legal science to define the category of
public administration as the basic category of administrative law. We consider such
interpretation of administrative relations to been etatist by nature that cannot provide
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the foundation for the modern administrative law. The main categories and concepts of
the administrative law should be: the public authority, the public body, the public
governance, the administrative procedure, the normative act of public administration, the
administrative act, etc.
Key words: human-centrism, etatism, public administration, subject of public
administration, object of public administration, public authority, public body, public
governance, administrative procedure, normative act of public administration,
administrative act.
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Петро Мозолевський,
помічник народного депутата
України

УДК 349.2(477)

Поняття та ознаки заохочень
працівників органів місцевого
самоврядування в умовах правової
держави
Помпувалля Укоаїлз нм хйяту
урвдогедлля як гдкмкоарзфлмї ра
ноавмвмї гдоеавз [1], в укмват акрзвіжауії номудпів гдудлроайіжауії вйагз, омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, взкагає жа лдмбтіглд пзпрдклд
ра кмкнйдкплд ілпрзрууіилд одсмокувалля кіпудвмгм пакмвоягувалля
[2, п. 3-5]. Сдодг кйыфмвзт ноімозрдрів жгіиплдлля одсмокувалля кіпудвмгм пакмвоягувалля, ваейзвмгм жлафдлля лабуває номбйдка лайделмгм
кагомвмгм жабджндфдлля, як пкйагмвмї
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра
гмпрунлмпрі взкмлалля жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ вігнмвіглзт
могалів. У ущмку кмлрдкпрі, ла мпмбйзву увагу жапйугмвуырщ нзралля
нмв’яжалі іж жгіиплдлляк жамтмфдлщ
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Агед, в укмват ноавмвмї
гдоеавз, гмймвлі акудлрз жмпдодгедлі ла нмпзйдллі кдталіжків одайіжауії
нозлузну вдотмвдлпрва ноава, ноав
ра пвмбмг йыгзлз, а, віграк, і гмпрунлмпрі могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля нм віглмхдллы гм нмродб ра
ілрдодпів мпмбз.
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Тдмодрзкм-ноавмвзи алайіж нмймедлщ рдмоії роугмвмгм ноава [3,
п. 463-466], [4, п. 351-354], [5] жапвігфує, цм жамтмфдлля ноауівлзків
пноякмвалі ла: дсдкрзвліпрщ ноава ла
ноауы; прзкуйывалля омжвзрку озлку ноауі; жомпралля номгукрзвлмпрі
ноауі; кмрзвауіы ноауі ноауівлзків;
жабджндфдлля роугмвмї гзпузнйілз, у
рмку фзпйі жабджндфдлля лайделмгм
взкмлалля ноауівлзкакз роугмвмї
сулкуії ра ілхзт мбмв’яжків жа роугмвзк гмгмвмомк. Тмку, гмпрарлщм ваейзвмгм жлафдлля лабуваырщ нзралля
цмгм лайделмгм жакмлмгавфмгм жакоінйдлля жамтмфдлщ ноауівлзків
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля,
прзкуйыварзкд: нм-ндохд, омжвзрмк
кіпудвмгм пакмвоягувалля; нм-гоугд,
дсдкрзвліпрщ пйуебз кіпудвмгм пакмвоягувалля, у рмку фзпйі ноава ла
пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; нм-родрє, дсдкрзвліпрщ кагомвмгм жабджндфдлля кіпудвмгм пакмвоягувалля. У рми ед фап, лмокз
Кмгдкпу жакмлів ном ноауы Укоаїлз
(гайі – КЗнП Укоаїлз) [6], Закмлів
Укоаїлз «Пом кіпудвд пакмвоягувал-
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ля в Укоаїлі» [7], «Пом пйуебу в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля»
[8] кіпрярщ жагайщлі кдталіжкз жапрмпувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків
кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм лд
жавегз прзкуйыє лайделу їт нмвдгілку у псдоі ноауі. Позлагіглм лагагарз, цм у КЗнП Укоаїлі кіпрзрщпя
рійщкз жагайщлі лмокз цмгм жапрмпувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків. Так,
у пр. 143 ущмгм Кмгдкпу ндодгбафдлм,
цм «гм ноауівлзків нігнозєкпрв,
упралмв, могаліжауіи кмеурщ жапрмпмвуварзпщ бугщ-які жамтмфдлля, цм
кіпрярщпя в жарвдогедлзт роугмвзкз
кмйдкрзвакз ноавзйат влуроіхлщмгм
роугмвмгм омжнмоягку». Такзи нігтіг,
якзи нм пурі ндодлмпзрщ нзралля
кмрзвауії ноауівлзків фдодж жапрмпувалля гм лзт жатмгів жамтмфдлщ ж жакмлмгавфмгм ла ймкайщлм-ноавмвзи
оівдлщ, ра пнозяє рмку, цм ракі жатмгз каырщ смокайщлм-гдкйаоарзвлзи
таоакрдо. За ракзт мбправзл, у омбмрмгавуів, ндодваелм, вігпурля лайдела куйщруоа цмгм жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлщ, омжукілля їт пмуіайщлм-ноавмвмгм ра дкмлмкіфлмгм жлафдлля. Тмку, ла ноакрзуі жапрмпувалля жамтмфдлщ кає, ндодваелм, пзруарзвлзи таоакрдо. Як ноавзйм, їт жапрмпувалля номвмгзрщпя гм ндвлзт
нмгіи (гар, гдоеавлзт пвяр рмцм), цм
гдкмрзвує ноауы ноауівлзків.
Такме пйіг вігжлафзрз, цм Закмл
Укоаїлз «Пом пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля» у пр. 9, лажзває мплмвлі ноава нмпагмвзт мпіб
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, гм
якзт віглдпдлм ракі як: ла нмвагу
мпмбзпрмї гіглмпрі, пноавдгйзвд і халмбйзвд правйдлля гм пдбд ж бмку
кдоівлзків, пнівомбірлзків і гомкагял; ла мнйару ноауі жайделм віг нмпагз, яку вмла жаикає, оалгу, якзи їи
нозпвмєлм, якмпрі, гмпвігу ра праеу
омбмрз; ла номпувалля нм пйуебі вігнмвіглм гм номсдпіилмї мпвірз, оджуйщрарів омбмрз ра ардпрауії; ла бджндфлі ра лдмбтіглі гйя взпмкмномгукрзвлмї омбмрз укмвз ноауі; ла пмуіайщлзи і ноавмвзи жатзпр; мрозкуварз
в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк, віг вігнмвіглзт могалів гдоеа-

влмї вйагз, могалів вйагз Аврмлмклмї
одпнубйікз Козк ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, нігнозєкпрв,
упралмв, могаліжауіи, лджайделм віг їт
нігнмоягкувалля ра смок вйаплмпрі,
мб'єглалщ гомкагял, мкодкзт мпіб
кардоіайз ра ілсмокауіы, лдмбтіглі
гйя взкмлалля пвмїт пйуебмвзт мбмв'яжків; у нмоягку і в кдеат, впралмвйдлзт жакмлмк, мрозкуварз ілсмокауіы цмгм кардоіайів пвмєї мпмбмвмї
пноавз ра мжлаимкйыварзпя ж ілхзкз
гмкукдлракз, цм прмпуырщпя номтмгедлля лды пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, мрозкуварз віг
кдоівлзків могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля вігнмвіглі нмяплдлля ра
гаварз мпмбзпрі нмяплдлля; взкагарз
номвдгдлля пйуебмвмгм омжпйігувалля ж кдрмы пномпрувалля бджнігправлзт, ла її гукку, жвзлувафдлщ абм
нігмжоз цмгм лдї; жатзцарз пвмї жакмллі ноава ра ілрдодпз в могалат
гдоеавлмї вйагз, могалат вйагз Аврмлмклмї одпнубйікз Козк, могалат
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра в пугмвмку нмоягку. Ражмк іж рзк, жажлафдлзи Закмл лд кіпрзрщ ноава нмпагмвзт мпіб ла жапрмпувалля гм лзт жатмгів жамтмфдлщ, цм кмед пйугуварз
ваейзвмы кмрзвауіилмы пкйагмвмы
номсдпімлайіжауії могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля.
Опмбйзвмгм жлафдлля нзралля
жамтмфдлля ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля кає в укмват
пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя пралмвйдлля лмвірлщмгм роугмвмгм жакмлмгавпрва ра жакмлмгавпрва ном пйуебу
в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля
[9], [10].
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля нмлярря ра
мжлак жамтмфдлля ноауівлзків могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля в укмват
ноавмвмї гдоеавз. У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла номбйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя у ноауят ракзт
вфдлзт-ыозпрів як: В. М. Алгоіїв,
В. І. Бмогдлык,
В. С. Вдлдгікрмв,
С. В. Вдлдгікрмв,
С. Я. Ваведлфук,
С. В. Взхлмвдущка,
А. П. Заєущ,
І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, М. М. Кйдкнаопщкзи, В. Л. Кмпрык, С. С. Луках,
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А. Р. Мауык,
В. П. Мдйщлзк,
Н. О. Мдйщлзфук,
М. О. Міцук,
О. В. Ммпкайдлкм, В. О. Пдрозхзл,
П. Д. Пзйзндлкм,
С. М. Позйзнкм,
О. І. Помудвпщкзи,
В. О. Помудвпщкзи, С. М. Сзлфук, О. В. Тзцдлкм,
Н. М. Хурмоял,
Г. І. Чалзхдва,
В. І. Щдобзла, О. М. Яомхдлкм ра іл.
Пігрозкуыфз
сулгакдлрайщлзи
вкйаг узт ра ілхзт вфдлзт у омжвзрмк гмкрозлз роугмвмгм ноава, жакмлмгавфмгм жабджндфдлля жамтмфдлщ
ноауівлзків, пйіг вігжлафзрз, цм в
укмват гдудлроайіжауії вйагз, одсмокувалля пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, нзралля цмгм
жамтмфдлщ ноауівлзків у пзпрдкі узт
могалів жайзхаєрщпя акруайщлзк,
ваейзвзк у кмлрдкпрі нмгайщхмгм
пралмвйдлля лмвірлщмгм жакмлмгавпрва.
Напакндодг, пйіг вігжлафзрз, цм
жа пвмєы пурры, жамтмфдлля ноауівлзків омжгйягаырщпя як мгзл іж фзллзків жабджндфдлля роугмвмї гзпузнйілз. Поз ущмку, у рдмоії роугмвмгм
ноава вігпурлі єгзлі нігтмгз гм омжукілля нмлярря «жамтмфдлля ноауівлзків». Пм-ндохд, Н. Б. Бмймріла
взжлафає жамтмфдлля – як нубйіфлд
взжлалля роугмвзт жапйуг ноауівлзка
і жапрмпувалля омбмрмгавудк фз унмвлмваедлзк могалмк гдоеавз ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк абм кмйдкрзвлзк гмгмвмомк жатмгів жамтмфдлля [11, п. 94]. Ражмк іж рзк, пйіг жауваезрз, цм ваорм омжукірз ніг роугмвзкз жапйугакз? Дм рмгм е, як
бурз, якцм ноауівлзк дсдкрзвлм
ноауыє, лайделзк фзлмк взкмлує
пвмї мбмв’яжкз жа роугмвзк гмгмвмомк. Пм-гоугд, C. B. Мзомхлзк жажлафає, цм нмлярря ―жамтмфдлля‖ пйіг
омжгйягарз в хзомкмку (як пзлмлік
рдокілу ―прзкуйывалля‖) і вужщкмку
(як пакмпріилзи взг прзкуйу) жкіпрі
пймва. Рмжгйягаыфз у хзомкмку жкіпрі ―жамтмфдлля‖ мтмнйыє впі взгз
ноавмвзт прзкуйів, а у вужщкмку жкіпрі пймва – вмлм є пакмпріилзк взгмк
ноавмвмгм прзкуйу. Замтмфдлля, як
прзкуй у ущмку взнагку, взоаеаєрщпя в оіжлзт жакмлмгавфм взжлафдлзт
кмейзвмпрят ноауівлзка, цм гмнмв-
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лыырщпя жатмгакз гдоеавлмї нігрозккз [12, п. 7]. Офдвзглм, цм ракзи
нігтіг нмродбує пзпрдклмї кмлкодрзжауії цмгм пурлмпрі ра жкіпру жамтмфдлщ. Пм-родрє, В. О. Лщмвіла взжлафає, цм жамтмфдлля є нмжзрзвлм прзкуйыыфзк внйзвмк пуб’єкрів (нмпагмвмї мпмбз, могалу рмцм) ла нмродбз, ілрдодпз, пвігмкіпрщ, вмйы, нмвдгілку ноауівлзків, мред, ла оджуйщрар
имгм ноауі. Запрмпувалля жамтмфдлля
бажуєрщпя ла ноавмвзт жапагат, кає
бурз пвмєфаплзк, жлафуцзк, вагмкзк
[13, п. 102]. Ційкмк пноавдгйзвзк, у
ракмку нігтмгі, бугд кмлкодрзжуварз
жкіпрмвлу ра номудгуолм-ноавмву
пкйагмві жамтмфдлля. Пм-фдрвдорд,
Г. І. Кмозрудв лагмймхує, цм жамтмфдлля – взжлафдла лмокарзвлмноавмвзкз акракз абм рака, цм їк лд
пундодфарщ, кардоіайщла абм лд кардоіайщла (кмоайщла) взлагмомга жа
пукйіллу ноауы ноауівлзка ж кдрмы
нмгайщхмї їт кмрзвауії гйя жбдодедлля іплуыфмгм номсдпіилмгм оівля
рак и гм имгм каибурлщмгм нігвзцдлля. Поз ущмку, гмпйіглзк вкажує, цм
жамтмфдлля, які прзкуйыырщ ноауівлзків, упралмвйдлі в могаліжауії в
оаккат пзпрдкз мнйарз ноауі, є ноавмвзкз прзкуйакз. Щм е прмпуєрщпя
мжлак жамтмфдлщ ноауівлзків кіпудвмгм пакмвоягувалля, рм Г. І. Кмозрудв
пноавдгйзвм лавмгзрщ ракі: 1) прзкуйыыфзи
таоакрдо;
2) агодпліпрщ;
3) ноавмва нігправа; 4) гмбомвійщліпрщ;
5) гвмпрмомлліпрщ;
6) пмуіайщліпрщ.
[14, п. 114-119]. Пм-н’ярд, М. І. Ілхзл, В. Л. Кмпрык ра ілхі вфдлі гмодфлм вігжлафаырщ, цм «жамтмфдлля –
уд пзпрдка жатмгів нмжзрзвлмгм, нубйіфлмгм взжлалля ра прзкуйывалля
лайделмї нмвдгілкз ноауівлзка ж
нзралщ ноауі» [5, п. 352]. Пмгійяыфз
ракзи нігтіг, пйіг жауваезрз, цм віл
нмродбує ндвлмї кмлкодрзжауії ж нмжзуії номудгуоз жапрмпувалля жатмгів
жамтмфдлщ.
Тмку, ж ноавмвмї рмфкз жмоу, жамтмфдлля ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля вкйыфає пзпрдку
жатмгів, які ндодгбафаырщ нмжзрзвлд,
нубйіфлд взжлалля лайделмї нмвдгілкз ноауівлзків могалів кіпудвмгм

Поняття та ознаки заохочень працівників органів місцевого . . .
пакмвоягувалля в уомфзпріи мбпралмвуі у впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку цмгм взкмлалля укмв роугмвмгм
гмгмвмоу.
Взтмгяфз іж жажлафдлмгм взжлафдлля, мплмвлзкз нозлузнакз ноавмвмгм одгуйывалля жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля є лапрунлі: вдотмвдлпрва
ноава; ілгзвігуайщлмпрі; агодплмпрі;
нубйіфлмпрі; взжлафдлмпрі взгів жамтмфдлщ; номжмомпрі оіхдлщ ном жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлщ.
Смуіайщлм-ноавмва пурліпрщ жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпудвмгм
пакмвоягувалля
таоакрдозжуєрщпя
лапрунлзкз мпмбйзвмпрякз.
1. Пмєглалля жакмлмгавфмгм ра
ймкайщлм-ноавмвмгм
одгуйывалля
жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Напакндодг,
жагайщлі ноавмві жапагз жапрмпувалля
жамтмфдлщ гм ноауівлзків взжлафдлі
ла нігправі КЗнП Укоаїлз (пр.пр. 143146). Нмокз КЗнП Укоаїлз (пр. 143)
ндодгбафаырщ, цм гм ноауівлзків
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи
кмеурщ жапрмпмвуварзпщ бугщ-які жамтмфдлля, які кіпрярщпя в жарвдогедлзт роугмвзкз кмйдкрзвакз ноавзйат влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку. Тмку, ноавмвд одгуйывалля
жамтмфдлщ гм ноауівлзків жгіиплыєрщпя ла нігправі ноавзй влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку. В укмват
лмвірлщмї кмгзсікауії роугмвмгм жакмлмгавпрва, ракзи нігтіг жбдоігаєрщпя у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу (гайі
– ТК) [9], якзи жлатмгзрщпя ла омжгйягі у Вдотмвліи Рагі Укоаїлз ра
нмкйзкалзи пзпрдклм ра кмкнйдкплм
одгйакдлруварз віглмпзлз ж нзралщ
ноауі.
2. Загайщлзи кмрзвауіилзи таоакрдо нм віглмхдллы гм ілпрзрууіилмгм омжвзрку кіпудвмгм пакмвоягувалля. Найделд жакмлмгавфд жакоінйдлля нзралщ цмгм жамтмфдлля ноауівлзків
кіпудвмгм
пакмвоягувалля
пнозярзкд нмгайщхіи її номсдпімлайіжауії, а, віграк, лайделмку кагомвмку жабджндфдллы. Наявліпрщ номсдпіилмгм кагомвмгм жабджндфдлля
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля

прзкуйыварзкд лайделд взкмлалля
нмкйагдлзт ла лзт жавгалщ, сулкуіи
ра нмвлмваедлщ.
3. Пмєглалля ілгзвігуайщлмгм
(агодплмгм) ра кмйдкрзвлмгм нігтмгу
гм жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлля
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Така мпмбйзвіпрщ мжлафає,
лапакндодг, цм жатмгз жамтмфдлля
жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків фдодж
ілгзвігуайщлзи нігтіг, кмйз бдодрщпя
гм увагз ра муілыєрщпя нмвдгілка
кмлкодрлмгм ноауівлзка жа роугмвзк
гмгмвмомк. Поз ущмку гм увагз кає
боарзпя гукка роугмвмгм кмйдкрзву
(кмйдкрзву ноауівлзків), номсдпіилмї
пнійкз рмцм. У ущмку кмлрдкпрі,
пноавдгйзвзк бугд лагмймпзрз, цм
укмвмы жапрмпувалля жамтмфдлля є
лайделд взкмлалля ноауівлзкмк
роугмвмї сулкуії ра ілхзт мбмв’яжків,
а ракме лаявліпрщ роугмвзт упнітів ра
жапйуг (ланозкйаг, ноауівлзкз вномвагеуырщ оауімлайіжармопщкі номнмжзуії, іллмвауіилі рдтлмймгії, взлатмгз, рмцм ноз взкмлаллі роугмвмгм
гмгмвмоу). У ыозгзфліи йірдоаруоі
лагмймхуєрщпя, цм пзпрдка муілмфлзт нмкажлзків гіяйщлмпрі ноауівлзка нмвзлла бурз агдкварла жкіпру
имгм роугмвзт мндоауіи ж уоатувалляк рзт кмкдлрів, ла які ноауівлзк
кмед бджнмпдодглщм внйзварз і
рійщкз в ущмку взнагку жамтмфдлля
прзкуйыырщ гм взпмкмдсдкрзвлмї
роугмвмї гіяйщлмпрі [14, п. 119].
Р. М. Пйыц цмгм нзралщ козрдоіїв
муілкз ноауі нмпагмвзт мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля вкажує, цм мкодкмгм гмпйігедлля нмродбує муілка
ракзт ваейзвзт пкйагмвзт пзпрдкз
кіпудвмгм пакмвоягувалля, як могалз
пакммогаліжауії лапдйдлля ра рдозрмоіайщла гомкага. Поз ущмку, віл номнмлує взкмозпрмвуварз гмпрарлщм
мб’єкрзвлі дкпндорлі муілкз їт уфапрі
в кіпудвмку пакмвоягуваллі. Такме
гмпйіглзк номнмлує, цм пзпрдка муілкз дсдкрзвлмпрі ноауі мкодкмї нмпагмвмї мпмбз кіпудвмгм пакмвоягувалля, її жгіблмпрди і праоаллмпрі лд
кмед бурз емопркмы ра мглмкалірлмы, а кмлкодрзжмвалмы гйя кмелмгм
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля і
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ґоулруварзпя ла мпмбйзвмпрят рдозрмоії, роагзуіят, укмват езррєгіяйщлмпрі [15, п. 75-76].
Коік рмгм, вфдлзкз лажзваєрщпя
рака озпа жамтмфдлщ як агодпліпрщ,
яка омжкозваєрщпя ракме фдодж рми
сакр, цм пурліпрщ прзкуйывалля
ноауівлзка нмйягає в рмку, цм віл лд
нозкухуєрщпя гм рієї фз ілхмї кмгдйі
нмвдгілкз ніг проатмк нмкаоалля. У
лщмгм є мпмбзпрзи взбіо у нмвдгілуі, і
віл прзкуйыєрщпя гм ракмї нмвдгілкз,
у якмку жауікавйдлм пупнійщпрвм, жмкодка омбмрмгавдущ. В ракмку взнагку прзкуйывалля, гмймвлзк фзлмк,
пйіг омжгйягарз пакд як нмхрмвт,
пноякмваліпрщ ноаглдлля ноауівлзка
гм гмпяглдлля фмгмпщ бійщхмгм лд
фдодж мпроат, а фдодж баеалля ноауівлзка карз цмпщ коацд. Поз ущмку
гдякі вфдлі гм нмжзрзвлзт ноавмвзт
прзкуйів віглмпярщ і нмжзрзвлі жапмбз внйзву ла мпмбзпріпрщ, і лдгарзвлі
[14, п. 119], [15, п. 260-261].
Такме, ноз жапрмпуваллі жатмгів
жамтмфдлщ кмед жапрмпмвуварзпщ кмйдкрзвлзи нігтіг, кмйз вігнмвіглі
роугмві гмпяглдлля мрозкалі у оджуйщрарі омбмрз ндвлмгм кмйдкрзву
ноауівлзків (ланозкйаг, проукруолмгм нігомжгійу). Оглак, ноз ущмку,
оіхдлля цмгм взгу жамтмфдлля омбмрмгавдущ абм унмвлмваедлзи лзк
могал нозикає ілгзвігуайщлм (агодплм), взтмгяфз іж вкйагу у жагайщлзи
оджуйщрар кмелмгм мкодкмгм ноауівлзка.
4. Двмпрмомлліи таоакрдо жапрмпувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Така мпмбйзвіпрщ вкажує ла рд, цм
жамтмфдлля нмєглує у пмбі ілрдодпз,
нмродбз омбмрмгавуя ра ноауівлзка.
Дмодфлм вігжлафзрз, цм у галмку
взнагку, омбмрмгавудк взпрунаырщ
могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля,
які пноякмвуырщ пвмы гіяйщліпрщ у
псдоі ноауі у ланоякку дсдкрзвлмгм,
номсдпіилмгм взкмлалля нмкйагдлзт
ла лзт жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ. Тмку, бджнмпдодглщм, віг оджуйщрарів омбмрз ноауівлзків, у рмку
фзпйі нмпагмвзт мпіб, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, жайдезрщ жага-
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йщла муілка їт омбмрз. У пвмы фдогу,
жамтмфдлля у псдоі ноауі вігмбоаеаырщ нмродбз ра ілрдодпз кмлкодрлмгм
ноауівлзка. Поавм ла жамтмфдлля у
псдоі ноауі є мглзк іж кйыфмвзт роугмвзт ноав ноауівлзка. Дйя ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлля ндодгбафає: 1) взжлалля ра
нмжзрзвла муілка їт номсдпіилзт,
гіймвзт ра кмоайщлзт якмпрди;
2) взжлалля ра нмжзрзвла муілка їтлщмї роугмвмї гіяйщлмпрі жа роугмвзк
гмгмвмомк; 3) нігвзцдлля аврмозрдру
у кмйдкрзві ноауівлзків; 4) кмрзвауія нмгайщхмгм номсдпіилмгм жомпралля.
5. Наявліпрщ роугмноавмвмї номудгуоз жапрмпувалля жамтмфдлщ гм
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Зажлафдла мпмбйзвіпрщ
прмпуєрщпя пакмпріилзт роугмноавмвзт укмв ра нігправ жапрмпувалля
жамтмфдлщ. КЗнП Укоаїлз (пр. 143)
ндодгбафає, цм гм ноауівлзків нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи кмеурщ
жапрмпмвуварзпщ бугщ-які жамтмфдлля,
цм кіпрярщпя в жарвдогедлзт роугмвзкз кмйдкрзвакз ноавзйат влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку. Тмку,
жакмлмгавдущ віглмпзрщ впралмвйдлля
роугмноавмвзт укмв гйя жапрмпувалля гм ноауівлзків жатмгів жамтмфдлщ
ла нігправі ноавзй влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку. У ракмку омжукіллі, могалз кіпудвмгм пакмвоягувалля жарвдогеуыфз ноавзйа влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку каырщ ндодгбафарз укмвз ра взгз жамтмфдлщ гм ноауівлзків. Поз ущмку
ыозгзфлмгм жлафдлля лд кає, фз вмлз
каырщ кмоайщлзи, фз кардоіайщлзи
взоаж. Вмглмфап, жатмгз жамтмфдлля,
лд кмеурщ жапрмпмвуварзпя ніг фап
жапрмпувалля ра гії цмгм ракмгм ноауівлзка жатмгів гзпузнйілаолмгм
пряглдлля. У ыозгзфліи йірдоаруоі
жажлафаєрщпя, цм омбмрмгавдущ жамтмфує ноауівлзків, цм пукйіллм взкмлуырщ роугмві мбмв’яжкз (мгмймхує
нмгяку, взгає нодкіы, лагмомгеує
кмхрмвлзк нмгаоулкмк, нмфдп¬лмы
гоакмрмы рмцм). Ілхі взгз жамтмфдлщ, ндодйік якзт кмед бджнмпдодг-
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лщм і лд кіпрзрзпщ у фзллмку жакмлмгавпрві, айд лд пундодфзрщ имку, взжлафаырщпя кмйдкрзвлзк гмгмвмомк
абм ноавзйакз влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку нігнозєкпрва, а ракме праруракз и нмймедллякз ном
гзпузнйілу. За мпмбйзві роугмві жапйугз, ндодг пупнійщпрвмк і гдоеавмы
ноауівлзкз кмеурщ бурз нодгправйдлі гм гдоеавлзт лагмомг. Такме нмхзодла ноакрзка нігвзцдлля омжкіоу взлагмомгз жа нігпуккакз омбмрз
ноауівлзків жа оік, які вед буйз вігжлафдлі жатмгакз жамтмфдлля [14,
п. 118]. Як нмкажує ноакрзка, дсдкрзвліпрщ кагомвмї нмйірзкз у пзпрдкі
кіпудвмгм пакмвоягувалля жайдезрщ
віг пзпрдклмгм ра кмкнйдкплмгм нігтмгу гм взжлафдлля укмв ра ндодйіку
жатмгів жамтмфдлля, цм гмжвмйярзкд
лайделзк фзлмк муілыварз нмвдгілку кмелмгм ноауівлзка ра кмрзвуварз жомпралля имгм номсдпіилзт, кмоайщлзт ра гіймвзт якмпрди. Такме,
Кмгдкп (пр. 144) впралмвйыє, цм жамтмфдлля жапрмпмвуырщпя вйаплзкмк
абм унмвлмваедлзк лзк могалмк
оажмк абм жа нмгмгедлляк ж взбмолзк могалмк ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії (номспнійкмвзк нодгправлзкмк) нігнозєкпрва, упралмвз,
могаліжауії. Такзк фзлмк, оіхдлля
ном жапрмпувалля жатмгів жамтмфдлля
гм ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля утвайыырщпя, як ноавзйм, пнійщлм ж взбмолзк могалмк
ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії
(номспнійкмвзк нодгправлзкмк) ракмгм могалу.
Коік рмгм, жатмгз жамтмфдлля
мгмймхуырщпя лакажмк (омжнмоягедлляк) вігнмвіглмгм могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля в уомфзпріи
мбпралмвуі і жалмпярщпя гм роугмвзт
клземк ноауівлзків у вігнмвіглмпрі ж
ноавзйакз їт вдгдлля. Уомфзпріпрщ ра
нубйіфліпрщ номгмймхдлля жамтмфдлщ,
влдпдлля вігнмвіглмгм жанзпу гм роугмвмї клзекз є пвігфдлляк рмгм, цм
жатмгз жамтмфдлля взпрунаырщ пкйагмвмы муілкз номсдпіилмї гіяйщлмпрі
ноауівлзка жа роугмвзк гмгмвмомк,
жмкодка: нм-ндохд, ракі ноауівлзкз
каырщ аврмозрдр у роугмвмку кмйдк-

рзві, кмозпруырщпя нмвагмы пдодг
кмйдг; нм-гоугд, вмлз каырщ ндвлі
ндодвагз ноз номпуваллі нм омбмрі
(пйуебі); нм-родрє, вігнмвіглі жатмгз
уоатмвуырщпя ноз нодгправйдллі
ноауівлзків гм гдоеавлзт лагмомг;
нм-фдрвдорд, ракі жатмгз уоатмвуырщпя, ноз муілуі нмвдгілкз вігнмвіглзт
ноауівлзків, які нозрягуырщпя гм
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі; нмн’ярд, ракі ноауівлзкз кмозпруырщпя
бійщхзк аврмозрдрмк у лмвзт омбмрмгавуів.
Позлагіглм ракме вігжлафзрз, цм
жа жкіпрмк КЗнП Укоаїлз (пр. 146) жа
мпмбйзві роугмві жапйугз ноауівлзкз
нодгправйяырщпя у взці могалз гм
жамтмфдлля, гм лагмомгедлля могдлакз, кдгайякз, нмфдплзкз гоакмракз, лагоуглзкз жлафкакз і гм нозпвмєлля нмфдплзт жвалщ і жвалля коацмгм ноауівлзка жа галмы номсдпієы.
6. Смуіайщла пноякмваліпрщ жапрмпувалля жамтмфдлщ гм ноауівлзків
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Заномвагедлля жамтмфдлщ гм ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля у уомфзпріи ра нубйіфліи смокі
пнозяє нмжзрзвліи ра кмлпроукрзвліи
пмуіайщліи аркмпсдоі у роугмвмку
кмйдкрзві, прзкуйыє уоатувалля нмжзрзвлмгм гмпвігу, нмпзйыє роугмноавмву куйщруоу. Коік рмгм, жамтмфдлля гм ноауівлзків пнозяє нмжзрзвлмку пакмурвдогедллы вігнмвіглмгм ноауівлзка гм якмгм буйм жапрмпмвалм жатмгз жамтмфдлля, нмпзйыє
жагмвмйдліпрщ віг ноауі, продкйілля
гм мрозкалля бійщх номгукрзвлзт ра
кмлпроукрзвлзт оджуйщрарів.
Сйіг жауваезрз, цм номдкр ТК лд
влмпзрщ кмлуднруайщлзт жкіл гм жакмлмгавфмгм одгуйывалля жамтмфдлщ
ноауівлзків, ла вігкілу віг жатмгів
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі, цм
нігкодпйыє
имгм
однодпзвлмкаоайщлу пноякмваліпрщ. Помдкр ТК,
у омжвзрмк нмймедлщ КЗнП Укоаїлз
нм пурі соагкдлраолм урмфлыє мкодкі
нмймедлля мпраллщмгм, жмкодка, у
жакмлмномдкрі
номнмлуєрщпя,
нмндохд, жа упнітз в омбмрі ра пукйіллд
взкмлалля роугмвзт мбмв’яжків гм
ноауівлзків кмеурщ жапрмпмвуварзпя
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жатмгз кмоайщлмгм і кардоіайщлмгм
жамтмфдлля - мгмймхдлля нмгякз,
лагмомгедлля гоакмрмы, взнйара
нодкії, воуфдлля уіллмгм нмгаоулка
рмцм; нм-гоугд, ноавзйакз влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку, лмокарзвлзкз акракз омбмрмгавуя кмеурщ
впралмвйыварзпя ілхі взгз жамтмфдлщ, цм жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків; нм-родрє, жа мпмбйзві роугмві
жапйугз ноауівлзкз кмеурщ бурз
нодгправйдлі в упралмвйдлмку нмоягку гм лагмомгедлля вігмкфзкз вігжлакакз ра гдоеавлзкз лагмомгакз.
Тмку, в Укоаїлі номгмвеуєрщпя лдгарзвла рдлгдлуія цмгм жакмлмгавфмгм
жабджндфдлля жамтмфдлля ноауівлзків, у рмку фзпйі ноауівлзків, кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Офдвзглі ра жакмлмкіолі нмжзрзвлі мфікувалля ж нзралщ ілпрзрууіилмгм одсмокувалля кіпудвмгм пакмвоягувалля нмв’яжалм іж одайіжауієы
уоягмвмї Сроардгії одсмокувалля
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля в
Укоаїлі ла ндоімг гм 2017 омку [16],
кдрмы якмї є првмодлля у пдодглщмпромкмвіи ндопндкрзві лайделзт укмв
гйя дсдкрзвлмгм вномвагедлля в
Укоаїлі одсмокз гдоеавлмї пйуебз
ра пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля. Коік рмгм, рака Сроардгія пноякмвала ла нігвзцдлля якмпрі
гдоеавлмї пйуебз ра пйуебз в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля, цм
пнозярзкд мнрзкіжауії сулкуіи ілпрзрурів гдоеавлмї вйагз, дсдкрзвлмку омжнмгійу нмвлмваедлщ і псдо
вігнмвігайщлмпрі. Оглафд, її одайіжауія кайа б пуномвмгеуварзпя пзпрдклзкз уоягмвзкз одсмокармопщкзкз
комкакз,
у
рмку
фзпйі
нмв’яжалзкз іж жкілакз гм фзллмгм
жакмлмгавпрва. Поз ущмку, лмвауіилі
жкілз жамтмфдлщ ноауівлзків могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля каырщ
номвагзрзпя фдодж кмкнйдкп одсмок
у уіи псдоі [17].
Такзк фзлмк, жамтмфдлля ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля – уд пзпрдка жатмгів, які
ндодгбафаырщ нмжзрзвлд, нубйіфлд
взжлалля лайделмї нмвдгілкз ноа-
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уівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля цмгм взкмлалля укмв роугмвмгм гмгмвмоу в уомфзпріи мбпралмвуі у впралмвйдлмку жакмлмк нмоягку.
Оплмвлзкз мжлакакз жамтмфдлщ
ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля є лапрунлі: взнйзваырщ іж
ноава ла ноауы ра ноава ла пйуебу в
могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля;
пнозяырщ дсдкрзвлмку сулкуімлуваллы роугмвмгм гмгмвмоу, имгм лайделмку взкмлаллы; одгйакдлруырщпя ла нігправі КЗнП Укоаїлз ра ноавзй влуроіхлщмгм роугмвмгм омжнмоягку; взпрунаырщ пндуіайщлзк пмуіайщлм-ноавмвзк пнмпмбмк кмрзвауії
ноауівлзків гм ноауі; таоакрдозжуєрщпя роугмноавмвмы номудгуомы
жапрмпувалля, жмкодка, жапрмпмвуырщпя могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля оажмк абм жа нмгмгедлляк іж взбмолзк могалмк ндовзллмї номспнійкмвмї могаліжауії; кмеурщ карз кмоайщлзи абм кардоіайщлзи взоаж;
мкодкзк взгмк взпрунаырщ гдоеавлі
лагмомгз; жапрмпмвуырщпя ла нігправі
оіхдлля могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля (унмвлмваедлмгм могалу
ра/абм нмпагмвмї мпмбз); жапрмпмвуырщпя в уомфзпріи, нубйіфліи мбпралмвуі; ндодгбафаырщ влдпдлля жанзпу
гм роугмвмї клзекз.
Кмлуднруайщлзкз
ланоякакз
угмпкмлайдлля жамтмфдлля ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля
є лапрунлі: 1) смокувалля Науімлайщлмї проардгії одсмокувалля озлку
ноауі, яка кає кмрзвуварз нодпрзеліпрщ жамтмфдлщ ноауыыфзт; 2) смокувалля Науімлайщлмї проардгії одсмокувалля пйуебз кіпудвмгм пакмвоягувалля, у рмку фзпйі жамтмфдлщ
нмпагмвзт мпіб; 3) влдпдлля пзпрдклзт жкіл гм КЗнП Укоаїлз ж нзралщ
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля жамтмфдлщ гм ноауівлзків, які лайделзк
фзлмк взкмлуырщ мбмв’яжкз жа роугмвзк гмгмвмомк ра/абм каырщ роугмві упнітз (жапйугз); 4) гммноауывалля номдкру ТК цмгм жапрмпувалля
жамтмфдлщ ноауівлзків жа роугмвзк
гмгмвмомк.
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Ммжмйдвпщкзи П. В. Пмлярря ра мжлакз жамтмфдлщ ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в укмват ноавмвмї гдоеавз
У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя мплмвлі лаукмвм-рдмодрзфлі номбйдкз взжлафдлля нмлярря ра мжлак жамтмфдлля, жмкодка гйя ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Зажлафдлм ном лдмбтігліпрщ фіркмгм ра жагайщлмнозилярмгм взжлафдлля нмлярря жамтмфдлщ ра їт мжлак, лапйігкмк фмгм бугд нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі омбмрз ноауівлзків могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Помалайіжмвалм нмймедлля
кмгдкпу жакмлів ном ноауы, Закмлу Укоаїлз «Пом пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля». Заномнмлмвалм ндодйік мплмвлзт мжлак жамтмфдлщ оажмк ж взплмвкакз
ра номнмжзуіякз цмгм угмпкмлайдлля ноава ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля.

Кйыфмві пймва: ноавм ла пйуебу в могалат кіпудвмгм пакмвоягувалля; ноауівлзк
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля; нмпагмва мпмба могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля;
могал кіпудвмгм пакмвоягувалля; жамтмфдлля; нмлярря жамтмфдлля; мжлакз жамтмфдлщ.

Ммжмйдвпкзи П. В. Пмлярзд з нозжлакз нммцодлзи оабмрлзкмв могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя в упймвзят ноавмвмгм гмпугаопрва
В лауфлми прарщд зппйдгуырпя мплмвлшд лауфлм-рдмодрзфдпкзд номбйдкш мнодгдйдлзя нмлярзя з нозжлакмв нммцодлзя, в фапрлмпрз гйя оабмрлзкмв могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя. Оркдфдла лдмбтмгзкмпрщ фдркмгм з мбцднозлярмгм мнодгдйдлзя нмлярзя нммцодлзи з зт нозжлакмв, пйдгпрвздк фдгм бугдр нмвшхдлзд ъссдкрзвлмпрз оабмрш пмроуглзкмв могалмв кдпрлмгм пакмуноавйдлзя. Помалайзжзомвалш
нмймедлзя кмгдкпа жакмлмв м роугд, Закмла Укоазлш «О пйуебд в могалат кдпрлмгм
пакмуноавйдлзя». Подгймедл ндодфдлщ мплмвлшт нозжлакмв нммцодлзи вкдпрд п
вшвмгакз з нодгймедлзякз нм пмвдохдлпрвмвалзы ноава ла пйуебд в могалат кдпрлмгм пакмуноавйдлзя.

Кйыфдвшд пймва: ноавм ла пйуебу в могалат кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; оабмрлзк могала кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; гмйелмпрлмд йзум могала кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; могал кдпрлмгм пакмуноавйдлзя; нммцодлзя; нмлярзд нммцодлзя; нозжлакз
нммцодлзи.

Mozolevsky P. Concepts and features of encouragement of employees of local
self-government bodies under the rule of law
The article researches the main scientific-theoretical problems of encouragement in
local government, in particular for employees of local government bodies. Possibility of
making clear and generally accepted definition of definition and features of
encouragement in local government has been noted what will provide an increase in the
effectiveness of the work of local government employees. The provisions of the Labor
Code, the Law of Ukraine "On Service in Local Self-Government Bodies" are analyzed. A
list of basic signs of rewards is proposed along with conclusions and proposals for
improving the right to serve in local self-government bodies.

Key words: The right to serve in local government; local government servant; local
government official; a local government body; encouragement; definition of
encouragement; features of encouregement.
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Фінансово-правові засади регулювання
криптовалютного ринку
Рдайії пщмгмгдлля жапвігфуырщ
нмяву лмвзт явзц ра пупнійщлзт
номудпів, які мб’єкрзвлм нмродбуырщ
лаукмвмгм мноауывалля іж номнмжзуіякз нмгайщхмгм ноавмвмгм водгуйывалля. Вкажалд кає бджнмпдодглє
віглмхдлля гм кознрмвайыр. Цзсомві гомхі і ндодгупік їт кознрмгоасіфлі (кознрм-віоруайщлі) оіжлмвзгз
– пвмєоігла гймбайщла карозуя узвійіжауіилмгм омжвзрку у ХХІ пр.
Кознрмгоасія – уд лаука ном кдрмгз
првмодлля номгоак кмлсігдлуіилмпрі

ра кдталіжків одроалпйяуії пнмвіцдлщ у ракіи смокі, цмб їт лдкмейзвм буйм номфзрарз бдж пндуіайщлмгм пдкодрлмгм кйыфа. Поз ущмку
кознрмвайырлзи номпріо вдпщ фап
ндокалдлрлм упкйаглыєрщпя и взгмжкілыєрщпя. Вмглмфап нмпріилі кдракмосмжз кознрмвайырлмгм озлку лі
лаикдлхзк фзлмк лд кмодпнмлгуырщпя іж лауімлайщлзкз и кіегдоеавлзкз
жакмлмгавфм-ноавмвзкз
одгуйярмоакз, які б вігфурлзк фзлмк гзпузнйілувайз оаккз и пурліп-
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лі номудпз галмгм лмвауіилмгм сдлмкдлу.
У гймбайщлмку взкіоі могалз
гдоеавлмї вйагз унупрзйз кмкдлр
рмрайщлмї жабмомлз взкмозпралля
узсомвмї вайырз. Вмла хвзгкм лабоайа нмнуйяоліпрщ. Багарм трм її
взжлає гмпзрщ нозвабйзвзк і бійщх
нозилярзк жапмбмк жгіиплдлля омжоатулків нмоівлялм ж гдоеавлзкз
(гдкодрлзкз) гомхзка. Айд жаоаж
пзруауія гдцм жкілыєрщпя. Цд нмв'яжалм ж рзк, цм кознрмвайырз нмкажайз пвмы лдпрабійщліпрщ, нйардеі жа їт
уфапры номтмгярщ ж вдйзкмы жарозккмы, а ракме ж омжвзркмк кібдожймфзллмпрі в уіи псдоі. На пщмгмглі
мндоауії ла кознрмвайылмку озлку
ндодрвмозйзпя в багармкійщяоглу
ілгупроіы. Така мфдвзгліпрщ взкйзкає, ж мглмгм бмку, длружіажк кібдономгоакіпрів-омжомблзків кознрмвайырз, а ж ілхмгм - жалднмкмєлля и розвмгу нодгправлзків гдоеавлмгм пдкрмоу. Агед номгуудлрз кознрмвайырз номгмймхуырщ акруайірдр абпмйырлмгм нмжбавйдлля кознрмвайырлмгм
каилілгу віг кмлромйы гдоеавз. Така
мфдвзгліпрщ акруайіжує нзралля сілалпмвм-ноавмвзт жапаг водгуйывалля кознрмвайырлмгм озлку.
Сравйдлля гм кознрмвайыр ж бмку уоягу оіжлзт гдоеав номихйм
лзжку дранів – віг нмбйаейзвмгм правйдлля як гм «нупрухмк ж ілрдолдру»
гм нмвлмї жабмомлз їт мбігу ла рдозрмоії мглзт коаїл (Кзраи, РФ) абм
взжлалля нмвлмуіллзк «гоавудк» ла
озлку вайыр, омжомбйдлля лмокарзвлмгм одгуйывалля ра вкйыфдлля мсіуіилзт кмрзоувалщ ла смлгмвзт біоеат в ілхзт коаїлат (Швдиуаоія,
Калага, Авпроайія) [1, п. 98]. Щмгм
Укоаїлз, рм пноавдгйзвмы взгаєрщпя
рмфка жмоу, вігнмвіглм гм якмї одайії
пщмгмгдлля пвігфарщ ном лдмбтігліпрщ
ж бмку гдоеавз жгіиплдлля пзпрдклзт
комків, пноякмвалзт ла нмкоацдлля

пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм кйікару у
гдоеаві, жомпралля дкмлмкіфлзт нмкажлзків, нігвзцдлля оівля жакмелмпрі укоаїлпщкзт гомкагял. Оглзк іж
ваейзвзт комків, якзи пноякмвалзи
ла гмпяглдлля вкажалзт уійди, бдж
впякмгм пукліву, є жайуфдлля ілвдпрзуіи, як влуроіхліт, рак і жмвліхліт.
Цд уед лд є номяв гмгаркмвзт сілалпмвзт вйзвалщ в дкмлмкіку лахмї
гдоеавз, а сакрзфлм уд є мглієы іж
укмв іплувалля вірфзжлялмї номкзпймвмпрі ра взкмлалля гдоеавмы пвмїт
пмуіайщлзт жмбмв’яжалщ [2, п. 67]. За
укмвз фіркмгм, номжмомгм ра жомжукіймгм правйдлля гдоеавз гм одгуйывалля
кознрмвайыр
віомгігліпрщ
мб’єкрзвлмгм жмвліхлщмгм ілвдпрувалля, бдж впякмгм пукліву, нігвзцзрщпя.
На пщмгмглі лаоатмвуєрщпя нмлаг
гвмт рзпяф оіжлмвзгів кознрмвайыр, а
у ноакрзфлмку мбмомрі жлатмгзрщпя
кдлхд 500 (нмлаг 460 оіжлмвзгів)
іж жагайщлмы канірайіжауієы в пмрлі
кйог. гмйаоів США. Сдодг упіт взгів
кознрмвайыр мпмбйзву нмнуйяоліпрщ
мрозкайз узсомві гомхі ніг лажвмы
bitcoin (біркміл)1. Кознрмгоасіфлзи
айгмозрк првмодлля кознрмвайыр
(жмкодка, bitcoin) був омжомбйдлзи
ланозкілуі 2008 о. Аврмо німлдолмгм кознрмгоасіфлмгм айгмозрку, а
ракме лажвз «bitcoin» рмфлм лдвігмкзи, айд икмвіолм, цм уд пзпрдклзи
іледлдо ж Кайісмолії – Сармхз Накакмрм.
Пмжа кдеакз
кмкн’ырдолмгм
номпрмоу кознрмвайырлзи озлмк
лдкмейзвзи. З фапмк мбфзпйывайщла
нмруеліпрщ впієї кдодеі біркміл в 100
оажів ндодваеає пукунлу нмругу 500
лаипуфапліхзт пундокмкн’ырдоів [3].
Офдвзглм – уд мгзл ж сакрмоів рмгм,
фмку лзлі гіыфд лмокарзвлм-ноавмвд
нмйд лауімлайщлмгм и гймбайіжауіилмгм взкіоу кає гдякі роуглмці цмгм
мбкдедлля агодпзвлмпрі омжнмвпы-

_________________
1
Bitcoin бажуєрщпя ла гвмт пймват: bit –мгзлзуя взкіоу кійщкмпрі ілсмокауії; coin –
кмлдра. Поз ущмку пйіг омжукірз, цм біркмілз, як і ілхі оіжлмвзгз кознрмвайырз лд кіпрярщ
пвмгм гмрівкмвмгм алаймга. Напноавгі - уд кдодедві (укмвлі) гомхі, нодгправйдлі у взгйягі
жанзпів у пкмлудлромвалмку віоруайщлмку номпрмоі.
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гедлля лдкмлромйщмвалзт узсомвзт
рдтлмймгіи. Заоаж взлзкає пзруауія
кмглірзвлмгм одсодикілга2 ра жкілз
наоагзгк, кмйз акрзвлм взгмжкілыєрщпя упрайдла нмляріила проукруоа
гомхмвм-сілалпмвзт віглмпзл. Ілакхд каеуфз, жакіпрщ роагзуіилзт гомхди, оут якзт віггждокайыєрщпя ла
балківпщкзт оатулкат, ігдмймгз кдодедвмгм кмкн’ырзлгу жаномнмлувайз номудгуоу кознрмгоасіфлмгм хзсоувалля ж лапрунлмы вдозсікауієы
у кібдономпрмоі. Нітрм ж Нмбдйівпщкзт йауодарів лд ндодбафзв ракі каогзлайщлм-сдлмкдлайщлі гмпяглдлля в
пвірмвмку Ілрдолдр- номпрмоі.
Кмлуднр нмйіудлрозфлмпрі гдмномпрмоу, в кдеат якмгм кає кіпуд
ндокалдлрліпрщ првмодлля віоруайщлзт кмкналіи ра віоруайщлзт мсіпів,
уфаплзкз якзт ндодбуваырщ в оіжлзт
курмфкат пвіру і ноз ущмку вдгурщ
пнійщлзи біжлдп, рмбрм жгіиплыырщ
гдмкдодедву кмкдоуіы, - жапвігфує
лагкіолм пкйаглі лмокарзвлм-ноавмві
номбйдкз водгуйывалля галзт номудпів у кдеат мкодкзт гдоеав. У
лзліхлщмку взкіоі цмгм озлку кознрмвайыр вігпурля жакмлмгавфа взжлафдліпрщ. Дйя взяплдлля кйыфмвзт
номбйдк, нмв’яжалзт ж озлкмк кознрмвайыр
і бймкфдилмк в фдовлі
2017 омку ла каозбпщкмку мпромві
Necker Istand вігбувпя нодпрзелзи
пакір. На лщмку жмкодка вігжлафдлм,
цм ла галзи фап йзхд Янмлія мсіуіилм взжлайа мгзл ж оіжлмвзгів кознрмвайырз - біркміл жакмллзк нйаріелзк жапмбмк і првмозйа жагайщлмнозилярлу мплмву гйя дсдкрзвлмгм
одгуйывалля кознрмвайырлмгм озлку. У Швдиуаоії ла кознрмвайыру
омжнмвпыгеуырщпя рі е ноавзйа, цм
і ла нмвлмуіллу ілмждклу вайыру.
Такме
сілалпмвзи
одгуйярмо
Об’єглалзт
Аоабпщкзт
Екіоарів
впралмвзв ноавзйа рмогівйі кознрмвайыракз. Ндвгмвжі іж 1300 мб’єкрів

лдоутмкмпрі, взправйдлзт у Наукмвмку наоку Дубаї ла номгае, жа
bitcoin одайіжмвалм 50 [4].
Пмява и акрзвла нмнуйяозжауія
пдодг ілрдолдр-пнійщлмрз омжкаїрзт
взгів кознрмгоасіфлзт гомхди, дкіпія и сулкуімлувалля якзт жабджндфуєрщпя кардкарзкмы ра кознрмгоасієы, а лд лмокарзвлм-ноавмвмы
бажмы гдоеавз, лдпд в пмбі пзпрдклі
жагомжз, мпмбйзвд кіпуд пдодг якзт
жаикає алмлікліпрщ і гдндопмлісікауія жгіиплдлля нйардеів і сілалпмвзт
омжоатулків. Вмглмфап дкіпія вігнмвіглзт оіжлмвзгів кознрмвайыр лд жукмвйыєрщпя і лд нмв’яжала ж сілалпмвзк пралмк одайщлмї дкмлмкікз. Агед
куоп кознрмвайыр лд нігнмоягкмвуєрщпя вмйі гдоеавз фз удлромбалку, а
йзхд кардкарзфлзк омжоатулкак. Нд
є гайщкмк гйя уфаплзків рілщмвзт
мндоауіи іж жапрмпувалляк узсомвзт
гомхди ндодпрмомга – лапкійщкз бджндфлм гмвіоярз жлдмпмбйдліи (ла дкоалі кмкн’ырдоа) узсоі, лд ймкайіжмваліи в одайщлмку номпрмоі.
Піггоулря кознрмвайырз бажуєрщпя ла мплмві рдтлмймгії blokchain
(бймкфдил). Бймкфдил – уд нубйіфлзи одєпро абм бажа галзт, цм кіпрзрщ впы ілсмокауіы ном роалжакуії
вігнмвіглмї кознрмвайырз. Йгдрщпя
ном одроалпйяуіы ілсмокауії, цм
нмндодглщм жанзпала в пндуіайщлзи
бймк галзт сікпмвалмгм омжкіоу і
якзи сатівуякз лажвалзи hash (тдх).
Тмбрм «тдхувалля» абм кардкарзфлд
ндодрвмодлля ілсмокауії в тдхбймкз є мбмв’яжкмвмы укмвмы бймкфдила. Позлузнмвмы рур є ра мфдвзгліпрщ, цм бймкфдил лд проукруомвалзи в агодплмку взкіоі, як уд кає
кіпуд в балківпщкзт оатулкат. В
ыозгзфлмку кмлрдкпрі кмейзвм номпйігкуварз и взжлафзрз пкійщкз мгзлзущ кознрмвайырз лайдезрщ кмлкодрліи дйдкромлліи агодпі, айд лд
сіжзфліи фз ыозгзфліи мпмбі

_________________
2
Кмглірзвлзи одсодикілг – гмпйівлм «жоухдлля упрайдлзт оакмк». У ноакрзфлмку
пдлпі игдрщпя ном вігкілу (ноакрзфлд іглмоувалля) бажмвзт нмпруйарів цмгм пурліплмї
нозомгз гомхди ра «кдоівлмї омйі» ла ущмку нмйі гдоеавз и удлромбалків.
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На ндодкмлалля акдозкалпщкмгм
кійщяогдоа укоаїлпщкмгм Маока Гілжбуога, якзи вндохд жгіиплзв гзпралуіилу мндоауіы ж номгаеу кардоіайщлмгм акрзву жа кознрмвайыру «дсіоіук»3, «пкаор-кмлроакрз, бймкфдил і
кознрмвайырз лаибйзефзк фапмк
мбджуілярщ номсдпіы фзлмвлзка і
лмраоіупа, жомбйярщ лднмроіблзкз
гдоеавлі одєпроз ра Быом рдтліфлмї
ілвдлраозжауії, жоуилуырщ кмлмнмйіы
балків ра багармфзпйдллзт нмпдодглзків» [5]. Дм одфі, кознрмвайыра є
лаибійщх лагіилмы і жатзцдлмы віг
нігомбмк, рмку цм пакд рдтлмймгія
бймкфдил взкйыфає раку кмейзвіпрщ
в нозлузні, бм сайщхзву жакілу
нозихймпя б одроалпйыварз в кійщимлз кмкн’ырдоів нм впщмку пвіру.
З кмкдлру нмявз Ілрдолдр рдтлмймгіи и урвдогедлля ілсмокауіилмї днмтз (90-і омкз ХХ пр.) у ноауят жаоубіелзт ілрдйдкруайів (жмкодка, Р. Баобоука, С. Капрдйщпа,
Де. Лакмсса, Н. Пмнндоа, Є. Раикмлга) акрзвлм омжомбйяырщпя рдмоії
лмвірліт
ілсмокауіилмкмкулікарзв-лзт рдтлмймгіи як бажмвмгм фзллзка жавмывалля «лджайделмпрі» у кдодедвмку номпрмоі. З
фапмк жапрмпувалля айгмозрку, якзи
мрозкав у кдодедвмку номпрмоі
кознрмвайыр лажву
mining (каилілг), бажуваймпщ ла ігдмймгдкі нмвлмї бджкмлромйщлмпрі номудгуо кознрмгоасіфлмгм хзсоувалля. Такзк
фзлмк, каилілг – уд гдлдоауія кознрмвайырз в гдудлроайіжмваліи пзпрдкі. Тмбрм каилзрз кмеурщ упі, трм
тмфд і кмед. Оглак гдоеава взкухдла і нмвзлла гмпзрщ пдоимжлм віглдпрзпщ гм узвійіжауіилмї лмвауії,
якмы лапноавгі є кознрмвайыра і лд
взнупкарз ж кмлромйы впійякі пномбз її прзтіилмї дкіпії.
Нд кмела взнупкарз ж увагз і рмгм, цм пщмгмгліхліи озлмк кознрмвайыр нмрдлуіилм є смокмы сілалпмвмї
ніоакігз, а ракме гає хзомкі кмейз_________________
3
Поз ущмку нмкундущ жлатмгзвпя
акрзву – в Сал-Фоалузпкм.
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вмпрі гйя вігкзвалля лджакмллм
мрозкалзт кмхрів, сілалпувалля
рдомозжку ра кібдохатоаипрва. І мпщ
рур омйщ гдоеав в лайделмку ноавмвмку одгуйываллі мндоауіи ж кознрмвайыракз пкйаглм ндодмуілзрз.
Так, жа пймвакз гзодкрмоа Євомнмйу Рмб Удилоаир, віг фмрзощмт ж
нмймвзлмы гм н'ярз кійщяогів гмйаоів жі пра, мрозкалзт лджакмллзк
хйятмк, вігкзваєрщпя ж гмнмкмгмы
кознрмвайыр і уя рдлгдлуія бугд
рійщкз омпрз, "Нзкз лд уноавйяырщ
удлроайщлі вйагз, рмку нмйіуія лд
кмед вігпйігкмвуварз уі роалжакуії.
Навірщ якцм вмлз взжлафарщ, цм роалжакуії лмпярщ козкілайщлзи таоакрдо, вмлз лд кмеурщ жакмомжзрз акрзвз, ла вігкілу віг роагзуіилмї балківпщкмї пзпрдкз", - нмяплзв гзодкрмо Рмб Удилоаир.
Такме Удилоаир жіжлавпя, цм лджваеаыфз ла впі везрі жатмгз, кмейзвмпрі пйуебз в ущмку ланоякку, як
і оаліхд жлафлм мбкдедлі, рак як у
бійщхмпрі взнагків нмйіуії гуед ваекм взжлафзрз, трм взвмгзрщ уі гомхі
[6].
Вігнмвіглм гм жакмлмномдкру
№ 7183 віг 06 емврля 2017 о. у Вдотмвліи Рагі номнмлуєрщпя впралмвзрз, цм кознрмвайыра – уд номгоаклзи кмг, якзи є мб’єкрмк вйаплмпрі,
рмбрм акрзвмк [7]. Такзк фзлмк, ла
вірфзжлялзт рдодлат жакмлмрвмоуі
нйалуырщ взжларз кознрмвайыру лд
нйаріелзк жапмбмк, а мб’єкрмк вйаплмпрі, якзи кмела мбкілыварз ла
ілхі рмваоз фз нмпйугз. Такзи найіарзв лавояг фз кмела вваеарз пдоимжлзк аогукдлрмк ла кмозпрщ ігдє
водгуйывалля озлку кознрм вайыр. У
галмку взнагку гмодфлм лагагарз,
цм в квірлі 2017 о. уояг Янмлії взжлав bitcoin жакмллзк нйаріелзк
жапмбмк. З рмгм фапу кійщкіпрщ кагажзлів, які нозикаырщ кознрмвайыру у
якмпрі сакрзфлмгм нйаріелмгм жапмбу
нмпріилм жомпрає. Вмглмфап, жомжуків Сзйікмлмвіи гмйзлі, а агдлрпрвм ж номгаеу
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йм, цм гйя ракзт оіхдлщ ла вігнмвігліи рдозрмоії кає налуварз взпмкзи
оівдлщ ноавмвмї куйщруоз ра ноавмвмї
пвігмкмпрі, цм, у нігпукку, ж вдйзкмы
гмйды віомгіглмпрі пвігфзрщ ном нмвагу гомкагял гм жакмлу ра налувалля
у гдоеаві одезку жакмллмпрі.
Свмгм фапу Дзодкрмо-омжнмояглзк Міелаомглмгм вайырлмгм смлгу
Коіпріл Лагаог у пвмєку ілрдов’ы
кмкналії CNN взжлайа, цм МВФ
лакагаєрщпя акрзвлм жанмбігрз взкмозпраллы віоруайщлзт вайыр гйя
вігкзвалля кмхрів ра сілалпувалля
рдомозжку.
Вмглмфап, лд взкйзкає мнрзкіжку
и агдкварлмгм омжукілля рми сакр,
цм Міліпрдопрвмк сілалпів пнійщлм ж
Ддоесілкмлірмозлгмк Укоаїлз омжомбйдлм ра нодждлрмвалм ла вігнмвіглмку паирі жакмлмномдкр цмгм угмпкмлайдлля лмок ж нзралщ жанмбігалля ра номрзгії йдгайіжауії жймфзллзт канірайів, гд емглзк фзлмк лд
жгагуєрщпя нзралля водгуйывалля ра
кмлромйы мндоауіи ж кознрмвайыракз. Хмфа в дйдкромллзт гдкйаоауіят
багарщмт гднурарів вед є ілсмокауія
ном рд, цм вмлз є вйаплзкакз вагмкзт мбпягів кознрмвайырз. Цд ндвлмы кіомы пвігфзрщ ном лакагалля
пакмупулурзпщ віг взоіхдлля лаиакруайщліхзт номбйдк пщмгмгдлля.
Чмрзоз омкз рмку в еуолайі
«Балківпщка пноава» буйа мнубйікмвала прарря «Цзсомва вайыра як віоруайщлд гедодйм сікрзвлмгм канірайу» [3], в якіи аврмоз првдогеуырщ,
цм впі оіжлмвзгз узсомвзт вайыр,
які гмжвмйяырщ йыгяк калінуйыварз
лдвзгзкзкз и лдгмрзфлзкз уіллмпрякз, взпрунаырщ гедодймк сікрзвлмгм канірайу. Чмрзоз-н’ярщ омків
рмку в Укоаїлі буйз райалмвзрі взнупклзкз Кзївпщкмгм ра Лщвівпщкмгм
нмйірдтліфлзт взхів, які вед рмгі
вігфуйз сілалпмвзи нмрдлуіай кознрмвайырз і дкпндозкдлрувайз каилілгмк. Папзвліпрщ гдоеавлзт могалів
цмгм омжукілля і пнозилярря нмрдлуіайу кознрмвайырлмгм озлку жукмвйыє лдгарзвлі лапйігкз. Нзлі лабзоаырщ омжкату кмоунуіилі птдкз и
катілауії, хйятмк якзт кзррєвм нд-

одвмгярщпя кійщимллі пукз в мсхмолі йагулз [8]. Вмглмфап упд фапріхд
ж’явйяырщпя нмвігмкйдлля ном взкмозпралля кознрмвайырлзт мндоауіи в
жймфзллзт уійят. Так, лдцмгавлм
Сйуеба бджндкз Укоаїлз пнійщлм ж
Гдлдоайщлмы номкуоаруомы «лакозйз» біркміл-сдокз, які хйятмк кмлвдорауії кознрмвайыр сілалпувайз
рдомозпрзфлі угоунувалля у рак жвалзт ДНР/ЛНР [9].
Сдодг кознрм сатівуів «нозлузн
лджайделмпрі» сікпуєрщпя в смокі
P2P (peer-to-peer) [10]. P2P – уд ніозлгмва нйаріела пзпрдка, яка лд
кіпрзрщ рак жвалмгм «удлроайщлмгм
агкіліпроармоа», а ракме нмгійу ла
кйієлрів і пдовдоз. Дала пзпрдка нмвліпры гдудлроайіжмвала і її ілсмокауіила бажа є алмліклмы. Така мфдвзгліпрщ, ла ндохзи нмгйяг, ноакрзфлм мбджжбомыє сілалпмвм-ноавмву
пзпрдку ж нмжзуіи гдоеавлмгм кмлромы и одгуйывалля. Оглак лапноавгі
кмедл біркміл кає пвіи кмг, цм сікпує кмкдлр нмявз ра жбдоігає ндодйік
упіт роалжакуіи. Такзк фзлмк рак
жвала «алмлікліпрщ ніозлгмвмї пзпрдкз кознрмвайыр» жукмвйыє наоагмкпайщлзи узвійіжауіилзи лапйігмк лапноавгі вмла кмлпмйігує кознрмілсмокауіы, яка жбдоігаєрщпя гмвіфлм.
Вмглмфап ніозлгмва
нйаріела
пзпрдка жйакує жвзфлу сулкуімлайщлу нозомгу роагзуіилзт гомхди, рмбрм нозвмгзрщ гм лдкзлуфмї їт одгукуії. Тмбрм игдрщпя ном рд, цм віглзлі
мпмба, яка вмймгіє кознрмвайырмы,
вроафає жвзфлу сулкуіы мбкілу Г-Т-Г
(гомхі-рмвао-гомхі). І мпкійщкз узсомві кознрмвайырз лд нозв’яжалі гм
емглмгм акрзву, рм, як жапвігфує лзліхля гіипліпрщ гйя ралгдку «біркміл
-гмйао» вйапрзві вдйзфджлі уілмві
кмйзвалля; лд жоівлялм гзлакіфліхі
и нмруеліхі, ліе у роагзуіиліи гомхмвм-вайырліи гзлакіуі.
Поавмва номбйдка бджндкз пуфаплмї псдоз гомхмвмгм мбігу, в якіи
лд жкдлхуєрщпя мбпяг гмрівкмвмї вайырз, ндокалдлрлм жомпрає. Агед
ноз ущмку нмпзйыєрщпя кмейзвіпрщ
жгіиплдлля алмліклзт, лдпалкуімлмвалзт мндоауіи і омжоатулків, кмлр-
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омйщ жа якзкз вігфурлм гдсмокуєрщпя и жлзеуєрщпя. За ракзт укмв
упкйаглыєрщпя бмомрщба ж вігкзвалляк боуглзт канірайів, фзк кмозпруырщпя номвіглзкз йдгайіжауії гмтмгів віг лджакмллмї гіяйщлмпрі як в
лауімлайщлзт, рак і кіелаомглзт одайіят [11].
На фапі, мб’єглуыфз кіегдоеавлі
жупзййя и акрзвіжуыфз вйаплд лауімлайщлу нмругу, ужакмлзрз
взкмгу
цмгм ілгдлрзсзкауії жанзпів и вігкозрмпрі жанзпів в бймкфдилі.4 Ваейзвм, лапакндодг, ла кіегдоеавлмку
оівлі, ноавмвзк фзлмк гджавуыварз
нозлузн (якзи вваеаєрщпя гмймвлмы
ндодвагмы ноакрзфлм жагіялзт кознрмвайыр) - кмейзвіпрщ жгіиплыварз
кознрмвайырлі мндоауії бдж йдгайіжауії ндопмлайщлзт галзт кмозпрувафів. За номглмжмк сатмвзт алайірзків
буквайщлм фдодж гдкійщка омків
ж’явйярщпя уійі гайужі, цм сулкуімлуварзкурщ ла бажі кознрмвайырлзт
мндоауіи. На ндодкмлалля Маока
Гілжбуога. «кознрмвайыра і бймкфдил
лд йзхд в ілрдодпат гомкагял жабджндфує лагіиліпрщ, жатзцдліпрщ, кмбійщліпрщ, дкмлмкіы і кмксмор, айд уд і
в ілрдодпат гдоеавз – номжмоіпрщ і
лдвігвмомріпрщ кмелмї роалжакуії гмжвмйяє нмгаркмвзк могалак бафзрз
іпрмоіы бугщ-ямї нмкункз фз угмгз,
цм лагжвзфаилм упкйаглзрщ улзклдлля віг пнйарз нмгарків» [5].
Сакд рмку омжомблзкз и агднрз
узсомвзт гомхди жарярм вігпрмыырщ
нмвлу алмлікліпрщ пзпрдкз Р2Р, гмкагаыфзпщ нмвлмї вігпурлмпрі ілсмокауії ном одайщлзт вйаплзків кознрмвайырлзт агодп. Такме в ілсмокауіиліи бажі Р2Р вігпурля прарзпрзфлі
галі ном кійщкіпрщ біркмілів жа кмлкодрлмы агодпмы.
Вмглмфап, жгіиплыыфз нмхук
хйятів улмокувалля мбігу кознрмвайырз, кз лд нмвзллі жабуварз ном
нмрдлуіилі лдбджндкз ракмгм омгу
гіяйщлмпрі, які лдпурщ у пмбі мндоауії
ж кознрмвайырмы. Алмлікліпрщ мнд-

оауіи ж кознрмвайырмы вігкозває
вдйзфджлд нмйд кмейзвмпрди гйя
кібдохатоаипрва. Так, пнівжаплмвлзк
кмкналії Apple Срів Вмжляк взжлав,
цм в лщмгм хатоаипщкзк фзлмк взкалзйз біркмілз ла жагайщлу пуку
74 000 гмйаоів. «У кдлд пік біркмілів
вкоайз хатоаипщкзк фзлмк. Хрмпщ
кунзв їт у кдлд в Ілрдолдрі, взкмозпрмвуыфз кодгзрлу каорку, а нмрік
пкапував мнйару. Цд буйм рак йдгкм!
Цд буйм жомбйдлм ж вкоагдлмгм лмкдоа кодгзрлмї каоркз, і мрозкарз її
лажаг лдкмейзвм», - омжнмвів Вмжляк,
взпрунаыфз ла гймбайщлмку біжлдппакірі, могаліжмвалмку гаждрмы The
Economic Times [12].
Коік рмгм, жймвкзплзкз вед лавфзйзпя гмбуварз кознрмвайыру жа
гмнмкмгмы номгоак кмкн'ырдоа гмбомпмвіплмгм кмозпрувафа, якзи ліфмгм
лд нігмжоыє. Нанозкйаг, уд роанзймпщ ж кмозпрувафакз номгоакз
Microsoft Word, а пакд сулкуії
Online Video, яка гмжвмйяє гмгаварз
ла прмоілкз рдкпрмвмгм гмкукдлру
вігдмжанзп ж Мдодеі. Поз вігкозррі
уієї прмоілкз ж'явйяєрщпя пак жанзп і
нмпзйалля ла лщмгм. Піпйя жанупку
хатоаипщкмгм пкознра гйя каилілгу
нмфзлаєрщпя номгоах вігдм, айд як
оаж в уди фап номудпмо і вігдмкаора
кмкн'ырдоа кмозпрувафа нмфзлаырщ
раєклзи номудп взгмбурку кознрмвайырз в ілрдодпат такдоів [13].
Поз ущмку жауваезкм, цм нмноз
жажлафдлзт взцд ураєклзфдлщ, ігдлрзсікауія уфаплзків нйардеів в пзпрдкі Р2Р кмейзва ноз пкмлудлромвалзт жупзййят гдоеавз і гмбоіи вмйі
взпмкмсатмвзт у кознрмгоасії пндуіайіпрів. Зомжукійм, цм жайзхарзпя
прмомллік пнмпрдоігафдк прзтіилмгм
омжвзрку і рілщмвмгм жапрмпувалля
кознрмвайыр, укоаїлпщка гдоеава
бійщхд лд вноаві.
Вігпурліпрщ ноакрзфлм в упіт оіжлмвзгів кознрмвайыр впджагайщлмї
нозилярлмпрі і вмглмфап вігфурлі сілалпмвм-ноавмві номбйдкз водгуйы-

_________________
4
Сакі омжомблзкз кознрмвайырз првдогеуырщ (ноз ілгзвігуайщлзт бдпігат)
кмейзвіпрщ лайагмгеуварз біркміл-пдовіпз ракзк фзлмк, цмб у лзт жбдоігайапя ілсмокауія
ном кмозпрувафів.
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валля кознрмвайырлмгм озлку - мгла
ж вагмкзт нозфзл гайщкувалля їт пупнійщлмгм взжлалля ла вірфзжлялзт
рдодлат. Такме ж нозфзлз лдкмейзвмгм номглмжувалля какомдкмлмкіфлзт и пмуіайщлзт лапйігків омжвзрку
кознрмвайырлмгм озлку могалз укоаїлпщкмї гдоеавлмї вйагз гмпі ніггаырщ
пукліву гмуійщліпрщ взжлалля узсомвзт гомхди жакмллзк нйаріелзк жапмбмк. І уд ноз рмку, цм, жа ндвлзкз
сатмвзкз муілкакз, мпвмыыфз ноавзйа кознрмвайырлмгм озлку, кмлромйыыфі гдоеавлі могалз кайз б жкмгу номпйігкмвуварз: пкійщкз кмхрувайз біркміл, йаиркміл, лдиккміл, ніокміл, сдждокміл ра ілхі кознрмвайырлі
оіжлмвзгз кійщка омків лажаг, а пкійщкз – лзлі. І ж оіжлзуі жбзоарз нмгармк.
У ущмку пдлпі жабмомла жаоагз жабмомлз – уд нмжзуія проаупа, якзи тмває
гмймву у ніпмк. Нд нмкіфаыфз ноз
ущмку рд, цм є одайщлзк.
Оред, пщмгмгліхлі гзпкупії рдмодрзків ж сілалпмвмгм ноава цмгм
жабмомл абм мбкдедлщ жапрмпувалля
кознрмгоасіфлзт вайыр у якмпрі нмвлмуіллзт гомхди лд є ндопндкрзвлзкз и акруайщлзкз. Вмглмфап лаявлі
рдлгдлуії гаырщ нігправз номглмжуварз, цм нмгайщхд гймбайщлд нмхзодлля кознрмвайырлзт мб’єглалщ прає
гмгаркмвзк сакрмомк пдодг фзллзків, які жукмвйыырщ узвійіжауіилу
нозодфдліпрщ вроарз гмйаомк США
омйі кмлмнмйіпра у кіелаомглзт омжоатулкат.
Бймкфдил ра кознмвайырз вігкозваырщ одайщлу кмейзвіпрщ хзом-

кмку жагайу одайіжуварз пвмє ноавм
ла взбіо цмгм кмозпрувалля нмпйугакз роагзуіилзт балків, абм пномбуварз цмпщ лмвд. Оглзк ларзпкмк
кйавіхі пкаорсмла кзррєвм жгіиплыєрщпя бдж кмкіпії нйаріела роалжакуія в йыбу рмфку ждклмї куйі, гд лайагмгедла бймкфдил- пзпрдка.
Ндмбтіглм взжларз, цм роагзуіилм жвзфла кмлдраола пзпрдка томліфлм жапраоійа в моієлрауії йзхд ла
ілрдодпз балків, коунлзт кмонмоауіи
ра гдоеавлзт кмлмнмйіи. Бймкфдил и
кознрмвйырз гмжвмйяырщ улзкарз
галмгм гзкрару. Цд – днмтайщлд, узвійіжауіилд гмпяглдлля. Якцм в кзлуйі днмтз, жмкодка в фапз номкзпймвзт одвмйыуіи, вігбувайапщ впджагайщла
удлроайіжауія
сілалпмвмномкзпймвзт укйагів, рм в лахі глі
пнмпрдоігаєрщпя проіккзи годис гм
днмтз впджагайщлмї кмлдраолмї гдудлроайіжауії [5]. Цд взкйзк фапу, пупнійщлд жакмвйдлля, які гавлм взжоійз,
айд прайз кмейзвзкз ж нмявмы рдтлмймгії бймкфдила.
Такзк фзлмк, сілалпмвм-ноавмві
жапагз водгуйывалля кознрмвайырлмгм озлку в Укоаїлі каырщ бурз
омжомбйдлі. Чзк оаліхд у гдоеаві уд
упвігмкйярщ і бугурщ жомбйдлі ндвлі
пзпрдклі комкз у ущмку ланоякі, рзк
бійщх жатзцдлзкз нмфуварзкурщпя
ндодпіфлі гомкагялз. Ті е іж лзт, трм
віглмпзрщ пдбд гм дкмлмкіфлм акрзвлзт, жкмеурщ йдгайщлм нозикарз
уфапрщ у мндоауіят ж кознрмвайырмы
і, рзк пакзк одайіжмвуварз пвмї ноава
ра пвмбмгз.
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Фінансово-правове регулювання
готівкових касових операцій:
(не)сучасні тенденції
Науімлайщлзи балк Укоаїлз є могалмк взкмлавфмї вйагз, цм жгіиплыє
взгалля одгуйярмолзт акрів у псдоі
гмрівкмвмгм мбйіку, і жмкодка взжлафдлля нмоягку вдгдлля капмвзт мндоауіи лд йзхд гйя балків, ілхзт сілалпмвзт упралмв, айд і гйя нігнозєкпрв, упралмв і могаліжауіи. Впралмвйыыфз уд нмвлмваедлля НБУ, жакмлмгавдущ у праррі 33 Закмлу Укоаїлз «Пом Науімлайщлзи балк Укоаїлз» вкажує, цм уд одгуйывалля жгіиплыєрщпя гйя жабджндфдлля могаліжауії гмрівкмвмгм гомхмвмгм мбігу. Вігнмвіглд одгуйывалля, цм роагзуіилм
вваеаєрщпя псдомы нубйіфлмы, лапрійщкз гйзбмкм вроуфаєрщпя в ілрдодпз
нозварлі (в гіяйщліпрщ нігнозєкпрв,
упралмв, могаліжауіи), цм бугщ-які
жкілз в уіи псдоі взкйзкаырщ пдоимжлзи оджмлалп у біжлдпі, вдйзку кійщкіпрщ ноакрзфлзт жанзралщ, і пйігмк
жа лзк жлафлу кійщкіпрщ номбйдк іж
роагзуіилм сіпкайщлм лайахрмвалзкз 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 нмпралмвмы НБУ віг 15.12.2004 № 637 [2].
Нібзрм ла ндохзи нмгйяг гавлм фап
буйм жакілзрз рми лмокарзвлзи гмкукдлр, агед жа 13 омків одгуйщмвалі
пупнійщлі віглмпзлз жкілзйзпщ гмпзрщ вігфурлм. Оглак ущмгм лд праймпя, і нм пурі кз каєкм одгакуіилі жкілз, які йзхд гмгайз біжлдпу лдабзякзт ноакрзфлзт номбйдк.
Опмбйзвмпрі одгуйывалля капмвзт мндоауіи гмпйігеувайзпя в омбмрат вірфзжлялзт уфдлзт-дкмлмкіпрів,
пдодг якзт Л. Сук, В. Тмкфук [3].
Поавмві апндкрз могаліжауії капмвзт
мндоауіи
омжгйягайз
Н.Годпщ,
К. Ндгмпрун, О. Шдвфдлкм [4; 5]. Пмояг іж узк лмвірлі жкілз в фзллмку
жакмлмгавпрві жкухуырщ лап нмправзрз нзралля цмгм козрзфлмгм алайіжу номвдгдлзт жкіл у кмлрдкпрі
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пнозялля пномцдллы вдгдлля біжлдпу.
Взтмгяфз ж ракмгм, в уіи праррі
каєкм ла кдрі козрзфлм омжгйялурз
лмвірлі
рдлгдлуії
сілалпмвмноавмвмгм одгуйывалля гмрівкмвзт
капмвзт мндоауіи нігнозєкпрв, могаліжауіи, упралмв, ра ла уіи мплмві омжомбзрз лаукмвм аогукдлрмвалі взплмвкз і номнмжзуії цмгм нмкоацдлля одгуйывалля в уіи псдоі.
Гінмрджмы уієї праррі є рд, цм в
пуфаплзт укмват гдоеавлі одгуйярмоз нмвзллі ноауыварз лаг пномцдлляк укмв вдгдлля біжлдпу. І гм ракзт,
цм нмродбуырщ лаиндохмгм і гмкмоіллмгм одсмокувалля в бік пномцдлля, лайдезрщ одгуйывалля капмвзт мндоауіи, цм в Укоаїлі є роагзуіилм номбйдклзк, кмйз рдтліфлі
нмкзйкз і ноавмві номгайзлз кмеурщ
нозжвдпрз гм лдмбґоулрмвалм взпмкзт хроасів.
Мз омжгйялдкм в уіи праррі ракі
мплмвлі
номбйдкз
сілалпмвмноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мндоауіи:
1) лаявліпрщ
мбмв’яжкмвзт
смок гмкукдлрів ра їт гмвійщла жкілываліпрщ ж вігпурліпры ндодтіглмгм
ндоімгу; 2) жалагрм пкйаглд одгуйывалля капмвзт мндоауіи ра вігпурліпрщ пномцдлмгм нмоягку вдгдлля
капмвзт мндоауіи гйя каймгм біжлдпу;
3) лдгмпрарлщм фіркд вігкдеувалля
псдоз одгуйывалля капмвзт мндоауіи
і псдоз жапрмпувалля РРО; 4) лаявліпрщ 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 влуроіхлщмгмпнмгаопщкмгм (уноавйілпщкмгм) мбйіку.
Капмві мндоауії, бджндодфлм, є гмпнмгаопщкзкз мндоауіякз, ном їт жгіиплдлля каырщ пкйагарзпя ндовзллі
гмкукдлрз, цм лайдеарщ гм кардгмоії
смок влуроіхлщмгмпнмгаопщкмгм мбйіку. Оглак фмку гйя узт гмкукдлрів
кає бурз мбмв’яжкмва смока (а лд
смока, цм взжлафаєрщпя нігнозєкпрвмк пакмпріилм) – в фмку їт рака ва-
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ейзвіпрщ, цм уы смоку лд кмела
віггарз ла вігкун пакзк нігнозєкпрвак – пкажарз ваекм. Згіглм жі
пр. 1087 Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз,
ра кдоуыфзпщ Закмлмк Укоаїлз ―Пом
Науімлайщлзи балк Укоаїлз‖, НБУ в
н. 6 лмвмгм Пмймедлля мбкдеує гмрівкмві омжоатулкз сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб ндвлмы пукмы номрягмк
мглмгм гля, жайделм віг кардгмоіи
мндоауіи ра кмйа мпіб (мкодка нмпралмва НБУ віг 06.06.2013 № 210, цм
гіяйа гм ущмгм [6], пкапмвала іж нозилярряк лмвмгм Пмймедлля). Вігнмвіглм капмві мндоауії нм сакру, як
ноавзйм, лд кмеурщ бурз в вдйзкзт
омжкіоат. Взтмгзрщ, цм жакмлмгавпрвм ндодгбафає ноавм нігнозєкпрва
пакмпріилм взжлафарз смокз ндовзллзт гмкукдлрів лавірщ і гйя гмпнмгаопщкзт мндоауіи у жлафлзт омжкіоат. Поз ущмку гйя капмвзт мндоауіи, цм в пвмїи мплмвліи капі є гоіблзкз – впралмвйдлм мбмв’яжкмві (лавірщ лд рзнмві) смокз. Поз ущмку уі
смокз, як нмкаеурщ оджуйщрарз алайіжу в лахіи праррі, жкілыырщпя нмгдкугз 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 внйзву ла прабійщліпрщ балківпщкмї пзпрдкз», мгдоеав мпмбйзві укмвз лаурря
фзллмпрі имгм лмокарзвлм-ноавмвзкз
акракз. Ці акрз лд нмродбуырщ одєпроауії в Мілыпрі, і кмеурщ лабуварз
фзллмпрі віг гля мнубйікувалля лавірщ лд в мсіуіилзт взгаллят, а ла
паирі НБУ [7]. Така укмва нозилярла
гйя балків, цм є нмруелзкз упралмвакз, і пуррєвм внйзваырщ ла дкмлмкіфлу пзруауіы в коаїлі, ноз ущмку
каырщ вігнмвіглі кмейзвмпрі (одпуопз) гйя рмгм, цмбз вігпйігкмвуварз
жкілз віг НБУ в одезкі одайщлмгм
фапу. Оглак фз кмела нознупкарз,
цм кмелд нігнозєкпрвм Укоаїлз (жагйя улзклдлля нмоухдлщ капмвмї
гзпузнйілз) нмвзллм цмгля жатмгзрз ла паир НБУ і ндодвіоярз, фз лд
мнубйікував одгуйярмо уфмоа лмвзт
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мбмв’яжкмвзт смок гйя впієї коаїлз?
Звіплм, цм лі.
Нмвд Пмймедлля НБУ жарвдогзв
нмпралмвмы віг 29.12.2017 о., ндодгбафзвхз, цм вмла лабзоає фзллмпрі ж
гля, лапрунлмгм жа глдк її мсіуіилмгм
мнубйікувалля. Осіуіилд мнубйікувалля нмпралмвз ла паирі НБУ, жгіглм ж галзкз паиру Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз, вігбуймпя 04.01.2018 о. [1].
Вігнмвіглм ж 05.01.2018 о. вмлм нігйягає мбмв’яжкмвмку жапрмпуваллы.
Щмгм гії лмвмгм Пмймедлля нм кмйу
мпіб, рм в нулкрі 1 Пмймедлля вкажалм, цм вмлм взжлафає нмоягмк вдгдлля капмвзт мндоауіи у лауімлайщліи
вайырі Укоаїлз ыозгзфлзкз мпмбакз
(коік балків) ра їт вігмкодкйдлзкз
нігомжгійакз лджайделм віг могаліжауіилм-ноавмвмї смокз ра смокз вйаплмпрі, могалакз гдоеавлмї вйагз ра
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля
ніг фап жгіиплдлля лзкз гіяйщлмпрі ж
взомблзурва, одайіжауії, нозгбалля
рмваоів фз ілхмї гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі, сіжзфлзкз мпмбакз, які жгіиплыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ,
сіжзфлзкз мпмбакз. Тмбрм впі сіжзфлі 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 могдоз, капмва клзга ра гдякі ілхі.
Позикаыфз лмвд Пмймедлля, НБУ
лд ндодгбафзв емглзт ндодтіглзт
нмймедлщ: фз кмела жапрмпмвуварз
праоі гмкукдлрз гм їт нмвлмгм взкмозпралля, і номрягмк якмгм фапу? І
гд ланозкйаг 5 піфля жоалку каймку
нігнозєкпрву, якцм вмлм взкмозпрмвує нандомву капмву клзгу, буйм
вжярз уы клзгу? Як і кмйз гоукаолі
нмвзллі буйз жвдопрарз і лагоукуварз уі клзгз ла впы Укоаїлу, якцм
нмпралмва НБУ буйа мнубйікмвала
йзхд жа гдлщ гм лабоалля лды фзллмпрі? Звзфаилм, вмлз ракмї жкмгз
лд кайз. Вігнмвіглм впі нігнозєкпрва кмозпрувайзпщ гдякзи фап праозкз смокакз клзг і могдоів, а нмрік
ндоднзпуварзкурщ їт, нм пурі нігомбйяыфз гмкукдлрз. А цм омбзрз рзк,

у кмгм трмпщ іж капзоів жа уди фап
бугд жвійщлдлзи? Пігомбйярз и нігнзпз?
Пмпралмва НБУ ном жарвдогедлля лмвмгм Пмймедлля є, ла еайщ,
япкоавзк нозкйагмк лмокмрвмофмї
рдтлікз (в фапрзлі вігпурлмпрі лайделзт ндодтіглзт лмок), цм жгарла
вкоаи лдгарзвлм внйзварз ла гмвіоу
біжлдпу гм гдоеавз, ла оівдлщ пкйаглмпрі вдгдлля біжлдпу.
Щм е жкілзймпя в капмвзт гмкукдлрат, фз каырщ уі рдокілмві жкілз
якупщ одайщлм ваейзву кдру? Взявйяєрщпя, цм лі, абпмйырлм впі жкілз в
смокат нозбуркмвзт і взгаркмвзт
капмвзт могдоів ра капмвмї клзгз буйз пурм рдтліфлзкз. Так, в упіт капмвзт 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 взжлафдлм). Вмглмфап у нозбуркмвмку капмвмку могдоі жайзхзвпя жвзфлзи одквіжзр гйя лукдоауії гмкукдлра –
«№». І в лмвмку взгаркмвмку капмвмку могдоі праози «Нмкдо гмкукдлра» ракме жайзхзвпя [8].
Іж ущмгм кмела жомбзрз взплмвмк, 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 могаліжауіи Укоаїлз, пйіг муілзрз вкоаи
лдгарзвлм.
Ваейзвм пкажарз, цм нмгіблі пзруауії, айд цмгм ндокалдлрлмї жкілывалмпрі смок мбмв’яжкмвмї жвірлмпрі
ноакрзкувайзпя в Укоаїлі впдодгзлі
2000-т омків. Фмокз жвірлмпрі кмгйз
жкілыварзпя кмелі 2-3 кіпяуі, і водхрі-одхр бйалкмвзгавлзфі нігнозєкпрва фапрм ндодправайз їт гоукуварз
(агед каиед жавегз був озжзк лдабзякзт вроар фдодж лдномгае рзоаеу). В мпраллі гдпярзоіффя пзруауія
гдцм жкілзйапя, мглак цд и пщмгмглі
кз каєкм нмгдкугз лдмбґоулрмвалі
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номбйдкз цмгм гії в фапі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ном жарвдогедлля
оіжлмкалірлзт смок.
Ддоеава в мпмбі вігнмвіглзт одгуйярмолзт могалів нмвзлла муілыварз одгуйярмолзи внйзв кмелмгм
акру, в р. ф. і ж нмжзуіи гмуійщлмпрі,
цд ла драні имгм омжомбкз і нозилярря. Тдтліфлі жкілз ла жоажмк улдпдлзт
у смокз капмвзт гмкукдлрів, жа вігпурлмпрі ваейзвзт лмвмввдгдлщ, ужагайі лд нмвзллі карз кіпуд, пакд рмку, цм лдгарзвлзи внйзв ла біжлдп
віг ракзт жкіл є лагжвзфаилм взпмкзк. Кмелмгм оажу, кмйз гм жакмлмгавпрва влмпярщпя ндвлі жкілз, цм
прмпуырщпя хзомкмгм кмйа нігнозєкпрв і нігнозєкуів, гйя ущмгм кає
упралмвйыварзпя розвайзи ндодтіглзи ндоімг – цмбз біжлдп кав жкмгу
взвфзрз, муілзрз влдпдлі жкілз і ніггмруварзпя гм лзт. Такі нігтмгз одгуйярмолзт могалів сакрзфлм жкухуырщ біжлдп угаварзпя гм нігомбмк і
сайщпзсікауіи (агед ла ноакрзуі
кмелд нігнозєкпрвм купзрщ ндодомбйярз фапрзлу капмвзт гмкукдлрів, цм
буйз жомбйдлі ніпйя оанрмвмгм влдпдлля жкіл гм жакмлмгавпрва бдж ндодтіглмгм ндоімгу).
Звзфаилм, цм кмела буйм бз нмжзрзвлм муілзрз влдпдлі жкілз, якбз
вмлз (лдтаи і бдж ндодтіглзт нмймедлщ) жлафлм бз пномцувайз вдгдлля
біжлдпу. Айд ущмгм лд праймпя.
Сйіг вмглмфап вігжлафзрз, цм ланозкілуі 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 впралмвйдлля 6-кіпяфлмгм ндодтіглмгм ндоімгу віг гля лабоалля фзллмпрі лмвзк
Пмймедлляк. Щмноавга гм 27 йырмгм НБУ мфікує жауваедлля і номнмжзуії гм номдкру [9]. Вігнмвіглм фдкарз нмпралмву оаліхд бдоджля лд гмвмгзрщпя. Тмку нігнозєкпрва вмфдвзгщ купзрзкурщ цд гм рмгм ндодирз
ла лмві смокз, ндодомбзрз капмві
гмкукдлрз жа піфдлщ і йырзи. Рдгуйярзвлзи дсдкр віг ракзт жкіл, вмфдвзгщ, бугд жаніжлійзк.

96

Скйагліпрщ одгуйывалля капмвзт
мндоауіи і вігпурліпрщ пномцдлмгм
нмоягку гйя каймгм біжлдпу – є лапрунлмы 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 капмвзт гмкукдлрів – омжоатмвалі ла
коунлд нігнозєкпрвм. Ваорм ракме
вігкірзрз, лапкійщкз кмоайщлм жапраоійі 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 гмкукдлрз 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 капмвзт гмкукдлрів, цм взкмозпрмвувайзпя в кдеат нйалмвмї дкмлмкікз в
СРСР. Ріжлзуя йзхд в рмку, цм одгуйярмолзи могал одгуйяолм влмпзрщ
гм узт смок гдякі ―озпмфкз‖ і ―гаймфкз‖, 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 могдоа. Вмглмфап жлафла кійщкіпрщ нігнозєкпрв каймгм біжлдпу вжагайі лд
каырщ ракмї кійщкмпрі ноауівлзків,
цмбз нігнзпуварз уі гмкукдлрз. Ндмглмоажмвм нігнозєкпрва, гд ноауыє
мгзл гзодкрмо, абм мгзл гзодкрмо і
бутгайрдо, ніглікайз нзралля, пкійщкз нігнзпів пйіг правзрз в могдоі –
гва фз роз? Абм лавірщ фмрзоз?
У пуфаплмку біжлдпі каєкм пзруауії, якзт лд буйм, і лд кмгйм бурз в
1973 омуі. Так ланозкйаг гмрівкмва
мндоауія кіе нігнозєкпрвмк іж єгзлзк ноауівлзкмк-гзодкрмомк і узк
ед гомкагялзлмк як имгм уфаплзкмк
нм влдпдллы прарурлмгм канірайу,
лагаллы нмжзкз (рак жвалмї ―нмвмомрлмї сілалпмвмї гмнмкмгз‖) і її нмвд-
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олдллы, бугд взгйягарз рак. Поз
влдпдллі гмрівкмвмї пукз віг уфаплзка нігнозєкпрву лзк бугд пкйагдлзи
нозбуркмвзи капмвзи могдо, гд гвіфі
(жа гмймвлмгм бутгайрдоа і капзоа)
омжнзхдрщпя гзодкрмо. Поз взгафі
гмрівкмвмї пукз уфаплзку віг нігнозєкпрва бугд пкйагдлм взгаркмвзи
капмвзи могдо, гд гзодкрмо омжнзхдрщпя фмрзоз (!) оажз: жа гзодкрмоа,
жа гмймвлмгм бутгайрдоа, жа капзоа, і
жа мрозкувафа.
Щд бійщх уікавмы кмед бурз пзруауія, кмйз гзодкрмо-уфаплзк ла
ндохзт комкат у вйаплмку біжлдпі
карзкд баеалля кунзрз цмпщ гйя
нігнозєкпрва жа вйаплі кмхрз. Як
ноавзйм гмкукдлрайщлм уд взгйягарзкд рак: віл улдпд кмхрз як влдпмк
гм прарурлмгм фз гмгаркмвмгм канірайу (омжнзпавхзпщ гвіфі в нозбуркмвмку 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 кдоівлзка), і ніпйя ущмгм кмейзвм нмвдолд
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 нмгаркмву лакйаглу) [11]. Маєкм нозлаиклі 5 гмпнмгаопщкзт мндоауіи, які нм
пурі лд вігбувайзпя, а мсмокйыырщпя
―гйя смокз‖ йзхд цмбз лагарз мсіуіилмгм взгйягу вжаєкмвіглмпзлак
гзодкрмоа-уфаплзка ж вйаплзк нігнозєкпрвмк. 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 канірайу нігнозєкпрва. Пігнозєкпрвм ла
ндохзт комкат у біжлдпі фапмк жабу-

ває ―номвдпрз уд фдодж капу‖, і кмхрз
бджнмпдодглщм жгаырщпя гм балку. За
ракд рдтліфлд нмоухдлля нігнозєкпрвм в оажі ндодвіокз мрозкує хроас у
5-рзкоарлмку омжкіоі влдпку гм прарурлмгм канірайу – жа лдмнозбуркувалля 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 лмокарзвлм-ноавмвзт акрат НБУ. Скйаглм
вігнмвіпрз и ла жанзралля: яка пупнійщлм кмозпла кдра є в ракмку лагкіолмку одгуйываллі? Дйя фмгм пкйагарз раку кійщкіпрщ гмкукдлрів, омжнзпуварзпя в лзт нм кійщка оажів, як
лд гйя рмгм, цмб жбійщхзрз кійщкіпрщ
нмрдлуіилзт рдтліфлзт нмкзймк, жа
які пуб’єкр гмпнмгаоывалля бугд
мхроасмвалзи – абм жа лдмнозбуркувалля гмрівкз, абм жа рдтліфлд ндодвзцдлля йікіру капз?
Тме пакд ла уіи нігправі кз вваеаєкм, цм лдмбтіглм каогзлайщлм
пномпрзрз одгуйывалля капмвзт мндоауіи, ндодвдпрз капмві могдоз і капмву клзгу гм рзнмвзт, а лд
мбмв’яжкмвзт смок. Поз ущмку кз
каєкм нмжзрзвлзи гмпвіг – пкапувалля нмгмомеліт йзпрів гйя пйуебмвзт аврмкмбійів [12] і нмпвігфдлщ
ном вігоягедлля [13] як мбмв’яжкмвзт гмкукдлрів гйя біжлдпу – жлафлм
пномпрзйм гмкукдлрммбіг. Пігнозєкпрва рдндо пакмпріилм взжлафаырщ, як
їк вдпрз мбйік узт мндоауіи. Хрмпщ
номгмвеує взкмозпрмвуварз уі е
лдмбмв’яжкмві гмкукдлрз, трмпщ жомбзв жвдгдлі, а трмпщ – аганрував ніг
уі уійі ілхі одгіпроз. Алаймгіфла пзруауія буйа і ж вігкілмы смокз гмвіодлмпрі ла мгдоеалля уіллмпрди [14].
А впі уі смокз оаліхд жгавайзпя
вкоаи ваейзвзкз (а бйалк гмвіодлм-
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прі лавірщ розвайзи фап був лмкдолзк, і жа имгм нпувалля жапрмпмвувайзпя палкуії жа нмпралмвмы Кабілдру
Міліпроів Укоаїлз віг 22 піфля
1996 о. № 116). Направ фап вігноавзрз ла жвайзцд іпрмоії і мбмв’яжкмві
смокз капмвзт гмкукдлрів – жакіпрщ
рмгм, цмбз кілярз в лзт рдтліфлі одквіжзрз.
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 жаплмвлзка (жакмлліпрщ ракмї могаліжауії біжлдпу лд є нодгкдрмк гмпйігедлля лахмї праррі). Осмокйдлля
мндоауіи кіе пакзк нігнозєкпрвмк і
имгм уфаплзкмк (як влуроіхліт мндоауіи) ужагайі пйіг ндодгбафзрз жа
какпзкайщлм пномцдлмы смокмы.
Ндгмпрарлщм фіркд вігкдеувалля
псдоз одгуйывалля капмвзт мндоауіи
і псдоз жапрмпувалля РРО – лапрунла ваейзва номбйдка сілалпмвмноавмвмгм одгуйывалля в омжгйягуваліи псдоі. В мгліи жі прарди (гм
нозилярря лмвмгм Пмймедлля) кз
рмокайзпя ущмгм нзралля, лагмймхуыфз 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 мнозбуркувалляк гмрівкз в ракмку взнагку кає
вваеарзпя номвдгдлля мндоауіи фдодж
РРО [15]. Вігнмвігла лмока в лмвмку
Пмймедллі вігпурля. Онозбуркувалляк гмрівкз рдндо лібзрм лд вваеаєрщпя кмкдлр жанзпу її в КУРО (цм
пйіг бджукмвлм муілзрз нмжзрзвлм).
Згіглм ж н. 24 лмвмгм Пмймедлля,
омжоатулкмві мндоауії, цм номвмгярщпя вігнмвіглм гм Закмлу «Пом жапрмпувалля одєпроармоів омжоатулкмвзт
мндоауіи у псдоі рмогівйі, гомкагпщкмгм таофувалля ра нмпйуг», мсмокйяырщпя жгіглм ж взкмгакз ущмгм Закмлу.
Оглак у уіи фапрзлі в лмвмку
Пмймедллі ж’явзвпя ояг лмвзт лмок,
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які нігляйз бджйіф лмвзт ноакрзфлзт
жанзралщ у кдоівлзків, бутгайрдоів і
капзоів нігнозєкпрв, могаліжауіи,
упралмв.
Так, жгіглм ж н. 11 лмвмгм Пмймедлля, ―мнозбуркувалляк гмрівкз в
капат упралмв/нігнозєкпрв/вігмкодкйдлзт нігомжгійів, які номвмгярщ гмрівкмві омжоатулкз ж мсмокйдлляк їт
капмвзкз могдоакз і вдгдлляк капмвмї клзгз/жапрмпувалляк РРО ра
КОРО (у оажі жапрмпувалля КОРО
бдж жапрмпувалля РРО), є жгіиплдлля
мбйіку гмрівкз в нмвліи пукі її сакрзфлзт лагтмгедлщ у капмвіи клзжі
ла нігправі нозбуркмвзт капмвзт
могдоів / сіпкайщлзт жвірлзт фдків
(абм галзт омжоатулкмвзт квзралуіи)‖. Пм-ндохд, лд кмела ж лайделмы гмпрмвіоліпры взжлафзрз, цм
мжлафаырщ кійщкаоажмві гомбмві жлакз
в номузрмваліи лмокі лмвмгм Пмймедлля. Чз уди гомбмвзи жлак мжлафає
пймвм ―ра‖, фз ―абм‖, фз ―ра/абм‖. Вбафаєрщпя, цм лмокмрвмофзк могалак
пйіг улзкарз нмгіблзт смокуйывалщ.
Поз лдмбтіглмпрі пйіг номнзпуварз
мкодкі лмокз гйя кмелмгм взгу пзруауії, цм її лдмбтіглм водгуйыварз
ноавмвмы лмокмы.
Навдгдла лмока, коік рмгм, впрунає в кмлсйікр іж лмокмы н. 39 лмвмгм Пмймедлля, жгіглм ж якмы, вігмкодкйдлі нігомжгійз упралмв/нігнозєкпрв, які жгіиплыырщ гмрівкмві омжоатулкз іж жапрмпувалляк РРО абм
РК ра вдгдлляк КОРО, айд лд номвмгярщ мндоауіи ж нозикалля (взгафі) гмрівкз жа капмвзкз могдоакз, а
ракме сіжзфлі мпмбз – нігнозєкуі
капмвмї клзгз лд вдгурщ.
Іж уоатувалляк узт лмок, лджомжукійм, фз нмроіблм нігнозєкпрву абм
рмогмвіи рмфуі, цм жапрмпмвує РРО,
мбмв’яжкмвм номвмгзрз взоуфку жа
гдлщ фдодж капмву клзгу ра ж вігнмвіглзк пкйагалляк нозбуркмвмгм капмвмгм могдоа, фз гмпрарлщм номвдгдлля
вігнмвіглмї пукз фдодж РРО?
На ноакрзуі пзруауії буваырщ
гуед оіжлзкз. Міпуд рмогівйі (рмогмва рмфка), гд омжрахмвалзи РРО,
кмед бурз омжрахмвалд як оажмк іж
гмймвлзк нігнозєкпрвмк (мсіпмк),

Фінансово-правове регулювання готівкових касових операцій: (не)сучасні . . .
рак і мкодкм віг лщмгм (лавірщ в ілхмку 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 нозпромїв абм ілкапармопщкмї пйуебз.
Поз фмку фап віг фапу вігнмвіглі нігтмгз (жа влуроіхлікз уноавйілпщкзкз оіхдллякз гмймвлмгм нігнозєкпрва) кмеурщ жкілыварзпщ у рми фз
ілхзи бік.
Якцм вігмкодкйдлзи нігомжгій
(рмогмва рмфка) жгає взоуфку, номвдгдлу фдодж РРО, пакмпріилм бджнмпдодглщм в балк, в р.ф. іж жапрмпувалляк
рдтліфлзт нозпромїв абм нмпйуг ілкапармопщкмї пйуебз, і лд жгіиплыє ілхзт капмвзт мндоауіи, вмлм жгіглм ж
н. 39 лмвмгм Пмймедлля лібзрм лд
жмбмв’яжалд карз капмву клзгу. Вмглмфап н. 11 кмела омжрйукафзрз и
рак, цм вігнмвіглі лагтмгедлля каырщ вігмбоаеарзпя в нозбуркмвмку
могдоі ра вігнмвіглм капмвіи клзжі.
Поз ущмку номвдпрз лагтмгедлля
фдодж капмву клзгу гмймвлмгм нігнозєкпрва – бугд нігомбйдлляк, і емгдл квайісікмвалзи капзо ла уд лд
нігд, якцм віл ―лд розкає в оукат
езвзт гомхди‖ (агед ж капзомк укйагаєрщпя гмгмвіо ном нмвлу кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ). Якцм рмогмва
рмфка (і вігнмвіглм взоуфка) жлатмгзрщпя в ілхмку лапдйдлмку нулкрі,
ліе гмймвлд нігнозєкпрвм, рм ліякзк
фзлмк лд кмела номвмгзрз раку взоуфку фдодж капу гмймвлмгм нігнозєкпрва (коік взнагків, кмйз гмрівка
сакрзфлм нозвмжзрщпя і жгаєрщпя в
мсіп).
Пзралля, кіе рзк, гуед пдоимжлд, агед як кз жлаєкм ж нмндодглщмї
ноакрзкз, рдтліфлі нмкзйкз в мнозбуркуваллі 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 жапрмпувалля хроаслзт палкуіи жа нмоухдлля лмок ж одгуйывалля мбігу гмрівкз‖ [15; 16]. Такі хроасз жа рдтліфлі нмоухдлля вбафаырщпя лдномнм-

оуіилзкз, а пак жгагалзи Укаж ракзк, цм нігйягає пкапуваллы.
Взтмгяфз ж взцджажлафдлмгм,
вбафаєрщпя жа лдмбтіглд жомбзрз лапрунлі взплмвкз і номнмжзуії:
1. Філалпмвм-ноавмвд одгуйывалля гмрівкмвзт капмвзт мндоауіи нігнозєкпрв, могаліжауіи, упралмв таоакрдозжуєрщпя лаявліпры вкоаи жапраоійзт нігтмгів, лаявліпры жлафлмї кійщкмпрі пкйаглзт рдтліфлзт лмок, цм
гайдкм лд жавегз є мбґоулрмвалзкз,
ра лд вігнмвігаырщ нмродбак пуфаплмгм біжлдпу ра ноакрзуі гмпнмгаоывалля. Вігпурліпрщ лайделмгм вігкдеувалля уієї псдоз ноавмвмгм одгуйывалля віг псдоз жапрмпувалля одєпроармоів
омжоатулкмвзт
мндоауіи
(РРО) пнозяє взлзклдллы рдтліфлзт
нмкзймк ла ноакрзуі, ра лдмбґоулрмвалм нігвзцує хроасмлдбджндфліпрщ
вігнмвіглзт нмкзймк, цм упкйаглыє
вдгдлля біжлдпу.
2. Упі одгуйярмолі могалз ноз
номдкруваллі лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів нмвзллі взтмгзрз іж нмжзуіи
лдмбтіглмпрі какпзкайщлмгм пномцдлля вдгдлля біжлдпу, ноз ущмку
емгла жкіла, цм тмфа бз і лджлафлзк
фзлмк упкйаглыє нігнозєклзущку
гіяйщліпрщ (бдж мбґоулрмвалмї ваейзвмї пупнійщлм кмозплмї кдрз), лд нмвзлла влмпзрзпщ гм фзллмгм жакмлмгавпрва, агед рака жкіла є лдмбґоулрмвалзк вроуфалляк гдоеавз в гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ. У оажі мбґоулрмвалзт лдмбтіглзт жкіл, вмлз жавегз каырщ влмпзрщпя іж впралмвйдлляк 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 ноавмк ноз рмку, цм нм пурі смокз узт
гмкукдлрів лд жкілывайзпя ж 1970-т
омків, омжоатмвалі йзхд ла вдйзкд
нігнозєкпрвм, і є кмоайщлм жапраоійзкз).
4. Піг фап нмгайщхмгм омжвзрку
ноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мндоауіи вбафаєрщпя жа гмуійщлд:
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а) вігкілзрз як ндодезркз нйалмвмї 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 мбйік капмвзт мндоауіи гйя каймгм біжлдпу, ндодгбафзвхз пномцдлля гмкукдлрів (кмейзвм гм мкодкмгм еуолайу), мпмбйзвм в оажі влуроіхліт
мндоауіи іж уфаплзкакз (влдпдлля ра
нмвдолдлля нмжзкз (―нмвмомрлмї сілалпмвмї гмнмкмгз‖), влдпдлля прарурлмгм канірайу, взгафа кмхрів ―ніг
жвір‖ гзодкрмоу-жаплмвлзку рмцм.
Сйіг омжукірз, цм кдоівлзк вігнмвіглм гм жакмлу ра упралмвфзт гмкукдлрів гіє віг ікдлі нігнозєкпрва, а рмку
нмвзлдл карз ноавм нозгбаварз рмваоз і нмпйугз гйя ракмгм нігнозєкпрва жа гмрівку бдж пкйагалля жлафлмї
кійщкмпрі гмкукдлрів, нозилярлзт
гйя взнагків, кмйз уі жакунівйі жгіиплыырщпя одайщлм нігжвірлзкз мпмбакз;
в) какпзкайщлм віггійзрз псдоу
жапрмпувалля РРО віг псдоз капмвзт
мндоауіи, єгзлмы рмфкмы гмрзку кіе
якзкз кає бурз взнагмк, кмйз рмогмві рмфкз жа влуроіхлік оіхдлляк

кдоівлзурва нігнозєкпрва жгаырщ
взоуфку гм капз гмймвлмгм нігнозєкпрва гйя нмгайщхмгм взкмозпралля в
гмрівкмвіи смокі ла нмродбз нігнозєкпрва абм мгдоеуырщ ―нігкоінйдлля‖
в якмпрі омжкіллмї кмлдрз, гоіблзт
куныо фз гйя взгафі нмкунуяк у
жв’яжку ж нмвдолдлляк рмваоів (нмпйуг). Дйя впіт ілхзт взнагків пйіг
ноякм ндодгбафзрз в жакмлмгавпрві,
цм кмхрз, номвдгдлі фдодж РРО, кмеурщ жгаварзпя бджнмпдодглщм гм
балку, в р.ф. ж гмнмкмгмы рдтліфлзт
нозпромїв абм ілкапармопщкмї пйуебз
бдж їт мнозбуркувалля гм капз нігнозєкпрва.
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 вігнмвігає пуфапліи дкмлмкіуі, ндодгбафає
лдномнмоуіилм вдйзкі хроасз в р.ф.
жа рдтліфлі нмкзйкз, а мред жлафлм
упкйаглыє вдгдлля біжлдпу.
Воатмвуыфз взпмку пупнійщлу
жлафзкіпрщ нмоухдлмгм нзралля, нмгайщхі
гмпйігедлля
сілалпмвмноавмвмгм одгуйывалля капмвзт мндоауіи є ндопндкрзвлзкз ра акруайщлзкз.
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Коавфук О. О. Філалпмвм-ноавмвд одгуйывалля гмрівкмвзт капмвзт мндоауіи:
(лд)пуфаплі рдлгдлуії
Рмжгйягаырщпя номбйдкз, нмв’яжалі іж влдпдлляк гм смок капмвзт гмкукдлрів
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.
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Коавфук А. О. Фзлалпмвм-ноавмвмд одгуйзомвалзд лайзфлшт каппмвшт мндоаузи: (лд)пмводкдллшд рдлгдлузз
Раппкарозваырпя номбйдкш, пвяжаллшд п влдпдлздк в смокш каппмвшт гмкукдлрмв зжкдлдлзи Наузмлайщлшк балкмк Укоазлш бдж ндодтмглмгм ндозмга з лдкмрмошд гоугзд номбйдкш одгуйзомвалзя каппмвшт мндоаузи. Пмгфдокзвадрпя лдмбтмгзкмпрщ мркдлзрщ мбяжардйщлшд смокш каппмвшт гмкукдлрмв (каппмвшт могдомв, каппмвми клзгз) как упраодвхзд з жароугляыцзд вдгдлзд бзжлдпа.
Кйыфдвшд пймва: каппмвшд мндоаузз, каппмвая клзга, каппмвшд могдоа, одгзпроармош 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.
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Строки складання та реєстрації
розрахунків коригування платниками
податків (сільськогосподарськими
товаровиробниками)
Гмймвла ыозгзфла номбйдкарзка
нмгаркмвмї псдоз нмйягає ндодваелм
у взжлафдллі ра дсдкрзвлмку жабджндфдллі кде пвмбмгз и лдмбтіглмпрі у
нмвдгілуі пуб’єкрів нмгаркмвзт ноавмвіглмпзл фдодж вігнмвіглі ноавмві,
жакмлмгавфі лмокз, у жатзпрі ноава
вйаплмпрі мкодкзт нйарлзків ра ілрдодпів пупнійщпрва, які одайіжуырщпя у
сілалпмвм-нмгаркмвіи
гіяйщлмпрі
гдоеавз.
Взжлафдлля ра гдкйаоувалля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ла нігправі взнзпалзт (жаодєпромвалзт) нмгаркмвзт лакйаглзт є мбмв’яжкмк нйарлзка
нмгарків (нмпрафайщлзка рмваоів (омбір, нмпйуг). Поз ущмку, жаодєпромвала нмгаркмва лакйагла гйя мрозкувафа рмваоів (омбір, нмпйуг) є нігправмы гйя смокувалля нмгаркмвмгм
кодгзру. В пвмы фдогу, нмгаркмвзи
кодгзр ж нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ
– уд пука, ла яку нйарлзк нмгарку ла
гмгалу ваоріпрщ кає ноавм жкдлхзрз
нмгаркмвд жмбмв’яжалля жвірлмгм (нмгаркмвмгм) ндоімгу. Опкійщкз, нмгар-

кмвзи кодгзр в каибурлщмку кмед
бурз абм вігхкмгмвалзи, абм жкдлхзрщ нмгаркмві жмбмв’яжалля гм
пнйарз, каилмва взгмга віг мрозкалля ноава ла нмгаркмвзи кодгзр (рзк
бійщхд нм одайщлм пнйафдлмку нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ (ПДВ) у уілі
рмваоу/нмпйугз), мфдвзгла. Ражмк ж
узк,
взжлафдлд
нмгаркмвд
жмбмв’яжалля ра псмокмвалзи нмгаркмвзи кодгзр (жа ндвлмы гмпнмгаопщкмы мндоауієы) в нмгайщхмку кмеурщ бурз жкдлхдлі абм жбійщхдллі
(нігйягаырщ кмозгуваллы), Такд кмозгувалля кмейзвд у оажі, якцм ніпйя нмпрафалля рмваоів (омбір, нмпйуг)
жгіиплыєрщпя бугщ-яка жкіла кійщкмпрі абм пукз кмкндлпауії їт ваормпрі
(вкйыфаыфз лапрунлзи жа нмпрафалляк ндодгйяг уіл), ла нігправі омжоатулку кмозгувалля гм нмгаркмвмї
лакйаглмї.
У жв’яжку ж фзк нмпрає лдмбтігліпрщ лаукмвзт гмпйігедлщ ж нзралля
ноавмвмгм одгуйывалля кдталіжку
взжлафдлля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ
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нмпрафайщлзкмк (взомблзкмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії) ра смокувалля нмгаркмвмгм кодгзру нмкунудк. Змкодка, промків ла жгіиплдлля
кмозгувалля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ
ра нмгаркмвмгм кодгзру у оажі жкілз
(жкдлхдлля) кійщкмпрі, ваормпрі нмпрафалля абм вігкмвз віг мрозкалля
рмваоу ла нігправі взнзпалзт омжоатулків кмозгувалля.
На галзи фап гмпйігедлля ж галмгм нзралля лд номвмгзйзпщ.
Нмокарзвлм-ноавмвд одгуйывалля агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ в Укоаїлі ндодбуває у
оупі ж уоатувалляк номвдгдлля нмпріилзт одсмок. Так, ж 01.01.2015 омку
в Укоаїлі гйя нйарлзків нмгарку ла
гмгалу ваоріпрщ жаномвагедлм пзпрдку дйдкромллмгм агкіліпроувалля
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ ра
мбмв’яжкмву одєпроауіы нмгаркмвзт
лакйаглзт/омжоатулків кмозгувалля.
Поз ущмку гйя нйарлзків нмгарку ла
гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків) нмоягмк дйдкромллмгм агкіліпроувалля ндвлзк
фзлмк вігоіжлявпя віг жвзфаилзт
нйарлзків нмгарку.
Такме, ж 01.01.2017 о. у пзпрдкі
пноавйялля нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ вігбуйзпщ жкілз, жмкодка, пкапмвалм пндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме
озбайщпрва. Зажлафдлд внйзлуйм ла
нмоягмк дйдкромллмгм агкіліпроувалля ПДВ гйя пійщпщкмгмпнмгаопщкзт взомблзків, а ракме промкз одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт ра
омжоатулків кмозгувалля.
Мдрмы галмї праррі є жгіиплдлля
алайіжу ноавмвмгм одгуйывалля кдталіжку взжлафдлля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра смокувалля нмгаркмвмгм
кодгзру ж уоатувалляк пкапувалля
пндуіайщлмгм одезку мнмгаркувалля
гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпрва, взжлафзрз номбйдклі нзралля ра
жомбзрз вігнмвіглі взплмвкз.
Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз (Пмгаркмвзи кмгдкп, Кмгдкп) [1] взжлафає мплмвлі жапагз агкіліпроувалля

104

нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ ра имгм
дйдкдлрз (нйарлзкз нмгарку (одєпроауія ра її алуйывалля), мб’єкр ра
бажа мнмгаркувалля, правкз нмгарку,
нмоягмк мбфзпйдлля, нмгаркмвзи
ндоімг, промк ра нмоягмк имгм пнйарз,
промк ра нмоягмк нмгалля жвірлмпрі),
в рмку фзпйі пндуіайщлі одезкз мнмгаркувалля.
Так, ж 01.01.2015 о. (ж уоатувалляк жкіл влдпдлзт Закмлмк Укоаїлз
Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм
кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї
одсмокз [2] (гайі - Закмл № 71VIII)) жаномвагедлм пзпрдку дйдкромллмгм агкіліпроувалля (СЕА) нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ.
Іж жаномвагедлляк СЕА гдоеава
лакагаєрщпя унмоягкуварз агкіліпроувалля (пноавйялля) ПДВ жа гмнмкмгмы нозкупу (сіпкайщлмї сулкуії),
в ндвлмку пдлпі лакагаыфзпщ жкдлхзрз кмейзвмпрі гйя рак жвалмгм
калінуйывалля
нмгаркмвзкз
жмбмв’яжаллякз ра нмгаркмвзк кодгзрмк. Факрзфлм нйарлзк нмгарку ніг
фап взнзпкз ра одєпроауії нмгаркмвзт
лакйаглзт нмвзлдл воатмвуварз нмкажлзкз имгм мпмбмвмгм оатулку у
СЕА, рмбрм ндвлзк фзлмк мбкдедлзи у кмейзвмпрі війщлм взнзпуварз
ра одєпроуварз нмгаркмві лакйаглі ла
бугщ-які пукз (ж уоатувалляк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ) бдж воатувалля галзт СЕА ра впралмвйдлмгм йікіру.
Сурліпрщ пзпрдкз нмйягає у рмку,
цм нм-ндохд, впі нмгаркмві лакйаглі
(в лджайделмпрі віг пукз гмпнмгаопщкмї мндоауії) взнзпалі (пкйагдлі)
ніпйя 01.01.2015 о. нігйягаырщ
мбмв’яжкмвіи одєпроауії в Єгзлмку
одєпроі
нмгаркмвзт
лакйаглзт
(ЄРПН).
Нагагаєкм,
цм
гм
01.01.2015 о. мбмв’яжкмвіи одєпроауії
в ЄРПН нігйягайз нмгаркмві лакйаглі у якзт пука нмгарку ла гмгалу
ваоріпрщ в мгліи нмгаркмвіи лакйагліи пралмвзйа нмлаг 10 рзпяф гозвдлщ (гіяйа ж 01.01.2012 о.).
Пм гоугд, пзпрдка дйдкромллмгм
агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу
ваоріпрщ жабджндфує аврмкарзфлзи

Строки складання та реєстрації розрахунків коригування платниками . . .
мбйік в омжоіжі нйарлзків нмгарку:
пукз нмгарку, цм кіпрярщпя у взгалзт ра мрозкалзт нмгаркмвзт лакйаглзт ра омжоатулкат кмозгувалля,
жаодєпромвалзт в ЄРПН; пукз нмгарку, пнйафдлі нйарлзкакз ноз ввдждллі
рмваоу ла кзрлу рдозрмоіы Укоаїлз;
пукз нмнмвлдлля ра жайзхку кмхрів
ла оатулкат в СЕА ПЛВ; пукз нмгарку, ла яку нйарлзкз каырщ ноавм
жаодєпроуварз нмгаркмві лакйаглі ра
омжоатулкз кмозгувалля гм нмгаркмвзт лакйаглзт в ЄРПН. Пйарлзкак
нмгарку аврмкарзфлм вігкозвайзпщ
оатулкз в пзпрдкі дйдкромллмгм агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу
ваоріпрщ, які жабджндфувайз омжоатулкз ж быгедрмк (хйятмк їт нмнмвлдлля).
Поз ущмку, гйя нйарлзків нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків), цм мбоайз пндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм пр. 209 Кмгдкпу
[1], гмгаркмвм вігкозваырщпя оатулкз в СЕА ПДВ, нозжлафдлі гйя ндодоатувалля кмхрів ла їт пндуіайщлі
оатулкз, вігкозрі в упралмват балків
ра/абм могалат, цм жгіиплыырщ кажлафдипщкд мбпйугмвувалля быгедрлзт кмхрів.
Дм 01.01.2016 омку пр. 209 Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] ндодгбафаймпщ,
цм жгіглм іж пндуіайщлзк одезкмк
мнмгаркувалля пука нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ, лаоатмвала пійщпщкмгмпнмгаопщкзк нігнозєкпрвмк ла ваоріпрщ нмправйдлзт лзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів/нмпйуг, лд нігйягає
пнйарі гм быгедру ра нмвліпры жайзхаєрщпя в омжнмоягедллі ракмгм
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва
гйя вігхкмгувалля пукз нмгарку,
пнйафдлмї (лаоатмвалмї) нмпрафайщлзку ла ваоріпрщ взомблзфзт сакрмоів, жа оатулмк якзт псмокмвалм нмгаркмвзи кодгзр, а жа лаявлмпрі жайзхку ракмї пукз нмгарку – гйя ілхзт взомблзфзт уійди.
Вігнмвіглм гм влдпдлзт Закмлмк
Укоаїлз Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм
жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі быгед-

рлзт лагтмгедлщ у 2016 омуі (гайі –
Закмл № 909-VIII) [3], жкіл гм пр.
209 (Сндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме
озбайщпрва),
пійщпщкмгмпнмгаопщкд
нігнозєкпрвм жайзхайм у пвмєку
омжнмоягедллі лд впы пуку, а рійщкз
фапрзлу (15%, 50% абм 80%) в жайделмпрі віг взгу пійщпщкмгмпнмгаопщкмї
номгукуії. Такме влдпдлм жкілз цмгм
нмоягку вігкозрря оатулків ра жгіиплдлля мбйіку у СЕА ПДВ гйя пійщгмпнвзомблзків.
В пвмы фдогу, Закмлмк Укоаїлз
Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм
кмгдкпу Укоаїлз цмгм нмкоацдлля
ілвдпрзуіилмгм кйікару в Укоаїлі [4]
(Закмл № 1797-VIII) влдпдлі жкілз
гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу, вігнмвіглм
гм якзт вроарзйа фзлліпрщ пр. 209
(Сндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля
гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпрва).
Вмглмфап, лд жваеаыфз ла пкапувалля пндуіайщлмгм одезку мнмгаркувалля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм
ра йіпмвмгм гмпнмгаопрва, а ракме
озбайщпрва, пійщпщкмгмпнмгаопщкі рмваомвзомблзкз лд нмжбавйдлі ноава
бурз нйарлзкакз нмгарку ла гмгалу
ваоріпрщ (мнмгаркувалля жгіиплыєрщпя ла жагайщлзт нігправат).
Коік рмгм, Закмлмк № 1797-VIII
[4] нігомжгій 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу гмнмвлдлм н. 48 ра н. 49 вігнмвіглм гм
якзт:
- упралмвзрз, цм оатулкз в пзпрдкі дйдкромллмгм агкіліпроувалля
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ, цм гмгаркмвм вігкозрі вігнмвіглм гм нулкру 2001.2 праррі 2001 ущмгм Кмгдкпу
нйарлзкак - пійщпщкмгмпнмгаопщкзк
нігнозєкпрвак, які мбоайз пндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм праррі 209 ущмгм Кмгдкпу, жакозваырщпя ж гля, лапрунлмгм жа
гоалзфлзк промкмк пнйарз нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ жа гоугдлщ 2016 омку, гйя нйарлзків, які мбоайз кваорайщлзи нмгаркмвзи ндоімг, - жа фдрвдорзи кваорай 2016 омку. Дйя жа-
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козрря ракзт оатулків у пзпрдкі
дйдкромллмгм агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ удлроайщлзи
могал взкмлавфмї вйагз, цм жабджндфує одайіжауіы нмгаркмвмї ра кзрлмї
нмйірзкз, лагпзйає могалу, цм жгіиплыє кажлафдипщкд мбпйугмвувалля
быгедрлзт кмхрів, в якмку жакозваырщпя оатулкз нйарлзків у пзпрдкі дйдкромллмгм агкіліпроувалля
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ, одєпро
нйарлзків, в якмку жажлафаырщпя
лажва нйарлзка, нмгаркмвзи лмкдо
ра ілгзвігуайщлзи нмгаркмвзи лмкдо
нйарлзка;
- одєпроауія нмгаркмвзт лакйаглзт ра/абм омжоатулків кмозгувалля
гм нмгаркмвзт лакйаглзт у ЄРПН,
пкйагдлзт нйарлзкакз - пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз нігнозєкпрвакз, цм гм
1 піфля 2017 омку жапрмпмвувайз пндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм праррі 209 ущмгм Кмгдкпу,
жа мндоауіякз ж нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів/нмпйуг, взжлафдлзт вігнмвіглм гм нулкру 209.7
праррі 209 ущмгм Кмгдкпу, кає бурз
жгіиплдла лд ніжліхд 15 піфля
2017 омку.
Рдєпроауія жажлафдлзт в абжауі
ндохмку ущмгм нулкру нмгаркмвзт
лакйаглзт ра/абм омжоатулків кмозгувалля гм нмгаркмвзт лакйаглзт лд
кмед жгіиплыварзпя ж нмоухдлляк
промку, взжлафдлмгм абжаумк ндохзк
ущмгм нулкру.
Тмбрм, іж пкапувалляк пндуіайщлмгм одезку мнмгаркувалля гіяйщлмпрі у псдоі пійщпщкмгм ра йіпмвмгм
гмпнмгаопрва, а ракме озбайщпрва,
жакмлмгавдущ взжлафзв промкз, номрягмк якзт нігйягаырщ жакозрры оатулкз в СЕА ПДВ, ра промкз гйя
одєпроауії
нмгаркмвзт
лакйаглзт/омжоатулків кмозгувалля, взнзпалі жа мндоауіякз ж нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкмї
номгукуії
гм
01.01.2017 о.
Сйіг жажлафзрз, цм Міліпрдопрвмк сілалпів Укоаїлз (гайі – Мілсіл
Укоаїлз) жарвдогедлі Фмока нмгаркмвмї лакйаглмї ра Пмоягмк жанмвлдлля нмгаркмвмї лакйаглмї, в рмку
фзпйі омжоатулку кмозгувалля [6].
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Поз ущмку, алайіжуыфз лавдгдлі
лмокз кмела пкажарз, цм ніпйя
15.01.2017 о. у нйарлзків нмгарку
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків (які гм 01.01.2017 о. жгіиплывайз гіяйщліпрщ взкмозпрмвуыфз пндуіайщлзи одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм пр. 209 Кмгдкпу [1], ра
ніпйя 01.01.2017 о. жайзхзйзпщ нйарлзкакз нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ)
вігпурля кмейзвіпрщ одєпроуварз
нмгаркмві лакйаглі (взнзпалі жа мндоауіякз ж нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг) гм
01.01.2017 о.), лавірщ ж нмоухдлляк
промків одєпроауії. Коік рмгм, ніпйя
15.01.2017 омку ракі нйарлзкз ракме
нмжбавйдлі кмейзвмпрі (ноава) одєпроуварз омжоатулкз кмозгувалля
гм нмгаркмвзт лакйаглзт, взнзпалзт
гм 01.01.2017 о.
Ражмк ж узк, вігнмвіглм гм
н. 201.10 пр. 201 Пмгаркмвмгм кмгдкпу
[1] (гм 01.01.2018 о.), ноз жгіиплдллі
мндоауіи ж нмпрафалля рмваоів/нмпйуг
нйарлзк нмгарку - номгавдущ рмваоів/нмпйуг жмбмв’яжалзи в упралмвйдлі рдокілз пкйапрз нмгаркмву лакйаглу, жаодєпроуварз її в Єгзлмку одєпроі нмгаркмвзт лакйаглзт ра лагарз нмкунуы жа имгм взкмгмы.
Рдєпроауія нмгаркмвзт лакйаглзт
ра/абм омжоатулків кмозгувалля гм
нмгаркмвзт лакйаглзт у ЄРПН нмвзлла жгіиплыварзпя ж уоатувалляк
гоалзфлзт промків: гйя нмгаркмвзт
лакйаглзт/омжоатулків кмозгувалля
гм нмгаркмвзт лакйаглзт, пкйагдлзт
ж 1 нм 15 кайдлгаолзи гдлщ (вкйыфлм) кайдлгаолмгм кіпяуя, - гм мпраллщмгм гля (вкйыфлм) кайдлгаолмгм
кіпяуя, в якмку вмлз пкйагдлі; гйя
нмгаркмвзт лакйаглзт/омжоатулків
кмозгувалля гм нмгаркмвзт лакйаглзт, пкйагдлзт ж 16 нм мпралліи кайдлгаолзи гдлщ (вкйыфлм) кайдлгаолмгм кіпяуя, - гм 15 кайдлгаолмгм
гля (вкйыфлм) кайдлгаолмгм кіпяуя,
лапрунлмгм жа кіпяудк, в якмку вмлз
пкйагдлі. У оажі нмоухдлля ракзт
промків жапрмпмвуырщпя хроаслі палкуії жгіглм ж узк Кмгдкпмк.
Такме ндодгбафдлм, цм нйарлзк
нмгарку кає ноавм жаодєпроуварз нм-
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гаркмву лакйаглу ра/абм омжоатулмк
кмозгувалля в ЄРПН, в якіи жагайщла пука нмгарку лд ндодвзцує пуку,
мбфзпйдлу вігнмвіглм гм н. 2001.3
пр. 2001 ущмгм Кмгдкпу номрягмк
365 кайдлгаолзт глів, цм лапрунаырщ
жа гармы взлзклдлля нмгаркмвзт
жмбмв’яжалщ, вігмбоаедлзт у вігнмвіглзт нмгаркмвзт лакйаглзт ра/абм
омжоатулкат кмозгувалля.
Поз ущмку, жгіглм пр. 192 Кмгдкпу [1], якцм ніпйя нмпрафалля рмваоів/нмпйуг жгіиплыєрщпя бугщ-яка
жкіла пукз кмкндлпауії їт ваормпрі,
вкйыфаыфз лапрунлзи жа нмпрафалляк ндодгйяг уіл, ндодоатулмк у взнагкат нмвдолдлля рмваоів/нмпйуг
мпмбі, яка їт лагайа, абм ноз нмвдолдллі нмпрафайщлзкмк пукз нмндодглщмї мнйарз рмваоів/нмпйуг, пукз
нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра нмгаркмвмгм кодгзру нмпрафайщлзка ра мрозкувафа нігйягаырщ вігнмвіглмку кмозгуваллы ла нігправі омжоатулку кмозгувалля гм нмгаркмвмї лакйаглмї,
пкйагдлмку в нмоягку, впралмвйдлмку гйя нмгаркмвзт лакйаглзт, ра
жаодєпромвалмку в Єгзлмку одєпроі
нмгаркмвзт лакйаглзт.
Рмжоатулмк кмозгувалля, пкйагдлзи нмпрафайщлзкмк рмваоів/нмпйуг
гм нмгаркмвмї лакйаглмї, яка пкйагдла ла мрозкувафа - нйарлзка нмгарку,
нігйягає одєпроауії в ЄРПН: нмпрафайщлзкмк
(номгавудк)
рмваоів/нмпйуг, якцм ндодгбафаєрщпя жбійщхдлля пукз кмкндлпауії їт ваормпрі
ла кмозпрщ ракмгм нмпрафайщлзка абм
якцм кмозгувалля кійщкіплзт ра ваоріплзт нмкажлзків у нігпукку лд жкілыє пуку кмкндлпауії; мрозкувафдк
(нмкунудк) рмваоів/нмпйуг, якцм
ндодгбафаєрщпя
жкдлхдлля
пукз
кмкндлпауії ваормпрі рмваоів/нмпйуг
їт нмпрафайщлзку, гйя фмгм нмпрафайщлзк лагпзйає пкйагдлзи омжоатулмк кмозгувалля мрозкувафу.
В пвмы фдогу, лмокакз Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] взжлафдлі промкз
пкйагалля нмгаркмвзт лакйаглзт
(гара взлзклдлля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ жа ндохмы нмгієы ж уоатувалляк пр. 187 Кмгдкпу) ра промкз
одєпроауії
нмгаркмвзт
лакйаг-

лзт/омжоатулків кмозгувалля, мглак
лд впралмвйдлі промкз, номрягмк якзт
кмеурщ бурз пкйагдлі омжоатулкз
кмозгувалля гм оаліхд взнзпалзт
нмгаркмвзт лакйаглзт. Сномбуєкм
взжлафзрз ракі промкз жгіиплзвхз
алайіж іплуыфзт лмок фзллмгм жакмлмгавпрва.
За укмвмы н. 50.1 пр. 50 Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1], у оажі якцм у
каибурліт нмгаркмвзт ндоімгат (ж
уоатувалляк промків гавлмпрі, взжлафдлзт праррды 102 ущмгм Кмгдкпу)
нйарлзк нмгарків пакмпріилм (у рмку
фзпйі жа оджуйщраракз дйдкромллмї
ндодвіокз) взявйяє нмкзйкз, цм кіпрярщпя у оаліхд нмгаліи лзк нмгаркмвіи гдкйаоауії (коік мбкдедлщ,
взжлафдлзт уієы праррды), віл жмбмв’яжалзи лагіпйарз урмфлыыфзи
омжоатулмк гм ракмї нмгаркмвмї гдкйаоауії жа смокмы фзллмгм ла фап
нмгалля урмфлыыфмгм омжоатулку.
Пйарлзк нмгарків кає ноавм лд нмгаварз ракзи омжоатулмк, якцм вігнмвіглі урмфлдлі нмкажлзкз жажлафаырщпя лзк у пкйагі нмгаркмвмї гдкйаоауії
жа бугщ-якзи лапрунлзи нмгаркмвзи
ндоімг, номрягмк якмгм ракі нмкзйкз
буйз пакмпріилм (у рмку фзпйі жа
оджуйщраракз дйдкромллмї ндодвіокз)
взявйдлі.
Сраррды 102 Кмгдкпу [1] взжлафдлм жагайщлі промкз гавлмпрі, які
жапрмпмвуырщпя в ущмку Кмгдкпі, ра
пкйагаырщ 1095 глів.
Влдпдлля жкіл гм нмгаркмвмї жвірлмпрі ж нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ
кмед бурз лапйігкмк пкйагалля ра
одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт ра
омжоатулків кмозгувалля, які лд буйз
воатмвалі в ракіи жвірлмпрі. Поз ущмку пкйагалля нмгаркмвзт лакйаглзт
ра
омжоатулків
кмозгувалля
нмв’яжалм іж жгіиплдлляк гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі (нмпрафалля рмваоів
(омбір, нмпйуг).
В ракмку оажі пйіг нозикарз гм
увагз рдокіл нмжмвлмї гавлмпрі, впралмвйдлі Цзвійщлзк кмгдкпмк Укоаїлз [7] (гайі - Цзвійщлзи кмгдкп).
Так, вігнмвіглм гм н. 1 пр. 256 Цзвійщлмгм кмгдкпу [7], ніг рдокілмк ―нмжмвла гавліпрщ‖ омжукієрщпя промк, у
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кдеат якмгм мпмба кмед жвдолурзпя
гм пугу ж взкмгмы ном жатзпр пвмгм
узвійщлмгм ноава абм ілрдодпу.
Сраррды 257 Цзвійщлмгм кмгдкпу
[7] впралмвйдлм, цм жагайщла нмжмвла
гавліпрщ впралмвйыєрщпя розвайіпры
у роз омкз. Поз ущмку жа жмбмв’яжаллякз ж взжлафдлзк промкмк
взкмлалля ндодбіг нмжмвлмї гавлмпрі
нмфзлаєрщпя жі пнйзвмк промку взкмлалля.
Такзк фзлмк, жа жмбмв’яжаллякз
нм нмправйдлзт рмваоат/нмпйугат
вігйік рдокілу нмжмвлмї гавлмпрі пйіг
омжнмфзларз ж гарз, яка взжлафдла
укмвакз гмгмвмоу як кілудва гара
мнйарз/нмпрафалля
ракзт
рмваоів/нмпйуг. В галмку взнагку, гйя
пкйагалля омжоатулку кмозгувалля
гм оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї лакйаглмї, віг гля пкйагалля ракмї нмгаркмвмї лакйаглмї.
З мгйягу ла лавдгдлі лмокз фзллмгм жакмлмгавпрва кмела првдогеуварз, цм нйарлзк нмгарків номрягмк
1095 глів кмед влдпрз жкілз (взноавзрз оаліхд взжлафдлі нмкажлзкз) гм
нмгаркмвмї жвірлмпрі, в рмку фзпйі
пкйапрз омжоатулмк кмозгувалля гм
оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї лакйаглмї (жа лаявлмпрі мбправзл, взжлафдлзт пр. 192 Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1]
(вігкмва нмкунуя віг мрозкалля рмваоів; нмвдолдлля кмхрів; ндодгйяг
уіл ра жкіла пукз кмкндлпауії жа гмгмвмомк нмпрафалля).
Тмбрм, нмпрафайщлзк рмваоів (омбір, нмпйуг), в рмку фзпйі пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк, кмед
(лавірщ нмвзлдл) номрягмк ндвлмгм
промку пкйапрз ра жаодєпроуварз омжоатулмк кмозгувалля гм оаліхд взнзпалмї ра жаодєпромвалмї нмгаркмвмї
лакйаглмї (у жв’яжку іж лапралляк
ндвлзт мбправзл, взжлафдлзт фзллзк
жакмлмгавпрвмк). Оглак, воатмвуыфз
лмокз н. 49 нігомжгійу 2 омжгійу ХХ
Пдодтіглі нмймедлля Пмгаркмвмгм
кмгдкпу [1] нйарлзк нмгарку (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи
рмваомвзомблзк)
нмжбавйяєрщпя ракмгм ноава (кмейзвмпрі).
У жв’яжку ж фзк, взлзкає ояг
номбйдклзт нзралщ, нмв’яжалзт іж
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ракзк мбкдедлляк цмгм промків
пкйагалля ра одєпроауії омжоатулків
кмозгувалля як гйя нйарлзків нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзт
нігнозєкпрв),
які
гм
01.01.2017 омку мбоайз пндуіайщлзи
одезк мнмгаркувалля вігнмвіглм гм
праррі 209 ущмгм Кмгдкпу [1] рак і гйя
нмкунуів пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг). Так, ланозкйаг:
1) нйарлзк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) у гоуглі 2016 омку взнзпує ра одєпроує (у впралмвйдлі
промкз) нмгаркмву лакйаглу (взнзпала жа ндохмы нмгієы, вігнмвіглм гм
пр. 187 Кмгдкпу [1]. у ж’яжку ж лагтмгедлляк нмндодглщмї мнйарз) ла нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг) у 2017 омуі (жа
нмпрафалля
пійщпщкмгмпнмгаопщкмї
номгукуії, взомбйдлмї у 2016 абм яка
бугд взомбйдла у 2017 омуі; лагалля
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нмпйуг (взкмлалля омбір) у 2017 омуі). Оглак, в
нмгайщхмку (ніпйя 15.01.2017 о.)
нмкундущ рмваоів (нмпйуг, омбір) вігкмвйяєрщпя віг мрозкалля ракзт рмваоів (нмпйуг, омбір), абм вігбуваєрщпя жкіла пукз кмкндлпауії їт ваормпрі
(ндодгйяг уіл ра кійщкмпрі у бік жкдлхдлля), абм жкіла лмкдлкйаруоз
нмпрафалля;
2) нйарлзк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) у гоуглі 2016 омку взнзпує ра одєпроує (у впралмвйдлі
промкз) нмгаркмву лакйаглу (взнзпала жа ндохмы нмгієы, вігнмвіглм гм
пр. 187 Кмгдкпу [1] (лагтмгедлля
нмндодглщмї мнйарз абм вігвалраедлля) ла нмпрафалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваоів (омбір, нмпйуг). Оглак,
в нмгайщхмку (ніпйя 15.01.2017 омку) впралмвйыєрщпя, цм ніг фап взнзпкз гмнуцдлм нмкзйкз в одквіжзрат
нмгаркмвмї лакйаглмї (лдвіолм жажлафдлм лаикдлувалля нмкунуя абм имгм
ілгзвігуайщлзи нмгаркмвзи лмкдо)
абм нмкзйкз у лмкдлкйаруоі рмваоу
(омбір, нмпйуг) (кмгат УКТ ЗЕД абм
ДКПП).
Тмбрм, в мбмт взнагкат нмпрафайщлзк нмвзлдл взнзпарз омжоатулмк

Строки складання та реєстрації розрахунків коригування платниками . . .
кмозгувалля гм оаліхд пкйагдлмї
нмгаркмвмї лакйаглмї ра лагарз нмкунуы, якзи ла имгм нігправі жкмед
лайделзк фзлмк пкмозпрарзпщ ноавмк ла нмгаркмвзи кодгзр (у оажі
жкдлхдлля имгм пукз, лд каеуфз вед
ном жкілу лмкдлкйаруоз нмпрафалля)
ра карз гмкукдлр, якзи кіпрзрщ ілсмокауіы цмгм сакрзфлм жгіиплдллмї гмпнмгаопщкмї мндоауії.
Поз ущмку, пзруауія вігкмвз нмкунуя віг мрозкалля рмваоів (омбір,
нмпйуг) бійщх номпріха гйя нмкунуя
(лд нозжвмгзрщ гм лдгарзвлзт лапйігків), мпкійщкз нмгаркмвзи кодгзр
– уд ноавм, а лд мбмв’яжмк. Тмку нмкундущ у оажі вігкмвз віг мрозкалля
рмваоів (омбір, нмпйуг) кмед номпрм
лд пкмозпрарзпщ нмгаркмвзк кодгзрмк (лд вкйыфарз вігнмвіглі пукз
нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ гм имгм
пкйагу).
На вігкілу віг вігкмвз в мрозкалі рмваоу (омбір, нмпйуг) пзруауія
ндодгйягу пукз кмкндлпауії їт ваормпрі (ндодгйяг уіл ра кійщкмпрі у бік
жкдлхдлля), жкілз лмкдлкйаруоз
нмпрафалля, абм гмнуцдлля нмкзймк
у одквіжзрат нмгаркмвмї лакйаглмї, є
пкйагліхмы. Ссмокмвалзи нмкунудк
нмгаркмвзи кодгзр (пука нмгарку ла
гмгалу ваоріпрщ віглдпдла гм имгм
пкйагу) нмвзлдл бурз нігрвдогедлзи
вігнмвіглзкз ндовзллзкз гмкукдлракз (нмгаркмва лакйагла, омжоатулмк кмозгувалля, взгаркмва лакйагла), ілсмокауія в якзт вігнмвігає
сакрзфлзк мбправзлак пноавз (пука
нмпрафалля, кійщкіпрщ ра лмкдлкйаруоа рмваоу (омбір, нмпйуг) нмвзллі
пнівнагарз). Опкійщкз, в нмгайщхмку
ракд ноавм кмед бурз жандодфдлм
кмлромйыыфзк могалмк (ніг фап номвдгдлля нйалмвзт абм нмжанйалмвзт
ндодвіомк) у оажі впралмвйдлля омжбіелмпрди кіе галзкз нмгаркмвмї
лакйаглмї (лд взноавйдлмї омжоатулкмк кмозгувалля) ра ндовзллзкз
гмкукдлракз (взгаркмві лакйаглі;
оатулкз, пндузсікауії рмцм), пкйагдлзкз у жв’яжку ж жгіиплдлляк кмлкодрлмї гмпнмгаопщкмї мндоауії.
Навдгдлд взкйыфає кмейзвіпрщ
жвдолдлля нмкунуя гм номгавуя гйя

пкйагалля мпраллік омжоатулку кмозгувалля, якзк бугурщ жкілдлі (взноавйдлі) нмкажлзкз абм гмнуцдлі
нмкзйкз ноз пкйагаллі нмгаркмвмї
лакйаглмї. Воатмвуыфз лмокз н. 49
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1]
нйарлзк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) ніпйя 15.01.2017 о. нмжбавйдлзи ноава ра кмейзвмпрі взнзпарз
омжоатулмк гм оаліхд пкйагдлзт (гм
01.01.2017 о.) нмгаркмвзт лакйаглзт.
Сйіг жажлафзрз, цм каєрщпя ла уважі
пзруауія, кмйз мбпяг ра пука нмпрафалля жкдлхуырщпя, абм жкілыєрщпя
лмкдлкйаруоа нмпрафалля. Опкійщкз
ла жбійщхдлля мбпягу ра пукз нмпрафалля номгавдущ кмед взнзпарз гмгаркмву нмгаркмву лакйаглу, в якіи
жажлафзрз оіжлзуы жбійщхдлля мбпягу ра пукз.
В ракмку взнагку нмкундущ рмваоів (омбір, нмпйуг) бугд лдпрз вігнмвігайщліпрщ у взгйягі нмжбавйдлля
имгм ноава ла нмгаркмвзи кодгзр, в
рмку фзпйі, жа лапйігкакз номвдгдлзт
нйалмвзт абм нмжанйалмвзт ндодвіомк, якд нозжвдгд гм жбійщхдлля имку нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра лаоатувалля хроаслзт палкуіи.
Як пвігфзрщ алайіж лмок Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] сакрзфлм кмлромйщ жа ноавзйщліпры жанмвлдлля
(вігпурліпры нмкзймк) одквіжзрів
нмгаркмвмї лакйаглмї ра озжзк лаявлмпрі ракзт нмкзймк нмкйагаєрщпя ла
нйарлзка нмгарків – нмкунуя. Опкійщкз пакд віл жауікавйдлзи у ноавзйщлмпрі мсмокйдлля нмгаркмвмї лакйаглмї ра кмейзвмпрі віглдпдлля
пук нмгарку жа ракмы лакйаглмы гм
пкйагу нмгаркмвмгм кодгзру.
Вігнмвіглм гм аб. 21 н. 201.10
пр. 201 Кмгдкпу [1], у оажі гмнуцдлля
номгавудк рмваоів/нмпйуг нмкзймк
ноз жажлафдллі мбмв’яжкмвзт одквіжзрів нмгаркмвмї лакйаглмї, ндодгбафдлзт нулкрмк 201.1 праррі 201 ущмгм
Кмгдкпу, ра/абм нмоухдлля номгавудк/нмкунудк гоалзфлзт рдокілів
одєпроауії в ЄРПН … нмгаркмвмї лакйаглмї ра/абм омжоатулку кмозгувалля нмкундущ/номгавдущ ракзт
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рмваоів/нмпйуг кає ноавм гмгарз гм
нмгаркмвмї гдкйаоауії жа жвірлзи нмгаркмвзи ндоімг жаяву іж пкаогмы ла
ракмгм номгавуя/нмкунуя. Такд ноавм
жбдоігаєрщпя жа лзк номрягмк 365
кайдлгаолзт глів, цм лапраырщ жа
гоалзфлзк рдокілмк нмгалля нмгаркмвмї гдкйаоауії жа жвірлзи (нмгаркмвзи) ндоімг, у якмку лд лагалм нмгаркмву лакйаглу абм гмнуцдлм нмкзйкз ноз жажлафдллі мбмв’яжкмвзт одквіжзрів нмгаркмвмї лакйаглмї ра/абм
нмоухдлм гоалзфлі рдокілз одєпроауії в ЄРПН. Дм жаявз гмгаырщпя кмнії рмваолзт фдків абм ілхзт омжоатулкмвзт гмкукдлрів, цм жапвігфуырщ
сакр пнйарз нмгарку у жв’яжку ж нозгбалляк ракзт рмваоів/нмпйуг, абм
кмнії ндовзллзт гмкукдлрів, пкйагдлзт вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз
―Пом бутгайрдопщкзи мбйік ра сілалпмву жвірліпрщ в Укоаїлі‖, цм нігрвдогеуырщ сакр мрозкалля ракзт рмваоів/нмпйуг.
Ражмк ж узк, вкажалд лд гає нігправз гйя смокувалля нмгаркмвмгм
кодгзру.
Помрягмк 90 кайдлгаолзт глів ж
гля лагтмгедлля ракмї жаявз іж пкаогмы ж уоатувалляк взкмг, впралмвйдлзт нігнулкрмк 78.1.9 нулкру 78.1
праррі 78 ущмгм Кмгдкпу, кмлромйыыфзи могал жмбмв’яжалзи номвдпрз
гмкукдлрайщлу ндодвіоку жажлафдлмгм
номгавуя гйя ж’япувалля гмпрмвіолмпрі ра нмвлмрз лаоатувалля лзк жмбмв’яжалщ ж нмгарку жа ракмы мндоауієы.
Напйігкмк ущмгм бугд нозилярря
кмлромйыыфзк могалмк нмгаркмвмгм
нмвігмкйдлля-оіхдлля ра жмбмв’яжалля номгавуя взноавзрз нмкзйкз
(н. 1201.3 пр. 1201 Кмгдкпу [1]). Оглак, номгавдущ (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) впд мглм лд
жкмед ущмгм жомбзрз, ж уоатувалляк
н. 49 нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1]. У жв’яжку ж фзк, в нмгайщхмку
гм лщмгм бугд жапрмпмвалм хроас у
омжкіоі 100 % пукз нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ жа ракмы нмгаркмвмы лакйаглмы у оажі лд взноавйдлля нмкзймк ніпйя пнйзву 181 кайдлгаолм-
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гм гля ніпйя мрозкалля нмгаркмвмгм
нмвігмкйдлля-оіхдлля), цм ндодгбафдлм н. 1201.3 пр. 1201 Пмгаркмвмгм
кмгдкпу [1].
Такзк фзлмк, взжлафдлі н. 49
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1]
мбкдедлля гйя нйарлзків нмгарків
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків), цмгм пкйагалля ра одєпроауії
омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд
взнзпалзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм
01.01.2017 о.), нозжвмгярщ гм вігнмвігайщлмпрі як вйаплд пакзт нмпрафайщлзків рак і нмкунуів.
Тмбрм, каєкм пзруауіы кмйз ж
мглмгм бмку нмпрафайщлзк рмваоів
(омбір, нмпйуг), в галмку взнагку
пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк, кмед (лавірщ нмвзлдл) номрягмк
ндвлмгм промку пкйапрз ра жаодєпроуварз омжоатулмк кмозгувалля гм оаліхд взнзпалмї ра жаодєпромвалмї
нмгаркмвмї лакйаглмї (у жв’яжку іж
лапралляк ндвлзт мбправзл, ндодгбафдлзт пр. 192 Кмгдкпу [1]). Оглак, ж
ілхмгм бмку, воатмвуыфз лмокз н. 49
нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі
нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1],
віл нмжбавйяєрщпя ракмгм ноава (кмейзвмпрі).
В ракмку взнагку, нйарлзку нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкмку рмваомвзомблзку) лд жайзхаєрщпя ілхмгм
взтмгу як жвдорарзпщ гм пугмвзт могалів жа жатзпрмк пвмїт ноав. Коік
рмгм, в ракмку взнагку нмкундущ кмед бурз жайуфдлзи родрщмы прмомлмы
ніг фап пугмвмгм мпкаоедлля бджгіяйщлмпрі кмлромйыыфмгм могалу, жмкодка, жмбмв’яжалля вфзлзрз ндвлі гії
цмгм лагалля кмейзвмпрі пкйагалля
ра одєпроауії омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд пкйагдлзт нмгаркмвзт
лакйаглзт, гйя мрозкалля кмейзвмпрі пкмозпрарзпщ ноавмк ла нмгаркмвзи кодгзр.
Поз ущмку, пйіг жвдолурз увагу
ла взкмгз н. 56.21 пр. 56 Пмгаркмвмгм
кмгдкпу [1], якзк ндодгбафдлм, цм у
оажі кмйз лмока ущмгм Кмгдкпу фз
ілхмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акра,
взгалмгм ла нігправі ущмгм Кмгдкпу,
абм кмйз лмокз оіжлзт жакмлів фз
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оіжлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів,
абм кмйз лмокз мглмгм і рмгм е лмокарзвлм-ноавмвмгм акра пундодфарщ
кіе пмбмы ра нознупкаырщ лдмглмжлафлд (клмезллд) роакрувалля ноав
ра мбмв’яжків нйарлзків нмгарків абм
кмлромйыыфзт могалів, влапйігмк
фмгм є кмейзвіпрщ нозилярз оіхдлля
ла кмозпрщ як нйарлзка нмгарків, рак
і кмлромйыыфмгм могалу, оіхдлля
нозикаєрщпя ла кмозпрщ нйарлзка
нмгарків.
Коік рмгм, пйіг жажлафзрз, цм в
галіи праррі лакз лд мнзпувайапщ
пзруауія (яка ракме кмед карз кіпуд) цмгм нмоухдлля промків одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт, які
пкйагдлі нйарлзкакз нмгарку пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз гм 01.01.2017 омку, мглак ж
ндвлзт нозфзл лд кмгйз бурз пвмєфаплм (гм 15.01.2017 омку) жаодєпромвалі в ЄРПН. Вкажалд, ж уоатувалляк лмок н. 49 нігомжгійу 2 омжгійу ХХ Пдодтіглі нмймедлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1], ракме нозжвмгзрщ гм вігнмвігайщлмпрі як нмкунуя
рмваоів (вігпурліпрщ ноава ла нмгаркмвзи кодгзр) рак і номгавуя (нмпрафайщлзка) ж мгйягу ла лмокз н.
1201.1, н. 1201.2 пр. 1201 ра пр. 201
Кмгдкпу [1]. Нд жваеаыфз, цм лмокакз Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] взжлафдлі жагайщлі промкз одєпроауії
гйя нмгаркмвзт лакйаглзт (в жайделмпрі віг ндоімгу взнзпкз), а ракме
рми сакр, цм нмгаркмва лакйагла жа
жагайщлзк ноавзймк кмед бурз жаодєпромвала номрягмк 365 глів ж кмкдлру її пкйагалля. Ражмк ж узк,
нзралля пвмєфаплмї одєпроауії нмгаркмвмї лакйаглмї є впд е ракз
мбмв’яжкмк нйарлзка нмгарків (нмоухдлля промків одєпроауії є пвмєоіглмы бджгіяйщліпры нйарлзка нмгарків). Так, кмеурщ бурз оіжлі мбправзлз, жа якзт гмнуцдлм нмоухдлля
промків одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт. Вмглмфап, пзруауія цмгм
лдмбтіглмпрі взнзпкз ра одєпроауії
нйарлзкакз нмгарку (пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз) омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд
пкйагдлзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм

01.01.2017 омку) є бійщх пндузсіфлмы ра уійкмк жайдезрщ віг жгіиплдлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі нйарлзків нмгарків ра взкмлалляк укмв
гмгмвмоів нмпрафалля.
За оджуйщраракз жгіиплдлмгм алайіжу жомбйдлм лапрунлі взплмвкз.
1. Рмжоатулмк кмозгувалля гм
оаліхд взнзпалмї нмгаркмвмї лакйаглмї кмед бурз пкйагдлзи номрягмк
1095 глів ж гарз взнзпкз ракмї нмгаркмвмї лакйаглмї (жа лаявлмпрі мбправзл, взжлафдлзт пр. 192 Пмгаркмвмгм
кмгдкпу [1] (вігкмва нмкунуя віг
мрозкалля рмваоів ра нмвдолдлля
кмхрів; ндодгйяг уіл ра жкіла (жкдлхдлля) пукз кмкндлпауії абм кійщкмпрі рмваоу (омбір, нмпйуг) жа гмгмвмомк нмпрафалля).
2. Взжлафдлі н. 49 нігомжгійу 2
омжгійу ХХ Пдодтіглі нмймедлля
Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1] мбкдедлля
гйя нйарлзків нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків), цмгм пкйагалля ра одєпроауії омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд взнзпалзт нмгаркмвзт лакйаглзт (гм
01.01.2017 омку), нозжвмгярщ гм вігнмвігайщлмпрі:
1) вйаплд пакзт нмпрафайщлзків,
яка кмед нмйягарз у жапрмпуваллі
хроаслзт палкуіи (н. 1201.3 пр. 1201
Кмгдкпу [1]) жа:
- гмнуцдлля номгавудк рмваоів/нмпйуг нмкзймк ніг фап жажлафдлля мбмв’яжкмвзт одквіжзрів нмгаркмвмї лакйаглмї, ндодгбафдлзт нулкрмк 201.1 праррі 201 ущмгм Кмгдкпу
[1], взявйдлзт кмлромйыыфзк могалмк жа оджуйщраракз ндодвіокз, номвдгдлмї жа жаявмы нмкунуя;
- лдвзкмлалля нмгаркмвмгм нмвігмкйдлля-оіхдлля
кмлромйыыфмгм
могалу ж нмндодгедлляк ном лдмбтігліпрщ взноавйдлля нйарлзкмк нмгарків - номгавудк жажлафдлзт в абжауі ндохмку н. 1201.3 пр. 1201 Кмгдкпу [1] нмкзймк номрягмк 10 кайдлгаолзт глів, лапрунлзт жа глдк имгм
мрозкалля;
2) нмкунуів, у взгйягі нмжбавйдлля їт ноава ла нмгаркмвзи кодгзр,
в рмку фзпйі, жа лапйігкакз номвдгдлзт нйалмвзт абм нмжанйалмвзт нд-
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одвіомк, якд нозжвдгд гм жбійщхдлля
имку нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра лаоатувалля хроаслзт палкуіи.
3. Пйарлзк нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк) кмед
жвдолурзпщ гм пугмвзт могалів жа
жатзпрмк пвмїт ноав, в рмку фзпйі,
жайуфдлля родрщмы прмомлмы нмкунуя, ра мпкаоедлля бджгіяйщлмпрі кмлромйыыфмгм могалу, жмкодка, жмбмв’яжалля вфзлзрз ндвлі гії цмгм
лагалля кмейзвмпрі пкйагалля ра
одєпроауії омжоатулків кмозгувалля
гм оаліхд пкйагдлзт ра жаодєпромвалзт нмгаркмвзт лакйаглзт. Поз ущмку, ж уоатувалляк гм н. 56.21 пр. 56
Пмгаркмвмгм кмгдкпу [1], ракі пнмоз
лавояг фз бугурщ взоіхуварзпщ ла
кмозпрщ кмлромйыыфзт могалів.
4. Опмбйзвіпры іплувалля лмокарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля агкіліпроувалля нмгарку ла гмгалу вао-

ріпрщ в Укоаїлі буйз і гмпі є ноавмві
кмйіжії мкодкзт нмймедлщ жакмлмгавфзт гмкукдлрів, цм нозжвмгярщ гм
пундодфмк кіе кмлромйыыфзкз могалакз ра нйарлзкакз нмгарків. Вкажалд внйзває ла жбійщхдлля нмгаркмвзт пнмоів ж нзралщ мпкаоедлля оіхдлщ абм бджгіяйщлмпрі кмлромйыыфзт могалів, цм нозжвмгзрщ гм жаивмгм взроафалля роугмвзт ра кардоіайщлзт
одпуопів
(пуномвмгедлля
пноав в пугат ра пнйара пугмвмгм жбмоу) як нйарлзків нмгарків рак і кмлромйыыфзт могалів.
5. За кмейзвмпрі влдпдлля жкіл
гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз [1]
гйя упулдлля пундодфлмпрди цмгм
промків пкйагалля ра одєпроауії нмгаркмвзт лакйаглзт ра омжоатулків
кмозгувалля нйарлзкакз нмгарків
(пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз).
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Лмгвзл А. В. Сромкз пкйагалля ра одєпроауії омжоатулків кмозгувалля нйарлзкакз нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз)
В праррі номвдгдлм алайіж ноавмвмгм одгуйывалля кдталіжку взжлафдлля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ нйарлзкмк нмгарку ла гмгалу ваоріпрщ нмпрафайщлзкмк (взомблзкмк пійщпщкмгмпнмгаопщкмї номгукуії) ра смокувалля нмгаркмвмгм кодгзру нмкунудк.
Дмпйігедлм нмоягмк кмозгувалля нмгаркмвзт жмбмв’яжалщ ра нмгаркмвмгм кодгзру у
оажі, якцм ніпйя нмпрафалля рмваоів (омбір, нмпйуг) жгіиплыєрщпя жкіла пукз кмкндлпауії їт ваормпрі (ндодгйяг уіл ра мбпягів нмпрафалля у бік жкдлхдлля), абм жкілз
лмкдлкйаруоз нмпрафалля. Коік рмгм, взжлафдлм нмоягмк ра промкз пкйагалля нйарлзкакз нмгарків (пійщпщкмгмпнмгаопщкзкз рмваомвзомблзкакз) омжоатулків кмозгувалля гм оаліхд пкйагдлзт (гм 01.01.2017 омку) і жаодєпромвалзт нмгаркмвзт лакйаглзт ра жомбйдлм вігнмвіглі взплмвкз.

Кйыфмві пймва: Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз; ПДВ; пзпрдка дйдкромллмгм агкіліпроувалля ПДВ; нмгаркмва лакйагла; омжоатулмк кмозгувалля; нйарлзк нмгарку пійщпщкмгмпнмгаопщкзи рмваомвзомблзк; нмгаркмві жмбмв’яжалля; нмгаркмвзи кодгзр.

Лмгвзл А. В. Сомкз пмправйдлзя з одгзпроаузз оапфдрмв кмоодкрзомвкз лаймгмнйардйщцзкакз (пдйщпкмтмжяипрвдллшкз рмваомномзжвмгзрдйякз)
В прарщд номвдгдл алайзж ноавмвмгм одгуйзомвалзя кдталзжка мнодгдйдлзя лаймгмвшт мбяжардйщпрв нйардйщцзкмк лаймга ла гмбавйдллуы прмзкмпрщ нмправцзкмк
(номзжвмгзрдйдк пдйщпкмтмжяипрвдллми номгукузз) з смокзомвалзя лаймгмвмгм
кодгзра нмкунардйдк. Иппйдгмвал нмоягмк кмоодкрзомвкз лаймгмвшт мбяжардйщпрв з
лаймгмвмгм кодгзра в пйуфад, дпйз нмпйд нмправкз рмваомв (оабмр, упйуг) номзжвмгзрпя зжкдлдлзд пуккш кмкндлпаузз зт прмзкмпрз (ндодпкмро удл з мбчёкмв нмправкз
в прмомлу укдлщхдлзя), зйз зжкдлдлзд лмкдлкйаруош нмправкз. Комкд рмгм, мнодгдйёл нмоягмк з помкз пмправйдлзя нйардйщцзкакз лаймгмв (пдйщпкмтмжяипрвдллшкз
рмваомномзжвмгзрдйякз) оапфёрмв кмоодкрзомвмк к оалдд пмправйдллшк (гм
01.01.2017 г.) з жаодгзпрозомваллшк лаймгмвшк лакйаглшк з пгдйалш пммрвдрпрвуыцзд вшвмгш.

Кйыфдвшд пймва: Наймгмвши кмгдкп Укоазлш; лаймг ла гмбавйдллуы прмзкмпрщ
(НДС); пзпрдка ъйдкромллмгм агкзлзпрозомвалзя НДС; лаймгмвая лакйаглая; нйардйщцзк лаймга пдйщпкмтмжяипрвдллши рмваомномзжвмгзрдйщ; лаймгмвшд мбяжардйщпрва; лаймгмвши кодгзр.

Logvin A. Terms of compilation and registration of calculations of adjustments by
taxpayers (agricultural commodity producers)
The article analyzes legal regulation of the mechanism for determining of tax
liabilities of a value added tax payer by a supplier (manufacturer of agricultural products)
and the formation of tax credit by a buyer. The paper examines the procedure for
adjustment of tax liabilities and tax credit, if after delivery of goods (works, services), the
amount of compensation of their value changes (review of prices and supply volume for a
decrease), or the nomenclature of supply changes. In addition, the order and terms of
drawing up by taxpayers (agricultural producers) of adjustment calculation to tax
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invoices that were drawn up (before 01.01.2017) and registered earlier, were determined
and appropriate conclusions were made

Key words: Tax code of Ukraine; value added tax (VAT); system of electronic VAT
administration; tax invoice; adjustment calculation; taxpayer, agricultural commodity
producer; tax liabilities; tax credit.
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Класифікація фінансово-господарського
контролю
Впрун. Рдсмокз, які в мпраллі
омкз номвмгярщпя в дкмлмкіуі ра сілалпмвзт віглмпзлат Укоаїлз, омжвзрмк гіймвмї іліуіарзвз ра нігнозєклзурва нмродбуырщ гмкмоіллмї ндодбугмвз уноавйілпщкзт сулкуіи, у
рмку фзпйі кмлромйщлзт. Агед, гйя
лмокайщлмгм сулкуімлувалля пуб'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, лдмбтіглм, цмб кдоівлзкз, які нозикаырщ уноавйілпщкд оіхдлля, кайз нмвлу ра гмпрмвіолу ілсмокауіы ном
сілалпмвм-каилмвзи прал кдомвалмгм
мб'єкра. Таку ілсмокауіы гає, в ндоху
фдогу,
пзпрдка
сілалпмвмгмпнмгаопщкмгм кмлромйы, цм взжлафає акруайщліпрщ гмпйігеувайщлмї
рдкз.
Огйяг мпралліт гедодй гмпйігедлщ і нубйікауіи. Сакд рмку номбйдклзк нзралляк омжвзрку сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы нігнозєклзущкзт проукруо в лахіи коаїлі
нозпвяфдлі ноауі ракзт вфдлзт як
О. М. Балгуокз,
Ф. Ф. Бурзлуя,
В. М. Гаоацука, Ю. Б. Івалмва, Є. В. Кайыгз, М. В. Куокіла, М. П. Куфдоявдлка, В. А. Лухкіла, В. Д. Пмлікаомва, Л. А. Савфдлкм ра ілхзт. Оглак
лзжка номбйдк, нмв'яжалзт ж омжнмгі-

ймк сулкуіи кіе оіжлмкалірлзкз
могалакз сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм
кмлромйы в пуфаплзт укмват нмкз цм
жайзхаырщпя лдгмпйігедлзкз.
Завгалля праррі нмйягає у омжгйягі сулкуіи оіжлзт могалів сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы ра мкодкзк ланояккак нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі їт гіяйщлмпрі.
Взкйаг мплмвлмгм кардоіайу. Філалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ кає
мтмнйыварз впі ланояккз гіяйщлмпрі
пуб'єкрів нігнозєклзурва. А мпкійщкз
нігнозєклзущка гіяйщліпрщ в Укоаїлі
є вдйщкз оіжлмкалірлмы, уд мбукмвйыє хзомку кйапзсікауіы сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы жа оіжлзкз мжлакакз. Фулгакдлрайщлі жапагз жгіиплдлля сілалпмвмгм кмлромйы жакоінйдлі в Кмлпрзрууії Укоаїлз
[1] ра в Закмлі Укоаїлз «Пом мплмвлі
жапагз жгіиплдлля гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлромйы в Укоаїлі» [2].
Скйагмвзкз дйдкдлракз сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы є кмлромйщлі ндодвіокз, аугзр, ілпндкрувалля (одвіжії), ндодвіокз гдоеавлзт
жакунівдйщ ра пугмвм-дкмлмкіфлі дкпндорзжз, які гмпйігеуырщ мгзл і рми
ед нодгкдр (сілалпмвм-гмпнмгаопщку
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гіяйщліпрщ нігнозєклзущкзт проукруо, упралмв ра могаліжауіи), взкмозпрмвуырщ рі е пакі кмлромйщлі нозимкз ра номудгуоз. Впі уі кмлромйщлі
жатмгз ланоавйдлі ла взявйдлля лдгарзвлзт
явзц
у
сілалпмвмгмпнмгаопщкіи гіяйщлмпрі ж кдрмы їт
упулдлля ра лдгмнуцдлля в каибурлщмку. Коік рмгм, вмлз гмпйігеуырщ
мглакмві гедодйа ілсмокауії (ндовзллі мбйікмві гмкукдлрз, одєпроз
нмгаркмвмгм ра бутгайрдопщкмгм мбйіку, рзнмві смокз прарзпрзфлмї, сілалпмвмї ра ілхмї жвірлмпрі нігнозєклзуркзт проукруо).
Помрд кіе лзкз є пуррєві вігкіллмпрі, жукмвйдлі їтлщмы ыозгзфлмы
нозомгмы, кдрмы ра кмлкодрлзкз
жавгаллякз.
Кмлромйщлі ндодвіокз номвмгярщпя ж кдрмы жагайщлмгм мжлаимкйдлля
ж сілалпмвм-гмпнмгаопщкмы гіяйщліпры пуб'єкрів гмпнмгаоывалля абм гйя
гмпйігедлля мкодкзт її прмоіл. Вмлз
нмродбуырщ взкмозпралля пндуіайщлзт кдрмгзк, вігнмвіглзт номсдпіилзт жлалщ ра лавзфмк кмлромйщлмодвіжіилмї омбмрз (ланозкйаг, нмв'яжалмї ж гмпйігедлляк мбйікмвзт гмкукдлрів ра бутгайрдопщкзт одєпроів).
Взплмвкз ракзт ндодвіомк, як ноавзйм, мсмокйыырщпя гмвігкакз, а номнмжзуії цмгм упулдлля взявйдлзт
лдгмйіків лмпярщ, в мплмвлмку, одкмкдлгауіилзи таоакрдо.
Вігнмвіглм гм праррі 363 Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз, «аугзр –
уд ндодвіока бутгайрдопщкмї жвірлмпрі,
мбйіку, ндовзллзт гмкукдлрів ра ілхмї ілсмокауії цмгм сілалпмвмгмпнм-гаопщкмї гіяйщлмпрі пуб'єкрів
гмпнмгаоывалля ж кдрмы взжлафдлля
гмпрмвіолмпрі їт жвірлмпрі, мбйіку,
имгм нмвлмрз і вігнмвіглмпрі жакмлмгавпрву ра впралмвйдлзк лмокарзвак» [3].
Нзлі аугзр номвмгярщ як могалз
гдоеавлмгм кмлромйы, рак і нігомжгійз влуроіхлщмгм аугзру, цм првмоыырщпя як пакмпріилі могалз влуроіхщмгм кмлромйы. Поз фмку аугзрмоз
ндодвіояырщ лд рійщкз жакмлліпрщ
номвдгдлля гмпнмгаопщкзт мндоауіи
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кмлромйщмвалзт мб'єкрів, а и алайіжуырщ дсдкрзвліпрщ їтлщмї гіяйщлмпрі.
Вігнмвіглм гм фзллмгм жакмлмгавпрва, гдоеавлзи сілалпмвзи аугзр є оіжлмвзгмк гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлромйы і нмйягає у ндодвіоуі ра алайіжі могалмк гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлромйы сакрзфлмгм пралу пноав цмгм жакмллмгм ра дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеавлзт фз
кмкулайщлзт кмхрів і каила, ілхзт
акрзвів гдоеавз, ноавзйщлмгм вдгдлля бутгайрдопщкмгм мбйіку і гмпрмвіолмпрі сілалпмвмї жвірлмпрі, сулкуімлувалля пзпрдкз влуроіхлщмгм кмлромйы [2].
У оажі впралмвйдлля сакрів нмоухдлля жакмлмгавпрва ніг фап номвдгдлля аугзру, гдоеавлзи аугзрмо
лдвігкйаглм нмвзлдл ілсмокуварз
ном уд кдоівлзурвм нігомжгійу (пйуебз), які нозжлафзйз аугзр. За оджуйщраракз нмгалмї ілсмокауії могал
гдоеавлмгм сілалпмвмгм кмлромйы,
якзи нозжлафзв аугзр, лагпзйає кдоівлзкмві пуб'єкра гмпнмгаоывалля
нзпщкмві взкмгз цмгм упулдлля взявйдлзт сакрів нмоухдлля жакмлмгавпрва іж жажлафдлляк жвмомрлщмгм
ілсмокувалля ном везрі жатмгз ном
їт упулдлля.
Аугзр ракме кмеурщ номвмгзрз і
лджайделі аугзрмопщкі сіокз (аугзрмоз). Піг фап номвдгдлля лджайделмгм аугзру гмпйігеуырщпя рійщкз рі
нзралля, які мбукмвйдлі в гмгмвмоі іж
жакмвлзкмк. Наукмвм мбгоулрмвалі
взплмвкз лджайделзт аугзрмоів кмеурщ взкмозпрмвуварзпя вйаплзкмк
нігнозєклзущкмї проукруоз гйя нмйінхдлля
сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі ра упулдлля впралмвйдлзт
лдгмйіків, мпмбйзвм в омжоатулкат ж
гдоеавлзк быгедрмк. Дйя жмвліхліт
кмлроагдлрів взплмвмк лджайделмгм
аугзрмоа вваеаєрщпя гмпрмвіолмы ра
мб'єкрзвлмы ілсмокауієы. Оглак
аугзрмопщкі ндодвіокз лджайделзт
аугзрмопщкзт сіок (аугзрмоів) лд
взкйыфаырщ
взкмлалля
сулкуіи
гдоеавлзкз могалакз кмлромйы, їт
нігомжгійакз ра нмпагмвзкз мпмбакз,
цм унмвлмваедлі жакмлакз Укоаїлз
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ла жгіиплдлля сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы.
Щмб нігрвдогзрз взявйдлі в тмгі
гдоеавлмгм аугзру сакрз нмоухдлля
фзллмгм жакмлмгавпрва ра лайделм їт
жагмкукдлруварз, кдоівлзк нігомжгійу
(пйуебз), якзи іліуіывав номвдгдлля
ракмгм аугзру, нмвзлдл жабджндфзрз
номвдгдлля ілпндкрувалля (одвіжії).
Ілпндкрувалля номвмгзрщпя жгіглм ж
фзллзк жакмлмгавпрвмк гдоеавлзкз
вігмкфзкз кмлромйыыфзкз могалакз
у смокі одвіжії ра нмйягає у гмкукдлрайщліи ра сакрзфліи ндодвіоуі ндвлмгм кмкнйдкпу абм мкодкзт нзралщ
сілалпмвмгм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі
нігкмлромйщлзт пуб'єкрів нігнозєклзурва, яка нмвзлла жабджндфуварз
взявйдлля лаявлзт сакрів нмоухдлля жакмлмгавпрва, впралмвйдлля взллзт у їт гмнуцдллі, нмпагмвзт і кардоіайщлм вігнмвігайщлзт мпіб. Рджуйщрарз одвіжії взкйагаырщпя у вігнмвіглмку акрі, гоулруырщпя ла кардоіайщлм гмпрмвіолзт гмкажат, каырщ
агодпліпрщ цмгм кардоіайщлмї ра
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі.
Айд ла нігкмлромйщлзт мб'єкрат,
цмгм якзт жа вігнмвіглзи ндоімг їт
сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі
буйм номвдгдлм гдоеавлзи сілалпмвзи аугзр, ілпндкрувалля жа іліуіарзвмы могалів сілалпмвгм кмлромйы лд
номвмгзрщпя.
Оплмвлзк лдгмйікмк у ракіи птдкі є рд, цм ілпндкрувалля номвмгзрщпя, як ноавзйм, фдодж жлафлзи номкіемк фапу ніпйя жгіиплдлля сілалпмвзт ра гмпнмгаопщкзт мндоауіи. А уд
жлафлм упкйаглыє, а в багарщмт взнагкат номпрм омбзрщ лдкмейзвзк
упулдлля лдгмйіків ра їт лапйігків.
Пдодвіокз гдоеавлзт жакунівдйщ
нмйягаырщ у гмкукдлрайщлмку ра
сакрзфлмку алайіжі гмрозкалля нігкмлромйщлзкз пуб'єкракз нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі жакмлмгавпрва ном
гдоеавлі жакунівйі ра номвмгярщпя
могалакз сілалпмвмгм кмлромйы ла
впіт прагіят гдоеавлзт жакунівдйщ.
Поз фмку, кмлромйщ жа гмрозкалляк
жакмлмгавпрва цмгм гдоеавлзт жакунівдйщ кмед жгіиплыварзпя як у нмоягку номвдгдлля пндуіайщлмї ндод-

віокз, рак і ніг фап номвдгдлля гдоеавлмгм сілалпмвмгм аугзру ра ілпндкрувалля. Рджуйщрарз ндодвіокз
гдоеавлзт жакунівдйщ взкйагаырщпя
в акрі.
Закмлмгавпрвм Укоаїлз омжкдемвує гва взгз гдоеавлмгм сілалпмвмгмпнмгаопщкмгм кмлромйы: лдсіпкайщлзи (сілалпмвзи аугзр) і сіпкайщлзи
(ілпндкрувалля у смокі одвіжії) ж
кдрмы впралмвйдлля взллзт у нмоухдллі лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
нмпагмвзт і кардоіайщлм вігнмвігайщлзт мпіб ра нозряглдлля їт гм вігнмвігайщлмпрі.
А мр жупроіфлі ндодвіокз, які
жгіиплыырщпя могалакз сілалпмвмгмпнмгаопкмгм кмлромйы, лд вваеаырщпя кмлромйщлзкз жатмгакз ра
номвмгярщпя у оажі нмродбз ла нігправі мкодкмгм ланоавйдля, взнзпалмгм кдоівлзкмк кмлромйыыфмгм могалу.
Сугмвм-дкмлмкіфлі дкпндорзжз є
жапмбмк взкмозпралля пндуіайщлзт
жлалщ у псдоі бутгайрдопщкмгм ра нмгаркмвмгм мбйіку, дкмлмкіфлмгм алайіжу ра сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм
кмлромйы в номудпі гмпйігедлля
мкодкзт лдгмйіків у гіяйщлмпрі ндодвіоывалзт нігнозєклзущкзт проукруо, які взявйдлі ілпндкрувалляк
(одвіжієы) гйя гмкукдлрайщлмгм мбгоулрувалля нмжмвлзт взкмг, цм нмгаырщпя гм ноавммтмомллзт абм пугмвзт могалів. Поавмві могаліжауіилі і
сілалпмві мплмвз пугмвм-дкпндорлмї
гіяйщлмпрі в Укоаїлі ж кдрмы жабджндфдлля ноавмпуггя лджайделмы,
квайісікмвалмы і мб'єкрзвлмы дкпндорзжмы, моієлрмвалмы ла какпзкайщлд взкмозпралля гмпяглдлщ лаукз і
рдтлікз, взжлафає Закмл Укоаїлз
«Пом пугмвм-дкмлмкіфлу дкпкндорзжу» [4].
Помудп
номвдгдлля
пугмвмдкмлмкіфлмї дкпндорзжз жавдохуєрщпя
мсмокйдлляк гмпйігедлля у взгйягі
взплмвку дкпндора. Опкійщкз взплмвмк дкпндора-дкмлмкіпра є пакмпріилзк гмкажмк у пугмвмку номвагедллі, віл нмвзлдл бурз фіркзк, кмлкодрлзк і жомжукійзк гйя впіт уфаплзків
пугмфзлпрва. Екпндор гає взплмвмк
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віг пвмгм ікдлі і лдпд жа лщмгм мпмбзпру вігнмвігайщліпрщ. Тмку пугмвзкз
дкпндоракз, як жажлафає Пмлікаомв В. Д., кмеурщ бурз сатівуі, які
каырщ вігнмвіглу взцу мпвіру, мпвірлщм-квайісікауіилзи оівдлщ лд лзефд
пндуіайіпра, номирз вігнмвіглу ніггмрмвку ра мрозкарз квайісікауіы пугмвмгм дкпндора ж ндвлмї пндуіайщлмпрі [5].
Взплмвмк дкпндора є гмкйаглзк
мнзпмк номвдгдлзт лзк гмпйігедлщ
ра жомбйдлі жа їтлікз оджуйщраракз
взплмвкз, мбгоулрмвалі вігнмвігі ла
жанзралля, нмправйдлі мпмбмы, яка
жайуфзйа дкпндора абм пйігфзк, пуггды фз пугмк, цм гмоуфзв номвдгдлля дкпндорзжз. Цди взплмвмк лд є
мбмв'яжкмвзк гйя мпмбз абм могалу,
які жгіиплыырщ номвагедлля, айд
лджгмга ж лзк вігнмвіглм гм Козкілайщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу
Укоаїлз [6], нмвзлла бурз вкмрзвмвала у вігнмвіглзт нмпралмві, утвайі,
взомку.
Іплувалля оіжлзт взгів кмлромйы
жукмвйдлм пкйагліпры имгм сулкуіи
ла
оіжлзт
оівлят
сілалпмгмпнмгаопщкмгм уноавйілля. Так, жайделм віг нігнмоягкмвалмпрі сілалпмвзи кмлромйщ нмгійяырщ ла гва
взгз: влуроіхліи і жмвліхліи.
Влуроіхліи кмлромйщ жгіиплыырщ
пндуіайіжмвалі кмлромйыыфі могалз
ла нігнозєкпрват пвмєї пзпрдкз, а
ракме
ноауівлзкз
дкмлмкіфлзт
пйуеб пуб'єкра гмпнмгаоывалля в
номудпі ндодвіокз пвмїт проукруолзт
нігомжгійів.
Змвліхліи кмлромйщ номвмгярщ
могалз гдоеавлмгм, куліузнайщлмгм,
гомкагпщкмгм ра лджайделмгм кмлромйы ла лднігйдгйзт їк нігнозєкпрват.
Піг
смокакз
сілалпмвмдкмлмкіфлмгм кмлромйы пйіг омжукірз
кмлкодрлу могаліжауіы кмлромйщлзт
гіи, пноякмвалзт ла жгіиплдлля сулкуіи кмлромйы. З уієї рмфкз жмоу взгійяырщ ракі смокз кмлромйы: нмндодгліи, нмрмфлзи (мндоарзвлзи) і
жакйыфлзи (одромпндкрзвлзи).
Пмндодгліи кмлромйщ жгіиcлыырщ
ндодг взкмлалляк сілалпмвзт ра
гмпнмгаопщкзт мндоауіи ж кдрмы жа-
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нмбігалля лдоауімлайщлзк взроарак
ра лджакмллзк сілалпмвзк гіяк. Такзи кмлромйщ жгіиплыырщ упі могалз
гдоеавлмгм, куліузнайщлмгм ра гмпнмгаопщкмгм уноавйілля, а ракме вйаплзкз абм їт унмвлмваедлі мпмбз.
Фулкуімлайщлі пйуебз пуб'єкрів гмпнмгаоывалля нмндодглщм ндодвіояырщ жакмлліпрщ гмпнмгаопщкзт мндоауіи хйятмк лакйагалля віж ла гмгмвмоз, кмхрмозпз, гмкукдлрз ном взроафалля рмваолм-кардоіайщлзт уіллмпрди ра гомхмвзт кмхрів. Вйаплзкз ра кдоівлзурвм пуб'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ла прагії номдкрувалля ндодвіояырщ омжоатулкз цмгм кмлкуодлрмпномкмелмпрі номгукуії, яка бугд взнупкарзпя, ра дсдкрзвліпрщ каокдрзлгмвмї проардгії, а гдоеавлі кмлромйыыфі могалз – сілалпмву ра дкмлмкіфлу жатзцдліпрщ номдкрів ра нйалів омжвзрку.
Пмрмфлзи (мндоарзвлзи) кмлромйщ жгіиплыєрщпя в номудпі взкмлалля гмпнмгаопщкзт мндоауіи ж кдрмы взявйдлля вігтзйдлщ гйя мндоарзвлмгм упулдлля лдгарзвлзт фзллзків. Наибійщх нмвлм вігнмвігає
взкмгак мндоарзвлмгм (нмрмфлмгм)
кмлромйы лмокарзвлзи мбйік взроар
ра фірка лмокарзвлм-ноавмва одгйакдлрауія взкмлалля впіт гмпнмгаопщкзт ра сілалпмвзт мндоауіи. Так,
нмгармк ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб,
вігнмвіглм гм пр. 168 Пмгаркмвмгм
кмгдкпу Укоаїлз, пнйафуєрщпя (ндодоатмвуєрщпя) гм быгедру ніг фап
взнйарз мнмгаркмвувалмгм гмтмгу
єгзлзк нйаріелзк гмкукдлрмк. І
балківпщкі упралмвз лд каырщ ноава
нозикарз нйаріелзт гмкукдлрів ла
взнйару гмтмгу, які лд ндодгбафаырщ
пнйарз (ндодоатувалля) ущмгм нмгарку гм быгедру. Такзи мндоарзвлзи
кмлромйщ ж бмку балку ноакрзфлм
взкйыфає нмоухдлля нмгаркмвмгм
жакмлмгавпрва ноз лаоатуваллі ра
ндодоатуваллі нмгарку ж гмтмгів
сіжзфлзт мпіб. Опмбйзвіпры нмрмфлмгм кмлромйы є одгуйяолзи алайіж
взроар ж гіыфзкз лмокакз ра бажз
мнмгаркувалля ж лаоатмвалзкз пукакз нмгарків ра мндоарзвлд взявйдлля вігтзйдлщ віг лмок.

Класифікація фінансово-господарського контролю
Пмрмфлзи (мндоарзвлзи) сілалпмвзи кмлромйщ жгіиплыєрщпя в номудпі взкмлалля гмпнмгаопщкзт мндоауіи ж кдрмы взявйдлля вігтзйдлщ
гйя мндоарзвлмгм упулдлля лдгарзвлзт фзллзків. Наибійщх нмвлм вігнмвігає взкмгак мндоарзвлмгм (нмрмфлмгм) кмлромйы лмокарзвлзи
мбйік взроар ра фірка лмокарзвлмноавмва одгйакдлрауія взкмлалля
впіт сілалпмвзт ра гмпнмгаопщкзт
мндоауіи. Так, нмгармк ла гмтмгз
сіжзфлзт мпіб, вігнмвіглм гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз [7], пнйафуєрщпя (ндодоатмвуєрщпя) гм быгедру
ніг фап взнйарз мнмгаркмвувалмгм
гмтмгу єгзлзк нйаріелзк гмкукдлрмк. І балківпщкі упралмвз лд каырщ
ноава нозикарз нйаріелзт гмкукдлрів ла взнйару гмтмгу, які лд ндодгбафаырщ пнйарз (ндодоатувалля)
ущмгм нмгарку гм быгедру. Такзи
мндоарзвлзи кмлромйщ ж бмку балку
ноакрзфлм взкйыфає нмоухдлля
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва ноз лаоатуваллі ра ндодоатуваллі нмгарку
ж гмтмгів сіжзфлзт мпіб. Тмку мпмбйзвіпры нмрмфлмгм кмлромйы є одгуйяолзи алайіж взроар ж гіыфзкз лмокакз ра бажз мнмгаркувалля ж лаоатмвалзкз пукакз нмгарків ра мндоарзвлд взявйдлля вігтзйдлщ віг
узт лмок.
Наибійщх нмвлзк ра гйзбмкзк
нігтмгмк гм сілалпмвм-гмпнмгаопщкмї
гіяйщлмпрі пуб'єкрів нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі взжлафаєрщпя одромпндкрзвлзи (мпрармфлзи) кмлромйщ, жавгякз
якмку кмела взявзрз ра упулурз
лдгмйікз нмндодглщмгм и нмрмфлмгм
кмлромйы.
Рдромпндкрзвлзи кмлромйщ ж рмфкз жмоу гйзбзлз ра мтмнйдлля оіжлзт псдо гіяйщлмпрі нігнозєкпрв,
упралмв ра могаліжауіи кмела омжнмгійзрз ла оатулкмві ндодвіокз жвірлмпрі (какдоайщлі ндодвіокз), рдкарзфлі ндодвіокз ра одвіжії (ілпндкрувалля).
Ратулкмва ндодвіока – уд пукунліпрщ пндуіайщлзт кдрмгів кмлромйы
жа гмпрмвіоліпры сілалпмвмї, нмгаркмвмї жвірлмпрі ра байалпів нігнозєкпрва. Ммела взгійзрз роз мплмвлі

дранз кмлромйы в номудпі номвдгдлля оатулкмвмї ндодвіокз:
1) ндодвіока ужгмгедлмпрі нмкажлзків оіжлзт смок жвірлмпрі;
2) ндодвіока жвірлзт нмкажлзків
жанзпак в одєпроат нмгаркмвмгм ра
бутгайрдопщкмгм мбйіку;
3) ндодвіока мбгpулрмвалмпрі мбйікмвзт жанзпів галзкз ндовзллзт
гмкукдлрів.
Така нмпйігмвліпрщ омбзрщ оатулкмві ндодвіокз дсдкрзвлзк пнмпмбмк
кмлромйы жа пралмк нмгаркмвмгм ра
бутгайрдопщкмгм мбйіку ла нігнозєкпрві, жкіулдлляк жвірлмї гзпузнйілз
ра упулдлляк лeгoйіків у номудпі
могаліжауії мбйікмвмгм номудпу. Ріжлмвзгмк оатулкмвмї ндодвіокз є какдоайщла ндодвіока, рмбрм гмкукдлрайщла ндодвіока, яка номвмгзрщпя
кмлромйыыфзк могалмк взкйыфлм ла
нігправі галзт, жажлафдлзт у нмгаліи
жвірлмпрі пуб'єкра нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі, в нозкіцдллі кмлромйыыфмгм могалу.
Тдкарзфлі ндодвіокз номвмгярщпя
ж взжлафдлмгм кмйа нзралщ абм мглмгм
нзралля (рдкз) хйятмк мжлаимкйдлля ла кіпуі ж мкодкзкз йалкакз сілалпмвмї гіяйщлмпрі пуб'єкра нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. Сакд гм ракзт
ндодвіомк, ла лаху гукку, лайдеарщ
гмкукдлрайщлі ндодвіокз могалів сіпкайщлмї пйуебз, нмв'яжалі ж лаоатувалляк і пнйармы нмгарків ра жбмоів.
Ілпндкрувалля
жгіиплыєрщпя
хйятмк номвдгдлля одвіжіи, які гоулруырщпя ла ндодвіоуі ндовзллзт гмкукдлрів, одєпроів нмгаркмвмгм ра
бутгайрдопщкмгм мбйіку, нмгаркмвзт
омжоатулків, сілалпмвмї ра прарзпрзфлмї жвірлмпрі; сакрзфлмї лаявлмпрі
гомхмвзт
кмхрів
і
рмваолмкардоіайщлзт уіллмпрди. Рдвіжія (ілпндкрувалля) є кдрмгмк одромпндкрзвлмгм кмлромйы, якзи гає кмейзвіпрщ впдбіфлм муілыварз сілалпмвмгмпнмгаопщку гіяйщлмпрі бугщ-якзт
нігнозєклзущкзт проукруо.
За нмвлмрмы гмпйігедлля гмпнмгаопщкзт
мндоауіи
сілалпмвмгмпнмгаопщкзи кмлромйщ нмгійяырщ
ла взбіокмвзи, пууійщлзи ра кмкбілмвалзи.
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Взбіокмвзи кмлромйщ ндодгбафає
гмпйігедлля лд впіт, а йзхд ндвлмї
фапрзлз гмкукдлрів ра жанзпів у мбйікмвзт одєпроат, які вігмбоаеаырщ
мкодкі гмпнмгаопщкі мндоауії жа рми фз
ілхзи номкіемк фапу і прмпуырщпя
ндвлзт взомблзфзт і сілалпмвзт номудпів, які взбзоаырщпя ла нігправі
лаукмвм мбгpулрмвалзт одкмкдлгауіи.
Сууійщлзи кмлромйщ ндодгбафає
гмпйігедлля впіт ндовзллзт гмкукдлрів і мбйікмвзт одєпроів, у якзт вігмбоаедлі впі гмпнмгаопщкі мндоауії
жа вдпщ ндоімг, цм ндодвіояєрщпя.
Кмкбілмвалзи кмлромйщ нмйягає
в рмку, цм фапрзла гмкукдлрів ра
ілсмокауії ндодвіояєрщпя пууійщлм,
ілха – взбіокмвм.
Філалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ жа имгм прарупмк у пзпрдкі
уноавйілля, якзи взоаеаєрщпя в мбпяжі вйаглзт нмвлмваедлщ, нмгійяєрщпя ла ракі рзнз: гдоеавлзи, куліузнайщлзи, лджайделзи, гомкагпщкзи
ра кмлромйщ вйаплзка.
Оогалакз (пуб'єкракз) гдоеавлмгм кмлромйы є проукруоз гдоеавлмї вйагз уноавйілля, цм каырщ ндвлі кмлромйщлі нмвлмваедлля, які
жакоінйдлі у вігнмвіглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, агед, бійщхіпрщ
кмлромйыыфзт могалів є гдоеавлзкз упралмвакз. Так, ндодйік гдоеавлзт могалів взкмлавфмї вйагз, які
жгіиплыырщ кмлромйщ (лагйяг) у
псдоі гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі вкажалм у Пмпралмві Кабілдру Міліпроів
Укоаїлз «Пом мнрзкіжауіы удлроайщлзт могалів взкмлавфмї вйагз» [8].
Муліузнайщлзи кмлромйщ жгіиплыырщ кіпудві могалз пакмвоягувалля абм урвмодлі лзкз кмкіпії.
Нджайделзи (аугзрмопщкзи) кмлромйщ жгіиплыєрщпя аугзрмопщкзкз
сіокакз (аугзрмоакз, які каырщ йіудлжії ла ноавм аугзрмопщкмї гіяйщлмпрі ла рдозрмоiї Укоаїлз).
Згіглм ж фзллзк жакмлмгавпрвмк,
гдякі гомкагпщкі могаліжауії (роугмві
кмйдкзвз, номспнійкз) ракме каырщ
ндвлі нмвлмваедлля у псдоі сілалпмвмгм кмлромйы (взкмозпралля смлгу
мнйарз ноауі, мнйарз йікаолялзт рмцм).
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Рмжгдоеавйдлля дкмлмкікз Укоаїлз нозвмгзрщ гм првмодлля оіжлзт
мб'єглалщ ра апмуіауіи, жаплмвалзт ла
оіжлзт смокат вйаплмпрі (гдоеавлмї,
кмйдкрзвлмї, жкіхалмї). Кмлромйщлі
нігомжгійз узт проукруо жгіиплыырщ
кмлромйщ вйаплзка.
Помсдпмо Балгуока О. М. ракме
кйапзсікує сілалпмвзи кмлромйщ
жайделм віг псдоз сілалпмвмї гіяйщлмпрі, цм ндодвіояєрщпя (быгедрлзи;
нмгаркмвзи; вайырлзи; балківпщкзи;
проатмвзи); жайделм віг нйалмвмпрі
(нйалмвзи, нмжанйалмвзи); жайделм
віг гедодйа ілсмокауії (сакрзфлзи,
гмкукдлрайщлзи); жайделм віг ндоімгзфлмпрі жгіиплдлля (мндоарзвлзи
сілалпмвзи кмлромйщ, цм номвмгзрщпя у кдеат жвірлмгм ндоімгу ра ндоімгзфлзи сілалпмвзи кмлромйщ, цм
жгіиплыєрщпя ніпйя жвірлмгм ндоімгу)
рмцм [9].
Гаоацук В. М. вбафає нозжлафдлля сілалпмвмгм кмлромйы в рмку, цм
віл взкмлує прарзпрзфлм-алайірзфлу
сулкуіы як у капхрабі упієї гдоеавз,
рак і в кдеат вігнмвіглмгм гмпнмгаоыыфмгм пуб’єкру, цм гмжвмйяє бафзрз жагайщлу каорзлу гмпнмгаоывалля,
номглмжуварз, нйалуварз ра кмодгуварз гмпнмгаопщку, сілалпмву ра ілху
гіяйщліпрщ. З уієї нмжзуії сілалпмвмгмпнмгаопщкзи кмлромйщ, цм номвмгзрщпя в Укоаїлі кйапзсікуєрщпя жайделм віг проукруо, які имгм жгіиплыырщ, ра омжнмгійяєрщпя ла гва взгз: гдоеавлзи (жгіиплыєрщпя гдоеавлзкз могалакз) ра лдгдоеавлзи
(жгіиплыєрщпя лдгдоеавлзкз урвмодллякз) [10].
Взплмвкз. Позвдгдла взцд кйапзсікауія сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм
кмлромйы лд є взфдонлмы, і оіжлі
сатівуі ра вфдлі кмеурщ нмгійярз
имгм жа ілхзкз мжлакакз. Айд пак
сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ у
псдоі нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, як
пакмпріила сулкуія уноавйілля, є
єгзлзк ра лднмгійщлзк, як є єгзлмы
і сілалпмва нмйірзка гдоеавз, цм
кає багарм ланояків (быгедрла, гомхмвм-кодгзрла, вайырла ра іл.), які
пноякмвалі ла одайіжауіы ра мнрзкайщлд ужгмгедлля ілрдодпів пуб'єкрів

Класифікація фінансово-господарського контролю
нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі і пнмезвафів, оіжлзт пупнійщлзт вдопрв і
лапдйдлля в уіймку.
Вдйзкзи
мбпяг
мбйікмвмалайірзфлмї ілсмокауії ра кмлромйщлзт номудгуо, жайуфдлля гм їт мбомбкз жлафлмї кійщкмпрі сатівуів ра жапмбів
дйдкромллм-мбфзпйывайщлмї
рдтлікз мбукмвйыє лдбтігліпрщ омжхзодлля псдоз гіяйщлмпрі сілалпмгмпнмгаопщкмгм кмлромйы і жабджндфзрз омжнмгій ноауі могалів кмлромйы жа сулкуімлайщлзкз нозлузнакз.
Поз ущмку оіжлмомгла мбйікмвмалайірзфла ілсмокауія ном сілалпмвм-гмпнмгаопщкі мндоауії нігнозєклзущкзт проукроуо кмлромйыєрщпя

мглмпрмомллщм, цм лд кмед жнабджндфзрз гйзбмкд гмпйігедлля впіт
прмоіл їт гіяйщлмпрі.
Тмку гйя рмгм, цмб сілалпмвзи
кмлромйщ кав дсдкрзвлзи внйзв ла
омбмру нігкмлромйщлзт проукруо,
гмуійщлм омжхзозрз псдоу имгм гіяйщлмпрі ра номвмгзрз имгм мб'єглалзкз жупзййякз впіт кмлромйыыфзт
пйуеб гдоеавлмгм, вігмкфмгм ра нмжавігмкфмгм оівлів, бійщх фіркм ж'япмвуварз кдру і жавгалля кмлромйы,
нйалуварз і кммогзлуварз имгм омбмру, взжлафарз рдокілз її взкмлалля ра
пкйагарз номкіелі номгоакз гйя взоіхдлля мкодкзт жавгалщ.
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Пмнмва Л. М. Кйапзсікауія сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы
У праррі омжгйялурм омжвзрмк пзпрдкз сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы
Укоаїлз в пуфаплзт укмват номвдгдлля оагзкайщлзт дкмлмкіфлзт одсмок. Зажлафдлм, цм сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ мтмнйыє впі ланояккз гіяйщлмпрі пуб'єкрів
нігнозєклзурва, цм жукмвйыє хзомку кйапзсікауіы сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы жа оіжлзкз мжлакакз. Аврмомк омжкозрм сулкуії оіжлмкалірлзт могалів сілалпмвм-гмпнмгаопщкмгм кмлромйы ра мкодкі ланояккз нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі їт гіяйщлмпрі.

Кйыфмві пймва: сілалпмвм-гмпнмгаопщкзи кмлромйщ, взгз кмлромйы, аугзр, жакмлмгавпрвм, гдоеавлі могалз, дсдкрзвліпрщ, кмлромйыыфі могалз, нігнозєклзурвм,
дкмлмкіка.

Пмнмва Л. Н. Кйаппзсзкаузя сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя
В прарщд оаппкмродлм оажвзрзд пзпрдкш сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя
Укоазлш в пмводкдллшт упймвзят номвдгдлзя оагзкайщлшт ъкмлмкзфдпкзт одсмок.
Оркдфдлм, фрм сзлалпмвм-тмжяипрвдллши кмлромйщ мтваршвадр впд ланоавйдлзя гдярдйщлмпрз пубчдкрмв нодгнозлзкардйщпрва, фрм мбупйавйзвадр хзомкуы кйаппзсзкаузы сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя нм оажйзфлшк нозжлакак. Аврмомк оапкошрш сулкузз оажйзфлшт могалмв сзлалпмвм-тмжяипрвдллмгм кмлромйя з мргдйщлшд
ланоавйдлзя нмвшхдлзя ъссдкрзвлмпрз зт гдярдйщлмпрз.

Кйыфдвшд пймва: сзлалпмвм-тмжяипрвдллши кмлромйщ, взгш кмлромйя, аугзр,
жакмлмгардйщпрвм, гмпугаопрвдллшд могалш, ъссдкрзвлмпрщ, кмлромйзоуыцзд могалш, нодгнозлзкардйщпрвм, ъкмлмкзка.

Popova L. Classification of financial and economic control
The article deals with the development of the Ukrainian financial and economic
control system in the current conditions of conducting radical economic reforms. It is
noted that the financial and economic control covers all areas of the activity of business
entities, which determines the wide classification of the financial and economic control on
various characteristics. The author discloses the functions of various bodies of the
financial and economic control and certain directions of increasing the efficiency of their
activities.

Key words: financial and economic control, types of control, audit, legislation, state
bodies, efficiency, control bodies, entrepreneurship, economics.
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Деякі питання щодо визначення
злочину агресії в міжнародному
кримінальному праві
Влдпдлля у 2016 омуі жкіл гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз (цмгм ноавмпуггя) ж кдрмы оарзсікауії Рзкпщкмгм
праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм
пугу, якзи був нігнзпалзи лахмы
коаїлмы у 2000 омуі, ра лдмбтігліпрщ
взкмозпралля кіелаомглзт ноавмвзт
ілпрзрууіи гйя жатзпру лауімлайщлзт
ілрдодпів Укоаїлз првмоыє лдмбтіглі
ндодгукмвз гйя гмпйігедлля акруайщлзт нзралщ ыозпгзкуіилзт нмвлмваедлщ Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу, жмкодка кмкндрдлуії ущмгм
Сугу цмгм омжпйігувалля ракмгм кіелаомглмгм жймфзлу, як жймфзл агодпії, ра нозряглдлля гм вігнмвігайщлмпрі взллзт у имгм вфзлдллі мпіб.
Дмпйігедлля нзралщ жймфзлу агодпії, ілхзт кіелаомглзт жймфзлів у
оіжлі фапз жлаихйм вігмбоаедлля в
омбмрат вірфзжлялзт і жаоубіелзт
вфдлзт, ракзт як В. Г. Буркдвзф,
М. В. Буомкдлпщкзи, О. В. Загмомеліи, Л. Д. Тзкфдлкм, С. М. Ммтмлфук,
І. І. Лукахук, Ф. Ф. Маордлп, Д. Бапп,
Л. Бдокмвзущ, Р. Бдомл, Д. Ріфаогпмл,

Е. Фомкк ра ілхзт вфдлзт. Ражмк іж
рзк в рдмоії нзралля гдлджзпу нмлярря агодпії, ла лаху гукку, буйм
гмпйігедлм лдгмпрарлщм. Тмку кдрмы
уієї праррі є гмпйігедлля нзралщ пралмвйдлля, пуфаплмгм пралу ра нмгайщхмгм омжвзрку нмлярря жймфзлу
агодпія в кіелаомглмку козкілайщлмку ноаві.
Взжлафдлля нмлярря жймфзлу агодпії (aggressio (йар.) – ланаг) є мглзк іж лаибійщх акруайщлзт і, в рми
ед фап, лаибійщх пкйаглзт нзралщ
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава,
мпкійщкз ракзи жймфзл жафінає ілрдодпз кіелаомглмгм пніврмваозпрва в
уіймку ра взжлафаєрщпя кіелаомглзк
ноавмк як мгзл іж лдбджндфлзт жймфзлів номрз кзоу ра бджндкз йыгпрва. Ндбджндфліпрщ ущмгм жймфзлу
мбукмвйдла рзк, цм віл ланоавйдлзи
номрз мплмвмнмймелзт нозлузнів
пуфаплмгм кіелаомглмгм ноава, ракзт
як вігкмва віг нмгомжз пзймы ра взкмозпралля пзйз в кіелаомглзт віглмпзлат, взоіхдлля пнмоів кзолзкз
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жапмбакз, пувдодлла оівліпрщ гдоеав,
лдвроуфалля у влуроіхлі пноавз ілхзт гдоеав, нмвага гм гдоеавлмгм
пувдодлірдру. У жв’яжку іж узк гмймвлзк жавгалляк ООН, ілхзт кіелаомглзт могаліжауіи ра гдоеав є нігрозкалля кіелаомглмгм кзоу і бджндкз і ж уієы кдрмы взкмозпралля дсдкрзвлзт кмйдкрзвлзт жатмгів ла кіелаомглмку і лауімлайщлмку оівлят
гйя нмндодгедлля и упулдлля жагомжз кзоу и номрзгія акрак агодпії абм
ілхзк нмоухдлляк кзоу і номвдгдлля кзолзкз жапмбакз, вігнмвіглм гм
нозлузнів пноавдгйзвмпрі ра кіелаомглмгм ноава, жайагмгеувалля абм
омжв’яжалля кіелаомглзт кмлсйікрів
абм пзруауіи, цм кмеурщ нозжвдпрз
гм нмоухдлля кзоу [1]. Дйя одайіжауії уієї кдрз у пвірі впралмвйдла жабмомла ла вдгдлля агодпзвлзт віил,
вгмпкмлайыєрщпя
кіелаомглмноавмвзи ілпрзрур козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа вдгдлля агодпзвлмї
віилз, вфзлдлля жймфзлу агодпії.
Опмбйзвмї вагз номбйдклі нзралля
взжлафдлля жймфзлу агодпії лабуваырщ у лах фап в укмват жбомилмгм
номрзпрмялля ла Стмгі Укоаїлз ра
алдкпії Козку.
Опмбйзвмпрі гмпйігедлля нзралщ
ноавмвмї нозомгз ра гдлджзпу взжлафдлля нмлярря агодпії як кіелаомглмгм жймфзлу мбукмвйдла ндох жа впд
вігпурліпры розвайзи фап її фіркмгм
жагайщлмвзжлалмгм нмлярря. Опкійщкз
дсдкрзвла ра якіпла омбмра у псдоі
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів
уфаплзків кіелаомглзт ноавмвіглмпзл віг ущмгм жймфзлу є лдкмейзвмы
бдж фіркмї ігдлрзсікауії ущмгм кіелаомглмгм жймфзлу, ваейзвмы є омбмра
цмгм взжлафдлля нмлярря ущмгм жймфзлу, яка жгіиплыєрщпя, жмкодка, і в
оаккат взжлафдлля ыозпгзкуії Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу віглмплм ущмгм жймфзлу. Ваейзвзк гйя
жгіиплдлля алайіжу агодпії як кіелаомглмгм жймфзлу є і гмпйігедлля
сіймпмспщкм-нпзтмймгіфлзт пкйагмвзт нмлярря ущмгм жймфзлу.
Сйіг жажлафзрз, цм жймфзлліпрщ
агодпії буйа вндохд псмокуйщмвала у
лмокат кіелаомглмгм ноава. Поз
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ущмку, пралмвйдлля номрзноавлмпрі
агодпзвлмї віилз/агодпії в гмкрозлі
кіелаомглмгм ноава кайм розвайу
іпрмоіы. Пдохі наомпркз ущмгм номудпу буйз жакйагдлі цд у фапз Сдодглщмвіффя. Змкодка, жаплмвлзк кіелаомглмгм ноава Гугм Гомуіи вваеав
пноавдгйзвмы, гмжвмйдллмы віилу
йзхд раку, яка омжнмфара у вігнмвігщ
ла нмоухдлля ноава, яка вдгдрщпя в
якмпрі пакммбмомлз: «У взнагку ланагу ла йыгди вігкозрмы пзймы ноз
лдкмейзвмпрі жанмбігрз ілхзк фзлмк
лдбджндуі гйя езрря гмжвмйдла віила,
якцм лавірщ уд нозжвдгд гм вбзвпрва
ланагаыфмгм» [2]. Дмпйіглзк номбйдк
віилз і кзоу номсдпмо Сайакалпщкмгм улівдопзрдру Фоалпзпкм гд Віррмоія цд в XVI прмоіффі нзпав ном рд,
цм віилз кмеурщ вдпрзпя рійщкз гйя
взноавйдлля лдпноавдгйзвмпрі, ра
нігкодпйывав, цм «якцм ніггалзи
вндвлдлзи в лдпноавдгйзвмпрі віилз,
віл кмед лд нозикарз уфапрі в ліи, лд
гзвйяфзпщ ла лакаж пвмгм пувдодла»
[3]. Алайіжуыфз уы рдку, акдозкалпщкзи номсдпмо Б. Фдодлу жвдорав
увагу ла рмку, цм: «Багарм іж ігди
Віррмоія, які буйз псмокуйщмвалі в
ндохіи нмймвзлі XVI прмоіффя, ракі
як дйдкдлрз взжлафдлля агодпії, кмогмлз гмнупрзкмї пакммбмомлз, вігнмвігайщліпрщ кдоівлзків гдоеав, лдмбґоулрмваліпрщ нмпзйалщ ла лакаж кдоівлзурва гйя пвмгм жатзпру, прайз
ндохзкз ндодгвіплзкакз гмкрозл,
кмроі прайз взжлалзкз нозлузнакз
кіелаомглмгм ноава фмрзоз прмйірря
нмрмку», цм жапрмпувалля пзйз гйя
гмпяглдлля лауімлайщлзт уійди гмвдйм пвмы оуилівлу пзйу ра каоліпрщ
[4].
Ігдї мплмвмнмймелзків гмкрозлз
кіелаомглмгм ноава днмтз Сдодглщмвіффя ном жймфзлліпрщ агодпії ра вігкмвз віг віилз у якмпрі жапмбу взоіхдлля кіелаомглзт пундодфмк мрозкайз нмгайщхзи омжвзрмк в іпрмозфлзи ндоімг «Нмвмгм фапу». Так, у
гдкодрі Науімлайщлмгм Кмлвдлру
Фоалуії 1793 омку ихймпя ном вігкмву соалуужщкмї лауії віг бугщ-якмї
віилз як жапмбу взоіхдлля кіегдоеавлзт пундодфмк, а Кмлпрзрууія
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Фоалуії 1791 омку лавірщ ндодгбафайа нмкаоалля кіліпроів, вігнмвігайщлзт жа агодпіы [5].
Ваейзвзк комкмк у ыозгзфлмку
жакоінйдллі жймфзллмпрі агодпії прайм
нозилярря Гаажщкзт кмлвдлуії ном
кзолд взоіхдлля кіелаомглзт жірклдлщ 1899 ра 1907 омків. В праррі 1
омжгійу І Пом жбдодедлля впджагайщлмгм кзоу Кмлвдлуії віг 18 емврля
1907 омку жажлафаймпщ, цм «ж кдрмы
нмндодгзрз, нм кмейзвмпрі, жапрмпувалля пзйз в віглмпзлат кіе гдоеавакз, Дмгмвіолі гдоеавз нмгмгеуырщпя гмкйагарз впі пвмї пзйз гйя
рмгм, цмб жабджндфзрз кзолд взоіхдлля кіелаомглзт пундодфмк» [6].
Оглак нозилярря взцджажлафдлзт
кмлвдлуіи, ла еайщ, лд ндодгбафайм
ноякмї ноавмвмї жабмомлз жймфзлу
агодпії.
Пдоха пвірмва віила, у якіи боайм
уфапрщ 38 гдоеав іж лапдйдлляк
1,5 кійщяогз кдхкалуів, ра ніг фап
якмї жагзлуйм нмлаг гдпярщ кійщимлів
мпіб, прайа ваейзвзк нмхрмвтмк гйя
жабмомлз віилз у якмпрі жапмбу взоіхдлля кіегдоеавлзт пнмоів. За пймвакз Уїлпрмла Чдофзййя «йыгпрвм
лікмйз цд лд буйм в ракмку нмймедллі. Нд гмпяглув жлафлм бійщх
взпмкмгм оівля гмбомфдплмпрі ра лд
кмозпруыфзпщ жлафлм бійщх кугозк
кдоівлзурвмк, йыгз вндохд мрозкайз в оукз ракі жлаояггя жбомї, жа гмнмкмгмы якзт вмлз бдж нмтзбкз кмеурщ жлзцзрз впд йыгпрвм. Такд
гмпяглдлля впієї їт пйавдрлмї іпрмоії,
впіт пйавдрлзт ланоауывалщ нмндодгліт нмкмйілщ. І йыгз гмбод жомбйярщ,
якцм жунзлярщпя ра жакзпйярщпя лаг
уієы пвмєы лмвмы вігнмвігайщліпры.
Скдорщ прмїрщ ланмгмрмві, пйутляла,
мфікувайщла, гмрмва пйуезрз, гмрмва
жкдпрз впі лаомгз «en masse», гмрмва,
якцм уд жлагмбзрщпя, ндодрвмозрз в
нмомхмк, бдж бугщ-якмї лагії ла вігомгедлля, впд рд, цм жайзхзймпщ віг
узвійіжауії. Вмла фдкає рійщкз пймва
кмкалгз. Вмла фдкає ущмгм пймва віг
козткмріймї лайякалмї іпрмрз, кмроа
вед гавлм пйуезрщ їи едорвмы і кмроа рдндо мгзл єгзлзи оаж прайа її
вмймгаодк» [7]. З узт пйів прає жом-

жукійм, фмку уди жагайщлм капхраблзи віипщкмвзи кмлсйікр кав взоіхайщлзи внйзв ла омжнмвпыгедлля
ігди, цм «пака кмейзвіпрщ віилз нмвзлла бурз взкйыфдла», а ном гмкрозлз «вфдлзт, які в кзлуймку лд
пнозикайзпщ впдоимж, жгагайз, гмруыфзпщ кмбійіжуварз кіелаомглд ноавм гйя пноавз кзоу» [4, P. 40-41].
Пдоха пвірмва віила ж «лагжвзфаилмы пзймы номгдкмлпроувайа езррєвм ваейзвд гйя впщмгм йыгпрва жлафдлля жабмомлз агодпзвлзт віил» [3,
118]. У узт укмват кіелаомглд пніврмваозпрвм упвігмкзйм лдмбтігліпрщ
нозилярря ыозгзфлм жмбмв’яжуыфзт
кіелаомглзт гмкукдлрів, в якзт бз
ввмгзйапя нояка абм мнмпдодгкмвала
жабмомла агодпзвлмї віилз. 10 піфля
1920 омку, як оджуйщрар Паозжщкмї
кзолмї кмлсдодлуії, ла якіи ыозгзфлм буйм мсмокйдлм жавдохдлля
Пдохмї пвірмвмї віилз, буйа жаплмвала Ліга Науіи, ндоха кіегдоеавла
могаліжауія, гм нозлузнмвмї кдрз
якмї втмгзйм жбдодедлля кзоу. Срарур Лігз Науіи номгмймхував, цм:
«Взпмкі Дмгмвіолі Срмомлз, нозикаыфз гм увагз, цм гйя омжвзрку пнівомбірлзурва кіе лаомгакз і гйя гаоалрії їт кзоу ра бджндкз, ваейзвм
нозилярз гдякі жмбмв’яжалля лд вгаварзпя гм віилз» [8]. Вігнмвіглм гм
Сраруру, мплмвлзкз уійякз Лігз Науіи буйм жбдодедлля кзоу. Дм фзпйа
жатмгів, які б жабджндфувайз жбдодедлля кзоу, віглмпзйзпщ жкдлхдлля
ра
мбкдедлля
мжбомєлля;
жмбмв’яжалля гдоеав-фйдлів Лігз Науіи
взпрунарз номрз бугщ-якмї агодпії;
вжаєклі гмкмвйдлмпрі взоіхдлля пнмоів гзнймкарзфлзк хйятмк, а якцм
пніо лд кмед бурз водгуйщмвалзи
гзнймкарзфлзк хйятмк, рм нзралля
кає бурз нмвліпры омжгйялурд родрдипщкзк пугмк. 1 емврля 1924 омку
ла н’яріи пдпії Лігз Науіи оіхдлляк
Апакбйдї був нозилярзи ра нігнзпалзи нодгправлзкакз 19 гдоеав Ждлдвпщкзи номрмкмй ном кзолд взоіхдлля кіелаомглзт пнмоів, в якмку
буйм жакоінйдлм взжлафдлля агодпзвлмї віилз як кіелаомглмгм жймфзлу
[9]. Пом ваейзвіпрщ Ждлдвпщкмгм
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номрмкмйу 1924 омку буйм жажлафдлм
в взомку Ныолбдожщкмгм розбулайу
1946 омку: «Хмфа уди номрмкмй лікмйз лд був оарзсікмвалзи, віл був
нігнзпалзи кдоівлзкз гдоеавлзкз
гіяфакз пвіру, які нодгправйяйз ндодваелу бійщхіпрщ узвійіжмвалзт
гдоеав і лаомгів, і кмед омжгйягарзпя як ндодкмлйзвзи гмкаж лакіоу
жаравоуварз галщбмы агодпзвлу віилу
як кіелаомглзи жймфзл» [10]. 24
вдодпля 1927 омку буйа нозиляра
Ддкйаоауія Лігз Науіи ном агодпзвлі
віилз, яка квайісікувайа агодпзвлу
віилу як кіелаомглзи жймфзл ра в
якіи буйм нігрвдогедлм іплувалля
жвзфаєвмї лмокз кіелаомглмгм ноава,
яка жабмомляє агодпіы. Зажлафдлзи
гмкукдлр кав гва мплмвлзт нмймедлля, які жакйыфайзпя в рмку, цм
бугщ-яка агодпзвла віила мгмймхувайапщ жабмомлдлмы, а ракме рд, цм гйя
взоіхдлля пнмоу кіе гдоеавакз
мпраллі жмбмв’яжалі жапрмпмвуварз
кзолі жапмбз [11].
Ваейзвзк комкмк в взжлаллі агодпзвлмї віилз номрзноавлмы прайм
нігнзпалля у 1928 омуі багармпрмомллщмгм Дмгмвмоу ном вігкмву віг
віилз як жапмбу лауімлайщлмї нмйірзкз (Паозжщкзи накр/накр Боіалла –
Кдйймга), в праррі 1 якмгм Срмомлз
уомфзпрм жаявзйз, цм «жапугеуырщ
взкмозпралля віилз гйя водгуйывалля кіелаомглзт пнмоів ра вігкмвйяырщпя віг ракмгм взкмозпралля в пвмїт вжаєкмвіглмпзлат», а прарря 2
впралмвйывайа мбмв’яжмк водгуйывалля кіелаомглзт пнмоів і кмлсйікрів рійщкз кзолзкз жапмбакз [12]. І
Лукахук пноавдгйзвм жажлафає, цм в
ущмку гмгмвмоі вігпурлє взжлафдлля
агодпзвлмї віилз як жймфзлу. Тзк лд
кдлх, уомфзпрд жапугедлля віилз
гмпзрщ бйзжщкд гм ущмгм [13]. Запугедлля віилз кайм ваейзвд жлафдлля, і пакд ракзк фзлмк Дмгмвіо був
взрйукафдлзи в Взомку Ныолбдожщкмгм розбулайу: «Впі уі взоаедлля
гукмк, … жомбйдлі лапрійщкз уомфзпрм, нмпзйыырщ рд жлафдлля, якд Тозбулай лагає Паозжщкмку накру ра
кмрод жакйдфаєрщпя в рмку, цм жвдолдлля гм агодпзвлмї віилз явйяєрщпя
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лд рійщкз бджжакмллзк, а і жймфзллзк» [14].
В 30-і омкз ХХ прмоіффя гзнймкарія вваеайа жа лдмбтігліпрщ укйагдлля пндуіайщлмї кмлвдлуії, яка б
првдогеувайа улівдопайщлі козрдоії
гйя взплмвку ном рд, фз нодгправйяє
пмбмы рми абм ілхзи комк бугщ-якмї
гдоеавз акр агодпії, абм віл лд кмед
ракзк вваеарзпя. Укйагдлля кмлвдлуії жкмгйм б унмоягкуварз жапрмпувалля прарди Сраруру Лігз Науіи, які
ндодгбафайз кмейзвіпрщ жапрмпувалля палкуіи номрз коаїлз-агодпмоа,
номрд лд нмяплывайз, цм пакд омжукієрщпя ніг пймвмк «агодпія» [15]. 3,
4, 5 йзнля 1933 омку в кіпрі Лмлгмлі
буйз нігнзпалі Кмлвдлуії ном взжлафдлля агодпії. Лмлгмлпщку кмлвдлуіы
віг 03 йзнля нігнзпайз нодгправлзкз
Асгаліпралу, Іоалу, Епрмлії, Ларвії,
Пмйщці, Рукулії ра СРСР. В
1934 омуі гм уієї кмлвдлуії нозєглайапя Філйялгія. Лмлгмлпщка кмлвдлуія віг 04 йзнля нігнзпайз нодгправлзкз Рукулії, СРСР, Туодффзлз,
Чдтмпймваффзлз ра Югмпйавії. Кмлвдлуіы віг 05 йзнля нігнзпайз нодгправлзкз Лзрвз ра СРСР. Впі роз
кмлвдлуії кайз мглакмвзи рдкпр, в
якмку буйз псмокуйщмвалі н’ярщ
козрдоіїв агодпії. В кмлвдлуіят, вігнмвіглм гм праррі 2, ндодгбафаймпщ,
цм ланагаыфмы в кіелаомглмку
кмлсйікрі бугд взжлалм гдоеаву, кмроа ндохмы жгіиплзрщ мглд іж ндодоатмвалзт гіи: 1) мгмймпзрщ віилу
ілхіи гдоеаві; 2) врмоглдрщпя пвмїкз
жбомилзкз пзйакз, тмфа б бдж мгмймхдлля віилз, ла рдозрмоіы ілхмї
гдоеавз; 3) ланагд пвмїкз путмнурлзкз, кмопщкзкз абм нмвіроялзкз
пзйакз, тмфа б бдж мгмймхдлля віилз,
ла рдозрмоіы, ла пугла абм ла нмвіроялі пугла ілхмї гдоеавз; 4) ніггапрщ
кмопщкіи бймкагі бдодгз абм нморз
ілхмї гдоеавз; 5) лагапрщ нігрозкку
жбомилзк балгак, кмроі, псмокувавхзпщ ла її рдозрмоії, врмоглурщпя ла
рдозрмоіы ілхмї гдоеавз, абм вігкмвзрщпя, лд гзвйяфзпщ ла взкмгу гдоеавз, яка жажлайа врмоглдлля, нозилярз ла пвмїи вйапліи рдозрмоії впі
жайделі віг лдї жатмгз гйя нмжбав-
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йдлля жажлафдлзт балг бугщ-якмї гмнмкмгз абм номрдгувалля [16]. Срарря
3 Лмлгмлпщкзт кмлвдлуіи жажлафайа,
цм ліякі кіокувалля нмйірзфлмгм,
віипщкмвмгм, дкмлмкіфлмгм абм ілхмгм
нмоягку лд кмеурщ пйуезрз взбафдлляк абм взноавгалляк агодпії. В
гмгарку гм Лмлгмлпщкзт кмлвдлуіи
гаєрщпя нозбйзжлзи ндодйік рзт мбправзл, ла які кмейзвд буйм б нмпзйалля ж кдрмы взноавгалля агодпії,
ноз ущмку вкажуєрщпя, цм впі уі мбправзлз лд кмеурщ пйуезрз нозвмгмк гйя жапрмпувалля агодпзвлзт гіи
[17]. Взжлафдлля агодпії ра нозвмгів
гйя лдї, цм буйз галі в Лмлгмлпщкзт
кмлвдлуіят 1933 омку, ввіихйз в нмгайщхмку і в ілхі гмгмвмоз ра прайз
лмокмы кіелаомглмгм ноава. Коік
рмгм, сакр нігнзпалля СРСР взцджажлафдлзт кмлвдлуіи, а ракме їт рдкпр
був взкмозпралзи в гмнмвігі Гдлдоайщлмї Апакбйдї Лігз Науіи гйя ігдлрзсікауіи акру агодпії СРСР номрз
Філйялгії ла мплмві якмгм 14 гоугля
1939 омку СРСР був взкйыфдлзи ж
Лігз Науіи [18].
Такзк фзлмк, ла нмфарку Доугмї
пвірмвмї віилз в рдмоії кіелаомглмгм
ноава ра в кіелаомглзт акрат псмокуваймпя омжукілля жймфзллмпрі агодпзвлмї віилз. Звзфаилм, жабмомла
агодпії лд мжлафайм її мпрармфлмгм
взкйыфдлля іж ноакрзкз кіелаомглзт віглмпзл. Оглак, ндодмуілзрз
жлафдлля жажлафдлзт гмкукдлрів лдкмейзвм – пакд вмлз, пнзоаыфзпщ ла
рдмодрзфлі
гмкрозлз
«барщківжаплмвлзків» кіелаомглмгм ноава,
првмозйз ноавмвзи сулгакдлр гйя
ыозгзфлмгм взжлафдлля агодпії як
жймфзлу номрз впджагайщлмгм кзоу, а
ракме гйя ввдгдлля козкілайщлмї
вігнмвігайщлмпрі мпіб, які рак абм ілакхд нозфдрлі
гм нйалувалля,
омжв’яжалля і вдгдллы агодпзвлзт
віил [19, п. 21-22].
Піпйя жавдохдлля Доугмї пвірмвмї
віилз, яка прайа лаикапхрабліхзк
жбомилзк кмлсйікрмк в іпрмоії йыгпрва, кіелаомглд пнівомбірлзурвм буйм лауійдлд ла жабджндфдлля лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля мпіб, які вфзлзйз
лаиряефі кіелаомглі жймфзлз, гм

якзт буйз віглдпдлі і жймфзлз агодпії.
Рмжв’яжувалля гірйдоівпщкмы Нікдффзлмы агодпзвлмї віилз, жапрмпувалля у якмпрі гдоеавлмї ігдмймгії гдлмузгу, омжомбйдла ра нмправйдла ла
нмрік рдтлмймгія капмвмгм жлзцдлля
йыгди, лдйыгпщкд віглмхдлля гм
віипщкмвмнмймлдлзт ра їт вбзвпрвм,
прайз хзомкм вігмкі пвірмвіи пнійщлмрі ра взкагайз вігнмвіглмї ыозгзфлмї квайісікауії ра жапугедлля. Впд
уд жукмвзйм номвдгдлля Ныолбдожщкмгм кіелаомглмгм пугмвмгм номудпу
лаг кмйзхлікз кдоівлзкакз гірйдоівпщкмї Нікдффзлз (1945-1946 оо.) ра
Міелаомглмгм віипщкмвмгм розбулайу
гйя Дайдкмгм Стмгу (1946-1948 оо.).
8 пдонля 1945 омку ла Лмлгмлпщкіи
кмлсдодлуії СРСР, США, Вдйзкмбозралія ра Фоалуія укйайз Угмгу
ном пугмвд ндодпйігувалля ра нмкаоалля гмймвлзт віипщкмвзт жймфзлуів
євомндипщкзт коаїл мпі, вігнмвіглм гм
якмї був првмодлзи Міелаомглзи
віипщкмвзи розбулай. Дм уієї Угмгз
ракме нозєглайзпщ цд 19 гдоеав.
Міелаомглзи віипщкмвзи розбулай
гйя Дайдкмгм Стмгу був првмодлзи
Угмгмы 1946 омку жа уфапры СРСР,
США,
Вдйзкмбозралії,
Кзраы,
Фоалуії, Авпроайії, Калагз, Нмвмї
Здйалгії, Нігдойалгів, Ілгії ра Фійінніл. З нодгправлзків узт гдоеав був
псмокмвалзи розбулай.
Срвмодлля ра номудпуайщла гіяйщліпрщ Ныолбдожщкмгм Міелаомглмгм розбулайу лаг кмйзхлікз кдоівлзкакз
гірйдоівпщкмї
Нікдффзлз
(1945-1946 оо.) ра Міелаомглмгм
віипщкмвмгм розбулайу гйя Дайдкмгм
Стмгу (1946-1948 оо.) лаибійщх пдоимжлм внйзлуйм ла омжвзрмк кмлуднуії жймфзллмпрі агодпії. В Срарурі
Ныолбдожщкмгм Міелаомглмгм віипщкмвмгм розбулайу гйя пугу ра нмкаоалля гмймвлзт віипщкмвзт жймфзлуів
буйз ндодгбафдлі ра псмокуйщмвалі
лмокз ном гіялля в якзт є пкйаг
лаиряефзт кіелаомглзт жймфзлів ра
які ряглурщ жа пмбмы ілгзвігуайщлу
вігнмвігайщліпрщ. Такзкз жймфзлакз
прайз жймфзлз номрз кзоу, віипщкмві
жймфзлз ра жймфзлз номрз йыгялмпрі.
Вігнмвіглм гм праррі 6 Сраруру
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Ныолбдожщкмгм розбулайу жймфзлакз номрз кзоу буйз взжлалі нйалувалля, ніггмрмвка, омжв’яжалля абм
вдгдлля агодпзвлмї віилз абм віилз в
нмоухдлля кіелаомглзт гмгмвмоів,
угмг абм жавіодлщ, абм уфапрщ в жагайщлмку нйалі абм жкмві, які ланоавйдлі ла жгіиплдлля бугщ-якмгм ж взцджажлафдлзт гіи [20]. В Срарурі
вндохд був впралмвйдлзи нозлузн
ілгзвігуайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа
вфзлдлля кіелаомглзт жймфзлів, в
рмку фзпйі жа вфзлдлля бугщ-якмгм
гіялля, цм мтмнйыєрщпя нмлярряк
жймфзлу агодпзвлмї віилз. Так, Срарур ндодгбафає, цм кдоівлзкз, могаліжармоз, нігбуоывафі ра нмпмблзк,
які нозикайз уфапрщ в пкйагдллі абм
в жгіиплдллі жагайщлмгм нйалу абм
жкмвз, ланоавйдлмгм ла жгіиплдлля
бугщ-якзт жажлафдлзт жймфзлів, лдпурщ вігнмвігайщліпрщ жа впі гії, вфзлдлі бугщ-якзкз мпмбакз ж кдрмы
жгіиплдлля ракмгм нйалу. Срарря 7
Сраруру жажлафайа, цм нмпагмвд нмймедлля нігпуглзт, їт нмймедлля в
якмпрі гмйів гдоеавз абм вігнмвігайщлзт фзлмвлзків оіжлзт уоягмвзт
вігмкпрв лд нмвзллм омжгйягарзпя як
нігправа гйя жвійщлдлля віг вігнмвігайщлмпрі абм нмк’якхдлля нмкаоалля. А вігнмвіглм гм праррі 8 Сраруру
рми сакр, цм нігпуглзи гіяв жа омжнмоягедлляк уоягу абм жа лакажмк
кдоівлзка, лд жвійщляє нігпуглмгм віг
вігнмвігайщлмпрі. В взомку Міелаомглмгм віипщкмвмгм розбулайу жажлафаймпщ, цм жймфзлз номрз кіелаомглмгм ноава пкмыырщ йыгз, а лд абпроакрлі урвмодлля, і рійщкз хйятмк
нмкаоалля ілгзвігів, які вфзляырщ
ракі жймфзлз, нознзпз кіелаомглмгм
ноава кмеурщ бурз нозкупмвм взкмлалі [21]. Такзк фзлмк, Срарур ра
взомк Сугу вкажуырщ ла бджнмпдодглы козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ
ілгзвіга жгіглм гм кіелаомглмгм ноава жа мпмбйзвм ряекі кіелаомглі
жймфзлз. На ущмку нозлузні жаплмвалі і прарурз нмгайщхзт кіелаомглзт розбулайів, вкйыфаыфз Срарур
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу. В
Срарурі Ныолбдожщкмгм розбулайу
ракме вндохд буйа ндодгбафдла віг-
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нмвігайщліпрщ гйя гоун ра могаліжауіи
жа вфзлдлля кіелаомглзт жймфзлів.
Згіглм жі праррды 10 Сраруру якцм
Тозбулай взжлає ру абм ілху гоуну
абм могаліжауіы жймфзллмы, кмкндрдлрлі лауімлайщлі вйагз … каырщ ноавм нозрягарз гм пугу лауімлайщлзт,
віипщкмвзт абм мкунауіилзт розбулайів жа нозлайделіпрщ гм уієї гоунз
абм могаліжауії. В узт взнагкат жймфзллзи таоакрдо гоунз абм могаліжауії вваеаєрщпя гмвдгдлзк [22]. Піпйя
номвдгдлля Ныолбдожщкмгм кіелаомглмгм пугмвмгм номудпу лаг кмйзхлікз кдоівлзкакз гірйдоівпщкмї Нікдффзлз (1945-1946 оо.) ра Міелаомглмгм віипщкмвмгм розбулайу гйя Дайдкмгм Стмгу (1946-1948 оо.) кмлуднуія «жймфзлів номрз кзоу» жарвдогзйапщ в кіелаомглмку ноаві [23]. В
1945 омуі буйа жаплмвала Оогаліжауія
Об’єглалзт Науіи – кіелаомгла могаліжауія, првмодла гйя нігрозкалля
ра жкіулдлля кіелаомглмгм кзоу ра
бджндкз. ООН прайа лдвіг’єклмы
фапрзлмы пуфаплмгм пвірмнмоягку, в
смокуваллі ра нігрозкаллі якмгм їи
лайдезрщ ваейзва омйщ. Вмла нодгправйяє пмбмы ягом гймбайщлмї пзпрдкз кіелаомглзт могаліжауіи. Її
Срарур був ндохзк акрмк, цм жакоінзв мплмвлі уійі ра нозлузнз кіелаомглмгм пвірмнмоягку ра лагавхз їк
ікндоарзвлу пзйу [24, 41]. Вігнмвіглм гм праррі 1 Сраруру ООН кдрмы
уієї могаліжауії є лд номпрм нігрозкалля кіелаомглмгм кзоу ра бджндкз, а і «нозгухдлля акрів агодпії абм
ілхзт нмоухдлщ кзоу» [1]. Дйя гмпяглдлля жажлафдлмї кдрз, вігнмвіглм
гм праррі 2 Сраруру, впі Чйдлз Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи взоіхуырщ
пвмї кіелаомглі пнмоз кзолзк хйятмк ракзк фзлмк, цмб лд ніггаварз
жагомжі кіелаомглзи кзо і бджндку і
пноавдгйзвіпрщ; впі Чйдлз Оогаліжауії
Об’єглалзт Науіи урозкуырщпя в
пвмїт кіелаомглзт віглмпзлат віг
нмгомжз пзймы абм її жапрмпувалля як
номрз рдозрмоіайщлмї лдгмрмокалмпрі
абм нмйірзфлмї лджайделмпрі бугщякмї гдоеавз, рак і бугщ-якзк ілхзк
фзлмк,
лдпукіплзк
ж
Ційякз
Об’єглалзт Науіи [1]. Поз ущмку,

Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному . . .
лдмбтіглм жажлафзрз, цм в Срарурі
ООН вігпурлє взжлафдлля агодпії як
жймфзлу жа кіелаомглзк ноавмк,
якзи ряглд ілгзвігуайщлу козкілайщлу вігнмвігайщліпрщ. В праррі 39 Сраруру ООН кмва игд ном рд, цм пакд
Рага Бджндкз взжлафає іплувалля
бугщ-якмї жагомжз кзоу, бугщ-якмгм
нмоухдлля кзоу абм акру агодпії [1].
Сакм нм пмбі ракд взжлафдлля кмед
карз ыозгзфлі лапйігкз, гаыфз гдоеаві, якіи нмгомеуырщ абм гдоеаві,
ла яку жгіиплдлм агодпіы, ноавм ла
пнозялля ООН в жабджндфдллі ілрдодпів галмї гдоеавз [24, 45].
Вкйыфлм гм 1998 омку в кіелаомглмку гмгмвіолмку ноаві нзралля
цмгм ілгзвігуайщлмї козкілайщлмї
вігнмвігайщлмпрі мпіб, які вігнмвігайщлі жа агодпзвлі віилз абм ілхі жймфзлз номрз кзоу, лд гзвйяфзпщ ла
жлафлу кійщкіпрщ кіелаомглзт віипщкмвзт кмлсйікрів, які кайз кіпуд
ніпйя Доугмї пвірмвмї віилз, мпрармфлм лд буйз водгуйщмвалі [25]. На
нмфарку вваеаймпя жа лдмбтіглд вігкйапрз взоіхдлля жажлафдлмгм нзралля гм смокувалля кіелаомглмноавм-вмгм взжлафдлля агодпії вігнмвіглм
гм
Сраруру
Оогаліжауії
Об’єглалзт Науіи. В 1974 омуі уд
прайм кмейзвзк – буйа нозиляра
оджмйыуія 3314 (ХХІХ) Гдлдоайщлмї
Апакбйдї Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи, в якіи буйм нозилярм Взжлафдлля агодпії. В галіи оджмйыуії вндохд був впралмвйдлзи ндодйік гіялщ,
які вваеайзпя номявмк агодпзвлмї
віилз. Хмфа в ущмку гмкукдлрі агодпія омжгйягаєрщпя як кіелаомглзи
жймфзл гдоеавз номрз ілхмї гдоеавз, пакд взжлафдлля гіялщ, які пкйагаырщ агодпіы, кмед бурз нмкйагдлм
в мплмву козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі сіжзфлзт мпіб жа вфзлдлля акрів агодпії [26]. Помрд ыозгзфла пзйа оджмйыуії 3314 буйа мбкдедла
[27]. В рдкпрі жажлафдлмї оджмйыуії
буйм вігмбоаедлм жагайщлд ра нозилярлд гйя впіт гдоеав смокуйывалля взжлафдлля агодпії, мглак
нозиляра Апакбйдєы оджмйыуія лд
кайа мбмв’яжкмвмї пзйз, рак як вмла
кає пзйу одкмкдлгауії, номрд оджм-

йыуія 3314 кайа бійщх кмоайщлмнмйірзфлд жлафдлля [28].
В 1998 омуі ла Дзнймкарзфліи
кмлсдодлуії ніг дгігмы ООН жймфзл
агодпії був вкйыфдлзи в ыозгзфлм
мбмв’яжкмвзи ра нмрдлуіилм улівдопайщлзи кіелаомглзи гмгмвіо – Рзкпщкзи прарур Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу. Оглак, Срарур лд кіпрзрщ взжлафдлля жймфзлу агодпії,
агед гдоеавак-уфаплзуяк лд вгаймпя
ужгмгзрз ракд взжлафдлля, лд був
псмокуйщмвалзи лі пкйаг жймфзлу,
лі номудпуайщлі взкмгз жгіиплдлля
Сугмк ыозпгзкуії в имгм віглмхдллі,
а рмку, уі нзралля буйз гмоуфдлі
Піггмрмвфіи кмкіпії Міелаомглмгм
козкілайщлмгм пугу (1998-2002 оо.), і
жгмгмк – Сндуіайщліи омбмфіи гоуні
нм
взжлафдллы
агодпії
(20022009 оо.) [29]. 11 фдовля 2010 омку в
Угалгі в кіпрі Какнайі вігбуймпя
нйдлаолд жапігалля ндохмї Огйягмвмї
кмлсдодлуії гдоеав-уфаплзущ Рзкпщкмгм праруру Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу. На жажлафдлмку жапігаллі, в оджуйщрарі розвайзт гзпкупіи,
гдоеавз-уфаплзуі гмкмвзйзпщ ном
взжлафдлля нмлярря жймфзлу агодпії.
Поз влдпдллі гмнмвлдлщ гм Рзкпщкмгм праруру буйм нозилярм лапрунлд
взжлафдлля жймфзлу агодпії, якд буйм
жакоінйдлд в праррі 8 bis («Зймфзл
агодпії») [30]:
1. Дйя уійди ущмгм Сраруру «жймфзл агодпії» мжлафає нйалувалля, ніггмрмвку, іліуіывалля абм жгіиплдлля
мпмбмы, яка жгарла сакрзфлм жгіиплыварз кдоівлзурвм абм кмлромйщ жа
нмйірзфлзкз абм віипщкмвзкз гіякз
гдоеавз, акра агодпії, якзи в пзйу
пвмгм таоакрдоу, пдоимжлмпрі і капхраблмпрі явйяєрщпя гоубзк нмоухдлляк Сраруру Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи.
2. Дйя уійди нулкру 1 «акр агодпії» мжлафає взкмозпралля віипщкмвмї
пзйз гдоеавмы номрз пувдодлірдру,
рдозрмоіайщлмї лдгмрмокалмпрі абм
нмйірзфлмї лджайделмпрі ілхмї гдоеавз абм бугщ-якзк ілхзк фзлмк,
лдпукіплд ж Срарурмк Оогаліжауії
Об’єглалзт Науіи. Бугщ-якд іж лапрунлзт гіи, лджайделм віг мгмйм-
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хдлля віилз, бугд квайісікуварзпя у
вігнмвіглмпрі ж оджмйыуієы 3314
(ХХІХ) Гдлдоайщлмї Апакбйдї Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи віг 14 гоугля 1974 омку в якмпрі акра агодпії:
а) врмоглдлля абм ланаг віипщкмвзт пзй гдоеавз ла рдозрмоіы ілхмї
гдоеавз абм бугщ-яка віипщкмва мкунауія, якзи бз рзкфапмвзи таоакрдо
вмла б лд лмпзйа, яка явйяєрщпя оджуйщрармк ракмгм врмоглдлля абм ланагу, абм бугщ-яка алдкпія ж жапрмпувалляк пзйз ла рдозрмоії ілхмї гдоеавз абм її фапрзлз;
b) бмкбаогувалля віипщкмвзкз
пзйакз гдоеавз рдозрмоії ілхмї гдоеавз абм жапрмпувалля бугщ-якмї
жбомї гдоеавмы номрз рдозрмоії ілхмї
гдоеавз;
c) бймкага нморів абм бдодгів
гдоеавз віипщкмвзкз пзйакз ілхмї
гдоеавз;
d) ланаг віипщкмвзкз пзйакз
гдоеавз ла путмнурлі, кмопщкі абм
нмвіроялі пзйз абм кмопщкі ра нмвіроялі сймрз ілхмї гдоеавз;
д) жапрмпувалля віипщкмвзт пзй
мглієї гдоеавз, яка жлатмгзрщпя ла
рдозрмоії гоугмї гдоеавз нм гмкмвйдлмпрі п нозикаыфмы гдоеавмы, в
нмоухдлля укмв, ндодгбафдлзт в
гмкмвйдлмпрі, абм бугщ-якд номгмведлля їт ндодбувалля ла ракіи рдозрмоії нм жавдохдллы гії гмкмвйдлмпрі;
f) гії гдоеавз, які гмжвмйяырщ,
цмб її рдозрмоія, яку вмла лагайа в
омжнмоягедлля гоугмї гдоеавз, взкмозпрмвуваймпя уієы гоугмы гдоеавмы гйя жгіиплдлля акру агодпії номрз родрщмї гдоеавз;
g) жапзйалля гдоеавмы абм віг
ікдлі гдоеавз мжбомєлзт балг, гоун,
іоодгуйяолзт пзй абм лаикалуів, які
жгіиплыырщ
акрз
жапрмпувалля
жбомилмї пзйз номрз гоугмї гдоеавз,
які лмпярщ лапрійщкз пдоимжлзи таоакрдо, цм уд оівлмжлафлм ндодоатмвалзк взцд акрак абм жлафліи уфапрі в
лзт.
В праррі 8 bis Рзкпщкмгм праруру
Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу
вігмбоаедлі ра жгоунмвалі вмєгзлм
дйдкдлрз рощмт мплмвлзт нігтмгів гм
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взжлафдлля жймфзлу агодпії гйя уійди
кіелаомглмгм козкілайщлмгм ноава.
З мглієї прмомлз, в нулкрі 1, в якмку
ндодоатмвалі фмрзоз смокз пнівуфапрі в жймфзлі агодпії (нйалувалля, ніггмрмвка, іліуіывалля абм жгіиплдлля)
вігмбоаедла рак жвала «Ныолбдожщка
ра Тмкіипщка кмгдйщ». Оглак, гоуга
фапрзла рмгм е нулкру кіпрзрщ пуррєвзи вігпрун віг Сраруру і взомку
Ныолбдожщкмгм розбулайу, мпкійщкз
вмла лд мбкдеує явзцд агодпії «агодпзвлзкз віилакз», айд козкілайіжує
ілгзвігуайщлу уфапрщ вігнмвіглзт
мпіб в жгіиплдллі «гоубзт нмоухдлщ
Сраруру Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи». Такзк фзлмк, нулкр 1 нм пурі
кммогзлуєрщпя жі праррды 2 (4) Сраруру Оогаліжауії Об’єглалзт Науіи:
«Впі Чйдлз Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи урозкуырщпя в їт кіелаомглзт
віглмпзлат віг нмгомжз пзймы абм її
жапрмпувалля як номрз рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі абм нмйірзфлмї лджайделмпрі бугщ-якмї гдоеавз, рак і бугщякзк ілхзк фзлмк, лдпукіплзк ж
Ційякз Об’єглалзт Науіи» [1], і
«удлро» взжлафдлля жкіцуєрщпя ж
віглмплм
вужщкм
псмокуйщмвалмї
«Ныолбдожщкмї ра Тмкіипщкмї кмгдйі»
гм ыозгзфлм бійщх ґоулрмвлмгм одезку ноавмвмгм одгуйывалля у вігнмвіглмпрі жі Срарурмк ООН. Дайі, в
нулкрі 2 є ноякд нмпзйалля ла оджмйыуієы 3314 (ХХІХ) Гдлдоайщлмї
Апакбйдї Оогаліжауії Об’єглалзт
Науіи віг 14 гоугля 1974 омку, і рак
ед вігрвмоыєрщпя жкіпр праррі 3 Дмгарку гм лдї, номрд уед в якмпрі жкіпру пакмї праррі 8 bis. Вігнмвіглм, уди
родріи дйдкдлр омжхзоыє псдоу жапрмпувалля лмвмї лмокз кіелаомглмгм ноава, у жоівляллі ж «Ныолбдожщкмы ра Тмкіипщкмы кмгдййы», кмроа
ндодгбафайа жгіиплдлля козкілайщлмгм ндодпйігувалля взцзт нмпагмвзт
мпіб лаузпрпщкмї Нікдффзлз ра ікндопщкмї Янмлії жа їт омйщ в капхрабліи агодпзвліи віилі ( а лд в акрі
агодпії). З ілхмї прмомлз, в пзйу їт
вкйыфдлля в рдкпр праррі 8 bis лмокз
Дмгарку гм оджмйыуії 3314 (ХХІХ),
цм явйяырщ пмбмы «к’якд ноавм» –
Міелаомглзи
козкілайщлзи
пуг
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ноякм взжлав лмокмы кіелаомглмгм
жвзфаєвмгм ноава рійщкз нігнулкр (g)
– мрозкайз ыозгзфлм мбмв’яжкмвзи
таоакрдо кіелаомглмгм гмгмвіолмгм
ноава. Оред, уійщ лмвмгм взжлафдлля
нмйягає в рмку, цмб мтмнзрз якмкмга
бійщхд кмейзвзт агодпзвлзт номявів
нмвдгілкз гдоеав ра лагарз Міелаомглмку козкілайщлмку пугу ыозпгзкуіы нм віглмхдллы гм какпзкайщлм хзомкзт кде ілгзвігуайщлмї
нмвдгілкз (нйалувалля, ніггмрмвка,
іліуіывалля абм жгіиплдлля), цм нозвмгзрщ гм жгіиплдлля акра агодпії
бугщ-якмы гдоеавмы - уфаплзуды
Рзкпщкмгм праруру абм гдоеавмы, яка
лд нозикає уфапрі в Срарурі номрз
бугщ-якмї гдоеавз – уфаплзуі Рзкпщкмгм праруру.
Зажлафдлі Какнайіипщкі нмноавкз
гм Рзкпщкмгм праруру лабугурщ фзллмпрі ніпйя оарзсікауії їт лд кдлхд

ліе 30-ка гдоеавакз ра жарвдогедлля їт бійщхіпры (2/3 гмймпів) ла
Апакбйдї гдоеав-фйдлів. Опкійщкз 23
вдодпля 2016 омку Нігдойалгз і Чзйі
оарзсікувайз Какнайіипщкі нмноавкз и прайз 31-ы ра 32-ы гдоеавмы,
які нігрозкайз жажлафдлі жкілз. Зкілз гм Рзкпщкмгм праруру нмвзллі
бурз нігрозкалі Апакбйдєы гдоеавфйдлів.
Такзк фзлмк, ж взжлафдлляк нмлярря жймфзлу агодпії вігнмвіглм гм
лмок Рзкпщкмгм праруру Міелаомглмку козкілайщлмку пугу упуває
номгайзлу в кіелаомглмку козкілайщлмку ноаві ра првмоыє лдмбтіглі
кіелаомглм-ноавмві нігвайзлз гйя
нозряглдлля гм кіелаомглмї козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі мпіб, взллзт
у вфзлдллі ущмгм кіелаомглмгм жймфзлу.
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Бажмв О. В. Ддякі нзралля цмгм взжлафдлля жймфзлу агодпії в кіелаомглмку
козкілайьлмку ноаві
Срарря нозпвяфдла взжлафдллы жймфзлу агодпії в кіелаомглмку козкілайщлмку
ноаві. Аврмомк був галзи алайіж мплмвлзт дранів пралмвйдлля в гмкрозлі кіелаомглмгм ноава ноавмвзт лмок ном вігнмвігайщліпрщ жа агодпіы, жа вдгдлля агодпзвлмї
віилз. Вігкіфаєрщпя, цм жймфзлліпрщ віилз, лджакмллі кдрмгз вдгдлля віипщкмвмї бмомрщбз – уд ра бажа, ла якіи взлзкйз кіелаомглм-ноавмві лмокз вігнмвігайщлмпрі
гдоеав, козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі сіжзфлзт мпіб жа вфзлдлля жймфзлів номрз
кіелаомглмгм ноава. Пігкодпйыєрщпя, цм воатмвуыфз мпмбйзву лдбджндфліпрщ гйя
пвірмвмї пнійщлмрз жймфзлу агодпії в жагайщліи пзпрдкі лмок, цм одгуйыырщ віглмпзлз
кіе гдоеавакз, Срарур ООН ра Ддкйаоауія ном нозлузнз кіелаомглмгм ноава жакоінзйз ракі нозлузнз як вігкмва віг нмгомжз пзймы ра взкмозпралля пзйз в кіелаомглзт віглмпзлат, взоіхдлля пнмоів кзолзкз жапмбакз, пувдодлла оівліпрщ гдоеав,
лдвроуфалля у влуроіхлі пноавз ілхзт гдоеав.
Помалайіжмвалі мпмбйзвмпрі взжлафдлля жймфзлу агодпії в Рзкпщкмку прарурі ра
ыозпгзкуія Міелаомглмгм козкілайщлмгм пугу прмпмвлм галмгм жймфзлу.

132

Деякі питання щодо визначення злочину агресії в міжнародному . . .
Кйюфмві пймва: кіелаомглд козкілайщлд ноавм, кіелаомглд козкілайщлд
ноавмпуггя, кіелаомглзи жймфзл, агодпія, вігнмвігайщліпрщ, кіелаомглзи пуг.

Бажмв А. В. Ндкмрмоыд вмномпы мнодгдйдлзя нодпрунйдлзя агодппзз в кдегулаомглмк угмймвлмк ноавд
Срарщя нмпвяцдла мнодгдйдлзы нодпрунйдлзя агодппзз в кдегулаомглмк угмймвлмк ноавд. Дал алайзж мплмвлшт ъранмв пралмвйдлзя в гмкрозлд кдегулаомглмгм
ноава ноавмвшт лмок мб мрвдрпрвдллмпрз жа агодппзы, жа вдгдлзд агодппзвлми вмилш.
Оркдфадрпя, фрм нодпрунлмпрщ вмилш, лджакмллшд кдрмгш вдгдлзя вммоуедллми бмощбш – вмр ра бажа, ла кмрмоми вмжлзкйз кдегулаомглм-ноавмвшд лмокш мрвдрпрвдллмпрз гмпугаопрв, угмймвлми мрвдрпрвдллмпрз сзжзфдпкзт йзу жа пмвдохдлзд нодпрунйдлзи номрзв кдегулаомглмгм ноава. Пмгфдокзвадрпя, фрм уфзршвая мпмбуы мнаплмпрщ гйя кзомвмгм пммбцдпрва нодпрунйдлзя агодппзз в мбцди пзпрдкд лмок, одгуйзоуыцзт мрлмхдлзя кдегу гмпугаопрвакз, Управ ООН з Ддкйаоаузя м нозлузнат
кдегулаомглмгм ноава жакоднзйз ракзд нозлузнш как мркаж мр угомжш пзйми з зпнмйщжмвалзд пзйш в кдегулаомглшт мрлмхдлзят, оажодхдлзд пнмомв кзолшкз подгпрвакз, пувдодллмд оавдлпрвм гмпугаопрв, лдвкдхардйщпрвм вм влуродллзд гдйа гоугзт гмпугаопрв.
Помалайзжзомвалш мпмбдллмпрз мнодгдйдлзя нодпрунйдлзя агодппзз в Рзкпкмк
управд з ыозпгзкузя Мдегулаомглмгм угмймвлмгм пуга в мрлмхдлзз галлмгм нодпрунйдлзя.

Кйюфдвыд пймва: кдегулаомглмд угмймвлмд ноавм, кдегулаомглмд угмймвлмд
ноавмпугзд, кдегулаомглмд нодпрунйдлзд, агодппзя, мрвдрпрвдллмпрщ, кдегулаомглши пуг.

Bazov O. Several issues related to definition of a crime of aggression in
International criminal law
The article is a research of definition of a crime of aggression in international
criminal law. The author assessed key establishment stages of legal provisions on liability
for aggression, for waging of a war of aggression in doctrine of international law. It has
been noted that a criminal nature of war, illegal methods of conducting of military fight
are like that basis pursuant to which international legal norms of states’ liability,
individuals’ criminal responsibility for commission of crime against international law have
occurred. The emphasis is made on the point that having regard to a particular insecurity
for the world community of a crime of aggression in the general system of norms which
regulate the intercourse of states, the UN Charter and the Declaration on Principles of
International Law set such principles as nonuse of threat or use of force in international
relations, peaceful settlement of disputes, sovereign equality of states, non-interference in
internal affairs of other states.
Aspects of definition of a crime of aggression in the Rome Statute and jurisdiction of
the International Criminal Court as regards this kind of crime have been also examined.

Key words: international criminal law, international criminal justice, international
crime, aggression, liability/responsibility, international court.
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Засади правового статусу
державного службовця: науковотеоретичний аспект
Оогаліжауія ра номвдгдлля в
Укоаїлі кмкнйдкплмї одсмокз гдоеавлмї пйуебз, мпмбйзвм в укмват гдкмкоарзфлмї ра ноавмвмї гдоеавз, яка
бажуєрщпя ла врійдллі нозлузну вдотмвдлпрва ноава, омжбугмві гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, ріплм нмв’яжала іж
угмпкмлайдлляк
кмлпрзрууіилмгм
ноава ла гдоеавлу пйуебу, лмвірлік
одсмокувалляк ноавмвмгм прарупу
гдоеавлмгм пйуебмвуя [1], [2, п. 2-3,
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15-20], [3, п. 26-32]. Як нмкажує кіелаомглзи ра лауімлайщлзи гмпвіг
гдоеавлзи пйуебмвдущ вігігоає кйыфмву омйщ у наоагзгкі гдоеавлмї
вйагз, уоатмвуыфз рд, цм пноякмвує
пвмы пйуебмвм-роугмву гіяйщліпрщ у
ланоякку взкмлалля жавгалщ, сулкуіи ра нмвлмваедлщ гдоеавз. У рми
ед фап, ноавмвзи праруп гдоеавлмгм
пйуебмвуя є гмпрарлщм воажйзвзк нм
віглмхдллы гм пралу ндодрвмодлщ,
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які гдкйаоуырщпя у лахіи гдоеаві.
Дм ндвлмї кіоз, уд є вігмбоаедлляк
лдгмпкмлаймпрі рзт одсмок гдоеавлмї пйуебз[4], [5], [6], які кайз кіпуд
в Укоаїлі уномгмве упщмгм ндоімгу
лджайделмпрі Укоаїлз. Їт мплмвла
пноякмваліпрщ нмйягайа у рмку, цмб
вігмбоажзрз ілрдодпз гдоеавз нмжа
мнрзкайщлзк нмєглалляк їт іж ілрдодпакз мпмбз ра пупнійщпрва. Сдодг
мплмвлзт воажйзвзт мпмбйзвмпрди,
які таоакрдозжуырщ ноавмвзи праруп
гдоеавлмгм пйуебмвуя, ваорм лажварз
ракі як: лдвігнмвігліпрщ рдлгдлуіяк
омжвзрку пупнійщпрва ра гдоеавз;
лдвігнмвігліпрщ рдлгдлуіяк жабджндфдлмпрі ра гаоалрмвалмпрі ноав ра
пвмбмг йыгзлз; вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля;
вігпурліпрщ жбайалпмвалмї пзпрдкз
ноав, мбмв’яжків, гаоалріи, а ракме
мбкдедлщ ра жабмомл гдоеавлмгм
пйуебмвуя; вігпурліпрщ лайделмї кмрзвауії ноауі ра пмуіайщлмгм жатзпру,
у рмку фзпйі ндлпіилмгм жабджндфдлля; вігпурліпрщ лайделмї пзпрдкз
номсдпіилмї мпвірз, нігвзцдлля квайісікауії; вігпурліпрщ фіркзт ра номжмозт кдталіжків жатзпру ноав ра
ілрдодпів гдоеавлзт пйуебмвуів.
Дмодфлм лагагарз, цм Кмлпрзрууія Укоаїлз (пр.пр. 1, 3) номгмймхуыфз Укоаїлу гдкмкоарзфлмы, пмуіайщлмы ра ноавмвмы гдоеавмы, впралмвйыє, цм ноава і пвмбмгз йыгзлз
ра їт гаоалрії взжлафаырщ жкіпр і
пноякмваліпрщ гіяйщлмпрі гдоеавз,
яка вігнмвігає ндодг йыгзлмы жа
пвмы гіяйщліпрщ. Цд мжлафає, цм жа
ракзт мбправзл, ноавмвзи праруп
гдоеавлзт пйуебмвуів кає пнозярз
омжвзрку дсдкрзвлмї кмгдйі ноавмвзт
віглмпзл пупнійщпрва, гдоеавз ра
мпмбз. За ракзт мбправзл, ноавмвзи
праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя кає
вігнмвігарз проардгії гдоеавмрвмофзт одсмок,
одсмокз гдоеавлмї
пйуебз ла пуфаплмку драні омжвзрку
Укоаїлпщкмї гдоеавз. У лмвірліт
укмват пщмгмгдлля, кмйз гдоеава
пноякмвує пвмї жупзййя ла одсмокувалля упщмгм кдталіжку гдоеавлмї
вйагз, вігнмвіглзт жкіл кає жажларз
ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебм-

вуя, нм-ндохд, віл кає воатмвуварз
рдлгдлуії омжвзрку пупнійщпрва ра
гдоеавз; нм-гоугд, віл кає уоатмвуварз рі лмвауії, які вігмбоаеаырщ
кмлпроукрзвлу кдру ра жавгалля вігнмвіглмї одсмокз; нм-родрє, кає нігнмоягкмвуварзпщ нозлузнак вдотмвдлпрва ноава, у рмку фзпйі ноав ра
пвмбмг йыгзлз, бурз какпзкайщлм
лабйзедлзт гм ноав, нмродб ра ілрдодпів
кмлкодрлмї
йыгзлз;
нмфдрвдорд, кає нмпзйыварз пуфаплу
кмгдйщ ноавмпуб’єкрлмпрі гдоеавлмгм
пйуебмвуя;
нм-н’ярд, кає кіпрзрз
жбайалпмвалу
пзпрдку
ноав,
мбмв’яжків, кдталіжків ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі; нм-хмпрд, кає нмпзйыварз номудпз цмгм номсдпімлайіжауії гдоеавлмї пйуебз, прзкуйывалля ноауі гдоеавлзт пйуебмвуів.
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля жапаг ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя в
укмват пщмгмгдлля.
У ыозгзфліи йірдоаруоі жажлафдла номбйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя у ноауят ракзт номвіглзт
вфдлзт-ыозпрів як: Ю. П. Бзряк,
В. С. Вдлдгікрмв, І. В. Зуб, М. І. Ілхзл, М. М. Кйдкнаопщкзи, В. Л. Кмпрык, Д. Є. Курмкалмв, І.П. Лавоілфук,
С. С. Луках, А. Р. Мауык,
К. Ю. Мдйщлзк, Н. О. Мдйщлзфук,
О. В. Пдрозхзл, П. Д. Пзйзндлкм,
С. М. Позйзнкм, О. І. Помудвпщкзи,
Г. І. Чалзхдва,
В. І. Щдобзла,
Н. М. Хурмоял, О. М. Яомхдлкм ра
іл. Пігрозкуыфз нмжзрзвлі ра кмлпроукрзвлі лаукмві жгмбуркз жажлафдлзт, ілхзт вфдлзт-ноавлзків цмгм
омжвзрку гмкрозлз гдоеавлмї пйуебз, лмвірлщмгм жакмлмгавфмгм жабджндфдлля, вмглмфап, гмодфлзк бугд
лагмймпзрз, цм ваейзвмы ра мплмвмнмймелмы пкйагмвмы ілпрзрууіилмгм
її одсмокувалля є смокувалля лмвірлщмї кмлуднуії ноавмвмгм прарупу
гдоеавлмгм пйуебмвуя, уоатмвуыфз
пуфаплі ланоякз омжвзрку пупнійщпрва ра гдоеавз, лдмбтігліпрщ нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі пзпрдкз ноав ра
пвмбмг йыгзлз.
Напакндодг, пйіг вігжлафзрз, цм
жа жкіпрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз
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(пр. 38) гомкагялз каырщ ноавм боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз
пноавакз, у впдукоаїлпщкмку ра кіпудвзт одсдодлгукат, війщлм мбзоарз
і бурз мбоалзкз гм могалів гдоеавлмї
вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля. Зажлафдлд нмймедлля жакоінйыє ноавм гомкагял Укоаїлз
боарз уфапрщ в уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз, гаоалрує їк оівлзи гмпрун гм гдоеавлмї пйуебз [7, п. 204].
Тмку, ж ноавмвмї рмфкз жмоу ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя
одгйакдлруєрщпя фдодж акрз жакмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу ра акрз
роугмвмгм жакмлмгавпрва [8], [9], [10,
п. 7-10]. Поз ущмку, омжукілля пурлмпрі ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм
пйуебмвуя ріплм нмв’яжалм іж имгм
жагайщлмрдмодрзфлзк взжлалляк. У
ыозгзфліи длузкймндгії лагмймхуєрщпя ла рмку, цм ноавмвзи праруп
(йар. status – пралмвзцд) – пукунліпрщ ноав і мбмв’яжків сіжзфлзт ра
ыозгзфлзт мпіб [11, п. 44]. Вігмкі
рдмодрзкз ноава, номсдпмоз О. В. Заифук, А. П. Заєущ, О. Л. Кмнзйдлкм,
Н. М. Оліцдлкм ра ілхі вфдлі пноавдгйзвм вігжлафаырщ, цм лаинмхзодліхзк є взжлафдлля ноавмвмгм прарупу як пзпрдкз жакмлмгавфм впралмвйдлзт ра гаоалрмвалзт гдоеавмы
ноав, пвмбмг, жакмллзт ілрдодпів і
мбмв’яжків.
Такме вфдлі-ноавлзкз
нігкодпйыырщ, цм ноавмвзи праруп є
жапмбмк лмокарзвлмгм жакоінйдлля
мплмвлзт нозлузнів вжаєкмгії мпмбз
і гдоеавз [12, п. 78-79]. У ыозгзфліи йірдоаруоі вігжлафаєрщпя, цм ноавмвзи праруп таоакрдозжує пралмвзцд мпмбз у вжаєкмвіглмпзлат іж пупнійщпрвмк ра гдоеавмы. Поз ущмку,
ноавмвзи праруп таоакрдозжуєрщпя
ракзкз мжлакакз як: кає улівдопайщлзи таоакрдо, мпкійщкз нмхзоыєрщпя
ла упіт пуб’єкрів; вігмбоаеає ілгзвігуайщлі мпмбйзвмпрі йыгзлз ра її одайщлд правйдлля у пзпрдкі пупнійщлзт
віглмпзл; ноава ра пвмбмгз, цм пкйагаырщ мплмву прарупу, лд кмеурщ
одайіжуварзпщ бдж ілхзт кмкнмлдлрів
– мбмв’яжків ра вігнмвігайщлмпрі; уя
кардгмоія жабджндфує пзпрдкліпрщ
ноав, пвмбмг ра мбмв’яжків [12, п. 79].
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Ражмк іж рзк, ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя жукмвйдлзи йдгайщлзк омжукілляк рдокілу «гдоеавла
пйуеба». За жкіпрмк Закмлу Укоаїлз
«Пом гдоеавлу пйуебу» ( у одгакуії
Закмлу віг 10 гоугля 2015 омку
№ 889-VIII)[6] ( гайі – Закмл) гдоеавла пйуеба – уд нубйіфла, номсдпіила, нмйірзфлм лдундодгедла гіяйщліпрщ іж ноакрзфлмгм взкмлалля
жавгалщ і сулкуіи гдоеавз, жмкодка
цмгм: 1) алайіжу гдоеавлмї нмйірзкз
ла жагайщлмгдоеавлмку, гайуждвмку і
одгімлайщлмку оівлят ра ніггмрмвкз
номнмжзуіи прмпмвлм її смокувалля,
у рмку фзпйі омжомбйдлля ра номвдгдлля дкпндорзжз номдкрів номгоак,
кмлуднуіи, проардгіи, номдкрів жакмлів ра ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт
акрів, номдкрів кіелаомглзт гмгмвмоів; 2) жабджндфдлля одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз, взкмлалля жагайщлмгдоеавлзт, гайуждвзт і одгімлайщлзт
номгоак, взкмлалля жакмлів ра ілхзт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів; 3) жабджндфдлля лагалля гмпрунлзт і якіплзт
агкіліпроарзвлзт нмпйуг; 4) жгіиплдлля гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа гмрозкалляк жакмлмгавпрва;
5) уноавйілля гдоеавлзкз сілалпмвзкз одпуопакз, каилмк ра кмлромйы
жа їт взкмозпралляк; 6) уноавйілля
ндопмлаймк
гдоеавлзт
могалів;
7) одайіжауії
ілхзт
нмвлмваедлщ
гдоеавлмгм могалу, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк. Зажлафдлзи нігтіг, взгаєрщпя гдцм воажйзвзк нм віглмхдллы гм ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм
пйуебмвуя, уоатмвуыфз рд, цм номнмлмвалд взжлафдлля лд є гмпрарлщм
фіркзк ра жавдохдлзк ра кмед роакруварзпщ ноз ноакрзфлмку жапрмпуваллі лдмглмжлафлм. Ддцм кмлкодрзжуєрщпя ракд взжлафдлля у ноавмвіи
гмкрозлі. Змкодка, В. Я. Мауык вігжлафає, цм гдоеавла пйуеба – уд
номсдпіила, мнйафувайа пйуебмвмроугмва гіяйщліпрщ гомкагял, якіи
вйапрзві гві гоунз ноавмвіглмпзл –
пйуебмвм-роугмві, цм нмйягаырщ у
жабджндфдллі одайіжауії гдоеавлзк
пйуебмвудк ноава ла ноауы, взнйарз
мпраллщмку взлагмомгз жа взкмлалляк пйуебмвм-роугмвзт мбмв’яжків, а
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ракме лагаллі гаоалріи і гдоеавлмвйаглі ноавмвіглмпзл, які нмкйзкалі
жабджндфуварз одайіжауіы нмродб ра
ілрдодпів гдоеавз фдодж взкмлалля
жавгалщ ра сулкуіи мпраллщмї [13,
п. 387].
Дмпрарлщм пйухлмы є нмжзуія
М. І. Ілхзла, якзи лагмймхує, цм
ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя як пуб’єкра пйуебмвм-роугмвмгм
ноавмвіглмхдлля таоакрдозжуєрщпя
лапрунлзкз мжлакакз: а) їтлі ноава
ра мбмв’яжкз впралмвйыырщпя, як
ноавзйм, у кдеат кмкндрдлуії могалів, в якзт вмлз ндодбуваырщ ла гдоеавліи пйуебі; б) гіяйщліпрщ гдоеавлмгм пйуебмвуя нігнмоягкмвала взкмлаллы жавгалщ, нмкйагдлзт ла вігнмвіглзи могал, і кає мсіуіилзи таоакрдо; в) пйуебмві ноава ра
мбмв’яжкз таоакрдозжуырщпя єгліпры,
пвмєоігліпрщ якмї нмйягає в рмку, цм
їт ноава мглмфаплм є мбмв’яжкакз,
агед вмлз нмвзллі взкмозпрмвуварзпя в ілрдодпат пйуебз, а мбмв’яжкз ноавакз, бм ілакхд мбмв’яжкз лдкмейзвм бугд жгіиплзрз; г) жгіиплдлля
пйуебмвудк пвмїт ноав ра мбмв’яжків
гаоалруєрщпя жакмлмгавпрвмк; г) жакмллі нознзпз і взкмгз гдоеавлмгм
пйуебмвуя нмвзллі взкмлуварзпя
впіка, кмку вмлз агодпмвалі; д) вмлз
каырщ ноавм ла номпувалля нм пйуебі, рмбрм ла пйуебмву као’єоу; є) ндодгбафдлі мбкдедлля їт жагайщлмгомкагялпщкзт ноав ж кдрмы дсдкрзвлмпрі пйуебмвмї гіяйщлмпрі; е) гйя лзт
ндодгбафдлі ндвлі нійщгз, а ракме
нігвзцдла вігнмвігайщліпрщ жа жгіиплдлля ноавмнмоухдлщ[3, п. 20-21].
М. М. Кйдкнаопщкзи акудлрує увагу
ла рмку, цм ноавмвзи праруп гдоеавлзт пйуебмвуів як пуб’єкрів роугмвмгм ноава вігмбоаеає їт пралмвзцд
(нмймедлля) лд як нодгправлзків
гдоеавз ра лмпіїв у жв’яжку іж узк
вйаглзт нмвлмваедлщ, а як лаикалзт
ноауівлзків, цм взкмлуырщ пндузсіфлі роугмві сулкуії. Поз ущмку, вфдлзи гмгає, цм ноавмвзи праруп гдоеавлзт пйуебмвуів як пуб’єкрів роугмвмгм ноава таоакрдозжує лаявліпрщ
ракзт пуррєвзт мпмбйзвмпрди: 1) лмокарзвлі – уди праруп фдодж пндузсі-

ку мжлафдлмї роугмвмї гіяйщлмпрі
ріплм ндоднйіраєрщпя ж їтлік агкіліпроарзвлм-ноавмвзк прарупмк ра взжлафаєрщпя мкоік Кмгдкпу жакмлів
ном ноауы, оягмк пндуіайщлзт жакмлмгавфзт
акрів;
2) жкіпрмвлмсулкуімлайщлі – уди праруп в мплмвлмку взжлафаєрщпя пндуіайщлзк жакмлмгавпрвмк, ріплм ндоднйіраєрщпя ж
їт гдоеавлм-вйаглмы гіяйщліпры ра
жлафлзк фзлмк мбукмвйыєрщпя лды
[14, п. 388].
Такзк фзлмк, ноавмвзи праруп
гдоеавлмгм пйуебмвуя, нм-ндохд,
жукмвйдлзи одайіжауієы гомкагялакз
ноава ла гдоеавлу пйуебу ра ноава
ла ноауы; нм-гоугд, одгйакдлруєрщпя
фдодж нозжку жакмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу ра роугмвмгм жакмлмгавпрва; нм-родрє, взпрунає ноавмвзк
бажзпмк ноавмпуб’єкрлмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя; нм-фдрвдорд, имгм ягомк взпрунає пзпрдка ноав, гаоалріи,
мбмв’яжків ра вігнмвігайщлмпрі; нмн’ярд, вкйыфає пзпрдку мбкдедлщ
(жабмомл), вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва.
За жкіпрмк Закмлу (пр. 7) «Оплмвлі ноава гдоеавлмгм пйуебмвуя»
гдоеавлзи пйуебмвдущ кає ноавм ла:
1) нмвагу гм пвмєї мпмбзпрмпрі, фдпрі
ра гіглмпрі, пноавдгйзвд і халмбйзвд
правйдлля ж бмку кдоівлзків, кмйдг ра
ілхзт мпіб; 2) фіркд взжлафдлля нмпагмвзт мбмв’яжків; 3) лайделі гйя омбмрз укмвз пйуебз ра їт кардоіайщлм-рдтліфлд жабджндфдлля; 4) мнйару
ноауі жайделм віг жаикалмї нмпагз,
оджуйщрарів пйуебмвмї гіяйщлмпрі,
праеу гдоеавлмї пйуебз ра оалгу;
5) вігнупркз, пмуіайщлд ра ндлпіилд
жабджндфдлля вігнмвіглм гм жакмлу;
6) номсдпіилд лавфалля, жмкодка жа
гдоеавлі кмхрз, вігнмвіглм гм нмродб гдоеавлмгм могалу; 7) номпувалля нм пйуебі ж уоатувалляк номсдпіилмї кмкндрдлрлмпрі ра пукйіллмгм
взкмлалля
пвмїт
нмпагмвзт
мбмв’яжків; 8) уфапрщ у номсдпіилзт
пнійкат ж кдрмы жатзпру пвмїт ноав ра
ілрдодпів; 9) уфапрщ у гіяйщлмпрі
мб’єглалщ гомкагял, коік нмйірзфлзт
наоріи у взнагкат, ндодгбафдлзт узк
Закмлмк; 10) мпкаоедлля в упралмв-
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йдлмку жакмлмк нмоягку оіхдлщ ном
лакйагдлля гзпузнйілаолмгм пряглдлля, жвійщлдлля ж нмпагз гдоеавлмї
пйуебз, а ракме взплмвку, цм кіпрзрщ лдгарзвлу муілку жа оджуйщраракз муілывалля имгм пйуебмвмї гіяйщлмпрі; 11) жатзпр віг лджакмллмгм
ндодпйігувалля ж бмку гдоеавлзт
могалів ра їт нмпагмвзт мпіб у оажі
нмвігмкйдлля ном сакрз нмоухдлля
взкмг ущмгм Закмлу; 12) мрозкалля
віг гдоеавлзт могалів, нігнозєкпрв,
упралмв ра могаліжауіи, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля лдмбтіглмї ілсмокауії ж нзралщ, цм лайдеарщ гм
имгм нмвлмваедлщ, у взнагкат, впралмвйдлзт жакмлмк; 13) бджндодхкмглд мжлаимкйдлля ж гмкукдлракз ном
номтмгедлля лзк гдоеавлмї пйуебз,
у рмку фзпйі взплмвкакз цмгм оджуйщрарів муілывалля имгм пйуебмвмї
гіяйщлмпрі; 14) номвдгдлля пйуебмвмгм омжпйігувалля жа имгм взкмгмы ж
кдрмы жлярря бджнігправлзт, ла имгм
гукку, жвзлувафдлщ абм нігмжоз.
Коік рмгм, гдоеавлі пйуебмвуі ракме
одайіжуырщ ілхі ноава, взжлафдлі у
нмймедллят ном проукруолі нігомжгійз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлзкакз гдоеавлмї пйуебз в узт могалат.
Сйіг жауваезрз, цм пзпрдка
ноав гдоеавлмгм пйуебмвуя нмродбує
пзпрдклмгм ндодмпкзпйдлля ра нмпзйдлля, жмкодка: ноавм ла жгмомві,
лайделі ра бджндфлі укмвз ноауі;
ноавм ла кмрзвауіы ра жамтмфдлля
ноауі; ноавм ла нодкіывалля; ноавм
мпіб ж ілвайігліпры ла бджбао’єоліпрщ
гдоеавлмї пйуебз рмцм.
Дмодфлм нігкодпйзрз, цм у оажі
нмоухдлля жажлафдлзт ноав абм взлзклдлля ндодхкмг у одайіжауії ракзт ноав гдоеавлзи пйуебмвдущ у
кіпяфлзи промк ж гля, кмйз віл гіжлавпя абм нмвзлдл був гіжларзпя ном
уд, кмед нмгарз кдоівлзку гдоеавлмї
пйуебз пкаогу іж жажлафдлляк сакрів
нмоухдлля имгм ноав абм ндодхкмг у
їт одайіжауії а, у пкаожі гдоеавлзи
пйуебмвдущ кмед взкагарз віг кдоівлзка гдоеавлмї пйуебз урвмодлля
кмкіпії гйя ндодвіокз взкйагдлзт у
пкаожі сакрів (пр. 11 Закмлу).
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Нмокакз Закмлу (пр. 8) взжлафдлм пзпрдку мплмвлзт мбмв’яжків гдоеавлмгм пйуебмвуя гм якмї віглдпдлм: 1) гмрозкуварзпя Кмлпрзрууії ра
жакмлів Укоаїлз, гіярз йзхд ла нігправі, в кдеат нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, цм ндодгбафдлі Кмлпрзрууієы ра
жакмлакз Укоаїлз; 2) гмрозкуварзпя
нозлузнів гдоеавлмї пйуебз ра ноавзй дрзфлмї нмвдгілкз; 3) нмваеарз
гігліпрщ йыгзлз, лд гмнупкарз нмоухдлля ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла; 4) ж нмвагмы правзрзпя гм
гдоеавлзт
пзквмйів
Укоаїлз;
5) мбмв’яжкмвм взкмозпрмвуварз гдоеавлу кмву ніг фап взкмлалля пвмїт
нмпагмвзт мбмв’яжків, лд гмнупкарз
гзпкозкілауіы гдоеавлмї кмвз і номрзгіярз кмейзвзк пномбак її гзпкозкілауії; 6) жабджндфуварз в кдеат
лагалзт нмвлмваедлщ дсдкрзвлд взкмлалля жавгалщ і сулкуіи гдоеавлзт могалів; 7) пукйіллм і номсдпіилм
взкмлуварз
пвмї
нмпагмві
мбмв’яжкз; 8) взкмлуварз оіхдлля
гдоеавлзт могалів, лакажз (омжнмоягедлля), гмоуфдлля кдоівлзків, лагалі ла нігправі ра у кдеат нмвлмваедлщ, ндодгбафдлзт Кмлпрзрууієы ра
жакмлакз Укоаїлз; 9) гмгдоеуварзпя
взкмг жакмлмгавпрва у псдоі жанмбігалля і номрзгії кмоунуії; 10) жанмбігарз взлзклдллы одайщлмгм, нмрдлуіилмгм кмлсйікру ілрдодпів ніг фап
номтмгедлля
гдоеавлмї
пйуебз;
11) нмпріилм нігвзцуварз оівдлщ пвмєї номсдпіилмї кмкндрдлрлмпрі ра
угмпкмлайыварз могаліжауіы пйуебмвмї гіяйщлмпрі; 12) жбдоігарз гдоеавлу раєклзуы ра ндопмлайщлі галі
мпіб, цм прайз имку вігмкі у жв’яжку ж
взкмлалляк нмпагмвзт мбмв’яжків, а
ракме ілху ілсмокауіы, яка вігнмвіглм гм жакмлу лд нігйягає омжгмймхдллы; 13) лагаварз нубйіфлу ілсмокауіы в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк.
Такме гдоеавлі пйуебмвуі взкмлуырщ ракме ілхі мбмв’яжкз, взжлафдлі
у нмймедллят ном проукруолі нігомжгійз гдоеавлзт могалів ра нмпагмвзт
ілпроукуіят, жарвдогедлзт кдоівлзкакз гдоеавлмї пйуебз в узт могалат. Поз ущмку, у оажі взявйдлля
гдоеавлзк пйуебмвудк ніг фап имгм
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пйуебмвмї гіяйщлмпрі абм нмжа її кдеакз сакрів нмоухдлля взкмг ущмгм
Закмлу ж бмку гдоеавлзт могалів, їт
нмпагмвзт мпіб віл жмбмв’яжалзи жвдолурзпя гйя жабджндфдлля жакмллмпрі
гм удлроайщлмгм могалу взкмлавфмї
вйагз, цм жабджндфує смокувалля ра
одайіжує гдоеавлу нмйірзку у псдоі
гдоеавлмї пйуебз. Ражмк іж рзк, ндодйік мбмв’яжків гдоеавлмгм пйуебмвуя кмлкодрзжуырщпя в ілхзт нмймедллят Закмлу (пр.пр. 9-11 ра іл.), а
ракме ілхзт акрат жакмлмгавпрва [15,
п. 94]. Так, гдоеавлзи пйуебмвдущ
ніг
фап
взкмлалля
нмпагмвзт
мбмв’яжків гіє у кдеат нмвлмваедлщ,
взжлафдлзт жакмлмк, і нігнмоягкмвуєрщпя пвмєку бджнмпдодглщмку кдоівлзку абм мпмбі, яка взкмлує имгм
мбмв’яжкз, жмкодка жмбмв’яжалзи взкмлуварз лакажз (омжнмоягедлля),
гмоуфдлля кдоівлзка, взгалі в кдеат
имгм нмвлмваедлщ. Якцм гдоеавлзи
пйуебмвдущ мрозкав лакаж (омжнмоягедлля), гмоуфдлля лд віг бджнмпдодглщмгм кдоівлзка, а віг кдоівлзка
взцмгм оівля, віл жмбмв’яжалзи нмвігмкзрз ном уд бджнмпдодглщмгм кдоівлзка. Ддоеавлзи пйуебмвдущ у оажі
взлзклдлля у лщмгм пукліву цмгм
жакмллмпрі взгалмгм кдоівлзкмк лакажу (омжнмоягедлля), гмоуфдлля
нмвзлдл взкагарз имгм нзпщкмвмгм
нігрвдогедлля, ніпйя мрозкалля якмгм жмбмв’яжалзи взкмларз ракзи лакаж (омжнмоягедлля), гмоуфдлля.
Оглмфаплм ж взкмлалляк ракмгм лакажу (омжнмоягедлля), гмоуфдлля
гдоеавлзи пйуебмвдущ жмбмв’яжалзи
у нзпщкмвіи смокі нмвігмкзрз ном
лщмгм кдоівлзка взцмгм оівля абм
могал взцмгм оівля. У ракмку оажі
гдоеавлзи пйуебмвдущ жвійщляєрщпя
віг вігнмвігайщлмпрі жа взкмлалля
жажлафдлмгм лакажу (омжнмоягедлля),
гмоуфдлля, якцм имгм бугд взжлалм
лджакмллзк у впралмвйдлмку жакмлмк
нмоягку, коік взнагків взкмлалля
явлм жймфзллмгм лакажу (омжнмоягедлля), гмоуфдлля.
Такме, гдоеавлзи пйуебмвдущ
нмвзлдл лдундодгедлм взкмлуварз
жакмллі лакажз (омжнмоягедлля),
гмоуфдлля кдоівлзків лджайделм віг

їт наоріилмї лайделмпрі ра пвмїт нмйірзфлзт ндодкмлалщ, к рмку фзпйі лд
кає ноава гдкмлпроуварз пвмї нмйірзфлі нмгйягз ра вфзлярз ілхі гії абм
бджгіяйщліпрщ, цм у бугщ-якзи пнмпіб
кмеурщ жапвігфзрз имгм мпмбйзвд
правйдлля гм нмйірзфлзт наоріи і
лдгарзвлм внйзлурз ла ікіге гдоеавлмгм могалу ра гмвіоу гм вйагз абм
пралмвзрз жагомжу гйя кмлпрзрууіилмгм йагу, рдозрмоіайщлмї уійіплмпрі і
лауімлайщлмї бджндкз, гйя жгмомв’я ра
ноав і пвмбмг ілхзт йыгди.
Щд мглзк ваейзвзк апндкрмк
ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя є лаявліпрщ мбкдедлщ (жабмомл) вігнмвіглм гм жакмлмгавпрва.
Сйіг ракме жауваезрз, цм гдоеавлзи пйуебмвдущ лд кає ноава: 1) бурз фйдлмк нмйірзфлмї наорії, якцм
ракзи гдоеавлзи пйуебмвдущ жаикає
нмпагу гдоеавлмї пйуебз кардгмоії
«А» а, ла фап гдоеавлмї пйуебз ла
нмпагі кардгмоії "А" мпмба жунзляє
пвмє фйдлпрвм в нмйірзфліи наорії;
2) мбіикарз нмпагз в кдоівлзт могалат нмйірзфлмї наорії; 3) пукіцарз
гдоеавлу пйуебу іж прарупмк гднурара кіпудвмї оагз, якцм ракзи гдоеавлзи пйуебмвдущ жаикає нмпагу гдоеавлмї пйуебз кардгмоії «А»; 4) жайуфарз, взкмозпрмвуыфз пвмє пйуебмвд пралмвзцд, гдоеавлзт пйуебмвуів, нмпагмвзт мпіб кіпудвмгм пакмвоягувалля, ноауівлзків быгедрлмї
псдоз, ілхзт мпіб гм уфапрі у ндодгвзбмоліи агірауії, акуіят ра жатмгат,
цм могаліжмвуырщпя нмйірзфлзкз
наоріякз; 5) у бугщ-якзи ілхзи пнмпіб взкмозпрмвуварз пвмє пйуебмвд
пралмвзцд в нмйірзфлзт уійят (пр. 10
Закмлу). Коік рмгм лзжка мбкдедлщ
ра жабмомл взнйзваырщ іж жкіпру жакмлмгавпрва ном жанмбігалля кмоунуії
[16]. Коік рмгм, гдоеавлі пйуебмвуі є
пуб’єкракз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа вфзлдлля лзкз ноавмнмоухдлщ, пдодг якзт ваейзвд кіпуд лайдезрщ гзпузнйілаоліи ра кардоіайщліи вігнмвігайщлмпрі (пр.пр. 64-82 Закмлу).
Такзк фзлмк, ноавмвзи праруп
гдоеавлмгм пйуебмвуя – уд пзпрдка
жукмвйдлзт ноавмк ла гдоеавлу

139

Публiчне право № 1 (29) (2018)
пйуебу, ноав, мбмв’яжків (нмпагмвзт
ра ілхзт мбмв’яжків), у рмку фзпйі
мбкдедлщ (жабмомл), а ракме вігнмвігайщлмпрі, якмы лагійяєрщпя гдоеавлзи пйуебмвдущ вігнмвіглм ра у нмоягку ндодгбафдлмку жакмлмгавпрвмк. Оплмвлзкз мжлакакз ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя є
лапрунлі: жукмвйдлзи ноавмк ла ноауы ра ноавмк ла гдоеавлу пйуебу;
вігнмвігає нозлузнак гдоеавлмї
пйуебз; кає пйуебмвм-роугмвзи таоакрдо; одгйакдлруєрщпя акракз жакмлмгавпрва ном гдоеавлу пйуебу ра
роугмвмгм жакмлмгавпрва; взпрунає
мплмвмнмймелзк дйдкдлрмк ноавмпуб’єрлмпрі гдоеавлмгм пйуебмвуя;
вкйыфає пзпрдку ноав, мбмв’яжків, у
рмку фзпйі нмпагмвзт мбмв’яжків вігнмвіглм гм жаилярмї нмпагз гдоеавлмї пйуебз, а ракме мбкдедлщ (жабмомл), вігнмвігайщлмпрі; нігйягає
лагйягу ра кмлромйы.
Пігвзцдлля дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя
ваорм номвагзрз фдодж омжвзрмк лмвірлщмгм жакмлмгавпрва ном гдоеавлу
пйуебу, її нозлузнів, у рмку взомбйдлля гієвзт кдталіжків гмпруну гм
гдоеавлмї пйуебз, жабджндфдлля нмпріилмї номсдпімлайіжауії, нмпзйдлля
пмуіайщлмї жатзцдлмпрі рмцм [17,
п. 17-22], [18].
Оплмвлзкз рдлгдлуіякз угмпкмлайдлля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля
ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуе-

бмвуя є лапрунлі: 1) омжомбка ра жарвдогедлля лмвірлщмї проардгії одсмокувалля гдоеавлмї пйуебз, у
рмку фзпйі прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя фдодж нозжку кмлпмйігауії пупнійщпрва ра гдоеавз, лаукмвзт ноавлзфзт хкій ра гдоеавлмгм уноавйілля; 2) угмпкмлайдлля кдталіжків одайіжауії ноава ла гдоеалу пйуебу
фдодж нозжку її номсдпімлайіжауії,
нмпзйдлля номжмомпрі, нубйіфлмпрі,
гмпрунлмпрі мпіб ж ілвайігліпры ра
ілхзт воажйзвзт кардгмоіи мпіб;
3) ужгмгедлля жакмлмгавпрва ном
гдоеавлу пйуебу ра роугмвмгм жакмлмгавпрва; 4) нмпзйдлля кмрзвауії
ноауі; 5) угмпкмлайдлля пзпрдкз
ноав, мбмв’яжків ра вігнмвігайщлмпрі;
6) нмпзйдлля пмуіайщлмї жатзцдлмпрі
гдоеавлзт пйуебмвуів; 7) угмпкмлайдлля кдталіжків нігвзцдлля квайісікауії гдоеавлзт пйуебмвуів ла бажі
Науімлайщлмї акагдкії гдоеавлмгм
уноавйілля ноз Поджзгдлрмві Укоаїлз, номвіглзт лауімлайщлзт взцзт
лавфайщлзт жакйагів; 8) нігвзцдлля
дсдкрзвлмпрі лагйягу ра кмлромйы ж
нзралщ гдоеавлмї пйуебз; 9) угмпкмлайдлля кдталіжків ноавмвмї мтмомлз ра жатзпру ноав гдоеавлзт пйуебмвуів; 10) омжомбка ра нозилярря
лмвмгм Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу», ж уоатувалляк нмжзуії
пупнійщпрва, гдоеавз, номвіглзт ноавлзфзт хкій ра хкій гдоеавлмгм
уноавйілля.
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Кмпрюк В. Л., Вмомбимва І. Б. Запагз ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя: лаукмвм-рдмодрзфлзи апндкр
У лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя номбйдкз ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя фдодж нозжку пщмгмгдлля. Помалайіжмвалм кйыфмві номбйдкз ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя у кмлрдкпрі лмвірлщмгм жакмлмгавпрва. Акудлрмвалм увагу ла мплмвлзт дйдкдлрат ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя. Помалайіжмва-
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лм мплмвлі ноава ра мбмв’яжкз гдоеавлмгм пйуебмвуя. Взжлафдлм ланоякз угмпкмлайдлля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля ноавмвмгм прарупу гдоеавлмгм пйуебмвуя.

Кйюфмві пймва: гдоеавла пйуеба; ноавм ла гдоеавлу пйуебу; гдоеавлзи пйуебмвдущ; ноавмвзи праруп гдоеавлмгм пйуебмвуя; нозлузн вдотмвдлпрва ноава; ноава
гдоеавлмгм пйуебмвуя; мбмв’яжкз гдоеавлмгм пйуебмвуя; вігнмвігайщліпрщ гдоеавлмгм пйуебмвуя.

Кмпрюк В. Л., Вмомбьдва И. Б. Оплмвы ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм
пйуеацдгм: лауфлм-рдмодрзфдпкзи апндкр
В лауфлми прарщд зппйдгуырпя номбйдкш ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм
пйуеацдгм фдодж нозжку лапрмяцдгм. Помалайзжзомвалш кйыфдвшд номбйдкш ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм в кмлрдкпрд лмвмгм жакмлмгардйщпрва. Акудлрзомвалм влзкалзд ла мплмвлшт ъйдкдлрат ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм
пйуеацдгм. Помалайзжзомвалш мплмвлшд ноава з мбяжаллмпрз гмпугаопрвдллмгм
пйуеацдгм. Онодгдйдлш ланоавйдлзя пмвдохдлпрвмвалзя жакмлмгардйщлмгм мбдпндфдлзя ноавмвмгм прарупа гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм.

Кйюфдвыд пймва: гмпугаопрвдллая пйуеба; ноавм ла гмпугаопрвдллуы пйуебу;
гмпугаопрвдллши пйуеацзи; ноавмвми праруп гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм; нозлузн
вдотмвдлпрва ноава; ноава гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм; мбяжаллмпрз гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм; мрвдрпрвдллмпрщ гмпугаопрвдллмгм пйуеацдгм.

Kostiuk V., Vorobyova I. Principles of legal status of a civil servant: scientific
and theoretical aspect
The article deals with the problems of the legal status of a civil servant through the
prism of the present. The key problems of the legal status of a civil servant in the context
of the most recent legislation are analyzed. The emphasis is on the main elements of the
legal status of a civil servant. The basic rights and duties of a civil servant are analyzed.
The main tendencies of improving the legislative provision of the legal status of a civil
servant are defined.

Key words: public service; the right to a civil service; civil servant; legal status of a
civil servant; the rule of law; the rights of a civil servant; duties of a civil servant; the
responsibility of a civil servant.
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Поняття та ознаки забезпечення
законності у трудових відносинах
Забджндфдлля жакмллмпрі у впіт
псдоат пупнійщлмгм упромы є мглієы
ж лаиваейзвіхзт сулкуіи лахмї
гдоеавз. Злафзкіпрщ лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт
ноавмвіглмпзл, їт ноімозрдрліпрщ у
пупнійщлмку езррі гдоеавз нозвдорає мпмбйзву увагу гм жабджндфдлля в
лзт жакмллмпрі.
Так, жабджндфдлля жакмллмпрі є
взжлафайщлзк ноавмвзк нозлузнмк,
жмкодка і роугмвмгм ноава, якзк вйаплд одгуйыырщпя роугмві віглмпзлз.
Чапркмва лдвігнмвігліпрщ лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл пмуіайщліи гіиплмпрі, каймдсдкрзвліпрщ іплуыфзт лмокарзвлзт одгуйярмоів галмї ноавмвмї псдоз, нмлзеуырщ оівдлщ жабджндфдлля жакмллмпрі
у роугмвзт ноавмвіглмпзлат.
Дмпйігедлля нмлярря жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат ра имгм мжлак
є лдмбтіглзк гйя взявйдлля ра упулдлля багарщмт жакмлмгавфзт ра ноавмжапрмпмвлзт лдгмйіків ра номгайзл.
Тдмодрзфлзт гмпйігедлщ нодгкдру жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат ла пщмгмглі жомбйдлм гуед кайм. А в іплуыфзт гмпйігедллят ваекм віглаирз лаукмву
гдсіліуіы галмгм нмлярря, яка б в
нмвліи кіоі омжкозвайа имгм жкіпр ра

взжлафайщлі мжлакз. Ндгмпрарлщм
взпвірйдлм у рдмоії ноава і пурщ нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат, цм првмоыє пкйаглмці ноакрзфлмгм взкмозпралля галмгм нмлярря. У жв’яжку ж взцдлавдгдлзк акруайіжуєрщпя лдмбтігліпрщ
номвдгдлля галмгм гмпйігедлля, кдрмы якмгм є взжлафдлля нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат ра їт мжлак фдодж пзпрдклм-проукруолзи алайіж. Помвдгдлд
гмпйігедлля жабджндфзрщ єгліпрщ
ноавмомжукілля мжлафдлмгм нмлярря
ра првмозрщ ноавмві нігвайзлз гйя
нмгайщхмгм упулдлля лдгмйіків у
псдоі ноавмвмгм одгуйывалля роугмвзт віглмпзл, жабджндфдлля їт дсдкрзвлмї одайіжауії.
Багарм ж вфдлзт гмпйігеувайз
кардгмоіы жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Сдодг вігмкзт
сатівуів у гайужі рдмоії ноава, які
омжгйягайз уд нзралля кмела лажварз ракзт: Н. Б. Бмймріла, Є. О. Гмйікмва, В. Я. Буояк, Г. С. Гмлфаомва,
В. С. Вдлдгікрмв, В. В. Ждолакмв,
С. І. Занаоа, В. В. Лажмо, Т. Г. Маокіла, М. І. Ілхзл, П. Д. Пзйзндлкм,
В. І. Помкмндлкм, О. І. Помудвпщкзи,
В. Г. Рмралщ, М. П. Сраглзк, Н. М. Хурмоял, Г. І. Чалзхдва ра ілхі.
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Взжлафдлля нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат
нмродбує ж’япувалля мплмвлзт ноавмвзт кардгмоіи, цм имгм ланмвлыырщ.
Змкодка галд нмлярря кмела омжгйягарз в кмлрдкпрі ракзт ноавмвзт
явзц як жабджндфдлля лмокарзвлмноавмвмгм одгуйывалля, роугмвзт
ноав ноауівлзків ра гії ноавмвзт акрів в роугмвіи псдоі, які ланмвлыырщ
нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Так, алайіж галзт пкйагмвзт дйдкдлрів гмжвмйзрщ
псмокуйыварз взжлафдлля гмпйігеувалмгм нмлярря ра впралмвзрз имгм
мжлакз.
Забджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат кмела взжлафзрз
як кмкнйдкп ноавмвзт гіи пноякмвалзт ла гаоалрувалля, дсдкрзвлу одайіжауіы, мтмомлу ра жатзпр мпмбйзвмгм нмоягку ноавмвмгм одгуйывалля
роугмвзт віглмпзл, цм взоаеаєрщпя у
вігнмвіглмпрі галзт віглмпзл пзпрдкі
лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля
ра жабджндфуєрщпя лдутзйщлзк гмрозкалляк
ноавмвзт
лмок
їт
пуб’єкракз.
Дм мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат кмела віглдпрз:
1. Згіиплдлля жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат як
пакзкз пуб'єкракз роугмвзт ноавмвіглмпзл, рак і унмвлмваедлзкз гдоеавлзкз могалакз;
2. Забджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат пноякмвалд ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк;
3. Забджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат ндодгбафає лаявліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт, могаліжауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт жапмбів;
4. Пмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат вкйыфає
ракі пкйагмві дйдкдлрз як гаоалрувалля, одайіжауія, мтмомла, жатзпр ра
віглмвйдлля, цм урвмоыє її ноавмвзи
кдталіжк;
5. Напйігкмк нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат є жапрмпувалля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу;
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6. Впралмвйдлля кмкнйдкплмї пзпрдкз ноавмвзт палкуіи жа нмоухдлля жакмллмпрі.
Забджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат нмкйагаєрщпя як ла
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл –
бджнмпдодгліт уфаплзків ракзт віглмпзл, рак і ла пндуіайщлм унмвлмваедлі гдоеавлі могалз. Так, ндохмфдогмвм жакмлліпрщ, як мплмвмнмймелзи
ноавмвзи нозлузн, нмвзлла жабджндфуварзпщ ла жагайщлмгдоеавлмку оівлі жакмлмрвмоудк, хйятмк првмодлля
дсдкрзвлмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра взжлафдлля лмокарзвлмноавмвмгм кдталіжку одайіжауії впралмвйдлзт лмок, їт мтмомлз ра жатзпру. Так, омжомбйдлля номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу жукмвйдла, жмкодка,
лдмбтігліпры жабджндфзрз жакмлліпрщ
в псдоі роугмвзт віглмпзл. Взжлафдлля ла жакмлмгавфмку оівлі дсдкрзвлзт ноавмвзт лмок одгуйывалля
роугмвзт віглмпзл є мплмвмы їт одайіжауії, мтмомлз ра жатзпру, а віграк
жабджндфдлля в лзт жакмллмпрі. Пмояг іж жакмлмрвмофзк могалмк гдоеавз, жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт ноавмвіглмпзлат нмкйагаєрщпя і
ла пндуіайщлі могалз взкмлавфмї вйагз. Так, лагйяг і кмлромйщ жа гмгдоеалляк жакмлмгавпрва ном ноауы
жгіиплыырщ пндуіайщлм унмвлмваедлі
ла рд могалз ра ілпндкуії, які лд жайдеарщ у пвмїи гіяйщлмпрі віг вйаплзка абм унмвлмваедлмгм лзк могалу,
пдодг якзт удлроайщлд кіпуд нмпігає
Ддоеавла ілпндкуія ж нзралщ ноауі
(Ддоеноауі). Щд мглзк ваейзвзк
гдоеавлзк могалмк у псдоі жабджндфдлля жакмллмпрі в роугмвзт віглмпзлат є Кмкірдр нм лагйягу жа мтмомлмы ноауі, нігнмоягкмвалзи Міліпрдопрву ноауі і пмуіайщлмї нмйірзкз
Укоаїлз. Діяйщліпрщ кіпудвзт гдоеавлзт агкіліпроауіи ра оаг лаомглзт
гднурарів ракме пноякмвала ла жабджндфдлля жакмллмпрі в роугмвзт
віглмпзлат у кдеат одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз в гайужі мтмомлз ноауі,
смокувалля номгоакз жатмгів ж нзралщ бджндкз, гігієлз ноауі і взомблзфмгм пдодгмвзца, цм каырщ кіегайуждвд жлафдлля жа уфапры номспні-
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ймк, жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеалляк лмокарзвлзт акрів ном мтмомлу ноауі, впралмвйдлля квмрз гйя
нозимку ла омбмру кмймгі, ілвайігів
ла нігкмлромйщліи їк рдозрмоії. Взкмлуыфз нмкйагдлі ла лзт сулкуії
галі могалз жабджндфуырщ жакмлліпрщ
у роугмвзт віглмпзлат.
Сйіг вігжлафзрз, цм взжлафдлля
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл
пуррєвм омжхзозймпщ у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу. Так, прарря 18 номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу взжлафає, цм
прмомлакз у роугмвзт ноавмвіглмпзлат є омбмрмгавдущ ра ноауівлзк, а
пуб’єкракз, які кмеурщ боарз уфапрщ
у роугмвзт віглмпзлат, є: номсдпіилі
пнійкз, їт могаліжауії ра мб’єглалля
номспніймк, а ла ймкайщлмку оівлі
(нігнозєкпрвм, упралмва, могаліжауія,
сіжзфла мпмба омбмрмгавдущ) у оажі
вігпурлмпрі ндовзллмї номспнійкмвмї
могаліжауії війщлм мбоалі ноауівлзкакз нодгправлзкз (нодгправлзк);
омбмрмгавдущ (унмвлмваедлі нодгправлзкз (нодгправлзк) омбмрмгавуя), могаліжауії омбмрмгавуів ра їт
мб’єглалля; ілхі пуб’єкрз, взжлафдлі
узк Кмгдкпмк [1]. Такзк фзлмк, жакмлмгавдущ взжлафзвхз ноауівлзка
прмомлмы роугмвмгм гмгмвмоу, лд
вкйыфзв имгм гм пуб’єкрів, які кмеурщ боарз уфапрщ у роугмвзт віглмпзлат. Пмлярря ілхі пуб’єкрз, які
кмеурщ боарз у роугмвзт віглмпзлат
жакмлмгавудк лд взжлафдлм у номдкрі
Тоугмвмгм кмгдкпу, номрд вваеаєкм,
цм в галу кардгмоіы кмела бугд віглдпрз гдоеавлі могалз лагйягу і кмлромйы в псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Сноякмваліпрщ жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк ндодгбафає акрзвлу
уфапрщ пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл у
жабджндфдллі одайіжауії впралмвйдлзт
ноавмвзт лмок. Так, кдрмы жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат є првмодлля вжаєкмужгмгедлмпрі лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра ноавмжапрмпмвфмї ноакрзкз. Тмбрм одезк
жакмллмпрі у роугмвмку ноаві ндодг-

бафає жгіиплдлля гіяйщлмпрі пуб’єкрів
роугмвзт ноавмвіглмпзл вігнмвіглм
гм взкмг ра вкажівмк жакмлу. Забджндфзрз ракзи прал ноавмнмоягку кмела жа укмвз дсдкрзвлмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля.
Наявліпрщ вігнмвіглзт ноавмвзт,
могаліжауіилзт ра ілхзт сакрзфлзт
жапмбів є цд мглмы ваейзвмы мжлакмы жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. Взжлафдлля пзпрдкз жапмбів, жа гмнмкмгмы якзт у
cycнiйщлмку езррі вномвагеуєрщпя,
мтмомляєрщпя і у взнагку нмоухдлля
віглмвйыєрщпя жакмлліпрщ, нмжзрзвлі
мб’єкрзвлі укмвз, цм пнозяырщ нігвзцдллы оівля омжвзрку пупнійщпрва, гмбомбуру лаомгу, а ракме пндуіайщлі ыозгзфлі жапмбз і пнмпмбз,
фдодж які жабджндфуєрщпя одезк жакмллмпрі у коаїлі в ноавмвіи лаууі
взжлафаырщ як гаоалрії жабджндфдлля
жакмллмпрі [2, п. 210]. Так, жа гмнмкмгмы првмодлля пзпрдкз дсдкрзвлзт ноавмвзт жапмбів ра жатмгів у
ноавмвіи, гдкмкоарзфліи гдоеаві
кмела гаоалруварз жабджндфдлля
одезку жакмллмпрі.
Вваеаєкм, цм гм ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт ноавмвіглмпзлат нмроіблм віглмпзрз фіркд водгуйывалля ноавмвзкз
лмокакз галзт ноавмвіглмпзл, а ракме жакмлмгавфд взжлафдлля пзпрдкз
дсдкрзвлзт палкуіи жа нмоухдлля
ноавмвзт лмок в галіи псдоі, яка
мтмомляє ра жатзцає галі віглмпзлз
віг ноавмнмоухдлщ. З нмкіе ілхзт
могаліжауіилзт жапмбів жабджндфдлля
жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат
кмела взмкодкзрз жабджндфдлля
гдоеавлмгм лагйягу ра кмлромйы жа
гмрозкалляк жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат фдодж гіяйщліпрщ пндуіайщлм унмвлмваедлзт ла уд могалів,
жабджндфдлля ноавмвмї номілсмокмвалмпрі пуб’єкрів роугмвзт віглмпзл,
нігвзцдлля оівля їт ноавмпвігмкмпрі,
жабджндфдлля кмейзвмпрі кмкулікауії
кіе номспнійкакз оіжлзт оівлів рмцм.
Ваейзвмы мжлакмы нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат є взжлафдлля имгм проук-
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руоз, яка вкйыфає гаоалрувалля, одайіжауіы, мтмомлу, жатзпр ра віглмвйдлля. Так, взжлафдлі кардгмоії вжаєкмнмв’яжалі кіе пмбмы ра у пвмїи
пукунлмпрі урвмоыырщ ноавмвзи кдталіжк жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат. Помрд нмлярря
кдталіжку жабджндфдлля жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат нмродбує мпмбйзвмї увагз, цм жукмвйыє гмуійщліпрщ имгм мкодкмгм гмпйігедлля.
Напйігкмк нмоухдлля жакмллмпрі
у роугмвзт віглмпзлат є жапрмпувалля жатмгів гдоеавлмгм нозкупу. Сндузсіка нозкупу як кдрмга пмуіайщлмгм уноавйілля номявйяєрщпя у рмку,
цм ж имгм гмнмкмгмы мбкдеуєрщпя
абм йіквігуєрщпя пвмбмга сулкуімлувалля і омжвзрку мб’єкра уноавйілля
жгіглм ж уійякз уноавйілпщкмї пзпрдкз [3, п. 150]. Так, гдоеавлзи нозкуп
кмед жгіиплыварзпя взкйыфлм анаоармк нубйіфлмї вйагз гдоеавз. Пмгмгеуєкмпя ж гуккмы М. І. Сдйіла,
цмгм взоаедлля фдодж нозкуп вмйі
бійщхмпрі фйдлів пупнійщпрва ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз, мпкійщкз
віл жаплмвалзи ла ноаві, цм взкйыфає пвавіййя ж бмку гдоеавз [4, п. 14].
В. М. Лдбдгєв омжкозває жкіпр жмвліхлщмгм внйзву гдоеавз ла нозкухувалмгм фдодж мбкдедлля кардоіайщлмгм, кмоайщлмгм ра могаліжауіилмгм таоакрдоу [5, п. 46–47]. Так, фдодж
гдоеавлзи
нозкуп
вігбуваєрщпя
внйзв ла нмвдгілку йыгди, жмкодка
уфаплзків роугмвзт віглмпзл, мбкдеуыфз їт ноавмвд пралмвзцд у роугмвмку ноаві.
В ноавмвіи рдмоії проукруоу гдоеавлмгм нозкупу взжлафаырщ фдодж
ракі дйдкдлрз: пуб’єкр нозкупу (гдоеавлзи могал, имгм нмпагмві мпмбз);
жгіиплдлля пакмгм нозкупу, рмбрм
номудп внйзву вйаглмї вмйі; мб’єкр
нозкупмвмгм внйзву, рмбрм мпмба, яка
жажлає внйзву [6, п. 16]. Таку е проукруоу гдоеавлмгм нозкупу кмела
ндодлдпрз в псдоу роугмвзт віглмпзл. Вігнмвіглм пуб’єкрмк роугмноавмвмгм нозкупу взпрунаырщ гдоеавлі могалз в псдоі лагйягу ра кмлромйы роугмвзт віглмпзл, мб’єкрмк –
уфаплзкз роугмвзт віглмпзл, які жа-
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жлаырщ ракмгм вйаглмгм внйзву ра
пак номудп внйзву ла нмоухлзка.
Сйіг жвдолурз увагу, цм роугмноавмвзи нозкуп лд взжлафаєрщпя в
фзллмку жакмлмгавпрві. Помрд, ла
гмкрозлайщлмку оівлі І. М. Вагалмва
ла нігправі алайіжу таоакрдоу роугмвзт ноавмвіглмпзл ра мпмбйзвмпрди
ноавмвмгм нозкупу в имгм жагайщлмку
номяві взгійяє ракі взжлафайщлі озпз
ноавмвмгм нозкупу у роугмвмку ноаві
Укоаїлз: вмйщмвзи ра ілрдйдкруайщлзи таоакрдо, якзи номявйяєрщпя в
упвігмкйдллі ноауівлзкмк жмвліхлщмгм нозкупу ра имгм ужгмгедлля жі
пвмїк вйаплзк ра упвігмкйдллі мпмбмы лапйігків жапрмпувалля жатмгів
нозкупмвмгм таоакрдоу, омжукіллі їт
пупнійщлмї кмозплмпрі ра кдрз; жгіиплдлля имгм у псдоі пупнійщлзт віглмпзл, які водгуйщмвалі ноавмк роугмвмгм ноава; жапрмпувалля ноавмвмгм
нозкупу жгіиплыєрщпя ла нігправат, у
кдеат ра нмоягку, впралмвйдлзт лмокакз ноава у псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл; ноавмвд пралмвзцд жавегз
ілгзвігуайіжмвалд, рмбрм бугщ-якзи
внйзв ряглд як гйя ноауівлзка, рак і
гйя омбмрмгавуя мбкдедлля ноавмвмгм пралмвзца; нмрдлуіилм нозкуп
взлзкає ж кмкдлру нмфарку кмлсйікру кіе ілрдодпакз мпмбз і гдоеавз,
цм номявйяєрщпя у лдвзкмлаллі абм
лдлайделмку взкмлаллі нмкйагдлзт
ла лдї (мпмбу) мбмв’яжків; кдрмы жапрмпувалля нозкупмвзт жатмгів є
нмндодгедлля і жанмбігалля номрзноавлзт гіи у роугмвзт ноавмвіглмпзлат, нмгмйалля їт хкігйзвзт лапйігків, мтмомла пупнійщлзт віглмпзл,
цм взлзкаырщ у псдоі роугмвмгм
ноава, смокуєрщпя жкіулдлля гзпузнйілз ноауі; нозкуп у роугмвмку
ноаві у вужщкмку омжукіллі номявйяєрщпя фдодж жатмгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, жатмгз жатзпру ра жанмбіелі жатмгз. На нігправі лавдгдлзт
мжлак аврмо взжлафає ноавмвзи нозкуп у роугмвмку ноаві (у хзомкмку
омжукіллі) як жаплмвалзи ла лмокі
роугмвмгм ноава ноавмвзи внйзв ла
пуб’єкрів роугмвзт ноавмвіглмпзл, цм
мбкдеує їт ноавмвд пралмвзцд хйятмк нмжбавйдлля мкодкзт ноав фз
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нмкйагалляк ла лзт гмгаркмвзт
мбмв’яжків ж кдрмы мтмомлз ноавмнмоягку у псдоі роугмвзт ноавмвіглмпзл [7]. Поавмвзи нозкуп як лапйігмк нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат взжлафаєрщпя лмокакз жакмлу ра одайіжмвуєрщпя фдодж
ноякзи внйзв ла нмоухлзка хйятмк
мбкдедлля имгм ноавмвмгм пралмвзца. Мдрмы жапрмпувалля ракмгм ноавмвмгм внйзву є жабджндфдлля мтмомлз ра жатзпру жакмллмпрі у роугмвзт
віглмпзлат.
Пмояг іж жапрмпувалляк роугмноавмгм нозкупу жа нмоухдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат, пдодг мжлак жабджндфдлля жакмллмпрі
кмела взгійзрз впралмвйдлля кмкнйдкплмї пзпрдкз ноавмвзт палкуіи,
пноякмвалзт ла жабджндфдлля жакмллмпрі. Так, палкуії жа пвмєы ноавмвмы
нозомгмы є лдгарзвлзкз лапйігкакз
жа вфзлдлі ноавмнмоухдлля, а віграк
бдж лзт жакмлліпрщ лд кмед жабджндфуварзпя у нмвліи кіоі.
Взгійяыфз палкуії пдодг ілхзт
жатмгів нозкупу, Т. М. Лделєва взжлафає ракі їт пндузсіфлі озпз: каырщ
ла кдрі нмкаоалля ноавмнмоухлзка,
имгм взтмвалля, жагайщлу і нозварлу
нодвдлуіы, а в мкодкзт взнагкат –
віглмвйдлля нмоухдлзт ноав; нігправмы їт жапрмпувалля є ноавмнмоухдлля; їк нозракаллзи таоакрдо мбряедлля, цм взявйяєрщпя в нмкйагдллі ла нмоухлзка гмгаркмвзт
мбмв’яжків, нмжбавйдллі ноав, ілхмку
воаедллі ноавмвмгм пралмвзца; є
взоажмк нубйіфлмгм мпугу гіялщ, цм
прайз нігправмы їт жапрмпувалля; їт
ноавмва гія пноякмвала ндодгупік ла
ноавмнмоухлзка; їт жапрмпувалля
кмед ряглурз жа пмбмы взлзклдлля
пралу нмкаоалмпрі; в роугмвмку ноаві
палкуії жгдбійщхмгм каырщ улівдопайщлзи таоакрдо (вігпурля фірка кмодйяуія «нігправа жапрмпувалля – палкуія») [8]. З лавдгдлмгм взнйзває, цм
палкуіякз у роугмвмку ноаві є нозкупмві жатмгз ноавмвмгм таоакрдоу
взжлафдлі фзллзк жакмлмгавпрвмк,
які жапрмпмвуырщпя гм нмоухлзка
лмок роугмвмгм ноава як лапйігмк
имгм номрзноавлмї нмвдгілкз хйятмк

нмжбавйдлля имгм ндвлзт каилмвзт
фз мпмбзпрзт бйаг.
Салкуії гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі взжлафаырщпя взкйыфлм
Кмгдкпмк жакмлів ном ноауы ра жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків, рмгі як
палкуії кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі
впралмвйдлі лмокакз агкіліпроарзвлмгм ра козкілайщлмгм ноава і прмпуырщпя мбмт прмоіл роугмвзт ноавмвіглмпзл.
Срарря 265 Кмгдкпу жакмлів ном
ноауы, взжлафаыфз вігнмвігайщліпрщ
жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном
ноауы, впралмвйыє омжкіоз хроаслзт палкуіи гйя омбмрмгавуів жа ндодгбафдлі в ліи ноавмнмоухдлля [9].
Помдкрмк Тоугмвмгм Кмгдкпу Укоаїлз ндодгбафдлм вігнмвігайщліпрщ прмоіл роугмвзт віглмпзл в мкодкіи
клзжі 8 галмгм кмгдкпу. Так, гала
клзга пкйагаєрщпя ж гвмт гйав, якзкз
омжкдемвуєрщпя
вігнмвігайщліпрщ
ноауівлзків ра омбмрмгавуів. В гйаві
1клзгз 8 галмгм кмгдкпу взжлафаєрщпя вігнмвігайщліпрщ ноауівлзків, жмкодка вмла нмгійяєрщпя ла гзпузнйілаолу ра кардоіайщлу. Такме, жакмлмгавдущ взжлафає нмлярря роугмвмї
гзпузнйілз ра гзпузнйілаолмгм номпрунку гйя дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм
одгуйывалля галзт ноавмвіглмпзл,
смокуйыє нігправз ра укмвз нозряглдлля ноауівлзка гм гзпузнйілаолмї
вігнмвігайщлмпрі, взжлафає ндодйік
гзпузнйілаолзт пряглдлщ, які жапрмпмвуырщпя гм ноауівлзків жа вфзлдлля лзкз гзпузнйілаолзт номпрунків,
жмкодка ракзкз є жауваедлля, гмгала
і жвійщлдлля. Взжлафзв жакмлмгавдущ
у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу і нмоягмк жапрмпувалля ракзт пряглдлщ ра
могалз, які їт жапрмпмвуырщ. Пмояг іж
гзпузнйілаолзкз палкуіякз гйя
ноауівлзків, номдкр Тоугмвмгм кмгдкпу ндодгбафає кардоіайщлі, взжлафаыфз нігправз ра нмоягмк їт жапрмпувалля, омжкіоз. Помдкр Тоугмвмгм
кмгдкпу ндодгбафає ракме, ж-нмкіе
ілхмгм, укйагдлля нзпщкмвмгм гмгмвмоу ном нмвлу кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ. Такме, мпмбйзвзк взгмк
палкуіи у номдкрі Тоугмвмгм кмгдкпу
взжлафдлм кмйдкрзвлу кардоіайщлу
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вігнмвігайщліпрщ. В гйаві 2 клзгз 8
номдкру Тоугмвмгм кмгдкпу Укоаїлз
взжлафдлм нігправз ра укмвз вігнмвігайщлмпрі омбмрмгавуів. Змкодка,
кмгдкп взжлафає, цм омбмрмгавдущ,
нмпагмві мпмбз омбмрмгавуя – ыозгзфлмї мпмбз, взллі у нмоухдллі
лмок роугмвмгм жакмлмгавпрва, лдвзкмлаллі укмв кмйдкрзвлзт гмгмвмоів
і кмйдкрзвлзт угмг, нозрягуєрщпя гм
гзпузнйілаолмї, кардоіайщлмї, агкіліпроарзвлмї фз козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі жгіглм іж жакмлмк. Далзк
номдкрмк взжлафдлм нігправз гйя
жапрмпувалля гм омбмрмгавуя хроаслзт палкуіи ра їт омжкіоз, а ракме
кардоіайщлу вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя жа хкмгу, жанмгіялу каилу
ноауівлзка, лдвзкмлалля мбмв’яжків
цмгм лагалля ноауівлзкмві кардоіайщлзт бйаг і нмпйуг ра в ілхзт взнагкат, впралмвйдлзт узк Кмгдкпмк,
жакмлмк абм роугмвзк гмгмвмомк.
Окодка прарря номдкру взжлафає вігнмвігайщліпрщ омбмрмгавуя жа жанмгіялля кмоайщлмї хкмгз, вігнмвіглм гм
узвійщлмгм жакмлмгавпрва. Вваеаєкм,
цм рака взжлафдліпрщ ноавмвзт палкуіи у роугмвмку ноаві бджжандодфлм
пнозярзкд жабджндфдллы жакмллмпрі у
роугмвзт віглмпзлат.
Такме, палкуії жа нмоухдлля взкмг жакмлмгавпрва ном ноауы ра ном
мтмомлу ноауі взжлафдлі у праррі 41
Кмгдкпу Укоаїлз ном агкіліпроарзвлі
ноавмнмоухдлля. Змкодка гала прарря ндодгбафає агкіліпроарзвлі палкуії
жа лапрунлі ноавмнмоухдлля: нмоухдлля впралмвйдлзт рдокілів взнйарз ндлпіи, прзндлгіи, жаомбірлмї нйарз, взнйара їт лд в нмвлмку мбпяжі,
рдокілу лагалля нмпагмвзкз мпмбакз
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи
лджайделм віг смокз вйаплмпрі ра
сіжзфлзкз мпмбакз - нігнозєкуякз
ноауівлзкак, у рмку фзпйі кмйзхлік,
ла їтлы взкмгу гмкукдлрів прмпмвлм
їт роугмвмї гіяйщлмпрі ла галмку нігнозєкпрві, в упралмві, могаліжауії фз у
сіжзфлмї мпмбз - нігнозєкуя, лдмбтіглзт гйя нозжлафдлля ндлпії (ном
прае, жаомбірлу нйару рмцм), взжлафдлмгм Закмлмк Укоаїлз «Пом жвдолдлля гомкагял», абм лагалля жажла-
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фдлзт гмкукдлрів, цм кіпрярщ лдгмпрмвіолі галі, нмоухдлля рдокілу
номвдгдлля ардпрауії омбмфзт кіпущ
жа укмвакз ноауі ра нмоягку її номвдгдлля, а ракме ілхі нмоухдлля
взкмг жакмлмгавпрва ном ноауы, сакрзфлзи гмнупк ноауівлзка гм омбмрз
бдж мсмокйдлля роугмвмгм гмгмвмоу
(кмлроакру), гмнупк гм омбмрз ілмждкуя абм мпмбз бдж гомкагялпрва ра
мпіб, прмпмвлм якзт нозилярм оіхдлля ном мсмокйдлля гмкукдлрів гйя
взоіхдлля нзралля цмгм лагалля
прарупу біедлуя, ла укмват роугмвмгм
гмгмвмоу (кмлроакру) бдж гмжвмйу ла
жапрмпувалля ноауі ілмждкуя абм мпмбз бдж гомкагялпрва, нмоухдлля
впралмвйдлмгм нмоягку нмвігмкйдлля
(лагалля ілсмокауії) удлроайщлмку
могалу взкмлавфмї вйагз, цм одайіжує
гдоеавлу нмйірзку у псдоі мтмомлз
ноауі, ном лдцаплзи взнагмк ла взомблзурві, нмоухдлля впралмвйдлзт
жакмлмк гаоалріи ра нійщг ноауівлзкак, які жайуфаырщпя гм взкмлалля
мбмв’яжків, ндодгбафдлзт жакмлакз
Укоаїлз «Пом віипщкмвзи мбмв’яжмк і
віипщкмву пйуебу», «Пом айщрдоларзвлу (лдвіипщкмву) пйуебу», «Пом
кмбійіжауіилу ніггмрмвку ра кмбійіжауіы». Срарря 41.1 галмгм кмгдкпу взжлафає хроаслі палкуії жа утзйдлля
мпіб, які нодгправйяырщ вйаплзків абм
унмвлмваедлі лзкз могалз фз номспнійкз абм ілхі унмвлмваедлі роугмвзк кмйдкрзвмк могалз, нодгправлзків роугмвзт кмйдкрзвів віг уфапрі в
ндодгмвмоат цмгм укйагдлля, жкілз
фз гмнмвлдлля кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу, угмгз, укзплд нмоухдлля впралмвйдлмгм жакмлмгавпрвмк промку нмфарку ндодгмвмоів абм лджабджндфдлля
омбмрз кмкіпіи ж нодгправлзків прмоіл фз нозкзолзт кмкіпіи у взжлафдлзи прмомлакз ндодгмвмоів промк. А
Сраррі 41-2 ра 41-3 взжлафаырщ
хроаслі палкуії жа нмоухдлля фз
лдвзкмлалля кмйдкрзвлмгм гмгмвмоу,
угмгз ра лдлагалля ілсмокауії гйя
вдгдлля кмйдкрзвлзт ндодгмвмоів і
жгіиплдлля кмлромйы жа взкмлалляк
кмйдкрзвлзт гмгмвмоів, угмг [10].
Взжлафдлі палкуії жа нмоухдлля роугмвмгм ноава і Козкілайщлзк кмгдк-

Поняття та ознаки забезпечення законності у трудових відносинах
пмк Укоаїлз, жмкодка, прарря 172
Козкілайщлмгм кмгдкпу взжлафає палкуії жа гоубд нмоухдлля жакмлмгавпрва ном ноауы, а в праррі 173 Козкілайщлмгм кмгдкпу взжлафдлм жатмгз
ноавмвмгм нозкупу жа гоубд нмоухдлля угмгз ном ноауы. Такме, гм
козкілайщлм каоалзт гіялщ, жа які
козкілайщлзк кмгдкпмк взжлафдлм
палкуії віглдпдлм нозкухувалля гм
уфапрі у проаику абм ндодхкмгеалля
уфапрі у проаику ра лдвзнйара жаомбірлмї нйарз, прзндлгії, ндлпії фз ілхзт
упралмвйдлзт жакмлмк взнйар (праррі
174-175
Козкілайщлмгм
кмгдкпу
Укоаїлз) [11]. Сйіг вігжлафзрз, цм
взцдлавдгдлі ноавмві лмокз нмкйзкалі жабджндфуварз жакмлліпрщ у роугмвзт віглмпзлат, хйятмк взжлафдлля кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі жа її
нмоухдлля.

Такзк фзлмк, впралмвйдлі мжлакз
галмгм ноавмвмгм нмлярря взжлафаырщ жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат як гіяйщліпрщ
пуб’єкрів роугмвмгм ноава, гм якзт
номдкрмк Тоугмвмгм кмгдкпу віглдпдлм і гдоеавлі могалз, пноякмвалу ла
нозвдгдлля роугмвзт ноавмвіглмпзл
у сакрзфлу вігнмвігліпрщ ж роугмвзк
жакмлмгавпрвмк фдодж ноавмві, могаліжауіилі ра ілхі сакрзфлі жапмбз, які
мтмомляырщпя лмокакз гдоеавлмгм
нозкупу. Ндгмпрарлє ноавмвд одгуйывалля галзт ноавмвіглмпзл првмоыє ндодхкмгз гйя дсдкрзвлмгм жабджндфдлля у лзт жакмллмпрі, цм вігнмвіглм нмпйабйыє жагайщлзи одезк
жакмллмпрі в ноавмвіи гдоеаві.
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Дахуріл І. В. Пмлярря ра мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпз-

У праррі взжлафдлм нмлярря жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат. Рмжкозрм мжлакз жабджндфдлля жакмллмпрі у роугмвзт віглмпзлат.
Кйюфмві пймва: жабджндфдлля, жакмлліпрщ, роугмві віглмпзлз, ноауя, ноауівлзк.
Дахурзл И. В. Пмлярзд з нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвыт мрлмхдлзят
В прарщд мнодгдйдлм нмлярзд мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят.
Рапкошрм нозжлакз мбдпндфдлзя жакмллмпрз в роугмвшт мрлмхдлзят.
Кйюфдвыд пймва: мбдпндфдлзд, жакмллмпрщ, роугмвшд мрлмхдлзя, роуг, оабмрлзк.
Dashutin I. Concepts and signs of ensuring legality in labor relations
In the article defined the concept of ensuring legality in labor relations. The signs of
ensuring legality in labor relations are revealed.
Key words: security, legality, labor relations, labor, employee.
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Система гарантій правового
регулювання соціального забезпечення
публічної служби в Україні
Гаоалрії ноавмвмгм одгуйывалля
пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї
пйуебз є жапмбмк нігвзцдлля нодпрзеу номсдпії нубйіфлмгм пйуебмвуя
ра кмкндлпауієы лзжщкмгм оівля
мнйарз роугмвмї гіяйщлмпрі, цм жабджндфує
кмлкуодлрмпномкмеліпрщ
вігнмвіглзт вакалпіи ла озлку ноауі.
Тдмодрзфлд впралмвйдлля взгів гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз
в Укоаїлі є акруайщлзк ж мгйягу ла
лдмбтігліпрщ првмодлля лайделмгм
ноакрзфлмгм нігґоулря гйя одайіжауії
нубйіфлзкз пйуебмвуякз пвмїт ноав,
пвмбмг ра мбмв’яжків як уфаплзка
роугмвзт віглмпзл, а ракме як йыгзлз і гомкагялзла. Лзхд жа укмвз
впралмвйдлля ракзт мплмв, гдоеава
кмед вваеарзпщ ноавмы ра пмуіайщлмы, мпкійщкз ыозгзфлд жакоінйдлля
гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля пвігфзрщ ном
її гмрмвліпрщ ыозгзфлм жабджндфзрз
ноава ра ілрдодпз нубйіфлзт пйуебмвуів. В пвмы фдогу, увага лаукмвуів
гм галмгм нзралля улдкмейзвзрщ
пзруауії, жа якзт гдоеавлі нійщгз фз

нозвійдї бугурщ лдоівлмкіолм омжнмгійярзпщ кіе оіжлзкз пуб’єкракз нубйіфлмї пйуебз, а ракме гмжвмйзрщ
нмжбурзпщ лдгарзвлзт лапйігків оагялпщкмї лмкдлкйаруолмї ноакрзкз,
жа якмї нійщгакз кмозпруырщпя йзхд
вдотлі цабйі нмпагмвуів. Опкійщкз
взгз гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі ла пщмгмглі є
гмпйігедлзкз лдгмпрарлщм, жвдолдлля гм алайіжу галмгм нзралля ракме є
гмуійщлзк.
Гаоалріякз ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі є ндодгбафдлі
лмокакз
жакмлмгавпрва
жмбмв’яжалля гдоеавз лагарз нубйіфлмку пйуебмвуы кмейзвіпрщ взкмозпрарз пвмї кмкндлпауіилі ндодвагз, у
нмоівляллі ж ілхзкз кардгмоіякз
ноауівлзків, жа взкмлалля якзт вмла
лдпд вігнмвігайщліпрщ.
Алайіж прарди Оплмвлмгм Закмлу
лахмї гдоеавз номгдкмлпроував, цм
як і у бугщ-якіи псдоі пупнійщлзт
віглмпзл, сулгакдлрайщлі гаоалрії
жакоінйдлм пакд у жкіпрі лмок Кмл-
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прзрууії Укоаїлз. Хмфа жакмлмгавдущ
мндоує рдокілмймгієы вігкіллмы віг
нмлярря «пмуіайщлд жабджндфдлля»,
алайіж взгійдлзт лакз прарди галмгм
гмкукдлру жапвігфзв таоакрдоліпрщ
кмлпрзрууіилзт гаоалріи гмпйігеувалмку ілпрзруру.
Дйя гмпйігедлля пндуіайщлзт гаоалріи лдмбтіглзк є жапрмпувалля
кмкнйдкплмгм нігтмгу, якзи нмйягає
у алайіжі лмок акрів жакмлмгавпрва,
які водгуйщмвуырщ сулкуімлувалля
мкодкзт дйдкдлрів нубйіфлмї пйуебз,
цм гмжвмйзрщ жгіиплзрз смокуйывалля ла їт мплмві єгзлмї пзпрдкз.
Звдораыфзпщ гм лаукмвмї йірдоаруоз, Г. М. Бійдущка ра М. В. Тоубіла
ноз алайіжі нзралля гаоалріи пмуіайщлмгм жабджндфдлля гдоеавлзт пйуебмвуів [1, п. 22] жгіиплзйз нмпзйалля ндодйік взгів пмуіайщлмгм жабджндфдлля, жажлафдлзи у Рмжгійі VI
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу» віг 10.12.2015 № 889-VIII [2]. В
пвмы фдогу О. С. Вдоба [3, п. 168170], гмпйігеуыфз гаоалрії пмуіайщлмгм жабджндфдлля віипщкмвмпйуебмвуів алаймгіфлзк фзлмк жгіиплзв
алайіж лмок Закмлу Укоаїлз «Пом
пмуіайщлзи і ноавмвзи жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів їт пікди»
віг 20.12.1991 № 2011-XII [4]. Такі
нігтмгз вфдлзт гмжвмйяырщ лак жомбзрз взплмвмк, цм пзпрдку пндуіайщлзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля
пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї
пйуебз в Укоаїлі пралмвйярщ ндодгбафдлі лмокакз Закмлів Укоаїлз
«Пом
гдоеавлу
пйуебу»
віг
10.12.2015 № 889-VIII [2], «Пом номкуоаруоу» віг 14.10.2014 № 1697-VII
[5], «Пом Науімлайщлу нмйіуіы» віг
02.07.2015 № 580-VIII [6], «Пом гзнймкарзфлу пйуебу» віг 20.09.2001
№ 2728-III [7], «Пом пугмупроіи і
праруп пуггів» віг 02.06.2016 № 1402VIII [8], «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи
жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів
їт пікди» віг 20.12.1991 № 2011-XII
[4] жмбмв’яжалля гдоеавз лагарз нубйіфлмку пйуебмвуы кмейзвіпрщ
одайіжуварз пвмє ноавм ла кмкндлпауіилі ндодвагз, у нмоівляллі ж ілхзкз кардгмоіякз ноауівлзків.
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Такзк фзлмк, кдоуыфзпщ взплмвкакз, які кз жомбзйз у номудпі гмпйігедлля пурлмпрі пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі,
в мплмві пндуіайщлзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі
ндодбуваырщ лапрунлі гоунз жатмгів:
1) кардоіайщлі; 2) нмбурмві; 3) номсдпіилі; 4) ндлпіилі; 5) одабійірауіилі;
6) одкодауіилі; 7) озруайщлі; 8) кмкндлпауіилі; 9) мтмомллі.
Пігпукмвуыфз гмпйігедлля нзралля гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі, лакз впралмвйдлм акруайщліпрщ їт омжнмгійу ла
лапрунлі взгз:
1. Кмлпрзрууіилі гаоалрії - жажлафдлзи взг пралмвйярщ ноавмві жапмбз,
впралмвйдлі гдоеавмы у жкіпрі кмлпрзрууіилзт лмок, цм жабджндфуырщ
ноавм нубйіфлзт пйуебмвуів одайіжуварз пвмє ноавм ла кмкндлпауіилі
ндодвагз, у нмоівляллі ж ілхзкз кардгмоіякз ноауівлзків. Вігжлафзкм,
цм мкодкі гаоалрії є вмглмфап і кмлпрзрууіилзкз, і пндуіайщлзкз, мпкійщкз вігнмвіглі ноавзйа буйз нозилярі в акрат пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва ла мплмві кмлпрзрууіилзт лмок.
Тмку, у кдеат галмгм оіжлмвзгу взгійзкм йзхд рі, цм каырщ сулгакдлрайщлу омйщ і внйзв ла жлафлм хзохд
кмйм пупнійщлзт віглмпзл:
1) гаоалрія ноава ла пмуіайщлд
жабджндфдлля жа оатулмк проатмвзт
влдпків гомкагял, нігнозєкпрв, упралмв і могаліжауіи, а ракме быгедрлзт
ра ілхзт гедодй;
2) гаоалрія гмпрарлщмгм езррєвмгм оівля нубйіфлмгм пйуебмвуя ра
фйдлів имгм пік'ї.
2. Сндуіайщлі гаоалрії – лзкз є
ноавмві жапмбз, впралмвйдлі гдоеавмы у гзпнмжзуіят лмок Закмлів
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу»,
«Пом номкуоаруоу», «Пом Науімлайщлу нмйіуіы», «Пом гзнймкарзфлу
пйуебу», «Пом пугмупроіи і праруп
пуггів», «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи
жатзпр жі жкіпру Кмлпрзрууії Укоаїлз:
1) кардоіайщлі гаоалрії; 2) нмбурмві
гаоалрії;
3) номсдпіилі
гаоалрії;
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4) ндлпіилі гаоалрії; 5) одабійірауіилі
гаоалрії;
6) одкодауіилі
гаоалрії;
7) озруайщлі гаоалрії; 8) кмкндлпауіилі гаоалрії; 9) мтмомллі гаоалрії.
Кмлпрзрууіилі гаоалрії вед буйз
гдрайщлм номалайіжмвалі лакз у галіи
омбмрі, рмку вваеаєкм гмуійщлзк
нігпукуварз гмпйігедлля галмгм нзралля хйятмк взгійдлля мжлак галмгм взгу: 1) їт впралмвйдлля у жкіпрі
кмлпрзрууіилзт лмок; 2) губйывалля
мкодкзт гаоалріи у жкіпрі лмок пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва; 3) взфдонлзи ра мбкдедлзи таоакрдо галзт
гаоалріи; 4) кмейзвіпрщ нмхзодлля
галзт гаоалріи ла ілхі кардгмоії ноауівлзків.
Алайіж пндуіайщлзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі омжнмфлдкм іж кардоіайщлзт. Мардоіайщлі гаоалрії нмйягаырщ у взнйарі лагбавмк, гмнйар, нодкіи, взлагмомг, гмнмкмгз рмцм. Наявліпрщ ракмї
гоунз кмед првмозрз тзблд воаедлля рмрмелмпрі пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлзт пйуебмвуів ра їт
кардоіайщлмгм жабджндфдлля, айд вмлз
впд е таоакрдозжуырщпя пуррєвзкз
вігкіллмпрякз, мпкійщкз мнйара ноауі
жгіиплыєрщпя ж кдрмы взнйарз жаомбірку жа взкмлалу омбмру. Алайіж
лмок фзллмгм жакмлмгавпрва жапвігфує, цм в уіймку кмкнйдкп кардоіайщлзт гаоалріи гйя кмелмгм оіжлмвзгу нубйіфлзт пйуебмвуів є ілгзвігуайщлзк. Щмгм мкодкзт оіжлмвзгів
(ланозкйаг, гдоеавлзт пйуебмвуів),
кардоіайщлі гаоалрії пкйагаырщ іж жатмгів прзкуйывалля, бйзжщкзт жа
пурліпры гм кардоіайщлмгм жабджндфдлля, ра гмнмкмгз гйя взоіхдлля
пмуіайщлм-нмбурмвзт нзралщ [2]. В
пвмы фдогу, кардоіайщлі гаоалрії ноауівлзків гзнймкарзфлзт упралмв
вкйыфаырщ мкоік вед вігжлафдлзт,
гомхмву гмнмкмгу фйдлак пікди жа
жвійщлдлля ж омбмрз у жв'яжку ж гмвгмрдокілмвзк вігоягедлляк [7]. Тмку жомбзкм взплмвмк, цм кардоіайщлі
гаоалрії пмуіайщлмгм жабджндфдлля
каырщ жамтмфувайщлзи жкіпр, а їт
лагалля нмв’яжуєрщпя у рмку фзпйі и
ж лдмбтігліпры кмкндлпуварз лзжщ-

кзи оівдлщ мнйарз ноауі ра мбкдедлля нубйіфлзт пйуебмвуів у ноават в
нмоівляллі іж ілхзкз кардгмоіякз
ноауівлзків.
Пмбурмві гаоалрії вкйыфаырщ у
рмку фзпйі и кмлпрзрууіилу гаоалріы
цмгм жабджндфдлля езрймк ра нмкоацдлля езрймвзт укмв. Такзи жапіб
нм пурі є таоакрдолзк гйя упіт оіжлмвзгів нубйіфлзт пйуебмвуів, номрд у
оіжлзт смокат – лагалля бджвігпмркмвмгм кодгзру, лагалля пйуебмвмгм
езрйа, пнозялля нмкоацдллы езрймвзт укмв рмцм. Айд галзи взг
вкйыфає жлафлм хзохзи кмкнйдкп
гаоалріи, мпкійщкз нмбурмві гаоалрії
цмгм кмелмгм мкодкмгм взгу нубйіфлзт пйуебмвуів каырщ пвмї мпмбйзві
смокз. Алайіж фзллмгм жакмлмгавпрва жапвігфзв, цм лаигдрайщліхд нмбурмві гаоалрії одгйакдлрмвалі гйя віипщкмвмпйуебмвуів, мпкійщкз гм лзт
віглдпдлм у рмку фзпйі и номгмвмйщфд, одфмвд ра ілхі лд таоакрдолі гйя
ілхзт нубйіфлзт пйуебмвуів взгз
жабджндфдлля ла кхрайр ндохмфдогмвмгм нмоягку лагалля кіпуя у жагайщлммпвірліт ра гмхкійщлзт лавфайщлзт жакйагат і гзряфзт мжгмомвфзт
рабмоат гйя їт гірди, бджмнйарлд ндодвдждлля каила у оажі ндодїжгу,
ндохмфдогмвд впралмвйдлля кваорзолмгм рдйдсмлу рмцм [4]. Тмбрм, гм
нмбурмвзт гаоалріи ваорм віглдпрз
увдпщ кмкнйдкп жатмгів, пноякмвалзи
ла жагмвмйдлля езрймвзт ра мпвірліт
номбйдк нубйіфлзт пйуебмвуів и
фйдлів їт пікди, у рмку фзпйі нзралля
езрйа, мбйахрувалля, мпвірз гірди
рмцм.
Якцм нмбурмві гаоалрії прмпуырщпя нзралщ, нмв’яжалзт іж ілгзвігуайщлзкз мпмбзпрзкз нмродбакз, рм взоіхдллы номбйдк жабджндфдлля омбмфзт кіпущ нубйіфлзт пйуебмвуів
пнозяє жакоінйдлля кмкнйдкпу номсдпіилзт гаоалріи. Дм ракзт лакз
хйятмк алайіжу лмок фзллмгм жакмлмгавпрва жмкодка віглдпдлм лагалля
омбмфмгм кіпуя, цм вігнмвігає взкмгак мтмомлз ноауі, жабджндфдлля упіка лдмбтіглзкз жапмбакз гйя жгіиплдлля пйуебмвзт сулкуіи, жабджндфдлля жапмбакз, лдмбтіглзкз гйя
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жгіиплдлля пйуебмвзт мбмв’яжків,
жабджндфдлля смокмы, яка вігнмвігає
впралмвйдлзк пралгаорак рмцм. Дйя
нозкйагу лавдгдкм гаоалрії пуггівпщкмгм номсдпіилмгм жабджндфдлля –
жгіглм лмок Закмлу Укоаїлз «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів» віг
02.06.2016 № 1402-VIII [8] пуггі лагійяырщпя гаоалрієы жабджндфдлля жа
оатулмк кмхрів Ддоеавлмгм быгедру
Укоаїлз калрієы, лагоуглзк жлакмк,
а ракме мкодкзк кабілдрмк, омбмфзк
кіпудк ра лдмбтіглзкз гйя омбмрз
жапмбакз. В галмку взнагку, номсдпіилд жабджндфдлля пуггів є нмкажмвзк, агед вкйыфає ноакрзфлм впі
гмпрунлі нубйіфлзк пйуебмвуяк взгз номсдпіилзт гаоалріи пмуіайщлмгм
жабджндфдлля. Дйя нмоівлялля, Закмл
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» віг
14.10.2014 № 1697-VII [5] вжагайі лд
кіпрзрщ емглзт гаоалріи номсдпіилмгм жабджндфдлля. Помрд, лд жваеаыфз
ла лдмглмжлафліпрщ жапрмпувалля,
іплувалля галмї гоунз жапвігфує впдбіфлзи таоакрдо гаоалріи пмуіайщлмгм
жабджндфдлля нубйіфлзт апндкрів. У
галмку кмлрдкпрі нубйіфла пйуеба
якіплм вігоіжляєрщпя віг нозварлмї
псдоз, мпкійщкз ноауівлзкак гаоалруєрщпя жабджндфдлля мгоажу ла нмбурмвмку ра номсдпіилмку оівлят.
Пдлпіилі гаоалрії ракме мглмфаплм є і кмлпрзрууіилзкз, і пндуіайщлзкз. Далзи оіжлмвзг лакз віглдпдлм пакд гм пндуіайщлмї гоунз ж мгйягу ла мпмбйзвзи нмоягмк омжоатулку
ра лаоатувалля ндлпіи нубйіфлзт
пйуебмвуів. Дйя нозкйагу лавдгдкм
гаоалрії ндлпіилмгм жабджндфдлля
ноауівлзків номкуоаруоз: номкуомоз
каырщ ноавм ла ндлпіилд жабджндфдлля жа взпйугу омків лджайделм віг
віку жа лаявлмпрі ла гдлщ жвдолдлля
взпйугз омків; ндлпія нозжлафаєрщпя
в омжкіоі 60 вігпмрків віг пукз їтлщмї
кіпяфлмї фзллмї жаомбірлмї нйарз, гм
якмї вкйыфаырщпя впі взгз мнйарз
ноауі, ж якмї буйм пнйафдлм єгзлзи
влдпмк ла жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд пмуіайщлд проатувалля; жа ндлпімлдоакз і фйдлакз їтліт пікди жбдоігаырщпя нійщгз і гаоалрії пмуіайщлмгм жатзпру; у взжлафдлзт жакмлмк
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взнагкат лдноауджгарлзк фйдлак
пік’ї номкуомоа абм пйігфмгм, які буйз
ла имгм урозкаллі ла кмкдлр пкдорі,
нозжлафаєрщпя ндлпія у жв’яжку ж
вроармы гмгувайщлзка [5]. Алайіжуыфз жажлафдлі гаоалрії кмела жомбзрз
взплмвмк, цм ндлпіилд жабджндфдлля
нубйіфлзт пйуебмвуів вігоіжляєрщпя
нмоягкмк лаоатувалля и омжкіоакз,
взтіг ла ндлпіы лд нмв’яжуєрщпя іж
лапралляк впралмвйдлмгм жакмлмк
віку, а ла ндлпіилд жабджндфдлля кмеурщ нодрдлгуварз у рмку фзпйі и
фйдлз пікди нубйіфлзт пйуебмвуів.
Цд є пвігфдлляк мпмбйзвмгм таоакрдоу ндлпіилзт гаоалріи галмї кардгмоії
ноауівлзків, які ракме є гмгаркмвзкз
нодсдодлуіякз вжакіл лаявлзт мбкдедлщ ноав ра ілрдодпів галмї кардгмоії мпіб у нмоівляллі іж нодгправлзкакз ілхзт номсдпіи.
Рдабійірауіилі гаоалрії, як і нмндодглі омжгйялурі, ракме жлаихйз
пвмє вігмбоаедлля і у лмокат пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва, і ла кмлпрзрууіилмку оівлі. Їт пралмвзрщ бджкмхрмвлд кдгзфлд мбпйугмвувалля нубйіфлзт пйуебмвуів ра фйдлів їт пікди.
Бйзжщкзкз жа пурліпры гм галмгм
взгу гаоалріи є одкодауіилі, які нмйягаырщ у жабджндфдллі паліраолмкуоморлмгм мжгмомвйдлля нубйіфлзт
пйуебмвуів ра фйдлів їтліт пікди.
Нанозкйаг, у кмлрдкпрі ноауівлзків
гзнймкарзфлмї пйуебз мбзгва взгз
гаоалріи жакоінйдлм у жкіпрі мглієї
праррі – праррі 37 Закмлу Укоаїлз
«Пом гзнймкарзфлу пйуебу» віг
20.09.2001 № 2728-III [7]. Тме, одабійірауіилі ра одкодауіилі гаоалрії лд
нмв’яжалі бджнмпдодглщм іж роугмвмы
гіяйщліпры нубйіфлзт пйуебмвуів,
номрд пнозяырщ лайделмку взкмлаллы лзкз пвмїт роугмвзт сулкуіи.
Напрунла
гоуна
гаоалріи
нмв’яжала іж взфдонлзк ндодйікмк
взгів нубйіфлмї пйуебз, гіяйщліпрщ
якзт вкйыфає жагомжз езрры ра жгмомв’ы. Рзруайщлзкз гаоалріякз жабджндфуырщпя лд бджнмпдодглщм нубйіфлі пйуебмвуі, а фйдлз їт пікди ла
взнагмк жагзбдйі ракзт мпіб ніг фап
взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків.
Нанозкйаг, жгіглм фапрзлз 2 праррі
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84 Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» віг 14.10.2014 № 1697-VII [5],
нмтмвалля номкуомоа, якзи жагзлув у
жв’яжку ж взкмлалляк пйуебмвзт
мбмв’яжків, абм жвійщлдлмгм ж нмпагз,
якзи нмкдо влапйігмк жанмгіялля
рійдплзт ухкмгедлщ абм ілхмї хкмгз
жгмомв’ы, нмв’яжалзт ж взкмлалляк
пйуебмвзт мбмв’яжків, жгіиплыєрщпя
жа оатулмк кмхрів, цм взгійяырщпя
могалак номкуоаруоз. Дала гаоалрія
нмйягає у лагаллі гмнмкмгз фйдлак
пік’ї нубйіфлмгм пйуебмвуя у псдоі
озруайщлзт нмпйуг. Злафлмы кіомы
взгійяєрщпя пдодг нмгіблзт лмок
гаоалрія, жакоінйдла фапрзлмы 2 праррі 103 Закмлу Укоаїлз «Пом Науімлайщлу нмйіуіы» віг 02.07.2015 №
580-VIII [6], жгіглм якмї мпмба, у якмї
мгзл іж барщків фз упзлмвйывафів був
нмйіудипщкзк ра жагзлув фз взжлалзи
пугмк бджвіплм вігпурлщмы мпмбмы
ніг фап взкмлалля лзк пйуебмвзт
мбмв’яжків, кає ноавм впруну нмжа
кмлкуопмк жа мпмбзпрзк взбмомк
пндуіайщлмпрі гм гдоеавлзт і кмкулайщлзт взцзт ра номсдпіилмрдтліфлзт лавфайщлзт жакйагів Укоаїлз гйя лавфалля жа оатулмк кмхрів
гдоеавлмгм і кіпудвзт быгедрів.
Тмбрм, гала гоуна гаоалріи пноякмвала ла лагалля гмгаркмвмї гмнмкмгз
фйдлак пікди нубйіфлзт пйуебмвуів
ніпйя їт жагзбдйі, нмв’яжалмї іж взкмлалляк пйуебмвзт мбмв’яжків.
Дйя омжукілля пурлмпрі гоунз
кмкндлпауіилзт гаоалріи жвдолдкмпя
гм лмокз праррі 141 Закмлу Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів» віг
02.06.2016 № 1402-VIII [8], жгіглм
якмї мбмв’яжкмвд гдоеавлд проатувалля езрря і жгмомв’я пуггів жгіиплыєрщпя жа оатулмк кмхрів Фмлгу
пмуіайщлмгм проатувалля віг лдцаплзт взнагків ла взомблзурві ра номсдпіилзт жатвмоывалщ Укоаїлз. Тмбрм, кмкндлпауіилзкз гаоалріякз є
врійдлля ноава ла вігхкмгувалля
нубйіфлзк пйуебмвуяк хкмгз жгмомв’ы ра жбзрків, мрозкалзт ніг фап
взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків.
Опраллщмы гоунмы гаоалріи є
мтмомллі, які лагаырщпя йзхд взкйыфлмку ндодйіку нубйіфлзт пйуе-

бмвуів жа лаявлмпрі жагомжз їт езрры
ра жгмомв’ы. Поавм ла гдоеавлу мтмомлу каырщ жмкодка пуггі. Звдолдкм
увагу, цм мкоік впралмвйдлля одезку мтмомлз пуггів ра фйдлів їт пікди,
жгіглм фапрзлз 3 праррі 140 Закмлу
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп
пуггів» віг 02.06.2016 № 1402-VIII
[8] пуггя ракме кає ноавм ла жабджндфдлля жапмбакз жатзпру, які имку
лагаырщпя Сйуебмы пугмвмї мтмомлз.
Тмбрм, нубйіфлзк пйуебмвуяк лагаырщпя гаоалрії як лагалля жатзпру
кмкндрдлрлзкз
ноавммтмомллзкз
проукруоакз, рак і пакмпріилм хйятмк мрозкалля гмжвмйу ла нозгбалля, взгафу, мбйік, жбдоігалля ра жапрмпувалля вмглднайщлмї жбомї, бмєнознапів гм лдї фз пндуіайщлзт жапмбів ілгзвігуайщлмгм жатзпру.
Пігпукмвуыфз гмпйігедлля пндуіайщлзт гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі, взгійзкм їт
лапрунлі мжлакз: 1) жакоінйдлля у
жкіпрі лмок Закмлів Укоаїлз «Пом
гдоеавлу пйуебу», «Пом номкуоаруоу», «Пом Науімлайщлу нмйіуіы»,
«Пом гзнймкарзфлу пйуебу», «Пом
пугмупроіи і праруп пуггів», «Пом
пмуіайщлзи і ноавмвзи жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів їт пікди»;
2) жабджндфдлля упщмгм кмкнйдкпу
гаоалріи, які пнозярзкурщ омжвзрку
пйуебмвуя як номсдпімлайа ра мпмбзпрмпрі, ра жатзцдлмпрі ілрдодпів
фйдлів їт пікди; 3) пноякувалля ла
кмкндлпувалля мбкдедлщ нубйіфлзт
пйуебмвуів у ноават в нмоівляллі іж
ілхзкз кардгмоіякз ноауівлзків.
Такзк фзлмк, гаоалрії ноавмвмгм
одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в Укоаїлі є у
уіймку лмвзк ілпрзрурмк вірфзжлялмгм ноава, якзи таоакрдозжуєрщпя лзжщкзк оівлдк лаукмвмї увагз. Вмглмфап, гмпйігедлля пурлмпрі галмгм нмлярря гмжвмйяє жомбзрз взплмвмк ном
имгм жакоінйдлля у лмокат вірфзжлялмгм жакмлмгавпрва, у рмку фзпйі Оплмвлмгм Закмлу. Алайіж вірфзжлялмгм
жакмлмгавпрва жапвігфзв, цм гаоалрії
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм
жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз жа-
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коінйдлм ла гвмт оівлят – кмлпрзрууіилмку ра пндуіайщлмку. Кмлпрзрууіилзкз є гаоалрії, цм нмхзоыырщпя
ла упіт бдж взкйыфдлля ноауівлзків,
у рмку фзпйі и нубйіфлзт пйуебмвуів
іж уоатувалляк пндузсікз їт гіяйщлмпрі. Рдайіжауія пндуіайщлзт гаоалріи нмв’яжуєрщпя іж лмокакз Закмлів
Укоаїлз «Пом гдоеавлу пйуебу»,
«Пом номкуоаруоу», «Пом Науімлайщлу нмйіуіы», «Пом гзнймкарзфлу
пйуебу», «Пом пугмупроіи і праруп
пуггів», «Пом пмуіайщлзи і ноавмвзи
жатзпр віипщкмвмпйуебмвуів ра фйдлів
їт пікди» ра пноякмвуєрщпя ла кмкндлпувалля жакмлмгавфм впралмвйдлзт
мбкдедлщ цмгм галмї кардгмоії ноауівлзків.
Оред, гаоалрії нмпріилм ндодбуваырщ у кмйі жмоу лаукмвуів, номрд
взкйыфлм у кмлрдкпрі мкодкзт взгів
нубйіфлмї пйуебз. Дмпйігедлля ном-

гдкмлпроувайм кмейзвіпрщ мб’єглалля кмелмгм іж ракзт дйдкдлрів у
єгзлу пзпрдку, мпкійщкз вігнмвіглі
пкйагмві таоакрдозжуєрщпя лаявліпры
лзжкз пнійщлзт козрдоіїв.
Дмпйігедлля нзралля гаоалріи
ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм
жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз в
Укоаїлі ла лаукмвмку оівлі жгіиплыєрщпя хйятмк алайіжу лмок фзллмгм
пндуіайщлмгм жакмлмгавпрва. Помрд,
ла пщмгмглі йзхд гаоалрії мкодкзт
оіжлмвзгів нубйіфлмї пйуебз мрозкайз лаукмву увагу, а ндодваела бійщхіпрщ дйдкдлрів галмї пзпрдкз впд цд
жайзхаырщпя лдвпралмвйдлзкз. Дм
пзпрдкз гаоалріи ноавмвмгм одгуйывалля пмуіайщлмгм жабджндфдлля нубйіфлмї пйуебз лайдеарщ як гаоалрії,
жакоінйдлі у лмокат пндуіайщлмгм
жакмлмгавпрва, рак і кмлпрзрууіилі.
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Медична реформа та забезпечення
доступності первинної медичної
допомоги: адміністративно-правові
засади
Мдгзфла одсмока ла пйуту. Пом
лдї гзпкуруырщ, її козрзкуырщ, лды
жатмнйыырщпя. Абпмйырлм мфдвзглм,
цм вмла лд жайзхає баигуезк ноакрзфлм лікмгм в Укоаїлі. Нджваеаыфз
ла рд, цм пномб її номвдгдлля жа фапз
лджайделмпрі буйм гдкійщка, лзліхля,ла ндодкмлалля аврмоа, жаихйа
гайі впіт. Цд вед лд номдкрз, уд лд
«ла жавроа». Цд вед жаоаж. Позилярм
Закмлз Укоаїлз
віг 19 емврля
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля» ра віг
14 йзпрмнага 2017 омку № 2206-VIII
«Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра
якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у
пійщпщкіи кіпудвмпрі». Акрзвлм ланоаущмвуырщпя вігмкфі гмкукдлрз
Міліпрдопрва мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз. Нахд жавгалля нмйягає у рмку,
цмб номалайіжуварз, як в агкіліпроарзвлм-ноавмвмку взкіоі уі жкілз
пніввіглмпярщпя іж нозлузнмк гмпрунлмпрі ндовзллмї кдгзфлмї гмнмкмгз.
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Пдодгмвпік, цм лмвмгм нозвліп
Закмл Укоаїлз
віг 19 емврля
2017 омку № 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілалпмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля» у пноаву
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм ра сілалпмвмгм жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я жагаймк ра ндовзллмї кдгзфлмї
гмнмкмгз жмкодка? Такзт лмвауіи є
фзкайм, вкаедкм кйыфмві ж лзт:
1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля
(номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - номгоака, цм взжлафає ндодйік ра мбпяг
кдгзфлзт нмпйуг (вкйыфаыфз кдгзфлі взомбз) ра йікаопщкзт жапмбів, нмвлу мнйару лагалля якзт науієлрак
гдоеава гаоалрує жа оатулмк кмхрів
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз жгіглм
ж раозсмк, гйя номсійакрзкз, гіаглмпрзкз, йікувалля ра одабійірауії у
жв’яжку ж твмомбакз, роавкакз, мроуєллякз і нармймгіфлзкз пралакз, а
ракме у жв’яжку ж вагірліпры ра нмймгакз;
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2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігнозєкуі, які мгдоеайз йіудлжіы ла номвагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапдйдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз
быгедрлзт кмхрів;
3) вігнмвіглм гм ущмгм Закмлу
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіглм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз лагалля гомкагялак лдмбтіглзт їк кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів, цм
ндодгбафдлі номгоакмы кдгзфлзт
гаоалріи [1].
Тмбрм кз бафзкм, цм мнйару лагалля науієлрак кдгзфлмї гмнмкмгз
в гдоеавлзт кмкулайщлзт йікувайщлм-номсійакрзфлзтупралмват гдоеава гаоалрує лд у нмвлмку мбпяжі. Лзхд у кдеат номгоакз гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм мбпйугмвувалля
лапдйдлля. Такме жвдораєла пдбд увагу лдмбтігліпрщ гйя лагавафа кдгзфлзт нмпйуг укйагдлля гмгмвмоу ном
кдгзфлд мбпйугмвувалля лапдйдлля ж
гмймвлзкз омжнмояглзкакз быгедрлзт кмхрів. Цзк омжнмояглзкмк лаоажі взжлафдлм Науімлайщлу пйуебу
жгмомв’я.
Помгоака кдгзфлзт гаоалріи, вігнмвіглм гм вкажалмгм взцд жакмлу
бажуєрщпя ла ракзт нозлузнат [1]:
1) жакмлмгавфд взжлафдлля укмв і
нмоягку сілалпувалля лагалля кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів
жа оатулмк кмхрів Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз жа номгоакмы кдгзфлзт гаоалріи;
2) лагалля оівлзт гдоеавлзт гаоалріи гйя одайіжауії науієлракз ноава ла мтмомлу жгмомв’я лджайделм віг
віку, оапз, кмйщмоу хкіоз, нмйірзфлзт, одйігіилзт ра ілхзт ндодкмлалщ,
прарі, дрліфлмгм ра пмуіайщлмгм нмтмгедлля, каилмвмгм пралу, жаодєпромвалмгм кіпуя номезвалля, жа мжлакмы
кмвз абм ілхзкз мжлакакз;
3) жабджндфдлля жбдодедлля і віглмвйдлля жгмомв’я лапдйдлля хйятмк лагалля кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів лайделмї якмпрі;

4) уійщмвд ра оауімлайщлд взкмозпралля кмхрів, ндодгбафдлзт ла
сілалпувалля лагалля кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів жа номгоакмы кдгзфлзт гаоалріи;
5) улівдопайщліпрщ ра пноавдгйзвіпрщ гмпруну гм лдмбтіглзт кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів жа
номгоакмы кдгзфлзт гаоалріи;
6) ндодгбафуваліпрщ ра пнйалмваліпрщ мбпягу кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопщкзт жапмбів;
7) гйапліпрщ, номжмоіпрщ ра нігжвірліпрщ гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт нмпагмвзт мпіб у псдоі гдоеавлзт сілалпмвзт гаоалріи
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдлля;
8) кмлкуодлуія і вігпурліпрщ гзпкозкілауії лагавафів кдгзфлзт нмпйуг.
Доугзи «нйапр» нзралля, цм лакз омжгйягаєрщпя, - ндовзллзи оівдлщ
кдгзфлмї гмнмкмгз, якзи ламфлм гдкмлпроуєрщпя у оаккат пійщпщкмї кдгзузлз. Сакд узк нзралляк нозпвяфдлм Закмл Укоаїлз віг 14 йзпрмнага
2017 омку № 2206-VIII «Пом нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіпудвмпрі». Срарря 3 галмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру првдогеує, цм
Пігвзцдлля гмпрунлмпрі ра якмпрі
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у пійщпщкіи кіпудвмпрі є мглзк іж ноімозрдрлзт ланояків гдоеавлмї нмйірзкз у
псдоат мтмомлз жгмомв’я ра одгімлайщлмгм омжвзрку, цм жгіиплыырщпя ла
ракзт нозлузнат:
1) дсдкрзвлмпрі нігрозккз омжвзрку мтмомлз жгмомв’я у пійщпщкіи
кіпудвмпрі;
2) жабджндфдлля уфапрі могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля, гомкагпщкзт мб’єглалщ, лаукмвзт упралмв у
смокуваллі ра одайіжауії гдоеавлмї
нмйірзкз в жажлафдлзт псдоат;
3) првмодлля оівлзт кмейзвмпрди
гйя гмпруну рдозрмоіайщлзт гомкаг
гм нігрозккз, ндодгбафдлмї жагайщлмгдоеавлзкз, одгімлайщлзкз ра кіпудвзкз номгоакакз омжвзрку мтмомлз
жгмомв’я у пійщпщкіи кіпудвмпрі;
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4) дсдкрзвлмпрі взкмозпралля
быгедрлзт кмхрів, ндодгбафдлзт гйя
взкмлалля жажлафдлзт номгоак;
5) вігкозрмпрі ра номжмомпрі лагалля гдоеавлмї нігрозккз.
Такме гайі у жакмлі првдогеуєрщпя, цм гдоеава жабджндфує взкмлалля
жатмгів ж нігвзцдлля гмпрунлмпрі ра
якмпрі кдгзфлмгм мбпйугмвувалля у
пійщпщкіи кіпудвмпрі жмкодка фдодж
лабйзедлля якіплмгм кдгзфлмгм мбпйугмвувалля гм лапдйдлля хйятмк
пнозялля омжвзрку йікувайщлзт жакйагів упіт смок вйаплмпрі у пійщпщкіи кіпудвмпрі, угмпкмлайдлля кдодеі
жакйагів мтмомлз жгмомв’я, жмкодка
удлроів ндовзллмї кдгзфлмї (кдгзкмпаліраолмї) гмнмкмгз, ра кардоіайщлмрдтліфлмї бажз ракзт жакйагів, првмодлля укмв гйя гіяйщлмпрі йікаоів
жагайщлмї ноакрзкз - пікдилзт йікаоів ра йікаоів ілхзт пндуіайщлмпрди,
які лагаырщ ндовзллу кдгзфлу гмнмкмгу ра жаодєпромвалі як сіжзфлі мпмбз - нігнозєкуі і мгдоеайз в упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку йіудлжіы
ла номвагедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж кдгзфлмї ноакрзкз, а ракме
укйайз гмгмвіо ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапдйдлля ж вігнмвіглзк
омжнмояглзкмк быгедрлзт кмхрів,
номвдгдлля у пійщпщкіи кіпудвмпрі
ндоімгзфлзт взїжлзт нозимків йікаоів-пндуіайіпрів [2].
Тур кз лд кмедкм мбіирз нзралля пніввіглмхдлля праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз ра одайії кдгзфлмї одсмокз, цм лаоажі жгіиплыєрщпя в
Укоаїлі, жмкодка прмпмвлм ндовзллмгм оівля кдгзфлмї гмнмкмгз. Позилярря у 1996 омуі Кмлпрзрууії Укоаїлз
прайм взжлафлмы нмгієы у езррі
укоаїлпщкмгм лаомгу ра гдоеавз.
З’явзвпя гмкукдлр, ла нігправі якмгм
прайм кмейзвзк взбугмвуварз впы
пзпрдку укоаїлпщкмгм жакмлмгавпрва.
Цди гмкукдлр взжлафзв проардгіы
гдоеавмрвмодлля і ноавмрвмодлля
гдоеавз. Цд буйм взжлафлмы нмгієы.
Снмгівалля гомкагпщкмпрі ла лапйігкз нозилярря Оплмвлмгм жакмлу
Укоаїлз багарм в фмку взноавгайзпя,
тмфа жайзхаырщпя лд взоіхдлзкз
багарм номбйдклзт нзралщ.
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У праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз
взжлафдлм, цм кмедл гомкагялзл
кає ноавм ла мтмомлу жгмомв’я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд проатувалля. Вмглмфап у гзпнмжзуії праррі жажлафдлм, цм в гдоеавлзт ра кмкулайщлзт жакйагат мтмомлз жгмомв’я
кдгзфла гмнмкмга лагаєрщпя бджмнйарлм; кдодеа ракзт жакйагів лд кмед
бурз пкмомфдла [3]. На лаху гукку,
гомкагялз Укоаїлз в ндодваеліи
бійщхмпрі лд кайз лайделмї кмейзвмпрі одайіжмвуварз ноава, жажлафдлі у
уіи праррі. З ілхмгм бмку, і гдоеава
фдодж жкдлхдлля лдмбтіглмгм сілалпувалля кдгзфлмї гайужі лд жабджндфує одайщлмї бджмнйарлмпрі лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз. Сдодг нозфзл ра
номбйдк, цм жукмвзйз жкілу сілалпувалля ра жаномвагедлля проардгіи
нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі взкмозпралля одпуопів пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, В. М. Ругзи, Ю. М. Віродлкм
ра Л. М. Піггмола взмкодкйыырщ лд
одайіпрзфліпрщ гдоеавлзт гаоалріи
цмгм
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля
(прарря 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм
бджнйарлмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз в
гдоеавлзт і кмкулайщлзт кдгзфлзт
жакйагат) [4, п. 45].
Кдоуыфзпщ рієы мбправзлмы, цм
жа ужагайщлдлзкз нмкажлзкакз нозбйзжлм 70 % науієлрів нмвзллі мрозкуварз кдгзфлу гмнмкмгу пакд ла
ндовзлліи йалуі, вкаедкм, цм нзралля нйарлмпрі / бджмнйарлмпрі її лагалля є вкоаи ваейзвзк ра пмуіайщлм
фурйзвзк. У жв’яжку ж узк, пщмгмглі
укоаїлпщкі ноавлзкз ра сатівуі мтмомлз жгмомв’я гзпкуруырщ цмгм гмуійщлмпрі (лдгмуійщлмпрі) вномвагедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм
проатувалля в Укоаїлі. Загаыфз жагайщлзи рмл нмгайщхзт аогукдлрів, жажлафаєкм, цм айщрдоларзвз
мбмв’яжкмвмку кдгзфлмку проатуваллы в Укоаїлі лдкає. Щмб нмйінхзрз
пзруауіы, яка пкйайапщ у вірфзжляліи
мтмомлі жгмомв’я, нмроіблм хукарз
хйят взоіхдлля лагайщлзт номбйдк.
Пом цм игдрщпя? Зажлафдла номбйдка ндодгупік ноавмва і йзхд нмрік – сілалпмва, могаліжауіила, нпзтмймгіфла. Ігдрщпя ном рд, цм
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мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля
жгарлд пуррєвм жкілзрз могаліжауіы
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра кмейзвмпрі гйя одайіжауії ноав науієлрів. Дйя лаукмвзт гмпйігедлщ
мбмв’яжкм-вд ра гмбомвійщлд кдгзфлд
проатувалля є ндопндкрзвлзкз ланояккмк, мпкійщкз мбмв’яжкмвд цд лд
жаномвагедлм в Укоаїлі (а мред, віг
лаукмвуів багарм в фмку жайдезрщ
кмгдйщ, яку у нігпукку бугд нозилярм), а гмбомвійщлд, тмфа і сулкуімлує, номрд кає фзкайм лдвзоіхдлзт
номбйдк. Ваорм нмгмгзрзпщ іж гуккмы В. Ю. Срдудлкм, яка жажлафає,
цм мбмв’яжкмвзи – уд ікндоарзвлзи.
Тмбрм, гмвмояфз ном мбм-в’яжкмвд
кдгзфлд проатувалля, омжукіыфз, цм
ндохд пймвм у галмку рдокілі є взжлафайщлзк, пкдомвуыфзк, гмтмгзкм
взплмвку: гдоеава нмвзлла првмозрз
укмвз гйя мрозкалля проатмвмгм
нмйіпу
кмелзк
гомкагялзлмк.
Обмв’яжкмвд – уд жлафлмы кіомы
мбмв’яжмк гдоеавз, сакрзфлм у лдї
лдкає ілхмгм взбмоу, пакд рмку кз
гмвмозкм ном ндодваелм нубйіфлмноавмвзи таоакрдо одгуйывалля галмгм взгу проатувалля [5, п. 163].
Ддякі лаукмвуі, в рмку фзпйі і
кмлпрзрууіилмгм ноава, првдогеуырщ,
цм в Укоаїлі лдкає номбйдкз ж одайіжауієы праррі 49 Кмлпрзрууії Укоаїлз прмпмвлм кдгзфлмгм проатувалля,
агед вмлм сакрзфлм є. У взгйягі
гмбомвійщлмгм кдгзфлмгм проатувалля. Оглд ж нозлузнмвзт нзралщ, ла
якмку вваеаєкм жа гмуійщлд жунзлзрзпщ, – уд вігкіллмпрі кіе узкз гвмка взгакз кдгзфлмгм проатувалля.
Агед лд кмела нмгмгзрзпщ, цм ноакрзка сулкуімлувалля гмбомвійщлмгм
кдгзфлмгм проатувалля мжлафає взоіхдлля нзралля цмгм жабджндфдлля
одайіжауії вкажалмї фапрзлз праррі 49
Оплмвлмгм жакмлу Укоаїлз. Алайіж
гмпрунлмї йірдоаруоз, ноакрзка укоаїлпщкмї жакмлмрвмофмпрі, мгйяг жаоубіелзт нозкйагів пвігфарщ, цм вігкіллмпрі жвмгярщпя гм ракзт нозлузнмвзт кмкдлрів:
1.
Внйзв
гдоеавз.
Якцм
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є
взгмк гдоеавлмгм
пмуіайщлмгм

проатувалля, рм гмбомвійщлд (лавірщ
взтмгяфз іж лажвз) жлафлм кдлхмы
кіомы жайдезрщ віг гдоеавз.
2. Дедодйа сілалпувалля. Дйя
мбмв’яжкмвмгм уд мбмв’яжкмві вігоатувалля омбмрмгавуів абм могалів взкмлавфмї вйагз фз кіпудвмгм пакмвоягувалля, а гйя гмбомвійщлмгм –
мпмбзпрі гомхі гомкагял, нозбурмк
омбмрмгавуів, вігпмркз віг влдпків
рмцм.
3. Фмокувалля раозсів ла кдгзфлі нмпйугз. У оажі мбмв’яжкмвмгм
проатувалля – нмгмгедлля кіе проатмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, йікувайщлмы упралмвмы, могалакз взкмлавфмї вйагз, кдгзфлзкз апмуіауіякз
рмцм, рм жа гмбомвійщлмгм – угмга
кіе проатмвмы кдгзфлмы могаліжауієы ра йікувайщлмы упралмвмы, гд
бугд лагаварзпщ ра фз ілха кдгзфла
нмпйуга [6, п. 295–296]. Вігжлафзкм,
цм гмбомвійщлд кдгзфлд проатувалля
– уд гмгармк гм пзпрдкз мтмомлз
жгмомв’я, айд уд лд взоіхує номбйдкз
одайіжауії
ноава
йыгзлз
ла
мбмв’яжкмвд (гдоеавлд, пмуіайщлд)
кдгзфлд проатувалля, гд гіырщ нозлузнз пмйігаолмї вігнмвігайщлмпрі:
– багарзи нйарзрщ жа біглмгм;
– жгмомвзи нйарзрщ жа твмомгм;
– кмймга мпмба нйарзрщ жа мпмбу
нмтзймгм віку.
Дмбомвійщлд е кдгзфлд проатувалля ндодгбафає ілхд: кмелзи нйарзрщ жа пдбд.
Рмжбугмва в Укоаїлі гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї, пмуіайщлм моієлрмвалмї гдоеавз мбукмвйыырщ лдмбтігліпрщ бійщх нзйщлмї увагз гм номбйдк жабджндфдлля ра одайіжауії ноав,
пвмбмг ра жакмллзт ілрдодпів гдоеавз. Ндмбтіглм нмгмгзрзпщ: псмокуйщмвалі пвмгм фапу лмвармопщкі нмжзуії В. Б. Авдо’ялмва прмпмвлм жкілз наоагзгкз гіяйщлмпрі гдоеавз –
в мплмві кає прарз йыгзла, її ілрдодпз, і, як лапйігмк ракмгм бафдлля –
смокувалля
йыгзлмудлрозпрпщкмї
ігдмймгії гіяйщлмпрі гдоеавз, жгіглм ж
якмы гдоеава нмвзлла, укмвлм каеуфз «пйуезрз» ілрдодпак гомкагял, жапйугмвує ла нігрозкку [7]. У
ракмку взнагку кз жкмедкм гіиплм
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нзхарзпщ рзк, як в Укоаїлі жабджндфуєрщпя одайіжауія кйыфмвзт ноав
йыгзлз. На пщмгмглі е кз каєкм
уійу лзжку номбйдк, лдвзоіхдліпрщ
якзт мбукмвйыє лдмбтігліпрщ нмхуку агдкварлзт кдталіжків, в рмку
фзпйі і хйятмк жгіиплдлля лаукмвзт
гмпйігедлщ.
Мдгзузла є мглієы іж гайужди пупнійщлмгм езрря, у якіи пакзк бджнмпдодглік фзлмк віггждокайыырщпя впі
гмпяглдлля ра лдгмйікз гдоеавлмї
пмуіайщлмї нмйірзкз. У оажі взлзклдлля твмомбз йыгзла прає бійщх
уоажйзвмы ж кдгзфлмї, пмуіайщлмї,
нпзтмймгіфлмї рмфмк жмоу. Помрд ла
ноакрзуі, як пноавдгйзвм првдогеуєрщпя у нубйікауії А. А. Бабаліла ра
пніваврмоів, гомкагялз Укоаїлз прзкаырщпя ж вдйзкмы кійщкіпры номбйдк
у номудпі їт мбпйугмвувалля пзпрдкмы
мтмомлз жгмомв'я. Нд пдкодр, цм пзпрдка мтмомлз жгмомв'я і жмкодка кдгзфла гмнмкмга в Укоаїлі жа мпраллі
омкз таоакрдозжуєрщпя внйзвмк козжмвзт явзц, цм вігбуваырщпя в пмуіайщліи псдоі в уіймку. Вігбуймпя нагілля аврмозрдру гдоеавлмї пзпрдкз
мтмомлз жгмомв'я, яка пкйайапя жа
багарм гдпярзйірщ [8, п. 58].
Оглієы іж лагайщлзт номбйдк
Укоаїлз пщмгмгліхлщмгм гля є могаліжауія лайделмї пзпрдкз мтмомлз
жгмомв’я гомкагял ла ндовзллмку
оівлі. Тмку, якзи какпзкайщлм лабйзедлзи гм йыгзлз. Йгдрщпя ном
рд, цм віг якіплм сулкуімлуыфмї ндовзллмї кдгзузлз багарм в фмку жайдезрщ одайіжауія ноава гомкагялзла
ла мрозкалля кдгзфлмї гмнмкмгз.
Мз омбзкм акудлр пакд ла жабджндфдллі ж бмку гдоеавз кмейзвмпрди
гйя одайіжауії вкажалмгм ноава.
Цікавзи гмкукдлр кіпрзрщпя ла
мсіуіилмку паирі Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз. Запрунлзк гзодкрмоа
Дднаоракдлру – лафайщлзк віггійу ж
нзралщ гукаліраолмгм жакмлмгавпрва
Дднаоракдлру пмуіайщлмгм, роугмвмгм
ра гукаліраолмгм жакмлмгавпрва Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз
Сзгмодлкм Т. М. лагавайа пвмгм
фапу омж’яплдлля ж нозвмгу ноавмвзт
жапаг одсмокувалля гайужі мтмомлз
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жгмомв’я. Сдодг ілхмгм, рак жажлафдлд
лапрунлд:
1. На ндовзллмку оівлі кдгзфлу
гмнмкмгу мрозкуырщ йзхд йыгз нмтзймгм віку ра гірз. Поауджгарлд лапдйдлля кмозпруырщпя пндуіайіжмвалмы ра взпмкмпндуіайіжмвалмы кдгзфлмы гмнмкмгмы.
2. Ця рдлгдлуія є лдпнозярйзвмы, мпкійщкз, у взпмкмомжвзлдлзт
коаїлат нмродба в ндовзлліи кдгзфліи гмнмкмжі, яка лагаєрщпя пікдилзкз йікаоякз - лаибійщха, у пндуіайіжмваліи - кдлха, а у взпмкмпндуіайіжмваліи цд кдлха.
3. Ражмк ж рзк, цд ла ндовзллмку оівлі бійщхіпрщ твмомб кмела взйікуварз бдж нмродбз вроуфалля пндуіайіпрів вужщкмгм номсійы.
4. Оред, ж мгйягу ла жажлафдлд,
іплуыфа пзпрдка мтмомлз жгмомв’я лд
жагмвмйщляє бійщхмпрі номбйдк лапдйдлля Укоаїлз.
5. Рдсмокувалля гайужі мтмомлз
жгмомв’я, лапакндодг пйіг жгіиплыварз вгмпкмлайзвхз іплуыфу лмокарзвлм-ноавмву бажу.
6. Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв’я нмродбуырщ
ндодгйягу, жваеаыфз ла лмві рдлгдлуії омжвзрку пупнійщпрва.
7. Ндмбтіглм взжлафзрз ла жакмлмгавфмку ндодйік нйарлзт нмпйуг
(рак жвалзт "кдгзфлзт нмпйуг гоугмояглмгм жлафдлля", "наоакдгзфлзт
нмпйуг); укмвз жаномвагедлля кдгзфлмгм проатувалля, рмцм.
8. Коік рмгм, нмродбує водгуйывалля нзралля жаномвагедлля ілпрзруру пікдилмї кдгзузлз [9].
Як взгаєрщпя, пуррєвд жандодфдлля взкйзкає ра мбправзла, цм лібз-рм
ла ндовзллмку оівлі кдгзфлу гмнмкмгу мрозкуырщ йзхд йыгз нмтзймгм
віку ра гірз. Поауджгарлд лапдйдлля
кмозпруєрщпя пндуіайіжмвалмы ра взпмкмпндуіайіжмвалмы кдгзфлмы гмнмкмгмы. З ракмы нмпралмвкмы нзралля лд кмела нмгмгзрзпщ. Дмуійщлм тмфа б номалайіжуварз прарзпрзфлі
галі, цмб жомжукірз, цм уд лд вігнмвігає гіиплмпрі.
Ваейзвм жвдолурз увагу ла ру
мбправзлу, цм ндовзллзи оівдлщ кд-

Медична реформа та забезпечення доступності первинної медичної . . .
гзфлмї гмнмкмгз є какпзкайщлм фурйзвзк гм нзралщ сілалпувалля. За
пноавдгйзвмы гуккмы Н. В. Шдвфук,
псмокуйщмвалмы ла прмоілкат «Пубйіфлмгм ноава», акруайщліпрщ сілалпувалля кдгзузлз ла оівлі одгімлів
нмяплыєрщпя багарщка нозфзлакз,
мплмвлзкз іж якзт
кмеурщ вваеарзпщ:
а) ндодваела бійщхіпрщ могаліжауіилм-ноавмвзт комків, пноякмвалзт
ла агкіліпроарзвлм-ноавмвд одгуйывалля мтмомлз жгмомв’я ла одгімлайщлмку оівлі, каырщ жлафлу жайделіпрщ
віг сілалпувалля;
б) Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз,
якзи нозикаєрщпя Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз цмомку, кіпрзрщ ндвлу кійщкіпрщ кмхрів, цм взгійяырщпя ла мтмомлу жгмомв’я. Чапрзла іж лзт нмроанйяє ла оівдлщ мбйапрі ра оаимлу
удлроайіжмвалм фдодж кмхрз, цм взгійяырщпя ла мтмомлу жгмомв’я; фапрзла – фдодж кмхрз іж быгедрів мбйапрди фз оаимлів;
в) нозкйаг Віллзущкмї, Дліномндромвпщкмї, Дмлдущкмї мбйапрди ра

кіпра Кзєва, які вігнмвіглм гм жакмлу
Укоаїлз «Пом нмоягмк номвдгдлля
одсмокувалля пзпрдкз мтмомлз жгмомв'я у Віллзущкіи, Дліномндромвпщкіи, Дмлдущкіи мбйапрят ра кіпрі Кзєві» віг 7 йзнля 2011 № 3612-VI
мрозкайз гмгаркмвд сілалпувалля,
жапвігфзв ном рд, цм оджуйщрарз ракмгм дкпндозкдлру багарм в фмку прайз
упніхлзкз. На гйзбмкд ндодкмлалля
аврмоа, жлафлмы кіомы уд прайм жавгякз гмгаркмвзк кмхрак, цм взгійяйзпщ пакд у уі мбйапрі гйя одсмокувалля мтмомлз жгмомв’я [10, п. 5455].
На жавдохдлля жажлафу, цм номбйдкарзка жабджндфдлля гмпрунлмпрі
кдгзфлмї гмнмкмгз ла ндовзллмку
оівлі є нзраллякжагайщлмгдоеавлмгм
жлафдлля. Віг имгм лайделмгм взоіхдлля багарм в фмку жайдеарзкд правйдлля ндодпіфлмгм гомкагялзла гм
псдоз мтмомлз жгмомв’я ра гдоеавз
жагаймк.
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Shatkovskij J. Healthcare reform and the availability of primary health care: legal
and administrative framework.
The article considers topical issues of correlation of health reform and the availability
of medical care at the primary level of organization. The attention is focused on the
problems of health care financing and implementation in Ukraine of compulsory medical
insurance.
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Державний та громадський контроль
у сфері охорони здоров’я: спільні риси,
відмінності та пріоритети в сучасній
Україні
Ссдоа кдгзузлз ра пзпрдка мтмомлз жгмомв’я Укоаїлз лаоажі нмродбуырщ пуррєвмгм угмпкмлайдлля. Цд
нмв’яжалм ж багарщка нозфзлакз, взмкодкзкм гдякі іж лзт:
- нм-ндохд, кдгзфла одсмока, цм
лаоажі номтмгзрщ у лахіи гдоеаві,
жапвігфзйа лдмглмжлафліпрщ пупнійщлмгм гм лдї правйдлля ра пкйагліпрщ
номглмжувалля кілудвмгм оджуйщрару;
- нм-гоугд, нмпрунмвм у пвігмкіпрщ ндодпіфлзт гомкагял номлзкає
ра ігдя, цм кдгзфла гмнмкмга – уд лд
йзхд пмуіайщлд пноякувалля гіяйщлмпрі гдоеавз, а, нмояг іж узк (а кмейзвм і лаигмймвліхд), - уд пкйагмва
дкмлмкікз гдоеавз. Віграк, жа ндвлу
фапрзлу кдгзфлмї гмнмкмгз гмвдгдрщпя мсіуіилм пнйафуварз;
- нм-родрє, розвайіпрщ езрря пдодглщмпрарзпрзфлмгм укоаїлуя ла
гдпярщ-гвалагуярщ омків кдлхд, ліе
езрдйя жатіглмї Євомнз. Дукаєрщпя,
цм прал мтмомлз жгмомв’я гомкагял
рде внйзває ла раку лдвріхлі нмкажлзкз;
- нм-фдрвдорд, пзпрдка кмлромйы
жа якіпры ра гмпрунліпры лагалля

кдгзфлмї гмнмкмгз нмвзлла жлатмгзрзпщ ла лайделмку оівлі, цм, пдодг
ілхмгм, гаоалруварзкд одайіжауіы
ноав гомкагял у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Злафлмы кіомы вігпралу кмлромйы жа псдомы мтмомлз жгмомв’я, віг
пакмгм пралу кдгзфлмї гайужі багарм в
фмку жайдезрщ якіпрщ езрря йыгзлз.
А уд нзралля лд є пурм сіймпмспщкзк, вмлм кає ндвлд ланмвлдлля і у
кдгзфлмку ра могаліжауіилм-ноавмвмку взкіоі. Мз нмгійяєкм гукку
В. З. Куфдодлка ра М. Н. Пдхкмва,
які првдогеуырщ, цм «якіпрщ езрря
омжгйягаєрщпя пщмгмглі як кмкнйдкп
уілліплзт таоакрдозпрзк езррєгіяйщлмпрі ілгзвігів (пмуіайщлзт гоун, пупнійщпрва в уіймку), а ракме укмв і
номудпів її жгіиплдлля, цм взжлафаырщ їт вігнмвігліпрщ нозомглм і пмуіайщлм жагалзк нмродбак і куйщруолм
мбукмвйдлзк уіллмпряк у їт мб'єкрзвлмку і пуб'єкрзвлмку номяві. Вмла
нмв'яжала лд рійщкз іж жагмвмйдлляк
бажмвзт нмродб йыгзлз у таофуваллі,
бджндуі, номгмведллі омгу рмцм, айд
и ж кмейзвмпрякз одайіжуварз пдбд в
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ноауі, гутмвлмку езррі ра ілхзт вйапрзвзт йыгзлі взгат езррєгіяйщлмпрі. У рми ед фап якіпрщ езрря таоакрдозжуєрщпя
пвмбмгмы
омжвзрку
мкодкмї йыгзлз ра пупнійщпрва, жагмвмйдліпры езрряк йыгди, пмуіайщлзкз віглмпзлакз ра лавкмйзхлік пдодгмвзцдк [1, п. 30].
Сралмвйдлля Укоаїлз як гдкмкоарзфлмї гдоеавз, вігнмвіглі ндодрвмодлля в пупнійщпрві нмродбуырщ
смокувалля лмвмї кмлуднуії гдоеавлмгм уноавйілля гайужжы мтмомлз
жгмомв’я, мбґоулрувалля пзпрдкз
уноавйілля її пкйагмвзкз. Сдодг лзт
мпмбйзвд кіпуд нмпігає пзпрдка гдоеавлмгм кмлромйы ра лагйяг у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, яка є лагжвзфаилм
пкйаглмы, жлафлмы жа мбпягмк ра
внйзвмк ла дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі
гайужі. Поавмва нозомга кмлромйы
взоаеаєрщпя в рмку, цм віл жгіиплыєрщпя могалакз гдоеавз ра їт нмпагмвзкз мпмбакз в кдеат, взжлафдлзт
ноавмвзкз лмокакз, ла нігправі лмок
ноава і вігнмвіглм гм лзт. Кмлромйщ
жгіиплыєрщпя в фіркзт ноавмвзт оаккат, имгм пуб’єкрз кдоуырщпя у пвмїи
гіяйщлмпрі фзллзкз лмокакз ноава, і
віл взкйзкає ндвлі ыозгзфлі лапйігкз [2, п. 1-2].
Ваейзвзк фзллзкмк, ла якзи
ваорм жвдолурз увагу у кмлрдкпрі
кмкнйдкплмгм алайіжу кмлромйщлмї
сулкуії гдоеавз у псдоі мтмомлз
жгмомв’я, є пнійщлі озпз, вігкіллмпрі
ра ноімозрдрз в пуфапліи Укоаїлі
гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм кмлромйы. Згаваймпя б, іж гдоеавлзк кмлромйдк пзруауія є бійщх жомжукіймы,
агед є кмлкодрлі нубйіфлм-ноавмві
ілпрзрууії, гм нмвлмваедлщ якзт віглмпзрщпя жгіиплдлля гдоеавлмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Помрд уд лд жавегз рак. Вмглмфап,
кз каєкм номалайіжуварз пурліпрщ ра
мпмбйзвмпрі гомкагпщкмгм кмлромйы у
уіи уаозлі. Пмноз рд, цм віл, ж мглмгм бмку, є кдлх смокайіжмвалзк,
номрд ж ілхмгм бмку, - віл рде нмвзлдл бурз у ноавмвмку нмйі гдоеавз.
Дм нозкйагу, якцм кз віжщкдкм ндопндкрзву жаномвагедлля в Укоаїлі
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
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ля, рм, жа гуккмы В.Ю. Срдудлкм, рм
вмлм пноякмвалд лд рійщкз ла жкілу
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпзйдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз [3,
п. 51-52]. Дукаєрщпя, і проукруо кмлромйыыфзт у рмку фзпйі.
Як првдогеує Т. Сдкзгіла, алайіж
лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра жаоубіелмгм гмпвігу гає нігправз гйя взмкодкйдлля лзжкз смок жгіиплдлля
гомкагпщкмгм кмлромйы: 1) жвдолдлля
гомкагял, жа гмнмкмгмы якзт вмлз в
одезкі жвмомрлмгм жв’яжку нмвігмкйяырщ гдоеавлі ра лдгдоеавлі ілпрзрууії ном взкмлалля, лдвзкмлалля
абм лдлайделд взкмлалля лзкз абм
нігвігмкфзкз їк могалакз фз упралмвакз пмуіайщлзт сулкуіи і взкагаырщ везрря вігнмвіглзт жатмгів;
2) гомкагпщка дкпндорзжа, жгіиплывала лджайделмы гоунмы сатівуів (дкпндорлмы оагмы), кмроа ноауыє ла
нігправі мсіуіилм жарвдогедлмгм нмймедлля; 3) гомкагпщкі пйуталля
цмгм номбйдк ваейзвмгм пупнійщлмгм
жлафдлля гіи фз лакіоів могалів гдоеавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля; 4) кмлірмозлг гіяйщлмпрі ра
кмлромйщлі (одигмві) ндодвіокз ла
мб’єкрат гомкагпщкмгм кмлромйы [4].
У номгмведлля ущмгм, С. О. Смхзлпщкзи ра О. М. Гдоуп жажлафаырщ, цм
оджуйщрарз номвдгдлзт гмпйігедлщ
нмкажайз, цм у жв’яжку ж вігпурліпры
пзпрдкз лагйягу гомкагпщкмпрі жа
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я і фапркмвзк лджагмвмйдлляк як оівлдк сілалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгмомв’я, рак і оівлдк кдгзфлзт нмпйуг у
йікаолят взлзкаырщ лдсмокайщлі
мб’єглалля науієлрів, які вйаплзкз
жупзййякз лакагаырщпя кмлромйыварз номудпз (у рмку фзпйі — кдгзфлі),
цм вігбуваырщпя в жакйагат мтмомлз
жгмомв’я, айд бдж бугщ-якзт номрмкмйів, гмкукдлрів цмгм омбмрз в ущмку
жакйагі, бдж омжукілля номудпів. Зажвзфаи ракі гоунз првмодлі кійщкмка
акрзвіпракз, гм якзт гмйуфаырщпя
науієлрз і їт омгзфі, а ракме бйагмгіилі ра ілхі могаліжауії, взкмозпрмвуыфз и кдодеу Ілрдолдр. Срзтіилі

Державний та громадський контроль у сфері охорони здоров’я: спільні . . .
гомкагпщкі урвмодлля фз жаодєпромвалі у впралмвйдлмку нмоягку гомкагпщкі могаліжауії нмфзлаырщ номявйярз вйаплу іліуіарзву, яка гмвмйі
фапрм кмед лахкмгзрз як науієлру,
рак і йікаоы [5, п. 78].
Тмбрм кз бафзкм, цм прмпмвлм
гомкагпщкмгм кмлромйы рде є ндвлі
жауваедлля. І лдоігкм нозфзла їт
козєрщпя пакд у вігпурлмпрі (лдагдкварлмпрі) агкіліпроарзвлм-ноавмвзт
жатмгів одгуйывалля.
Цікавзк є жаоубіелзи гмпвіг
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Позкіомк, Вдйзка
Бозралія кмед вваеарзпщ гаолзк
нозкйагмк гйя лапйігувалля ж багарщмт нозфзл. Щм прмпуєрщпя псдоз
мтмомлз жгмомв’я, рм кз бафзкм у уіи
гдоеаві омжвзлдлу пзпрдку гомкагпщкмгм кмлромйы жа кдгзфлмы псдомы. Як првдогеує Дезк МакМалуп, гзодкрмо гомкагпщкмгм гднаоракдлру мтмомлз жгмомв’я гоаспрва
Хаорсмогхзо, фйдл оагз гзодкрмоів
Public Health England [6], кз лдпдкм
вігнмвігайщліпрщ жа жгмомв’я пупнійщпрва, жамтмфуыфз гм гзпкупії лапдйдлля, могаліжмвуыфз кмлпуйщрауії,
жатмгз цмгм кіпудвмгм пакмвоягувалля, лагаыфз нігрозкку уоягу.
Сйігкуєкм жа жгмомв’як бозралуів у
оаккат лауімлайщлмї пйуебз мтмомлз
жгмомв’я ра жаикаєкмпя нзраллякз
ніггмрмвкз гм лагжвзфаилзт пзруауіи. У сулкуії Public Health Еngland
втмгярщ ракме номвдгдлля гмпйігедлщ, жбіо ра алайіж галзт ном рд,
лапкійщкз ноавзйщлм йыгз омжукіырщ
нмлярря «жгмомв’я» и лапкійщкз агдкварлм одагуырщ ла бугщ-які пупнійщлі
номбйдкз. Щмкіпяуя кз каєкм омбзрз жвірз ра бугуварз нйалз ла лапрунлзи ндоімг. Окоік ущмгм, лаха могаліжауія купзрщ гмнмкагарз вйагі,
кіпудвзк фзлмвлзкак і сатівуяк, які
ноауыырщ у пзпрдкі мтмомлз гомкагпщкмгм жгмомв’я, омжвзварз уы гайужщ.
Рмбмра лахмї могаліжауії бугуєрщпя жа
жарвдогедлзк оіфлзк нйалмк, гд омжнзпалм взкмлалля мплмвлзт сулкуіи, взкйагдлм жатмгз, у кмрозт кз
боарзкдкм уфапрщ номрягмк лапрунлмгм омку, ра псмокуйщмвалм лахі

номглмжз — лапкійщкз впі уі жупзййя
жкмеурщ нмйінхзрз пупнійщлд жгмомв’я. Цы проардгіы взжлафає лаукмвм-гмпйігла гоуна, пнзоаы¬фзпщ ла
прарзпрзфлі галі жа кзлуйзи ндоімг.
Дм одфі, упя кдгзфла прарзпрзка у
Вдйзкіи Бозралії мнозйыглдла: цмрзеля ла лахмку нубйіфлмку паирі
кмела жлаирз гоасікз жатвмоывалмпрі ла впі лдгугз ра пкдорлмпрі віг лзт
у бугщ-якмку одгімлі коаїлз, гйя
бугщ-якмгм віку. Щмоіфлі Health
Check-номгоакз гйя лапдйдлля пкйагаырщпя йзхд ніпйя алайіжу гмкажів,
лдмбтіглзт гйя упніхлмї ндодвіокз
пралу жгмомв’я йыгди оіжлмгм віку.
Тмбрм, кмела жомбзрз взплмвмк,
цм ракмгм омгу могаліжауії Вдйзкмї
Бозралії жгіиплыырщ кмлромйщлі сулкуії, кмроі, пвмєы фдогмы, пноякмвалі лд взкйыфлм ла нмхук лдвігнмвіглмпрди в могаліжауії фз бджнмпдодглщмку лагаллі кдгзфлмї гмнмкмгз
(кдгзфлзт нмпйуг), а і сакрзфлм гмнмкагаырщ
мсіуіилзк
нубйіфлмноавмвзк ілпрзрууіяк псдоз мтмомлз
жгмомв’я мнозйыглыварз ілсмокауіы
ж нозвмгу мсіуіилзт прарзпрзфлзт
нмкажлзків кдгзфлмї псдоз.
Рдайії Укоаїлз пвігфарщ ном ноавзйщлу пноякмваліпрщ гомкагпщкмгм
кмлромйы жа псдомы мтмомлз жгмомв’я, номрд є ндвлі вігкіллмпрі, які
кмеурщ бурз нмяплдлі оіжлзкз нозфзлакз. Маиед впі гомкагпщкі іліуіарзвз, првмодлі ноз жакйагат мтмомлз
жгмомв’я пралмк ла пщмгмглі, ноауыырщ бдж пзпрдклмгм нігтмгу, кдрмгзфлзт одкмкдлгауіи, фіркмгм нйалу
гіи, ж ндвлзкз нмоухдллякз жакмлмгавпрва і фапрм - іж кмлсомлрауієы ж
гмймвлзкз йікаоякз узт жакйагів.
Звзфаилм, нігґоулряк ущмгм є напзвла нмжзуія МОЗ Укоаїлз, ілхзт кіліпрдопрв і вігмкпрв цмгм жакмлмгавфмгм жакоінйдлля мбмв’яжкмвмгм првмодлля лагйягмвзт ра ілхзт оаг ноз
жакйагат мтмомлз жгмомв’я, у смокайщлмку нігтмгі кіпудвзт могалів вйагз и агкіліпроауії жакйагу мтмомлз
жгмомв’я гм смокувалля ракзт гомкагпщкзт іліуіарзв, у вігпурлмпрі кммогзлауії пнівноауі лагйягмвзт ра
мнікулпщкзт оаг ж оіжлзт одгімлів
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Укоаїлз, у лдгмпрарлщмку ілсмокауіилмку пуномвмгі гіяйщлмпрі гомкагпщкзт іліуіарзв і, як лапйігмк, - у
їт лдномжмоіи ра, вігнмвіглм, фапрм
лдномсдпіиліи гіяйщлмпрі [7].
Нармкіпрщ каырщ кіпуд і нмжзрзвлі озпз ж нозкйагакз, гіглзкз лапйігувалля. Змкодка, кмва игд ном
номвдгдлзи дкпндозкдлр ла нігкмлромйщліи рдозрмоії Лугалпщкмї мбйапрі.
Так, 6-20 піфля 2016 о. вігбуймпщ
гомкагпщкд мбгмвмодлля номдкру Пмймедлля ном гомкагпщкзи кмлромйщ в
псдоі мтмомлз жгмомв’я жа уфапрі науієлрпщкзт пнійщлмр, йікаоів, пмуіайщлзт пйуеб ра нодгправлзків могалів
кіпудвмгм пакмвоягувалля у кіпрат
Кодкілла, Рубіелд, Лзпзфалпщк, Сраомбійщпщк ра Сєвдомгмлдущк. Піг фап
жатмгів уфаплзкз омжгйялуйз лаявлі
кдталіжкз уфапрі гомкагз в псдоі
нйалувалля ра взкмозпралля кмхрів
кіпудвзт быгедрів Дднаоракдлрів
мтмомлз жгмомв’я, мбгмвмозйз номдкр
Пмймедлля ном гомкагпщкзи кмлромйщ в псдоі мтмомлз жгмомв’я, гмпвіг
укоаїлпщкзт ра євомндипщкзт кіпр в
нзраллят вномвагедлля іліуіарзв
быгедру уфапрі. Окодка фапрзла жатмгів буйа нозпвяфдла омжомбуі кмлкодрлзт нйалів агвмкауіилмї гіяйщлмпрі гомкагпщкзт акрзвіпрів ра науієлрпщкзт пнійщлмр ж кдрмы нозилярря
ра ікнйдкдлрауії Пмймедлля ном
гомкагпщкзи кмлромйщ в псдоі мтмомлз жгмомв’я у кіпрат Кодкілла, Рубіелд, Лзпзфалпщк, Сраомбійщпщк ра
Сєвдомгмлдущк [8].
Щм е пнозярзкд бійщх якіплмку
жгіиплдллы гомкагпщкмгм кмлромйы
у псдоі мтмомлз жгмомв’я? Пдодгмвпік, смокувалля мглакмвзт жомжукійзт і номжмозт «ноавзй гоз» прмпмвлм уфапрі гомкагпщкмпрі у пноават
гіяйщлмпрі нубйіфлм-ноавмвзт ілпрзрууіи псдоз мтмомлз жгмомв’я. Такме ваейзвзкз є нмвлмваедлля
гомкагпщкзт кмлромйдоів. І, цм лд
кдлх ваейзвм, кдеі їтлщмї кмлромйщлмї гіяйщлмпрі.
Коацзк оіхдлляк (пноякмвалзк
ла взгмгу гйя впіт жауікавйдлзт у
прабійщліи омбмрі жакйагу мтмомлз
жгмомв’я) гйя упніхлмгм і кмкндрдлр-
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лмгм
кдоівлзка
є
нігрозкалля/іліуіауія првмодлля ноз жакйагі
мтмомлз жгмомв’я лагйягмвмї оагз,
мплмвлзкз жавгаллякз якмї є:
✓ гмнмкмга у взжлафдллі проардгії омжвзрку йікувайщлм-номсійакрзфлмгм жакйагу, быгедрлд ра ндопндкрзвлд нйалувалля;
✓ акрзвлд жабджндфдлля имгм нмродб у одпуопат (жа оатулмк быгедрлзт кмхрів, а ракме салгоаижзлгу рдтліфлмї, бйагмгіилмї гмнмкмгз ра
ілхзт гедодй сілалпувалля);
✓ номсдпіилд омжомбйдлля номгоак і номдкрів нозварлм-гдоеавлмгм
наорлдопрва ра кммогзлауія їт вномвагедлля;
✓ жбайалпмвалзи кмлромйщ уійщмвмгм взкмозпралля одпуопів і нубйіфла жвірліпрщ;
✓ ілсмокауіилд ра каокдрзлгмвд
нігрозкалля гіяйщлмпрі жакйагу мтмомлз жгмомв’я, гмнмкмга у везррі
номсійакрзфлзт жатмгів і нмнуйяозжауія лаикоацзт йікаопщкзт ноакрзк;
✓ пзпрдклзи кмлірмозлг якмпрі
лагалля кдгзфлзт нмпйуг;
✓ сатмвд жайуфдлля дкпндорів ж
кдрмы нмйінзрз гмпрунліпрщ кдгзфлзт нмпйуг рмцм [5, п. 80].
На лахд ндодкмлалля, кйыфмвзкз вігкіллмпрякз гдоеавлмгм ра
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я є лапрунлі:
- нм-ндохд, уійщмва пноякмваліпрщ гдоеавлмгм кмлромйы ндох жа
впд рмокаєрщпя жабджндфдлля паліраолм-днігдкіфлмгм бйагмнмйуффя, кмлромйы жа мбігмк лаокмрзків ра йікаопщкзт жапмбів. Свмєы фдогмы, гомкагпщкзи кмлромйщ бійщх хзомкзи, віл
сакрзфлм кмед прмпуварзпщ бугщякмї прмомлз могаліжауії кдгзфлмї
гмнмкмгз фз йікувайщлм-номсійакрзфлмгм номудпу;
- нм-гоугд, могалз гдоеавлмгм
кмлромйы є пкйагмвзкз нубйіфлмноавмвзт ілпрзрууіи ж взжлафдлмы
могаліжауіилм-храрлмы проукруомы
ра гдоеавлзк сілалпувалляк, в рми
фап як могалз гомкагпщкмгм кмлромйы
є лджайделзкз віг гдоеавз і сілалпуырщпя жа оатулмк бугщ-якзт лд жабмомлдлзт жакмлмк гедодй;
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- нм-родрє, могалак гдоеавлмгм
кмлромйы гмжвмйдлм йзхд рд, цм
ноякм ндодгбафдлм фзллзкз лмокарзвлм-ноавмвзкз акракз, а могалз
гомкагпщкмгм кмлромйы каырщ ноавм
омбзрз впд, цм лд жабмомлдлм фзллзк жакмлмгавпрвмк.
З омжукілля пурі кмлромйы в нубйіфлмку агкіліпроуваллы як жгіиплдлля ндодвіокз вігнмвіглмпрі гіяйщлмпрі кдомвалмгм мб’єкра нознзпак
кдоуыфмгм пуб’єкра ра упулдлля взявйдлзт лдгмйіків взнйзває, цм кмлромйщ є пакмпріилмы сулкуієы нубйіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я.
Фулкуія кмлромйы ндодбуває у
ріплмку жв’яжку ж ілхзкз сулкуіякз
нубйіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі
мтмомлз жгмомв’я, вмла нмйягає в
муілуі вігнмвіглмпрі жгіиплдлля узт
сулкуіи жавгалляк, цм прмярщ у уіймку ндодг пзпрдкмы уноавйілля.
Кмлромйщ гає кмейзвіпрщ лд йзхд
кмозгуварз уноавйілпщку гіяйщліпрщ у
псдоі мтмомлз жгмомв’я, а и гмнмкагає ндодгбафзрз ндопндкрзвз нмгайщхмгм омжвзрку ра гмпяглдлля кмлкодрлмгм оджуйщрару.
В пуфаплзт укмват взлзкйа нмродба у лмвзт нігтмгат гм пзпрдкз
гдоеавлмгм кмлромйы, пзпрдкз мога-

лів гдоеавлмгм кмлромйы ра її жакмлмгавфмгм жабджндфдлля. Іплувалля
ракмї пзпрдкз нмяплыєрщпя рзк, цм в
ндодтіглзи ндоімг у пупнійщпрві лд
нмкдлхайм лдгмйіків у псдоі нубйіфлмгм агкіліпроувалля, а уноавйілпщкі
оіхдлля лд прайз дсдкрзвліхзкз [9,
п. 67]
Ддоеава фдодж пндуіайщлм унмвлмваедлі могалз взкмлавфмї вйагз
жгіиплыє кмлромйщ і лагйяг жа гмгдоеалляк жакмлмгавпрва ном мтмомлу
жгмомв’я, гдоеавлзт пралгаорів, козрдоіїв ра взкмг, пноякмвалзт ла жабджндфдлля жгмомвмгм лавкмйзхлщмгм
нозомглмгм пдодгмвзца і паліраолмднігдкіфлмгм бйагмнмйуффя лапдйдлля, лмокарзвів номсдпіилмї гіяйщлмпрі в гайужі мтмомлз жгмомв’я, взкмг
Ддоеавлмї Фаокакмндї, пралгаорів
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля, кдгзфлзт
кардоіайів і рдтлмймгіи [10, п. 246].
.На жавдохдлля вкаеу, цм гдоеавлзи ра гомкагпщкзи кмлромйщ є
гвмка прмомлакз мглієї кдгайі, - а
пакд нмкоацдлля пралу пноав у псдоі
мтмомлз жгмомв’я фдодж взявйдлля
лдгмйіків ра номнмжзуії цмгм їт упулдлля. Віг лайделмгм пралу пноав у
уіи уаозлі у взгоахі бугурщ впі –
науієлрз, йікаоі, пупнійщпрвм, гдоеава.
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Дисциплінарна відповідальність суддів:
підстави, порядок та особливості
дисциплінарного провадження
Вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» пуггі взжлалі
лмпіякз пугмвмї вйагз, вмлз є лджайделзкз (пр. 129 Кмлпрзрууії Укоаїлз) віг бугщ-якмгм лджакмллмгм
внйзву, рзпку абм вроуфалля (пр. 48
Закмлу Укоаїлз «Пом пугмупроіи і
праруп пуггів»).
Оглієы ж гаоалріи лджайделмпрі
пуггів є мпмбйзва номудгуоа нозряглдлля їт гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, яка одгйакдлруєрщпя Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра Закмлмк Укоаїлз
«Пом пугмупроіи і праруп пуггів».
Пзралля ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
пуггів, жмкодка гзпузнйілаолмї, лдмглмоажмвм буйз нодгкдрмк гзпкупіи
як пдодг пакзт ноауівлзків пуггівпщкмгм кмонупу, рак і пдодг лаукмвуів,
кмроі рзк фз ілхзк фзлмк омжгйягайз ноавмвзи праруп пуггів. Нджваеаыфз ла вдйзку кійщкіпрщ лаукмвзт
омбір, нозпвяфдлзт уіи рдкарзуі, нзралля гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлм-

прі пуггів и гмпі жайзхаырщпя акруайщлзкз.
З мгйягу ла уд, жавгаллякз галмї
праррі є: нм-ндохд, взжлафзрз жкіпр
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пуггів, нм-гоугд, омжгйялурз мпмбйзвмпрі
жгіиплдлля гзпузнйілаолмгм номвагедлля цмгм пуггів.
Оглзк іж взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі лмпіїв пугмвмї вйагз є
гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ, агед
жкіулдлля жакмллмпрі в гіяйщлмпрі
могалів ноавмпуггя бджнмпдодглщм
нмв’яжалд жі пралмк гзпузнйілз, оівлдк куйщруоз ра дрзкз, а ракме сатмвмї ніггмрмвкз їт ноауівлзків. Сакд
рмку гмрозкалля роугмвмї гзпузнйілз є мглзк ж мплмвлзт мбмв’яжків пуггі. Пігправмы гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гйя пуггі є вфзлдлля лзк
гзпузнйілаолмгм номпрунку, рмбрм
взллмгм, номрзноавлмгм нмоухдлля
пйуебмвзт мбмв’яжків. Сйіг вігжлафзрз, цм гзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ пуггів є мглзк іж жапмбів жабдж-
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ндфдлля взкмлалля їт номсдпіилзт
(пйуебмвзт) мбмв’яжків, а віграк пуггівпщкмї
гзпузнйілз.
Загайщлзк
мб’єкрмк гзпузнйілаолзт номпрунків є
гзпузнйіла – пралмвзцд, жа якмгм упі
пуб’єкрз ноавмвіглмпзл вйагз і нігнмоягкувалля лдутзйщлм нмвзллі гмгдоеуварзпя ндвлзт ноавзй ра впралмвйдлмгм нмоягку, які взжлафдлі жакмлакз, праруракз ра нмймедллякз.
Суггівпщка гзпузнйіла є мглзк іж
взгів пндуіайщлмї (прарурлмї) гзпузнйілз, мпкійщкз нмв’яжала ж номсдпіилмы гіяйщліпры лмпіїв пугмвмї
вйагз. Суггівпщка гзпузнйіла у вужщкмку жкіпрі – уд пмуіайщлі ноавзйа
нмвдгілкз пуггів (взкмгз, цм гм лзт
взпуваырщпя) і сакрзфла їт одайіжауія. Об’єкрзвла прмомла гзпузнйілаолзт номпрунків таоакрдозжуєрщпя
гіялляк (гієы абм бджгіяйщліпры), і
йзхд в мкодкзт взнагкат (рак жвалзи кардоіайщлзи пкйаг ноавмнмоухдлля) пупнійщлм хкігйзвзкз лапйігкакз ра нозфзллзк жв’яжкмк кіе
гіялляк і лапйігкакз, а ракме ракзкз
мжлакакз, як кіпуд, фап, мбпралмвка,
жапіб вфзлдлля гіялля. Суб’єкрмк
гзпузнйілаолмгм
ноавмнмоухдлля
кмед бурз рійщкз сіжзфла мпугла
мпмба. Поз ущмку вік ракмї мпмбз
кмед бурз оіжлзк: віл взжлафаєрщпя
мкодкзкз
акракз
жакмлмгавпрва
бійщх абм кдлх кмлкодрлм і жайдезрщ, ланозкйаг, віг віку, нм гмпяглдллі якмгм мпмба кмед прарз пуггды.
Іж пуб’єкрзвлмї прмомлз гзпузнйілаолі номпрункз таоакрдозжуырщпя взлмы у смокі укзпйу абм лдмбдоделмпрі.
Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ
жавегз нмв’яжала іж лдвзкмлалляк
абм лдлайделзк взкмлалляк ноауівлзкмк пвмїт роугмвзт мбмв’яжків,
рмбрм нмоухдлляк роугмвмї гзпузнйілз. Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ
пуггів як взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі нмйягає в лакйагдллі ла нмоухлзка пуггівпщкмї гзпузнйілз лдпнозярйзвзт нмжбавйдлщ кмоайщлмгм,
кардоіайщлмгм ра могаліжауіилмгм
таоакрдоу і є мглзк іж жапмбів жабджндфдлля вігнмвіглмпрі гіяйщлмпрі і
нмвдгілкз пуггів номсдпіилзк прал-
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гаорак (пуггівпщкмї гзпузнйілз).
Опмбйзвзи праруп пуггі взкагає віг
лщмгм лд рійщкз мпмбйзвмгм кмлромйы
жа вйаплмы нмвдгілкмы, айд и вігнмвіглзт гіи ж бмку гдоеавз, мпкійщкз
аврмозрдр пугмвмї вйагз ра имгм нігрозкка впд е ракз є гдоеавлмы пноавмы – пугмві оіхдлля номгмймхуырщпя ікдлдк гдоеавз. Дзпузнйілаола вігнмвігайщліпрщ нмйягає в мсіуіилмку одагуваллі ла вфзлдлля пуггды гіи, які кмкномкдруырщ имгм як
пуггы, лджайделм віг рмгм, вфзлдлі
вмлз в пугі ніг фап жгіиплдлля пвмїт
нмвлмваедлщ фз нмжа пугмк. Тме іж
кдрмы жанмбігалля гзпкодгзрауії пугмвмї вйагз в мпмбі пуггі, якзи гмнупрзв лдгіглу нмвдгілку, жакмл кає
кіпрзрз нігправз гйя лайделмї квайісікауії гіи нодгправлзків пуггівпщкмгм кмонупу. Пмоягмк нозряглдлля
гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі
пуггів Укоаїлз вігоіжляєрщпя віг жагайщлмгм нмоягку нозряглдлля гм
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пвмїк пуб’єкрлзк пкйагмк, взгакз пряглдлщ, кмймк мпіб, унмвлмваедлзт
нозрягуварз гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі ра лакйагарз гзпузнйілаолі пряглдлля, а ракме нігправмы
і нмоягкмк лакйагдлля и мпкаоедлля
гзпузнйілаолзт пряглдлщ.
Вігнмвіглм гм н. 22 ф. 1 пр. 92
Кмлпрзрууії Укоаїлз вігнмвігайщліпрщ
жа гіялля, які є гзпузнйілаолзкз
номпрункакз, впралмвйыєрщпя взкйыфлм жакмлакз Укоаїлз. Вігнмвіглм гм Закмлу пуггы кмед бурз нозряглурм гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі у нмоягку гзпузнйілаолмгм
номвагедлля ж ракзт нігправ:
1) укзплд абм влапйігмк лдгбаймпрі:
а) лджакмлла вігкмва в гмпруні гм
ноавмпуггя (у рмку фзпйі лджакмлла
вігкмва в омжгйягі нм пурі нмжмвлмї
жаявз, андйяуіилмї, капауіилмї пкаогз
рмцм) абм ілхд іпрмрлд нмоухдлля
лмок номудпуайщлмгм ноава ніг фап
жгіиплдлля ноавмпуггя, цм улдкмейзвзйм одайіжауіы уфаплзкакз пугмвмгм номудпу лагалзт їк номудпуайщлзт ноав ра взкмлалля номудпуайщлзт мбмв’яжків абм нозжвдйм гм нм-
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оухдлля ноавзй цмгм ыозпгзкуії
абм пкйагу пугу;
б) лджажлафдлля в пугмвмку оіхдллі кмрзвів нозилярря абм вігтзйдлля аогукдлрів прмоіл цмгм пурі
пнмоу;
в) нмоухдлля жапаг гйаплмпрі і
вігкозрмпрі пугмвмгм номудпу;
г) нмоухдлля жапаг оівлмпрі впіт
уфаплзків пугмвмгм номудпу ндодг
жакмлмк і пугмк, жкагайщлмпрі прмоіл
ра пвмбмгз в лагаллі лзкз пугу пвмїт
гмкажів і у гмвдгдллі ндодг пугмк їт
ндодкмлйзвмпрі;
ґ) лджабджндфдлля мбвзлувафдлмку ноава ла жатзпр, ндодхкмгеалля
одайіжауії ноав ілхзт уфаплзків пугмвмгм номудпу;
г) нмоухдлля ноавзй цмгм вігвмгу (пакмвігвмгу);
2) бджнігправлд жарягувалля абм
лдвезрря пуггды жатмгів цмгм омжгйягу жаявз, пкаогз фз пноавз номрягмк промку, впралмвйдлмгм жакмлмк,
жвмйікалля ж взгмрмвйдлляк вкмрзвмвалмгм пугмвмгм оіхдлля, лдпвмєфаплд лагалля пуггды кмнії пугмвмгм
оіхдлля гйя її влдпдлля гм Єгзлмгм
гдоеавлмгм одєпроу пугмвзт оіхдлщ;
3) гмнуцдлля пуггды нмвдгілкз,
цм нмомфзрщ жвалля пуггі абм нігозває аврмозрдр ноавмпуггя, жмкодка в
нзраллят кмоайі, фдплмпрі, лднігкунлмпрі, вігнмвіглмпрі пнмпмбу езрря
пуггі имгм прарупу, гмрозкалля ілхзт лмок пуггівпщкмї дрзкз ра пралгаорів нмвдгілкз, які жабджндфуырщ
пупнійщлу гмвіоу гм пугу, номяв лднмвагз гм ілхзт пуггів, агвмкарів,
дкпндорів, пвігків фз ілхзт уфаплзків
пугмвмгм номудпу;
4) укзплд абм влапйігмк гоубмї
лдгбаймпрі гмнуцдлля пуггды, якзи
боав уфапрщ в утвайдллі пугмвмгм
оіхдлля, нмоухдлля ноав йыгзлз і
мплмвмнмймелзт пвмбмг абм ілхд
гоубд нмоухдлля жакмлу, цм нозжвдйм гм іпрмрлзт лдгарзвлзт лапйігків;
5) омжгмймхдлля пуггды раєклзуі, цм мтмомляєрщпя жакмлмк, у рмку
фзпйі раєклзуі лаоагфмї кікларз, абм
ілсмокауії, цм прайа вігмкмы пуггі
ніг фап омжгйягу пноавз у жакозрмку
пугмвмку жапігаллі;

6) лднмвігмкйдлля пуггды Взцмї
оагз ноавмпуггя ра Гдлдоайщлмгм
номкуомоа ном взнагмк вроуфалля в
гіяйщліпрщ пуггі цмгм жгіиплдлля
ноавмпуггя, у рмку фзпйі ном жвдолдлля гм лщмгм уфаплзків пугмвмгм
номудпу фз ілхзт мпіб, вкйыфаыфз
мпіб, унмвлмваедлзт ла взкмлалля
сулкуіи гдоеавз, ж нозвмгу кмлкодрлзт пноав, цм ндодбуваырщ у номвагедллі пуггі, якцм ракд жвдолдлля
жгіиплдлм в ілхзи, ліе ндодгбафдлм
номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк пнмпіб, уномгмве н’ярз глів ніпйя рмгм,
як имку прайм вігмкм ном ракзи взнагмк;
7) лднмвігмкйдлля абм лдпвмєфаплд нмвігмкйдлля Рагз пуггів Укоаїлз ном одайщлзи фз нмрдлуіилзи
кмлсйікр ілрдодпів пуггі (коік взнагків, кмйз кмлсйікр ілрдодпів водгуйщмвуєрщпя в нмоягку, взжлафдлмку
номудпуайщлзк жакмлмк);
8) вроуфалля у номудп жгіиплдлля
ноавмпуггя ілхзкз пуггякз;
9) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гйя мнозйыглдлля гдкйаоауії мпмбз, унмвлмваедлмї ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм
пакмвоягувалля, в нмоягку, впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк у псдоі жанмбігалля кмоунуії;
10) жажлафдлля в гдкйаоауії мпмбз, унмвлмваедлмї ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм пакмвоягувалля, жавігмкм лдноавгзвзт
вігмкмпрди абм укзплд лджажлафдлля
вігмкмпрди, взжлафдлзт жакмлмгавпрвмк;
11) взкмозпралля прарупу пуггі ж
кдрмы лджакмллмгм мрозкалля лзк
абм родрікз мпмбакз кардоіайщлзт
бйаг абм ілхмї взгмгз, якцм ракд
ноавмнмоухдлля лд кіпрзрщ пкйагу
жймфзлу абм козкілайщлмгм номпрунку;
12) гмнуцдлля пуггды лдгмбомфдплмї нмвдгілкз, у рмку фзпйі жгіиплдлля пуггды абм фйдлакз имгм пік’ї
взроар, цм ндодвзцуырщ гмтмгз ракмгм пуггі ра гмтмгз фйдлів имгм
пік’ї; впралмвйдлля лдвігнмвіглмпрі
оівля езрря пуггі жагдкйаомвалзк
гмтмгак; лднігрвдогедлля пуггды
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жакмллмпрі гедодйа нмтмгедлля каила;
13) лдлагалля ілсмокауії абм лагалля жавігмкм лдгмпрмвіолмї ілсмокауії ла жакмллу взкмгу фйдла Взцмї
квайісікауіилмї кмкіпії пуггів Укоаїлз ра/абм фйдла Взцмї оагз ноавмпуггя;
14) лдномтмгедлля куопу нігвзцдлля квайісікауії в Науімлайщліи
хкмйі пуггів Укоаїлз вігнмвіглм гм
ланоавйдлля, взжлафдлмгм могалмк,
цм жгіиплыє гзпузнйілаолд номвагедлля цмгм пуггів, абм лдномтмгедлля нмгайщхмгм квайісікауіилмгм
муілывалля гйя нігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз ноавмпуггя у
вігнмвіглмку пугі, абм лднігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз
ноавмпуггя у вігнмвіглмку пугі жа
оджуйщраракз ущмгм квайісікауіилмгм
муілывалля;
15) взжлалля пуггі взллзк у
вфзлдллі кмоунуіилмгм ноавмнмоухдлля
абм
ноавмнмоухдлля,
нмв’яжалмгм ж кмоунуієы, у взнагкат,
упралмвйдлзт жакмлмк;
16) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гдкйаоауії омгзллзт жв’яжків
пуггды в нмоягку, взжлафдлмку узк
Закмлмк;
17) нмгалля у гдкйаоауії омгзллзт жв’яжків пуггі жавігмкм лдгмпрмвіолзт (у рмку фзпйі лднмвлзт) вігмкмпрди;
18) лднмгалля абм лдпвмєфаплд
нмгалля гдкйаоауії гмбомфдплмпрі
пуггды в нмоягку, взжлафдлмку узк
Закмлмк;
19) гдкйаоувалля жавігмкм лдгмпрмвіолзт (у рмку фзпйі лднмвлзт)
рвдогедлщ у гдкйаоауії гмбомфдплмпрі
пуггі.
Дзпузнйілаолд номвагедлля – уд
номудгуоа омжгйягу могалмк, взжлафдлзк жакмлмк, жвдолдлля, в якмку
кіпрярщпя вігмкмпрі ном нмоухдлля
пуггды взкмг цмгм имгм прарупу,
нмпагмвзт мбмв'яжків фз нозпягз пуггі. Поавм ла жвдолдлля жі пкаогмы
(жаявмы) цмгм нмвдгілкз пуггі, яка
кмед карз лапйігкмк гзпузнйілаолу
вігнмвігайщліпрщ пуггі, кає кмедл,
кмку вігмкі ракі сакрз.
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Нд гмнупкаєрщпя жймвезвалля
ноавмк жвдолдлля гм могалу, унмвлмваедлмгм жгіиплыварз гзпузнйілаолд
номвагедлля, у рмку фзпйі іліуіывалля нзралля вігнмвігайщлмпрі пуггі
бдж гмпрарліт нігправ, взкмозпралля
ракмгм ноава як жапмбу рзпку ла пуггы у жв'яжку іж жгіиплдлляк лзк ноавмпуггя. Змкодка, гзпузнйілаолу
пноаву цмгм пуггі лд кмед бурз нмоухдлм жа жаявмы фз нмвігмкйдлляк,
цм лд кіпрярщ вігмкмпрди ном лаявліпрщ мжлак гзпузнйілаолмгм номпрунку пуггі, а ракме жа алмліклзкз
жаявакз ра нмвігмкйдллякз.
Дзпузнйілаолд номвагедлля омжнмфзлаєрщпя жа пкаогмы цмгм гзпузнйілаолмгм номпрунку пуггі (гзпузнйілаола пкаога), нмгалмы вігнмвіглм гм Закмлу Укоаїлз ―Пом пугмупроіи і праруп пуггів‖, абм жа іліуіарзвмы Дзпузнйілаолмї найарз фз
Взцмї квайісікауіилмї кмкіпії пуггів
Укоаїлз у взнагкат, взжлафдлзт жакмлмк (ф. 1 пр. 42 Закмлу Укоаїлз
―Пом Взцу оагу ноавмпуггя‖).
Дзпузнйілаолд
номвагедлля
вкйыфає:
нмндодглє взвфдлля ра ндодвіоку гзпузнйілаолмї пкаогз;
вігкозрря
гзпузнйілаолмї
пноавз;
омжгйяг гзпузнйілаолмї пкаогз ра утвайдлля оіхдлля ном нозряглдлля абм вігкмву в нозряглдллі пуггі гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
Кмнія оіхдлля ном вігкозрря абм
вігкмву у вігкозррі гзпузнйілаолмї
пноавз лд ніжліх як фдодж роз глі ж
гля имгм утвайдлля лагпзйаєрщпя
пуггі, цмгм якмгм нмгалм гзпузнйілаолу пкаогу, ра мпмбі, яка нмгайа
гзпузнйілаолу пкаогу.
Суггя ра пкаоелзк каырщ бурз
нмвігмкйдлі ном жапігалля Дзпузнйілаолмї найарз лд ніжліхд ліе жа пік
глів гм гля имгм номвдгдлля в нмоягку, взжлафдлмку одгйакдлрмк
Взцмї оагз ноавмпуггя, ра хйятмк
омжкіцдлля вігнмвіглмї ілсмокауії
ла мсіуіилмку вдб-паирі Взцмї оагз
ноавмпуггя. Суггя вваеаєрщпя лайделзк фзлмк нмвігмкйдлзк, якцм
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нмвігмкйдлля ланоавйдлм ла агодпу
имгм кіпуя номезвалля фз ндодбувалля абм ла агодпу пугу, в якмку
ракзи пуггя мбіикає нмпагу, а жа лдкмейзвмпрі ракмгм ланоавйдлля –
омжкіцдлд ла мсіуіилмку вдб-паирі
Взцмї оагз ноавмпуггя. У оажі лдкмейзвмпрі ж нмваелзт нозфзл вжярз
уфапрщ у жапігаллі Дзпузнйілаолмї
найарз пуггя кмед жаявзрз кймнмралля ном вігкйагдлля омжгйягу гзпузнйілаолмї пноавз. Рмжгйяг гзпузнйілаолмї пноавз кмед бурз вігкйагдлм у жв’яжку ж лдявкмы пуггі, прмпмвлм якмгм омжгйягаєрщпя нзралля, у
жапігалля ж нмваелзт нозфзл. Пмваеліпрщ нозфзлз лдявкз пуггі взжлафає Дзпузнйілаола найара. Дзпузнйілаола найара кмед взжларз явку
пуггі
гйя
уфапрі
у
жапігаллі
мбмв’яжкмвмы.
Рмжгйяг гзпузнйілаолмї пноавз
вігбуваєрщпя у вігкозрмку жапігаллі
Дзпузнйілаолмї найарз, в якмку бдоурщ уфапрщ пуггя, пкаоелзк, їт нодгправлзкз.
Суггя, пкаоелзк кмеурщ боарз
уфапрщ у омжгйягі пноавз пакмпріилм
ра/абм фдодж пвмгм нодгправлзка.
Уфаплзкз гзпузнйілаолмї пноавз
каырщ ноавм нмгаварз гмкажз, лагаварз нмяплдлля, жаявйярз кймнмралля
ном взкйзк пвігків, правзрз жанзралля уфаплзкак гзпузнйілаолмї пноавз,
взпймвйыварз жандодфдлля, жаявйярз
ілхі кймнмралля абм вігвмгз, мжлаимкйыварзпщ ж кардоіайакз пноавз.
За вкмрзвмвалзк кймнмралляк
пуггі Дзпузнйілаола найара ракме
кмед утвайзрз оіхдлля ном омжгйяг
гзпузнйілаолмї пноавз у жакозрмку
жапігаллі, якцм уд є лдмбтіглзк гйя
жабджндфдлля лджайделмпрі пуггі.
Дм пуггів кмед жапрмпмвуварзпя
гзпузнйілаолд пряглдлля у взгі:
1) нмндодгедлля; 2) гмгалз - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар гм нмпагмвмгм мкйагу пуггі номрягмк мглмгм кіпяуя; 3) пувмомї гмгалз - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар гм нмпагмвмгм мкйагу
пуггі номрягмк рощмт кіпяуів; 4) нмгалля ном рзкфапмвд (віг мглмгм гм
хдпрз кіпяуів) вігпрмомлдлля віг

жгіиплдлля ноавмпуггя - ж нмжбавйдлляк ноава ла мрозкалля гмнйар
гм нмпагмвмгм мкйагу пуггі ра
мбмв’яжкмвзк ланоавйдлляк пуггі гм
Науімлайщлмї хкмйз пуггів Укоаїлз
гйя номтмгедлля куопу нігвзцдлля
квайісікауії, взжлафдлмгм могалмк,
цм жгіиплыє гзпузнйілаолд номвагедлля цмгм пуггів, ра нмгайщхзк
квайісікауіилзк муілывалляк гйя
нігрвдогедлля жгарлмпрі пуггі жгіиплыварз ноавмпуггя у вігнмвіглмку
пугі; 5) нмгалля ном ндодвдгдлля
пуггі гм пугу лзефмгм оівля; 6) нмгалля ном жвійщлдлля пуггі ж нмпагз.
Поавм мпкаоезрз оіхдлля Дзпузнйілаолмї найарз гм Рагз лд ніжліхд розгуярз глів іж гля имгм утвайдлля кає пуггя, а ракме жа лаявлмпрі гмжвмйу Дзпузнйілаолмї найарз –
пкаоелзк.
Вігнмвіглм гм пр. 6 Кмлвдлуії ном
жатзпр ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг кмедл кає ноавм ла пноавдгйзвзи і нубйіфлзи омжгйяг имгм
пноавз уномгмве омжуклмгм промку
лджайделзк і бджпрмомллік пугмк,
впралмвйдлзк жакмлмк (Поавм ла
пноавдгйзвзи омжгйяг пноавз).
Суггя, пноава якмгм омжгйягаєрщпя, нмвзлдл карз ноавм ла нодгправлзурвм (н. 5.1. Євомндипщкмї таорії
ном жакмл «Пом праруп пуггів»).
Суггя кає ноавм ла вігнмвігщ. На
нмфаркмвмку драні омжгйяг пкаогз
кає номвмгзрзпя кмлсігдлуіилм, якцм пуггя лд жвдолдрщпя ж номталляк
ном ілхд. За взляркмк пйуталщ у жакмлмгавфмку могалі, пйуталля ж гзпузнйілаолзт нзралщ ра нзралщ упулдлля пуггів ж нмпагз жгіиплыырщпя
в жакозрмку одезкі, врік, пуггя кмед взкагарз нубйіфлмгм пйуталля
ракзт пноав. Ріхдлля у ракзт пноават каырщ бурз мнубйікмвалі лджайделм віг рмгм, фз пйуталля номтмгзйз
жа жафзлдлзкз гвдозка, фз буйз нубйіфлзкз (н. 29 Ммлодайщпщкмї улівдопайщлмї гдкйаоауії ном лджайделіпрщ ноавмпуггя).
Ваейзвмы гаоалрієы мб’єкрзвлмгм ра пноавдгйзвмгм омжгйягу і
взоіхдлля гзпузнйілаолмї пноавз
цмгм пуггі є кмейзвіпрщ мпкаоедлля

175

Публiчне право № 1 (29) (2018)
нозилярмгм у пноаві оіхдлля. Так, у
н. 20 Оплмвлзт нозлузнів лджайделмпрі пугмвзт могалів (птвайдлі оджмйыуіякз Гдлдоайщлмї Апакбйдї ООН
40/32 ра 40/146 віг 29 йзпрмнага ра
13 гоугля 1985 омку) лагмймхуєрщпя,
цм оіхдлля ном гзпузнйілаолд нмкаоалля, упулдлля віг нмпагз фз жвійщлдлля нмвзллі бурз нодгкдрмк лджайделмї ндодвіокз. У пвмы фдогу оіхдлля пндуіайщлмгм нмвлмваелмгм
могалу, цм лакйагає палкуії ра везває гзпузнйілаолі жатмгз, нмвзллі
кмлромйыварзпя пугмвзк могалмк
лаивзцмї пугмвмї ілпралуії.
У н. 69 Рдкмкдлгауії CM/Rec
(2010) 12 Кмкірдру Міліпроів Рагз
Євомнз гдоеавак-фйдлак цмгм пуггів: лджайделіпрщ, дсдкрзвліпрщ ра
мбмв’яжкз бджнмпдодглщм игдрщпя ном
рд, цм гзпузнйілаолд номвагедлля
нмвзлдл номвмгзрз лджайделзи могал вйагз абм пуг «…іж лагалляк гаоалріи пноавдгйзвмгм пугмвмгм омжгйягу і ноава ла мпкаоедлля оіхдлля
ра нмкаоалля».
Міелаомглі гмкукдлрз лд вкажуырщ ла лдмбтігліпрщ упралмвйдлля
промків гавлмпрі гйя гзпузнйілаолмгм номвагедлля, мглак іплувалля
ракзт промків є жагайщлмы ноакрзкмы
євомндипщкзт гдоеав ра Євомндипщкмгм пугу ж ноав йыгзлз. Вмла ґоулруєрщпя ла жагайщлзт нозлузнат ноава, які взжлафаырщ кдру бугщ-якмгм
взгу ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
(вкйыфаыфз гзпузнйілаолу) і лдкмейзвіпрщ гмпягрз ракмї кдрз, кмйз віг
кмкдлру вфзлдлля вігнмвіглмгм нмоухдлля пнйзває фзкайм фапу.
Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз
лдмглмоажмвм лагмймхував ла мпмбйзвіи омйі, яку в пупнійщпрві вігігоає
пугмва вйага, яка – як гаоалр ноавмпуггя і сулгакдлрайщла уілліпрщ в
ноавмвіи гдоеаві – нмвзлла кмозпруварзпя гмвіомы гомкагял, цмб упніхлм взкмлуварз пвмї мбмв’яжкз. В
кмлрдкпрі жатзпру «аврмозрдру ноавмпуггя» ваейзва гмвіоа, яку пугз в
гдкмкоарзфлмку пупнійщпрві нмвзллі
впдйярз в упіт гомкагял (н. 86
оіхдлля «Кугдхкіла номрз Рмпії»)
[8].
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Пмоягмк лакйагдлля ла пуггы
гзпузнйілаолмгм пряглдлля нмвзлдл
ндодгбафарз номудпуайщлі гаоалрії
гйя пакмгм пуггі. Так, у н. 44 оіхдлля OLUJIĆ v. CROATIA [7] Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз кмлпрарував, цм пр. 6 Кмлвдлуії ном жатзпр
ноав йыгзлз і мплмвмнмймелзт пвмбмг, яка гаоалрує ноавм ла пноавдгйзвзи пуг, у фапрзлі жатзпру ноав і
мбмв’яжків узвійщлмгм таоакрдоу жапрмпмвуєрщпя гм мпкаоедлля гзпузнйілаолмї номудгуоз номрз жаявлзка,
якзи мбіикав нмпагу Гмймвз Вдотмвлмгм пугу Рдпнубйікз Хмоварія. У
кмлрдкпрі нмгалмї пкаогз Суг муілывав бджпрмомлліпрщ гдякзт фйдлів
Науімлайщлмї Суггівпщкмї Рагз, які
жгіиплывайз гзпузнйілаолд номвагедлля, гмрозкалля ноава жаявлзка
ла нубйіфліпрщ пйуталля ра гаоалріи
оівлмпрі прмоіл, гмнупрзкіпрщ розваймпрі гзпузнйілаолмгм номвагедлля.
Суг жвдолув увагу, цм віглмплм гзпузнйілаолмї номудгуоз номрз пуггі
оівліпрщ прмоіл мжлафає, цм пуггі,
якзи ндодбуває ніг жагомжмы вроарз
нмпагз, кає бурз лагалм лайделу
кмейзвіпрщ нодгправлзурва у пноаві,
вкйыфаыфз лагалля вйаплзт гмкажів,
жа укмв, цм лд є пуррєвм лдпнозярйзвзкз у нмоівляллі ж могалакз, які
жгіиплыырщ номвагедлля цмгм пуггі
(н. 78 оіхдлля). У нулкрі 82 жгагалмгм оіхдлля Суг жажлафзв, цм лауімлайщлі могалз, жмкодка в фапрзлі взжлафдлля нозилярлмпрі гмкажів, жмбмв’яжалі мбґоулрмвуварз пвмї гії,
лавмгяфз кмрзвз нозилярзт оіхдлщ.
Щмгм омжуклмпрі промків гзпузнйілаолмгм номвагедлля, рм Суг жгіиплыє їт муілку у пвірйі мбправзл кмлкодрлмї пноавз, жмкодка воатмвуыфз її
пкйагліпрщ, нмвдгілку жаявлзка і унмвлмваедлзт могалів, ваейзвіпрщ рмгм,
цм жаявлзк кмед вроарзрз в оджуйщрарі омжгйягу пноавз (н. 88 оіхдлля).
Опмбйзвмы номудпуайщлмы гаоалрієы в гзпузнйілаолмку номвагедллі, ла якіи лагмймхує Євомндипщкзи пуг ж ноав йыгзлз, є омжгйяг
пноавз лджайделзк і бджпрмомллік
пугмк (гзв, ланозкйаг, пноаву
HARABIN v. SLOVAKIA [8]).

Дисциплінарна відповідальність суддів: підстави, порядок та особливості . . .
У оіхдллі «Ойдкпалго Вмйкмв
номрз Укоаїлз» Євомндипщкзи пуг ж
ноав йыгзлз лагмймпзв, цм нігправз
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі пуггів кмеурщ бурз псмокуйщмвалі в
жагайщлзт озпат. Сйіг омжуклм нігтмгзрз гм муілкз рмфлмпрі жакмлу, мпкійщкз в пзйу мб’єкрзвлмї лдмбтіглмпрі
actus reus ноз ракзт ноавмнмоухдллят нмвзллі бурз псмокуйщмвалі жагайщлм. Ілакхд жакмл лд жабджндфуварзкд впдбіфлд взоіхдлля нзралщ ра
взкагарзкд нмпріилмгм ндодгйягу і
млмвйдлля в жв’яжку іж фзпйдллзкз
лмвзкз мбправзлакз, які взлзкаырщ
ла ноакрзуі. Навірщ вкажівка у жакмлі
ла кмлкодрлі смокз номрзноавлмї
нмвдгілкз, жа укмвз їт оіжлмоіглмгм
жапрмпувалля, лд гає гаоалріи лайделмгм гмрозкалля взкмгз ндодгбафувалмпрі жакмлу. Тмку Суг лагагав, цм
лаявліпрщ праймї і нмпйігмвлмї ноак-

рзкз ілрдонодрауії вігнмвіглзт ноавмвзт лмок є укмвмы їт ндодгбафувалмпрі, лівдйыє бугщ-які пуклівз
цмгм рйукафдлля жакмлу (н. 177-179
оіхдлля).
Пігпукмвуыфз
взцдлавдгдлд,
пйіг вігжлафзрз, цм жапрмпувалля
жатмгів гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі гм пуггів кає пвмєы кдрмы віглмвйдлля
нмоухдлзт
гдоеавлмпйуебмвзт віглмпзл ра жанмбігалля
лдгарзвлзк лапйігкак уфзлдлмгм
номпрунку. Коік рмгм, гзпузнйілаола
вігнмвігайщліпрщ пуггів кає жагайщлі
уійі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, а
пакд: жатзпр ноавмнмоягку ра жакмллмпрі, жкіулдлля у пуггів нмвагз гм
жакмллмпрі, ноав і пвмбмг гомкагял,
взкмг нозпягз пуггі, гдоеавлмї гзпузнйілз ра жанмбігалля лмвзк номпрункак.
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Сзгди Я. Я. Дзпузнйзлаолая мрвдрпрвдллмпрь пугди: мплмвалзя, нмоягмк з
мпмбдллмпрз гзпузнйзлаолмгм номзжвмгпрва
Рапкошрм пмгдоеалзд гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз пугди Укоазлш. Раппкмродлш мплмвалзя нозвйдфдлзя пугди к гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз. Помалайзжзомвал нмоягмк мпуцдпрвйдлзя гзпузнйзлаолмгм номзжвмгпрва в мрлмхдлзз пугди
з вшгдйдлш мпмбдллмпрз гзпузнйзлаолми мрвдрпрвдллмпрз пугди.
Кйюфдвыд пймва: ноавмвми праруп пугди, гзпузнйзлаолая мрвдрпрвдллмпрщ, гзпузнйзлаолмд номзжвмгпрвм.

Sidey Ya. Disciplinary responsibility of judges: grounds, order and features of
disciplinary proceeding
Maintenance of disciplinary responsibility of judges of Ukraine is exposed. The
grounds of bringing in of judges are considered to disciplinary responsibility. The order of
realization of disciplinary proceeding in relation to judges is analyzed and the features of
disciplinary responsibility of judges are determined.
Key words: legal status of judges, disciplinary responsibility, disciplinary
proceedings.
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Проблеми правосуддя під час воєнного конфлікту на сході України та . . .
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оперативно-розшукової діяльності
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імені Ярослава Мудрого

УДК 343.13

Засоби, що використовуються
оперативним підрозділом при
проведенні негласних слідчих
(розшукових) дій
Зкіла таоакрдоу пуфаплмї жймфзллмпрі ра її проукруоз в бік номсдпімлайіжку, могаліжмвалмпрі, взкмозпралля жлафлзт сілалпмвзт одпуопів,
кмоунуіилзт жв’яжків ж нодгправлзкакз могалів вйагз як ілпроукдлру
гмпяглдлля
номрзноавлзт
уійди,
пкозрліпрщ і жакапкмваліпрщ рдтлмймгіи уфзлдлля жймфзлів мбукмвйыє
взкмозпралля ноавммтмомллзкз могалакз гієвзт пзй і жапмбів у пноаві
їт взявйдлля і омжкозрря [1, п. 104].
В козкілайщліи номудпуайщліи
лаууі лдмглмоажмвм гмпйігеувайзпщ
жапмбз, які взкмозпрмвуырщпя в бмомрщбі жі жймфзлліпры. Вкажалу номбйдку у пвмїт лаукмвзт ноауят алайіжувайз ракі вірфзжлялі номудпуайіпрз,
як
М. В. Багоіи,
О. А. Балфук,
Є. М. Бйаеівпщкзи,
М. Л. Гозбмв,
С. О. Гозлдлкм,
Ю. М. Гомхдвзи,
В. А. Кмйдплзк,
Ю. Ю. Ооймв,
М. А. Пмгмодущкзи,
Д. Б. Сдогєєва,
Є. Д. Скуйзх, С. Р. Тагієв, В. М. Тдорзхлзк, С. Б. Фмкіл, О. Г. Шзйм ра
ілхі. Вмглмфап, пдодг лаукмвуів лд
іплує єгзлмгм нігтмгу гм їт кйапзсі-

кауії. Аврмоів рдмодрзфлзт омжомбмк
вкажалмгм нзралля кмела укмвлм
нмгійзрз ла рзт, які взвфаырщ рдмодрзфлі і ноакрзфлі апндкрз жапрмпувалля нмймедлщ праррі 273 КПК, а
ракме рзт, які ніг фап алайіжу жажлафдлмї рдкарзкз пнзоаырщпя ла рдмодрзфлі нмймедлля цмгм жапмбів мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі, мпкійщкз НС(Р)Д жа пвмїк жкіпрмк каиед
жбігаырщпя ж вігнмвіглзкз мндоарзвлм-омжхукмвзкз жатмгакз. Вкажалд
мбукмвйыє лдмбтігліпрщ бійщх гдрайщлмгм лаукмвмгм гмпйігедлля нзралля цмгм жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя мндоарзвлзкз нігомжгійакз
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, іж воатувалляк лаявлмї ноакрзкз ноавммтмомллзт могалів.
Дмпзрщ пйухлмы є лаукмва нмжзуія Ю. Ю. Ооймва, якзи гмпйігзвхз
жапмбз мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі, взжлафзв їт як пукунліпрщ жлаоягщ (кардоіайщлмгм ілпроукдлраоіы)
ра лаукмвм мбґоулрмвалзт нозимків
имгм
ноавмкіолмгм
жапрмпувалля
пуб’єкрмк ОРД гйя взкмлалля жа-
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вгалщ уієї гіяйщлмпрі [2, п. 32]. В
пвмы фдогу, С. Р. Тагієв омжвзває
вкажалу гукку в нймцзлі НС(Р)Д,
жажлафаыфз, цм ніг жапмбмк номвдгдлля НС(Р)Д пйіг омжукірз пукунліпрщ жлаоягщ (ндвлмгм кардоіайщлмгм
мб’єкра) ра нозимків имгм жапрмпувалля ж кдрмы взоіхдлля жавгалщ
ноз взявйдллі ра омжкозррі жймфзлів.
А рмку бугщ-якзи кардоіайщлзи
мб’єкр бугщ-якмгм нозжлафдлля пак
нм пмбі, бдж нозимків имгм жапрмпувалля, лд кмед взкмлуварз сулкуіы
жапмбу; жа имгм гмнмкмгмы лд кмела
мрозкуварз
абм
одайіжмвуварз
НС(Р)Д бдж вігнмвіглмї кдрмгзкз [3,
п. 431].
Поз ущмку, Ю. Ю. Ооймв лавмгзрщ вйаплзи ндодйік жапмбів ОРД гм
якзт віглмпзрщ: мндоарзвлі ра ілхі
мбйікз; омжвігувайщлі кмкн’ырдолі
номгоакз; мндоарзвлу рдтліку; езрймві, пйуебмві ра ілхі нозкіцдлля;
жапмбз
капкувалля
ра
ікірауії;
мб’єкрз, які взкмлуырщ сулкуіы нодгкдра жймфзлу (гомхі, уіллмпрі,
жбомя, лаокмрзфлі одфмвзлз рмцм);
пндуіайщлм лавфдлі рваозлз. З ущмгм
нозвмгу жапйугмвує ла увагу нмжзуія
М. Л. Гоібмва, якзи жажлафає, цм жапрмпувалля багарщмт іж узт жапмбів
(бдж лдмбтіглмї жакмлмгавфмї одгйакдлрауії) кає кіпуд і ніг фап номвдгдлля вігнмвіглзт НС(Р)Д. Позфзлз
ущмгм нмйягаырщ у лдкмейзвмпрі взкмлалля нмправйдлзт жавгалщ бдж
взкмозпралля вігнмвіглзт жапмбів
абм у жлафлмку нігвзцдллі дсдкрзвлмпрі і оджуйщрарзвлмпрі НС(Р)Д у
оажі їт жапрмпувалля [4, п. 153].
Ражмк ж рзк, алайіжуыфз лмокз
гіыфмгм КПК, лд кмела лд жвдолурз
увагз ла рд, цм жакмлмгавдущ, взжлафаыфз жапмбз, які взкмозпрмвуырщпя
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, лд пнзоавпя ла рдмодрзфлі ланоауывалля
гмпйіглзків мндоарзвлм-омжхукмвмї
гіяйщлмпрі, а ввів у вірфзжлялзи козкілайщлзи номудп лмві нмлярря –
жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалі (нмкіфдлі)
і лдпноавелі (ікірауіилі) жапмбз (гайі
– ЗІПЗ і НІЗ). За пвмїк жкіпрмк вмлз фапркмвм мтмнйыырщ жапмбз, які
взкмозпрмвуырщпя в ОРД, мглак кз

180

кмлпраруєкм, цм лмокмрвмодущ номудпуайщлм жакоінзв йзхд лджлафлу їт
фапрзлу. Тмку номнмлуєкм бійщх
гдрайщлм гмпйігзрз вкажалі жапмбз,
ноавмву одгйакдлрауіы їт взкмозпралля, а ракме пномбуварз мбґоулруварз нмжзуіы жакмлмгавуя ж вкажалмгм нзралля.
Вігнмвіглм гм взкмг пр. 273 КПК
взкмозпралля ЗІПЗ абм НІЗ ніг фап
номвдгдлля НС(Р)Д кмейзвд жа оіхдлляк кдоівлзка могалу гмпугмвмгм
омжпйігувалля абм номкуомоа.
Сйіг нмгмгзрзпщ іж гуккмы
Б. І. Баоалдлка, якзи жажлафає, цм
кдрмы взгмрмвйдлля и взкмозпралля
ЗІПЗ і НІЗ є жабджндфдлля лдмфдвзглмпрі, пкозрлмпрі номвдгдлля мкодкзт НСРД віг мпіб, цмгм якзт вмлз
номвмгярщпя, а ракме рзт, які лд бдоурщ у лзт бджнмпдодглщмї уфапрі, ра
упніхлд взоіхдлля жавгалщ нм жбзоаллы гмкажів ніг фап номвдгдлля
узт гіи [5, п. 81].
В кмлрдкпрі омжгйягу галмї рдкарзкз жвдорає увагу лдмглмжлафліпрщ
рдокілів іж вкажалмгм нзралля, які
взкмозпрмвуырщпя в КПК. Так, в Кмгдкпі, мкоік нмлярщ, жакоінйдлзт в пр.
273 КПК, лаявлі цд гва оіжлі смокуйывалля жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д. А пакд, в н. 2 ф. 7 праррі 271 КПК жажлафаєрщпя, цм номкуомо у пвмєку оіхдллі
ном номвдгдлля кмлромйы жа вфзлдлляк жймфзлу, коік вігмкмпрди, ндодгбафдлзт праррды 251 ущмгм Кмгдкпу,
жмбмв’яжалзи жажлафзрз ном жапрмпувалля пндуіайщлзт ікірауіилзт жапмбів. Згіглм ф. 2, н. 2 ф. 3 пр. 272 КПК у
нмпралмві ном взкмлалля пндуіайщлмгм
жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї гіяйщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз жймфзллмї могаліжауії, яку взлмпзрщ пйігфзи жа нмгмгедлляк ж кдоівлзкмк
могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля абм
номкуомо, коік вігмкмпрди, ндодгбафдлзт праррды 251 ущмгм Кмгдкпу,
жажлафаєрщпя взкмозпралля пндуіайщлзт лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапмбів. Коік рмгм, у вкажалзт взнагкат
оіхдлля ном жапрмпувалля жажлафдлзт
жапмбів віг могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля
нозикаырщпя
оіжлзкз

Засоби, що використовуються оперативним підрозділом при проведенні . . .
пуб’єкракз. У взнагку пр. 272 КПК
оіхдлля ном жапрмпувалля НІЗ нозикає пйігфзи жа нмгмгедлля ж кдоівлзкмк могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля,
а вігнмвіглм гм пр. 273 ракд ноавм кає
кдоівлзк могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля.
З
уоатувалляк
взкйагдлмгм,
вваеаєкм, цм гм вкажалзт прарди
лдмбтіглм влдпрз жкілз, а пакд: 1) в
н. 2 ф. 7 праррі 271 КПК ндодгбафзрз,
цм номкуомо у пвмєку оіхдллі ном
номвдгдлля кмлромйы жа вфзлдлляк
жймфзлу жмбмв’яжалзи жажлафзрз ном
жапрмпувалля жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалзт (нмкіфдлзт) і лдпноавеліт
(ікірауіилзт) жапмбів; 2) в н. 2 ф. 3
пр. 272 КПК ндодгбафзрз, цм у нмпралмві ном взкмлалля пндуіайщлмгм
жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї гіяйщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз жймфзллмї могаліжауії, жажлафаєрщпя взкмозпралля лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапмбів. Коік рмгм, ла лах нмгйяг, ж кдрмы жабджндфдлля нозлузну
омжуклмпрі промків гмпугмвмгм омжпйігувалля гмуійщлм, цмб оіхдлля ном
взкмозпралля ЗІПЗ і НІЗ вігнмвіглм
гм пр. 273 КПК, мкоік номкуомоа,
нозикав лд кдоівлзк могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля, а пйігфзи жа нмгмгедлляк ж лзк.
Запйугмвує ла нігрозкку рвдогедлля Є. Д. Скуйзха ра В. О. Гйухкмва, які жажлафаырщ, цм жажгайдгігщ
ігдлрзсікмвалі (нмкіфдлі) жапмбз уд
мб’єкрз кардоіайщлмгм пвіру (одфі,
нодгкдрз, гмкукдлрз), ла які ноз
номвдгдллі НСРД нмндодглщм буйм
лалдпдлм пндуіайщлу нмжлафку, жавгякз якіи їт кмела вігоіжлярз віг нмгіблзт [6, п. 690].
На гукку С. Р. Тагієва, як ноавзйм, в тмгі номвдгдлля НС(Р)Д
лаифапріхд взкмозпрмвуырщпя ігдлрзсікмвалі куныоз. Ігдлрзсікмвалі
(рдокіл «ігдлрзсікауія» нмтмгзрщ віг
йарзлпщкмгм identificare – мрмрмелыварз) куныоз – уд гомхмві балклмрз,
пдоія ра лмкдо якзт жасікпмвалі ла
ілхзт кардоіайщлзт лмпіят, жмкодка у
номрмкмйат воуфдлля гомхмвзт кмхрів і ла жавіодлзт лайделзк фзлмк
кпдомкмніят. Такд сікпувалля жгіип-

лыєрщпя ж кдрмы пномцдлля номудгуоз вігпйігкмвувалля оуту ігдлрзсікмвалзт кмхрів ра гмвдгдлля їтлщмгм нмтмгедлля, ігдлрзсікмвалзкз
(нмкіфдлзкз) жапмбакз у козкілайщлмку номвагедллі взпрунаырщ гомхмві куныоз оіжлмгм лмкілайу, які
кмеурщ бурз ігдлрзсікмвалзкз абм
нмкіфдлзкз. Пмкіфдлі куныоз – уд
гомхмві балклмрз, ла які пндуіайщлзк
нмомхкмк абм бджкмйіолмы саобмы
лалдпдлм ндвлі нмжлафкз (лаифапріхд
— «Хабао», «УБЕЗ», «УБОЗ» ра ілхі), які лдвзгзкі лдмжбомєлзк мкмк,
айд жфзруырщпя ніг уйщроасімйдрмвзкз номкдлякз [3, п. 432]. Вкажала
нмжзуія лаукмвуя вігнмвігає гіиплмпрі. Ражмк ж рзк, тмфдкм жвдолурз увагу ла гдякі апндкрз взкмозпралля
ЗІПЗ ла ноакрзуі ра їт номудпуайщлмгм жакоінйдлля.
Пм-ндохд, пр. 273 КПК лд ндодгбафдлм мсмокйдлля вігнмвіглмгм
номрмкмйу жа оджуйщраракз мгйягу
(ігдлрзсікауії) ра нмкіркз вігнмвіглзт жапмбів гйя номвдгдлля кмлкодрлзт НС(Р)Д, цм нозжвмгзрщ гм оіжлзт пнмпмбів сікпауії жажлафдлмї номудпуайщлмї гії. На лах нмгйяг, сакр
мгйягу, нмкіркз і воуфдлля жаявлзку
(кмлсігдлру) лдпноавеліт ікірауіилзт жапмбів кає жгіглм взкмг пр. 104
КПК мсмокйыварзпщ номрмкмймк
номудпуайщлмї гії ж вігнмвіглзкз гмгаркакз (смрм ЗІПЗ, кпдомкмнії куныо, жоажкз йыкілмсмоу рмцм). Поз
ущмку, мпкійщкз имгм пкйагалля ноякм лд ндодгбафдлм 21 гйавмы КПК, у
оажі якцм взкмозпралля ЗІПЗ жгіиплыєрщпя в оаккат кмлромйы жа вфзлдлляк жймфзлу, ноакрзка игд рзк
хйятмк, цм віл пкйагаєрщпя як гмгармк гм номрмкмйу кмлромйы жа вфзлдлляк жймфзлу і є имгм лдвіг’єклмы
фапрзлмы. З уоатувалляк взкйагдлмгм, кз лд кмедкм нмгмгзрзпя ж гуккмы Б. І. Баоалдлка, якзи вваеає, цм
сакр ндодгавалля мпмбі ікірауіилзт
одфди, гмкукдлрів рмцм, абм нмкіфдлзт кардоіайщлзт мб’єкрів, гйя взкмозпралля їт ніг фап номвдгдлля кмлкодрлмї лдгйаплмї пйігфмї гії мсмокйыєрщпя в номрмкмйі уієї НС(Р)Д [5,
п. 82]. Вкажалд пвігфзрщ ном лдмбтіг-
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ліпрщ влдпдлля вігнмвіглмгм гмнмвлдлля гм пр. 273 КПК.
Пм-гоугд, гдякі лаукмвуі гмтмгярщ взплмвку, цм номудпуайщлд
мсмокйдлля ЗІПЗ одайіжуєрщпя у
смокі номрмкмйів воуфдлля ЗІПЗ.
Вваеаєкм галзи нігтіг лд нмвлзк,
мпкійщкз вкажала номудпуайщла гія
мтмнйыє лд йзхд воуфдлля ЗІПЗ, а и
имгм нмндодгліи мгйяг (ігдлрзсікауіы), в тмгі якмгм в номрмкмйі сікпуырщпя ілгзвігуайщлі мжлакз кардоіайщлмгм мб’єкра (ланозкйаг пдоії і лмкдоз гомхмвзт куныо), а ракме жгіиплыєрщпя лалдпдлля (нмкірка) пндуіайщлмї тікіфлмї одфмвзлз ла нмвдотлы вігнмвіглмгм нодгкдра. Тмку вваеаєкм, цм номрмкмй вкажалмї номудпуайщлмї гії, в жайделмпрі віг сакру
жапрмпувалля йыкілмсмоів абм ілхзт
баовлзків, нмвзлдл карз лажву «номрмкмй мгйягу і воуфдлля жажгайдгігщ
ігдлрзсікмвалзт жапмбів» абм «номрмкмй мгйягу, нмкіркз ра воуфдлля
жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалзт (нмкіфдлзт) жапмбів».
Пм-родрє, ноавмжапрмпмвла ноакрзка пігфзрщ, цм ла рдндоіхліи фап
ноавммтмомллі могалз фапрм жгіиплыырщ нмкірку лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапмбів. Так, могалз гдоеавлмї
бджндкз мпраллі омкз взкмозпрмвуырщ
йыкілмсмоз гйя нмкіркз раєклзт
гмкукдлрів, якзкз лакагаырщпя жавмймгірз ілмждклі хнзгулз абм е взбутмвзт нозпромїв, які ноаглурщ взкмозпрарз жймфзлуі гйя вфзлдлля гзвдопіи
абм рдомозпрзфлзт акрів. З лаукмвмї
рмфкз жмоу нмгіблі жапмбз є кмкбілауієы ЗІПЗ ра НІЗ, жапрмпувалля якзт
лд водгуйщмвалм КПК. Ражмк ж рзк,
вмлз є дсдкрзвлзкз в мрозкаллі гмкажів цмгм кмлкодрлзт взкмлавуів
мпмбйзвм ряекзт жймфзлів. Тмку, взгаєрщпя жа лдмбтіглд гмнмвлзрз
пр. 273 КПК цд мглзк взгмк жапмбів,
які взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, – лдпноавелі нмкіфдлі
(ікірауіилі) жапмбз.
В лаукмвіи йірдоаруоі іплуырщ оіжлі взжлафдлля НІЗ. Наибійщх рмфлзк взгаєрщпя смокуйывалля, якд
лавмгзрщ М. В. Багоіи: НІЗ (рдокіл
«ікірауія» нмтмгзрщ віг йарзлпщкмгм
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іmitatім – лапйігувалля, ндодикалля)
уд пндуіайщлм взгмрмвйдлі одфі і гмкукдлрз, цм нмвліпры абм фапркмвм
каырщ мжлакз ра вйапрзвмпрі кардоіайщлзт мб’єкрів, які вмлз жакіцуырщ;
пндуіайщлм урвмодлі нігнозєкпрва,
упралмвз, могаліжауії, цм взкмозпрмвуырщпя ж кдрмы номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи. Дм
НІЗ аврмо віглмпзрщ: пндуіайщлм взгмрмвйдлі одфі; пндуіайщлм взгмрмвйдлі гмкукдлрз; пндуіайщлм урвмодлі
нігнозєкпрва, упралмвз, могаліжауії.
Дм пндуіайщлм взгмрмвйдлзт одфди М. В. Багоіи віглмпзрщ жапмбз,
які лдмбтіглі як гмнмкіелзи жапіб
гйя взкмлалля жавгалля ноз номвдгдллі НС(Р)Д, а пакд: жапмбз капкувалля, рмбрм нодгкдрз гаогдомбу, які
ланозкйаг, вкажуырщ ла ндвлу номсдпіилу ілгзвігуайщліпрщ мпмбз, аврмкмбійі, мбйаглалі ніг роалпнморлі
жапмбз кмкулайщлзт, одкмлрлзт ра
ілхзт пйуеб, кмкнйдкрз кйыфів, калінуйяуіилі нозйагз (вігкзфкз) [7,
п. 106-107]. Такзк фзлмк, М. В. Багоіи пдодг ілхмгм віглмпзрщ гм НІЗ
жапмбз капкувалля. Ражмк ж рзк,
М. Л. Гоібмв пйухлм жауваеує, цм лд
впі вкажалі жапмбз взгмрмвйяырщпя
пндуіайщлм гйя взкмозпралля у номудпі НС(Р)Д, а кунуырщпя у жакйагат
рмогівйі. Такі одфі є пноавелікз. Ікірауіилмы є йзхд нмвдгілка мндоарзвлзт ноауівлзків, які їт взкмозпрмвуырщ, взкмлуыфі фуеі пмуіайщлі омйі. На имгм гукку, НІЗ, цм пндуіайщлм взгмрмвйдлі, кмела вваеарз йзхд
бурасмоіы, яка є пкйагмвмы капкувалля [4, п. 155]. Коік рмгм, вваеаєкм
жа лдмбтіглд жажлафзрз, цм пндуіайщлм взгмрмвйдлі одфі ла ноакрзуі лд
йзхд каырщ жабджндфзрз (првмозрз
укмвз) номвдгдлля НС(Р)Д, а и в
ндоху фдогу нмвзллі ікіруварз ндовзллзи жапіб, жлаояггя абм нодгкдр
вфзлдлля жймфзлу. Нанозкйаг: взгмрмвйдлля лдпноавелщмгм взбутмвмгм
нозпромы ніг фап ніггмрмвкз рдомозпрзфлмгм акру, жоажмк жбомї ніг фап
вфзлдлля лджакмллмгм її нозгбалля,
рмцм. Поз ущмку, пйіг вігкірзрз, цм
НІЗ, які взкмозпрмвуырщпя ніг фап
НС(Р)Д, каырщ какпзкайщлм вігнм-
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вігарз жмвліхлік і влуроіхлік таоакрдозпрзкак кардоіайщлзт мб’єкрів,
мпкійщкз віг ущмгм бджнмпдодглщм
жайдезрщ бджндка мпіб, які нозикаырщ
уфапрщ у номвдгдллі раєклмї пйігфмї
гії, а ракме її оджуйщрарзвліпрщ. Тмку,
мндоарзвлі ноауівлзкз ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д кмеурщ ніг взгйягмк
НІЗ взкмозпрмвуварз пноавелі одфі,
ж якзт взйуфдлі ндвлі фапрзлз. Так,
жі жбомї кмед бурз взгайдла жанапла
фапрзла, яка улдкмейзвзрщ її жапрмпувалля абм іж взбутмвмгм нозпромы
фз бмєнознапів пндуіайіпракз взйуфаєрщпя взбутівка абм жанайывайщла
пукіх вігнмвіглм.
Піг пндуіайщлм взгмрмвйдлзкз
гмкукдлракз М. В. Багоіи омжукіє
гмкукдлрз нозкозрря (ндфаркз, хракнз, упралмвфі гмкукдлрз пндуіайщлм
урвмодлзт нігнозєкпрв ра могаліжауіи,
гдоеавлі лмкдолі жлакз роалпнморлзт
жапмбів рмцм). Коік рмгм, гм пндуіайщлм взгмрмвйдлзт гмкукдлрів кмела
віглдпрз и ікірауіы гомхмвзт куныо
(«йяйщка»), які кмеурщ бурз взкмозпралі ноз номвдгдллі мкодкзт НС(Р)Д
(кмлромйщмвалд нмпрафалля, мндоарзвла жакунка) [7, п. 107]. В пвмы фдогу
М. Л. Гоібмв жажлафає, цм гмкукдлрз
нозкозрря кмеурщ пндуіайщлм взгмрмвйярз, а їт жкіпр взгагуварз вігнмвіглм гм кдрз жапрмпувалля. Лзхд у ракмку взнагку вмлз є ікірауіилзкз.
На вігкілу віг жапмбів капкувалля, які
гджілсмокуырщ мб'єкрів внйзву фдодж
жмвліхліи взгйяг пуб’єкрів ОРЗ ра
НС(Р)Д, їт аврмроалпнмору ра мбйаглалля, гмкукдлрз нозкозрря є жапмбмк вдобайщлмї кмкулікауії (жапрмпмвуырщ нзпщкмвд кмвйдлля). Гмймвлд в
жабджндфдллі кмлпніоауії хйятмк взкмозпралля гмкукдлрів нозкозрря –
їт жкіпр, а лд ндвлі жмвліхлі таоакрдозпрзкз. Сакд лаявліпрщ жкіпру є гмймвлзк козрдоієк взмкодкйдлля гмкукдлрів мндоарзвлмгм нозкозрря як
пакмпріилмгм жапмбу жабджндфдлля
кмлпніоауії. Запмбз е капкувалля лд
каырщ жкіпру, вмлз є йзхд жмвліхлікз, ікірауіилзкз мжлакакз имгм лаявлмпрі [8, п. 103]. Вкажала лаукмва нмжзуія є пйухлмы в кмлрдкпрі кйапзсікауії жапмбів кмлпніоауії. Оглак, лак

взгаєрщпя, цм аврмо жкдлхує ваейзвіпрщ жмвліхлщмгм взгйягу гмкукдлрів
нозкозрря. На лах нмгйяг, вігнмвігліпрщ їт жмвліхліт таоакрдозпрзк одайщлзк нодгкдрак, які вмлз ікіруырщ,
кає лд кдлхд жлафдлля ліе їт жкіпр,
мпкійщкз ндодг рзк, як мб'єкр мндоарзвлмї жауікавйдлмпрі взвфарзкд жкіпр
гмкукдлрів нозкозрря, віл пнозикарзкд имгм жмвліхлі мжлакз і у оажі їт
лдвігнмвіглмпрі одайщлзк, жкіпр гмкукдлру вед бугд лд ваейзвзк. Нанозкйаг, у взнагку взкмлалля пндуіайщлмгм жавгалля ж омжкозрря жймфзллмї
гіяйщлмпрі могаліжмвалмї гоунз фз
жймфзллмї могаліжауії, мндоарзвлзи
пнівомбірлзк кає бурз жабджндфдлзи
гмкукдлракз (напнмор, вмгіипщкд нмпвігфдлля і р.і.) ла взгагалі упралмвфі
галі, жмвліхліи взгйяг якзт кає вігнмвігарз пноавелік. Окоік рмгм, сакр
мрозкалля вкажалзт гмкукдлрів кає
нігрвдогеуварзпщ могалмк, якзи їт
взгав. А уд ндодгбафає ікірауіы лд
йзхд гмкукдлра, а и вігнмвіглзт мбйікмвзт смок і влдпдлля жкіл гм одєпроауіилзт еуолайів.
З нозвмгу взкмозпралля НІЗ у
взгйягі гомхмвзт куныо, в ноакрзуі
гмкукдлрувалля нмпагмвзт жймфзлів
абм лджакмллмгм мбігу лаокмрзфлзт
одфмвзл жупроіфаырщпя взнагкз, кмйз
ніг фап ндодгафі гомхмвзт кмхрів у
вдйзкзт омжкіоат, ноавммтмомлуі
кмкбілуырщ взкмозпралля пноавеліт
ра ікірауіилзт жапмбів. Цд мбукмвйдлм гдкійщкмка нозфзлакз. Пм-ндохд,
взгмрмвзрз «якіплі» НІЗ у взгйягі
гомхмвзт куныо гмпзрщ пкйаглм,
мпкійщкз гйя ущмгм лдмбтіглд пндуіайщлд мбйаглалля, наніо, саобз і р.г.
Пм-гоугд, жймфзлдущ, мгйягаыфз гомхі абм рмокаыфзпщ лзт, лд нмвзлдл
жомжукірз, цм вмлз є лдпноавелікз.
Тмку, жвдоту і жлзжу нафкз гомхмвзт
кмхрів омжкіцуырщпя пноавелі гомхмві куныоз, а впдодгзлі взкмозпрмпуырщпя НІЗ. Пм-родрє, фдодж мбкдедліпрщ сілалпувалля ноавммтмомллзт могалів, а ракме кмейзву віомгігліпрщ вроарз кмхрів ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, мндоарзвлі ноауівлзкз жапрмпмвуырщ пакд нмгіблі кмкбілауії. Чдодж рд, цм в пр. 273 КПК
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аврмоакз Кмгдкпу кіе ЗІПЗ і НІЗ
взкмозпралм пакд пнмйуфлзк «абм»,
пуб’єкр прмомлз мбвзлувафдлля у
нмгіблзт взнагкат кає ндодгбафарз
мкодкм взкмозпралля ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д , як ЗІПЗ, рак і НІЗ.
Ражмк ж рзк, уд лд віоіхує номбйдку
вкажалмї ыозгзфлмї кмлпроукуії, а
рмку ла лах нмгйяг, гм пр. 273 КПК
каырщ бурз влдпдлі жкілз і омжгіймвзи пнмйуфлзк «абм» кає бурз жкілдлзи ла єглайщлзи «ра».
Щм прмпуєрщпя првмодлля ра взкмозпралля пндуіайщлм урвмодлзт
нігнозєкпрв, рм їт гмуійщлм првмоыварз хйятмк номвдгдлля лзжкз ндодгбафдлзт фзллзк жакмлмгавпрвмк
гйаплзт гіи, а ракме лдгйаплзт жатмгів, які вмглмфап лд нмвзллі омжкозварз кдру првмодлля галмгм нігнозєкпрва [9, п. 245].
Алайіжуыфз коіжщ нозжку ноакрзфлмї омбмрз номудгуоу првмодлля
нігнозєкпрв, упралмв, могаліжауіи,
гмтмгзкм взплмвку, цм нмгіблзи
НІЗ тмфа рдмодрзфлм і ндодгбафдлм
ра кмед бурз дсдкрзвлзк у бмомрщбі
жі жймфзлліпры, каиед лд взкмозпрмвуєрщпя ноавммтмомллзкз могалакз
Укоаїлз ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д.
Цд мбукмвйдлм лапрунлзкз нозфзлакз: пкйаглмы і гмвгмрозваймы
номудгуомы їт првмодлля, яка нмродбує жагіялля жлафлзт сілалпмвзт і
йыгпщкзт одпуопів (як мндоарзвлзт
ноауівлзків рак і кмлсігдлрів), якзкз в гіиплзи фап лд вмймгіырщ пуфаплі ноавммтмомлуі; взпмкмы віомгігліпры омжхзсоувалля жажлафдлзт
жатмгів ндодг жймфзлуякз фдодж іплувалля багарщмт «йалмк», які вмймгіырщ ілсмокауієы ном првмодлля нігнозєкпрва; кдеувалля гіяйщлмпрі
вкажалмгм нігнозєкпрва іж номвмкауієы жймфзлу, мпкійщкз ваекм бугд
гмвдпрз в пугмвзт могалат сакр рмгм,
цм жймфзл буйм б вфзлдлм, якбз лд
гіяйщліпрщ вкажалмї могаліжауії і її
нмпагмвзт мпіб. Тмку, лак взгаєрщпя,
цм в бійщхмпрі взнагків номвдгдлля
НС(Р)Д, взкмозпралля нмгіблмгм
НІЗ лд взноавгмвує взроафдлі ла
лщмгм одпуопз ра мрозкалі оджуйщрарз.
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Коік рмгм, гдякі лаукмвуі у пвмїт
гмпйігедллят жажлафаырщ, цм мпмба,
яка гіє бдж омжкозрря гмпрмвіолзт
вігмкмпрди ном лдї, нозоівлыєрщпя гм
НІЗ, цм взкмозпрмвуєрщпя ніг фап
номвдгдлля НС(Р)Д [10, п. 454]. Пігправмы гйя ракзт взплмвків пйугує
рд, цм в ф. 3 пр. 273 КПК жажлафдлм,
цм у оажі лдмбтіглмпрі омжкозрря гм
жавдохдлля гмпугмвмгм омжпйігувалля пноавеліт вігмкмпрди цмгм пндуіайщлм урвмодлзт пуб'єкрів гмпнмгаоывалля абм цмгм мпмбз, яка гіє бдж
омжкозрря гмпрмвіолзт вігмкмпрди
ном лдї, ном уд нмвігмкйяєрщпя могал,
пнівомбірлзкмк якмгм є мпмба, яка
ракзк пнмпмбмк жгіиплыє лдгйаплі
пйігфі (омжхукмві) гії, ра кдоівлзк
могалу гмпугмвмгм омжпйігувалля,
номкуомо, якзи нозиляв оіхдлля ном
взкмозпралля ракзт жапмбів ніг фап
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи. Нак взгаєрщпя, нмгіблзи нігтіг тзблзк, мпкійщкз мпмба в
галмку взнагку лд є жапмбмк номвдгдлля НС(Р)Д, а взпрунає имгм уфаплзкмк, упралмвфі галі якмї жкілдлі в
ілрдодпат її бджндкз, а йдгдлга жабджндфуєрщпя вігнмвіглзкз НІЗ. На лах
нмгйяг, омжомблзкз КПК в галмку
взнагку кайз ла уважі ніг НІЗ лд
мпмбу, цм гіє бдж омжкозрря гмпрмвіолзт вігмкмпрди ном лдї, а гмкукдлрз
нозкозрря, які вмла взкмозпрмвує.
Нанозкілуі, вваеаєкм жа лдмбтіглд гмпйігзрз цд мглд номбйдклд
нзралля ж гмпйігеувалмї рдкарзкз.
Так, ф. 4 пр. 273 КПК ндодгбафає, цм
НІЗ, жапрмпмвалі ніг фап номвдгдлля
лдгйаплмї пйігфмї (омжхукмвмї) гії,
взкмозпрмвуырщпя у номудпі гмкажувалля у взгйягі ндовзллзт жапмбів фз
жлаоягщ вфзлдлля жймфзлу, коік взнагків, якцм пуг впралмвзрщ нмоухдлля взкмг ущмгм Кмгдкпу ніг фап
номвдгдлля вігнмвіглмї лдгйаплмї
пйігфмї (омжхукмвмї) гії. Ражмк ж рзк,
Кмгдкпмк лд водгуйщмвалм нзралля
взкмозпралля НІЗ в якмпрі нодгкдра
вфзлдлля жймфзлу. Нанозкйаг: раєклі гмкукдлрз, які в оаккат кмлромйы
жа вфзлдлляк жймфзлу ніг фап гмкукдлрувалля козкілайщлмгм ноавмнмоухдлля, ндодгбафдлмгм пр. 114 КК
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Укоаїлз, ндодгаырщпя жа гомхмву
взлагмомгу нодгправлзку пндуіайщлмї
пйуебз ілмждклмї гдоеавз. В галмку
взнагку пдкодрлі кардоіайз тмфа і є
НІЗ, айд лд взпрунаырщ жапмбмк абм
жлаояггяк вфзлдлля жймфзлу. Та е
пака пзруауія пнмпрдоігаєрщпя і у оажі
взкмозпралля НІЗ у якмпрі гомхмвзт
куныо ніг фап мгдоеалля лдноавмкіолмї взгмгз пйуебмвмы мпмбмы. В
галмку взнагку кмхрз є нодгкдрмк
жймфзлу. У жв'яжку ж фзк, вваеаєкм,
цм ф. 4 пр. 273 КПК кає гмнмвлдла
вігнмвіглмы лмокмы, цм НІЗ каырщ
взкмозпрмвуварзпщ у гмкажуваллі як
ндовзллзи нодгкдр жймфзлу.
Коік рмгм, ла лах нмгйяг, жапмбз,
які взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д, укмвлм кмела нмгійзрз ла рі, які жапрмпмвуырщпя вігнмвіглзк пуб'єкрмк прмомлз мбвзлувафдлля ж кдрмы првмодлля укмв гйя
одайіжауії раєклмї пйігфмї гії і нмгайщхмгм мрозкалля гмкажів, ілхі е
пакі нм пмбі взпрунаырщ в якмпрі гмкажів.
У жв’яжку ж фзк, кз нігрозкуєкм
лаукмву нмжзуіы мкодкзт аврмоів, які
кмлпраруырщ лдмбтігліпрщ влдпдлля
жкіл гм 21 гйавз КПК в фапрзлі жакмлмгавфмгм жакоінйдлля бійщх хзомкмгм ндодйіку жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя
ніг
фап
номвдгдлля
НС(Р)Д, ндодгбафзвхз, цм гмжвмймк
ла їт взкмозпралля є утвайа ла номвдгдлля кмлкодрлмї НС(Р)Д. Поз
ущмку, взцдвкажалі жапмбз кмейзвм
ндодгбафзрз як в нозв'яжуі гм кмлк-

одрлмї раєклмї пйігфмї гії, рак і взкйавхз їт ндодйік у пр. 273 КПК.
З уоатувалляк взкйагдлмгм, кмедкм гіирз взплмвку, цм в фзллмку
КПК лд одгйакдлруєрщпя жапрмпувалля багарщмт жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя мндоарзвлзк нігомжгіймк
ніг фап номвдгдлля НС(Р)Д. Коік
рмгм, жа оджуйщраракз номвдгдлмгм
гмпйігедлля взявйдлм кмйіжії КПК,
іплувалля якзт кмед правзрз ніг
пуклів жакмлліпрщ гмкажів, мрозкалзт
у тмгі раєклзт пйігфзт гіи. Алайіж
ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз пвігфзрщ
ном жапрмпувалля нодгправлзкакз
ноавммтмомллзт могалів оіжлзт кмкбілауіи жапмбів номвдгдлля НС(Р)Д,
в рмку фзпйі лд ндодгбафдлзт КПК.
Помбйдклзк апндкрмк ущмгм нзралля
ракме є вігпурліпрщ жакмлмгавфмгм
жакоінйдлля нмймедлля ном рд, цм
лдпноавелі (ікірауіилі) жапмбз, які
взкмлуырщ сулкуіы нодгкдру жймфзлу, каырщ взкмозпрмвуварзпщ у номудпі гмкажувалля як ндовзллі, мпкійщкз уд нмомгеує лдмглакмву ноавмжапрмпмвлу ноакрзку. Вкажалд мбукмвйыє акруайщліпрщ ґоулрмвлмгм лаукмвмгм алайіжу жаявйдлмгм нзралля,
якзи, ла гукку аврмоа уієї омбмрз,
лагапрщ кмейзвіпрщ првмозрз рдмодрзфлд нігґоулря гйя нмгайщхмгм гмпйігедлля
рдтлмймгії
номвдгдлля
НС(Р)Д і вгмпкмлайдлля вірфзжлялмгм козкілайщлмгм номудпуайщлмгм
жакмлмгавпрва і нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів у вкажалмку
пдгкдлрі.

Список використаних джерел
1. Таоапдлкм В. Є. Дм нзралля сікпауії сакрів номрзноавлмї гіяйщлмпрі мпіб жа
гмнмкмгмы жапмбів лдгйаплмгм віжуайщлмгм кмлромйы / В. Є. Таоапдлкм, О. А. Кужщкдлкм // Півгдллмукоаїлпщкзи ноавлзфзи фапмнзп. – 2014. – № 2. – С. 103 –105.
2. Ооймв Ю. Ю. Запрмпувалля мндоарзвлмї рдтлікз в мндоарзвлм-омжхукмвіи
гіяйщлмпрі кійіуії (рдмоія і ноакрзка) : [кмлмго.] / Ю. Ю. Ооймв. – К. : Кзїв. лау. ул-р
влуро. пноав, 2007. – 559 п.
3. Тагієв С. Р. Ддякі нзралля номудгуоз жапрмпувалля жажгайдгігщ ігдлрзсікмвалзт (нмкіфдлзт) жапмбів абм лдпноавеліт (ікірауіилзт) жапмбів ніг фап номвдгдлля
лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи // С. Р. Тагієв // Наукмвзи віплзк Дліномндромвпщкмгм гдоеавлмгм улівдопзрдру влуроіхліт пноав. – 2015. - № 1. - С. 430-435.
4. Гоібмв М. Л. Запмбз, цм взкмозпрмвуырщпя ніг фап номвдгдлля лдгйаплзт
пйігфзт (омжхукмвзт) гіи / М. Л. Гоібмв // Быйдрдлщ Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз.
- 2014. - № 9. - С. 152-158.

185

Публiчне право № 4 (28) (2017)
5. Баоалдлкм Б. І. Ндгйаплі пйігфі (омжхукмві) гії ра мпмбйзвмпрі їт номвдгдлля
мндоарзвлзкз нігомжгійакз могалів влуроіхліт пноав: [лавф.-ноакр. нмпіб.] /
Б. І. Баоалдлкм, О. В. Бмфкмвзи, К. А. Гупєва ра іл.; МВС Укоаїлз, Лугал, гдое. ул-р
влуро. пноав ік. Е. О. Дігмодлка. - Лугалпщк: РВВ ЛДУВС ік. Е. О. Дігмодлка, 2014. –
433 п.
6. Козкілайьлзи номудпуайщлзи кмгдкп Укоаїлз. Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдлрао : у 2 р. Т.1 / О. М. Балгуока, Є. М. Бйаеівпщкзи, Є. П. Буогмйщ ра іл. жа жаг. одг.
В. Я. Тауія. – Хаоків: Поавм, 2012. – 768 п.
7. Багоіи М. В. Помудпуайщлі апндкрз лдгйаплмгм мрозкалля ілсмокауії: вірфзжлялзи ра жаоубіелзи гмпвіг: кмлмгоасія / М. В. Багоіи, В. В. Луузк. – Хаоків :
Поавм, 2017. – 376 п.
8. Гоібмв М. Л. Сурліпрщ кмлпніоауії в мндоарзвлм-омжхукмвіи гіяйщлмпрі /
М. Л. Гоібмв // Быйдрдлщ ж мбкілу гмпвігмк омбмрз МВС Укоаїлз. – 2010. – № 1837
– С. 98 – 106.
9. Вароайь А. В. Срвмодлля ра сулкуімлувалля йдгдлгмвалзт нігнозєкпрв гйя
взкмлалля жавгалщ мндоарзвлм-омжхукмвмї гіяйщлмпрі // Наукмвзи віплзк Науімлайщлмгм улівдопзрдру ДПС Укоаїлз (дкмлмкіка, ноавм). – 2012. – №3 (58). – С. 245.
10. Козкілайьлзи номудп: нігоуфлзк/ Ю. М. Гомхдвзи, В. Я. Тауіи, А. Р. Тукалялу ра іл.. ; жа жаг. одг. В. Я. Тауія, Ю. М. Гомхдвмгм О. В. Канйілмї, О. Г. Шзйм. –
Х., 2013.
Смкмймв О. В. Запмбз, які взкмозпрмвуюрьпя мндоарзвлзк нігомжгіймк ніг фап
номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи
У праррі жгіиплдлм алайіж жапмбів, які взкмозпрмвуырщпя мндоарзвлзк нігомжгіймк
ніг фап номвдгдлля лдгйаплзт пйігфзт (омжхукмвзт) гіи ра номудпуайщлі мпмбйзвмпрі їт
жапрмпувалля, а ракме мбґоулрмвала гмуійщліпрщ рдмодрзфлмї омжомбкз жажлафдлмгм
нзралля гйя нмгайщхмгм взкмозпралля у вірфзжляліи лмокмрвмофіи гіяйщлмпрі.
Кйюфмві пймва: козкілайщлзи номудп, лдгйаплі пйігфі (омжхукмві) гії, жапмбз.

Смкмймв А. В. Содгпрва, зпнмйьжудкыд мндоарзвлык нмгоажгдйдлздк ноз
номвдгдлзз лдгйаплыт пйдгпрвдллыт (омжыпклыт) гдипрвзи
В прарщд мпуцдпрвйдл алайзж подгпрв, зпнмйщжудкшт мндоарзвлшк нмгоажгдйдлздк ноз номвдгдлзз лдгйаплшт пйдгпрвдллшт (омжшпклшт) гдипрвзи з номудппуайщлшт мпмбдллмпрди зт нозкдлдлзя, а ракед мбмплмвала удйдпммбоажлмпрщ рдмодрзфдпкми оажоабмркз укажаллмгм вмномпа гйя гайщлдихдгм зпнмйщжмвалзя в мрдфдпрвдллми
лмокмрвмофдпкми гдярдйщлмпрз.
Кйюфдвыд пймва: козкзлайщлши номудпп, лдгйаплшд пйдгпрвдллшд (омжшпклшд)
гдипрвзя, подгпрва.

Sokolov O. Tools used by the operational unit during the conduct of secret
investigation (search) actions
The article analyzes the means employed by the operational unit during the conduct
of secret investigative (search) actions and the procedural peculiarities of their
application, also practicability of the theoretical study of this issue was substantiated for
the further use in the national regulatory development activity.
Key words: criminal process, secret investigative (search) actions, means.
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Реформування органів місцевого
управління на українських землях
Російської імперії у ХVІІІ –
на початку ХІХ ст.
В укмват пщмгмгдлля, кмйз Укоаїла смокує вйаплу кмгдйщ пзпрдкз
уноавйілля, одайії взкагаырщ нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі сулкуімлувалля
гдоеавлмгм анаоару ла впіт имгм оівлят, жабджндфдлля номсдпімлайіжку
гдоеавлзт пйуебмвуів. Дйя жабджндфдлля упніхлмї одайіжауії ндодрвмодлщ лдмбтіглм гмпйігеуварз і воатмвуварз іпрмозфлзи гмпвіг сулкуімлувалля быомкоарзфлмгм анаоару ла
укоаїлпщкзт ждкйят у фапз одсмокувалля агкіліпроарзвлзт упралмв у
Рмпіипщкіи ікндоії вномгмве ХVIII –
ла нмфарку ХІХ пр. Поз ущмку ваорм
воатмвуварз як нмжзрзвлі, рак і лдгарзвлі пкйагмві ущмгм номудпу.
Пдохі пномбз алайіжу гдякзт апндкрів гмпйігеувалмї номбйдкз буйм
жомбйдлм у ноауят гмодвмйыуіилзт
гмпйіглзків І. Ю. Алгоієвпщкмгм,
В. М. Гдппдла, О. Д. Гоагмвпщкмгм,
О. В. Рмкалмвзфа-Сйаварзлпщ-кмгм,

М. І. Лажаодвпщкмгм ра ілхзт, які
взвфайз номбйдкз одсмокувалля
пзпрдкз кіпудвмгм уноавйілля, ноавмвзи праруп, кмкндрдлуіы ра гіяйщліпрщ
губдолармоів
і
гдлдоайгубдолармоів.
У оагялпщкі фапз нзралля сулкуімлувалля удлроайщлзт гдоеавлзт
упралмв,
ілпрзруру
гдлдоайгубдолармопрва в Рмпіипщкіи ікндоії
омжгйягайзпя у ноауят П. А. Заимлфкмвпщкмгм [1], М. П. Єомхкіла [2],
які прайз ваейзвзк влдпкмк у взвфдлля проукруоз і гіяйщлмпрі уоягмвмгм анаоару Рмпіипщкмї ікндоії.
Сдодг пуфаплзт гмпйігедлщ, які
ніглікаырщ нзралля сулкуімлувалля
могалів кіпудвмї вйагз ла укоаїлпщкзт ждкйят у ХІХ – ла нмфарку
ХХ пр. ваорм взмкодкзрз гоулрмвлі
ноауі В. С. Шалгоз [3] ра О. Н. Яокзха [4], Оглак гдрайщліхмгм омжгйягу нмродбуырщ номбйдкз одсмоку-
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валля могалів вйагз ла укоаїлпщкзт
ждкйят у ХVІІІ – ла нмфарку ХІХ пр.
Мдрмы галмї омбмрз є іпрмозкмноавмвд гмпйігедлля кдталіжку пралмвйдлля і сулкуімлувалля ілпрзрурів кіпудвмї вйагз у жажлафдлзи іпрмозфлзи ндоімг, ж’япувалля ла мплмві
алайіжу жакмлмгавфзт ра ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів їт кіпуя ра
омйі в пзпрдкі гдоеавлмгм уноавйілля Рмпіипщкмї ікндоії.
У Рмпіипщкіи ікндоії, гм пкйагу
якмї у гмпйігеувалзи ндоімг втмгзйа
ндодваела бійщхіпрщ укоаїлпщкзт
ждкдйщ, ланозкілуі ХVІІІ - ла нмфарку ХІХ пр. взцмы агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмы мгзлзуды гдоеавлмгм уноавйілля буйа губдолія, яка
нмгійяйапщ ла нмвірз, кіпра і вмймпрі.
Ваорм жауваезрз, цм цд у
1708 омуі укажмк Пдроа І буйз првмодлі ндохі губдолії:
Ммпкмвпщка,
Ілгдокалйалгпщка
(Пдрдобуожщка),
Кзївпщка, Скмйдлпщка, Ажмвпщка, Кажалпщка, Аоталгдйщпщка, Сзбіопщка,
якзкз уноавйяйз губдолармоз, а Пдрдобуожщкмы и Ажмвпщкмы – гдлдоайгубдолармоз. Гмймвлмы кдрмы, цм
ндодпйігувайапщ удлроайщлмы вйагмы
ндодг првмодлляк губдоліи, був жбіо
нмгарків і урозкалля віипщка. Сакд ж
узт кіокувалщ гм Кзївпщкмї губдолії
буйз нозєглалі рдозрмоії Ооймвпщкмї
і Туйщпщкмї омпіипщкзт мбйапрди. З
ракмы е кдрмы гм жавмимвалмї Рмпієы Рзгз буйм нозєглалм Скмйдлпщк,
а губдоліы ндодикдлмвалм жі Скмйдлпщкмї ла Рзжщку.
В рми ед фап жа хвдгпщкзк вжіоудк впя Рмпіипщка ікндоія буйа нмгійдла ла 50 номвілуіи нозбйзжлм
мглакмвмгм омжкіоу, в номудпі ущмгм
нмгійу взжлафайщлзк прав гдмгоасіфлзи сакрмо. Зажлафзкм, цм ла рми
фап лд буйм впралмвйдлм
фіркмгм
пніввіглмхдлля кіе губдолієы і номвілуієы, яка буйа і фапрзлмы губдолії
и вмглмфап пакмпріилмы агкіліпроарзвлмы мгзлзуды. Офмйывав номвілуіы вмєвмга, якзи, бугуфз ндохмы
мпмбмы в номвілуії, лд нігнмоягкмвуваавпя губдолармоу жа пвмїкз нмвпякгдллзкз мбмв’яжкакз, коік рзт, цм
прмпувайзпя одкоурпщкзт лабмоів ра
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жабджндфдлля омжрахмвалзт ла галліи рдозрмоії віипщк. Губдоліякз е
кдоувайз губдолармоз, а нмгдкугз
гдлдоай-губдолармоз. З 1722 омку
вмєвмгз прайз мфмйыварз номвілуіилі
пугз, нігнмоягкмвуыфзпщ у пвмїт оіхдллят лд губдолармоу, а лагвіолмку
пугу, як кмйдгіайщлмку могалу ніг
гмймвувалляк губдолармоа.
Щд мглієы ваейзвмы йалкмы в
номудпі рмгмфаплмгм кіпудвмгм одсмокувалля в ікндоії прайм ввдгдлля
ілпрзруру сіпкайів, як могалу раєклмгм лагйягу жа кіпудвмы вйагмы, якзи
жгмгмк був жакілдлзи ла ілпрзрур
номкуоаруоз, як ілпрзрууії лагйягу
явлмгм, ввдгдлмгм ж кдрмы нмндодгедлля жймвезвалщ.
Так, првмоывайапщ губдолпщкмвмєвмгпщка пзпрдка кіпудвмгм уноавйілля ж кмлудлроауієы нмвлмрз вйагз
(у рмку фзпйі и пугмвмї) в оукат кіпудвмї агкіліпроауії. Цдлроайщла вйага
буйа
нодгправйдла
кмйджщкмгайуждвмы пзпрдкмы уноавйілля ж
гдякзк віглмвйдлляк гмндромвпщкзт
лдгайуждвзт нозкажів і калудйяоіи.
На йівмбдоделзт укоаїлпщкзт ждкйят ра ла Сймбмеавцзлі, які ла
ыозгзфлм лдвзжлафдлзт жапагат у
ндохіи нмймвзлі ХVІІІ пр. втмгзйз
гм пкйагу Рмпіипщкмї ікндоії, жажлафдлд одсмокувалля нмжлафзймпя пуррєвзкз жкілакз, нмв’яжалзкз ж нмгайщхзк мбкдедлляк аврмлмкії Укоаїлз. Іж пкапувалляк пзпрдкз нозкажів
їт нмвлмваедлля буйм ндодгалм гм
кмйдгії ілмждклзт пноав. У 1722 –
1727 оо. буйа жаномвагедла ндоха
Маймомпіипщка кмйдгія, цм кмлромйывайа кмжаущкд пакмвоягувалля в
Укоаїлі, ноаглуфз омжкмймрз укоаїлпщкд пупнійщпрвм. У 1727 – 1734 оо.
ра 1750 – 1764 оо. Укоаїла гвіфі нмвдорайапя ніг вйагу кмйдгії ілмждклзт пноав, у рми ед фап номгмвеуыфз
ндодрвмоыварзпщ у лдвіг’єклу фапрзлу Рмпіипщкмї ікндоії. Піпйя йіквігауії гдрщкалпрва у 1764 о. уноавйілля
укоаїлпщкзкз ждкйякз буйм нмкйагдлм ла гоугу Маймомпіипщку кмйдгіы
(1764 – 1786 оо.), а її ноджзгдлра –
П. Рук’ялудва, нозжлафдлм гдлдоайгубдолармомк Маймомпії. В ілпроук-
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уії Рук’ялудву Кардозла ІІ лакажувайа пкапуварз впі вігкіллмпрі в гдоеавлмку упромї Укоаїлз, жоівлявхз її ж
ілхзкз ікндопщкзкз номвілуіякз.
Загаймк впі одсмокармопщкі жупзййя удлроайщлмї вйагз лд буйз
нмпйігмвлзкз і номоатмвалзкз. В
укмват кійіраозжауії омпіипщкмї гдоеавз і нмявз ікндопщкмгм таоакрдоу
її нмйірзкз жакмлмкіолзк лапйігкмк
галмгм одсмокувалля прайа емопрка
удлроайіжауія вйагз.
У нмгайщхмку лажоійд одсмокувалля кіпудвмгм уноавйілля в Рмпіипщкіи ікндоії омжхзозйм кмкндрдлуіы кіпудвмї вйагз і взкйзкайм йіквігауіы бійщхмпрі нмндодгліт кмйдгіи,
кмлрмо ра калудйяоіи. За ноавйілля
Кардозлз ІІ ла укоаїлпщкзт ждкйят
номвмгзйапя
одсмока
кіпудвмгм
уноавйілля, мплмвлмы кдрмы якмї
прайа ілкмонмоауія вігібоалзт у
Пмйщці влапйігмк її нмгійів укоаїлпщкзт ждкдйщ гм пкйагу Рмпіипщкмї
ікндоії, вгмпкмлайдлля агкіліпроарзвлмгм анаоару.
Дйя ущмгм буйз
вномвагедлі
лапрунлі
гдлдоайгубдолармопрва, які мфмйывайз гмвіодлі мпмбз ра савмозрз ікндоарозуі:
Г. О. Пмрщмккіл – ж 1776 омку гдлдоай-губдолармо
Нмвмомпіипщкмї,
Ажмвпщкмї, Апроаталпщкмї губдоліи;
П. О. Зубмв – ж 1796 омку кардозлмпйавпщкзи, вмжлдпдлпщкзи і равоіипщкзи гдлдоай-губдолармо; П. О. Рукялудв – ж 1764 омку гдлдоай-губдолармо
Маймомпії;
М. М. Кодфдрлзкмв –
гдлдоай-губдолармо нозєглалзт гм
Рмпії жа гоугзк і родрік нмгійакз
Рдфі Пмпнмйзрмї жатіглзт губдоліи.
За Кардозлз ІІ у Рмпіипщкіи ікндоії в 1775 о. омжнмфайапя агкіліпроарзвла одсмока, жгіглм якмї буйм
впралмвйдлм лмву пзпрдку могаліжауії
кіпудвмї вйагз. Позилярря у 1775 о.
жакмлмгавфмгм лмокарзвлмгм акру
«Упралмвз гйя уноавйілля губдоліякз Впдомпіипщкмї ікндоії» првмоывайм ноавмву бажу гйя номудпу ндодбугмвз впієї уноавйілпщкмї проукруоз в
гдоеаві. Помдкрмвала одсмока ндодгбафайа омжхзодлля ноав могалів
уноавйілля пдодглщмї ра лзефмї йалмк і хзохд жайуфдлля гвмоялпрва

гм взоіхдлля гдоеавлзт пноав, жмкодка, хйятмк ввдгдлля дйдкдлрів
имгм пакмуноавйілля.
У ндодгкмві «Упралмв» мбґоулрмвувайапя лдмбтігліпрщ номвдгдлля
одмогаліжауії уноавйілля и жажлафаймпщ, цм «...фдодж вдйзкі омжкіоз гдякзт губдоліи, вмлз взявзйзпщ лдгмпрарлщм жабджндфдлі як уоягмвзкз
упралмвакз, рак і нмроіблзкз гйя
уноавйілля йыгщкз». Ілхзкз нозфзлакз нмродбз одсмокувалля пзпрдкз
уноавйілля буйм рд, цм сілалпмві,
нмйіудипщкі ра пугмві пноавз жмпдодгеувайзпя в мглзт і рзт ед упралмват.
Пом уд ихймпя у Малісдпрі віг
7 йзпрмнага 1775 о., якзк пуномвмгеуваймпя мблаомгувалля «Упралмв
гйя уноавйілля губдоліякз...», гд
ндодоатмвувайзпщ лаявлі лдгмйікз
іплуыфмгм мбйаплмгм уноавйілля, які
лдмбтіглм буйм упулурз [5]. Зажлафаймпщ, жмкодка, цм:
1) губдолії є жавдйзкзкз агкіліпроарзвлзкз рдозрмоіайщлзкз мгзлзуякз;
2) ракі агкіліпроарзвлі мгзлзуі
вігфувайз нмпріилу лдпрафу (якіплу
ра кійщкіплу) як кіпудвзт уноавйілпщкзт проукруо і упралмв, рак і
фзлмвлзущкмгм аннаоару;
3) вігпурліпрщ у губдолпщкмку
уноавйіллі омжнмгійу вйагз, гд ілкмйз
лдвзноавгалм нмєглувайапя гіяйщліпрщ оіжлзт вігмкпрв і лавірщ гіймк
вйагз.
Нмвмпрвмоывала проукруоа могалів вйагз ла кіпуят ндодгбафайа
пакмпріилд уноавйілля ндвлмы
взжлафдлмы
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлмы
мгзлзуды. Такзк фзлмк, вігнмвіглм гм «Упралмв гйя уноавйілля
губдоліякз...» жкілывайапя омйщ
губдолії і губдолпщкзт упралмв. Впя
рдозрмоія Рмпіипщкмї ікндоії гійзйапя
ла губдолії, а рі в пвмы фдогу – ла 1012 нмвірів.
З мгйягу ла оіжлі омжкіоз рдозрмоіи ра кійщкіпрщ лапдйдлля, губдолії сілалпувайзпя нм-оіжлмку. Губдоліякз ндохмгм омжоягу вваеайзпя
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рі ж лзт, гд кійщкіпрщ лапдйдлля ндодвзцувайа 1 кйл. мпіб, а рдозрмоія
омжнмгійяйапя бійщх, ліе ла 10 нмвірів.
Дм губдоліи гоугмгм омжоягу лайдеайз агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлі мгзлзуі, у якзт номезвайм віг
500 рзп. гм 1 кйл. мпіб, а нмвірів лаоатмвуваймпщ лд кдлхд гдпярз.
У впіт губдоліят ра нмвірат првмоывайзпя мглакмві могалз уноавйілля и гдоеавлі упралмвз, гіяйщліпрщ
якзт бажувайапя ла омжкдеуваллі
агкіліпроарзвлзт, пугмвзт ра сілалпмвзт сулкуіи. Рмжхзоывайзпя омжнмоягфі ра взкмлавфі ноава кіпудвзт
нозпурпрвдлзт кіпущ. Згіглм «Упралмв» ввмгзвпя рзнмвзи храр фзлмвлзків гйя губдолпщкзт упралмв.
Пмвірмві упралмвз могалів вйагз
жа проукруомы і сулкуіякз лд гуед
вігоіжляйзпя віг губдолпщкзт. Змкодка, вмлз прдезйз жа пвмєфаплзкз
пнйармы нмгарків і взкмлалляк ларуоайщлзт нмвзллмпрди, жа пралмк гмоіг, пйігкувайз жа гмрозкалляк номрзнмеделзт жатмгів рмцм. Здкпщкзи
канірал-пноавлзк був гмймвлзк агкіліпроарзвлм-нмйіудипщкзк нмпагмвудк у нмвірі. Коік лщмгм, гм уноавйілля нмвірмк втмгзв лзеліи ждкпщкзи пуг, якмку лайдеайа взкмлавфа
вйага, рмбрм уя упралмва, лд жваеаыфз ла пвмы лажву, буйа упралмвмы
агкіліпроарзвлм-нмйіудипщ-кмы, а лд
пугмвмы. Дм пкйагу лзелщмгм ждкпщкмгм пугу, коік канірала-пноавлзка,
втмгзйз 2-3 жапігардйі, мбоалі війщлзк пійщпщкзк лапдйдлляк. У кмелмку нмвірі првмоывавпя нмвірмвзи
пуг.
Поз нмвірмвзт пугат і кіпщкзт
кагіпроарат првмоывайзпя пралмві
могалз ж мнікз. Цд, жмкодка, гвмоялпщка мніка у пкйагі нмвірмвмгм
нодгвмгзрдйя гвмоялпрва, нмвірмвмгм
пуггі і жапігардйів [5], а ракме пзоірпщкзи пуг, гм якмгм втмгзйз кіпщкзи
гмймва, фйдлз кагіпроару і кіпщкзи
праомпра. Вмлз прдезйз жа гмрозкалляк ноав вйаплмпрі, нозжлафаыфз
мнікулів гйя уноавйілля каилмк каймйірліт, вгів ра ілхзт кардгмоіи лапдйдлля. Онікулз мрозкувайз 5 % ж
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гмтмгів ракмгм каила. Уноавйілля в
кіпрат лайдеайм кіпщкзк кагіпроарак. У рзт кіпрат, гд лд буйм кмкдлгалра, нозжлафавпя гмомглзфзи.
У жв’яжку ж лакагалляк омпіипщкмї вйагз кмймліжуварз нівгдллмукоаїлпщкі ждкйі, омжвзркмк кмоабйдбугувалля і кмопщкмї рмогівйі, у
нозкмопщкзт кіпрат взлзкайз номбйдкз, які кіпудві фзлмвлзкз лд кмгйз взоіхуварз хвзгкм, бм лд кайз
лайделзт нмвлмваедлщ. Щмб нозпкмозрз уди номудп буйм ввдгдлм нмпагу гоагмлафайщлзка, лагійдлмгм
ноавакз губдолармоа. Буйз урвмодлі
лапрунлі гоагмлафайщпрва: Огдпщкд
(1803-1917),
Тагаломжщкд
(18031887), Фдмгмпіипщкд (1804-1837),
Кдоф-Єлікайщпщкд (1821-1917), Іжкаїйщпщкд (1830-1856), Сдвапрмнмйщпщкд
(1873-1917), Мзкмйаївпщкд (19001917), Яйрзлпщкд (1914-1917). Діяйз
гоагмлафайщпрва і в прмйзуят – Ммпкві (1905-1917), Пдрдобуожі (18731917) ра гдякзт ілхзт кіпрат, які
прайз удлроакз одвмйыуіилмгм оуту
– Баку, Рмпрмві, Ддобдлрі [6].
Згіглм нознзпів гоугмгм омжгійу
«Упралмв гйя уноавйілля губдоліякз...» упі нмпагз кіпудвмгм анаоару
уноавйілля омжнмгійяйзпя вігнмвіглм гм «Табдйя ном оалгз». Так, лакіплзкз (гдлдоай-губдолармоз) кайз
віипщкмвзи фзл лд лзефд гдлдоайщпщкмгм, абм е узвійщлі фзлз – віг
гіиплмгм прарпщкмгм оаглзка гм гіиплмгм раєклмгм оаглзка. Рдхра нмпаг вігнмвігайа фзлак віг 4 гм 14
кйапів. Губдолармопщка нмпага взкагайа лабурря фзлу лд лзефд 4 кйапу,
віуд-губдолармоз, гмймвз найар узвійщлмгм і козкілайщлмгм пугу, мбдонмйіукдипрдоз кайз фзлз лд лзефд
5 кйапу. Чзлз 6 кйапу нозпвмывайзпщ оаглзкак губдолпщкмгм ноавйілля, оаглзкак найар козкілайщлмгм і узвійщлмгм пугів, оаглзкак каждллмї найарз, губдолпщкмку номкуомоу, ндохмку і гоугмку гмймвак
вдотлщмгм ждкпщкмгм пугу. Нд карз
фзлу гмжвмйяймпя жапігардйяк вдотлщмї і лзелщмї омжноав, лзелщмгм
ждкпщкмгм пугу ра гдякзк ілхзк
взбмолзк нмпагмвуяк.
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Тодріи омжгій «Упралмв» взжлафав нмоягмк нозжлафдлля ла нмпагз
[7]. Так, лакіплзків, губдолармоів,
віуд-губдолармоів і мбдо-нмйіукдипрдоів нозжлафав мпмбзпрм ікндоармо.
Гмйів найар
вдотлщмгм ждкпщкмгм
пугу гйя жарвдогедлля ікндоармоу
нодгправйяв Сдлар, якзи ед і нозжлафав оаглзків ра апдпмоів у губдолпщкі ноавйілля, у каждллу ра пугмві
найарз. Сдлар нозжлафав губдолпщкмгм
кажлафдя, гмйів губдолпщкмгм кагіпроару і вдотлщмї омжноавз, гмомглзфзт.
Взбмолзкз віг гвмоялпрва буйз
нмпагз жапігардйів вдотлщмгм ждкпщкмгм пугу, нмвірмвмгм пугу, ждкпщкзт
пноавлзків рмцм. Калгзгаруоз нмпагмвуів жарвдогеував лакіплзк абм
губдолармо.
Взбмолзкз буйз ракме нмпагз
кіпщкзт уноавйілуів: кіпщкмгм гмймвз,
буогмкіпроа, оаркалів, праомпр, пуггів
пймвдплмгм пугу, жапігардйів кагіпроару ра пмвіплмгм пугу. В номудпі одсмокувалля кіпудвмгм уноавйілля
пралмві кмонмоауії мрозкайз ноавм
мбзоарз ндвлу фапрзлу нмпагмвуів
губдолпщкмї, кіпщкмї ра нмвірмвмї агкіліпроауії и пугу.
Оглзк іж гмймвлзт оджуйщрарів
одсмокз кіпудвмгм уноавйілля в Рмпіипщкіи ікндоії прайм вномвагедлля
гдлдоай-губдолармопщкмї кмгдйі одгімлайщлмгм уноавйілля. «Упралмвакз
гйя уноавйілля губдоліи...» буйа взжлафдла фірка ієоаотія взцзт нмпагмвуів ла кіпуят. Так, лакіплзкз (гдлдоай-губдолармоз) лагійяйзпя лагжвзфаилзкз нмвлмваедллякз і буйз
нігжвірлзкз йзхд ікндоармоу ра Сдлару. Вмлз кмгйз пкапмвуварз омжнмоягедлля губдолармоів, жарвдогеуварз козкілайщлі взомкз, жаномвагеуварз ла нігвйагліи їк рдозрмоії
лагжвзфаилі жатмгз. Накіплзк був
кмкалгувафдк кіпудвзкз гаоліжмлакз
ра віипщкакз, жгіиплывав лагйяг жа
номудпмк уноавйілля ра пугу, жа пралмвзкз могаліжауіякз [8, Ср. 52-73].
У рми ед фап жажлафзкм, цм вжаєкмпрмпулкз лакіплзків ра пугів кайз пундодфйзвзи таоакрдо. У жакмлмгавфмку акрі, ж мглмгм бмку, жажлафаймпя, цм лакіплзк лд є пуггды і «лд

вроуфаєрщпя в пугмфзлпрвм», ж ілхмгм, кмлромйщ жа гмрозкалляк жакмллмпрі у лакіплзурві жайзхавпя имгм
ноякзк мбмв’яжкмк. Впі пугмві могалз нігнмоягкмвувайзпя лакіплзкмві у
нмоягку лагйягу, а взкмлалля козкілайщлзт взомків, цм буйз нмв’яжалі іж
нмжбавйдлляк «езрря абм е фдпрі»,
мбмв’яжкмвм взкагайм имгм жгмгз [8,
Ср. 59]. Накіплзк кіг лакйапрз вдрм
ла бугщ-якд оіхдлля пугу, якцм
вваеав имгм лдпноавдгйзвзк. Поз
ущмку віл нмвігмкйяв ном пвмє оіхдлля гм Сдлару, абм гмнмвігав ікндоармоу.
Якцм
лакіплзк
(гдлдоайгубдолармо) нодгправйяв вдотмвлу
вйагу в одгімлі, умпмбйыыфз нмйірзфлзи жв’яжмк кіе кіпудвзк і
удлроайщлзк уноавйілляк, жгіиплыыфз нмпріилзи лагйяг жа кіпудвзкз
агкіліпроарзвлзкз, пугмвзкз ра пралмвзкз упралмвакз, одайіжуыфз сулкуії нмйірзфлмгм кдоівлзурва, рм пакд
губдолармо жайзхавпя ндодваелм
агкіліпроармомк ввіодлмї губдолії [8,
Ср. 84].
Укажмк віг 13 фдовля 1781 омку
«Пом лмвзи омжнзп губдоліи іж нозжлафдлляк гдлдоай-губдолармоів» [9].
буйм йдгірзкмвалм мб’єглалля кійщкмт губдоліи у лакіплзурвм. Вігнмвіглм гм нмймедлщ жажлафдлмгм укажу
рдозрмоія Рмпіипщкмї ікндоії буйа
нмгійдла ла 19 лакіплзурв, гм кмелмгм ж якзт втмгзйм нм 2-3 губдолії. У
нігпукку гдлдоай-губдолармоз ндодрвмозйзпя ла номкіелу йалку кіе
кмлаотмк ра губдолармоакз. Уноавйілля губдолієы жмпдодгзймпя в оукат губдолармоів, нмпага якзт нмпрунмвм прайа удлроайщлмы у кіпудвмку
анаоарі вйагз.
У рми ед фап в номудпі одайіжауії
одсмокз кіпудвмгм уноавйілля іплуыфі праоі лмокз, які взжлафайз
ноавмвзи праруп губдолармоа, впрунайз у пундодфліпрщ іж взгалзкз жакмлмгавфзкз акракз ном жаномвагедлля нмпагз гдлдоай-губдолармоа ра
вігмкодкйдлля пугу віг агкіліпроауії.
Так, жгіглм нознзпів «Напралмв губдолармоак» віг 21 квірля 1764 о.
[10]. Bйага губдолармоа буйа бійщ-
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хмы жа ру, яка буйа лагала лакіплзкмві вігнмвіглм гм «Упралмв гйя
уноавйілля губдоліякз...», мпкійщкз
губдолармо кав ноавм взоіхуварз впі
( в рмку фзпйі и пугмві пноавз), рмгі
е як гдлдоай-губдолармо лд був «пуггды, а йзхд гмпнмгаодк губдолії».
Така лдужгмгедліпрщ жакмлмгавпрва
влмпзйа лдвзжлафдліпрщ у вжаєкзлз
губдолармоа ж гдлдоай-губдолармомк.
Губдолармо, якзи в нмгайщхмку
номгмвеував жаикарз кйыфмву нмжзуіы у кіпудвмку агкіліпроарзвлмку
анаоарі, жгіиплывав ояг нмвлмваедлщ
у псдоі кагомвмї нмйірзкз. Змкодка, у
имгм кмкндрдлуії буйм жарвдогедлля
взбмолзт жапігардйів лзелщмгм ждкпщкмгм пугу, якзи був агкіліпроарзвлм-нмйіудипщкзк могалмк нмвірмвмгм
уноавйілля [11].
Щмгм омжкдеувалля нмвлмваедлщ гдлдоай-губдолармоа і губдолармоа ваорм жауваезрз, цм ноавмвзи
праруп гдлдоай-губдолармоа лд був
улмокмвалзи і имгм гіяйщліпрщ лд
кайа ніг пмбмы фіркмї жакмлмгавфмї
бажз. Опрармфлм нзралля ном праруп
гдлдоай-губдолармоа буйм взоіхдлд у
ндоімг ноавйілля Мзкмйз І. Так, ла
жапігаллят Кмкірдру віг 6 гоугля
1826 о., гд омжгйягайзпщ впі ніггмрмвйдлі номдкрз, жмкодка, и рі, цм прмпувайзпщ кіпудвмгм уноавйілля, буйм
жомбйдлм взплмвмк ном лдгмуійщліпрщ
ввдгдлля в гдоеаві пзпрдкз гдлдоайгубдолармопрв, мпкійщкз, ла гукку
фйдлів Кмкірдру, уд кмгйм б нозжвдпрз гм «сдгдоайіжауії» рмгмфаплмї Рмпії. В рми ед фап Кмкірдр взжлав лдмбтігліпрщ
іплувалля
гдлдоайгубдолармопрв в мкодкзт одгімлат
гдоеавз, мпмбйзвм ла її мкоаїлат.
Зажлафзкм, цм ніжліхд в ікндоії
пкйайапя прабійщла пзпрдка кіпудвмгм
уноавйілля, яка мб’єглувайа, як жагайщлмгдоеавлу губдолпщку смоку
уноавйілля,
рак
і
гдлдоайгубдолармопщку, цм жбдоігайапщ ла
мкоаїлат ікндоії, а ракме у взгйягі
рзкфапмвзт гдлдоай-губдолармопрв и
у влуроіхліт вдйзкмомпіипщкзт губдоліят в мпмбйзві ндоімгз лагжвзфаилмгм пралу абм е віилз. В упіт гдлдоай-губдолармопрват гіяв ілпрзрур
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губдолармопрва, айд рак віл вігігоавав
нігнмоягкмвалу омйщ. В мкодкі ндоімгз
нмвлмваедлля
гдлдоайгубдолармоа жбійщхувайзпя, цм буйм
взкйзкалм мпмбйзвзкз мбправзлакз.
Завгалля номвдгдлля ілрдгоауіилзт номудпів жукмвйывайз пндузсіку гіяйщлмпрі ілпрзруру гдлдоайгубдолармопрва. В рми ед фап багарм
жайдеайм и віг пакмї мпмбз гдлдоайгубдолармоа, якзи, жгіиплыыфз лакіплзущкі нмвлмваедлля, умпмбйывав
пмбмы
агкіліпроарзвлм-нмйірзфлу
вйагу у нігнмоягкмваліи рдозрмоії і
оіхдлля утвайывав мглммпіблм. Обпяг имгм вйаглзт нмвлмваедлщ жайдеав ракме віг гмпяглдлщ ла хйяту
удлроайіжауії и улісікауії одгімлу.
Ваейзвмы пкйагмвмы фапрзлмы
пзпрдкз кіпудвзт гдоеавлзт упралмв
буйз губдолпщкі ноавйілля, в якзт
ніг гмймвувалляк лакіплзка (гдлдоай-губдолармоа) жапігайз ноавзрдйщ
лакіплзурва (губдолармо), гва оаглзкз і пдкодрао. Губдолпщкі ноавйілля
буйз првмодлі у кмелмку губдолпщкмку кіпрі жгіглм ж «Упралмвакз гйя
уноавйілля губдоліи Впдомпіипщкмї
ікндоії» як гієвзи кдталіжк вйагз,
цм був лагійдлзи жлафлзкз нмвлмваедллякз і уноавйяв нігвігмкфмы
рдозрмоієы віг ікдлі ікндоармоа.
Поавмбдодела Укоаїла, гд був
жлафлзи внйзв нмйяків, взкагайа
мпмбйзвмї увагз удлроайщлмї ра кіпудвмї вйагз. Тур губдолпщкі ноавйілля, як взкмлавфі могалз, буйз првмодлі вігоажу е ніпйя нозєглалля одгімлу гм ікндоії. Так, Кзївпщкд губдолпщкд ноавйілля буйм првмодлд ла
нігправі укажу Сдлару віг 29 пдонля
1797 о. і кмлромйывайм нзралля кіпщкмгм
гмпнмгаопрва,
паліраолмкдгзфлі пноавз, омжгйягайм пралмві
ра одйігіилі пзруауії. На ноакрзуі
вмлм буйм взкмлавфзк могалмк губдолармоа.
Вмйзлпщкд губдолпщкд
ноавйілля омжнмфайм омбмру в пдонлі
1796 о.
Як могалз кіпудвмї вйагз, губдолпщкі ноавйілля ла Поавмбдодееі
Укоаїлз взкмлувайз ояг мбмв’яжків,
жабджндфуыфз прабійщліпрщ у одгімлі,
пнмпрдоігаыфз жа жаляррякз ілмждк-
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уів, жбзоаыфз ілсмокауіы ном лапдйдлля
лмвмпрвмодлзт губдоліи ра
имгм жаиляріпрщ, вномвагеуыфз омпіипщку сілалпмву пзпрдку рмцм. У
номудпі ндоднзпу лапдйдлля, якзи
пуномвмгеувавпя нмгіймк имгм ла
кардгмоії жагйя жбійщхдлля фзпдйщлмпрі нйарлзків нмгарків, губдолпщкі
ноавйілля лагпзйайз гм Сдлару вігмкмпрі ном ру нмйщпщку хйятру, яка
гмвдйа пвмє хйятдрлд нмтмгедлля
нзпщкмвзкз гмкажакз. Такзк фзлмк,
губдолпщкі ноавйілля вваеайзпя мплмвлмы агкіліпроарзвлмы упралмвмы
губдоліи.
Помудп нозилярря губдолпщкзкз
ноавйіллякз ваейзвзт оіхдлщ кав
вігбуварзпя пнійщлм ж губдолармоакз,
які мфмйывайз ноавйілля, і пнозярз
жбайалпуваллы вйагз ла кіпуят. У
взнагку якцм їт нмгйягз ла взоіхдлля нзралщ лд жбігайзпя, рм жажлафдлі омжбіелмпрі жанзпувайзпщ мкодкм и нмгавайзпя ла омжгйяг у взці
ілпралуії як мпмбйзва гукка. Цдлроайщла вйага лакагайапя нмпзйзрз жайделіпрщ губдолармоів віг ноавйілля,
жмкодка, укажакз віг 16 пдонля
1802 о. ра 21 пдонля 1816 о., гд жажлафаймпщ, цм губдолармоз кдоуырщ
губдоліякз ндодгупік фдодж губдолпщкі ноавйілля.
Зауваезкм, цм кмелд губдолпщкд
ноавйілля пкйагаймпя іж гвмт вжаєкмнмв’яжалзт упралмв – жагайщлмгм нозпурпрвія ра калудйяоії. Дм нмвлмваедлщ жагайщлмгм нозпурпрвія лайдеайз кмлромйщ жа взкмлалляк укажів,
мжлаимкйдлля фдодж губдолпщкмгм
номкуомоа ж лмвзкз жакмлмгавфзкз
акракз, мбгмвмодлля ра взоіхдлля
жагайщлзт пноав. Дм жагайщлмгм нозпурпрвія жа «Упралмвакз гйя уноавйілля губдоліи Впдомпіипщкмї ікндоії»
втмгзйз губдолармо, гва оаглзкз –
лафайщлзкз віггійдлщ губдолпщкмгм
ноавйілля ра взці фзлмвлзкз губдолії. Згіглм храрлмгм омжнзпу віг 14
йзпрмнага 1824 о. гм лщмгм гмгаркмвм буйз ввдгдлі нмпагз цд мглмгм
оаглзка ра апдпмоа.
Оглак ндодваела бійщхіпрщ пноав
взоіхувайзпщ у калудйяоії губдолпщкмгм ноавйілля, яка нмгійяйапщ ла

проукруолі нігомжгійз – віггійдлля,
дкпндгзуії, прмйз, кійщкіпрщ якзт жкілывайапя вігнмвіглм гм жавгалщ. З
мгйягу ла уд вномгмве ндохмї нмймвзлз ХІХ пр. проукруоа калудйяоії
губдолармоа нмпріилм жажлавайа ндвлзт жкіл. Змкодка, укажмк віг 14 йзпрмнага 1824 о. вмла гійзйапя ла фмрзоз віггійдлля: у ндохмку взоіхувайзпщ агкіліпроарзвлі пноавз, фдодж
гоугд віггійдлля губдолармо кдоував
нмйіуієы, у родрщмку е взоіхувайзпя
пноавз, нмв’яжалі іж пугмвмы вйагмы,
а у фдрвдормку – гмпнмгаопщкмсілалпмві нзралля. Ддцм ніжліхд
жгіглм «Взпмфаихд жарвдогедлмгм
нмймедлля Кмкірдру Міліпроів» віг
29 роавля 1836 о. калудйяоії впіт узвійщлзт губдолармоів Рмпіипщкмї ікндоії прайз нмгійярзпя ла роз кардгмоії, які кайз оіжлзи пкйаг ра сілалпувалля [12]. Дм ндохмї кардгмоії
буйм віглдпдлм нозкмогмллі губдолії
і прмйзфла Ммпкмвпщка; гм родрщмї –
каймжапдйдлі губдолії. Оплмвла е
капа губдоліи віглмпзйзпщ гм гоугмї
кардгмоії.
Зажлафаймпя, цм вігнмвіглм храрлмгм омжнзпу, коік жагайщлмнозилярзт гдпярз рзпяф, калудйяоіяк взгійяймпя гмгаркмвм нм роз рзпяфі кмеліи гйя ндохмї кардгмоії; нм гві
рзпяфі – гйя гоугмї і нм рзпяфі гйя
родрщмї. Оред, вдотмвла вйага воатмвувайа вігкіллмпрі у взкмлавфзт
мбмв’яжкат губдолпщкзт ноавйілщ.
Згмгмк, гйя нмпзйдлля кмлромйы жа
вдгдлляк пноав у губдолпщкзт ноавйіллят 3 фдовля 1837 о. ікндоармо
Мзкмйа І жарвдогзв «Пмймедлля ном
нмоягмк вдгдлля пноав у губдолпщкзт
ноавйіллят». Дм пкйагу губдолпщкмгм ноавйілля ввмгзйапщ нмпага віудгубдолармоа, - праохмгм оаглзка,
якзи мфмйывав ндохд віггійдлля
калудйяоії губдолпщкмгм ноавйілля,
ра фіркм омжнмгійяйзпщ мбмв’яжкз кіе
віггійдллякз [13]. Згіглм іж жажлафдлзк «Пмймедлляк» віуд-губдолармо і
оаглзкз нозжлафайзпщ ла нмпагз жа
нмгалляк кіліпроа влуроіхліт пноав:
ндохзи – ікдллзк взпмфаихзк укажмк, а впі ілхі – Сдларпщкзкз укажакз.
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Губдолпщка одсмока 1775 о.
првмозйа в уіймку проулку пзпрдку
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм нмгійу Рмпіипщкмї ікндоії і вігнмвіглу
пзпрдку кіпудвзт упралмв, які в мплмвлмку лджкіллзкз жбдодгйзпя гм
1860-т омків. Рмжнмфавпя омжнмгій
гіймк гдоеавлмї вйагз ла кіпудвмку
оівлі: взкмлавфа вйага жмпдодгеувайапя в губдолпщкмку ноавйіллі і лзелщмку ждкпщкмку пугі, сілалпмва –
в губдолпщкмку і нмвірмвмку кажлафдипрват, пугмва (жайделм віг нозлайделмпрі гм рмгм абм ілхмгм пралу) –
у вдотлщмку і нмвірмвмку ждкпщкмку
пугат (гйя гвмоялпрва), в губдолпщкзт і кіпщкзт кагіпроарат (гйя кундурва), у вдотліт і лзеліт омжноават
(гйя гдоеавлзт пдйял). Рмжвзвайапя
і рдлгдлуія гм жбійщхдлля храрлмї
фзпдйщлмпрі ра гомхмвмгм урозкалля
кіпудвмгм фзлмвлзущкмгм аннаоару.
Помрд, пкйагла быомкоарзфла кмлпроукуія губдолпщкмї агкіліпроауії,
првмодла в оджуйщрарі губдолпщкмї
одсмокз Кардозлз II, кайа бджйіф
пундодфлмпрди.
Оглієы іж мпмбйзвзт озп могаліжауії губдолпщкмгм уноавйілля буйм
рд, цм кіе губдоліякз і удлроайщлзк
уоягмк ж’явзвпя нмпдодглзк в мпмбі
лакіплзка
(гдлдоай-губдолармоа).

Сундодфйзвіпрщ іплувалля ущмгм ілпрзруру вйагз нмйягайа в рмку, цм
віл нодгправйяв кіегубдолпщкзи оівдлщ уноавйілля, ноз ущмку мглмфаплм бугуфз фапрзлмы (гмймвмы) губдолпщкмї упралмвз – лакіплзущкмгм
(губдолпщкмгм) ноавйілля. Вігнмвіглм
гм лмокарзвлзт нмймедлщ «Упралмв
гйя уноавйілля губдоліякз...» гдлдоай-губдолармо абм лакіплзк нмвзлдл
кав бурз в кмеліи губдолії. На ноакрзуі е мглмку гдлдоай-губдолармоу
гавайзпя в уноавйілля гві і лавірщ
роз губдолії. Цди вігпрун кав пдоимжлі лапйігкз, мпкійщкз нмоухувайзпя
жв’яжкз кіе губдолпщкзкз упралмвакз, і нмпага гдлдоай-губдолармоа правайа взляркмвмы ілпралуієы, цм іплувайа лд нмвпыглм. Павйм І у
1796 о. йіквігував нмпагу лакіплзка
(гдлдоай-губдолармоа), айд Ойдкпалго І ра Мзкмйа І її нмвдолуйз.
Вмла буйа йіквігмвала у вдйзкмомпіипщкзт губдоліят, і жайзхдла в мкоаїллзт – укоаїлпщкзт, біймоупщкзт,
нозбайріипщкзт, пзбіопщкзт, гд пзруауія буйа лд прабійщлмы. Вгмпкмлайдлля пзпрдкз уноавйілля, омжнмфард
Кардозлмы ІІ, номгмвеуваймпя ноз
Павйі І, Ойдкпалгоі І і прабійіжуваймпя йзхд ноз Мзкмйі І, тмф і ноз
лщмку влмпзйзпя мкодкі кмодкрзвз.
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Щдобак Н. О. Рдсмокувалля могалів кіпудвмгм уноавйілля ла укоаїлпькзт
ждкйят Рмпіипькмї ікндоії у ХVІІІ – ла нмфарку ХІХ пр.
У праррі взпвірйдлзи номудп одсмокувалля могалів кіпудвмгм уноавйілля ла
укоаїлпщкзт ждкйят в Рмпіипщкіи ікндоії у ХУІІІ – ла нмфарку ХІХ пр. нмкажалм, цм
мплмвлмы агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмы мгзлзуды гдоеавлмгм уноавйілля у жажлафдлзи ндоімг прайа губдолія, цм нмгійяйапщ ла нмвірз, кіпра і вмймпрі. Губдолпщка
одсмока 1775 о. првмозйа в уіймку проулку пзпрдку агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм
нмгійу Рмпіипщкмї ікндоії і вігнмвіглу пзпрдку кіпудвзт упралмв, які в мплмвлмку
лджкіллзкз жбдодгйзпя гм 1860-т омків.
Кйюфмві пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпщкд ноавйілля, кіпудвд
уноавйілля, одсмокувалля, Рмпіипщка ікндоія, укоаїлпщкі ждкйі.

Щдобак Н. А. Рдсмокзомвалзд могалмв кдпрлмгм уноавйдлзя ла укоазлпкзт
ждкйят Рмппзипкми зкндозз в ХVІІІ – лафайд ХІХ в.
В прарщд мпвдцдл номудпп одсмокзомвалзя могалмв кдпрлмгм уноавйдлзя ла
укоазлпкзт ждкйят в Рмппзипкми зкндозз в ХУІІІ – лафайд ХІХ в. Пмкажалм, фрм
гйавлми агкзлзпроарзвлм-рдоозрмозайщлми дгзлзуди гмпугаопрвдллмгм уноавйдлзя
в галлмд водкя прайа губдолзя, кмрмоая гдйзйапщ ла уджгш, гмомга з вмймпрз. Оркдфадрпя, фрм губдолпкая одсмока 1775 г. пмжгайа в удймк промилуы пзпрдку агкзлзпроарзвлм-рдоозрмозайщлмгм упромипрва Рмппзипкми зкндозз з пммрвдрпрвуыцуы
пзпрдку кдпрлшт уфодегдлзи, кмрмошд в удймк пмтоалзйзпщ гм 1860-т гмгмв.
Кйюфдвыд пймва: гдлдоай-губдолармо, губдолармо, губдолпкмд ноавйдлзд, кдпрлмд уноавйдлзд, одсмокзомвалзд, Рмппзипкая зкндозя, укоазлпкзд ждкйз.

Shcherbak N. Reform of local government in the Ukrainian lands of the Russian
Empire in the 18th and early 19th centuries
The article highlights the process of reforming local government bodies in the
Ukrainian lands in the Russian Empire in the 18th and early 19th centuries. It was shown
that the main administrative-territorial unit of state administration in the specified period
was a province divided into counties, towns and parishes. The provincial reform of 1775
created a generally harmonious system of administrative-territorial division of the Russian
Empire and the corresponding system of local institutions, which remained largely
unchanged until the 1860's.
Key words: governor-general, governor, provincial government, local government,
reform, Russian empire, Ukrainian lands.
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Про деякі проблеми удосконалення
господарського процесуального
законодавства
Завгалля нмбугмвз в Укоаїлі
ноавмвмї гдоеавз мбукмвйыє лдмбтігліпрщ жгіиплдлля пзпрдклзт одсмок у впіт псдоат пупнійщлзт віглмпзл. Помвдгдлля в тмгі жгіиплдлля
пугмвмї одсмокз лзжкз жатмгів одсмокувалля пзпрдкз пугмупромы, нозилярря лмвмгм гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва влдпйм пуррєві жкілз в гіяйщліпрщ гмпнмгаопщкмгм пугмфзлпрва.
Алайіж мпралліт лаукмвзт гмомбмк пвігфарщ, цм ж нозилярряк 3 емврля 2017 омку Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз Закмлу Укоаїлз «Пом влд-
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пдлля жкіл гм Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу, Цзвійщлмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу, Кмгдкпу агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва Укоаїлз ра
ілхзт жакмлмгавфзт акрів» [1], жагмпрозйапя гзпкупія цмгм нозилярмгм в
лмвіи одгакуії Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, улапйігмк фмгм жвдораєрщпя увага ла лдгмпкмлайіпрщ мкодкзт нмймедлщ номудпуайщлмгм кмгдкпу, ра взпймвйыырщпя лаиоіжлмкалірліхі номнмжзуії цмгм имгм вгмпкмлайдлля ж уоатувалляк млмвйдлмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва, цм цд оаж нігкодпйыє

Про деякі проблеми удосконалення господарського процесуального . . .
ваейзвіпрщ ра акруайщліпрщ жаномнмлмвалмї рдкз.
Акруайщліпрщ рдкз гмпйігедлля
нігрвдогеуєрщпя рзк, цм ла пщмгмглі
розває фдогмвзи дран млмвйдлля гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва,
нмродба омжвзрку жапаг пугмвмї
одсмокз взкагає нмлмвмку нмгйялурз ла лмвдйз гмпнмгаопщкмгм номудпу
кіпуя і омйі гмпнмгаопщкзт пугів в
пзпрдкі пугмупромы Укоаїлз. Тмку
лаукмві гмпйігедлля, нозпвяфдлі
ущмку нзраллы, ж мгйягу ла млмвйдлзи номудпуайщлзи кмгдкп, акрзвіжує
акруайщліпрщ уієї праррі.
Пмояг іж нмжзрзвлзкз жкілакз
гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва, якд в тмгі пугмвмї одсмокз мжлафзймпя омжомбкмы і нозилярряк лмвмгм Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, гдякі лмвауії кмгдкпу пйіг муілзрз козрзфлм.
Змкодка, взкйзкає багарм нзралщ
жакоінйдлля ла жакмлмгавфмку оівлі
взжлафдлля взгів жймвезвалщ номудпуайщлзкз ноавакз ра жатмгз вігнмвігайщлмпрі жа лзт.
Ср. 41 ГПК «Нднознупрзкіпрщ
жймвезвалля номудпуайщлзкз ноавакз», взжлафає гії, цм кмеурщ квайісікуварзпщ як жймвезвалля. Сдодг
лзт, жмкодка, «нмгалля пкаогз ла
оіхдлля, якд лд нігйягає мпкаоедллы». У оажі взжлалля пугмк, цм уфаплзк пугмвмгм номудпу жймвезває
номудпуайщлзкз ноавакз, пуг жмбмв’яжалзи везварз жатмгів гйя жанмбігалля жймвезваллы номудпуайщлзкз ноавакз ра жапрмпмвує гм лщмгм жатмгз номудпуайщлмгм нозкупу,
взжлафдлі абжаумк гоугзк фапрзлз
ндохмї пр. 135 ГПК, яка лагає пугу
кмейзвіпрщ пугу нмпралмвзрз утвайу
ном пряглдлля в гмтіг гдоеавлмгм
быгедру ж вігнмвіглмї мпмбз хроасу
у пукі віг мглмгм гм гдпярз омжкіоів
номезркмвмгм кілікуку, а
у взнагку нмврмолмгм фз лдмглмоажмвмгм жймвезвалля номудпуайщлзкз ноавакз, хроас у пукі віг
н’ярз гм н’яргдпярз (віг 7250 гм
72500 гол) омжкіоів номезркмвмгм
кілікуку гйя ноауджгарлзт мпіб.

В ноакрзфліи гіяйщлмпрі жапрмпувалля лмок вкажалзт прарди багарм в
фмку жайдеарщ віг пуб’єкрзвлмгм нігтмгу пуггі муілыварз мжлакз жймвезвалля прмомлакз пвмїкз номудпуайщлзкз ноавакз, жмкодка, гйя впралмвйдлля «нмгалля пкаогз ла оіхдлля,
якд лд нігйягає мпкаоедллы», цм
кмед нозжвдпрз гм мбкдедлля гмпруну гм ноавмпуггя. Опмбйзвіпрщ кардгмоії «жймвезвалля прмомлакз пвмїкз номудпуайщлзкз ноавакз» лд
кмед бурз улівдопайщлмы і ж воатувалляк таоакрдоу мпкаоедлля вмлз
лд жавегз нмвзллі бурз жв’яжалі ж
уійкмк кмлкодрлзкз ноавмвзкз лапйігкакз, ндодгбафдлзт
фапрзлмы
гоугмы пр. 135 ГПК, жгіглм якмї у
взнагку нмврмолмгм фз пзпрдкарзфлмгм лдвзкмлалля номудпуайщлзт
мбмв’яжків, нмврмолмгм
фз
лдмглмоажмвмгм
жймвезвалля номудпуайщлзкз ноавакз, нмврмолмгм фз
пзпрдкарзфлмгм лднмгалля взродбувалзт пугмк гмкажів бдж нмваелзт
нозфзл абм бдж їт нмвігмкйдлля, розваыфмгм лдвзкмлалля утвайз ном
жабджндфдлля нмжмву абм гмкажів пуг,
ж уоатувалляк кмлкодрлзт мбправзл,
прягує в гмтіг гдоеавлмгм быгедру ж
вігнмвіглмгм уфаплзка пугмвмгм номудпу абм вігнмвіглмї ілхмї мпмбз
хроас у пукі віг н’ярз гм н’яргдпярз
омжкіоів номезркмвмгм кілікуку гйя
ноауджгарлзт мпіб.
З мгйягу ла взкйагдлд в фапрзлі
гоугіи пр. 135 ГПК «пзпрдкарзфліпрщ» ра «нмврмоліпрщ фз лдмглмоажмвіпрщ» – уд оіжлі нмлярря.
Чзллд гмпнмгаопщкд номудпуайщлд жакмлмгавпрвм лд кіпрзрщ взжлафдлля нмлярря «нмврмоліпрщ» «пзпрдкарзфліпрщ», рмку взжлафдлля вкажалзт нмлярщ кає взоіхайщлд жлафдлля гйя ноавзйщлмї квайісікауії
номпрунків. У ыозгзфліи ноакрзуі
нзралля нмв’яжалі іж вкажалзкз нмлярряк лаибійщх гмпйігедлзкз є в
лаууі козкілайщлмгм ра агкіліпроарзвлмгм ноава. Змкодка, в фапрзлі ндохіи пр. 32 КК ніг нмврмоліпры жймфзлів омжукієрщпя вфзлдлля гвмт абм
бійщхд жймфзлів, ндодгбафдлзт рієы
пакмы праррды абм фапрзлмы праррі
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Опмбйзвмї фапрзлз [2]. Пмврмоліпрщ
жймфзлу внйзває ла квайісікауіы
жймфзлу, як нозкйаг, «Огдоеалля
табаоя» (ф. 2. пр. 368 КК).
Пмврмолд номрягмк омку вфзлдлля мглмоіглмгм ноавмнмоухдлля,
жа якд мпмбу вед буйм ніггалм агкіліпроарзвлмку пряглдллы; вфзлдлля
ноавмнмоухдлля мпмбмы, яка оаліхд
вфзлзйа козкілайщлд ноавмнмоухдлля, жгіглм фапрзлз гоугмї пр. 35 КУнАП є мбправзлмы, цм мбряеує вігнмвігайщліпрщ жа агкіліпроарзвлд
ноавмнмоухдлля [3].
На гукку
П. Д. Пзйзндлка,
якзи гмпйігеував нзралля нмоухдлля роугмвмї гзпузнйілз, пзпрдкарзфлд нмоухдлля – уд нмоухдлля, пкмєлд ноауівлзкмк, гм якмгм вед буйм
жапрмпмвалд
гзпузнйілаолд
абм
гомкагпщкд
пряглдлля
[4, п. 83],
рмгі як Р. З. Лівхзу ра Б. М. Чубаип
кмлпраруырщ, цм нмоухдлля роугмвмї
гзпузнйілз кмед бурз взжлалзк пзпрдкарзфлзк і у рмку взнагку, якцм
номрзноавлі гії ноауівлзка розваырщ,
лджваеаыфз ла жапрмпмвувалі жатмгз
пряглдлля [5, п. 86].
У пугмвіи гмпнмгаопщкіи ноакрзуі
кійщкіпла мжлака «пзпрдкарзфлмпрі»
рде лд жлаихйа пвмгм взоіхдлля і
кмела іж пугмвзт ілпралуіи, пуг ндохмї ілпралуії ра андйяуіилзи пуг,
нозикаыфз оіхдлля ном вігкмву у
жагмвмйдллі нмжмвлзт взкмг пуг
ндохмї ілпралуії взтмгзв ж рмгм, цм
ла жакмлмгавфмку оівлі вігпурлє взжлафдлля нмлярря «пзпрдкарзфлмї
лдпнйарз модлглзт нйардеів», якд б
кмгйм вваеарзпщ нігправмы гйя гмпромкмвмгм омжіовалля гмгмвмоу модлгз
ждкйі в пугмвмку нмоягку, лармкіпрщ,
пуг андйяуіилмї ілпралуії ж взплмвкакз кіпудвмгм гмпнмгаопщкмгм пугу
ном вігпурліпрщ нігправ гйя гмпромкмвмгм омжіовалля гмгмвмоу лд нмгмгзвпя, і, нозикаыфз лмвд оіхдлля
ном жагмвмйдлля нмжмву, вкмрзвував
имгм гмвдгдлляк сакру лдвзкмлалля
вігнмвігафдк в нмвлмку мбпяжі жмбмв’яжалщ жа гмгмвмомк, в фмку фзпйі
и жа пзпрдкарзфлу лдпнйару модлглзт
нйардеів [6]. Ваорм жвдолурз увагу,
цм Вдотмвлзи Суг Укоаїлз у нмпра-
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лмві віг 12 гоугля 2012 омку у пноаві
№ 6-146уп12, взпймвзв ноавмву нмжзуіы, цм ноз взжлафдллі нмлярря
«пзпрдкарзфлмпрі» пйіг жвдорарзпя гм
фапрзлз ндохмї пр. 782 ЦК Укоаїлз,
яка лагає ноавм лаикмгавудві вігкмвзрзпя віг гмгмвмоу лаику, якцм
лаикаф лд влмпзрщ нйару жа кмозпрувалля оіффы номрягмк рощмт кіпяуів
нігояг [7].
Звігпз є мфдвзглзк, цм мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля вкажалзт ноавмвіглмпзл нігйягає жакмлмгавфмку водгуйываллы і ріплм
нмв’яжала іж номбйдкмы вгмпкмлайдлля гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм
жакмлмгавпрва.
На ріплзи жв’яжмк пугмвмгм номудпу і ноава вкажував цд К. Маокп,
жажлафаыфз, цм «мгзл і рми пакзи
гут нмвзлдл мгухдвйярз пугмвзи
номудп і жакмлз, мпкійщкз номудп є
йзхд смока езрря жакмлу, мред номяв имгм влуроіхлщмгм езрря» [8,
п. 158].
Згіиплдлзи алайіж лмокарзвлмноавмвзт акрів ра лаукмвзт гукмк,
гає нігправз лагарз вйаплд взжлафдлля гдсіліуії вкажалзт нмлярщ. На
лаху гукку ніг нмврмоліпры фз лдмглмоажмвіпры жймвезвалля номудпуайщлзкз ноавакз пйіг омжукірз
вфзлдлля мпмбмы гвмт абм бійщхд
ноавмнмоухдлщ ндодгбафдлзт рієы
пакмы праррды абм фапрзлмы праррі і
взкмозпрмвуєрщпя гйя нмжлафдлля
гвмт фз бійщхд рмрмелзт вфзлків, які
є кмлпроукрзвлмы мжлакмы пкйагу
гдйікру, цм мбряеуырщ вігнмвігайщліпрщ мпмбз.
Піг пзпрдкарзфліпры жймвезвалля
номудпуайщлзкз ноавакз пйіг
омжукірз вфзлдлля мпмбмы рощмт ра
бійщхд оажів ноавмнмоухдлщ, які
ндодгбафдлі оіжлзкз праррякз абм
фапрзлмы праррі і взкмозпрмвуєрщпя
гйя нмжлафдлля оіжлзт вфзлків, які є
кмлпроукрзвлмы мжлакмы пкйагу гдйікру, цм мбряеуырщ вігнмвігайщліпрщ мпмбз.
Взкйзкає ракме нзралля гм жакоінйдлмгм в абжауі 1 фапрзлз гоугмї пр. 43 ГПК «жаявйдлля жавігмкм
бджнігправлмгм вігвмгу абм вфзлдлля
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ілхзт алаймгіфлзт гіи», а пакд: нмгалля пкаогз ла пугмвд оіхдлля, якд
лд нігйягає мпкаоедллы, лд є фзллзк
абм гія якмгм жакілфзйапя (взфдонала), нмгалля кймнмралля (жаявз) гйя
взоіхдлля нзралля, якд вед взоіхдлм пугмк, жа вігпурлмпрі ілхзт нігправ абм лмвзт мбправзл, жаявйдлля
жавігмкм бджнігправлмгм вігвмгу абм
вфзлдлля ілхзт алаймгіфлзт гіи,
пноякмвалзт ла бджнігправлд жарягувалля фз ндодхкмгеалля омжгйягу
пноавз фз взкмлалля пугмвмгм оіхдлля, є лдмбґоулрмвалзк і лдкмлпрзрууіилзкз.
Ср. 22 Кмлпрзрууії
Укоаїлз лд гмнупкає жвуедлля жкіпру
ра мбпягу лаявлзт ноав в оджуйщрарі
нозилярря лмвзт жакмлів абм влдпдлля жкіл гм фзллзт [9].
Закмлмгавдущ взжлафаыфз вкажалі гії іж жаявйдлля вігвмгу як номудпуайщлі жймвезвалля ра впралмвйыыфз вігнмвігайщліпрщ жа лзт, мбкдеує одайіжауіы уфаплзкакз пугмвмгм номудпу пвмїт номудпуайщлзт
ноав і правйярщ ніг пуклів бджпрмомлліпрщ пугу.
Вкажала лмока «жаявйдлля жавігмкм бджнігправлмгм вігвмгу абм вфзлдлля ілхзт алаймгіфлзт гіи», нігйягає взкйыфдллы іж абжауу 1 фапрзлз
гоугмї пр. 43 ГПК.
Пзралля жатзпру ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі в Укоаїлі є гмпзрщ
гмпрозк, омжгйяг пноав цмгм мтмомлз
ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі оаліхд буйм нодомгарзвмы гмпнмгаопщкзт
пугів. Закмлмк Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп пуггів» і ГПК ндодгбафдлм, цм у пзпрдкі пугмупромы
гіярзкд Взцзи пуг ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, як пуг ндохмї
ілпралуії ж омжгйягу мкодкзт кардгмоіи пноав.
Оглак, првмодлля Взцмгм пугу ж
нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі лд
в нмвліи кіоі взоіхзйм нзралля ж
нозвмгу омжкдеувалля нігвігмкфмпрі
пноав нмв’яжалзт іж жатзпрмк ноав
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі [10, п. 89].
Укажмк
Поджзгдлра
Укоаїлз
«Пом урвмодлля Взцмгм пугу ж нзралщ
ілрдйдкруайщлмї
вйаплмпрі»
№ 299/2017 віг 29 вдодпля 2017 о.,

кіпуджлатмгедлля урвмодлмгм пугу
кіпрм Кзїв [11]. Міпуджлатмгедлля
Взцмгм пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі кає нозлузнмвд жлафдлля гйя мтмомлз ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі. На вігкілу віг гмпнмгаопщкзт пугів, рдозрмоіайщла віггайдліпрщ віг пуб’єкрів ноава ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, ілхзт жакмллзт
кмозпрувафів ноава якзт нмоухдлм, у
пвмїи бійщхмпрі пнозфзляє номбйдку
гмпруну гм Взцмгм пугу ж нзралщ
ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі.
Укаж Поджзгдлра Укоаїлз «Пом
урвмодлля Взцмгм пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі» лд в нмвліи
кіоі жабджндфзв гмпрунліпрщ гм ноавмпуггя ра лд воатував нозлузн рдозрмоіайщлмпрі,
якзи
ндодгбафає
урвмодлля пугів, жваеуыфз ла нмродбу лабйзедлля пугмфзлпрва гм йыгзлз (гмпрунлмпрі пугів) ра лджайделмпрі пугів віг кіпудвмї вйагз. Цди
нозлузн жукмвйдлзи нмродбмы жгіиплдлля ноавмпуггя ла впіи рдозрмоії
Укоаїлз і гмпрунлмпрі имгм гйя впщмгм лапдйдлля. Пігвзцдлля правмк
пугмвмгм жбмоу, жаномвагедлля агвмкарпщкмї кмлмнмйії, нозжвмгзрщ гм
гмгаркмвзт сілалпмвзт взроар уфаплзків гмпнмгаопщкмгм пнмоу, а мред
мбкдеує ноавм гмпруну гм ноавмпуггя.
Оред, лдмбтіглмы укмвмы гмпрунлмпрі ноавмпуггя є имгм кардоіайщла
пкйагмва. Сугмві взроарз лд нмвзллі
бурз ндодхкмгмы гйя пугмвмгм жатзпру, взкмгу ном гмпрунліпрщ ноавмпуггя лд бугд гмрозкалм, якцм лд бугд
првмодла дсдкрзвла пзпрдка лагалля
ноавмвмї гмнмкмгз, цм лагаєрщпя жа
оатулмк кмхрів гдоеавлмгм быгедру
[12, п. 33].
Звігпз нмпрає номбйдка в урмфлдллі ндодйіку пнмоів, цм лайдеарщ
гм гмпнмгаопщкзт, ілхі гм Взцмгм
пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі. Такзи нігтіг жабджндфзрщ гмрозкалля нозлузну рдозрмоіайщлмпрі, гмпрунліпрщ гомкагял гм ноавмпуггя. А рмку як пйухлм лагмймхує
О. Д. Свярмущкзи, ноавзйщлм могаліжмвала пзпрдка пугів є мглієы ж гаоалріи пноавдгйзвмгм и дсдкрзвлмгм
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пугмфзлпрва. Оглак упі пномбз її взбугуварз дсдкрзвлм в Укоаїлі жайзхаырщпя, ла еайщ каолзкз [12,
п. 31]. Нджваеаыфз ла рд, цм вкажала
рджа буйа ланзпала у 2010 омуі, вмла
жайзхзйапя акруайщлмы і ла пщмгмглі.
Суклівлмы взгйягає кмейзвіпрщ
пугу ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі у пкйагі йзхд 21 пуггі жабджндфзрз пвмєфаплзи ра якіплзи кмйдгіайщлзи омжгйяг пноав лд йзхд як пугмк ндохмї, а и андйяуіилмї ілпралуії.
Як нозкйаг, йзхд жа кзлуйзи оік гм
пугів ндохмї ілпралуії лагіихйм 997
нмжмвлзт жаяв у пнмоат ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі (647 – у нмоягку
гмпнмгаопщкмгм ра 350 – у нмоягку
узвійщлмгм пугмфзлпрва) [13].
Оред, ноз жаномвагедллі ндвлзт
жкіл у гмпнмгаопщкмку пугмфзлпрві
родба ндодгбафзрз, цм нозлдпурщ
вмлз пупнійщпрву. Взлзкаырщ ндвлі
жанзралля, які є лапйігкмк гіи жакмлмгавуя цмгм кагомвмгм жабджндфдлля пугів квайісікмвалзкз пуггякз.
Якцм оаліхд в гмпнмгаопщкзт пугат
буйм жаномвагедлм пндуіайіжауії пуггів, їт лавфалля, ілсмокувалля пугів ж нзралщ жапрмпувалля жакмлмгавпрва, а ракме лагалля лдмбтіглзт
одкмкдлгауіи пугак ж кдрмы жабджндфдлля мглакмвмї і ноавзйщлмї пугмвмї ноакрзкз. У Взцмку гмпнмгаопщкмку пугі Укоаїлз првмодлм
Сугмву найару ж омжгйягу пноав у
гмпнмгаопщкзт пнмоат, нмв’яжалзт іж
жатзпрмк ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі. Алаймгіфлі найарз првмодлм
ракме в андйяуіилзт гмпнмгаопщкзт
пугат Укоаїлз, а в кіпудвзт гмпнмгаопщкзт пугат Укоаїлз взжлафдлм
кмйдгії пуггів фз мкодкзт пуггів, які
пндуіайіжуырщпя ла омжгйягі пноав
жажлафдлмї кардгмоії. Зваеаыфз ла
акруайщліпрщ взоіхдлля номбйдк
жатзпру ноава ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі в Укоаїлі, багарм пуггів гмпнмгаопщкзт пугів Укоаїлз жакілфзйз
лавфалля в Ілпрзрурі ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі і ноава жа пндуіайщліпры «Ілрдйдкруайщла вйапліпрщ»
ра
мрозкайз
гзнймкз
гдоеавлмгм
жоажка ном гоугу взцу мпвіру [14,
п. 290–291].
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На нігправі лавдгдлмї гуккз кмела ж ундвлдліпры првдогеуварз, цм
оаліхд жакмлмгавдущ гм нзралля кагомвмгм жабджндфдлля пуггів, які жгіиплывайз ноавмпуггя цмгм мтмомлз
ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі, нігтмгзв бійщх взваедлм. Чмгм лд пкаедх жаоаж ж мгйягу ла пр. 33 Закмлу
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп
пуггів» [15]. Сндуіайіжмвалзи пуг ж
нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі кав
бз мб’єгларз мпіб, які каырщ як гмпвіг омбмрз в уіи псдоі, рак і вігнмвіглу пндуіайщлу мпвіру (пндуіайщлі
жлалля).
З кдрмы упулдлля вкажалмгм, цм
є ндодхкмгмы гйя гмпруну гм ноавмпуггя, гмуійщлм гм ыозпгзкуія кіпудвзт гмпнмгаопщкзт пугів віглдпрз
пноавз цмгм нмоухдлля ноав ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі
лджлафлмї
пкйаглмпрі, ілхі пноавз нмвзлдл омжгйягарз Взцзи пуг ж нзралщ ілрдйдкруайщлмї вйаплмпрі.
Чзкайм жанзралщ взлзкає і гм
пр. 70 ГПК «Екпндор ж нзралщ ноава», яка лд гає мглмжлафлмї вігнмвігі
трм кмед бурз дкпндормк ж нзралщ
ноава. Нмокз Закмлу Укоаїлз «Пом
лаукмву і лаукмвм-рдтліфлу гіяйщліпрщ» кіпрярщ взжлафдлля нмлярря
«вфдлзи – уд сіжзфла мпмба, яка номвмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм) нозкйаглі лаукмві гмпйігедлля і мрозкує лаукмві ра (абм) лаукмвм-рдтліфлі
(нозкйаглі) оджуйщрарз, мглмфаплм
лмокз ущмгм жакмлу лагаырщ і ракі
взжлафдлля:
1) аг’ылкр – вфдлзи, якзи номвмгзрщ лаукмві гмпйігедлля у оаккат
ніггмрмвкз в аг’ылкруоі взцмгм віипщкмвмгм лавфайщлмгм жакйагу (взцмгм лавфайщлмгм жакйагу іж пндузсіфлзкз укмвакз лавфалля) гйя жгмбурря прундля гмкрмоа сіймпмсії;
2) апніоалр – вфдлзи, якзи номвмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм) нозкйаглі лаукмві гмпйігедлля у оаккат
ніггмрмвкз в апніоалруоі у взцмку
лавфайщлмку жакйагі/лаукмвіи упралмві гйя жгмбурря прундля гмкрмоа
сіймпмсії;
3) гмкрмоалр – лаукмвзи абм лаукмвм-ндгагмгіфлзи ноауівлзк, якзи
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номвмгзрщ сулгакдлрайщлі ра (абм)
нозкйаглі лаукмві гмпйігедлля у
оаккат ніггмрмвкз в гмкрмоалруоі у
взцмку лавфайщлмку жакйагі (лаукмвіи упралмві) гйя жгмбурря прундля
гмкрмоа лаук [16].
В мпраллщмку взнагку жакмл лд
взжлафає гмкрмоалра вфдлзк, лджваеаыфз ла рд, цм гмкрмоалр кає лаукмвзи прунілщ.
Сйіг увагу ла і рдокілмймгіфлу
кмйіжіы, яка кіпрзрщпя в фапрзлі ндохіи пр. 70 ГПК гд кіпрярщпя гва рдокілз: «дкпндор ж нзралщ ноава» ра
«дкпндор у гайужі ноава», цм кмед
прарз нозфзлмы лдгмодфлзт гзпкупіи
у гмпнмгаопщкмку пугі.
Ндмбтіглм ла жакмлмгавфмку оівлі взжлафзрз нмлярря «дкпндор ж нз-

ралщ ноава». З уієы кдрмы номнмлуєкм абжау ндохзи фапрзлз ндохмї
пр. 70 Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз взкйапрз в ракіи
одгакуії:
«1. Як дкпндор ж нзралщ ноава
кмед жайуфарзпя мпмба, яка кає лаукмвзи прунілщ і є дкпндормк у гайужі
ноава».
Взкйагдлд бафдлля гдякзт номбйдк гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм
жакмлмгавпрва, якд кіпрзрщ багарм
лдужгмгедлмпрди ра номрзоіфщ, ла
лаху гукку, лд вігнмвігає лахмку
уявйдллы гіяйщлмпрі гмпнмгаопщкзт
пугів, цм нмродбує угмпкмлайдлля
гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва.
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Громадськість у сучасній юриспруденції:
проблеми змісту та ідентифікації
Поімозрдрлзкз
ланоякакз
укоінйдлля гдкмкоарзфлмгм хйяту
омжвзрку Укоаїлз є жкіулдлля омйі
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у воягуваллі, оіжлмкалірлзт смок гдкмкоарії
уфапрі, лайагмгедлля дсдкрзвлмї вжаєкмгії гомкагпщкмпрі ж могалакз гдоеавлмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм
пакмвоягувалля.
Агед
акрзвлд,
внйзвмвд і омжвзлдлд гомкагялпщкд
пупнійщпрвм є ваейзвзк дйдкдлрмк
бугщ-якмї гдкмкоарзфлмї гдоеавз ра
вігігоає мглу ж кйыфмвзт омйди у
вномвагедллі лагайщлзт пупнійщлзт
жкіл і лайделмгм воягувалля, в
уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз і
взоіхдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдлля, омжомбуі і одайіжауії дсдкрзвлмї
гдоеавлмї нмйірзкз у оіжлзт псдоат,
урвдогедллі вігнмвігайщлмї ндодг
йыгзлмы
ноавмвмї
гдоеавз,
омжв’яжаллі нмйірзфлзт, пмуіайщлмдкмлмкіфлзт ра гукаліраолзт номбйдк.
Вмглмфап вжаєкмгія могалів гдоеавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ж гомкагпщкіпры жайзхаєрщпя каймдсдкрзвлмы, гмймвлзк
фзлмк фдодж лдгмпрарлы номжмоіпрщ
гіяйщлмпрі узт могалів ра жабыомкоарзжмвалі номудгуоз ракмї вжаєкмгії,

лзжщкзи оівдлщ вжаєклмї гмвіоз, цм
кмлпраруєрщпя у Науімлайщліи проардгії пнозялля омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва в Укоаїлі ла 20162020 омкз [1].
Оплмвлзкз нозфзлакз ущмгм є
вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм гомкагпщкмгм кмлромйы, лзжщкзи оівдлщ жайуфдлля гомкагпщкмпрі гм смокувалля
ра одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз;
взкмозпралля нубйіфлмы агкіліпроауієы нмрдлуіайу могаліжауіи гомкагялпщкмгм пупнійщпрва лд в нмвліи
кіоі; вігпурліпрщ єгзлмї гдоеавлмї
ілсмокауіилм-номпвірлзущкмї
нмйірзкз у псдоі пнозялля омжвзрку гомкагялпщкмгм пупнійщпрва рмцм.
Ражмк ж рзк, ндохмояглмы номбйдкмы у узт нзраллят є взжлафдлля
кмйа пуб’єкрів вжаєкмвіглмпзл у смокарі «гомкагпщкіпрщ – нубйіфла вйага». Сйіг вігкірзрз, цм ла жакмлмгавфмку ра гмкрозлайщлмку оівлят лдкає мглмжлафлмпрі у взжлафдллі нмлярря «гомкагпщкіпрщ». Оглак ноз
пуфаплмку гдкйаоуваллі пуррєвзт
уноавйілпщкзт кмейзвмпрди гомкагпщкмпрі, віг пнмезвалля лды ілсмокауії ном гіяйщліпрщ могалів вйагз,
смокувалля гомкагпщкмї гуккз, гм
взоіхайщлмгм внйзву мпраллщмї у
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нозиляррі уноавйілпщкзт оіхдлщ,
взлзкає ймгіфла нмродба в єглмпрі
цмгм взжлафдлля ущмгм нмлярря.
Опмбйзвм уд акруайщлм гйя укмейзвйдлля
ноакрзфлмї
ігдлрзсікауії
«гомкагпщкмпрі» абм «нодгправлзків
гомкагпщкмпрі» у рзт фз ілхзт ноавмвіглмпзлат.
У ущмку пдлпі пноавдгйзвм акудлрує Я. Жукомвпщкзи, цм жа ракзт
укмв гомкагпщкіпры кмеурщ пдбд лажзварз мнмжзуіилі (гомкагпщкі) йігдоз фз гдкійщка кабілдрлзт дкпндорів,
гоуна нмпріилм лджагмвмйдлзт нмйірзфлзт угоунмвалщ рмцм. Тмку віл
номнмлує упд е взжлафзрз ракмгм
пуб’єкра як «гомкагпщкіпрщ» і пномбуварз ввдпрз вігнмвіглі лмокз гм жакмлмгавпрва, абм е вжагайі вігкмвзрзпя віг взкмозпралля ущмгм нмлярря
у лмокарзвлзт акрат [2].
Такме фапркмвм кмела нмгмгзрзпя іж рвдогедлляк, цм вігпурліпрщ
фіркмї смокайіжауії гомкагпщкмпрі як
пуб’єкра сакрзфлм улдкмейзвйыє
жайуфдлля могалакз нубйіфлмї агкіліпроауії «гомкагпщкмпрі» гм воягувалля, іліуіывалля омбмрз ж лды гйя
кмкулікауії, кмлпуйщрувалля, вжаєкмгії рмцм. У уіймку уд нозжвмгзрщ гм
пуррєвмї гдсдкрлмпрі ра пнмрвмодлля
сулкуімлайщлмгм жлафдлля упщмгм
ілпрзруру гомкагялпщкмгм пупнійщпрва.
Сурліпрщ рдокілу «гомкагпщкіпрщ»
у кмлрдкпрі оіжлзт лаукмвзт ноаущ
гмпйігеувайз ракі вфдлі, як: М. Ддлзпык,
В. Бмймрмва,
П. Кабйак,
В. Кмомйщкм, Г. Ммомж, В. Ммпкавдущ,
О. Скознлык ра ілхі.
Мдрмы уієї праррі є алайіж жкіпру
нмлярря «гомкагпщкіпрщ», а ракме
гмпйігедлля кмейзвмпрі улісікауії
ущмгм рдокілу у кдеат ыозгзфлмї
лаукз ра гмуійщлмпрі лмокарзвлмгм
жакоінйдлля вігнмвіглмї гдсіліуії у
фзллмку жакмлмгавпрві.
Козжмві укмвз езрря, кмроі пкйагайзпя у оджуйщрарі лддсдкрзвлмгм
омжв’яжалля пупнійщлзт номбйдк, жукмвзйз акрзвлзи омжвзрмк ігдї гомкагялпщкмгм пупнійщпрва. Суфапла
ілрдонодрауія уієї ігдї жвдорає увагу
ла взоіхайщлу омйщ гомкагпщкмпрі у
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нмбугмві якіплм лмвзт, дсдкрзвлзт
вжаєкмвіглмпзл у йыгпщкмку гдкмкоарзфлмку пніврмваозпрві [3, п. 2].
У лаукмвіи йірдоаруоі нмхзодлд
бафдлля, цм лдвзжлафдліпрщ ноавмпуб’єкрлмпрі гомкагпщкмпрі віглмплм
оіжлзт псдо гдоеавлмгм уноавйілля є
нозфзлмы омжкзрря в фзллмку жакмлмгавпрві ра гмкрозлі пурлмпрі ра
жкіпру кардгмоії «гомкагпщкіпрщ» [4,
п. 137].
Вмглмфап уікавм жауваезрз, цм
рдокіл «гомкагпщкіпрщ» жупроіфаєрщпя
у оіжлмку кмлрдкпрі каиед у 2600
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат,
у рмку фзпйі жакмлмгавфзт. Позфмку
взжлафдлля ущмгм нмлярря, имгм жкіпр
оіжлзи ра взкмозпрмвуєрщпя у багарщмт пймвмпнмйуфдллят, ланозкйаг:
«ілсмокувалля
гомкагпщкмпрі»,
«уфапрщ гомкагпщкмпрі», «вігкозрм
гйя гомкагпщкмпрі», «гомкагпщкзи
кмлромйщ» «гмпрун гомкагпщкмпрі»,
«мжлаимкйдлля гомкагпщкмпрі», «вігмкмпрі гйя гомкагпщкмпрі», «нодгправлзкз гомкагпщкмпрі», «гомкагпщка гукка», «жайуфдлля гомкагпщкмпрі», «омбмра ж гомкагпщкіпры», «гомкагпщкі ілрдодпз», «гомкагпщкі смокувалля», «гомкагпщкі жв’яжкз» рмцм.
Сакд е взжлафдлля «гомкагпщкіпрщ» кіпрзрщпя йзхд у гдкійщкмт
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат:
• у Закмлі Укоаїлз «Пом муілку
внйзву ла гмвкіййя» взжлафдлм:
«гомкагпщкіпрщ» – мгла фз бійщхд
сіжзфлзт абм ыозгзфлзт мпіб, їт
мб’єглалля, могаліжауії абм гоунз [5];
• у Пмймедллі ном уфапрщ гомкагпщкмпрі у нозиляррі оіхдлщ у
псдоі мтмомлз гмвкіййя жакоінйдлм:
«гомкагпщкіпрщ – мгла абм бійщхд
сіжзфлзт фз ыозгзфлзт мпіб, їт
мб’єглалля, могаліжауії абм гоунз, які
гіырщ жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз абм ноакрзкмы» [6].
Як взглм, лавдгдлі взжлафдлля
каиед ігдлрзфлі ра кіпрзрщпя у жакмлмгавпрві, нодгкдрмк ноавмвмгм одгуйывалля якмгм є псдоа мтмомлз
гмвкіййя. Такме гмодфлзк є взмкодкйдлля гомкагпщкмпрі, яка мб’єглала
пнійщлзк ілрдодпмк, рмбрм жауікавйдлмї гомкагпщкмпрі. Напакндодг, уд
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гомкагпщкіпрщ, ла яку внйзває одайіжауія оіхдлщ ж нзралщ, цм пноавйяырщ фз кмеурщ пноавзрз лдгарзвлзи
внйзв ла прал гмвкіййя [6]. Ражмк ж
рзк, взлзкає нзралля фз кмела гомкагпщкіпры вваеарз мглу мпмбу? Рмжгйялдкм гайі.
Сзпрдклзи алайіж пр. 21 Закмлу
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії»
вкажує, цм у омжукіллі ущмгм жакмлу
гм гомкагпщкмпрі віглмпярщпя гомкагпщкі мб’єглалля, їт фйдлз абм унмвлмваедлі нодгправлзкз, а ракме мкодкі
гомкагялз в гіяйщлмпрі цмгм жанмбігалля кмоунуії.
У хзомкмку роакруваллі рйукафлзт пймвлзків «гомкагпщкіпрщ» – уд
ндодгмва фапрзла, ндодгмві кмйа пупнійщпрва [7, п. 262]. Тме, взтмгяфз жі
жкіпру ущмгм взжлафдлля, кмела гіирз взплмвку, цм мгла мпмба лд пралмвзрщ гомкагпщкмпрі жагаймк, а є йзхд
мглзк ж її нодгправлзків. Помрд, ла
лаху гукку, мгла мпмба впд е кмед
бурз ігдлрзсікмвала як «гомкагпщкіпрщ» жа укмвз, цм її пмуіайщла акрзвліпрщ пноякмвала ла нодгправйдлля жагайщлмгм ілрдодпу ндвлмї пмуіайщлмї гоунз рмцм. Змкодка, уд нігрвдогеуєрщпя ла нозкйагі алрзкмоунуіилмгм жакмлмгавпрва, у нзраллят
уфапрщ гомкагпщкмпрі в жатмгат цмгм
номрзгії кмоунуії.
Такме мбкдедлля нмлярря гомкагпщкмпрі взкйыфлм гомкагялакз
Укоаїлз, їт мб’єглаллякз ж мглієї
прмомлз є пундодфйзвзк, мпкійщкз,
вігнмвіглм гм пр. 26 Кмлпрзрууії
Укоаїлз ра ф. 1 пр. 3 Закмлу Укоаїлз
«Пом ноавмвзи праруп ілмждкуів ра
мпіб бдж гомкагялпрва», ілмждкуі ра
мпмбз бдж гомкагялпрва, які ндодбуваырщ в Укоаїлі ла жакмллзт нігправат, кмозпруырщпя рзкз пакзкз ноавакз ра пвмбмгакз, а ракме лдпурщ
ракі пакі мбмв’яжкз, як і гомкагялз
Укоаїлз, жа взляркакз, впралмвйдлзкз Кмлпрзрууієы Укоаїлз, жакмлакз
фз кіелаомглзкз гмгмвмоакз [8,
п. 139]. З ілхмї е прмомлз, ракд мбкдедлля є гмпрарлщм мбґоулрмвалзк
ж гвмт нігправ: нм-ндохд, акрзвла
вжаєкмгія могалів гдоеавлмї вйагз ж
гомкагпщкіпры є пкйагмвмы уфаплз-

ущкмї гдкмкоарії, а мплмвлзк її
пуб’єкрмк є гомкагялз Укоаїлз, які
каырщ ноавм гмймпу; нм-гоугд, жа жкіпрмк багарщмт жакмлів, гомкагпщкіпрщ
жайуфаєрщпя гм уноавйілля гдоеавлзкз пноавакз, жмкодка фдодж оіжлі
кдталіжкз внйзву гомкагпщкмпрі ла
оіхдлля ра гії могалів гдоеавлмї вйагз, мглак, жгіглм пр. 38 Кмлпрзрууії
Укоаїлз, ноавм ла раку уфапрщ каырщ
йзхд гомкагялз.
У уіймку е, лаифапріхд ніг гомкагпщкіпры омжукіырщ – гоуну йыгди,
які нмв’яжалі ж езррєгіяйщліпры у
ндвліи псдоі пупнійщлмгм бурря. Цд
кмеурщ бурз, вйаплд, мкодкі гоунз
йыгди, кіпудві гомкагз ра гоунз лапдйдлля жа номсдпіилзкз, дрліфлзкз,
нмйірзфлзкз, гутмвлзкз, пмуіайщлзкз ра ілхзкз мжлакакз, ноауівлзкз
жапмбів капмвмї ілсмокауії, гдоеавлі
пйуебмвуі, пйуебмвуі могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля, ноауівлзкз
ноавммтмомллзт могалів, взгарлі мпмбз рмцм [9].
З пмуімймгіфлмї рмфкз жмоу,
В. Кмомйщкм омжгйягає «гомкагпщкіпрщ» як багармнйалмвд нмлярря. На
имгм гукку, у лаижагайщліхмку омжукіллі, ніг гомкагпщкіпры каєрщпя ла
уважі бугщ-яка гоуна йыгди (абм лавірщ мкодкі ілгзвігз), цм рак фз ілакхд нмв’яжалі ж езррєгіяйщліпры
могаліжауії абм упралмвз. Цд кмеурщ
бурз її вйаплі пйуебмвуі, гомкага, цм
кдхкає в пупігпрві, пнмезвафі, ноауівлзкз жапмбів ілсмокауії, мпмбзпрмпрі ра ілхі. [10, п. 65].
В. Ммпкавдущ омжгйягає гомкагпщкіпрщ як пмуіайщлм-акрзвлу фапрзлу
пупнійщпрва (могаліжмвала пукунліпрщ
йыгди), яка жа ндвлзт мбправзл рак
абм ілакхд жгуорувайапя лавкмйм
кмлкодрлзт пнійщлзт ілрдодпів ра яка
ла гмбомвійщлзт жапагат бдод уфапрщ
у пупнійщлм-нмйірзфлмку езррі коаїлз, взжлафає мплмвлі ланояккз имгм
омжвзрку,
кмозпруєрщпя
вдйзкзк
внйзвмк, нмвагмы. На її гукку, гомкагпщкіпрщ пкйагаєрщпя ж мглієї абм
бійщхд сіжзфлзт фз ыозгзфлзт мпіб,
їт мб’єглалщ, могаліжауіи абм гоун, які
гіырщ жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз абм ноакрзкмы жагйя
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жатзпру пвмїт жакмллзт ноав, пвмбмг
ра ілрдодпів у гайужі нмйірзкз, дкмлмкікз, куйщруоз, мтмомлз жгмомв’я, а
ракме у пмуіайщліи, дкмймгіфліи, кіелаомгліи ра ілхзт псдоат [11, п. 633].
У пвмы фдогу, П. Кабйак, номалайіжувавхз лзжку гдсіліуіи, жвдорає
увагу, цм єгзлмгм нігтмгу гм взжлафдлля нмлярря «гомкагпщкіпрщ» лд
іплує, тмфа впі вмлз гм ндвлмї кіоз є
нозилярлзкз. Ражмк ж узк, номнмлує
взжлафарз гомкагпщкіпрщ як пукунліпрщ мкодкзт пмуіайщлм-акрзвлзт
йыгди і їт гоун, мб’єглалзт пнійщліпры пралмвзца, ілрдодпів, пупнійщла
гіяйщліпрщ якзт бажуєрщпя ла ігдят
ілгзвігуайщлмї пвмбмгз гомкагял ра
аврмлмклмпрі гомкаг, ноаві жатзцарз
вйаплі ілрдодпз, рвмозрз апмуіауії ра
пнійкз, абз номрзпрмярз і жанмбігарз
пвавмйі гдоеавлзт фзлмвлзків [12,
п. 187].
Окодкмгм лаукмвмгм гмпйігедлля
нмродбує и рзнмймгія гомкагпщкмпрі.
Її алайіж гмжвмйяє нмбафзрз капхрабліпрщ ра оіжлмнйалмвіпрщ ущмгм нмлярря. Змкодка, у лаукмвзт ноауят
омжоіжляырщ могаліжмвалу ра лдмогаліжмвалу гомкагпщкіпрщ, жмкодка жа
мжлакмы смокайіжауії урвмодлля гоунз. Такме гомкагпщкіпрщ кйапзсікуырщ жа мжлакмы внйзвмвмпрі: гмймвла,
гоугмоягла ра каогілайщла; жа рдкнмоайщлзк козрдоієк вжаєкмвіглмпзл:
роагзуіила ра каибурля, а ракме жа
оівлдк жауікавйдлмпрі: нозбіфлзкз,
мнмлдлрз, баигуеі. На нігправі лавдгдлмгм взгійяырщпя фмрзоз мплмвлзт
рзнз гомкагпщкмпрі:
1. Гомкагпщкіпрщ, цм одагує ла
упі номбйдкз, рмбрм номявйяє пвмы
акрзвліпрщ ж бугщ-якмгм нзралля.
2. Гомкагпщкіпрщ лавкмйм мглієї
номбйдкз – акрзвла ж нозвмгу мглмгм абм гдкійщкмт, нмв’яжалзт кіе пмбмы, нзралщ.
3. Пмрдлуіила
гомкагпщкіпрщ,
рмбрм ілгзсдодлрла («йілзва»), цм
нмвійщлм абм у лджлафліи кіоі взявйяє акрзвліпрщ ж ндвлмгм нзралля.
4. Гомкагпщкіпрщ лавкмйм номбйдкз, цм жагмпрозйапя – акрзвіжуєрщпя рмгі, кмйз номбйдка прає вігмкмы ра ндодрвмоыєрщпя ла нодгкдр
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хзомкзт омжкмв у пупнійщпрві абм
лабуває оджмлалпу [10, п. 67-68].
У ущмку кмлрдкпрі пйіг жажлафзрз, цм лд іплує мглієї прайм взжлафдлмї гомкагпщкмпрі, мпкійщкз ваейзвмы її таоакрдозпрзкмы є гзлакіфліпрщ, акрзвіжауія і жгуормваліпрщ лавкмйм пнійщлмї номбйдкз ра нмхуку
хйятів її омжв’яжалля, а ракме кмкулікауія, моієлрмваліпрщ ла кмйдкрзвлу
гіяйщліпрщ, ноімозрдр жагайщлмгм ілрдодпу ндодг ілгзвігуайщлзк. А сакрмоакз гдрмлауії гомкагпщкмпрі у
прал одакрзвлмгм ягоа гомкагялпщкмгм пупнійщпрва є упвігмкйдлля номбйдкз, упвігмкйдлля мбкдедлщ ра
оівдлщ взкйыфлмпрі.
Такзк фзлмк, гомкагпщкіпрщ як
пуб’єкрлзи уфаплзк наорзпзнармолмї
гдкмкоарії – уд акрзвлд пмуіайщлд
урвмодлля, гоуна акрзвлзт гомкагял,
нодгправлзків могаліжауіи, ла пвмбмгз, ноава, ілрдодпз, кмейзвмпрі їтлщмї
одайіжауії ра мбмв’яжкз якзт кмеурщ
внйзлурз абм внйзваырщ оіхдлля ра
гії могалів нубйіфлмї агкіліпроауії, їт
нодгправлзків (нмпагмвзт і пйуебмвзт мпіб). Такзк фзлмк, пйіг взмкодкйыварз гві кйыфмві мжлакз гомкагпщкмпрі у ріи фз ілхіи псдоі: 1) уд
нмрдлуіиліпрщ внйзву ла езррєгіяйщліпрщ мпралліт уноавйілпщкзт оіхдлщ
ра гіи; 2) акрзвліпрщ езррєгіяйщлмпрі,
цм взоаеаєрщпя у оівлі пноякмвалмпрі кмелмгм ілгзвіга гоунз, имгм вмйщмвмї жауікавйдлмпрі, ноаглдлщ ра
кмлудлроауії жупзйщ у вігнмвігліи
псдоі. Бугщ-якзи гомкагялзл кмед
мглмфаплм лайдеарз гм оіжлзт гоун
гомкагпщкмпрі. Факрзфлм, уд пвмєоігла «уійщмва аугзрмоія». Сакд уі кйыфмві мжлакз у гдякзт взнагкат вігоіжляырщ гомкагпщкіпрщ віг лармвну.
Пігпукмвуыфз, ваейзвм гмгаркмвм акудлруварз ла ракзт нмймедллят:
Пм-ндохд, нмлярря «гомкагпщкіпрщ» взкмозпрмвуєрщпя у багарщмт
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат,
мглак лдкає бажмвмгм лмокарзвлмгм
взжлафдлля, цм пнозфзляє гмвійщлд
имгм роакрувалля. Вмглмфап, лмокарзвлд жакоінйдлля ущмгм рдокілу
упкйаглдлд кмейзвіпры хруфлмгм
мбкдедлля имгм жкіпру, цм кмед лд-

Громадськість у сучасній юриспруденції: проблеми змісту та ідентифікації
гарзвлм нмжлафзрзпя ла ноакрзуі
вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл ра ноавмжапрмпувалля.
Пм-гоугд, лаибійщх мнрзкайщлд
смокуйывалля гдсіліуії «гомкагпщкмпрі» ракд: уд акрзвлд пмуіайщлд
урвмодлля (гоуна акрзвлзт гомкагял,
нодгправлзків ыозгзфлзт мпіб), ла
фзї пвмбмгз, ноава, ілрдодпз, мбмв’яжкз, кмейзвмпрі їтлщмї одайіжауії кмеурщ внйзлурз абм внйзваырщ оіхдлля ра гії могалів нубйіфлмї агкіліпроауії, їт нмпагмвзт і пйуебмвзт
мпіб.

Пм-родрє, гомкагпщкіпрщ є жбіолзк нмлярряк, омжкозваєрщпя фдодж
пуб’єкрлзи пкйаг, цм жайдезрщ віг
псдоз кмлкодрлзт ноавмвіглмпзл. У
пвмы фдогу, номбйдка взжлафдлля
сакрмоів, які жукмвйыырщ омжвзрмк
гієвмпрі гомкагпщкмпрі, є акруайщлмы
номбйдкмы
пщмгмгдлля,
мпкійщкз
гомкагпщка акрзвліпрщ кмед бурз
номвіглзк фзллзкмк номудпу гдкмкоарзжауії у гдоеаві ра гмпяглдлля
пупнійщлмгм бйагмнмйуффя.
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Коавфук В. М. Гомкагпькіпрь у пуфапліи юозпноугдлуії: номбйдкз жкіпру ра
ігдлрзсікауії
Срарря нозпвяфдла ноавмвмку алайіжу жкіпру нмлярря «гомкагпщкіпрщ». Аврмо гмпйігеує кмейзвмпрі улісікауії ущмгм рдокілу у кдеат ыозгзфлмї лаукз. Взпвірйыырщпя номбйдкз лмокарзвлмгм жакоінйдлля вігнмвіглмї гдсіліуії у фзллмку жакмлмгавпрві.
Кйюфмві пймва: гомкагпщкіпрщ; гдкмкоарія; пуб’єкрз; гомкагпщкзи кмлромйщ; нубйіфла вйага.

Коавфук В. Н. Обцдпрвдллмпрь в пмводкдллми юозпноугдлузз: номбйдкы пмгдоеалзя з згдлрзсзкаузз
Срарщя нмпвяцдла ноавмвмку алайзжу пмгдоеалзя нмлярзя «мбцдпрвдллмпрщ».
Аврмо зппйдгудр вмжкмелмпрз улзсзкаузз ърмгм нмлярзя в нодгдйат ыозгзфдпкми
лаукз. Опвдцаырпя номбйдкш лмокарзвлмгм жакоднйдлзя пммрвдрпрвуыцди гдсзлзузз в гдипрвуыцдк жакмлмгардйщпрвд.
Кйюфдвыд пймва: мбцдпрвдллмпрщ; гдкмкоарзя; пубчдкрш; мбцдпрвдллши кмлромйщ; нубйзфлая вйапрщ.

Kravchuk V. The public in modern jurisprudence: problems of content and
identification
The article is devoted to the legal analysis of the content of the concept «the public».
The author explores the possibilities of unifying this concept within the legal science. The
problems of normative fixing of the corresponding definition in the current legislation are
discussed.
Key words: the public; democracy; subjects; public control; public authority.
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Функції юридичної відповідальності
як засоби охорони навколишнього
середовища від правопорушень
Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ – уд
мглд ж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт
явзц, бдж якмгм лдкмейзвм уявзрз
пмбі іплувалля ноава як лмокарзвлмї
пзпрдкз, бм пакд вмла є гаоалрмк
дсдкрзвлмпрі ра оджуйщрарзвлмпрі її
іплувалля. І фзк пкйагліхзкз праырщ
пупнійщлі віглмпзлз, рзк япкоавіхд
ра пуррєвіхд номявйяєрщпя омйщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в ущмку номудпі. Чзпйдллі мбкдедлля, цм фапрмгупрм впралмвйыырщпя гдоеавмы, ра в
оаккат якзт гмвмгзрщпя езрз і ноауыварз пуфапліи йыгзлі, лмпярщ
мб’єкрзвлзи таоакрдо ра гдрдокілуырщпя лдмбтігліпры іплувалля дсдкрзвлм ноауыыфмї пзпрдкз жабджндфдлля гмрозкалля узт мбкдедлщ.
Оглзк ж лаиваейзвіхзт дйдкдлрів
ракмї пзпрдкз і є ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ.
Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ жа
дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля взпрунає
оіжлмвзгмк ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в уіймку, а рмку, жажвзфаи, їи
вйапрзві впі мжлакз мпраллщмї. Вмглмфап прмпмвлм дкмймгіфлмї псдоз

ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ кає і
пвмы пндузсіку, мбукмвйдлу мпмбйзвмпрякз дкмймгіфлмгм ноавмнмоухдлля. В дкмймгіфліи псдоі гмкілуыфзкз є жатмгз агкіліпроарзвлмї,
козкілайщлмї, узвійщлм-ноавмвмї і
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі як
ілрдгомвалмгм кдрмгу гайужі дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва. Дія кмкнйдкплмгм ілпрзруру ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у уіи псдоі кає пвіи пндузсіфлзи дкмймгіфлзи вігрілмк, айд в
уіймку вмла нігнмоягкмвала жагайщлзк млрмймгіфлзк і глмпдмймгіфлзк
жакмлмкіолмпряк гії жажлафдлзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі і в
ілхзт псдоат пупнійщлзт віглмпзл.
Сндузсіка ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля
взявйяєрщпя у сулкуіят, цм вмла
взкмлує.
Опраллік фапмк жасікпмвалм бджйіф лмвзт номявів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра її взгмвзт таоакрдозпрзк в оіжлмкалірлзт лмокарзвлмноавмвзт акрат, акрзвіжувайзпщ лаукмві гмпйігедлля в гайужі ыозгзфлмї
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вігнмвігайщлмпрі. Айд ла нодвдйзкзи
еайщ и гмпі лд првмодлм уійіплмї пзпрдкз ймгіфлм нмв’яжалзт кіе пмбмы
уявйдлщ ном жкіпр, уійі, сулкуії, взгмву оіжлмкалірліпрщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Тмку мбгоулрмвалм
вваеаєкм, цм гйзбмкд упвігмкйдлля
жкіпру сулкуіи, єгліпрщ лаукмвзт
нмжзуіи
кмеурщ прарз ваейзвмы
гмкрозлайщлмы ндодгукмвмы якіплм
лмвмгм нігтмгу лмокмрвмоуя цмгм
впралмвйдлля фіркзт палкуіи жа впі
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца.
Сакд рмку кдрмы уієї праррі є
гмпйігедлля жкіпру сулкуіи ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі
ж
кдрмы
ж’япувалля ра впралмвйдлля жв’яжків
кіе лзкз.
Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і нубйікауіи. Сурлмпрі, взгак, уійяк, жавгалляк ра жкіпру сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі нозпвярзйз пвмї
ноауі С. С. Айдкпєєв, О. Ф. Алгоіикм, С. В. Єйщкіл, Е. Ю. Іпкаіймва,
В. М. Кмкаолзущкзи, Л. Т. Козвдлкм,
В. С. Лууык, Н. Е. Саввіф, Г. В. Тзцдлкм, Ю. В. Тоулудвпщкзи, В. І. Шдвфдлкм. Пзралля цмгм сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля номрз гмвкіййя лаукмвуякз
омжгйягаймпщ жоігка, рмку кійщкіпрщ
нубйікауіи ра мбпяг кардоіайів, нозпвяфдлзт уіи номбйдкі, є лдгмпрарлікз. Фоагкдлраолм уы рдку омжомбйяйз В. І. Алгоєиудв, М. М. Бозлфук, Т. О. Бухуєва, А. П. Гдрщкал,
П. С. Дагзйщ,
Є. П. Ждйвакмв,
Б. М. Звмлкмв,
О. С. Кмйбапмв,
В. К. Марвіифук,
Л. В. Мдлгзк,
В. Л. Мулрял, В. В. Нмпік, О. С. Пйдхакмв, О. О. Пмгоіблзи, Б. Г. Рмжмвпщкзи, В. І. Сдкфзк, Ю. С. Шдкхуфдлкм ра іл. Ражмк ж рзк, пйіг жажлафзрз, цм пак номудп ніжлалля іпрмозкм-ноавмвмї одайщлмпрі кає ндвлу
кдру ра взкмлує лабіо сулкуіи, цм
таоакрдозжуырщ
имгм
лаукмвмніжлавайщлд і ноакрзфлд жлафдлля.
Воатмвуыфз уд, ра жваеаыфз ла ваейзвд рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлд жлафдлля жажлафдлмї номбйдкарзкз, кмела гіирз взплмвку, цм в лаукмвіи
йірдоаруоі номбйдкарзка сулкуіи
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ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі гмпйігедла ла лдгмпрарлщмку оівлі. Сакд
рмку вігфуваєрщпя мб’єкрзвла нмродба
у її кмкнйдкплмку гмпйігедллі.
Взкйаг мплмвлмгм жкіпру. На впіт
дранат омжвзрку гдоеавз і ноава оагялпщкмї ра нмпроагялпщкмї Укоаїлз
сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
взкмлувайз ваейзву омйщ у одайіжауії лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ра
жабджндфувайз взкмлалля ноавмвзт
нознзпів упіка пуб’єкракз ноава.
У ноавмвіи лаууі ніг сулкуіякз
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі омжукіырщ мплмвлі ланоякз внйзву уієї
кардгмоії ла пупнійщлі віглмпзлз, нмвдгілку пуб’єкрів, кмоайщ, ноавмпвігмкіпрщ, куйщруоу [1, п. 598]. Сдкалрзфлд омжукілля нмлярря «сулкуія»
у ндодкйагі ж йарзлі мжлафає «взкмлалля», «жвдохдлля»; у хзомкмку
омжукіллі – уд «мбмв’яжмк, цм имгм
взкмлує вігнмвіглзи ілпрзрур» фз
«номудп прмпмвлм таоакрдозпрзкз
ланояку абм апндкру гіяйщлмпрі» [2,
п. 234]. Такзк фзлмк, ла ноакрзуі
взлзкає пкйаглзи пзпрдклзи кмлгймкдоар гмозжмлрайщлм-вдорзкайщлзт жвяжків кіе пуб’єкракз ноава, цм
бажуєрщпя ла ноавмвзт лмокат, які
водгуйщмвуырщ вігнмвіглі сулкуімлайщлм-гіяйщліплі апндкрз кмкулікауії
ра вжаєкмгії лажвалзт пуб’єкрів, каырщ взтмг ла пкйаглі номудпз смокувалля
кмкндрдлуіилмгм
бажіпу
гдоеавлзт могалів і могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в псдоі нозомгммтоаллмї гіяйщлмпрі, а ракме ноав і
мбмв’яжків ілхзт пубєкрів дкмймгіфлмгм ноава, жабджндфуыфз взкмлалля
нознзпів ноавмвзт лмок ніг жагомжмы
лапралля лдгарзвлзт лапйігків гйя
ноавмнмоухлзків. Воатмвуыфз, цм
мплмвлзк жавгалляк ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі є одгуйывалля и мтмомла іплуыфмгм йагу ра пупнійщлмгм
нмоягку, вваеаєкм, цм її ноакрзфла
одайіжауія кмед бурз бійщх фіркм и
мглмжлафлм одайіжмвалмы жа гмнмкмгмы пакд ракзт сулкуіи.
Дйя уієї кардгмоії ноава є таоакрдолзкз ракі озпз, як пмуіайщла мбукмвйдліпрщ (гдрдокілмваліпрщ), уійщмвд нозжлафдлля, пакмпріиліпрщ кмелмї

Функції юридичної відповідальності як засоби охорони навколишнього . . .
сулкуії, їт вжаєкмгія ра вжаєкмжв’яжмк. У псдоі мтмомлз нозомгз
рака пмуіайщла мбукмвйдліпрщ (гдрдокілмваліпрщ)
є
нмв’яжалмы
ж
м’бєкрзвлмы лдмбтігліпры жабджндфзрз кмейзвіпрщ мглакмвзт ноав йыгди
цмгм взкмозпралля ракзт мб’єкрів
нозомгз ра жабджндфдлля жбдодедлля
їт кмозплзт озп хйятмк жаномвагедлля ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
жа ноавмнмоухдлля в уіи псдоі.
Ваейзвмгм жлафдлля
в якмпрі
жапмбу жбдодедлля нозомглзт одпуопів лабуйа рака озпа, як рдйдмймгіфлд
(уійщмвд) нозжлафдлля в нозомгммтмомллмку ноаві. Опмбйзвм фіркм
вмла номпрдеуєрщпя ла нозкйагі ждкдйщлзт одпуопів, цмгм якзт ла оіжлзт дранат іплувалля оагялпщкмї
Укоаїлз нозикайзпя лмокарзвлмноавмві акрз, пноякмвалі ла: жабджндфдлля омгыфмпрі ґоулрів, жатзпр віг
взплаедлля, віромвмї ра вмглмї домжії,
а ракме ндодвдгдлля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт угігщ гм ілхзт кардгмоіи.
Така озпа, як пакмпріиліпрщ кмелмї ж
сулкуіи, нмв’яжала ж взкмлалляк
кмлкодрлзт жавгалщ, цм кмела гмпйігзрз ла нозкйагі мндоарзвлмї сулкуії. За гмнмкмгмы ракзт жатмгів жабджндфуєрщпя мндоарзвлд жарозкалля
ноавмнмоухлзків у нозомгммтмомлліи псдоі ра нозряглдлля їт гм вігнмвігайщлмпрі.
За гмнмкмгмы сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі взявйяырщпя їт
пмуіайщла ра ноавмва уілліпрщ як кардгмоії, жа їт бджнмпдодглщмы гмнмкмгмы взоіхуєрщпя рака нмродба пупнійщпрва, як жбдодедлля нозомглзт
мб’єкрів, а ракме їт сулкуімлайщлд
нозжлафдлля. Поз ущмку кмела взявзрз оіжлі гмкрозлайщлі нігтмгз гм
омжукілля ракзт сулкуіи. Так, як
првдогеує О. В. Суоіймв, пакд в гмпяглдллі уійди і сулкуіи ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі номпрдеуєрщпя її
пмуіайщла лдмбтігліпрщ і дсдкрзвліпрщ
[3, п. 407] (нігтіг, цм жаплмвалзи ла
пмуіайщлмку гдрдокіліжкі. – Авр.).
Вігмкі омпіипщкі гмпйіглзкз М. І. Маружмв ра О. В. Майщкм ракме вваеаырщ, цм пакд фдодж сулкуії лагйяглм
номявйяырщпя уійі ыозгзфлмї вігнм-

вігайщлмпрі [4, п. 242] (нігтіг, цм бажуєрщпя ла сулкуімлайщлмку ланмвлдллі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. –
Авр.).
На гукку С. С. Айдкпєєва, жкіпр
уієї кардгмоії ноава мбукмвйдлзи її
пмуіайщлмы нозомгмы і ыозгзфлзкз
мпмбйзвмпрякз; ндох жа впд рзк, цм
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ взпрунає
як одакуія гдоеавз ла вфзлдлд ноавмнмоухдлля [5, п. 277-278] (нігтіг,
цм бажуєрщпя ла драрзпрпщкіи мплмві.
– Авр.). Ілхзи лаукмвдущ, Б. Т. Бажзйєв, омжгйягає жкіпр сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа гмнмкмгмы взжлафдлля уійди жапрмпувалля
уієї кардгмоії ноава (рдйдмймгіфлзи
нігтіг. – Авр.). Воатмвуыфз мпмбйзвмпрі нозомгммтмомллмї псдоз, сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз
нозомгз, кмела взжлафзрз як мплмвлі ланоякз внйзву, жавгякз якзк
жабджндфуырщпя жбдодедлля, віглмвйдлля, оауімлайщлд взкмозпралля
нозомглзт мб’єкрів [6, п. 67-68].
Такзк фзлмк, сулкуії ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля
у псдоі мтмомлз нозомгз – уд рі мплмвлі ланоякз гдоеавлмгм внйзву,
жавгякз якзк одайіжуєрщпя жавгалля ж
мтмомлз, жбдодедлля ра оауімлайщлмгм взкмозпралля мб’єкрів нозомгз.
Воатмвуыфз мпмбйзвмпрі нозомгммтмомллмї псдоз, ракі лаукмві нігтмгз
гм взжлафдлля уієї кардгмоії кмеурщ
бурз взкмозпралі гйя взявйдлля таоакрдолзт озп уієї псдоз. Змкодка,
сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
жа ноавмнмоухдлля в уіи псдоі в фапз іплувалля оагялпщкмї Укоаїлз
кмела взжлафзрз як мплмвлі ланоякз
внйзву, жавгякз якзк жабджндфуырщпя уійі, жкіпр ра пурліпрщ ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі у псдоі мтмомлз,
взкмозпралля ра вігрвмодлля нозомглзт мб’єкрів.
В рдмодрзфлзт омжомбкат, номвдгдлзт в оіжлі іпрмозфлі фапз, вфдлі
взгійяйз оіжлзи ндодйік сулкуіи
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз гмвкіййя. Так, М. М. Бозлфук гм сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі віг-

211

Публiчне право № 1 (29) (2018)
лмпзв ракі: прзкуйыыфу, кмкндлпауіилу, нодвдлрзвлу, каоайщлу [7,
п. 325]. Поакрзфлм алаймгіфлзи ндодйік сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля жакмлмгавпрвва ном мтмомлу лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца лавмгярщ і
Е. Ю. Іпкаіймва, Ю. В. Тоулудвпщкзи,
М. Є. Саввіф [8, п. 128]. Ілхзи лаукмвдущ, Г. В. Тзцдлкм, взгійяв роз
мплмвлі сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у псдоі мтмомлз нозомгз:
нодвдлрзвлу, кмкндлпауіилу ра каоайщлу, а прзкуйыыфу сулкуіы вфдлзи
омжгйягав в кмлрдкпрі нодвдлрзвлмї
[9, п. 137-138]. На гукку Н. Р. Кмбдущкмї, сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля бажуырщпя ла жагайщлзт сулкуіят
ущмгм сдлмкдла, гм фзпйа якзт гмпйіглзуя віглмпзрщ мтмомллу сулкуіы, яка пноякмвала ла жабджндфдлля
жатзпру, лдгмрмокаллмпрі ноав ра жакмллзт ілрдодпів пуб’єкрів [10,
п. 129]. У пвмы фдогу Ю. С. Шдкхуфдлкм номнмлує гмгарз гм сулкуіи
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа дкмймгіфлі ноавмнмоухдлля цд гві гмгаркмві: взтмвлу ра жабджндфувайщлу.
Позфзла ракмгм нігтмгу, цм, ла лах
нмгйяг, є гмпзрщ номгукрзвлзк ж нмжзуіи ндопндкрзвлмї ра пзпрдклмї
одайіжауії номсійщлмї ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, нмйягає в лдмбтіглмпрі
жанмбігалля ноавмнмоухдлляк у уіи
псдоі, а ракме у лдмбтіглмпрі сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі взпрунарз жапмбмк жабджндфдлля мтмомлз і жбдодедлля лайделмгм пралу
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца [11, п. 255]. На лдмбтігліпрщ
віглдпдлля жабджндфувайщлмї ра взтмвлмї сулкуії гм ваейзвзт сулкуіи
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва
вкажуырщ
В. М. Кмкаолзущкзи,
В. І. Шдвфдлкм, С. В. Єйщкіл рмцм
[12, п. 197].
У ндоімг іплувалля оагялпщкмї
Укоаїлз номрягмк жлафлмгм фапу лаукмві омжомбкз у псдоі мтмомлз нозомгз бажувайзпя ла гмпйігедллят
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у псдоі
мтмомлз ждкдйщ. Взтмгяфз ж ущмгм, ла
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гукку М. В. Шуйщгз, ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ у псдоі мтмомлз ждкдйщ
взкмлує лзжку ваейзвзт сулкуіи:
а) взпрунає як жапіб жабджндфдлля
взкмлалля взкмг ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва; б) вігнмвігайщліпрщ у жажлафдліи псдоі є ваейзвзк дйдкдлрмк
кдталіжку гаоалріи ждкдйщлзт ноав
пуб’єкрів; в) лмокз ущмгм ілпрзруру
прзкуйыырщ гмгдоеалля нознзпів
ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва; г) в укмват ндодтмгу дкмлмкікз коаїлз гм
озлкмвзт віглмпзл жомпрає омйщ кмкндлпауіилмї ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі [13, п. 1].
Дм ущмгм ндодйіку лдмбтіглм гмгарз сулкуіы одайіжауії гдоеавлмї
нмйірзкз в нозомгммтмомлліи псдоі,
яку кмела жажлафзрз як нмйірзфлу
сулкуіы. Дмуійщліпрщ ракмгм урмфлдлля нмйягає в рмку, цм рдмодрзфлд
мбґоулрувалля сулкуії ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі лд мжлафає її одайіжауії в ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів
гдоеавлмї вйагз. В іпрмоії гдоеавз і
ноава Укоаїлз іплує багарм нозкйагів, кмйз номгмймхдлі ла оівлі нмйірзфлзт гапдй оіхдлля наоріилзт
ж’їжгів лд мрозкувайз пвмєї одайіжауії
в ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз. Так, жагдкйаомвалі кмкуліпрзфлмї вйагмы в Пмпралмві
Цдлроайщлмгм Кмкірдру КП Укоаїлз і
Рагз Міліпроів Укоаїлпщкмї РСР
«Пом нмпзйдлля мтмомлз нозомгз і
нмйінхдлля взкмозпралля нозомглзт
одпуопів одпнубйікз» віг 8 роавля
1973 о. [14] нмймедлля, прмпмвлм
впралмвйдлля вігнмвігайщлмпрі жа лд
номвдгдлля омбір нм бмомрщбі ж домжієы ґоулрів, взкмозпралляк ждкдйщ,
вмг, лаго, йіпів, жатмгів іж жанмбігалля
жабоуглдллы аркмпсдолмгм нмвіроя,
нм бмомрщбі ж хкіглзкакз, твмомбакз
омпйзл – лд буйз взкмлалі в нмвлмку
мбпяжі в 70-80-т оо. кзлуймгм прмйірря.
Взтмгяфз ж лавдгдлмгм взцд,
кмела взмкодкзрз и омжгйялурз
жкіпр вмпщкз сулкуіи ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі в нозомгммтмомлліи
псдоі: мтмомллу, нодвдлрзвлу, каоайщлу, прзкуйыыфу, кмкндлпауіилу,
взтмвлу, могаліжауіилу, нмйірзфлу
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(вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в
нозомгммтмомлліи псдоі).
1. Отмомлла сулкуія в нозомгммтмомлліи псдоі пралмвзрщ пмбмы
рдйдмймгіфлммбгоулрмвалзиноавмвзи
внйзв ж бмку могалів гдоеавлмї вйагз, пноякмвалзи ла мтмомлу нозомглзт мб’єкрів, жакмлліпрщ їт взкмозпралля, номрзгіы номрзвмноавлзк
явзцак. На гдоеавлі могалз нмкйагаєрщпя мбмв’яжмк іж жанмбігалля ра
нмкаоалля мпіб, які нмоухуырщ фзллд
жакмлмгавпрвм ж мтмомлз нозомгз ра
нмоухуырщ ілрдодпз пупнійщпрва,
гдоеавз ра гомкагял. Опмбйзву увагу в оагялпщкзи ндоімг жакмлмгавдущ
нозгійяв ыозгзфліи вігнмвігайщлмпрі
жа ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі іж жакмлакз ном лауімлайіжауіы ждкйі, а
впі нозомглі мб’єкрз омжгйягайзпщ
взкйыфлм як гдоеавла вйапліпрщ.
З кдрмы нмйінхдлля могаліжауії
жатзпру пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омпйзл віг хкіглзків і твмомб, а ракме
бмомрщбз ж буо’ялакз, 25 квірля 1969
о. Рагмы Міліпроів УРСР буйм нозилярм Пмпралмву «Пом нмйінхдлля
могаліжауії жатзпру пійщпщкмгмпнмгаопщкзт омпйзл віг хкіглзків і твмомб»
[15]. Згіглм ж узк лмокарзвлмноавмвзк акрмк, мтмомлла сулкуія
цмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкзт угігщ
жабджндфувайапщ взкмозпралляк агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі, яка
нмкйагайапщ ла нмпагмвзт мпіб Міліпрдопрва пійщпщкмгм гмпнмгаопрва
УРСР, оаимллі ра пійщпщкмгмпнмгаопщкі оагз, гдоеавлу ілпндкуіы ж каоалрзлу омпйзл Укоаїлпщкмї РСР.
Щд мглзк нозкйагмк одайіжауії мтмомллмї сулкуії прав Укаж Поджзгії
Вдотмвлмї Рагз СРСР «Пом агкіліпроарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля жакмлмгавпрва ном лагоа» віг
3 йзпрмнага 1978 о. [16], якзк впралмвйываймпщ, цм ла нмпагмвзт мпіб
ра гомкагял, взллзт в нмоухдллі
жакмлмгавпрва ном лагоа, лакйагаєрщпя хроас в агкіліпроарзвлмку нмоягку. У взнагку пакмвійщлмгм кмозпрувалля лагоакз ра жабугмвз рдозрмоії жайягалля кмозплзт кмнайзл,
ноз жлзцдллі фз нмхкмгедллі пнмпрдодейзвзт пвдогймвзл ла нігждклі

вмгз, каокхдигдопщкзт і гдмгджзфлзт
жлаків, ла нмпагмвзт мпіб лакйагавпя
хроас у омжкіоі гм 100 коб, а ла гомкагял – гм 50 коб.
Ілхзк нозкйагак одайіжауії мтмомллмї сулкуії є жкіпр пр. 166 КК
УРСР [17], яка правзрщ ніг мтмомлу
гдоеавз гдякі взгз жвіоів ра нратів, а
ракме жабмомляє нмйывалля ла ілхі
взгз рваозл ра нратів. Отмомлла сулкуія гдоеавз іж жбдодедлля мб’єкрів
нозомгз ра нак’ярмк куйщруолмї пнагцзлз жлаихйа вігмбоаедлля у
пр. 207 КК УРСР 1960 о., якмы одгйакдлруєрщпя козкілайщла вігнмвігайщліпрщ жа жлзцдлля ра оуилувалля
ракзт мб’єкрів. Алаймгіфлзк фзлмк
рака сулкуія жлаихйа пвмє жакоінйдлля в Пмпралмві ВУЦВК «Пом
йікувайщлі кіпудвмпрі» віг 10 роавля
1922 о. [18]. Згіглм ж н. 7 уієї Пмпралмвз, ракі мб’єкрз нігйягайз гдоеавліи мтмомлі, а жа нмоухдлля їт кде
ра ждкйдвігвмгу впралмвйывайапщ
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ.
2. Подвдлрзвла сулкуія нмйягає
в жанмбігаллі жгіиплдллы ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз нозомгз
хйятмк внйзву ла пвігмкіпрщ ноавмнмоухлзка: а) у ланоякі упвігмкйдлля лзк лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля;
б) у жкілі правйдлля гм мб’єкрів нозомгз. Так, 26 квірля 1962 о. буйм
нозилярм Укаж Поджзгії Вдотмвлмї
Рагз УРСР «Пом нмпзйдлля бмомрщбз ж буо’ялакз», в якмку жлаихйз
вігмбоаедлля жатмгз, нмв’яжалі іж
жанмбігалляк нмгіохдллы пралу ждкйі
ра впралмвйывавпя мбмв’яжмк кмозпрувафів йіквігуварз ракі лапйігкз
[19]. Так пакм у жкіпр Пмпралмвз ЦК
КПУ і РМ УРСР «Пом лдвігкйаглі
жатмгз нм жатзпру ґоулрів віг віромвмї і вмглмї домжії в Укоаїлпщкіи
РСР» віг 16 роавля 1967 о. увіихйз
нмймедлля прмпмвлм жанмбігалля ра
бмомрщбз іж жлзцдлляк ра нмгіохдлляк пралу ждкдйщ [20]. Позкйагмк
одайіжауії нодвдлрзвлмї сулкуії є
Пмпралмва Рагз Міліпроів УРСР
«Пом нмйінхдлля мтмомлз нозомгз,
оауімлайщлд взкмозпралля і вігрвмодлля нозомглзт багарпрв Укоаїлпщкмї РСР» віг 8 роавля 1964 о. [21], гд
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н. 13 ндодг Міліпрдопрвмк взцмї і
пдодглщмї пндуіайщлмї мпвірз УРСР
нмправйдлм жавгалля ж номвдгдлля
омж’яплывайщлмї омбмрз ж лдгмнуцдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз нозомгз. У пвмы фдогу, у н. 20
уієї Пмпралмвз ндодгбафдлм номвдгдлля жатмгів ж взтмвлмї омбмрз
Ддоеавлзк кмкірдрмк Рагз Міліпроів УРСР нм оагімкмвйдллы і рдйдбафдллы ра одгакрмоакз одпнубйікалпщкзт гаждр цмгм лдгмнуцдлля
ноавмнмоухдлщ у псдоі мтмомлз нозомгз, лдутзйщлмгм взкмлалля нмймедлщ фзллмгм жакмлмгавпрва в уіи
псдоі, а ракме взкозрря ра козрзкувалля нмоухлзків.
3. Каоайщла сулкуія жабджндфує
взкмлалля ракмгм уійщмвмгм жавгалля, жа якзк мпмбз, взллі у вфзлдллі
козкілайщлзт фз агкіліпроарзвлзт
ноавмнмоухдлщ, кмеурщ бурз нмкаоалі. У ндохі омкз оагялпщкмї вйагз
каоайщла сулкуія жлаихйа пвмє вігмбоаедлля в Пмпралмві ВУЦВК «Пом
мтмомлу нймц, вігвдгдлзт ніг гмомглі
куйщруоз» віг 18 роавля 1922 о. [22]
Згіглм ж її н. 2, впралмвйываймпщ
козкілайщлд нмкаоалля жа жлзцдлля,
нпувалля ракзт ждкдйщ ра коагіекз
лапіллмгм кардоіайу. Опмбз, взллі в
ракзт гіят, нігйягайз козкілайщліи
вігнмвігайщлмпрі жгіглм жі пндуіайщлмы Пмпралмвмы РНК УСРР віг
10 квірля 1922 о., яка ндодгбафайа
емопркі козкілайщлі нмкаоалля жа
коагіекз, нпувалля, жлзцдлля пмуіайіпрзфлмї вйаплмпрі. Ілхзк взгмк
жапрмпувалля каоайщлмї сулкуії є
агкіліпроарзвла вігнмвігайщліпрщ жа
ноавмнмоухдлля у псдоі мтмомлз
нозомгз. Як нозкйаг одайіжауії уієї
сулкуії, кмела лавдпрз пр. 99 Козкілайщлмгм кмгдкпу УСРР 1922 о., яка
ндодгбафайа вігнмвігайщліпрщ у взгйягі нмжбавйдлля вмйі абм нозкупмвзт омбір жа лджакмллзи взгмбурмк
нозомглзт кмнайзл, нмйывалля, тзеаущку дкпнйуарауіы ра взлзцдлля
йіпів [23]. Алаймгіфлзкз жа пноякмваліпры буйз пр.пр. 82, 83, 84, 137, які
ввіихйз гм Козкілайщлмгм кмгдкпу
УСРР 1927 о. [24] і впралмвйывайз
вігнмвігайщліпрщ у псдоі мтмомлз
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лаго, йіпів, нодгправлзків саулз ра
сймоз, кмопщкзт бмбоів, кмрзків.
Тдмодрзфлі омжомбкз, нмв’яжалі ж узк
взгмк вігнмвігайщлмпрі, якш буйз
номвдгдлі Ю. С. Шдкхуфдлкмк, нмкажайз, цм у псдоі мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца жапрмпмвувайзпщ ракі жатмгз: ж агкіліпроарзвлзт
пряглдлщ – нмндодгедлля, гомкагпщкзи мпуг, хроас, кмлсіпкауія, взйуфдлля і одайіжауія каила, нмжбавйдлля мкодкзт ноав; іж жатмгів нознзлдлля – нозжунзлдлля омбір абм
рзкфапмва
жабмомла
дкпнйуарауії
мб’єкрів і кдталіжків, агкіліпроарзвлд
жарозкалля нмоухлзків; ж ноавмвіглмвйывайщлзт жатмгів – пкапувалля
лджакмллзт акрів, гомхмвзт лаоатувалщ і вігхкмгувалля жбзрку [25,
п. 218]. Позкйагмк одайіжауії каоайщлмї сулкуії в агкіліпроарзвлмку ноаві є Пмпралмва РМ СРСР «Пом вігрвмодлля ра ном мтмомлу озблзт жанапів у влуроіхліт вмгмикат СРСР»
віг 15 вдодпля 1958 о., яка гіяйа ла
рдозрмоії оагялпщкмї Укоаїлз [26].
Згіглм ж її н. 18, ла мпіб, взллзт у
нмоухдллі ноавзй озбмймвпрва ра
мтмомлз озблзт жанапів,лакйагавпя
хроас в агкіліпроарзвлмку нмоягку
нмпагмвзкз мпмбакзуноавйілля озбммтмомлз омжкіомк 10 коб – ла гомкагял, 50 коб – ла пйуебмвзт мпіб. У
оажі гоубмгм нмоухдлля узт ноавзй
ла взллзт мпіб лакйагавпя хроас: ла
гомкагял – гм 50 коб, а ла нмпагмвзт
мпіб – гм 100 коб. Опмбйзвіпры лмокарзвлм-ноавмвмгм акру є лаявліпрщ
н. 20, жа якзк ноауівлзкз могалів
озбммтмомлз кайз ноавм взкмозпрмвуварз жбомы гйя вігбзрря ланагу
ноз взкмлаллі лзкз пйуебмвзт
мбмв’яжків фз ноз мнмоі в оажі лаявлмї бджнмпдодглщмї лдбджндкз гйя
ноауівлзків пйуебз.
4. Фулкуія прзкуйывалляв нозомгммтмомлліи псдоі омжгйягаєрщпя
як пнмлукалля гм акрзвлзт гіи ж гмрозкалля ра одайіжауії лмок нозомгммтмомллмгм жакмлмгавпрва у взгйягі жамтмфдлля жа гмпяглурі оджуйщрарз
іж жбдодедлля кмлкодрлзт мб’єкрів.
Нанозкйаг, у псдоі ноавмвмї мтмомлз
ждкйі прзкуйыыфа сулкуія нмйягає в
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жаномвагедллі дкмлмкіфлзт жамтмфдлщ ра нмжзрзвлмку нпзтмймгіфлмку
внйзві ла пуб’єкрів ждкдйщлзт ноавмвіглмпзл. В іпрмоії гдоеавз ра ноава
Укоаїлз нозкйагмк одайіжауії уієї
сулкуії буйа Пмпралмва РНК «Пом
пагівлзурвм ла Укоаїлі» віг 10 йырмгм 1922 о. [27] Згіглм жн. 5, уди лмокарзвлм-ноавмвзи акр ндодгбафав
жатмгз прзкуйывалля у взгйягі ндодгафі ждкдйщ ніг пагз, нмхзодлля
пндуіайщлзт жлалщ ра мтмомлз ракзт
мб’єкрів. У псдоі мтмомлз йіпів гіяйа
Ілпроукуія Наомглмгм кмкіпаоіару
ждкйдомбпрва УСРР «Пом нмоягмк
нодкіывалля кійіуії, йіпмвмї ваорз,
фйдлів пійщпщкзт кмкіпіи...» 1924 о.
[28, п. 251] Згіглм ж н. 2 ущмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру, 30% віг пук,
взоуфдлзт віг номгаеу кмлсіпкмвалмгм йіпу, йіпмвзт кардоіайів, ра 30%
віг пук, сакрзфлм пряглурзт ж йіпмнмоухлзків, які жанмгіяйз жбзркз
йіпмвмку гмпнмгаопрву, взгійяйзпщ ла
нодкіывалля пнівомбірлзків кійіуії,
нмпагмвзт мпіб йіпмвмї ваорз, фйдлів
пійщпщкзт кмкіпіи. Ілхзк нозкйагмк
прзкуйывалля жатмгів у псдоі мтмомлз нозомгз буйа Пмпралмва Рагз
Міліпроів Укоаїлпщкмї РСР «Пом
нмйывалля ра кзпйзвпщкд гмпнмгаопрвм Укоаїлпщкмї РСР» віг 8 пдонля
1969 о. [29], н. 43 якмї ндодгбафав, цм
кмхрз, пряглурі в нмоягку вігхкмгувалля жа жанмгіялі кзпйзвпщкмку
гмпнмгаопрву жбзркз, жаоатмвуырщпя
ла оатулкз мбйаплзт уноавйілщ йіпмвмгм гмпнмгаопрва і йіпмжагмрівдйщ абм
мбйаплзт гдоеавлзт ілпндкуіи йіпів.
З узт пук 20% взкмозпрмвуєрщпя ла
взгафу взлагмомгз мпмбак, які взявзйз нмоухдлля, а 80% ндодоатмвуєрщпя ла пндуіайщлзи оатулмк Гмймвлмгм уноавйілля кзпйзвпщкмгм гмпнмгаопрва Міліпрдопрва йіпмвмгм гмпнмгаопрва УРСР гйя везрря жагайщлмодпнубйікалпщкзт жатмгів ж кзпйзвпщкмгм гмпнмгаопрва.
У пвмы фдогу, нзралля прзкуйывалля ноауівлзків жлаихйм вігмбоаедлля в н. 25 нмймедлля «Пом гдоеавлі
жанмвіглзкз
Укоаїлпщкмї
РСР», жарвдогедлмгм Пмпралмвмы
Рагз Міліпроів СРСР 5 емврля

1962 о., жа якзк гйя жамтмфдлля гдоеавлзт ра гомкагпщкзт ілпндкрмоів
впралмвйдлм нодкії жа акрзвлу бмомрщбу ж ноавмнмоухлзкакз [30]. В
укмват оагялпщкмї пзпрдкз бійщхіпрщ
кіліпрдопрв і вігмкпрв, які жаикайзпя
мтмомлмы нозомгз, ндодгбафайз в
нмймедллят, цм одгйакдлрувайз їтлы гіяйщліпрщ, везвалля жатмгів іж
жабджндфдлля езрймк ра нмйінхдлля
езрймвзт укмв пвмїт ноауівлзків.
Такзк фзлмк, жа гмнмкмгмы ущмгм
кмкнйдкпу жатмгів, гм якмгм гмгавайзпя гдоеавлі лагмомгз ра нодкії,
впралмвйдлі уоягмк оагялпщкмї Укоаїлз, у нозомгммтмомлліи псдоі одайіжмвувайз сулкуіы прзкуйывалля
ноауівлзків. З аврмопщкмї рмкз жмоу
жапрмпувалля дкмлмкіфлзт жамтмфдлщ
гоайм жлафлу омйщ у гмрозкаллі ра
одайіжауії лмок ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля номрз
лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца [31, п. 6].
5. Кмкндлпауіила сулкуія пноякмвала ла віглмвйдлля лджакмллм
нмоухдлзт ноав, нозкупмвд взкмлалля лдвзкмлалзт аба лдлайделм
взкмлалзт мбмв’яжків, вйапрзвзт узвійщлм-ноавмвіи, лапакндодг каилмвіи, вігнмвігайщлмпрі. У нозомгммтмомлліи псдоі одайіжауія уієї сулкуії
нмйягає в лдмбтіглмпрі кмкндлпауії
жбзрків,
жанмгіялзт
нозомглзк
мб’єкрак, ра нмвдолдлля мпралліт гм
нозомглмгм пралу. Так, у ндохі омкз
оагялпщкмї вйагз номбйдкз ж кмкндлпауії жбзрків взоіхувайзпщ тамрзфлм, лд пзпрдклм, у жв’яжку ж вігпурліпры жакоінйдлмгм ла жакмлмгавфмку
оівлі єгзлмгм нмоягку. Позкйагмк
ракмгм лмокарзвлм-ноавмвмгм акру є
Пмпралмва РНК оагялпщкмї Рмпії
«Пом нмоягмк взкмлалля гмпйіглзущкзт омбір, нмв'яжалзт ж кдйімоауієы,
вмглзк
гмпнмгаопрвмк
і
рмос’ялзкакз» віг 3 йзнля 1922 о.
[32], жгіглм ж н. 2 якмї ноз номвдгдллі
пндуіайщлзт омбір ла ждкдйщліи гійялуі її кмозпрувафі каырщ ноавм ла
кмкндлпауіы жбзрків, жанмгіялзт їт
угіггяк. У пвмы фдогу пр. 171 Здкдйщлмгм кмгдкпу УРСР 1970 о. одгйакдлрувайа лдмбтігліпрщ нозвдгдлля
пакмвійщлм жаилярмї ждкйі у прал,
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нозгарлзи гйя взкмозпралля в пійщпщкмгмпнмгаопщкзт уійят [33]. Позкйагмк одайіжауії галмї сулкуії є Пмймедлля РМ Укоаїлпщкмї РСР «Пом
нмйывалля ра кзпйзвпщкд гмпнмгаопрвм Укоаїлпщкмї РСР» віг 8 пдонля
1969 о. [34], жгіглм ж н. 39 якмгм ндодгбафайапщ лдмбтігліпрщ вігхкмгуварз в упралмвйдлмку нмоягку жбзркз, цм їт жанмгіяйз кзпйзвпщкмку
гмпнмгаопрву гомкагялз ра пйуебмві
мпмбз. У пвмы фдогу, кмкндлпауіила
сулкуія жлаихйа пвмє вігмбоаедлля
у пр. 48 Вмглмгм кмгдкпу УРСР
1972 о. «Обмв’яжкз вмгмкмозпрувафів» [35], жгіглм ж якмы ла вмгмкмозпрувафів лакйагаєрщпя мбмв’яжмк оауімлайщлм взкмозпрмвуварз вмглі
мб’єкрз, гбарз ном дкмлмклд взроафалля вмгз, віглмвйдлля і нмйінхдлля якмпрі вмг.
6. Взтмвла сулкуія нмйягає в жагайщлм-ноавмвмку внйзві ла гутмвлу
псдоу, вмла лауійдла ла смокувалля
в пупнійщпрві халмбйзвмгм ра бдодейзвмгм правйдлля гм нозомгз. Есдкрзвла бмомрщба ж ноавмнмоухдллякз
в нозомгммтмомлліи псдоі жайдезрщ
віг оівля нмйірзфлмї ра ноавмвмї куйщруоз, вігнмвігайщлмгм правйдлля
гомкагял гм мб’єкрів нозомгз ра
пйуезрщ укоінйдллы жакмллмпрі и
ноавмнмоягку в уіи псдоі. У оагялпщкзи ндоімг ракзи нігтіг жлаихмв
вігмбоаедлля в Пмймедллі «Пом
гдоеавлі жанмвіглзкз Укоаїлпщкмї
РСР» 1962 о. [36] ра н. 6 Закмлу
«Пом мтмомлу нозомгз Укоаїлпщкмї
РСР» 1960 о. [37], які ндодгбафайз
нмнуйяозжауіы і гмнмкмгу в омжвзрку
коаєжлавфмї омбмрз хйятмк номвдгдлля уплмї, гоукмвалмї і жамфлмї
номнагалгз, фзралля йдкуіи, взгалля
і омжнмвпыгедлля лаукмвзт і лаукмвм-нмнуйяолзт ноаущ. Ілхзк нозкйагмк лмокарзвлм-ноавмгм акру, гм
жкіпру якмгм ввіихйа взтмвла сулкуія ноава, є Пмпралмва Рагз Міліпроів УРСР «Пом жатмгз ж мтмомлз
ґоулрів і жатзплзт йіпмлапагедлщ ла
рдозрмоії Укоаїлпщкмї РСР» 1960 о.
[38] в н. 19 якмї, гдоеавлі кмлромйдоз ж мтмомлз ґоулрів жмбмв’яжувайзпщ номвмгзрз пдодг лапдйдлля
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номнагалгу жакмлмгавпрва ном мтмомлу нозомгз ра жатзпр ґоулрів віг домжії ра лагаварз кмлпуйщрауії жа гмнмкмгмы гаждр, еуолайів, оагім.
7. Оогаліжауіила сулкуія нмйягає
у првмодллі гдоеавлзт проукруо, мплмвлзк жавгалляк гіяйщлмпрі якзт є
жатзпр нозомглзт мб’єкрів віг лджакмллмгм взкмозпралля, жлзцдлля,
жабоуглдлля, нмгіохдлля пралу, ілхзт номрзвмноавлзт гіи ра нозряглдлля гм ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі
мпіб, які пкмїйз ноавмнмоухдлля.
Так, в УРСР у оіжлі іпрмозфлі фапз
гіяйз Ілпндкуія ж гіолзфмгм кмлромйы, Ддоеавлі кмлромйдоз іж жатзпру
ждкйі віг домжії, Ддоеавла ілпндкуія
озбммтмомлз, Ддоеавла йіпмва ілпндкуія, Ддоеавла гіолзфа ілпндкуія,
Ддоеавла дкмймгіфла ілпндкуія, жавгаллякз якзт буйз мтмомла ра кмлромйщ жа взкмозпралляк нозомглзт
мб’єкрів. Поауівлзкз узт пйуеб кайз
ноавм пкйагарз агкіліпроарзвлі номрмкмйз ном нмоухдлля ра взйуфарз
лджакмллм гмбурі номгукрз і кардоіайз. Позкйагмк ноавмвмгм одгуйывалля гіяйщлмпрі ракмї проукруоз
прайм Пмймедлля «Пом гдоеавлі
жанмвіглзкз Укоаїлпщкмї РСР», жарвдогедлд Пмпралмвмы РМ Укоаїлпщкмї РСР віг 5 емврля 1962 о. Цди
лмокарзвлм-ноавмвзи акр пкйагавпя
ж вмпщкз омжгійів, у кмелмку ж якзт
одгйакдлрувайзпщ жатмгз іж жабджндфдлля сулкуімлувалля, урвмодлля,
жбдодедлля ра мтмомлз гдоеавлзт
жанмвіглзків. Так, у омжгійі «Загайщлі
нмймедлля» омжгйягайзпщ нзралля
взгійдлля мб’єкрів ніг гдоеалі жанмвіглзкз, їт взйуфдлля ж гмпнмгаопщкмгм кмозпрувалля ра жабмомлз бугщякмї гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі. У омжгійі ІІ «Оплмвлі жавгалля» ндодоатмвувавпя їт жкіпр ра хйятз одайіжауії,
гм фзпйа якзт лайдеарщ: жбдодедлля
мб’єкрів у нозомглмку пралі; мтмомла
ра вігрвмодлля оігкіплзт уіллзт рваозл ра омпйзл; мтмомла і взвфдлля
оіжлзт нак’ярмк нозомгз; нмнуйяозжауія нмймедлщ Закмлу «Пом мтмомлу
нозомгз Укоаїлпщкмї РСР» 1960 о.
Рмжгій ІІІ «Наукмва ра лаукмвмгмпйігла омбмра гдоеавлзт жанмвіг-

Функції юридичної відповідальності як засоби охорони навколишнього . . .
лзків» вкйыфав в пдбд взоіхдлля
ракзт жавгалщ: 1) омжомбку лаукмвммбґоулрмвалзт кдрмгів жанмвіглмї
пноавз; 2) муілку лапйігків гмпнмгаопщкмгм взкмозпралля; 3) омжомбку
лаукмвмгм мбґоулрувалля жатмгів ж
мтмомлз ра ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля, нмв’яжалі ж
ракзкз мб’єкракз. Рмжгій IV «Рдезк
гдоеавлмгм жанмвіглзка» впралмвйыє
жабмомлу ндодбувалля ла рдозрмоії
ракзт мб’єкрів прмомлліт мпіб, нозлдпдлля ругз жбомї, оухлзущ, ілхзт
жлаоягщ ймву. Рмжгій V «Отмомла
гдоеавлмгм жанмвіглзка» ндодгбафає
жгіиплдлля кмлромйы жа гмгдоеалляк впралмвйдлмгм одезку, везрря
жатмгів жанмбігалля жлзцдллы нозомглзт мб’єкрів, мтмомлу ракзт ждкдйщ віг коагіемк, жлзцдлля, нпувалля. Рмжгій VI «Вігнмвігайщліпрщ
жа нмоухдлля гдоеавлмгм жанмвіглзка» гає ноавм пйуебмвзк мпмбак жанмвіглзка лакйагарз в агкіліпроарзвлмку нмоягку хроасз жа ноавмнмоухдлля: ла пйуебмвзт мпіб – гм 50
коб, ла гомкагял – гм 10 коб. У оажі
пкмєлля жймфзлів ноауівлзкз жанмвіглзка каырщ ноавм ндодгаварз ракзт
мпіб гм могалів МВС УРСР ж кдрмы
нозряглдлля гм козкілайщлмї вігнмвігайщлмпрі вігнмвіглм гм фзллмгм
жакмлмгавпрва. Пом кмелд ноавмнмоухдлля жгіглм ж н. 24 ущмгм Закмлу
нмпагмві мпмбз, ноауівлзкз мтмомлз
жанмвіглзка жмбмв’яжуырщпя пкйагарз
номрмкмй абм акр ном вфзлдлля ноавмнмоухдлля. Згіглм ж Рмжгіймк VII
«Поава ра мбмв’яжкз гзодкрмоа і лаукмвзт ноауівлзків гдоеавлмгм жанмвіглзка», гзодкрмо жанмвіглзка могаліжує гіяйщліпрщ ракмгм мб’єкра, лдпд
мпмбзпру вігнмвігайщліпрщ жа имгм
прал ра кає ноавм нозрягарз ноауівлзків, які нмоухзйз одезк жанмвіглмї жмлз, гм жатмгів гзпузнйілаолмгм
внйзву. Як вігкіфаймпщ у омжгійі VIII
«Філалпувалля гдоеавлмгм жанмвіглзка і нмоягмк имгм одмогаліжауії»
номвмгзрщпя ж одпнубйікалпщкмгм
быгедру, гм якмгм гмгаырщпя гомхмві
лагтмгедлля віг жагмрівйі піла, жбмоу
лапілля омпйзл, мфдодру, йіпм номгукуії, а взллі у нмоухдллят сілалпм-

вмї гзпузнйілз нозрягуырщпя гм гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі.
8. Вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в нозомгммтмомлліи псдоімжлафає в рми іпрмозфлзи ндоімг одайіжауіы нмйірзфлзт гапдй, оіхдлщ ж’їжгів,
нйдлуків Кмкуліпрзфлмї наорії Рагялпщкмгм Смыжу ра оагялпщкмї Укоаїлз, нозпвяфдлзт мтмомлі нозомгз в
ноакрзфліи гіяйщлмпрі могалів гдоеавлмї вйагз ра впралмвйдллы ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоухдлля в уіи псдоі. Так, нозтіг гм
вйагз в оагялпщкіи Рмпії бійщхмвзків
ж їтлікз нмйірзфлзкз гапйакз нозвів
гм нозилярря 25-27 емврля 1917 о.
ла ІІ Впдомпіипщкмку З’їжгі Раг Рмбмфзт, Смйгарпщкзт ра Сдйялпщкзт
Дднурарів гдкодру «Пом ждкйы» [39],
жгіглм ж якзк упралмвйывайапщ лауімлайіжауія впіт нозомглзт мб’єкрів.
На нігправі ущмгм гдкодру в нмгайщхмку
нозикайзпя
лмокарзвлмноавмві акрз, нмв’яжалі ж взкмозпралляк, мтмомлмы ра віглмвйдлляк нозомглзт одпуопів у СРСР ра пмыжлзт
одпнубйікат. Згіглм ж іплуыфмы у
СРСР ноакрзкмы, жкілз в ноавмвіи
нмйірзуі у псдоі мтмомлз нозомгз
вігбувайзпя ніпйя нозилярря оіхдлщ
ж’їжгакз ра нйдлукакз Кмкуліпрзфлмї
наорії. Такзк нозкйагмк жакмлмрвмофмпрі оагялпщкмгм ндоімгу прайа пдоія
нмпралмв ЦК КПРС ра РМ СРСР,
нозиляррят у 70-80-т оо. кзлуймгм
прмйірря. Так, жгіглм ж н. 2 Пмпралмвз
ЦК КПРС з РМ СРСР «Пом нмпзйдлля мтмомлз нозомгз і нмйінхдлля
взкмозпралля нозомглзт одпуопів»
віг 29 гоугля 1972 о., ндодгбафаймпщ
нмпзйдлля вігнмвігайщлмпрі впіт могалів гдоеавлмї вйагз, кіліпрдопрв і
вігмкпрв жа гмгдоеалля кіпрмбугівлзт лмокарзвів, цм жабджндфувайз
мтмомлу нозомгз [40]. Помгмведлляк ноавмвмї нмйірзкз в уіи псдоі
прайа Пмпралмва ЦК КПРС з
РМ СРСР «Пом гмгаркмві жатмгз
цмгм нмпзйдлля мтмомлз нозомгз і
нмйінхдлля взкмозпралля нозомглзт
одпуопів» віг 1 гоугля 1978 о., гія
якмї нмхзоывайапщ ла рдозрмоіы
оагялпщкмї Укоаїлз [41]. Згіглм ж її
н. 1, впралмвйывайапщ вігнмвігайщ-
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ліпрщ кіліпрдопрв і вігмкпрв жа пвмєфаплу омжомбку, ндодвіоку ра жаномвагедлля вігнмвіглзт пзпрдк і нозйагів.
Взплмвкз. Пігбзваыфз нігпукмк
омжгйягу мжлак сулкуіи ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі, лдмбтіглм жажлафзрз лапрунлд:
- ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ – уд
мглд ж сулгакдлрайщлзт ноавмвзт
явзц, бдж якмгм лдкмейзвм уявзрз
пмбі іплувалля ноава як лмокарзвлмї
пзпрдкз, бм пакд вмла є гаоалрмк
дсдкрзвлмпрі ра оджуйщрарзвлмпрі її
іплувалля – нозфмку, фзк пкйагліхзкз праырщ пупнійщлі віглмпзлз,
рзк япкоавіхд ра пуррєвіхд номявйяєрщпя омйщ ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в ущмку номудпі;
- прмпмвлм дкмймгіфлмї псдоз
ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ: а) кає
пвмы пндузсіку, мбукмвйдлу мпмбйзвмпрякз дкмймгіфлмгм ноавмнмоухдлля; б) в дкмймгіфліи псдоі гмкілуыфзкз є жатмгз агкіліпроарзвлмї, козкілайщлмї, узвійщлм-ноавмвмї і гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі як ілрдгомвалмгм кдрмгу гайужі дкмймгіфлмгм
жакмлмгавпрва; в) тмфа гія кмкнйдкплмгм ілпрзруру ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі у уіи псдоі кає пвіи пндузсіфлзи дкмймгіфлзи вігрілмк, айд в уіймку вмла нігнмоягкмвала жагайщлзк
млрмймгіфлзк і глмпдмймгіфлзк жакмлмкіолмпряк гії жажлафдлзт взгів
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі і в ілхзт
псдоат пупнійщлзт віглмпзл;
- лд гзвйяфзпщ ла рд, цм мпраллік
фапмк жасікпмвалм бджйіф лмвзт номявів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі ра її
взгмвзт таоакрдозпрзк в оіжлмкалірлзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, наоайдйщлм акрзвіжувайзпщ лаукмві гмпйігедлля в гайужі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі – айд ла нодвдйзкзи
еайщ и гмпі лд првмодлм уійіплмї пзпрдкз ймгіфлм нмв’яжалзт кіе пмбмы
уявйдлщ ном її жкіпр, уійі, сулкуії,
взгмву оіжлмкалірліпрщ, рмку мбгоулрмвалм вваеаєкм, цм гйзбмкд упвігмкйдлля жкіпру сулкуіи, єгліпрщ лаукмвзт нмжзуіи віглмплм лзт, кмеурщ
прарз ваейзвмы гмкрозлайщлмы ндодгукмвмы якіплм лмвмгм нігтмгу
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лмокмрвмоуя цмгм впралмвйдлля фіркзт палкуіи жа впі ноавмнмоухдлля у
псдоі мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца;
- в номудпі взжлафдлля сулкуіи
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в дкмймгіфлмку ноаві ла ноакрзуі взлзкає
пкйаглзи пзпрдклзи кмлгймкдоар
гмозжмлрайщлм-вдорзкайщлзт жвяжків
кіе пуб’єкракз ноава, цм бажуєрщпя
ла ноавмвзт лмокат, які: а) водгуйщмвуырщ вігнмвіглі сулкуімлайщлмгіяйщліплі апндкрз кмкулікауії ра
вжаєкмгії лажвалзт пуб’єкрів, б) каырщ взтмг ла пкйаглі номудпз смокувалля кмкндрдлуіилмгм бажзпу
гдоеавлзт могалів і могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля в псдоі нозомгммтоаллмї гіяйщлмпрі, а ракме в) ноав і
мбмв’яжків ілхзт пуб’єкрів дкмймгіфлмгм ноава, г) жабджндфуыфз взкмлалля нознзпів ноавмвзт лмок ніг
жагомжмы лапралля лдгарзвлзт лапйігків гйя ноавмнмоухлзків – воатмвуыфз, цм мплмвлзк жавгалляк ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі є одгуйывалля и мтмомла іплуыфмгм йагу ра пупнійщлмгм нмоягку, вваеаєкм, цм її
ноакрзфла одайіжауія кмед бурз
бійщх фіркм и мглмжлафлм одайіжмвалмы жа гмнмкмгмы пакд ракзт сулкуіи;
- жа гмнмкмгмы сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в псдоі мтмомлз
лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца: а) взявйяєрщпя їт пмуіайщла ра
ноавмва уілліпрщ як кардгмоії, б) жа їт
бджнмпдодглщмы гмнмкмгмы взоіхуєрщпя рака нмродба пупнійщпрва, як
жбдодедлля нозомглзт мб’єкрів, а
ракме їт сулкуімлайщлд нозжлафдлля;
- в гмкрозлі іплуырщ оіжлі нігтмгз гм омжукілля ракзт номсійщлзт
сулкуіи, а пакд: нігтіг, цм жаплмвалзи ла пмуіайщлмку гдрдокіліжкі;
нігтіг, цм бажуєрщпя ла сулкуімлайщлмку ланмвлдллі ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі; нігтіг, цм бажуєрщпя ла
драрзпрпщкіи мплмві; рдйдмймгіфлзи
нігтіг рмцм;
- в гмкрозлі іплуырщ оіжлі нігтмгз и гм омжукілля взгмвмї ра кійщкіплмї таоакрдозпрзкз сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі в псдоі мтмом-
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лз лавкмйзхлщмгм нозомглмгм пдодгмвзца;
- лакз взмкодкйыєрщпя ра омжгйягаырщпя віпік сулкуіи ыозгзфлмї
вігнмвігайщлмпрі в нозомгммтмомлліи
псдоі: мтмомлла, нодвдлрзвла, каоайщла, прзкуйыыфа, кмкндлпауіила,
взтмвла, могаліжауіила, нмйірзфла
(вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в

нозомгммтмомлліи псдоі), нозфмку
ракзи пдйдкрзвлзи нігтіг мбгоулрмвуєрщпя взкмозпралляк жажлафдлзт
сулкуіи в жакмлмгавфмку капзві кмйзхліт Смыжу РСР ра оагялпщкмї
Укоаїлз, а ракме їт пнозилярряк и
взкмозпралляк в пуфаплмку дкмймгіфлмку
жакмлмгавпрві
лджайделмї
Укоаїлпщкмї гдоеавз.
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Бмифук А. Ю. Фулкуії юозгзфлмї вігнмвігайьлмпрі як жапмбз мтмомлз лавкмйзхльмгм пдодгмвзца віг ноавмнмоухдль
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Аврмомк
жгіиплдлм алайіж мплмвлзт лаукмвзт нігтмгів гм омжукілля нмлярря жкіпру уієї
кардгмоії, взгійдлм таоакрдолі озпз сулкуіи, омжгйялурм сулкуії як мплмвлі ланоякз гдоеавлмгм внйзву, жавгякз якзк одайіжуєрщпя жавгалля ж мтмомлз лавкмйзхлщмгм пдодгмвзца, акудлрмвалм увагу пмуіайщліи лдмбтіглмпрі ра дсдкрзвлмпрі сулкуіи ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі.
Кйюфмві пймва: ноавмнмоухдлля номрз нозомгз, лмокарзвлм-ноавмвзи акр, сулкуії ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі,мтмомлла сулкуія, нодвдлрзвла сулкуія, каоайщла
сулкуія,
сулкуія
прзкуйывалля,кмкндлпауіила
сулкуія,взтмвла
сулкуія,могаліжауіила сулкуія вігмбоаедлля гдоеавлмї нмйірзкз в нозомгммтмомлліи
псдоі

Boychuk A. Functions of legal responsibility as means of protection of the
environment from eligibility
The article is devoted to the study of the functions of legal liability. The author
analyzes the basic scientific approaches to understanding the concept of the content of
this category, identifies the characteristic features of functions, identifies the functions as
the main directions of state influence, through which the task of environmental
protection is realized, attention is paid to the social necessity and effectiveness of the
functions of legal responsibility.
It is noted that legal liability is one of the fundamental legal phenomena without
which it is impossible to imagine the existence of law as a normative system, because it is
the guarantor of the effectiveness and effectiveness of its existence - moreover, the more
complex the social relations become, the more brilliant and more significant the role of
the legal responsibility in this process.
Attention is drawn to the fact that in relation to the environmental sphere, legal
liability: a) has its own specificity, due to the features of environmental offenses; b) in the
environmental sphere, measures of administrative, criminal, civil and disciplinary liability
as an integrated method of the field of environmental legislation are dominant; c)
although the action of a comprehensive institute of legal responsibility in this area has its
own specific ecological shade, but in general it is subject to the general ontological and
epistemological laws of the actions of the mentioned types of legal responsibility and in
other spheres of social relations.
In spite of the fact that recently a lot of new manifestations of legal responsibility
and its species characteristics were registered in various normative legal acts, legal
research has been intensified in parallel - but, unfortunately, it has not yet been possible
to create a coherent system of logically interconnected ones representations about its
content, goals, functions, species diversity, therefore reasonably believe that a deep
awareness of the content of functions, the unity of scientific positions in relation to them,
may become an important doctrine tional prerequisite for a qualitatively new approach of
the legislator to establish clear penalties for all offenses in the area of environmental
protection;

221

Публiчне право № 1 (29) (2018)
In the process of determining the functions of legal responsibility in environmental
law, in practice there is a complex systemic conglomerate of horizontal-vertical ties
between the subjects of law, which is based on legal norms, which: a) regulate the
relevant functional and activity aspects of communication and interaction of these
entities, b) have access to complex processes of forming the competence base of state
bodies and local self-government bodies in the field of environmental activity, and also
c) the rights and obligations of other entities, d) ensuring compliance with legal norms
under the threat of negative consequences for offenders, пonsidering that the main task of
legal responsibility is to regulate and protect the existing system and public order, we
believe that its practical implementation can be more clearly and uniquely implemented
through precisely such functions.
Key words: offense against nature, normative legal act, functions of legal
responsibility, security function, preventive function, punitive function, stimulation
function, compensatory function, educational function, organizational function of
reflection of state policy in nature protection sphere.
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Поняття та сутність правового
режиму
Буотйзвзи омжвзрмк пупнійщлзт
віглмпзл, одсмокз, цм вігбуваырщпя
в упіт псдоат езрря, мб’єкрзвлм пуномвмгеуырщпя жкілмы таоакрдоу
ноавмвмгм одгу¬йывалля пупнійщлзт
віглмпзл, цм у пвмы фдогу взкагає
жйагмгедлмгм сулкуімлувалля нубйіфлзт ілпрзрурів жагйя жагмвмйдлля
нмродб пупнійщпрва. У жв’яжку ж узк,
лдмбтіглд ндодмпкзпйдлля як нмйірзкз гдоеавз, рак і гдоеавлзт номгоак проардгіфлмгм омжвзрку, в мплмві якзт нмвзлдл сулкуімлуварз ноавмвзи одезк, цм вігмбоаеає мглу
жагайщлу кдру – нмєглалля ілрдодпів
кмлкодрлмї йыгзлз, пупнійщпрва ра
гдоеавз.
Помбйдкак ноавмвмгм одезку
нозгійяйз увагу вігмкі вфдлі як
рдмоії ноава, рак і гайуждвзт лаук,
жмкодка: С. С. Айдкпєєв, М. І. Баиріл,
Д. М. Батоат,
В. В. Бєйєвудва,
В. М. Гмохдлщмв, В. Б. Іпакмв, А. М. Кмймгіи, О. В. Майщкм, М. І. Маружмв,
В. Я. Напрык,
С. П. Пмгодбляк,
П. М. Рабілмвзф,
О. С. Рмгімлмв,
І. С. Сакмцдлкм, О. Ф. Скакул, І. О. Смкмймва, Ю. О. Тзтмкзомв, Є. О. Хаозрмлмв, Е. Ф. Шакпукмва ра ілхі
вфдлі.
Мдрмы праррі є нмгайщха рдмодрзфла омжомбка нмлярря ра пурлмпрі

ноавмвмгм одезку, ж’япувалля имгм
жагайщлзт ра пндуіайщлзт мжлак.
Поавмвд одгуйывалля є багармгоаллзк явзцдк і гмвмйі пкйаглзк, а
мред вкйыфає в пдбд, ла вігнмвіглзт
прагіят: кдталіжк ноавмвмгм одгуйывалля (вжаєкмгіыфі кіе пмбмы одгуйярзвлі явзца: лмокз ноава, лмокарзвлм-ноавмві акрз, нозлузнз, гмгмвмоз), кдталіжк одайіжауії ра кдталіжк жатзпру [1], цм ланмвлыырщпя
жкіпрмвлм «пвмїкз» ноавмвзкз одезкакз. У ноавмвмку одгуйываллі пупнійщлзт віглмпзл ноавмвзи одезк
взпрунає мглієы іж имгм прмоіл, сулкуімлайщлмы таоакрдозпрзкмы ноавмвмгм одгуйывалля, мпкійщкз віл, в
номудпі
пвмгм
сулкуімлувалля
мб’єглує в пмбі уійзи бймк ноавмвзт
явзц, нмв’яжалзт мглієы кдрмы і жавгаллякз, пдодг якзт: ноавмві лмокз;
кдрмг ноавмвмгм одгуйывалля, якзи
вігмбоаедлзи пнмпмбакз, нозимкакз,
жапмбакз ноавмвмгм одгуйывалля;
нозлузнз ноавмвмгм одгуйывалля;
гаоалрії жабджндфдлля ноав, сулкуії,
мб’єкр, нодгкдр ноавмвмгм одгуйывалля рмцм. Дйя рмгм, цмб взоіхзрз
жавгалля, цм прмярщ ндодг вігнмвіглмы гайужжы ноава лдмбтіглм мбоарз
рми ноавмвзи одезк, якзи бугд
пнозярз дсдкрзвлмку взкмозпраллы
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ноавмвзт жапмбів. Поз ущмку ноавмвзи одезк лдмбтіглм мбзоарз мнрзкайщлм гм кдрз і жавгалщ, гм пндузсікз мб’єкра і нозомгз віглмпзл, цм
нігйягаырщ ноавмвіи одгйакдлрауії.
Тмку ноавмвзи одезк жавегз кає
пзпрдку жатмгів, яка взкмозпрмвуєрщпя гйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз
[2, п. 47], і нмвзлла бурз пнозярйзвмы і кмозплмы гйя пупнійщпрва і
гдоеавз [3, п. 195].
Р. Ієоілг жауваеував «…кдра є
рвмофа пзйа впщмгм ноава, … лдкає
ноавмвмгм нмймедлля, якд б лд буйм
жмбмв’яжалм пвмїк нмтмгедлляк якіилдбугщ кдрі [4]. У жв’яжку ж жажлафдлзк, нмпрає нзралля: в фмку нмйягає
кдра ноавмвмгм одезку? Пдох жа впд
ноавмвзи одезк пнозяє жабджндфдллы у лапраллі баеалмгм дсдкру, оджуйщрару ноавмвмгм одгуйывалля. Віл
гмжвмйяє мнрзкайщлм жабджндфзрз
укмвз гйя вігнмвіглзт пнмпмбів ноавмвмгм одгуйывалля ж кдрмы одайіжауії ноав і ілрдодпів пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл. Хаоакрдолзк гйя ноавмвмгм одезку є рд, цм віл нмєглуєрщпя ж лмокмы ноавмвмгм одгуйывалля і в жайделмпрі віг її таоакрдоу
лабуває пвмєї взжлафдлмпрі, кдрз.
Оглак, ла лаху гукку, одезк пнозяє, а лд взжлафає пндузсікз пнмпмбів
ноавмвмгм одгуйывалля, мпкійщкз ла
пндузсіку пнмпмбів ноавмвмгм одгуйывалля внйзваырщ ілхі ыозгзфлі
явзца, пдодг якзт: таоакрдо віглмпзл, цм ніггаырщпя вігнмвігліи ноавмвіи одгйакдлрауії, мпмбйзвмпрі ноавмвмгм прарупу пуб’єкрів пупнійщлзт
віглмпзл, гайуждвзт нозлузнів ноавмвмгм
одгуйывалля,
пндузсіка
мб’єкру, якзи ніггаєрщпя ноавмвіи
одгйакдлрауії рмцм.
Поавмвзи одезк нмкйзкалзи жабджндфзрз рі укмвз, рми кйікар, якзи
вдгд гм дсдкрзвлмгм ноавмвмгм одгуйывалля. Агед, як кз жлаєкм, ноавмвд одгуйывалля лд жавегз є дсдкрзвлзк. У жв’яжку ж узк, ноавмвзи
одезк кмед врійыварзпя у оіжлзт
пнмпмбат ноавмвмгм одгуйывалля фз,
вігнмвіглм, сулкуімлуварз у нмєглаллі вігнмвіглзт пнмпмбів. Поз ущмку мгзл іж пнмпмбів, якзи кіпрзрщ в
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пмбі прзкуйыыфі фз мбкдеуыфі дйдкдлрз, як ноавзйм, є взжлафайщлзк,
цм жагає таоакрдо ноавмвмку одезку
і првмоыє пндузсіку в одгуйываллі
вігнмвіглмї гоунз пупнійщлзт віглмпзл. Як нігкодпйыє С. С. Айдкпєєв, в
кмелмку одезкі - і уд багарм в фмку
взжлафає имгм пндузсіку, - мгзл іж
пнмпмбів, як ноавзйм, взпрунає в якмпрі гмкілалрз, цм взжлафає впы имгм
пурліпрщ [5, п. 373]. Як бафзкм, вфдлзи кає ла уважі взжлафдлля пурлмпрі, пакмгм таоакрдоу одезку. Діиплм,
ндодваеаыфзи пнмпіб ноавмвмгм одгуйывалля жагає рми кйікар-кмлромйщ
ноавмвмку одезку, жавгякз якмку і
гмпягаєрщпя як жагайщла кдра ноавмвмгм одгуйывалля, рак і кмлкодрла
кдра, вігнмвіглм гм одгйакдлрауії
взжлафдлмї псдоз пупнійщлзт віглмпзл ж нозвмгу ндвлзт мб'єкрів ноава,
ж уоатувалляк пндузсікз ноавмвмгм
прарупу пуб’єкра. Оред, лдмбтіглм
омжоіжлярз жагайщлу, мплмвлу кдру
ноавмвмгм одезку і пндуіайщлу кдру,
яка жукмвйдла лзжкмы мб’єкрзвлзт і
пуб’єкрзвлзт фзллзків, пдодг якзт
кмела взмкодкзрз: псдоу ноава, таоакрдо мб’єкра, ноавмвзи праруп
пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл, укмвз
і таоакрдо в якзт жгіиплыєрщпя йыгпщка гіяйщліпрщ.
З нмжзуіи ноакпдмймгії «йыгпщка
гіяйщліпрщ є уійдпноякмвалмы нмвдгілкмы. Діяйщліпрщ є вмйя, нозвдгдла
в оут і роалпсмокмвала в пзйу; ноаглдлля гм кдрз; мпкзпйдла одакуія
пуб'єкра ла омжгоарувалля і укмвз
пдодгмвзца; пвігмкд нозпрмпувалля
йыгзлз гм пралу Впдпвіру, яка взжлафає имгм езрря» [6, п. 14]. З узт
нмжзуіи йыгпщка гіяйщліпрщ ланмвлдла ндвлзкз проардгіякз, номгоакакз,
нйалакз, жапмбакз як рдмодрзфлмї,
рак і ноакрзфлмї гіяйщлмпрі. Поз
ущмку в проукруоу йыгпщкмї гіяйщлмпрі вкйыфаырщпя ноавмві жапмбз, жа
гмнмкмгмы якзт гмпягаырщпя ноавмві
уійі, взоіхуырщпя оіжлмкалірлі ноавмві пзруауії і жавгалля в псдоі ноавмвмгм одгуйывалля. Сакд в ракмку
омжукіллі нмймедлля ноакпдмймгії
нмвзллі бурз жапрмпмвлі гм гмпйігедлля пакд ноавмвмгм (ыозгзфлмгм
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одезку) як гіяйщлмпрі ж нмжзуіи ілпроукдлрайщлмї рдмоії ноава. Так, ж
кдрмы кммогзлауії гіи гдоеавлзт
могалів, пноякмвалзт ла жабджндфдлля жатзпру лапдйдлля, рдозрмоіи ра
каила, сулкуімлувалля єгзлмї гдоеавлмї пзпрдкз узвійщлмгм жатзпру
гйя нмгмйалля лапйігків лагжвзфаилмї пзруауії гдоеавлмгм оівля пмуіайщлмгм ра вмєллмгм таоакрдоу, яку
пнозфзлзйз жагмпродлля пзруауії ла
гдякзт рдозрмоіят Укоаїлз, жагомжз
вфзлдлля рдомозпрзфлзт акрів впралмвйыєрщпя
одезк лагжвзфаилмї
пзруауії і одезк нігвзцдлмї гмрмвлмпрі [7]. Вкажалд кмела омжгйягарз як
гіы - мпкзпйдлу одакуіы жакмлмгавуя
ла жагмпродлля пзруауії цмгм жагомжз вфзлдлля рдомозпрзфлзт акрів ла
вігнмвігліи рдозрмоії.
Дм нозкйагу, пндуіайщлмы кдрмы
взкйыфлзт одезків в псдоі нубйіфлмгм ноава є првмодлля лагіилзт
ноавмвзт бао'єоів і пндуіайщлзт могаліжауіилзт жатмгів, жаномвагедлля
якзт буйм ланоавйдлм ла упулдлля
жагомжз цмгм бджндкз мпмбзпрмпрі,
пупнійщпрва і гдоеавз. Заномвагедлля взцдвкажалзт одезків в псдоі
нубйіфлмгм ноава є взкухдлзк жатмгмк гдоеавлзт могалів, мб'єкрзвлм
мбукмвйдлзк мбправзлакз пмуіайщлмгм і нозомглм-рдтлмгдллмгм таоакрдоу. Зкіпр взкйыфлзт одезків в псдоі
нубйіфлмгм ноава взжлафаєрщпя їт
уійщмвзк нозжлафдлляк, таоакрдомк і
мпмбйзвмпрякз рієї гіяйщлмпрі мкодкзт мпіб, упралмв і могаліжауіи, яка є
мб'єкрмк одезку [8]. Як бафзкм, пндуіайщлмы кдрмы взкйыфлмгм одезку
в псдоі нубйіфлмгм ноава є жатзпр
ноав і пвмбмг гомкагял, жабджндфдлля
їт бджндкз, вжаєкмгії гдоеавлзт могалів вйагз і уноавйілля ж сіжзфлзкз
ра ыозгзфлзкз мпмбакз у мпмбйзвзт, лдпралгаорлзт, лдрзнмвзт пзруауіят віипщкмвмгм, пмуіайщлмгм і нозомглм-рдтлмгдллмгм таоакрдоу, які
одайіжуырщпя фдодж гіяйщліпрщ гдоеавз, в мпмбі її нмпагмвзт мпіб, ноз їт
вжаєкмгії ж сіжзфлзкз ра ыозгзфлзкз мпмбакз, ноз одайіжауії лзкз пвмїт сулкуімлайщлзт мбмв'яжків. У вкажалзт пзруауіят жапрмпмвуырщпя пнд-

уіайщлі жатмгз, цм жгіиплыырщпя ла
вігнмвігліи рдозрмоії цмгм кмлкодрлмгм мб'єкра.
Кмйз кз вдгдкм кмву ном ноавмвзи одезк ра имгм дйдкдлрз, рм нмвзллі жауваезрз, цм вкажалд нмлярря
є вжаєкмнмв’яжалзк ж ракзкз кардгмоіякз як ноавмвзи нмоягмк, ноавмвзи прал, жакмлліпрщ, ноавмва нмйірзка. Позфзлз вкажалмгм кмодлярщпя,
лапакндодг, у рзт сулкуіят, які взкмлує ноавм, агед, як нігкодпйывав
О. І. Помудвпщкзи, «фдодж сулкуіы
ноава, фдодж омжукілля її пурлмпрі
омжкозваєрщпя нозжлафдлля пакмгм
ноава і ланояккз имгм одайіжауії» [9,
п. 232]. Впралмвйдлля ноавмвмгм одезку лдмбтіглм гйя лапралля ндвлмгм пмуіайщлмгм оджуйщрару (дсдкру
абм пралу), гм якмгм ноаглд жакмлмгавдущ, хйятмк взбмоу лаибійщх мнрзкайщлзт пнмпмбів і жапмбів в якмпрі
кдрз имгм гмпяглдлля [10, п. 22-23].
Оред, ноавмвзи (ыозгзфлзи)
одезк жабджндфує вігнмвіглзи кйікар, жа гмнмкмгмы пвмїт ваедйів нігпзйыє внйзв і внйзває ла пуб’єкрів
ноавмвмгм одгуйывалля: їт пвігмкіпрщ
і нмвдгілку і, ракзк фзлмк, пнозяє
жабджндфдллы і одайіжауії ноав і ілрдодпів пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл.
Тмку «ноавмвзи одезк у бійщхіи
кіоі таоакрдозжуєрщпя лд прійщкз
пноякмваліпры ноавмвмгм одгуйывалля (смокайщла мжлака), пкійщкз прундлдк имгм пнозярйзвмпрі абм лдпнозярйзвмпрі гйя ілрдодпів оіжлзт
пуб'єкрів ноава (кардоіайщла мжлака)»
[11, c. 16-29].
Поавмвзи (ыозгзфлзи) одезк
кає лмокарзвлзи таоакрдо. Поз ущмку кз каєкм ла уважі лмокарзвлу
вйапрзвіпрщ, як уілліпрщ ноава, і лд
жвмгзкм її гм пзпрдкз лмок. Злафдлля уіллмпрі як лмокарзвлмї вйапрзвмпрі, ла гукку Л. І. Закмопщкмї, нмйягає в рмку, цм вмла нмкажує, ла
якмку оівлі нмродб «ноауыє» ноавм
ра ілхі жапмбз ноавмвмгм внйзву і ла
які ноімозрдрз вмлз моієлруырщпя
[12, п. 105]. Агед пакд в лмокарзвлмпрі взоаеаєрщпя лдмбтігліпрщ урвдогедлля в пупнійщлзт віглмпзлат лмокарзвлзт лафай, нмв’яжалзт іж жа-
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бджндфдлляк внмоягкмвалмпрі пупнійщлмгм езрря, оуту пупнійщпрва гм
пвмбмгз, жгмгз і кмкномкіпу в пупнійщлмку езррі, жатзцдлмгм прарупу
аврмлмкії мпмбз, її ноав і пвмбмгз
нмвдгілкз [13, п. 29].
Поавмвмку одезку лд вігнмвігає
ліяка мпмбйзва прагія у номудпі ноавмвмгм одгуйывалля, віл гіє ла впіт
имгм прагіят, првмоыыфз, пнозяыфз,
жабджндфуыфз укмвз гйя дсдкрзвлмгм
жабджндфдлля ндодтмгу віг мглієї прагії кдталіжку ноавмвмгм одгуйывалля
гм ілхмї. Звзфаилм, цм раку дсдкрзвліпрщ кдталіжку нмвзлдл жабджндфзрз жакмлмгавдущ, агед ноавм, як жажлафав в пвіи фап С. С. Айдкпєєв, є
ймгіфлмы пзпрдкмы [5, п. 281]. І пакд
в уіи ймгіфліи пзпрдкі лмока ноава
мб’єглує оіжлмкалірлі жапмбз у ймгіфлу пзпрдку, нмв’яжує їт в ру птдку
ноавмвмгм одгуйывалля, яка нмвзлла
бурз одайіжмвала ла ноакрзуі [14,
п. 58]. Оглзк ж ракзт нмєглуыфзт
жапмбів ж лмокмы ноава є ноавмвзи
одезк. Поз ущмку, як вйуфлм жауваеує Н. Д. Гдрщкалудва, лмока ноава,
бугуфз ндовзллзк дйдкдлрмк, номвіглзкмк у кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля «вбзоає в пдбд оджуйщрар
ноавмрвмофмї (ноавмурвмоыыфмї) гіяйщлмпрі, віг якмгм жайдезрщ її якіпрщ,
бугуфз дйдкдлрмк кдрмгу - кмлудлроує в пмбі ноавмвзи одезк гайужі, цм
врійыєрщпя у вігнмвіглзт пнмпмбат
ноавмвмгм одгуйывалля» [1, п. 57-58].
Як ноавзйм, лмока ноава вігмбоаеає одезк вігнмвіглмї гайужі.
Тмку у таоакрдоі лмокз ноава, номгоакуєрщпя вігнмвіглзи одезк, якзи
номявйяєрщпя у гмжвмйат фз жабмомлат, у нозлузнат, пвмгм омгу гаоалріят. У жв’яжку ж узк, в бійщхіи фз кдлхіи кіоі номявйяырщпя і вігнмвіглі
проукруолі дйдкдлрз лмокз ноава:
гінмрджа, гзпнмжзуія фз палкуія.
Поавмвзи одезк сулкуімлує в
псдоі ноава і жа гмнмкмгмы ноава,
имгм ілпроукдлрів. В номудпі жгіиплдлля гіяйщлмпрі цмгм впралмвйдлля
вігнмвіглмгм ноавмвмгм (ыозгзфлмгм)
одезку бдоурщ уфапрщ оіжлі пнмпмбз і
жапмбз. Айд, впя пноава нмйягає у
гмкілалрі, цм вкйагаєрщпя у жкіпр
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пакмї гіяйщлмпрі, її кдрз і лапйігків.
Рдезк, у пвмы фдогу, лажзваєрщпя
ноавмвзк, мпкійщкз нмв'яжалзи лапакндодг іж ноавмвзк езрряк пупнійщпрва ра вігнмвіглзкз ыозгзфлзкз
ваедйякз, кдталіжкакз, цм взжлафаырщ таоакрдо ракмгм внйзву, в мплмві
якмгм, нмврмозкмпщ, є жакйагдлзи, як
ноавзйм, таоакрдо лмокз ноава.
Поавмвзи (ыозгзфлзи) одезк
взпрунає гаоалрмк рієї нмйірзкз, яку
номгмймхує гдоеава ла ндвлмку драні її іпрмозфлмгм омжвзрку. Ілхзкз
пймвакз - віл її жабджндфує. Хмфа кмейзвзи і жвмомрліи внйзв. Помрд
ліяка лі нмйірзфла, лі дкмлмкіфла фз
пмуіайщла пзпрдка, лі ноавмва нмйірзка в уіймку лд в жкмжі нмвлмуіллм і
дсдкрзвлм сулкуімлуварз бдж лайделмгм ноавмвмгм одезку. Опкійщкз
лдномгукалзи ноавмвзи (ыозгзфлзи) одезк, якзи нозикаєрщпя ж лдгмпкмлаймы, і, як лапйігмк, ж лд сулкуімлуыфмы лмокарзвлмы бажмы вдгд
гм жбмїв, гм лдгарзвлзт лапйігків у
впіт псдоат пупнійщлмгм езрря, кмлсйікрів ілрдодпів вйагз і пупнійщпрва.
Тмку лаявліпрщ номгукалмгм ыозгзфлмгм ілпроукдлраоіы, гм якмгм втмгзрщ ноавмвзи одезк, нмвзлдл жабджндфуварз, дсдкрзвлм внйзварз ла
омжвзрмк віглмпзл у впіт псдоат пупнійщлмгм езрря. Поавмвзи (ыозгзфлзи) одезк є номявмк, а віоліхд,
одакуієы гдоеавз в мпмбі її могалів і
нмпагмвзт мпіб ла таоакрдо як влуроіхлщмгм, рак і жмвліхлщмгм (жа кдеакз гдоеавз) ноавмвмгм езрря пупнійщпрва, ла пнозилярря лзк нмрмку
ноавмвмї ілсмокауії цмгм: пнозилярря і взжлалля лмок кіелаомглмгм
ноава, кіелаомглзт гмгмвмоів, цм
укйагаырщпя Укоаїлмы ж ілхзкз
гдоеавакз, нозилярря оіжлмгм омгу
жакмлмгавфзт акрів віг гдоеавлмгм гм
ймкайщлмгм оівля, аврмозрдру ноава, а жвігпз - оівля ноавмвмї куйщруоз,
жакмллмпрі в гдоеаві, внйзву одйігії
ла ноавмвд езрря пупнійщпрва, ноавмвмгм таоакрдоу нмбугмвз віглмпзл і
пнівомбірлзурва ж ілхзкз гдоеавакз
рмцм. Тмку ноавмвзи одезк – уд
жавегз гмпрарлщм пкйаглзи кмкнйдкп
вжаєкмжв'яжків і вжаєкмвіглмпзл, жа-
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гайщлзт, мпмбзпрзт і кмйдкрзвлзт
ілрдодпів [15, п. 9].
Гмвмояфз ном мжлакз ноавмвмгм
одезку, лдмбтіглм жажлафзрз, цм
вмлз кмеурщ нмгійярзпя ла жагайщлі і
гайуждві. Дм жагайщлзт мжлак ноавмвмгм одезку кмела віглдпрз лапрунлі: 1) ноавмвзи одезк жлатмгзрщ
пвмє жакоінйдлля, як ноавзйм, ла жакмлмгавфмку оівлі, цм гає кмейзвіпрщ пуб’єкрак пупнійщлзт віглмпзл
мрозкарз ндвлі уявйдлля ном прмомлз ноавмвмгм одезку: як нмжзрзвлі,
рак і лдгарзвлі – у взнагку лапралля
вігнмвігайщлмпрі жа имгм нмоухдлля;
2) ноавмвзи одезк мбукмвйдлзи
жакмлакз пупнійщлмгм омжвзрку, ла
які внйзваырщ дкмлмкіфлі, пмуіайщлі,
нмйірзфлі сакрмоз. Юозгзфлзи одезк є мб’єкрзвлзк номгмведлляк
ноавмвмгм одезку, якзи впралмвйыєрщпя і жабджндфуєрщпя ла жакмлмгавфмку оівлі і мбукмвйыєрщпя ілрдодпакз гдоеавз, в мплмві ноавмвмї нмйірзкз якмї нмвзллі бурз вігмбоаедлі і
жабджндфдлі ноава, пвмбмгз і ілрдодпз
йыгзлз, як лаивзцмї пмуіайщлмї уіллмпрі; 3) є гзлакіфлзк явзцдк;
4) таоакрдозжуєрщпя оауімлайщліпры,
мпкійщкз одезк вігмбоаеає і жабджндфує вігнмвіглзи нмоягмк як в гдоеаві, в пупнійщпрві в уіймку, рак і в
оіжлзт могаліжауіилм-ноавмвзт смокат гмпнмгаоывалля жмкодка; 4) сулкуімлує вігнмвіглм гм взжлафдлмї
кдрз і жавгалщ, цм вігмбоаеаырщ ваейзві кмкдлрз могаліжауії ноавмвмгм
езрря пупнійщпрва. Поавмвзи одезк
жгіиплыє внйзв ла смокувалля ноавмпвігмкмпрі пуб’єкрів пупнійщлзт
віглмпзл, жабджндфуыфз ноз ущмку
лдмбтіглу укмву дсдкрзвлмгм номудпу одайіжауії їт ноав і ілрдодпів;
5) првмоыє «ноавмвзи кйікар», «ноавмву аркмпсдоу», яку пноякмвує ла
ру гійялку віглмпзл, цм нігйягає
ноавмвіи одгйакдлрауії ра ж уієы кдрмы жабджндфує гмнупрзкзи оівдлщ
акрзвлмпрі пуб'єкрів ра кдеі їт ноавмвмї пакмпріилмпрі, лаявліпрщ мбкдедлщ абм нійщг гйя одайіжауії ноав і
жагмвмйдлля ілрдодпів пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл; 6) нозомга і пурліпрщ ноавмвмгм одезку взжлафаєрщпя

пндузсікмы пупнійщлзт віглмпзл,
нозжлафдлляк ноавмвзт лмок і нозлузнів ноавмвмгм одгуйывалля, цм
жабджндфуырщ сулкуімлувалля і прабійщліпрщ пзпрдкз ноава в уіймку;
7) ноавмвзи одезк є жагайщлмжлафуцзк, мпкійщкз пакд віл, у вігнмвіглмпрі ж дкмлмкіфлзкз, нмйірзфлзкз,
куйщруолзкз сакрмоакз жабджндфує
пмуіайщлу прабійщліпрщ, жабджндфує
укмвз гйя гіглмгм езрря і омжвзрку
мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва в уіймку.
Сндуіайщлі (гайуждві) мжлакз
ноавмвмгм одезку вігмбоаеає вігнмвігла гайужщ ноава. Так, гм нозкйагу
роугм-ноавмвзи одезк жа пвмїк жкіпрмк жмоієлрмвалзи лд рійщкз ла жабджндфдлля номудпу ноауі ра првмодлля укмв гйя ущмгм, а и ла її мнйару, лмокувалля ноауі, омбмфмгм фапу,
имгм одезку, мтмомлз жгмомв’я у
номудпі ноауі, гзпузнйілз ноауі, кардоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі рмцм. В
жагайщлмку кмела пкажарз, цм роугмноавмвзи одезк првмоыє укмвз, які
ланоавйдлі ла гіглу ноауы і агдкварлу мнйару ноауі ноауівлзка, имгм
омжвзрку у номудпі ноауі, як мпмбзпрмпрі.
Як бафзкм, ноавмвзи одезк, як
кардгмоія, вігмбоаеає багару жа жкіпрмк пмуіайщлм-ноавмву одайщліпрщ,
яка є нмпйігмвлмы, пзпрдклмы, ймгіфлмы гіяйщліпры (кмйз кмва игд ном
ыозгзфлзи одезк), цм ланоавйдла
ла влдпдлля у ноавмвд езрря бійщхмї
проардгіфлмї взжлафдлмпрі і ракрзфлмї
глуфкмпрі.
Юозгзфлзи одезк – уд нмпйігмвла, пзпрдкла, ймгіфла гіяйщліпрщ
жакмлмгавуя (ноавмрвмофіпрщ), цм
жакоінйдла у ыозгзфлзт лмокат (лмокат-нозлузнат) ра взоаедла у кмкндрдлуії могалів гдоеавлмї вйагз і
уноавйілля в мпмбі її нмпагмвзт мпіб
ж взкмозпралляк мпмбйзвзт смок ра
кдрмгів гіяйщлмпрі, цм гмпягаєрщпя
жавгякз пукунлмпрі ыозгзфлмгм ілпроукдлраоіы (жапмбів, пнмпмбів, нозимків) ра вігмбоаеаєрщпя ла гіяйщлмпрі пуб’єкрів (їт ноавмвмку прарупі) і
вігнмвіглзт мб’єкрат ж кдрмы жабджндфдлля рієї кдрз і жавгалщ, цм прмярщ ла ндвлмку драні омжвзрку пупні-
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йщпрва і гдоеавз. Поавмвзи одезк, в
пвмы фдогу, уд якіпла таоакрдозпрзка
гії ноава, цм вігмбоаеає гзлакіфлі
апндкрз омжвзрку пупнійщлзт віглмпзл, мбукмвйдлі нозомгмы пупнійщпрва, имгм жв’яжкакз, пакммогаліжауієы,
пупнійщлзк таоакрдомк ноауі,
ра

жабджндфує в номудпі имгм омжвзрку
лайагмгедліпрщ ра прабійщліпрщ пнмлраллзт, прзтіилзт номудпів, жабджндфує прабійщліпрщ
сулкуімлувалля
впієї имгм пзпрдкз, нозвмгяфз в унмоягкмвалу вжаєкмгіы.
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Вакаоюк Л. В. Пмлярря ра пурліпрь ноавмвмгм одезку
Срарря нозпвяфдла взпвірйдллы омжукілля ра пурліплзт мжлак ракмї ноавмвмї кардгмоії як «ноавмвзи одезк». Аврмомк лагмймхуєрщпя, цм ноавмвзи одезк вігмбоаеає багару жа жкіпрмк пмуіайщлм-ноавмву одайщліпрщ, яка є нмпйігмвлмы, пзпрдклмы,
ймгіфлмы гіяйщліпры (кмйз кмва игд ном ыозгзфлзи одезк), цм ланоавйдла ла влдпдлля у ноавмвд езрря бійщхмї проардгіфлмї взжлафдлмпрі і ракрзфлмї глуфкмпрі.
Кйюфмві пймва: ноавмвзи одезк, ыозгзфлзи одезк, ноавмві жапмбз, кдра ноавмвмгм одезку, мжлакз ноавмвмгм одезку.

Вакаоюк Л. В. Пмлярзд з пуцлмпрь ноавмвмгм одезка
Срарщя нмпвяцдла мпвдцдлзы нмлзкалзя з пуцлмпрлшт нозжлакмв ракми ноавмвми кардгмозз как «ноавмвми одезк». Аврмомк мркдфадрпя, фрм ноавмвми одезк мрмбоаеадр бмгаруы нм пмгдоеалзы пмузайщлм-ноавмвуы одайщлмпрщ, кмрмоая явйядрпя
нмпйдгмвардйщлми, пзпрдклми, ймгзфлми гдярдйщлмпрщы (кмгга одфщ згдр м ыозгзфдпкмк одезкд), ланоавйдллми ла влдпдлзд в ноавмвуы езжлщ бмйщхди проардгзфдпкми
мнодгдйдллмпрз з ракрзфдпкми гзбкмпрз.
Кйюфдвыд пймва: ноавмвми одезк, ыозгзфдпкзи одезк, ноавмвшд подгпрва,
удйщ ноавмвмгм одезка, мпмбдллмпрз ноавмвмгм одезка.

Vakaryuk L. The concept and essence of the legal regime
The article is devoted to the clarification of the understanding and the essential
features of such a legal category as a "legal regime". The author stresses that the legal
regime reflects the rich in content of the socio-legal reality, which is a consistent,
systematic, logical activity (when it comes to the legal regime), aimed at introducing in
the legal life of greater strategic certainty and tactical flexibility.
Key words: legal regime, legal means, purpose of legal regime, essential features of
legal regime.
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Установчі повноваження Українського
народу
Завегз, кмйз вдгурщ кмву ном
лаомглзи пувдодлірдр, гдкмкоаріы,
лаомгмвйаггя, Укоаїлпщкзи лаомг,
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи
праруп
Укоаїлпщкмгм лаомгу, првдогеуырщ,
цм лаибійщх ваейзвмы смокмы їт
врійдлля є упралмвфа вйага Укоаїлпщкмгм лаомгу, яка одайіжуєрщпя фдодж
имгм упралмвфі нмвлмваедлля. Ражмк
ж рзк, родба взжларз, цм у вірфзжляліи ыозгзфліи лаууі вігпурлє мглмжлафлд омжукілля упралмвфмї вйагз ра
упралмвфзт нмвлмваедлщ, жагаймк ра
прмпмвлм Укоаїлпщкмгм лаомгу, жмкодка, а рзк бійщхд їт кмлпрзрууіилмноавмвмгм одгуйывалля [1, п. 6].
А рмку, лапакндодг, лдмбтіглм
жвдолурз увагу ла дрзкмймгіы пймва
«упралмвфзи». «Сймвлзк укоаїлпщкмї
кмвз. Акагдкіфлзи рйукафлзи пймвлзк (1970 - 1980)» ндодгбафає, цм
«УСТАНОВЧИЙ, а, д. Якзи кає
жавгалляк могаліжауіы фмгм-лдбугщ,
нозжлафдлзи жаплуварз цм-лдбугщ»
[2] А 6-рмкла «Юозгзфла длузкймндгія» впралмвйыє, цм «УСТАНОВЧИЙ (ЗАСНОВНИЦЬКИЙ) ДОГОВІР – гмк-р, ла нігправі якмгм
урвмоыырщпя ра гіырщ мпмбз ыозгзфлі». «УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – гмк-рз, ла
нігправі якзт урвмоыєрщпя і гіє мпмба
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ыозгзфла, а ракме взжлафаырщпя
ілгзвіг. мпмбйзвмпрі її ноав. прарупу».
«УСТАНОВЧІ ЗБОРИ – пндуіайщлм
мбоалзи нодгправ. могал, цм урвмоыєрщпя гйя омжомбкз і нозилярря кмлпрзрууії» [3, п. 228].
Оред, кмела првдогеуварз, цм
рдокіл «упралмвфзи» мжлафає, лапакндодг, жаплмвлзущкзи, урвмоыыфзи.
Сакд ракд омжукілля кає вкйагарзпя
і у ыозгзфлі кардгмоії, які мндоуырщ
узк рдокілмк, а пакд: упралмвфзи
акр, упралмвфі жбмоз, упралмвфа вйага,
упралмвфі нмвлмваедлля рмцм.
У 6-рмкліи «Юозгзфліи длузкймндгії», ж ущмгм нозвмгу, ндодгбафаєрщпя лапрунлд: «УСТАНОВЧОЇ
ВЛАДИ ТЕОРІЯ – вфдлля жа якзк,
кмлпрзрууія як мпл. жакмл г-вз взжлаєрщпя акрмк ндовзл. (упралмвфмї
вйагз), цм бджнмпдодглщм лайдезрщ
лаомгмві. Взлзклдлля уієї рдмоії буйм жукмвйдлд нмхзодлляк у 18 пр.
кмлуднуії лао. пувдодлірдру ра ігдї
пупн. гмгмвмоу. Тдмоія кмлуднруайщлм
псмокуйщмвала в 1789 о. Е. Ж. Сщєиєпмк, якзи ндохзк уезв вігнмвіглзи
рдокіл. Віл првдогеував, цм кмлпрзрууія є акрмк упрал. вйагз. Ддое.
могалз, віглдпдлі гм впралмвйдлзт
вйаг (лапакндодг, жакмлмгавфмї), лд
кмеурщ влмпзрз гм лдї жкілз. Звігпз
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каймжкілываліпрщ кмлпрзрууії як мпл.
жакмлу. В рмку пакмку 18 пр. пнмфарку буйм жагдкйаомвалм, цм жкілз гм
кмлпрзрууії кмеурщ бурз влдпдлі йзхд жа жгмгмы упіт го-л (ігдя пупн.
гмгмвмоу). Згмгмк взжлайз кмейзвіпрщ взжлафдлля ракмї жгмгз ла мплмві нмжзуії бійщхмпрі (Е. гд Варрдйщ).
Тзк пакзк жапрдоігайапя кмейзвіпрщ
кмлпр. одсдодлгуку. З іл. бмку, првдогеуваймпя, цм кмлпрзрууія кмед
бурз жкілдла йзхд пнду. могалмк –
упралмвфзкз жбмоакз, які каырщ вігнмвіглм одайіжуварз лаомглзи пувдодлірдр (Е. Ж. Сщєиєп). Ваейзвмы
буйа и ігдя, жа якмы кмлпрзрууія кмгйа бурз жкілдла йзхд у пнмпіб, взжлафдлзи
пакмы
кмлпрзрууієы
(Ж. Ж. Руппм)» [4, п. 230].
Тмбрм, іж пакмгм пвмгм нмфарку
рдмоія упралмвфмї вйагз буйа вфдлляк: нм-ндохд, жа якзк кмлпрзрууія
взжлавайапщ акрмк упралмвфмї вйагз,
яка лайдезрщ лаомгмві; нм-гоугд, її
взлзклдлля буйм жукмвйдлд рдмоієы
лаомглмгм пувдодлірдру ра пупнійщлмгм гмгмвмоу; нм-родрє, її мплмвмы буйм рвдогедлля, цм гдоеавлі могалз
лд кмеурщ влмпзрз гм кмлпрзрууії
жкілз; і, нм-фдрвдорд, у ліи лагмймхуваймпщ, цм жкілз гм кмлпрзрууії кмеурщ бурз влдпдлзкз йзхд жа жгмгмы
упіт гомкагял, абм їт бійщхіпры, абм
упралмвфзкз жбмоакз, у пнмпіб, взжлафдлзи пакмы кмлпрзрууієы.
Дмпйігеуыфз упралмвфу вйагу
Укоаїлпщкмгм лаомгу, яка одайіжуєрщпя фдодж имгм упралмвфі нмвлмваедлля ваейзвм жвдолурз увагу і ла
омжукілля вйагз жагаймк. А рмку
жажлафзкм, цм є жагайщлмвігмкзк,
цм вйага – уд аврмозрдрла пзйа,
пвігмкм-вмйщмвд віглмхдлля кіе
йыгщкз ра їт могаліжауіякз, у якмку
рі, цм каырщ вйагу, взжлафаырщ, взкмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз,
номгоаку нмвдгілкз нігвйаглзт мпіб,
пнзоаыфзпщ, у лдмбтіглзт взнагкат,
ла кмейзвіпрщ нозкупу. Ілхзкз
пймвакз, уд одайщла кмейзвіпрщ
жгіиплдлля пвмєї вмйі у пмуіайщлмку
езррі пупнійщпрва, лав’яжувалля її
ілхзк йыгяк, взкмозпрмвуыфз ноз
ущмку оіжлі жапмбз і кдрмгз, вкйы-

фаыфз і нозкуп. Звігпз прає жомжукійзк, цм вйага уд жавегз гвмтпрмомллє віглмхдлля, гд вмйя лмпія
вйагз у вйагмвіглмхдллят жгіиплыєрщпя фдодж нігнмоягкувалля нігвйаглмгм. У пупнійщпрві вйага є лдмбтіглмы, рмку цм ж її гмнмкмгмы жабджндфуєрщпя лмокайщлд сулкуімлувалля впіт пмуіайщлзт пуб’єкрів, вмла
прмїрщ ла ваорі могаліжмвалмпрі і нмоягку, ндодгбафає пкмогзлмваліпрщ
гіи оіжлзт дйдкдлрів гдоеавз і пупнійщпрва [5, п. 41].
Дм рмгм е, у 6-рмкліи «Юозгзфліи длузкймндгії» првдогеуєрщпя, цм
«ВЛАДА – багармгоаллд пупн.-нмйір.
і ноавмвд нмлярря. Іплуырщ оіжлмкалірлі имгм взжлафдлля. В. – уд:
1) віглмпзлз кіе йыгщкз, кмйз мглі
кмкалгуырщ, а ілхі нігкмояырщпя;
2) жгарліпрщ гмпягарз нмправйдлмї
кдрз; 3) пномкмеліпрщ пмуіайщлмнмйірзфлмї пзпрдкз жабджндфуварз
взкмлалля нозилярзт лды оіхдлщ;
4) пнмпіб пакммогаліжауії йыгпщкмї
пнійщлмрз, жаплмвалмї ла омжнмгійі
сулкуіи уноавйілля і взкмлалля;
5) кмейзвіпрщ і жгарліпрщ номвмгзрз
пвмы вмйы. В. жавегз ндодгбафає
вжаєкмгіы її агдлрів, цм ґоулруєрщпя
ла нігйдгймпрі мглмгм ілхмку. Якцм
рака нігйдгйіпрщ вігпурля рмгі лдкає і
В. Як пкйаглд пупнійщлд явзцд,
В. кйапзсікуєрщпя ла оіжлі взгз жайделм віг рзт абм іл. козрдоіїв. Змкодка, жа пуб’єкракз її нмгійяырщ ла
В. гдоеавлу, В. лаомглу, В. наоріилу,
В. гомкаг. мог.-уіи, В. роугмвзт кмйдкрзвів, В. ЗМІ» [6, п. 489].
Тмбрм, родба взжларз, цм іплує
гуед багарм взжлафдлщ вйагз, її омжгйягаырщ ж оіжлзт кдрмгмймгіфлзт
нмжзуіи, у оіжлзт пмуіайщлзт лаукат
ра гайужят жлалщ, айд, ндвлм, цм лд
кмела првдогеуварз, цм якдпщ взжлафдлля є взфдонлзк фз мб’єкрзвлм
іпрзллзк, пкмоіх кмелд ж лзт взявйяє як ндвлі апндкрз вйагз рак і оіжлі
рмфкз жмоу ла лдї [7, п. 501].
Воатмвуыфз взцджажлафдлд, кмела првдогеуварз, цм упралмвфа
вйага Укоаїлпщкмгм лаомгу – уд пнмпіб ндовзллмї имгм пакммогаліжауії,
пувдодллд, лдмбкдедлд, гвмпрмомллє,
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пвігмкм-вмйщмвд віглмхдлля кіе
Укоаїлпщкзк лаомгмк ра упіка ілхзкз пмуіайщлзкз ілпрзрууіякз у номудпі якмгм Укоаїлпщкзи лаомг взжлафає, взкмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і
кдрмгз, кмейзвіпрщ іплувалля, праруп
ра сулкуімлувалля упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи пнзоаыфзпщ, у лдмбтіглзт взнагкат, ла кмейзвіпрщ
нозкупу.
Іж ущмгм взжлафдлля кмела взфйдлзрз лапрунлі мжлакз упралмвфмї
вйагз Укоаїлпщкмгм лаомгу:
- є пнмпмбмк ндовзллмї имгм пакммогаліжауії, цм лапакндодг пвігфзрщ ном жаплмвуыфзи пмуіайщлзи
таоакрдо упралмвфмї вйагз Укоаїлпщкмгм лаомгу, її пзпрдкмурвмоыыфі
пупнійщлі смокз номяву;
- є пувдодллмы;
- є лдмбкдедлмы;
- є гвмпрмомллщмы, агед у віглмпзлат ж нозвмгу вйагз жавегз нозикає уфапрщ, цмлаикдлхд гва пуб’єкрз
– рми, цм лагійдлзи вйагмы і рми, цм
є нігвйаглзк. І уд прмпуєрщпя як пакмвоягувалля, цм, ндодваелм, одайіжуєрщпя кіпудвзк пакмвоягувалляк
рак і ілмвоягувалля, цм жгіиплыєрщпя
гдоеавмы;
- є пвігмкм-вмйщмвзк віглмхдлляк кіе Укоаїлпщкзк лаомгмк ра
упіка ілхзкз пмуіайщлзкз ілпрзрууіякз. Поз ущмку родба взжларз, цм
упралмвфа вйага Укоаїлпщкмгм лаомгу
кмед одайіжмвуварзпя як прзтіилм
(одвмйыуії, нмвпралля, ндодвмомрз)
рак і пвігмкм, рмбрм нмпйігмвлм, нйалмкіолм, лабуваыфз мжлак акру пмуіайщлмгм уноавйілля;
- у номудпі її жгіиплдлля Укоаїлпщкзи лаомг взжлафає, взкмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз, кмейзвіпрщ іплувалля, праруп ра сулкуімлувалля упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи, цм пвігфзрщ ном її ндовзлліпрщ
нм віглмхдллы гм упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи ра, лапакндодг, нубйіфлзт вйаг. Агед пакд у номудпі
жгіиплдлля упралмвфмї вйагз Укоаїлпщкзи лаомг, нм-ндохд, жаномвагеує
ілхі нубйіфлі вйагз, нм-гоугд, взжлафає їт праруп, і, нм-родрє, впралмвйыє
нмоягмк їт сулкуімлувалля. І уд у
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лаибійщхіи кіоі прмпуєрщпя пакд нубйіфлзт вйаг (жакмлмгавфмї, взкмлавфмї, пугмвмї, кмлромйщлм-лагйягмвмї,
куліузнайщлмї) які є упралмвйдлзкз,
рмбрм нмтіглзкз, врмозллзкз нм
віглмхдллы гм упралмвфмї вйагз
Укоаїлпщкмгм лаомгу [8, п. 327];
- кмед пнзоарзпщ, у лдмбтіглзт
взнагкат, ла кмейзвіпрщ нозкупу.
Огоажу е тмріймпя б лагмймпзрз,
цм жаномнмлмвалд взжлафдлля упралмвфмї вйагз Укоаїлпщкмгм лаомгу є
жлафлм хзохзк жа мжлакакз, жкіпрмк
ра пурліпры ліе бійщхіпрщ роагзуіилзт, які жвмгярщ упралмвфу вйагу жагаймк ра упралмвфу вйагу Укоаїлпщкмгм лаомгу взкйыфлм рійщкз гм
нозилярря, влдпдлля жкіл і гмнмвлдлщ, вігкілз ндвлзт кмлпрзрууіилзт
нмймедлщ.
Уномгмве жажлафдлмгм тмріймпя б
лагмймпзрз, цм «Пмвлмваедлля –
пукунліпрщ ноав і мбмв’яжків гдое.
могалів і гомкаг. могаліжауіи, а ракме
нмпагмвзт ра іл. мпіб жакоінйдлзт жа
лзкз у впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк нмоягку гйя жгіиплдлля нмкйагдлзт ла лзт сулкуіи. Обпяг П. кмлкодрлзт гдое. могалів ра їт нмпагмвзт мпіб жайдезрщ віг їт кіпуя в ієоаотіфліи проукруоі вігнмвіглзт могалів. Коік гдое. могалів, гомкаг. могаліжауіи і нмпагмвзт мпіб, ндвлзкз П.
кмеурщ лагійярзпя и мкодкі гомкагялз (лано., мпмба унмвлмваедла укйагарз узв. угмгз віг ікдлі ілхмї
мпмбз. Тдокіл «П.» є бйзжщкзк жа
пвмїк жлафдлляк гм рдокіла «кмкндрдлуія» [9, п. 655]. Абм е, цм «ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ П. м. в. в. – уд жакоінйдлі жа могалмк взкмл. вйагз
ноава і мбмв’яжкз (у р. ф. мбмв’яжкз
лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа лапйігкз
взкмлалля нмвлмваедлщ – р. ж.
«ыозпгзкуіилі» мбмв’яжкз). Дйя взжлафдлля ндвлмгм мбпягу нмвлмваедлщ, жакоінйдлмгм жа кмелзк могалмк взкмл. вйагз вігнмвіглм гм нмкйагдлзт ла лщмгм жавгалщ і сулкуіи,
взкмозпрмвуєрщпя нмлярря «кмкндрдлуія» [10, п. 572].
Воатмвуыфз упд взцдвзкйагдлд
ра алайіжуыфз і пзлрджуыфз омжукіл-
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ля кардгмоії «упралмвфзи», рдмоії
упралмвфмї вйагз, вйагз жагаймк ра
нмвлмваедлщ кмела іж нмвлмы вндвлдліпры првдогеуварз, цм упралмвфі
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу –
уд пукунліпрщ имгм ндовзллзт, мплмвмнмймелзт ноав ра мбмв’яжків, цм
жакоінйдлі жа лзк у жакмлмгавпрві абм
іплуырщ мб’єкрзвлм гйя жабджндфдлля
пномкмелмпрі взжлафарз, взкмозпрмвуыфз оіжлі жапмбз і кдрмгз, кмейзвіпрщ іплувалля, праруп ра сулкуімлувалля упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи, жгіиплдлля жагайщлмлаомглзт
сулкуіи.
Іж жажлафдлмгм взжлафдлля кмела
взфйдлзрз лапрунлі мжлакз упралмвфзт нмвлмваедлщ Укоаїлпщкмгм лаомгу:
- уд пукунліпрщ ноав ра мбмв’яжків
Укоаїлпщкмгм лаомгу абм имгм ндвлмї
фапрзлз;
- упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу є ндовзллзкз, мплмвмнмймелзкз, жаплмвлзущкзкз, лдвігфуеувалзкз а уд мжлафає, цм одайіжуыфз їт Укоаїлпщкзи лаомг впралмвйыє мплмвз кмлпрзрууіилмгм йагу,
рмбрм мплмвз пупнійщлмгм ра гдоеавлмгм йагу. Поз ущмку пупнійщлзи йаг
мтмнйыє пмбмы нмйірзфлу, дкмлмкіфлу, пмуіайщлу, гутмвлу, кіелауімлайщлу, ноавмву ра ілхі пзпрдкз пупнійщпрва, а гдоеавлзи йаг смоку гдоеавлмгм ноавйілля, смоку рдозрмоіайщлмгм упромы, смоку гдоеавлм-ноавмвмгм
одезку, вжаєкмвіглмпзлз гдоеавз ж
ілхзкз пмуіайщлзкз пуб’єкракз і р. г.
Ммела лавірщ првдогеуварз, цм ілхі
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу
(ноавмрвмофі, кмлромйщлі) є ндвлзк
номгмведлляк, гдрайіжауієы пакд
упралмвфзт нмвлмваедлщ;
- жакоінйыырщпя у жакмлмгавпрві
абм іплуырщ мб’єкрзвлм;
- лагаырщпя гйя жабджндфдлля
пномкмелмпрі взжлафарз кмейзвіпрщ
іплувалля, праруп ра сулкуімлувалля
упіт ілхзт пмуіайщлзт ілпрзрууіи;
- ндодгбафаырщ оіжлі жапмбз і кдрмгз, цм взкмозпрмвуырщпя гйя їт
одайіжауії;
- іплуырщ гйя жгіиплдлля жагайщлмлаомглзт сулкуіи.

Іж нмндодглщм взкйагдлмгм кардоіайу прає жомжукійзк, цм лаибійщх
ваейзвзк упралмвфзк нмвлмваедлляк Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм ла
пакмвзжлафдлля, у номудпі якмгм взоіхуєрщпя нзралля ном првмодлля
гдоеавз, нозєглалля гм ілхмї гдоеавз, мб’єглалля ж ілхзк лаомгмк,
нмвлмноавлд фйдлпрвм у кіелаомглзт
ра одгімлайщлзт пмыжат, кмлсдгдоауіят ра сдгдоауіят, цм жукмвйыє
лдмбтігліпрщ нмпрунзрзпя фапрзлмы
лаомглмгм пувдодлірдру і, у жв’яжку іж
узк, кає взоіхуварзпя ла впдукоаїлпщкмку одсдодлгукі.
Цд, ланозкйаг, впдукоаїлпщкзи
одсдодлгук, якзи вігбувпя 1 гоугля
1991 о. цмгм номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз. Хмріймпя б лагагарз,
цм ла одсдодлгук буйм взлдпдлм
мглд нзралля: «Чз нігрвдогеуєрд Вз
Акр
номгмймхдлля
лджайделмпрі
Укоаїлз?». Тдкпр «Акру номгмймхдлля лджайделмпрі Укоаїлз», був утвайдлзи Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз
24 пдонля 1991 о. На одсдодлгукі
гомкагялз Укоаїлз взпймвзйзпщ ла
нігрозкку лджайделмпрі. У одсдодлгукі вжяйз уфапрщ 31 891 742 мпмбз 84,18 % лапдйдлля Укоаїлз. З лзт
28 804 071 мпмба (90,32 %) номгмймпувайа «За» [11, п. 181].
Упралмвфзк
нмвлмваедлляк
Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм ла нозилярря, влдпдлля жкіл ра гмнмвлдлщ,
вігкілу кмлпрзрууії, мкодкзт кмлпрзрууіилзт нмймедлщ ла впдукоаїлпщкзт одсдодлгукат. З нозвмгу фмгм
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у Ріхдллі у пноаві жа кмлпрзрууіилзк
нмгалляк Поджзгдлра Укоаїлз цмгм
вігнмвіглмпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз
Пмпралмвз Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз
віг 1 емврля 1996 омку «Пом рйукафдлля праррі 98 Кмлпрзрууії Укоаїлз»
(пноава цмгм кмлпрзрууіилмпрі рйукафдлля Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз
праррі 98 Кмлпрзрууії Укоаїлз) віг 11
йзнля 1997 омку № 3-жн упралмвзв,
цм «Кмлпрзрууія Укоаїлз нозиляра
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз віг ікдлі
Укоаїлпщкмгм лаомгу (нодакбуйа
Кмлпрзрууії Укоаїлз), якзи вігнмвіглм гм праррі 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз
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кає взкйыфлд ноавм взжлафарз і жкілыварз кмлпрзрууіилзи йаг в Укоаїлі. Цд ноавм лд кмед бурз ужуонмвалм гдоеавмы, її могалакз абм нмпагмвзкз мпмбакз (рак ед). Оред, нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз буйм бджнмпдодглік акрмк одайіжауії пувдодлірдру
лаомгу, якзи рійщкз мглмоажмвм унмвлмваезв Вдотмвлу Рагу Укоаїлз ла
її нозилярря. Цд нігрвдогеуєрщпя
нулкрмк 1 праррі 85 Кмлпрзрууії
Укоаїлз, яка лд ндодгбафає ноава
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз ла нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз, а ракме
праррды 156 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
жгіглм ж якмы жакмлмномдкр ном влдпдлля жкіл гм омжгійів, які впралмвйыырщ жапагз кмлпрзрууіилмгм йагу в
Укоаїлі, ніпйя имгм нозилярря у Вдотмвліи Рагі Укоаїлз кає жарвдогеуварзпщ впдукоаїлпщкзк одсдодлгукмк» [12, п. 85].
Позбйзжлм алаймгіфлд нмймедлля жасікпмвалд у Ріхдллі Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз у пноаві жа
кмлпрзрууіилзк жвдолдлляк Баоабаха Ойдкпалгоа Лдмлігмвзфа цмгм
мсіуіилмгм
рйукафдлля
фапрзлз
н’ярмї праррі 94 ра праррі 160 Кмлпрзрууії Укоаїлз (пноава ном лабурря
фзллмпрі Кмлпрзрууієы Укоаїлз) віг
3 емврля 1997 омку № 4-жн, агед
ндодгбафаєрщпя, цм «Кмлпрзрууія
Укоаїлз як Оплмвлзи Закмл гдоеавз
жа пвмєы ыозгзфлмы нозомгмы є
акрмк упралмвфмї вйагз, цм лайдезрщ
лаомгу.
Упралмвфа вйага нм віглмхдллы
гм рак жвалзт впралмвйдлзт вйаг є
ндовзллмы: пакд в Кмлпрзрууії Укоаїлз взжлалм нозлузн нмгійу гдоеавлмї вйагз ла жакмлмгавфу, взкмлавфу
і пугмву (фапрзла ндоха праррі 6) ра
взжлафдлм жапагз могаліжауії впралмвйдлзт вйаг, вкйыфлм жакмлмгавфмї.
Позилярря
Кмлпрзрууії
Укоаїлз
Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз мжлафайм,
цм у галмку взнагку упралмвфа вйага буйа жгіиплдла наойакдлрмк.
Закмлз є акракз впралмвйдлмї
Кмлпрзрууієы Укоаїлз жакмлмгавфмї
вйагз і, бійщхд рмгм, акракз єгзлмгм
могалу жакмлмгавфмї вйагз - Вдотмв-
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лмї Рагз Укоаїлз. Цд жукмвйыє їт
пубмогзлауіы віглмплм Кмлпрзрууії
Укоаїлз, ж фмгм кмела жомбзрз взплмвмк, цм лмокз фапрзлз н’ярмї
праррі 94 Кмлпрзрууії Укоаїлз цмгм
лабоалля фзллмпрі жакмлмк лд оаліхд
гля имгм мнубйікувалля лд кмеурщ
бурз віглдпдлі гм пакмї Кмлпрзрууії
Укоаїлз» [13 п. 59].
Іж ущмгм Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм Сугу номгйягаырщпя роз вкоаи
ваейзвзт взплмвкз, а пакд: нмндохд, Кмлпрзрууія Укоаїлз є акрмк
упралмвфмї вйагз, цм лайдезрщ лаомгу; нм-гоугд, упралмвфа вйага є ндовзллмы, і, нм-родрє, жакмлз є акракз
лзефмї ыозгзфлмї пзйз нм віглмхдллы гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, цм
жукмвйыє їт пубмогзлауіы ра пвігфзрщ ном оіжлзуы кіе упралмвфмы ра
жакмлмгавфмы вйагмы, а жвігпз кіе
Кмлпрзрууієы Укоаїлз ра жакмлакз
Укоаїлз.
Ражмк ж рзк, родба взжларз, цм
жажлафдлі Ріхдлля Кмлпрзрууіилмгм
Сугу Укоаїлз жукмвйдлі гвмякмы
нозомгмы влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, агед жгіглм нулкру 1
фапрзлз 1 пр. 85 Кмлпрзрууії Укоаїлз
гм нмвлмваедлщ Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз лайдезрщ влдпдлля жкіл гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз в кдеат і нмоягку, ндодгбафдлзт омжгіймк ХІІІ
Кмлпрзрууії Укоаїлз. А пр. 155 ра 156
омжгійу ХІІІ Кмлпрзрууії Укоаїлз
ндодгбафаырщ гва нмоягкз влдпдлля
жкіл, а пакд: 1) жакмлмномдкр ном
влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, коік омжгійу I «Загайщлі жапагз»,
омжгійу III «Взбмоз. Рдсдодлгук» і
омжгійу XIII «Влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз», нмндодглщм птвайдлзи бійщхіпры віг кмлпрзрууіилмгм
пкйагу Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз,
вваеаєрщпя нозилярзк, якцм ла лапрунліи фдогмвіи пдпії Вдотмвлмї Рагз
Укоаїлз жа лщмгм номгмймпувайм лд
кдлх як гві родрзлз віг кмлпрзрууіилмгм пкйагу Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз; 2) жакмлмномдкр ном влдпдлля
жкіл гм омжгійу I «Загайщлі жапагз»,
омжгійу III «Взбмоз. Рдсдодлгук» і
омжгійу XIII «Влдпдлля жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз» нмгаєрщпя гм Вдо-
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тмвлмї Рагз Укоаїлз Поджзгдлрмк
Укоаїлз абм лд кдлх як гвмка родрзлакз віг кмлпрзрууіилмгм пкйагу
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз і, жа укмвз
имгм нозилярря лд кдлх як гвмка
родрзлакз віг кмлпрзрууіилмгм пкйагу Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, жарвдогеуєрщпя впдукоаїлпщкзк одсдодлгукмк, якзи нозжлафаєрщпя Поджзгдлрмк Укоаїлз [14].
Бджжандодфлм, цм ракд нмймедлля лд є ймгіфлм мбґоулрмвалзк, агед
нозилярря Кмлпрзрууії Укоаїлз є
нодомгарзвмы упралмвфмї вйагз –
Укоаїлпщкмгм лаомгу, а влдпдлля
жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз в мглмку взнагку жгіиплыєрщпя жакмлмгавфмы вйагмы - Вдотмвлмы Рагмы
Укоаїлз, в ілхмку взкагає имгм жарвдогедлля упралмвфмы вйагмы –
Укоаїлпщкзк лаомгмк. Воатмвуыфз
взкйагдлд є пдлп влдпрз жкілз гм
Кмлпрзрууії Укоаїлз, буквайщлм
рйукафафз ра ґоулруыфзпщ ла фапрзлат 2 ра 3 пр. 5 Кмлпрзрууії Укоаїлз,
ндодгбафзвхз, цм ноавм нозикарз
ра влмпзрз жкілз гм Кмлпрзрууії
Укоаїлз лайдезрщ взкйыфлм Укоаїлпщкмку лаомгмві.
Бджжандодфлм, цм у ущмку номудпі мбмв’яжкмвм каырщ боарз уфапрщ
Вдотмвла Рага Укоаїлз, Поджзгдлр
Укоаїлз ра Кмлпрзрууіилзи Суг
Укоаїлз, айд гйя нмвлмуіллмпрі іплувалля упралмвфмї вйагз ра упралмвфзт нмвлмваедлщ Укоаїлпщкмгм лаомгу ноавм нозикарз Кмлпрзрууіы
Укоаїлз, жкілыварз, гмнмвлыварз,

взкйыфарз її мкодкі кмлпрзрууіилі
нмймедлля кає лайдеарз взкйыфлм
Укоаїлпщкмку лаомгу, абм имгм унмвлмваедлзк нодгправлзкак, ланозкйаг, Упралмвфзк Збмоак, Кмлпрзрууіиліи Рагі, які каырщ мрозкуварз уд
ноавм взкйыфлм хйятмк ноякмгм
вмйдвзявйдлля, рмбрм хйятмк впдукоаїлпщкмгм одсдодлгуку абм взбмоів
гм Упралмвфзт Збмоів, Кмлпрзрууіилмї Рагз рмцм.
Віглмплм одгйакдлрмвалзк у
Кмлпрзрууії Укоаїлз є упралмвфд
нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу
ла номвдгдлля жбмоів, кірзлгів, нмтмгів і гдкмлпроауіи, цм ндодгбафдлд
пр. 39 Кмлпрзрууії Укоаїлз.
Щд мглзк упралмвфзк нмвлмваедлляк Укоаїлпщкмгм лаомгу є ноавм
ла уфапрщ у жагайщлмгдоеавлзт ра
кіпудвзт взбмоат, у номудпі якзт
смокуырщпя нодгправлзущкі могалі
гдоеавз ра кіпудвмгм пакмвоягувалля.
Дм
упралмвфзт
нмвлмваедлщ
Укоаїлпщкмгм лаомгу лдмбтіглм віглдпрз ноавм ла номвдгдлля кіпудвзт
одсдодлгуків, цмноавга родба жоажу
е мбукмвзрз, цм уд кає кіпуд рмгі
кмйз ла лзт взоіхуырщпя нзралля
взжлафдлля абм жкілз мплмв езрря
рдозрмоіайщлмї гомкагз. Нанозкйаг,
рмгі кмйз взжлафаырщпя абм жкілыырщпя мплмвз езрря рдозрмоіайщлмї
гомкагз хйятмк утвайдлля абм жарвдогедлля праруру рдозрмоіайщлмї
гомкагз.
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Кмймгіи О. А. Упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпькмгм лаомгу
Наукмва прарря нозпвяфдла гмпйігедллы ракзт нмлярщ як упралмвфа вйага ра
упралмвфі нмвлмваедлля, омжгйялурм їт жагайщлу пурліпрщ ра жкіпр, псмокуйщмвалм
нмлярря, мжлакз ра взмкодкйдлм лаибійщх ваейзві упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу.
Кйюфмві пймва: упралмвфа вйага, упралмвфі нмвлмваедлля, упралмвфзи гмгмвіо,
упралмвфі жбмоз, упралмвфі нмвлмваедлля Укоаїлпщкмгм лаомгу.

Кмймгзи А. А. Уфодгзрдйьлыд нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм лаомга
Науфлая прарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ракзт нмлярзи как уфодгзрдйщлая
вйапрщ з уфодгзрдйщлшд нмйлмкмфзя, оаппкмродла зт мбцая пуцлмпрщ з пмгдоеалзд,
псмокуйзомвалш нмлярзд, нозжлакз з вшгдйдлш лазбмйдд ваелшд уфодгзрдйщлшд
нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм лаомга.
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Кйюфдвыд пймва: уфодгзрдйщлая вйапрщ, уфодгзрдйщлшд нмйлмкмфзя, уфодгзрдйщлши гмгмвмо, уфодгзрдйщлмд пмбоалзд, уфодгзрдйщлшд нмйлмкмфзя Укоазлпкмгм
лаомга.

Kolodiy A. Constituent powers of the Ukrainian people
The scientific article is devoted to the study of such concepts as the constituent
power and the constituent powers, their general essence and content are considered, the
notions, features and the most important constituent powers of the Ukrainian people are
formulated.
Key words: constituent power, constituent powers, founding treaty, constituent
assembly, constituent powers of the Ukrainian people.
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Двосторонні міжнародні договори у
системі джерел права соціального
забезпечення в умовах сьогодення
Оогаліжауія ра номвдгдлля в
Укоаїлі пмуіайщлзт одсмок, які гдкйаоуырщ унмвлмваедлі вйаглі ілпрзрууії ріплм нмв’яжалі іж омжвзркмк
лмвірлщмгм жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджндфдлля. Поз ущмку, уоатмвуыфз пупнійщлу жлафзкіпрщ пмуіайщлзт одсмок, їт пноякмваліпрщ ла
нмпзйдлля дсдкрзвлмпрі пзпрдкз
пмуіайщлзт ноав [1, п. 17-18], рм ваейзвмгм жлафдлля лабуваырщ нзралля уоатувалля кіелаомглмгм гмпвігу, ноакрзкз ілхзт гдоеав цмгм
омжбугмвз пуфаплмї кмгдйі пмуіайщлмгм жабджндфдлля [2, п. 537-540].
Сйіг вігжлафзрз, цм гдкйаоувалля
проардгії омжвзрку Укоаїлз ла гмйуфдлля гм пвірмвмгм пніврмваозпрва
жапвігфує нмвагу лахмї гдоеавз гм
кіелаомглмгм ноава, віоліпрщ лахмї
гдоеавз пвмїк кіелаомглм-ноавмвзк
жмбмв’яжалляк, які номгмймхуырщпя
мбмв’яжкмвзкз гм взкмлалля нмояг
іж лауімлайщлзк жакмлмгавпрвмк, ра
ном нмвагу гм лмок кіелаомглмгм
ноава ра в ндвліи кіоі гаырщ вігнмвігі ла нзралля цмгм ноакрзфлмгм
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жапрмпувалля нмймедлщ кіелаомглзт
гмгмвмоів в Укоаїлі ра їт пніввіглмхдлля ж фзллзк жакмлмгавпрвмк
Укоаїлз [3, п. 41]. Опмбйзвмї жлафзкмпрі лабуваырщ кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз у
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля в
укмват пщмгмгдлля, кмйз вігбуваєрщпя пкйаглзи номудп ілрдгоауії лахмї
гдоеавз гм кіелаомглмї і, жмкодка,
євомндипщкмї пнійщлмрз. За ракзт
мбправзл гвмпрмомллі кіелаомглі
гмгмвмоз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля нмкйзкалі: нм-ндохд, смокуварз гвмпрмомллі кіелаомглмноавмві віглмпзлз Укоаїлз ра ілхзт
гдоеав у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; нм-гоугд, смокуварз кіелаомглм-ноавмві кдталіжкз ноавмвмгм
одгуйывалля віглмпзл у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; нм-родрє,
пнозярз жатзпру ноав гомкагял
Укоаїлз ра, вігнмвіглм ілмждклмї
гдоеавз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; нм-фдрвдорд, пнозярз омжвзрку влуроіхлщмгм жакмлмгавпрва у
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.

Двосторонні міжнародні договори у системі джерел права соціального . . .
Дмодфлм лагмймпзрз, цм кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз нмпігаырщ
кйыфмвд кіпуд у пзпрдкі гедодй ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля як бажзп
омжвзрку влуроіхлщмгм жакмлмгавпрва [4, п. 113-118]. Сйіг жауваезрз, цм
жа пвмєы пурры, кіелаомглзи гмгмвіо Укоаїлз пноякмвалзи ла водгуйывалля кіелаомглм-ноавмвзт віглмпзл ілмждклмї гдоеавз абм ілхмгм
пуб'єкра кіелаомглмгм ноава, ра одгйакдлруєрщпя кіелаомглзк ноавмк,
лджайделм віг рмгм, кіпрзрщпя гмгмвіо в мглмку фз гдкійщкмт нмв'яжалзт кіе пмбмы гмкукдлрат, і лджайделм віг имгм кмлкодрлмгм лаикдлувалля (гмгмвіо, угмга, кмлвдлуія, накр, номрмкмй рмцм). За жкіпрмк Кмлпрзрууії Укоаїлз (пр. 9)
«фзллі кіелаомглі гмгмвмоз, жгмга ла
мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз».
Поз ущмку, «укйагдлля кіелаомглзт
гмгмвмоів, які пундодфарщ Кмлпрзрууії
Укоаїлз, кмейзвд йзхд ніпйя влдпдлля вігнмвіглзт жкіл гм Кмлпрзрууії Укоаїлз». Такме, Оплмвлзи Закмл Укоаїлз (пр. 46) впралмвйыє, цм
«гомкагялз каырщ ноавм ла пмуіайщлзи жатзпр, цм вкйыфає ноавм ла
жабджндфдлля їт у оажі нмвлмї, фапркмвмї абм рзкфапмвмї вроарз ноауджгарлмпрі, вроарз гмгувайщлзка, бджомбірря ж лджайделзт віг лзт мбправзл, а
ракме у праомпрі ра в ілхзт взнагкат, ндодгбафдлзт жакмлмк» [5]. Сдодг мплмвмнмймелзт мпмбйзвмпрди
кіелаомглзт гмгмвмоів кмела лажварз рд, цм вмлз пноякмвалі ла жабджндфдлля ноав ра пвмбмг йыгзлз, у
рмку фзпйі пмуіайщлзт. Закмл Укоаїлз «Пом мплмвз пмуіайщлмї жатзцдлмпрі ілвайігів в Укоаїлі» [6] ндодгбафає, цм мпмбз ж ілвайігліпры в
Укоаїлі вмймгіырщ упієы нмвлмрмы
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт, нмйірзфлзт,
мпмбзпрзт ноав і пвмбмг, жакоінйдлзт
Кмлпрзрууієы Укоаїлз, жакмлакз
Укоаїлз ра кіелаомглзкз гмгмвмоакз, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз.
В укмват пщмгмгдлля ваейзвмгм
жлафдлля лабуваырщ гвмпрмомллі кі-

елаомглі гмгмвмоз Укоаїлз ж ілхзкз
гдоеавакз у кмлрдкпрі акрзвіжауії
пмуіайщлзт одсмок, у рмку фзпйі взомбйдлля кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ноава ла пмуіайщлзи жатзпр
ра ілхзт нмв’яжалзт іж лзк ноав, жмкодка: 1) вмлз нмкйзкалі омжвзварз
пнівомбірлзурвм Укоаїлз ж ілхзкз
гдоеавакз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; 2) вмлз гмжвмйяырщ жайуфарз кмлпроукрзвлзи гмпвіг ілхзт
гдоеав; 3) вмлз є фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва; 4) пнозяырщ
нігвзцдллы дсдкрзвлмпрі, гієвмпрі ра
гмпрунлмпрі пзпрдкз пмуіайщлзт ноав
гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ жа
кмогмлмк. Ражмк іж рзк, пщмгмглі
ноакрзка укйагдлля Укоаїлмы гвмпрмомлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля лд
кає праймгм, фіркм взжлафдлмгм таоакрдоу як пкйагмва кіелаомглмгм пмуіайщлмгм наорлдопрва.
Опмбйзвмї акруайщлмпрі номбйдкарзка цмгм акрзвіжауії гвмпрмомллщмгм кіелаомглм-ноавмвмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля гмгає лдмбтігліпрщ нмгйзбйдлля
пнівноауі лахмї гдоеавз ра ЄС. Як
вігмкм, цд 27.06.2014 о. Укоаїлмы
буйм укйагдлм Угмгу ном апмуіауіы
кіе Укоаїлмы, ж мглієї прмомлз, ра
Євомндипщкзк Смыжмк, Євомндипщкзк пніврмваозпрвмк ж армклмї длдогії і їтлікз гдоеавакз-фйдлакз, ж
ілхмї прмомлз [7], [8]. Рдайіжауія уієї
Угмгз жукмвйыє пкйаглзи номудп
вжаєкмгії Укоаїлз ж мкодкзкз гдоеавакз фйдлакз ЄС у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Щд мглзк ваейзвзк фзллзкмк нмпзйдлля гвмпрмомллщмгм кіелаомглм-ноавмвмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз є лдмбтігліпрщ пзпрдклмгм одсмокувалля жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджндфдлля ніг внйзвмк кіелаомглмгм гмпвігу, лапакндодг, жаоубіелмгм гмпвігу.
Мдрмы лаукмвмї праррі є лаукмвмрдмодрзфлд гмпйігедлля пурлмпрі,
мжлак
гвмпрмомлліт кіелаомглмноавмвзт гмгмвмоів Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз ра ланояків їт ікнйд-
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кдлрауії у лауімлайщлд жакмлмгавпрвм
Укоаїлз в укмват пщмгмгдлля. У
ыозгзфліи
йірдоаруоі
жажлафдла
номбйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя
у ноауят ракзт вфдлзт-ыозпрів
як:
В. М. Алгоіїв, Н. Б. Бмймріла,
С. Я. Ваведлфук,
В. С. Вдлдгікрмв,
С. В. Вдлдгікрмв, С. В. Взхлмвдущка,
Т. З. Гдоапзків, І. В. Зуб, І. П. Жзгайкіл, М. І. Ілхзл,
В. Л. Кмпрык,
С. С. Луках, А. Р. Мауык, В. П. Мдйщлзк, П. Д. Пзйзндлкм, С. В. Пмнмв,
С. М. Позйзнкм, О. І. Помудвпщкзи,
С. М. Сзлфук, Б. І. Срахків, О. В. Тзцдлкм, Н. М. Хурмоял,
Г. І. Чалзхдва, М. М. Шукзйм, Л. П. Шукла,
В. І. Щдобзла, О. М. Яомхдлкм ра
іл. У кмлрдкпрі гмпйігеувалмї рдкарзкз, пйіг лагмймпзрз, цм номбйдкарзка гедодй ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля, уоатмвуыфз кмлпроукрзвлі
лаукмві гмкрозлайщлі нмжзуії узт ра
ілхзт вфдлзт, лабуває лмвірлщмгм
ваейзвмгм жлафдлля як пкйагмва угмпкмлайдлля ноавмвмгм одгуйывалля
віглмпзл у пмуіайщліи псдоі. Ражмк іж
рзк, пуфаплзи дран могаліжауії ра
номвдгдлля в Укоаїлі пмуіайщлзт
одсмок, жабджндфдлля їт нмжзрзвлмї
пноякмвалмпрі у ланоякку нмкоацдлля езрря кмелмї йыгзлз, взкагає жа лдмбтіглд нмпзйдлля увагз гм
кіелаомглмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз, у рмку фзпйі фдодж нозжку укйагдлля гвмпрмомлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Цд гмжвмйзрщ жлафлм нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ ра гієвіпрщ іплуыфмї кмгдйі пмуіайщлмгм жабджндфдлля[9].
Напакндодг, ваорм нігкодпйзрз,
цм гвмпрмомллі кіелаомглі гмгмвмоз
Укоаїлз пноякмвалі ла: 1) взкмлалля
нмймедлщ мплмвмнмймелзт кіелаомглм-ноавмвзт ра лауімлайщлзт акрів
жакмлмгавпрва ном ноава йыгзлз;
2) омжвзваырщ ра кмлкодрзжуырщ кіелаомглі пмуіайщлі пралгаорз; 3) жабджндфуырщ гієві кдталіжкз гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз ноава ла
пмуіайщлд жабджндфдлля ра ілхзт
нмв’яжалзт іж лзк ноав гомкагял
Укоаїлз, які ноауыырщ жа кмогмлмк;
4) пнозяырщ угмпкмлайдллы ноавмвм-
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гм прарупу мпмбз у псдоі пмуіайщлмгм
жабджндфдлля; 5) кмеурщ кмлкодрзжуварзпя ла нігправі лмокарзвлмноавмвзт акрів – акрів влуроіхлщмгм
жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджндфдлля.
Закмл Укоаїлз «Пом кіелаомглі
гмгмвмоз Укоаїлз» [10] впралмвйыє,
цм кіелаомглзи гмгмвіо Укоаїлз –
укйагдлзи у нзпщкмвіи смокі ж ілмждклмы гдоеавмы абм ілхзк пуб'єкрмк кіелаомглмгм ноава, якзи
одгуйыєрщпя кіелаомглзк ноавмк,
лджайделм віг рмгм, кіпрзрщпя гмгмвіо в мглмку фз гдкійщкмт нмв'яжалзт кіе пмбмы гмкукдлрат, і лджайделм віг имгм кмлкодрлмгм лаикдлувалля (гмгмвіо, угмга, кмлвдлуія, накр, номрмкмй рмцм). Пмгіблі
нігтмгз жлатмгярщ пвіи взоаж у гмкрозлі роугмвмгм ноава ра ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля [11, п. 71-75], [4,
п. 113-118]. У ыозгзфліи йірдоаруоі
кіелаомглзи гмгмвіо роакруєрщпя як
угмга кіе Укоаїлпщкмы гдоеавмы, цм
взпрунає нмпдодглзкмк вмйі укоаїлпщкмгм лаомгу ра гдоеавакз, кіелаомглзкз могаліжауіякз ра ілхзкз
пуб’єкракз кіелаомглмгм ноава, цм
одгуйыє віглмпзлз кіе лзкз ра нмомгеує вжаєклі ноава ра мбмв’яжкз
цмгм
нодгкдра
кмлпрзрууіилмноавмвмгм одгуйывалля, лапакндодг
цмгм ноав і пвмбмг йыгзлз ра гомкагялзла [12, п. 12]. Такме вфдлі омжгйягаырщ кіелаомглзи гмгмвіо як
гмкмвйдліпрщ гвмт абм бійщхд гдоеав, цм кіпрзрщ лмокз ном впралмвйдлля, жкілу абм нознзлдлля ноав і
мбмв'яжків у віглмпзлат кіе лзкз
[13, п. 14]. Такі рвдогедлля жапйугмвуырщ ла увагу, номрд вмлз лд воатмвуырщ мпмбйзвмпрди мжлак кіелаомглмгм гмгмвмоу, якзи укйагаєрщпя ла
гвмпрмомлліи мплмві у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.
Ваорм вігжлафзрз, цм укйагдлля
кіелаомглмгм гмгмвмоу Укоаїлз – гії
цмгм ніггмрмвкз рдкпру кіелаомглмгм гмгмвмоу, имгм нозилярря, впралмвйдлля имгм аврдлрзфлмпрі, нігнзпалля кіелаомглмгм гмгмвмоу ра
лагалля жгмгз ла имгм мбмв'яжкмвіпрщ
гйя Укоаїлз. Щд мглієы ваейзвмы
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озпмы кіелаомглзт гмгмвмоів є лаявліпрщ пндузсіфлмї номудгуоз укйагдлля, взкмлалля ра нознзлдлля.
Закмл Укоаїлз «Пом кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз» (пр. 8) впралмвйыє,
цм жгмга Укоаїлз ла мбмв'яжкмвіпрщ
гйя лдї кіелаомглмгм гмгмвмоу кмед
лагаварзпя
хйятмк
нігнзпалля,
оарзсікауії, жарвдогедлля, нозилярря гмгмвмоу, нозєглалля гм гмгмвмоу.
Згмга Укоаїлз ла мбмв'яжкмвіпрщ гйя
лдї кіелаомглмгм гмгмвмоу кмед лагаварзпя и ілхзк хйятмк, ном якзи
гмкмвзйзпя прмомлз. Вмглмфап, оарзсікауія кіелаомглзт гмгмвмоів
Укоаїлз жгіиплыєрщпя хйятмк нозилярря жакмлу ном оарзсікауіы,
лдвіг'єклмы фапрзлмы якмгм є рдкпр
кіелаомглмгм гмгмвмоу.
Такме
кіелаомглі
гмгмвмоз
Укоаїлз таоакрдозжуырщпя пндузсіфлмы номудгуомы гмрозкалля ра взкмлалля. Так, нм-ндохд, фзллі кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз нігйягаырщ пукйіллмку гмрозкаллы Укоаїлмы вігнмвіглм гм лмок кіелаомглмгм ноава; нм-гоугд, жгіглм ж нозлузнмк пукйіллмгм гмрозкалля кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїла взпрунає жа рд, цмб и ілхі прмомлз кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз лдутзйщлм
взкмлувайз пвмї жмбмв'яжалля
жа
узкз гмгмвмоакз; нм-родрє, кіліпрдопрва ра ілхі удлроайщлі могалз взкмлавфмї вйагз, Рага кіліпроів Аврмлмклмї Рдпнубйікз Козк, ілхі могалз гдоеавлмї вйагз, гм вігалля
якзт віглдпдлі нзралля, цм одгуйыырщпя кіелаомглзкз гмгмвмоакз
Укоаїлз, жабджндфуырщ гмрозкалля і взкмлалля жмбмв'яжалщ, вжярзт
жа кіелаомглзкз гмгмвмоакз коаїлз,
прдеарщ жа жгіиплдлляк ноав, які
взнйзваырщ ж ракзт гмгмвмоів гйя
Укоаїлз, і жа взкмлалляк ілхзкз
прмомлакз кіелаомглзт гмгмвмоів
Укоаїлз
їтліт жмбмв'яжалщ; нмфдрвдорд, жагайщлзи лагйяг жа взкмлалляк кіелаомглзт
гмгмвмоів
Укоаїлз, в рмку фзпйі и ілхзкз їт
прмомлакз, жгіиплыє Міліпрдопрвм
жакмогмллзт пноав Укоаїлз; нм-н’ярд,
фзллі кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз,
жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт лагала

Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз, є фапрзлмы лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва
і жапрмпмвуырщпя у нмоягку, ндодгбафдлмку гйя лмок лауімлайщлмгм
жакмлмгавпрва; нм-хмпрд, якцм кіелаомглзк гмгмвмомк Укоаїлз, якзи
лабоав фзллмпрі в упралмвйдлмку
нмоягку, впралмвйдлм ілхі ноавзйа,
ліе рі, цм ндодгбафдлі у вігнмвіглмку акрі жакмлмгавпрва Укоаїлз,
рм жапрмпмвуырщпя ноавзйа кіелаомглмгм гмгмвмоу.
Дмодфлм вігжлафзрз, цм Укоаїлмы укйагдлм лзжку гвмпрмомлліт
кіелаомглзт гмгмвмоів у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля, які пноякмвалі
ла ілрдгоауіы лахмї гдоеавз гм кіелаомглмгм пмуіайщлмгм номпрмоу, нмпзйдлля кдталіжків одайіжауії, гаоалрувалля ра ноавмвмї мтмомлз ноава
ла пмуіайщлзи жатзпр ра ілхзт
нмв’яжалзт іж лзк ноав. Укоаїлмы
укйагдлм кіелаомглі гмгмвмоз у
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля іж
Ларвіипщкмы Рдпнубйікмы, Сймваущкмы Рдпнубйікмы, Кмомйівпрвмк Іпналія, Лзрмвпщкмы Рдпнубйікмы, Чдпщкмы Рдпнубйікмы рмцм. Укйагдла
Угмга кіе Укоаїлмы ра Кмомйівпрвмк
Іпналія ном пмуіайщлд жабджндфдлля
[14] пноякмвала ла вжаєклд баеалля омжвзварз і нмгйзбйыварз гоуелі віглмпзлз кіе мбмка коаїлакз
ра лдмбтіглмпрі одгуйыварз пнівомбірлзурвм у гайужі пмуіайщлмгм жабджндфдлля. У Угмгі ндодгбафдлм, цм
вмла бугд нмхзоыварзпя ла ноауівлзків, які є гомкагялакз Дмгмвіолзт Срмоіл, фйдлів їтліт пікди, а
ракме бугд жапрмпмвуварзпщ гм фйдлів
пікди ноауівлзка, які є гомкагялакз мглієї ж Дмгмвіолзт Срмоіл,
лджайделм віг гомкагялпрва галмгм
ноауівлзка, якцм рійщкз віл нігнагав ніг гіы жакмлмгавпрва мглієї ж
Дмгмвіолзт Срмоіл. Ражмк іж рзк,
Угмга мтмнйыварзкд мпіб, які каырщ
праруп біедлуів жгіглм іж Ждлдвпщкмы
Кмлвдлуієы віг 28 йзнля 1951 омку
ра Помрмкмймк віг 31 піфля 1967 омку, а ракме мпіб бдж гомкагялпрва,
які номезваырщ ла рдозрмоії мглієї ж
Дмгмвіолзт Срмоіл, і фйдлів їтліт
пікди вігнмвіглм гм Кмлвдлуії віг 28
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вдодпля 1954 омку [15]. Поз ущмку,
уя Угмга ндодгбафає, цм ноауівлзкз
- гомкагялз мглієї ж Дмгмвіолзт
Срмоіл, які жаикайзпя роугмвмы гіяйщліпры ла укмват лаику абм е ілгзвігуайщлмы роугмвмы гіяйщліпры ла
рдозрмоії ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз,
бугурщ нігнагарз ніг гіы жакмлмгавпрва гоугмї Дмгмвіолмї Срмомлз ла
укмват, оівлзт ж ноауівлзкакз галмї
Срмомлз, якцм уієы Угмгмы лд ндодгбафдлм ілхд. За жкіпрмк уієї Угмгз кмела ж Дмгмвіолзт Срмоіл взнйафуварзкд
жаілрдодпмвалзк мпмбак, які номезваырщ ла рдозрмоії
ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз, ндодгбафдлу гмнмкмгу вігнмвіглм гм пвмгм
жакмлмгавпрва, якцм уієы Угмгмы лд
ндодгбафдлм ілхд, а пакд: а) гмнмкмга, взжлала Дмгмвіолзкз Срмомлакз
ла
мплмві жакмлмгавпрва
вігнмвіглм гм уієї Угмгз, лд кмед
пкмомфуварзпя, жкілыварзпя, нознзлярзпя фз жарозкуварзпя в оажі,
кмйз ндлпімлдо фз мпмба, яка кає
ноавм ла її мрозкалля, жлатмгзрщпя
фз номезває ла рдозрмоії ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз, а взнйарз номвмгярщпя ла рдозрмоії уієї Дмгмвіолмї
Срмомлз; б) гмнмкмга, нозжлафдла
мглієы ж Дмгмвіолзт Срмоіл гомкагялак ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз, які
номезварзкурщ ла рдозрмоії родрщмї
коаїлз, пнйафуварзкурщпя їк ндохмы
Срмомлмы ла рзт ед укмват, цм і
гомкагялак пвмєї гдоеавз, які номезваырщ в родріи коаїлі. Такме гмодфлм лагмймпзрз, цм ла ноауівлзків,
які нігнагаырщ ніг гіы уієї Угмгз, нмхзоыєрщпя взкйыфлм гія жакмлмгавпрва рієї Дмгмвіолмї Срмомлз,
ла рдозрмоії якмї вмлз жгіиплыырщ
роугмву гіяйщліпрщ, якцм уієы Угмгмы лд ндодгбафдлм ілхд. Поз жабджндфдллі ілхзкз взгакз гмнмкмгз,
лд ндодгбафдлзкз у праррі цмгм мб'єкрзвлмї псдоз жапрмпувалля уієї Угмгз, бугд жапрмпмвуварзпщ жакмлмгавпрвм Дмгмвіолмї Срмомлз, ніг гіы
якмгм нігнагає ноауівлзк.
На нігправі Дмгмвмоу кіе Укоаїлмы ра Ларвіипщкмы Рдпнубйікмы у
гайужі пмуіайщлмгм жабджндфдлля[16]
ндодгбафдлм, цм Срмомлз лагаырщ ла
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пвмїи рдозрмоії нмпріилм номезваыфзк абм ноауыыфзк гомкагялак
ілхмї Срмомлз, а ракме фйдлак їт
пікди, лджайделм віг їт гомкагялпрва, мглакмві ноава жі пвмїкз
гомкагялакз, як прмпмвлм нмхзодлля ла лзт жакмлмгавпрва, рак і
прмпмвлм ноав ла пмуіайщлд жабджндфдлля. Поз ущмку, жакмлмгавпрвм
Срмоіл, якд мбкдеує взнйару ндлпіи і
гмнмкмг йзхд ж нозфзлз номезвалля мпмбз жа кдеакз рдозрмоії
Срмомлз, лд нмхзоыєрщпя ла мпіб,
які нмпріилм номезваырщ ла рдозрмоії ілхмї Дмгмвіолмї Срмомлз. Оглак,
жажлафдлі укмвз лд нмхзоыырщпя ла
гмнмкмгз нм бджомбірры ра пікдилі
гмнмкмгз, а ракме ла гдоеавлі гмнмкмгз пмуіайщлмгм жабджндфдлля в
Ларвіипщкіи Рдпнубйіуі.
На нігправі Угмгз кіе Укоаїлмы
ра Епрмлпщкмы Рдпнубйікмы у псдоі
пмуіайщлмгм жабджндфдлля [17] ндодгбафдлм, цм вмла жапрмпмвуєрщпя гм
мпіб, ла якзт нмхзоыєрщпя абм нмхзоываймпщ жакмлмгавпрвм вігнмвіглмї Срмомлз, жажлафдлд у праррі
2 уієї Угмгз. Поз ущмку, мпмбак, ла
якзт нмхзоыєрщпя гія уієї Угмгз, які
номезваырщ ла рдозрмоії мглієї жі
Срмоіл,
лагаырщпя вігнмвіглм гм
жакмлмгавпрва уієї Срмомлз ракі е
ноава ла гмнмкмгу, ндлпіы, вігхкмгувалля, і у лзт взлзкаырщ ракі е
мбмв'яжкз, як і у гомкагял уієї Срмомлз. Такме жажлафдлмы Угмгмы взжлафдлм, цм якцм уієы Угмгмы лд
ндодгбафдлм ілхд, рм жа мгзл і рми
пакзи ндоімг проатмвмгм праеу лд
лагаєрщпя і лд жбдоігаєрщпя ноавм ла
мрозкалля мпмбмы гдкійщкмт мглмрзнлзт ндлпіи, вігхкмгувалля, гмнмкмгз. Якцм уієы Угмгмы лд ндодгбафдлм ілхд, рм ла мпмбу, яка
жгіиплыє роугмву гіяйщліпрщ
ла
рдозрмоії
мглієї
Срмомлз, нмхзоыєрщпя жакмлмгавпрвм рієї Срмомлз, гд жгіиплыєрщпя роугмва гіяйщліпрщ, лджайделм віг рмгм, ла рдозрмоії якмї Срмомлз мпмба номезває.
Такме в Угмгі жажлафдлм, якцм ноавм ла ндлпіы взлзкає ла нігправі
жакмлмгавпрва мглієї Срмомлз бдж
уоатувалля проатмвмгм праеу, ла-
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бурмгм ла нігправі
жакмлмгавпрва
ілхмї Срмомлз, рм вігнмвігла Срмомла нозжлафає ндлпіы рійщкз жа
проатмвзи прае, лабурзи ла нігправі пвмгм жакмлмгавпрва, лджайделм
віг номезвалля ла рдозрмоії мглієї іж
Срмоіл.
Такзк фзлмк, кйыфмва омйщ у пзпрдкі гедодй ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля лайдезрщ гвмпрмомллік
кіелаомглзк гмгмвмоак Укоаїлз, ж
мгйягу ла лапрунлд: нм-ндохд, ракі
гмгмвмоз омжвзваырщ пнівомбірлзурвм ра наорлдопрвм Укоаїлз ж ілхзкз
гдоеавакз у пмуіайщліи псдоі; нмгоугд, вмлз пнозяырщ омжвзрку кіелаомглм-ноавмвмгм одгуйывалля у
псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля; нмродрє, вмлз каырщ ноімозрдр нм віглмхдллы гм акрів влуроіхлщмгм жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджндфдлля ра прзкуйыырщ їт омжвзрмк;
нм-фдрвдорд, вмлз ндодгбафаырщ кдталіжкз одайіжауії, гаоалрувалля ра
ноавмвмї мтмомлз пмуіайщлзт ноав
гомкагял Укоаїлз, які ноауыырщ жа
кмогмлмк.
В укмват омжхзодлля лауімлайщлмгм ра кіелаомглмгм озлків ноауі,
нмпзйдлзт номудпів жмвліхлщмї роугмвмї кігоауії, гвмпрмомллі кіелаомглі гмгмвмоз Укоаїлз пномкмелі омжвзварз дсдкрзвлі кмгдйі пнівомбір-

лзурва лахмї гдоеавз іж ілхзкз
гдоеавакз у псдоі пмуіайщлмгм жабджндфдлля.
Пдопндкрзвлзкз ланоякакз угмпкмлайдлля гвмпрмомллщмгм кіелаомглмгм пнівомбірлзурва Укоаїлз ж ілхзкз гдоеавакз у гайужі пмуіайщлмгм жабджндфдлля є лапрунлі: 1) нмпзйдлля кдталіжків укйагдлля кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз ж гдоеавакз ж якзкз каєкм пнійщлзи кмогмл; 2) нмпзйдлля кдталіжків укйагдлля кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз ж мкодкзкз гдоеавакз-фйдлакз
ЄС; 3) пноякувалля кіелаомглзт
гмгмвмоів ла жабджндфдлля взпмкмгм
оівля пмуіайщлзт гаоалріи ра пралгаорів; 4) жвдолурз увагу кмкндрдлрлзт
могалів ла лдмбтігліпрщ укйагдлля
вігнмвіглзт гмгмвмоів ла фіркзи, номжмоіи, жомжукійіи мплмві; 5) нмпзйдлля кдталіжків кмлірмозлгу гмрозкалля
кіелаомглзт
жмбмв’яжалщ
Укоаїлз ра ілхзт гдоеав у псдоі
пмуіайщлмгм жабджндфдлля; 6) нмпзйдлля кдталіжків цмгм ікнйдкдлрауії
кіелаомглзт гмгмвмоів Укоаїлз у
лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ном пмуіайщлд жабджндфдлля; 7) нмгйзбзрз
ноакрзку омж’яплдлщ цмгм гії кіелаомглзт гмгмвмоів у псдоі пмуіайщлмгм
жабджндфдлля.
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Мдйьлзк О. Я. Двмпрмомллі кіелаомглі гмгмвмоз у пзпрдкі гедодй ноава пмуіайьлмгм жабджндфдлля в укмват пьмгмгдлля
У уіи лаукмвіи праррі гмпйігеуырщпя лаукмвм-рдмодрзфлі апндкрз цмгм пурлмпрі, мпмбйзвмпрди гвмпрмомлліт кіелаомглзт гмгмвмоів у пзпрдкі гедодй ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Нагмймхуєрщпя ла рмку, цм бажзпмк ракзт гмгмвмоів є лмокз
Кмлпрзрууії Укоаїлз, а ракме сулгакдлрайщлзт кіелаомглм-ноавмвзт акрів у псдоі
пмуіайщлмгм жабджндфдлля. Вігжлафаєрщпя кйыфмва омйщ гвмпрмомлліт кіелаомглзт
гмгмвмоів Укоаїлз ж омжвзрку влуроіхлщмгм лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва ном пмуіайщлд жабджндфдлля, жатзпр пмуіайщлзт ноав. Зомбйдлі взплмвкз ра номнмжзуії.
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Двосторонні міжнародні договори у системі джерел права соціального . . .
Кйюфмві пймва: пмуіайщлд жабджндфдлля; ноавм ла пмуіайщлд жабджндфдлля;
гедодйа ноава пмуіайщлмгм жабджндфдлля; кіелаомглзи гмгмвіо; гвмпрмомлліи кіелаомглзи гмгмвіо; влуроіхлє жакмлмгавпрвм ном пмуіайщлд жабджндфдлля.

Мдйьлзк О. Я. Двупрмомллзд кдегулаомглыд гмгмвмоы в пзпрдкд зпрмфлзкмв
ноава пмузайьлмгм мбдпндфдлзя в пдгмгляхлзт упймвзят
В ърми лауфлми прарщд зппйдгуырпя лауфлм-рдмодрзфдпкзд апндкрш мрлмпзрдйщлм
пуцлмпрз, мпмбдллмпрди гвупрмомллзт кдегулаомглшт гмгмвмомв в пзпрдкд зпрмфлзкмв ноава пмузайщлмгм мбдпндфдлзя. Пмгфдокзвадрпя, фрм бажзпмк ракзт гмгмвмомв
явйяырпя лмокш Кмлпрзруузз Укоазлш, а ракед сулгакдлрайщлшт кдегулаомглмноавмвшт акрмв в псдод пмузайщлмгм мбдпндфдлзя. Оркдфадрпя кйыфдвая омйщ гвупрмомллзт кдегулаомглшт гмгмвмомв Укоазлш нм оажвзрзы влуродллдгм лаузмлайщлмгм жакмлмгардйщпрва м пмузайщлмк мбдпндфдлзз, жацзра пмузайщлшт ноав. Сгдйаллшд вшвмгш з нодгймедлзя.

Кйюфдвыд пймва: пмузайщлмд мбдпндфдлзд; ноавм ла пмузайщлмд мбдпндфдлзд;
зпрмфлзкз ноава пмузайщлмгм мбдпндфдлзя; кдегулаомглши гмгмвмо; гвупрмомллзи
кдегулаомглши гмгмвмо; влуродллдд жакмлмгардйщпрвм м пмузайщлмк мбдпндфдлзз.

Melnik O. Bilateral international treaties in the system of sources of social
welfare in the present
In this scientific article are researched theoretical and theoretical aspects concerning
the essence, peculiarities of bilateral international treaties in the system of sources of
social security law. It is emphasized that the basis of such agreements is the norms of the
Constitution of Ukraine, as well as fundamental international legal acts in the field of
social security. The key role of Ukraine's bilateral treaties on the development of
domestic national legislation on social security, protection of social rights is noted.
Conclusions and suggestions are made.

Key words: social security; the right to social security; sources of social security
law; international agreement; bilateral international treaty; domestic law on social
security.
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УДК 349.4

Законодавче забезпечення планування
земель в Україні
Об'єкрзвлі дкмлмкіфлі, пмуіайщлі,
гдоеавлм-ноавмві жкілз, які вігбуваырщпя в укоаїлпщкмку пупнійщпрві
уномгмве мпралліт омків у псдоі
одсмокувалля віглмпзл вйаплмпрі ла
ждкйы, жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі
гійялкз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм і
лдпійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля, у псдоі гдоеавлмгм і пакмвояглмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл в укмват гдудлроайіжауії вйагз і гдодгуйяуії нігнозєклзущкмї
гіяйщлмпрі ра омжхзодлля ждкдйщлмї
ыозпгзкуії могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля і оаг мб’єглалзт рдозрмоіайщлзт гомкаг (ОТГ) жукмвйыырщ
гм лдмбтіглмпрі номвдгдлля лаукмвмгм алайіжу пуфаплмгм пралу, іплуыфзт
рдлгдлуіи і ндопндкрзв жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ
оіжлзт кардгмоіи ра взкмозпралля
ждкдйщлзт гійялмк ла оіжлзт ноавмвзт рзруйат, мтмомлз ждкдйщ ла оівлі
рдозрмоіи пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт оаг, а ракме рдозрмоіи ОТГ,
оаимлів ра мкодкзт одгімлів. Пмродба в угмпкмлайдллі ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва в фапрзлі нйалувалля ждкдйщ нмяплыєрщпя лапакндодг рзк,
цм в пуфаплзт укмват лмокз фзллмгм ЗК Укоаїлз, кіпрмбугівлмгм, дкмймгіфлмгм жакмлмгавпрва лд жабджндфуырщ улівдопайщлмпрі і нмвпыглмпрі
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нйалувалля ждкдйщ як мглмгм ж кйыфмвзт нозлузнів ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, жакоінйыырщ оіжлі ыозгзфлі кмгдйі нйалувалля ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
і лдпійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля у кдеат і жа кдеакз лапдйдлзт нулкрів, нм-оіжлмку жакоінйыырщ взкмгз цмгм нігправ і нмоягку
лабурря ноав ла ждкдйщлі гійялкз у
кдеат і жа кдеакз лапдйдлзт нулкрів, жабугмвз рдозрмоіи, лд ужгмгеуырщпя ж лмокакз ілвдпрзуіилмгм,
агоаолмгм, узвійщлмгм ра ілхмгм жакмлмгавпрва в фапрзлі жайуфдлля
ілвдпрзуіи у мпвмєлля ждкдйщлзт
гійялмк гйя нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, каырщ ілхі ыозгзфлі гдсдкрз.
За ракзт мбправзл номбйдкарзфлзк
є жапрмпувалля лмок ждкдйщлмгм ра
нмєглалмгм ж лзк ілхмгм жакмлмгавпрва у ноакрзуі взоіхдлля нзралщ
цмгм жабджндфдлля гмпруну сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб гм ждкдйщлзт
гійялмк,
взжлафдлля
ждкдйщлмї
ыозпгзкуії могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля у номудпі мб'єглалля рдозрмоіайщлзт гомкаг, жайуфдлля ілвдпрзуіи, взоіхдлля ждкдйщлзт пнмоів, впралмвйдлля кде агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт мгзлзущ, смокувалля лауімлайщлмї дкмймгіфлмї
кдодеі, взоіхдлля пмуіайщлзт ном-

Законодавче забезпечення планування земель в Україні
рзпрмялщ і кмлсйікрів цмгм ждкйі,
рдозрмоіи гомкаг, гаоалрувалля жакмллмпрі і ноавмнмоягку у ждкдйщлзт
віглмпзлат ла кіпудвмку оівлі. Віграк лаукмвд гмпйігедлля мкодпйдлзт
номбйдк кає як рдмодрзфлі рак і
нозкйаглд жлафдлля.
В укоаїлпщкзт гмкрозлат ждкдйщлмгм, агоаолмгм, дкмймгіфлмгм ноава нзралля жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ гмпйігеувайзпщ оіжлзкз аврмоакз вігнмвіглм
гм мкодпйдлмї аврмоакз кдрз і жавгалщ лаукмвмгм нмхуку, ла мплмві
фмгм омбзйзпщ рдмодрзфлі взплмвкз і
ноакрзфлі одкмкдлгауії цмгм угмпкмлайдлля ждкдйщлмгм, кіпрмбугівлмгм ра ілхмгм жакмлмгавпрва ж
нзралщ нйалувалля ждкдйщ і рдозрмоіи. У ущмку жв’яжку жлафлзи лаукмвзи ілрдодп пралмвйярщ ноауі ракзт
вфдлзт як В. І. Алгодиудв, Г. І. Байык, А. Г. Бмбкмва, Д. В. Бупуимк,
А. П. Гдрщкал,
Н. Ю. Гайщфзлпщка,
С. В. Єйщкіл, І. В. Іглардлкм, Н. Л. Ійщїла, Т. Г. Кмвайщфук, Т. О Кмвайдлкм,
М. О. Кмвайщфук, О. М. Кмврул,
Д. М. Сраомпрдлкм, П. Ф. Куйзлзф,
Р. І. Маоупдлкм, А. М. Міомхлзфдлкм,
В. Л. Мулрял,
В. В. Нмпік,
В. І. Сдкфзк, В. М. Поавгык, А. І. Ріндлкм, М. В. Шуйщга ра ілхі вфдлі.
Ужагайщлдлм кмела взмкодкзрз
мплмвлі ланоякз лаукмвзт гмпйігедлщ, у якзт у рмку фз ілхмку апндкрі омжгйягаырщпя нзралля і номбйдкз жакмлмгавфмгм жабджндфдлля
нйалувалля ждкдйщ ла кіпудвмку,
одгімлайщлмку і лауімлайщлмку оівлят, а пакд: а) нйалувалля рдозрмоіи
як сулкуія гдоеавлмгм уноавйілля у
псдоі взкмозпралля і мтмомлз ждкдйщ
[1, п. 15-27]; б) нйалувалля як сулкуія гдоеавлмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл у озлкмвзт укмват [2,
п. 349-357]; в) як пкйагмва могаліжауіилм-ноавмвзт жатмгів агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлмгм упромы [3, п. 7073]; г) як сулкуімлайщлм-ноавмвд
жабджндфдлля смокувалля і омжвзрку
нмпдйдлпщкмї кдодеі [4, п. 224-227, 5,
п. 50-59]; г) як мплмва смокувалля
лауімлайщлмї дкмймгіфлмї кдодеі [6,
п. 67-74].

Вмглмфап в укоаїлпщкіи лаууі ждкдйщлмгм ноава лд буйм номвдгдлм
кмкнйдкплмгм і пзпрдклмгм гмпйігедлля двмйыуії, пралу, рдлгдлуіи і
ндопндкрзв жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ у кдталіжкі
ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт
віглмпзл, а віграк жайзхаырщпя лаукмвм лд гмвдгдлзкз кмейзві ыозгзфлі кмгдйі нйалувалля ждкдйщ і рдозрмоіи в пуфаплзт укмват, у якзт буйз
б взжлафдлі мплмвмнмймелі жапагз
нйалувалля ждкдйщ ра рдозрмоіи,
мкодпйдлі мб'єкрз, пуб’єкрз і жкіпр
нйалувалля ждкдйщ у кдеат рдозрмоіи, ілпрзрууіилм-сулкуімлайщлд жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ ра
ілхі ноавмві, кіпрмбугівлі, дкмймгіфлі,
пмуіайщлі апндкрз нйалувалля ждкдйщ.
З мгйягу ла мкодпйдлі рдмодрзфлі
і ноакрзфлі номбйдкз нйалувалля
ждкдйщ ра пуфаплзи прал лаукмвзт
омжомбмк кдра уієї праррі нмйягає у
рмку абз омжкозрз двмйыуіы, пуфаплзи прал, рдлгдлуії і ндопндкрзвз
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ у кдталіжкі ноавмвмгм
одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл і ла
уіи мплмві псмокуйыварз рдмодрзфлі
взплмвкз ра ноакрзфлі одкмкдлгауії
жа рдкмы гмпйігедлля.
Пмфзлаыфз ж гоугля 1990 омку в
Укоаїлі буйм нозилярм фзкайм жакмлмгавфзт і лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, пноякмвалзт ла жабджндфдлля
нйалувалля ждкдйщ у укмват одсмокувалля ждкдйщлзт віглмпзл. Сзпрдклзи алайіж нозилярзт у оіжлі омкз
номвдгдлля ждкдйщлмї одсмокз ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва гмжвмйяє взжлафзрз гдкійщка дранів смокувалля
ра омжвзрку жакмлмгавпрва ж нзралщ
нйалувалля у псдоі взкмозпралля
ждкдйщ, жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі
гійялкз, гдоеавлмгм одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл, оауімлайщлмгм
взкмозпралля і мтмомлз ждкдйщ.
У ндохзт жакмлат, нозилярзт у
1990-1991 омкат, буйз жакйагдлі ноавмві мплмвз нйалувалля у псдоі взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ ж кдрмы омжбугмвз лмвмї дкмлмкіфлмї
пзпрдкз ла мплмві нйыоайіжку смок
вйаплмпрі і гмпнмгаоывалля, лапакнд-
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одг, у пійщпщкмку гмпнмгаопрві, жаномвагедлля озлкмвзт віглмпзл у
дкмлмкіку, жкілу жагайщлзт жапаг
уноавйілля лаомглзк гмпнмгаопрвмк.
Так, ланозкйаг, у пр. 11 жакмлу Укоаїлпщкмї РСР «Пом дкмлмкіфлу пакмпріиліпрщ Укоаїлпщкмї РСР» віг 03
пдонля 1990 омку [7] ндодгбафаймпщ,
цм гдоеавлд уноавйілля дкмлмкікмы
нмвзллм жабджндфзрз нмпрунмвзи
ндодтіг гм озлкмвмї дкмлмкікз, омжомбку, сілалпувалля ра одайіжауіы
жагайщлмлауімлайщлзт номгоак, оауімлайщлі номнмоуії взкмозпралля лауімлайщлмгм гмтмгу, цм жабджндфуырщ
дсдкрзвлзи пмуіайщлзи і дкмлмкіфлзи омжвзрмк одпнубйікз, првмодлля
оівлзт кмейзвмпрди гйя омжвзрку
впіт смок нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі ра пвмбмгз у взбмоі кдрмгів гмпнмгаоывалля рмцм. За узк жакмлмк
оіхдлля могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля буйз мбмв’яжкмвзкз
гйя
впіт пуб’єкрів ла рдозрмоії оагз. З
нозилярряк ВР Укоаїлпщкмї РСР
Пмпралмвз «Пом ждкдйщлу одсмоку»
[8] ра ЗК Укоаїлпщкмї РСР віг 18
гоугля 1990 омку [9] впя ждкйя буйа
мгмймхдла мб’єкрмк ждкдйщлмї одсмокз, цм жукмвзйм гм лдмбтіглмпрі
нйалувалля ждкдйщ. Помрд у ндохіи
одгакуії ЗК Укоаїлпщкмї РСР нйалувалля ждкдйщ лд кайм мкодкмгм жакмлмгавфмгм взоаедлля і вігнмвіглм
ыозгзфлмгм жлафдлля у ноавмвмку
одгуйываллі ждкдйщлзт віглмпзл. У
ущмку жакмлі буйз жакоінйдлі йзхд
гдякі лмокарзвлі нмймедлля, які у
гдякіи кіоі кмела віглдпрз гм нйалувалля ждкдйщ ракзт кардгмоіи, як ждкйі лапдйдлзт нулкрів ра ждкйі пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм
нозжлафдлля.
Змкодка, у пр. 63-65 жагагалмгм ЗК
Укоаїлз буйм ндодгбафдлм, цм взкмозпралля ждкдйщ кіпр, пдйзц ра пій
кає жгіиплыварзпя вігнмвіглм гм
номдкрів нйаліомвкз і жабугмвз лапдйдлзт нулкрів і нйалів ждкдйщлмгмпнмгаопщкмгм упромы. Позфмку ракі
гмкукдлрз, а ракме Гдлдоайщлі нйалз
лапдйдлзт нулкрів ра птдкз номкзпймвзт вужйів, жгіглм пр. 15 жакмлу
УРСР «Пом мтмомлу лавкмйзхлщмгм
нозомглмгм пдодгмвзца» віг 25 фдов-
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ля 1991 омку [10], нмвзллі буйз жарвдогеуварзпщ кіпудвзкз оагакз.
Вмглмфап нйалувалля взкмозпралля
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля нмвзллм буйм жгіиплыварзпщ
в нмоягку ждкйдупромы хйятмк омжомбкз номглмжів гдоеавлмї і одгімлайщлмї номгоак взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ, пкйагалля птдк ждкйдупромы, омжомбку і жарвдогедлля номдкрів ждкйдупромы рмцм.
Навдгдлі взцд жакмлмгавфі нмймедлля цмгм нйалувалля ждкдйщ лд
буйз одайіжмвалі у ноакрзуі ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл,
мпкійщкз фдодж ніврмоа омку уди кмгдкп жакмлмк ВР Укоаїлз віг 13 бдоджля 1992 омку буйм взкйагдлм у
лмвіи одгакуії, номрд іпрмрлзт жкіл у
жакмлмгавфмку жабджндфдллі нйалувалля ждкдйщ лд вігбуймпщ і рмку в
мплмву нйалувалля взкмозпралля
ждкдйщ пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нозжлафдлля буйз нмкйагдлі номгоакз,
птдкз ра номдкрз ждкйдупромы, а ждкдйщ лапдйдлзт нулкрів – номдкрз
нйаліомвкз ра жабугмвз лапдйдлзт
нулкрів.
Паоайдйщлм ж омжомбкмы і нозилярряк ВР Укоаїлз ЗК Укоаїлз ра
ілхзт жакмлів ж нзралщ одгуйывалля
ждкдйщлзт віглмпзл буйм омжнмфарм
ніггмрмвку номдкрів жакмлів ж нзралщ
кіпрмбугувалля, мпкійщкз гйя взоіхдлля кмкнйдкпу нзралщ, нмв’яжалзт
ж ноавмвзк одезкмк ждкдйщ лапдйдлзт нулкрів, нозкіпщкзт жмл, взкмозпралля ждкдйщ ілхзт кардгмоіи лдгмпрарлщм буйм лмок ЗК Укоаїлз. Тмку
16 йзпрмнага 1992 омку ВР Укоаїлз
нозиляйа жакмл «Пом мплмвз кіпрмбугувалля» [11], у ндохіи одгакуії
якмгм лд ихймпя бджнмпдодглщм ном
нйалувалля як сулкуіы гдоеавлмгм
одгуйывалля віглмпзл у псдоі кіпрмбугувалля, а буйз жакоінйдлі нмймедлля цмгм номглмжувалля і номгоакувалля омжвзрку рдозрмоіи, омжомбку кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії, жмкодка Гдлдоайщлзт нйалів лапдйдлзт
нулкрів, а ракме ндодгбафаймпщ одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл вігнмвіглм гм ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва.
Поз ущмку у пр. 21 ущмгм жакмлу буйз

Законодавче забезпечення планування земель в Україні
впралмвйдлі ноавмві взкмгз і ноавзйа
цмгм взжлафдлля рдозрмоіи ра взкмозпралля ждкдйщ гйя кіпрмбугівлзт
нмродб вігнмвіглм гм кіпрмбугівлмї
гмкукдлрауії ра нйалів ждкдйщлмгмпнмгаопщкмгм упромы, взкмозпралля вйаплзкакз ждкйі і ждкйдкмозпрувафакз пвмїт ждкдйщлзт гійялмк гм
кмкдлру їт взйуфдлля (взкуну) гйя
кіпрмбугівлзт нмродб, ндодваелмгм
ноава пійщпщкзт, пдйзцлзт, кіпщкзт
оаг ла взкун ждкдйщ, бугівдйщ, пнмоуг, ндодгбафдлзт жарвдогедлмы кіпрмбугівлмы гмкукдлрауієы гйя омжвзрку лапдйдлзт нулкрів ра ілхзт
гомкагпщкзт нмродб рмцм. Як бафзкм,
у ущмку жакмлі вндохд взжлафаєрщпя
ыозгзфла нозомга нйалувайщлмї гіяйщлмпрі могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра ыозгзфлд жлафдлля омжомбйдлмї і жарвдогедлмї кіпрмбугівлмї
гмкукдлрауії, яка лагає ндодваелд
ноавм могалак кіпудвмгм пакмвоягувалля ла взкун ждкдйщлзт гійялмк
гйя гомкагпщкзт нмродб лапдйдлзт
нулкрів. Помрд у ЗК Укоаїлз ракзт
ноавзй лд буйм жакоінйдлм, влапйігмк
фмгм кіе узкз жакмлакз ж’явзйзпщ
кмйіжії, які уномгмве розваймгм фапу
іплувайз у ждкдйщлмку ра кіпрмбугівлмку жакмлмгавпрві і номгмвеуырщ
іплуварз и рдндо. У ракзт жакмлмгавфзт укмват могалз гдоеавлмї вйагз
ра кіпудвмгм пакмвоягувалля жгіиплывайз нйалувалля ждкдйщ нмоягку
ждкйдупромы вігнмвіглм гм лмок ЗК
Укоаїлз ра ілхзт жакмлів і нігжакмллзт лмокарзвлзт акрів.
З нозилярряк в фдовлі 1996 омку Кмлпрзрууії Укоаїлз омжнмфавпя
лмвзи дран смокуваллі жакмлмгавфмї
бажз гйя нйалувалля ждкдйщ, мпкійщкз у Оплмвлмку жакмлі гдоеавз буйз
жакоінйдлі мплмвмнмймелі жапагз ра
лмокарзвлі ікндоарзвз цмгм ноава
вйаплмпрі ла ждкйы Укоаїлпщкмгм
лаомгу, мтмомлз ждкйі як мплмвлмгм
лауімлайщлмгм багарпрва, гаоалрувалля ноава вйаплмпрі ла ждкйы гомкагялак, ыозгзфлзкз мпмбак і гдоеаві,
а ракме лмокарзвлі нмймедлля цмгм
нйалувалля ждкдйщ у кдеат рдозрмоії
Укоаїлз,
агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт мгзлзущ, взжлафдлля сулк-

уіи і нмвлмваедлщ могалів гдоеавлмї
вйагз і кіпудвмгм пакмвоягувалля у
псдоі нйалувалля рдозрмоіи, взкмозпралля і мтмомлз нозомглзт одпуопів
рмцм.
З кдрмы нмгмйалля жакмлмгавфзт
кмйіжіи у нйалуваллі взкмозпралля ра
мтмомлз ждкдйщ і ужгмгедлля лмок
жакмлу Укоаїлз «Пом мплмвз кіпрмбугувалля» ра ЗК Укоаїлз у йырмку
2000 омку ВР Укоаїлз нозиляйа жакмл «Пом нйалувалля і жабугмву рдозрмоіи» [12], у якмку буйз впралмвйдлі ноавмві, могаліжауіилі мплмвз
нйалувалля і жабугмвз ра ілхмгм взкмозпралля рдозрмоіи цмгм жабджндфдлля праймгм омжвзрку рдозрмоіи. У
ущмку жакмлі буйм псмокуйщмвалм
взжлафдлля нмлярря «рдозрмоія»,
«нйалувалля рдозрмоіи», «мб’єкрз
нйалувалля», «пуб’єкрз нйалувалля»,
жакоінйдлм мплмвлі жавгалля нйалувалля і жабугмвз рдозрмоіи, ндодгбафдлм могаліжауіы, смокз ра нмоягмк
нйалувалля рдозрмоіи ла жагайщлмгдоеавлмку, одгімлайщлмку і кіпудвмку
оівлят, взжлафдлм ноавмвзи одезк
жабугмвз рдозрмоіи ра жгіиплдлля
ноав ла ждкдйщлі гійялкз, жакоінйдлм
лмокарзвлд одгуйывалля жабугмвз
рдозрмоіи хйятмк омжомбкз одгімлайщлзт і кіпудвзт ноавзй жабугмвз,
впралмвйдлм нігправз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля жакмлмгавпрва у псдоі кіпрмбугувалля.
Наукмвм-рдмодрзфлзи алайіж жкіпру жакоінйдлзт у ущмку жакмлі ноавмвзт нозлузнів ра лмокарзвлзт
нмймедлщ цмгм нйалувалля і жабугмвз рдозрмоіи нмкажує, цм нозилярря
ракмгм жакмлу кмела омжуілыварз як
номгодпзвлзи комк у омжвзрку пзпрдкз ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт, дкмймгіфлзт, каилмвзт ра ілхзт
віглмпзл у кдеат і жа кдеакз лапдйдлзт нулкрів ла гдцм ілхзт кдрмгмймгіфлзт жапагат нмоівлялм ж
нозлузнакз і лмокакз фзллмгм ла
рми фап ЗК Укоаїлз цмгм жгіиплдлля
нйалувалля у ноавмвмку одгуйываллі
ждкдйщлзт віглмпзл ла мплмві нмгійу
ждкдйщ ла кардгмоії жа мплмвлзк уійщмвзк нозжлафдлляк хйятмк омжомбкз номглмжів, номгоак взкмозп-
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ралля і мтмомлз ждкдйщ, омжомбкз і
жарвдогедлля номдкрів ждкйдупромы.
Змкодка,
жа
узк
жакмлмк
мб’єкракз
нйалувалля взжлаырщпя
рдозрмоія Укоаїлз, рдозрмоії агкіліпроарзвлм-рдозрмоіайщлзт мгз лзущ
абм їт фапрзлз фз мкодкі ждкдйщлі
гійялкз. Поз ущмку рдозрмоія лд
мрмрмелыєрщпя іж ждкйды фз ждкдйщлзкз гійялкакз, як мб’єкракз пупнійщлзт ноавмвіглмпзл, а омжгйягаєрщпя
як фапрзла ждклмї нмвдотлі у взжлафдлзт кдеат (кмогмлат) ж вйапрзвзк
їи гдмгоасіфлзк нмймедлляк, нозомглзкз ра првмодлзкз гіяйщліпры йыгди укмвакз ра одпуопакз, а ракме ж
нмвіроялзк номпрмомк ра омжрахмвалзкз ніг лды лагоакз. Сакд рмку
нйалувалля рдозрмоіи буйм взжлафдлм у жакмлі як номудп одгуйывалля
взкмозпралля рдозрмоіи, якзи нмйягає у првмодллі ра вномвагедллі кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії, утвайдллі ра
одайіжауії вігнмвіглзт оіхдлщ. Цзк
жакмлмк ндодгбафаймпщ, цм пакд ла
мплмві нйалувалля рдозрмоії кайз б
взоіхуварзпщ жавгалля цмгм мбґоулрувалля омжнмгійу ждкдйщ жа уійщмвзк нозжлафдлляк ра взкмозпралля
рдозрмоіи гйя кіпрмбугівлзт нмродб,
мбґоулрувалля ра впралмвйдлля одезку
оауімлайщлмгм взкмозпралля
ждкдйщ ра жабугмвз рдозрмоіи, ла
якзт ндодгбафдла ндопндкрзвла кіпрмбугівла гіяйщліпрщ, взжлафдлля,
взйуфдлля (взкун) і лагалля ждкдйщлзт гійялмк гйя кіпрмбугівлзт нмродб ла мплмві кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк.
Вігнмвіглм гм праррі 3 жакмлу Укоаїлз «Пом нйалувалля і жабугмву рдозрмоіи», взйуфдлля (взкун) і лагалля ждкдйщлзт гійялмк гйя кіпрмбугівлзт нмродб нозикаырщпя в кдеат, взжлафдлзт жакмлмк вігнмвіглм
гм кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії жа
нмгмгедлляк ж пндуіайщлм унмвлмваедлзкз могалакз ж нзралщ кіпрмбугувалля ра аотірдкруоз.
Помрд лавдгдлі взцд лмокарзвлі
нознзпз жакмлу «Пом нйалувалля і
жабугмву рдозрмоіи» лд ужгмгеувайзпщ ж лмокакз фзллмгм ла рми фап
ЗК Укоаїлз, жа якзк впя ждкйя в кд-
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еат рдозрмоії Укоаїлз жа мплмвлзк
уійщмвзк нозжлафдлляк буйа нмгійдла ла пік кардгмоіи. Поз ущмку жгіглм
ф. 4 пр. 2 лажвалмгм жакмлу, віглдпдлля ждкдйщ гм вігнмвіглзт кардгмоіи і
ндодвдгдлля їт ж мглієї кардгмоії гм
ілхмї номвагзймпщ могалакз, які
нозикайз оіхдлля ном ндодгафу узт
ждкдйщ у вйапліпрщ абм лагалля їт
у кмозпрувалля, а в ілхзт взнагкат
- могалакз, які жарвдогеувайз номдкрз ждкйдупромы і нозикайз оіхдлля ном првмодлля мб'єкрів нозомгммтмомллмгм, мжгмомвфмгм, іпрмозкмкуйщруолмгм ра ілхмгм нозжлафдлля.
Пмоівлыыфз жкіпр лмокарзвлзт
взкмг жакмлу «Пом нйалувалля і жабугмву рдозрмоіи» іж жкіпрмк лмок
ЗК Укоаїлз цмгм нмгійу ждкдйщ ла
кардгмоії жа мплмвлзк уійщмвзк нозжлафдлляк лд ваекм нмбафзрз, цм ж
нозилярряк ндохмгм жакмлу лд буйз
упулурі жакмлмгавфі кмйіжії у ноавмвмку одгуйываллі нйалувалля взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ, лдгарзвлм внйзвайм ла взкмозпралля нозомглм-одпуоплмгм, йыгпщкмгм, дкмлмкіфлмгм, ілвдпрзуіилмгм ра ілхмгм
нмрдлуіайу рдозрмоіи.
У нозилярмку 25 емврля 2001 омку лмвмку ЗК Укоаїлз [13] жомбйдла
пномба упулурз іплуыфі жакмлмгавфі
кмйіжії цмгм нйалувалля взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ хйятмк жакоінйдлля лмокарзвлзт взкмг ном воатувалля кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії у
віглдпдллі ждкдйщ гм рієї фз ілхмї
кардгмоії вігнмвіглм гм мплмвлмгм
уійщмвмгм нозжлафдлля, взоіхдлля
нзралщ цмгм жгіиплдлля ноава вйаплмпрі ра ілхзт ноав ла ждкдйщлі гійялкз, жабджндфдлля оауімлайщлмгм взкмозпралля і мтмомлз ждкдйщ оіжлзт
кардгмоіи. Змкодка, у проукруоі ЗК
Укоаїлз буйм взмкодкйдлм гйаву 30
«Пйалувалля взкмозпралля ждкдйщ»,
лмокз якмї взжлафайз нмоягмк впралмвйдлля
кде
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзт мгзлзущ, а ракме
жакоінйывайз взкмгз цмгм нйалувалля взкмозпралля ждкдйщ ла мплмві
номгоак і номглмжів, нозомглмпійщпщкмгмпнмгаопщкмгм оаимлувалля,
взкмозпралля ждкдйщ лапдйдлзт нул-

Законодавче забезпечення планування земель в Україні
крів ла мплмві жмлувалля рдозрмоіи
пій, пдйзц, кіпр.
Офдвзглзк є рми сакр, цм ла
нмфарку 2002 омку ла жакмлмгавфмку
оівлі в Укоаїлі буйз жомбйдлі кмлкодрлі пномбз гдцм нм-лмвмку нігіирз гм ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл хйятмк жакоінйдлля
у лмокат жакмлів лмвзт жапаг, кдрмгів внйзву ла уфаплзків ждкдйщлзт
віглмпзл ж мгйягу жкілз у проукруоі і
таоакрдоі ждкдйщлзт віглмпзл жа лапйігкакз номвдгдлля ждкдйщлмї одсмокз. Помрд алайіж жкіпру лмок ілхзт
омжгійів ущмгм кмгдкпу, жмкодка, гйавз 31 «Здкйдупроіи» нмкажує, цм у
лмвмку ЗК Укоаїлз жакоінйыєрщпя
праоа кмлуднуія нйалувалля у псдоі
взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ оіжлзт кардгмоіи хйятмк омжомбкз і
жарвдогедлля ждкйдвнмояглмї гмкукдлрауії.
З мгйягу ла уі ра ілхі фзллзкз у
йырмку 2002 омку ВР Укоаїлз нозиляйа жакмл «Пом Гдлдоайщлу птдку
нйалувалля рдозрмоії Укоаїлз» [14].
У жарвдогедліи узк жакмлмк Гдлдоайщліи птдкі нйалувалля рдозрмоії
Укоаїлз буйм взжлафдлм мплмві ланояккз ра жатмгз цмгм нмгмйалля
лажвалзт лдгарзвлзт лапйігків у взкмозпраллі рдозрмоіи, цм лд кмед лд
внйзварз ла взжлафдлля ноавмвмгм
одезку ждкдйщ у кдеат рдозрмоії
Укоаїлз. Помрд у ЗК Укоаїлз вігпурлі лмокарзвлі нмймедлля, які б ндодгбафайз взкмлалля взкмг жакмлу
цмгм Гдлдоайщлмї птдкз нйалувалля
рдозрмоії Укоаїлз. Як бафзкм, жакоінйдла у ЗК Укоаїлз кмлуднуія нйалувалля взкмозпралля ждкдйщ жлмву
е ракз лд ужгмгеуєрщпя ж кмлуднуієы
нйалувалля рдозрмоіи у кдеат кмогмлів
Укоаїлз,
агкіліпроарзвлмрдозрмоіайщлзт мгзлзущ.
Пігрвдогедлляк пкажалмку кмед
бурз сакр нозилярря ВР Укоаїлз
жакмлу Укоаїлз «Пом ждкйдупроіи»
віг 22 роавля 2003 омку [15], у якмку
нйалувалля взкмозпралля ра мтмомлз
ждкдйщ кає жгіиплыварзпя ла мплмві
уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщ, рмбрм
взкмозпралля ждкдйщлмї гійялкз жа
нозжлафдлляк, взжлафдлзк ла нігпра-

ві гмкукдлрауії іж ждкйдупромы у
впралмвйдлмку жакмлмгавпрвмк нмоягку. Наукмвм-ноавмвзи алайіж жкіпру лмок ущмгм жакмлу нмкажує, цм
имгм лмокз лд ужгмгеувайзпщ іж фзллзк жакмлмк Укоаїлз «Пом нйалувалля і жабугмву рдозрмоіи» лд йзхд
у взкмгат цмгм нмоягку взжлафдлля
уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщлзт
гійялмк ж воатувалляк кіпрмбугівлмї
гмкукдлрауії, а и у фапрзлі смок
нйалувалля рдозрмоіи і ждкдйщ, взгів
нйалувайщлмї гмкукдлрауії ра її ыозгзфлмгм жлафдлля гйя взжлафдлля
ноавмвмгм одезку ждкдйщ, нйалувалля сулкуімлайщлмгм взкмозпралля
ждкдйщ в укмват номпрмомвмгм і гайуждвмгм нйалувалля рдозрмоіи. Абз
упулурз лажвалі лдгмйікз жакмлмгавпрва,
жакмлмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм якзт жакмлмгавфзт
акрів Укоаїлз цмгм пномцдлля нмоягку лабурря ноав ла ждкйы» віг
05 йзпрмнага 2009 омку гм ЗК Укоаїлз буйз влдпдлі жкілз і гмнмвлдлля,
вігнмвіглм гм якзт впралмвйдлля ра
жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля ждкдйщлзт гійялмк кає жгіиплыварзпя ж
воатувалляк кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії [16].
З кдрмы нмгмйалля жакмлмгавфзт
омжбіелмпрди у лмокарзвлмку жабджндфдллі нйалувалля ждкдйщ і рдозрмоіи у йырмку 2011 омку буйм нозилярм жакмл Укоаїлз «Пом одгуйывалля
кіпрмбугівлмї гіяйщлмпрі» [17], жа
якзк жакмл Укоаїлз «Пом нйалувалля і жабугмву рдозрмоіи» вроарзв
фзлліпрщ. У лмвмку жакмлі буйз жакоінйдлі ілхі жапагз нйалувалля рдозрмоіи, а ракме впралмвйдлі жабмомлз ла жгіиплдлля ноав ла ждкдйщлі
гійялкз жа вігпурлмпрі лдмбтіглмї
кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії. Поз ущмку нйалувалля рдозрмоіи ла кіпудвмку оівлі жгіиплыєрщпя хйятмк омжомбйдлля ра жарвдогедлля гдлдоайщлзт нйалів лапдйдлзт нулкрів, нйалів
жмлувалля рдозрмоіи, гдрайщлзт нйалів рдозрмоіи, їт млмвйдлля ра влдпдлля жкіл гм лзт. Згіглм н. 3 праррі
24 ущмгм жакмлу, у оажі вігпурлмпрі
нйалу жмлувалля абм гдрайщлмгм нйалу рдозрмоії, ндодгафа (лагалля) жд-

251

Публiчне право № 1 (29) (2018)
кдйщлзт гійялмк іж ждкдйщ гдоеавлмї
і кмкулайщлмї вйаплмпрі у вйапліпрщ
фз кмозпрувалля сіжзфлзк ра ыозгзфлзк мпмбак гйя кіпрмбугівлзт
нмродб жабмомляєрщпя. Такме жабмомляєрщпя жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля
ждкдйщлмї гійялкз, яка лд вігнмвігає
нйалу жмлувалля рдозрмоії ра/абм
гдрайщлмку нйалу рдозрмоії. Вмглмфап жа пр. 20 ЗК Укоаїлз впралмвйдлля і жкіла уійщмвмгм нозжлафдлля
ждкдйщ жгіиплыєрщпя жа номдкракз
ждкйдупромы цмгм їт вігвдгдлля в
нмоягку, ндодгбафдлмку ЗК Укоаїлз
ра жакмлмк Укоаїлз «Пом ждкйдупроіи». Пмоівляйщлзи алайіж жкіпру
лмокарзвлзт нмймедлщ лажвалзт
рощмт жакмлів нмкажує, цм у лзт жакоінйдлі оіжлі ыозгзфлі кмгдйі нйалувалля ждкдйщ вігнмвіглм гм мплмвлмгм уійщмвмгм нозжлафдлля жа номдкракз ждкйдупромы ра нйалувалля
сулкуімлайщлмгм взкмозпралля ждкдйщ ла мплмві кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії, цм лдгарзвлм внйзває ла взоіхдлля ноакрзфлзт нзралщ і номбйдк омжвзрку рдозрмоіи, жабугмвз
ждкдйщ у кдеат і жа кдеакз лапдйдлзт нулкрів, жгіиплдлля ноава гдоеавлмї і кмкулайщлмї вйаплмпрі ла
ждкйы рмцм.
З мгйягу ла іплуыфі лдгарзвлі рдлгдлуії у жакмлмгавфмку жабджндфдллі
нйалувалля ждкдйщ Уояг Укоаїлз
омжомбзв і вліп ла омжгйяг ВР Укоаїлз номдкр жакмлу Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм жакмлу Укоаїлз «Пом
одгуйывалля кіпрмбугівлмї гіяйщлмпрі» № 6403 віг 21 квірля 2017 омку
[18], у якмку жаномнмлмвалм лмву
кмлуднуіы нйалувалля ждкдйщ і рдозрмоіи ла мплмві номпрмомвмгм нйалувалля. Поз ущмку номпрмомвд нйалувалля номнмлуєрщпя омжгйягарз як
пукунліпрщ гіи могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ра взкмлавфмї вйагз
цмгм взжлафдлля рдозрмоіи гйя омжпдйдлля, кіпущ жапрмпувалля ноауі,
вігнмфзлку ра мжгмомвйдлля, іледлдолм-роалпнморлмї
ілсоапроукруоз,
ілхзт мб’єкрів хйятмк омжомбйдлля,
жарвдогедлля гмкукдлрауії ж номпрмомвмгм нйалувалля ра гмрозкалля її
оіхдлщ. Взкмгз гмкукдлрауії ж номп-
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рмомвмгм нйалувалля, номдкрлі оіхдлля, нйал жатмгів ж одайіжауії гмкукдлрауії ж номпрмомвмгм нйалувалля ла вігнмвіглмку оівлі, нмоягмк
одайіжауії оіхдлщ Гдлдоайщлмї птдкз є
мбмв’яжкмвзкз гйя взкмлалля впіка
пуб’єкракз кіпрмбугувалля.
Пмжзрзвлм пнозикаыфз лакагалля Уоягу Укоаїлз жкілзрз іплуыфі
жакмлмгавфі нмймедлля цмгм нйалувалля ждкдйщ і рдозрмоіи ла мплмві
номпрмомвмгм нйалувалля, ваорм жажлафзрз, цм влдпдлля жаномнмлмвалзт жкіл гм жакмлу «Пом одгуйывалля кіпрмбугівлмї гіяйщлмпрі» лд взоіхує пзпрдклмї номбйдкз цмгм нйалувалля ждкдйщ жа мплмвлзк уійщмвзк нозжлафдлляк вігнмвіглм гм взкмг фзллмгм ЗК Укоаїлз ра сулкуімлайщлмгм взкмозпралля ждкдйщ ла
мплмві номпрмомвмгм нйалувалля рдозрмоіи. Тмку вбафаєрщпя жа гмуійщлд
у ущмку жакмлмномдкрі ндодгбафзрз
мглу ыозгзфлу кмгдйщ нйалувалля
ждкдйщ лд йзхд гйя кіпрмбугівлмї
гіяйщлмпрі, а и гйя ілхзт нмродб дкмлмкіфлмгм, дкмймгіфлмгм, пмуіайщлмгм,
гдкмгоасіфлмгм, мжгмомвфмгм, нозомглм-жанмвіглмгм ра ілхмгм таоакрдоу.
Рджыкуыфз, кмела жомбзрз жагайщлзи взплмвмк ном рд, цм ж номгмймхдлляк ждкйі мб’єкрмк ждкдйщлмї
одсмокз в Укоаїлі вігбуваймпщ нмпрунмвд смокувалля жакмлмгавпрва ж
нзралщ нйалувалля рдозрмоіи, ждкдйщ оіжлзт кардгмоіи, лмокз якзт
жакоінйывайз оіжлі ноавмві кмгдйі
жгіиплдлля нйалувалля ла кмелмку
драні ждкдйщлмї одсмокз. В одромпндкрзвлмку нйалі жакмлмгавфд жабджндфдлля нйалувалля рдозрмоіи і
взкмозпралля ра мтмомлз ждкдйщ вігнмвіглм гм кіпрмбугівлмї гмкукдлрауії, птдк нйалувалля рдозрмоіи і номдкрів ждкйдупромы жгіиплываймпщ у
гдкійщка дранів, кмелзи ж якзт таоакрдозжуєрщпя пвмїкз мпмбйзвмпрякз.
Помвдгдлзи лаукмвзи алайіж пуфаплмгм пралу жакмлмгавфмгм жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ нмкажує, цм
у фзллмку ждкдйщлмку і кіпрмбугівлмку жакмлмгавпрві жакоінйдлі ноавмві кмгдйі нйалувалля ждкдйщ і нйалувалля рдозрмоіи, які лд жабджндфуырщ

Законодавче забезпечення планування земель в Україні
улівдопайщлмпрі нйалувалля у псдоі
взкмозпралля ждкдйщ і лд првмоыырщ
єглмпрі у нігтмгат гм жабджндфдлля
жгіиплдлля ноав ла ждкйы ра ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл.
Віграк нмродбуырщ нмгайщхмгм
лаукмвмгм нмхуку рдмодрзфлі і ноакрзфлі нзралля цмгм жакмлмгавфмгм
жабджндфдлля нйалувалля ждкдйщ в
укмват гдудлроайіжауії вйаглзт су-

лкуіи у псдоі гдоеавлмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, у жгіиплдллі ноав ла ждкдйщлі гійялкз, у
ноавмвмку одгуйываллі ждкдйщлзт
віглмпзл, номвдгдллі пзпрдкарзжауії
і кмгзсікауії кіпрмбугівлмгм і ждкдйщлмгм жакмлмгавпрва ж воатувалляк
взкмг і жмбмв’яжалщ вігнмвіглм гм
Угмгз ном апмуіимвалд фйдлпрвм
Укоаїлз у ЄС.
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Уцанмвпька О. І. Закмлмгавфд жабджндфдлля нйалувалля ждкдйь в Укоаїлі
Рмжгйягаырщпя рдмодрзфлі і ноакрзфлі номбйдкз жакмлмгавфмгм жабджндфдлля
нйалувалля ждкдйщ у кдталіжкі ноавмвмгм одгуйывалля ждкдйщлзт віглмпзл, омжкозваєрщпя двмйыуія, пуфаплзи прал і ндопндкрзвз омжвзрку жакмлмгавпрва ж нзралщ нйалувалля ждкдйщ ла мплмві номпрмомвмгм нйалувалля рдозрмоіи.

Кйюфмві пймва: нйалувалля ждкдйщ, нйалувалля рдозрмоіи, кіпрмбугівла гмкукдлрауія, уійщмвд нозжлафдлля ждкдйщ, номпрмомвд нйалувалля, жакмлмгавфд жабджндфдлля, ждкйдупроіи.

злд

Уцанмвпкая О. И. Закмлмгардйьлмд мбдпндфдлзд нйалзомвалзя ждкдйь в Укоа-

Раппкарозваырпя рдмодрзфдпкзд з ноакрзфдпкзд номбйдкш жакмлмгардйщлмгм
мбдпндфдлзя нйалзомвалзя ждкдйщ в кдталзжкд ноавмвмгм одгуйзомвалзя ждкдйщлшт
мрлмхдлзи, оапкошвадрпя ъвмйыузя, пмводкдллмд пмпрмялзд з ндопндкрзвш оажвзрзя
жакмлмгардйщпрва нм вмномпак нйалзомвалзя ждкдйщ ла мплмвд номпроалпрвдллмгм
нйалзомвалзя рдоозрмози.

Кйюфдвыд пймва: нйалзомвалзд ждкдйщ, нйалзомвалзд рдоозрмози, гоагмпромзрдйщлая гмкукдлраузя, удйдвмд зпнмйщжмвалзд ждкдйщ, номпроалпрвдллмд нйалзомвалзд, жакмлмгардйщлмд мбдпндфдлзд, ждкйдупромипрвм.

Uschapovska O. Legislative support of land planning in Ukraine
The theoretical and practical problems of legislative provision of land planning in the
mechanism of legal regulation of land relations are considered, evolution, the current state
and prospects of development of legislation on land planning on the basis of spatial
planning of territories are revealed.

Key words: planning of land, planning of territories, urban planning documentation,
purposeful use of land, spatial planning, legislative provision, land management.

254

Медична реформа в Україні: право, політика, мораль

Катерина Тараненко,
аспірантка кафедри публічного права
Чернівецького національного університету
імені Ю. Федьковича

УДК 347.74

Принцип стабільності податкового
законодавства як форма податковоправового патерналізму
Срарря 4 Пмгаркмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз жакоінйыє мплмвлі жапагз
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз,
а пакд: жагайщліпрщ мнмгаркувалля,
оівліпрщ упіт нйарлзків ндодг жакмлмк, лдгмнуцдлля бугщ-якзт номявів
нмгаркмвмї гзпкозкілауії, лдвігвмомрліпрщ лапралля взжлафдлмї жакмлмк
вігнмвігайщлмпрі у оажі нмоухдлля
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, ноджукнуія ноавмкіолмпрі оіхдлщ нйарлзка
нмгарку, сіпкайщла гмпрарліпрщ, пмуіайщла пноавдгйзвіпрщ, дкмлмкіфліпрщ
мнмгаркувалля, лдироайщліпрщ мнмгаркувалля, прабійщліпрщ, оівлмкіоліпрщ
ра жоуфліпрщ пнйарз, єгзлзи нігтіг гм
впралмвйдлля нмгарків ра жбмоів [1].
Позлузнз нмгаркмвмгм ноава, жакоінйдлі у пр. 4 Пмгаркмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз, як мплмвмнмймела смока
нмгаркмвм-ноавмвмгм
нардолайіжку,
лаибійщх фіркм ра нмпйігмвлм взоаеаырщ ігдмймгіы мнмгаркувалля сіпкайщлмї гдоеавз. Ражмк вжярі вмлз
урвмоыырщ єгзлу пзпрдку ноавмвзт
лафай драрзпрпщкмї гмкрозлз мнмгаркувалля. Вмлз нмкйзкалі нозтмварз
драрзпрпщку пноякмваліпрщ нмгаркм-

вмгм ноава ра лмпярщ жгдбійщхмгм
ігдмймгіфлзи таоакрдо. Ражмк ж рзк у
кмлкодрліи нмгаркмвм-ноавмвіи пзруауії вмлз кмеурщ впрунарз у гіайдкрзфлу пундодфліпрщ кіе пмбмы, влуроіхлщм кмлсйікруварз мгзл ж мглзк,
ввмгяфз нйарлзка нмгарків в мкалу
цмгм їт пноавелщмгм нозжлафдлля. В
гіиплмпрі галі нозлузнз жабджндфуырщ одайіжауіы ілрдодпів гдоеавз.
Позлузнз нмжзрзвлмгм нмгаркмвмгм ноава гдоеавз – уд її пмуімкуйщруолі кмгз, жа гмнмкмгмы якзт сіпкайщла гдоеава роалпйыє пмуіуку
пвмї упралмвкз, мплмвмнмймелі кдпдгеі цмгм її е нмгаркмвмгм ноава ра
вмйі уієї е гдоеавз у нмгаркмвмку
ноаві. Рмжхзсоувавхз уі кмгз, вігоажу е гіжлаєхпя ном вігнмвіглі нмгаркмвм-ноавмві пзглайз и упралмвкз
пмуіуку ж бмку сіпкайщлмї гдоеавз у
псдоі нмжзрзвлмгм нмгаркмвмгм ноава
нйарлзкак нмгарків ра квілрдпдлуіы
жкіпру узт пзглайів. Позлузнз нмгаркмвмгм 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 мплмвмнмймелзт смок нмгаркмвм-ноавмвмгм
нардолайіжку сіпкайщлмї гдоеавз
«омжкмгуварз» ракі е «мплмвлі жапагз
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва» уієї е
гдоеавз.
Позлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва як смока нмгаркмвм-ноавмвмгм нардолайіжку нмродбує ндохмфдогмвмї увагз, мпкійщкз
нмоухдлля ноавзй ввдгдлля в гіы
лмвзт нмгарків ра жбмоів, жкілз дйдкдлрів іплуыфзт, а ракме номудгуоз
їт агкіліпроувалля пнозяє нмгйзбйдллы лдвзжлафдлмпрі нмгаркмвмгм
жакмлмгавпрва і, як лапйігмк, имгм
лддсдкрзвлмпрі, а ракме лдпномкмелмпрі нмгаркмвмгм нйалувалля нйарлзкакз нмгарків.
Фдлмкдл
нмгаркмвм-ноавмвмгм
нардолайіжку ла галзи фап лаибійщх
гйзбмкм ра нмпйігмвлм гмпйігзйа
Р. О. Гавозйык. Вмла жомбзйа мбґоулрмвалзи взплмвмк, цм нардолайіжк лд номпрм нозракаллзи нмгаркмвмку 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 алайіжувайз уієї номбйдкз и ілхі вфдлі
ыозпрз – сілалпзпрз. А бдж жлалля
смок номяву нмгаркмвм-ноавмвмгм
нардолайіжку лдкмейзвм имгм омжніжлаварз у жагайщлмку капзві пупнійщлзт явзц ра вфаплм взомбйярз
жатмгз гйя тмфа б фапркмвмї имгм
лдироайіжауії ра номрзгії имку як
сдлмкдлу, в мплмві пвмїи гдпроукрзвлмку [2, п. 245].
Окодкі апндкрз номбйдкз прабійщлмпрі 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 нозлузну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгаврпва як смокз нмгакмвмноавмвмгм нардолайіжку ра мпмбйзвмпрди имгм одайіжауії у нмгаркмвмноавмвіи гіиплмпрі.
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Пігнулкрмк 4.1.9 нулкру 4.1 праррі 4 ПК Укоаїлз жакоінйдлм нозлузн
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, вігнмвіглм гм якмгм жкілз гм
бугщ-якзт дйдкдлрів нмгарків ра жбмоів лд кмеурщ влмпзрзпя ніжліх як жа
хіпрщ кіпяуів гм нмфарку лмвмгм быгедрлмгм ндоімгу, в якмку бугурщ
гіярз лмві ноавзйа ра правкз. Пмгаркз ра жбмоз, їт правкз, а ракме нмгаркмві нійщгз лд кмеурщ жкілыварзпя
номрягмк быгедрлмгм омку [1].
Напноавгі жакоінйдла у нмгаркмвм-ноавмвіи гмкрозлі Укоаїлз взкмга
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва є пурм гдкйаоарзвлмы ра в ндодваеліи бійщхмпрі лд взкмлуєрщпя, а
нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм
жакмлмгавпрва, цм ндодкмлйзвм гмвдйз Р. О. Гавозйык [3] ра Д. О. Гдркалудв [4], в укоаїлпщкзт одайіят є
пкмоіхд жакоінйдлмы в жакмлі коієы
нйарлзків нмгарків, ліе одайщлм гіыфмы ноавмвмы лмокмы. Рдромпндкрзвлзи нмгйяг ла жакмлмрвмофу ноакрзку в гайужі мнмгаркувалля нмкажує,
як цмомку ж кмкдлру нозилярря Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз жкілз гм
лщмгм влмпярщпя нмпнітмк, іж нмоухдлляк упіт промків ра взкмг ном
прабійщліпрщ нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва. Чапмвзи номкіемк кіе нозилярряк жакмлів ном влдпдлля жкіл гм
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра лабоалляк лзкз фзллмпрі лагрм кайзи.
Віл лд гає жкмгз нйарлзкак нмгарків
мжлаимкзрзпя іж жкілакз і нозвдпрз
пвмы гіяйщліпрщ у вігнмвігліпрщ гм
лмвзт взкмг нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, бійщхд рмгм, ракі жкілз озжзкуырщ жайзхзрзпя лднмкіфдлзкз, цм
ряглд жа пмбмы лдвзкмлалля нйарлзкакз нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва і, як
лапйігмк, палкуії ж бмку нмгаркмвзт
могалів.
Нд гаока Д. О. Гдркалудв лажзває 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 лмокарзвлмгм нознзпу ном прабійщліпрщ
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва взявйя-

Принцип стабільності податкового законодавства як форма . . .
єрщпя кмейзвзк фдодж рд, цм лмока
н. 4.1.9 пр. 4 ПК Укоаїлз псмокуйщмвала ракзк фзлмк, цм пубпралуіила
гдоеава ж йдгкіпры жлатмгзрщ хйятз
ыозгзфлмї квайісікауії жкіл гм нмгаркмвмгм жакмлу, нозилярзт ж нмоухдлляк н. 4.1.9 ПК Укоаїлз, ла пвмы
кмозпрщ в мбтіг нозлузну прабійщлмпрі. Нмока праррі н. 4.1.9 ПК Укоаїлз
впралмвйыє ноавзйм, лд ндодгбафаыфз бугщ-якзт лапйігків (в р. ф. палкуіи) у оажі имгм нмоухдлля [1].
Бійщх мбґоулрмвалд нмяплдлля
ущмгм сдлмкдлу гає Р. О. Гавозйык,
яка взвмгзрщ раку «йдгкіпрщ» гдоеавз у жкілі вйаплмгм нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва ж нмгаркмвмгм пувдодлірдру 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. Субпралуіила гдоеава узк нмвпыглм
кмозпруєрщпя. На уд вкажує нмймедлля н. 4 Пдодтіглзт нмймедлщ Закмлу
Укоаїлз № 1791 віг 20.12.16 о. «Пом
влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт
акрів Укоаїлз цмгм жабджндфдлля
жбайалпмвалмпрі быгедрлзт лагтмгедлщ у 2017 омуі» ном лджапрмпувалля в 2017 омуі гм нозилярзт оіхдлщ могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля ном впралмвйдлля кіпудвзт
нмгарків і жбмоів, які нозилярі ла
взкмлалля ущмгм Закмлу, взкмгз нігнулкру 4.1.9 нулкру 4.1 (нозлузн
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва – К.Т.) [7]. Тмбрм сакрзфлм жакмлмгавдущ пкапмвує гіы нозлузну
прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, якмку Пмгаркмвзи кмгдкп Укоаїлз пак ед лагав праруп мплмвмнмймелмї жапагз ущмгм жакмлмгавпрва, жа
гмнмкмгмы лмокз Пдодтіглзт нмймедлщ жвзфаилмгм жакмлу.
На лджакмлліпрщ жунзлдлля гії
нмгаркмвзт лмок в ракзи пнмпіб вкажує пзпрдклд рйукафдлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, якзи вкажує ла
ноімозрдрліпрщ вйаплд лмок нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва нм віглмхдллы гм
лмок ілхмгм жакмлмгавпрва, якд кмед
лакагарзпя одгуйыварз нмгаркмві

нзралля. Цд взнйзває жмкодка ж: нулкру 7.3. Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, якзи впралмвйыє, цм «бугщ-які
нзралля цмгм мнмгаркувалля одгуйыырщпя узк Кмгдкпмк і лд кмеурщ
впралмвйыварзпя абм жкілыварзпя
ілхзкз жакмлакз Укоаїлз, коік жакмлів, цм кіпрярщ взкйыфлм нмймедлля цмгм влдпдлля жкіл гм ущмгм
Кмгдкпу ра/ абм нмймедлля, які впралмвйыырщ вігнмвігайщліпрщ жа нмоухдлля лмок нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва»; 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 Кмгдкпмк, жапрмпмвуырщпя ноавзйа ущмгм
Кмгдкпу»; нулкру 5.2. Пмгаркмвмгм
кмгдкпу: «У оажі якцм нмлярря, рдокілз, ноавзйа ра нмймедлля ілхзт
акрів пундодфарщ нмлярряк, рдокілак,
ноавзйак ра нмймедлляк ущмгм Кмгдкпу, гйя одгуйывалля віглмпзл
мнмгаркувалля жапрмпмвуырщпя нмлярря, рдокілз, ноавзйа ра нмймедлля ущмгм Кмгдкпу»; нулкру 2.1 Пмгаркмвмгм кмгдкпу: «Зкіла нмймедлщ
ущмгм Кмгдкпу кмед жгіиплыварзпя
взкйыфлм хйятмк влдпдлля жкіл гм
ущмгм Кмгдкпу» [1].
З взцдлавдгдлзт нмймедлщ Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз взнйзває,
цм жапрмпмвуварз пйіг пакд лмокз
ПК Укоаїлз, а лд кмлсйікруыфі нмймедлля Закмлу Укоаїлз № 1791 віг
20.12.16 о. «Пом влдпдлля жкіл гм
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз
цмгм жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі
быгедрлзт лагтмгедлщ у 2017 омуі».
Оред, гйя уійди лаоатувалля ра
пнйарз нмгарків мплмвмнмймелд жлафдлля нмвзлдл карз рдкпр ПК Укоаїлз, і уд ймгіфлм, агед лавіцм номвмгзрз кмгзсікауіы нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, якцм вваеарз, цм ноавзйа
мнмгаркувалля і лагайі кмеурщ
ж’явзрзпя бугщ-гд. Така ноакрзка
жунзлдлля гії лмок Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз є кдрмгмймгіфлм тзблмы ра хкігйзвмы гйя ноакрзкз од-
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гуйывалля нмгаркмвм-ноавмвзт віглмпзл, мпкійщкз сакрзфлм лагає сіпкайщліи гдоеаві лдмбкдедлу вйагу
жкілыварз лмокз Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз фз жунзлярз їтлы гіы ла
вйаплзи омжпуг, кдоуыфзпщ лдмбкдедлзк гдоеавлзк ілрдодпмк.
Нмокарзвлд гдкйаоувалля нозлузну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва іж сакрзфлзк лдвзкмлалляк 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 Закмлмк Укоаїлз «Пом влдпдлля жкіл гм
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів
Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмокз»
віг 28 гоугля 2014 о., цм лабув фзллмпрі 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 Укоаїлз цмгм жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі быгедрлзт лагтмгедлщ у 2016 омуі» [9] ра у 2016 омуі Закмлмк Укоаїлз віг 20 гоугля 2016 омку N 1791VIII «Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт
жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм
жабджндфдлля жбайалпмвалмпрі быгедрлзт лагтмгедлщ у 2017 омуі» [7].
Чапмві оаккз нозилярря галзт жакмлів ра лабоалля лзкз фзллмпрі нмкажуырщ, цм жакмлмгавдущ сакрзфлм
лагав пуб'єкрак гмпнмгаоывалля гдкійщка глів, цмб взвфзрз уі фзпйдллі
жкілз у ПК Укоаїлз і нмфарз їт жапрмпмвуварз у гмпнмгаопщкіи гіяйщлмпрі, абпмйырлм іглмоуыфз ноз ущмку
нн. 4.1.9 пр. 4 ПК Укоаїлз, цм жакоінйыє нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва [10, п. 90].
Алайіжуыфз Закмл Укоаїлз «Пом
влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт лмокарзвлмноавмвзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмокз» віг 28 гоугля 2014 о.,
якзк буйм ввдгдлм в Пмгаркмвзи
кмгдкп Укоаїлз роалпнморлзи нмга-
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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 кіпудвмгм пакмвоягувалля нмвзллі буйз б
нозикарз оіхдлля ном имгм ввдгдлля
ж уоатувалляк взкмг праррі 4 ра 12 ПК
Укоаїлз, яка одгйакдлрує, цм оіхдлля ном впралмвйдлля кіпудвзт нмгарків ра жбмоів мсіуіилм мнозйыглыєрщпя 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 оіхдлщ жапрмпмвуырщпя лд оаліхд нмфарку быгедрлмгм ндоімгу, цм лапрає жа
нйалмвзк ндоімгмк [1].
Врік, кмела кмлпраруварз, цм
лдмбтігліпрщ жабджндфдлля прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва хзомкм номнагуєрщпя вйагмы, айд ла ноакрзуі лд взкмлуєрщпя. Нанозкйаг, в к.
Чдолівуі роалпнморлзи нмгармк був
упралмвйдлзи фдодж мгзл кіпяущ ніпйя нозилярря вігнмвіглзт жкіл гм
Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз оіхдлляк Чдолівдущкмї кіпщкмї оагз
№ 1480 «Пом пноавйялля в кіпрі Чдолівуі кіпудвзт нмгарків, жбмоів ра
акузжлмгм нмгарку ж одайіжауії пуб'єкракз гмпнмгаоывалля омжгоіблмї
рмогівйі нігакузжлзт рмваоів в
2015 омуі» віг 29.01.2015 о. [11]. Нмокарзвла взкмга ном прабійщліпрщ
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва лд воатмвувайапя ракме і, гйя нозкйагу, Кзївпщкмы кіпщкмы оагмы, цм ввдйа
роалпнморлзи нмгармк ла рдозрмоії
кіпра
вігнмвіглм
гм
Ріхдлля
№ 58/923 віг 28.01.2015 о. «Пом влдпдлля жкіл гм оіхдлля Кзївпщкмї кіпщкмї оагз віг 23 фдовля 2015 омку
№ 242/5629» [12]. Як лапйігмк, могалз Ддоеавлзт нмгаркмвзт ілпндкуіи
ндодгфаплм нмфайз лагпзйарз нмгаркмві нмвігмкйдлля-оіхдлля вйаплзкак роалпнморлзт жапмбів, цм жукмвзйм пнйару лдноавмкіолм лаоатмвалмгм роалпнморлмгм нмгарку ра гоубм-

Принцип стабільності податкового законодавства як форма . . .
гм нмоухдлля нозлузну прабійщлмпрі
нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, ноав ра
ілрдодпів нйарлзків нмгарків [13].
Бійщхд рмгм, лдвзжлафдлмпрі пзруауії іж роалпнморлзк нмгаркмк нмпнозяв і Взцзи агкіліпроарзвлзи
пуг Укоаїлз (гайі – ВАСУ), якзи
номгдкмлпроував гмпзрщ лдмглмжлафлу нмжзуіы ж ущмгм нзралля. Пмпралмвмы віг 30.08.2016 омку ВАСУ
утвайзв оіхдлля ном взжлалля лджакмллзк лаоатувалля роалпнморлмгм
нмгарку ла 2015 оік [14], і сакрзфлм
фдодж кіпяущ взліп оіхдлля ла кмозпрщ сіпкайщлзт могалів нмпралмвмы
віг 28.09.2016 омку [15]. Врік 09 йырмгм 2017 омку ВАСУ вкмрод омжгйялув пніо у пноаві № 805/3465/15-а
ном лаоатувалля роалпнморлмгм нмгарку 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 взжлафзв, цм в уіймку лмокарзвлд одгуйывалля роалпнморлмгм нмгарку є
пундодфйзвзк, лднмпйігмвлзк і лдужгмгедлзк, цм лд гмжвмйяє лаоатмвуварз роалпнморлзи нмгармк, а
впралмвйдлля ра, вігнмвіглм, лаоатувалля 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 кіпудвзт оаг, а лд Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. Хмфа нмгаркмві могалз фапрм ла
нігрвдогедлля пвмєї нмжзуії нмпзйайзпя ла нн. 12.3.5 н. 12.3 пр. 12 Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз і ндодкмлувайз, цм лавірщ якцм кіпудва оага лд
нозиляйа оіхдлля ном впралмвйдлля
кіпудвмгм нмгарку, ндодгбафдлмгм
жакмлмк, гомхі впд мглм прягуырщпя
ла нігправі лмокз Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз. Та кмйдгія пуггів уоатувайа «жлафлзи мбпяг жакмлмгавфмї
бажз, яка одгуйыє нзралля впралмвйдлля омжкіоу, нмоягку агкіліпроувалля ра пнйарз роалпнморлмгм нмгарку», вжяйа гм увагз «пундодфліпрщ,

лднмпйігмвліпрщ ра лдужгмгедліпрщ…
лмок лмокарзвлм-ноавмвзт акрів» і
гіихйа взплмвку «ном лаявліпрщ лдмглмжлафлмгм (клмезллмгм) роакрувалля ноав ра мбмв’яжків нйарлзків
нмгарків у пніолмку взнагку». ВАСУ
ужяв гм увагз н. 56.21 пр. 56 Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз, вігнмвіглм
гм якмгм в пніолзт нзраллят оіхдлля
нозикаєрщпя ла кмозпрщ нйарлзка
[16].
Такзк фзлмк, жаномвагедлля
роалпнморлмгм нмгарку буйм жгіиплдлм іж іглмоувалляк нозлузну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва,
цм гаоалруєрщпя гдоеавмы у пр. 4 ПК
Укоаїлз. А кдра ущмгм оіхдлля жомжукійа – нозхвзгхзрз номудп лагтмгедлля сілалпмвзт одпуопів у быгедр гдоеавз, улзкаыфз ноз ущмку
бугщ-якмї вігнмвігайщлмпрі жа лдвзкмлалля взкмг жакмлмгавпрва.
Алаймгіфлу пзруауіы пнмпрдоігаєкм і ноз жкілі дйдкдлрів вед іплуыфзт нмгарків і жбмоів. Так, Закмлмк
Укоаїлз № 71 - VIII віг 28.12.2014 о.
«Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм
кмгдкпу Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї
одсмокз» жкілдлі ноавзйа мнмгаркувалля лдоутмкмгм каила, вігкіллмгм
віг ждкдйщлмї гійялкз - мб’єкрз лдезрймвмї
лдоутмкмпрі
прайз
мб’єкракз мнмгаркувалля нмгаркмк
ла лдоутмкд каилм, вігкіллд віг ждкдйщлмї гійялкз (оаліхд нігйягайз
мнмгаркувалля йзхд езрймві нозкіцдлля) [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 оіхдлщ пвігфзрщ взцдвкажалзи н. 12.3.4
ПК Укоаїлз, жгіглм якмгм оіхдлля
ном впралмвйдлля кіпудвзт нмгарків
ра жбмоів мсіуіилм мнозйыглыєрщпя
вігнмвіглзк могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля гм 15 йзнля омку, цм
ндодгує быгедрлмку ндоімгу, в якмку нйалуєрщпя жапрмпмвувалля впралмвйывалзт кіпудвзт нмгарків ра
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жбмоів абм жкіл (нйалмвзи ндоімг). В
ілхмку оажі лмокз вігнмвіглзт оіхдлщ жапрмпмвуырщпя лд оаліхд нмфарку быгедрлмгм ндоімгу, цм лапрає жа
нйалмвзк ндоімгмк [1]. Такзк фзлмк,
мпкійщкз лдезрймва лдоутмкіпрщ лд
буйа мб’єкрмк мнмгаркувалля номрягмк 2014 омку, а Закмл Укоаїлз № 71
- VIII віг 28.12.2014 о. «Пом влдпдлля жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмокз», якзк ж ущмгм нзралля влмпярщпя
жкілз гм ПК Укоаїлз, лабоав фзллмпрі йзхд 1 піфля 2015 омку, рм нмгармк ж лдезрймвмї лдоутмкмпрі кав бз
нмфарз гіярз ж 2016 омку.
Сундодфйзвіпрщ у нзралля ввдгдлля, лаоатувалля ра пнйарз нмгарку ла лдоутмкд каилм, вігкіллд віг
ждкдйщлмї гійялкз, влмпзрщ лд рійщкз
лдноавзйщлд рйукафдлля ра жапрмпувалля лмок Пмгаркмвмгм кмгдкпу
Укоаїлз кіпудвзкз оагакз, а и пундодфйзвіпрщ ра номвмкарзвліпрщ вігнмвіглзт лмок Закмлу Укоаїлз № 71 VIII віг 28.12.2014 о. «Пом влдпдлля
жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз
ра гдякзт жакмлмгавфзт акрів Укоаїлз цмгм нмгаркмвмї одсмокз». Змкодка віл кіпрзрщ лапрунлд нмймедлля: «Упралмвзрз, цм ла 2015 оік правкз нмгарку гйя мб’єкрів лдезрймвмї
лдоутмкмпрі, цм ндодбуваырщ у вйаплмпрі сіжзфлзт ра ыозгзфлзт мпіб,
взжлафдлі нігнулкрмк 266.5.1. нулкру
266.5 праррі 266 ущмгм Кмгдкпу, лд
кмеурщ ндодвзцуварз 1 вігпмрмк
кілікайщлмї жаомбірлмї нйарз, впралмвйдлмї жакмлмк ла 1 піфля жвірлмгм
(нмгаркмвмгм) омку жа 1 кв. кдро гйя
мб’єкрів лдезрймвмї лдоутмкмпрі» (н.
33 нігомжгійу 10 «Ілхі ндодтіглі нмймедлля» 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 Позкілудвзт нмймедлщ взцджгагалмгм
Закмлу, якзк взжлафдлм: «Рдкмкдлгуварз могалак кіпудвмгм пакмвоягу-
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валля: у кіпяфлзи рдокіл ж гля мнубйікувалля 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 нозилярз ра мнозйыглзрз оіхдлля цмгм
впралмвйдлля у 2015 омуі нмгарку ла
каилм (в фапрзлі нмгарку ла лдоутмкд каилм, вігкіллд віг ждкдйщлмї гійялкз) гйя мб’єкрів лдезрймвмї лдоутмкмпрі, нмгарку ла каилм (в фапрзлі роалпнморлмгм нмгарку) ра акузжлмгм нмгарку ж одайіжауії пуб’єкракз
гмпнмгаоывалля омжгоіблмї рмогівйі
нігакузжлзт рмваоів» [8].
Такзк фзлмк, ж взцдвзкйагдлмгм взнйзває, цм нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва є лд
фзллмы кмлпралрмы, а йзхд нардолайіпрпщкзк нозимкмк нмгаркмвмгм
ноава пубпралуіилмї гдоеавз. Бійщхд рмгм, лдвзкмлалля нозлузну прабійщлмпрі нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва
в нмгаркмвм-ноавмвіи ноакрзуі є
пвігмкзк нмоухдлляк ж бмку гдоеавз, а лд нозкйагмк нозомглмї лдвзжлафдлмпрі 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 нозвмгу жакмллмпрі пряглдлля нмгарків,
впралмвйдлзт іж нмоухдлляк промків. Офдвзглм, цм гйя пубпралуіилмї
гдоеавз нозпкмодлзи нмоягмк омжгйягу, нозилярря ра ввдгдлля в гіы
жкіл гм Пмгаркмвмгм кмгдкпу є жакмлмкіолмы ноакрзкмы. Врік, як пйухлм оджыкує Р. О. Гавозйык, ж рмфкз жмоу пубпралуіилмї гдоеавз ра її
нмгаркмвм-ноавмвмгм ілрдодпу впі уі
сакрмоз, бджпуклівлм, лайдеарщ гм
гоугмояглзт, гмнмкіелзт, лдоігкм
лавірщ смлмвзт. Гмймвлзк гйя гдоеавз жайзхаєрщпя жабджндфдлля жа
бугщ-якзт укмв вйаплмгм пувдодлірдру в уіймку ра у нмгаркмвіи псдоі
мпмбйзвм [2].
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їт агкіліпроувалля. В праррі мбґоулрмвалм, цм нозлузн прабійщлмпрі нмгаркмвмгм
жакмлмгавпрва є лд фзллмы кмлпралрмы, а йзхд нардолайіпрпщкзк нозимкмк нмгаркмвмгм ноава сіпкайщлмї гдоеавз.
Кйюфмві пймва: нмгаркмвм-ноавмвзи нардолайіжк, прабійщліпрщ нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, нозлузнз нмгаркмвмгм жакмлмгавпрва, смока нмгаркмвм-ноавмвмгм нардолайіжку.

Таоалдлкм К. Ю. Позлузн прабзйьлмпрз лаймгмвмгм жакмлмгардйьпрва как смока лаймгмвм-ноавмвмгм нардолайзжка
В прарщд гмкажалм, фрм нозлузн прабзйщлмпрз лаймгмвмгм жакмлмгардйщпрва, гаоалрзоудрпя в Наймгмвмк кмгдкпд Укоазлш, явйядрпя смокми лаймгмвм-ноавмвмгм
нардолайзжка Укоазлпкмгм гмпугаопрва. Даллши нозлузн зглмозоудрпя укоазлпкзк
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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.
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Новий медико-правовий погляд на
складні суспільні явища (рецензія на
монографію О. Л. Сіделковського
«Лікарські помилки та лікарські девіації») *
Помбйдкз ноавмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гіяйщлмпрі таоакрдозжуырщпя мпмбйзвмы акруайщліпры. Пдодгмвпік уд нмв’яжалм іж упвігмкйдлляк ієоаотії пмуіайщлзт уіллмпрди, гд
езрря ра жгмомв’я йыгзлз роагзуіилм гмкілуырщ. Вкажалд ійыпроуєрщпя
омжукілляк ваейзвмпрі бімймгіфлмї
пкйагмвмї (сіжзфла кмейзвіпрщ езрз,
іплуварз, бурз) ра пмуіайщлмї пкйагмвмї езрря йыгзлз (лаявліпрщ кмейзвмпрди гйя уфапрі у пупнійщлзт
віглмпзлат, взлзклдлля ноав ра
мбмв’яжків, одайіжауія пдбд як фйдла
пупнійщпрва рмцм). Наоажі кз є мфдвзгуякз пріикмї рдлгдлуії, пурліпрщ її
жвмгзрщпя гм нмродбз впдбіфлмї мтмомлз ра жатзпру езрря і жгмомв’я йыгзлз жа гмнмкмгмы ноавмвзт жапмбів.
У рмку фзпйі і у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Ілрдлпзвлзи омжвзрмк лмвзт

бімкдгзфлзт рдтлмймгіи прає лд рійщкз ілпроукдлрмк нмйінхдлмгм іплувалля йыгзлз, айд і карайіжармомк
пупнійщлзт взкйзків.
Ларзлпщкд нозпйів'я пвігфзрщ:
―Errare humanum est‖ – ―Кмеліи йыгзлі вйапрзвм нмкзйярзпя‖. Нд є
взкйыфдлляк і кдгзфлі ноауівлзкз.
Сакд узк нзралляк, ж рмфкз жмоу їт
кдгзфлмгм, сіймпмспщкмгм, ноавмвмгм
алайіжу нозпвяфдла кмлмгоасія калгзгара кдгзфлзт лаук О. Л. Сігдйкмвпщкмгм. Помсдпія йікаоя - мгла ж
лаибійщх праомгавліт номсдпіи ла
ждкйі. І у впі фапз йікао взкйзкав і
взкйзкає гм пдбд оіжлі вігфурря: віг
гйзбмкмї нмгякз, у оажі упніхлмгм
жавдохдлля йікувалля, гм - йырмгм
мбуодлля і лдлавзпрі, кмйз науієлр
абм имгм омгзфі жайзхайзпя лджагмвмйдлзкз. Нд гзвйяфзпщ ла вдйзфдж-

_________________
*
Сзгдйкмвпкзи А. Л. Воафдблшд мхзбкз з воафдблшд гдвзаузз: кмлмгоасзя / А. Л. Сзгдйкмвпкзи. – К.: Пабйіх Пом, 2018.- 176 п.
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лзи номгодп в кдгзузлі, і пщмгмглі
літрм лд кмед гаоалруварз мбмв'яжкмву упніхліпрщ йікувалля, мпкійщкз
кілудвзи оджуйщрар бугщ-якмгм кдгзфлмгм вроуфалля жайдезрщ віг бджйіфі
фзллзків: віг мб'єкрзвлзт мбправзл,
номсдпімлайіжку йікаоя ра і віг пакмгм науієлра. Тмку прмїрщ гмпроа нмродба у лайделмку ыозгзфлмку взоіхдллі нзралщ, нмв’яжалзт ж вігнмвігайщліпры кдгзфлзт ноауівлзків жа
гіялля, вфзлдлі лзкз ніг фап взкмлалля пвмїт номсдпіилзт мбмв’яжків.
Ндпнозярйзві оджуйщрарз в кдгзфліи ноакрзуі правйярщ ндодг кдгзкакз, ыозпракз, нодгправлзкакз
ілхзт номсдпіи уійзи ояг ілхзт,
пнмфарку, жгаваймпя б, лд нмв'яжалзт
ж кдгзузлмы, номбйдк. Цд ндох жа
впд номбйдкз квайісікауії лдпнозярйзвмгм оджуйщрару, апндкрз взлз кдгзфлмгм ноауівлзка, роуглмці у взжлафдллі кдталіжків і ноакрзфлзт
хйятів одайіжауії вігхкмгувалля
хкмгз науієлрмві рмцм.
Супнійщпрвм, гмвіояыфз кдгзфлмку ноауівлзкмві езрря і жгмомв'я
йыгди, мглмфаплм ноаглд жатзпрзрз
пдбд віг кмейзвзт лдбджндк, нмв'яжалзт іж пндузсікмы йікаопщкмї гіяйщлмпрі, жлзжзрз прунілщ озжзку, впралмвзрз єгзлі ноавзйа і нігтмгз гм
омжгйягу лдпнозярйзвзт оджуйщрарів
йікувалля. Тур, бдж пукліву, мпмбйзвд
жлафдлля лагаєрщпя ноаву вжагайі і
кдгзфлмку ноаву жмкодка, як улівдопайщлзк кдталіжкак одгуйывалля
пупнійщлзт віглмпзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі. Поз ущмку нмндодглє
кдгзкм-ноавмвд мпкзпйдлля гдсдкрлмї омбмрз кдгзків гмжвмйяє нмжзрзвлм внйзлурз ла ноакрзфлу гіяйщліпрщ йікаоів, мнрзкіжуварз смокувалля віглмхдлля гм галмгм нзралля
сатівуів в мбйапрі кдгзфлмгм ноава,
кмлпроуыварз ыозгзфлі лмокз, цм
вігнмвігаырщ пуфаплзк взкмгак кдгзузлз і ноавмвмї лаукз.
Подгправйдла кмлмгоасія «Лікаопщкі нмкзйкз ра йікаопщкі гдвіауії» кіпрзрщ алайіж жлафлмї кійщкмпрі
ваейзвзт нзралщ, ракзт як:
- іпрмозфлзи дкпкуоп у номбйдку йікаопщкзт нмкзймк;

- нмляріилм-кардгмоіайщла взжлафдліпрщ прмпмвлм гдсіліуіи йікаопщкзт нмкзймк і йікаопщкзт гдвіауіи;
- кйапзсікауія ра пзпрдкарзжауія йікаопщкзт гдвіауіи. Позфзллмлапйігкмві жв'яжкз кіе гіякз йікаоів
ра взлзклдлляк гдсдкрів лагалля
кдгзфлмї гмнмкмгз;
- яромгдлії як жвмомрліи бік кдгзузлз (кдгзкм-ноавмвзи апндкр);
- йікаопщка раєклзуя у кмлрдкпрі жатзпру ндопмлайщлзт галзт.
- акруайщлі номбйдкз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт ноауівлзків у псдоі номсдпіилмї гіяйщлмпрі;
- ндопндкрзвз жаномвагедлля в
Укоаїлі проатувалля номсдпіилмї
вігнмвігайщлмпрі кдгзфлзт ноауівлзків;
- номсійакрзка йікаопщкзт гдвіауіи (кдгзфлі, ыозгзфлі, могаліжауіилі пкйагмві).
У нодгправйдліи кмлмгоасії аврмомк вндохд жаномнмлмвалм рдокіл
«йікаопщка гдвіауія» як жоуфлзи пнмпіб гзсдодлуіауії кіе йікаопщкзкз
нмкзйкакз, які таоакрдозжуырщпя
гмбомпмвіплзк правйдлляк кдгзфлмгм
ноауівлзка гм лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз, ра ракзкз гіякз, які каырщ
мжлакз ноавмнмоухдлля, а в гдякзт
взнагкат і номсдпіилмгм жймфзлу.
Цікавмы є і нмпрарщ аврмоа кмлмгоасії «Лікаопщкі нмкзйкз ра йікаопщкі гдвіауії». Ойдкпіи Лдмлмвзф
Сігдйкмвпщкзи – йікао-лдвомймг взцмї кардгмоії, калгзгар кдгзфлзт
лаук, гзодкрмо аврмозрдрлмї кдгзфлмї упралмвз - пндуіайіжмвалмї лдвомймгіфлмї кйілікз «Акпікдг». Окоік
пурм кдгзфлзт і агкіліпроарзвлзт
жавгалщ ра їт взкмлалля, аврмо одайіжує лзжку пмуіайщлзт ра номпвірліт
номдкрів, нмпріилм жаикаєрщпя нігвзцдлляк номсдпіилмї ра ноавмвмї
мбіжлалмпрі ноауівлзків кйілікз.
Помвдгдлля лаукмвзт жатмгів, омжхзодлля кіелаомглзт кмлракрів –
уд нмпріилі акрзвлі ланоякз гіяйщлмпрі
упралмвз,
яку
мфмйыє
О. Л. Сігдйкмвпщкзи. Лыгзла уійдпноякмвала, яка вкіє правзрз акбірлі
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уійі ра їт гмпягарз. Тозвайзи ндоімг
фапу уікавзрщпя ра нубйікує лаукмві
ноауі ж номбйдк кдгзфлмгм ноава.
Такзк фзлмк, нмява кмлмгоасії
«Лікаопщкі нмкзйкз ра йікаопщкі гдвіауії» - уд нмгія у пуфаплмку кдгзф-
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лмку ноаві Укоаїлз. Пдодкмлалзи,
цм вмла бугд кмозплмы кдгзкак ра
ноавлзкак, лаукмвзк ноауівлзкак, а
ракме впік, трм уікавзрщпя ноавмвзкз номбйдкакз кдгзфлмї гіяйщлмпрі.

Медична реформа в Україні: право, політика, мораль

Світлана Шимон,
доктор юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри правового
рулювання економіки Київського
національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана

Рецензія на колективну монографію
«Соціально-правовий захист дітей в
Україні» за загальною редакцією д.і.н.,
професора Андрусишина Б. І.*
Дзлакіка ндодрвмодлщ у гайужі
жабджндфдлля ноав ра пвмбмг гзрзлз,
жомпралля увагз гм мпмбзпрмпрі гзрзлз жукмвйдла пралмвйдлляк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва ра гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї, ноавмвмї гдоеавз.
Швзгкмнйзллі жкілз в дкмлмкіфлмку, нмйірзфлмку, пмуіайщлмку, ноавмвмку номпрмоат цд лд пнозяырщ лайделіи одайіжауії ноав ра пвмбмг гзрзлз і нмродбуырщ нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі їт жабджндфдлля, цм мбукмвзйм лдмбтігліпрщ номвдгдлля галмгм
кмйдкрзвлмгм кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля.
Поавмвд жабджндфдлля ноав і пвмбмг гзрзлз в Укоаїлі є лдмбтіглмы
укмвмы гаокмліилмгм омжвзрку гзрзлз, пралмвйдлля її ноавмвмї куйщруоз
ра ноавмпвігмкмпрі, смокувалля пмуіайщлм-ноавмвмї акрзвлмпрі гзрзлз.
Рмжвзрмк гомкагялпщкмгм пупнійщпрва, гдкмкоарзфлмї, пмуіайщлмї,
ноавмвмї гдоеавз є лдкмейзвзк бдж
урвдогедлля у пупнійщліи пвігмкмпрі
взжлалля ра фіркмгм гмрозкалля ноав

ра пвмбмг гзрзлз, її жатзпру, пноякувалля упіт гдоеавлзт ілпрзрурів у
псдоі мтмомлз гзрзлпрва ра нмпагмвзт мпіб ла одайіжауіы ілрдодпів гзрзлз.
Сдодг мплмвлзт рдлгдлуіи ущмгм
омжвзрку фійщлд кіпуд жаикає вномвагедлля у пупнійщлу пвігмкіпрщ уявйдлля ном рд, цм пакд гзрзла є ндовзллзк, гмймвлзк, а ноз гмпяглдллі
ндвлмгм віку і акрзвлзк пуб’єкрмк
лайделзт їи ноав.
Ммлмгоасіфлд гмпйігедлля «Смуіайщлм-ноавмвзи жатзпр гірди в
Укоаїлі» є акукуйяуієы лаибійщх
номбйдклзт нзралщ у псдоі жабджндфдлля ноав і пвмбмг гзрзлз.
Пмфзлає кмлмгоасіы ндохзи омжгій, нозпвяфдлзи іпрмозкм-ноавмвзк
апндкрак жатзпру ноав гзрзлз в
Укоаїлі. Аврмоз акудлруырщ увагу ла
мплмвлзт номбйдкат пуфаплмгм пралу
ноав гзрзлз в Укоаїлі; пралмвйдллі
ноав гзрзлз ла рдозрмоії Укоаїлз в
кмлрдкпрі євомндипщкмгм омжвзрку;
нмляррі ноав, пвмбмг, ілрдодпів гзрз-

_________________
*
Смуіайьлм-ноавмвзи жатзпр гірди в Укоаїлі : кмлмгоасія / жа одг. Б. І. Алгоупзхзла. –
К. : Взг-вм НПУ ікдлі М. П. Доагмкалмва, 2017. – 264 п.
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лз ра нозлузнат їт ноавмвмгм жатзпру.
Алгоупзхзл Б. І. уійкмк мбґоулрмвалм жажлафає, цм лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ж нзралщ жабджндфдлля
ноав гзрзлз каиед нознзлзйм омжвзварзпя ніпйя 2011 омку, мглак ж
нмфарку 2014 о. лмокарзвлі акрз у
фапрзлі жанмбігалля лдгарзвлзк лапйігкак нмгіи, цм вігбуваырщпя у коаїлі, вгмпкмлайыырщпя. Віг нмфарку
вмєллзт гіи ла рдозрмоії Дмлдущкмї
ра Лугалпщкмї мбйапрди, цм нозжвдйз
гм фзпйдллзт едорв пдодг кзолмгм
лапдйдлля ра укоаїлпщкзт віипщкмвзт,
Укоаїла жірклуйапя ж цд мглієы номбйдкмы – рзпяфі взкухдлзт ндодпдйдлуів ж узт мбйапрди нмфайз ндодїегеарз в ілхі одгімлз Укоаїлз. У
ракзи пзруауії лаибійщх воажйзвзкз
жайзхаырщпя пік’ї ж гірщкз, гомкагялз (в р. ф. гірз) ж мпмбйзвзкз нмродбакз, йыгз нмтзймгм віку – як рі, цм
буйз взкухдлі нмкзлурз кіпуд номезвалля, рак і рі, які жайзхзйзпя
номезварз у оаимлат номвдгдлля
алрзрдомозпрзфлмї мндоауії (АТО).
Діиплм, лаоажі гйя влуроіхлщм
ндодкіхдлзт мпіб є лагжвзфаилм ваейзвзк вфаплм і в нмвлмку мбпяжі
мрозкарз ілсмокауіы цмгм жатзпру
їт ноав, гаоалрмвалзт Кмлпрзрууієы
Укоаїлз: віг ноава ла ноаудвйахрувалля, мпвіру гм ноава ла мрозкалля
бугщ-якзт пмуіайщлзт взнйар.
В кмйдкрзвліи ноауі жлаихйз вігмбоаедлля мплмвлі дранз пралмвйдлля ноав гзрзлз ла рдозрмоії
Укоаїлз в кмлрдкпрі євомндипщкмгм
омжвзрку. Змкодка, Онмйщпщка Н. М.,
алайіжуыфз іпрмоіы омжвзрку ыозгзфлмгм нмймедлля гзрзлз в пупнійщпрві, омбзрщ взплмвмк ном рд, цм омжозв кіе номгмймхдлзкз ноавакз
гзрзлз ра «одайщлм іплуыфзкз» пнмпрдоігаєрщпя ж кмкдлру взжлалля пупнійщпрвмк ра жакоінйдлля лаиндохзт
ноав гзрзлз. Помрягмк іпрмозфлмгм
омжвзрку віл гзсдодлуіимвалм жкілывавпя жайделм віг куйщруолмгм,
пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм
омжвзрку
пупнійщпрва.
Помгмведлляк кмйдкрзвлмгм гмпйігедлля є омжгій, нозпвяфдлзи ала-
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йіжу пзпрдкз ноав і пвмбмг гзрзлз.
Злафла увага рур нозгійяєрщпя нзралляк кйапзсікауії ноав гзрзлз.
Сагаигак І. А. жажлафає, цм ракі ноава
гмуійщлм омжгйягарз ж нмжзуії нмгійу
їт ла гві вдйзкі гоунз жа козрдоієк
пуб’єкрлмгм пкйагу: 1) ноава, які є
жагайщлзкз гйя впіт гірди (лджайделм
віг лаявлмпрі у лзт ілвайіглмпрі, мбкдедлзт кмейзвмпрди); 2) пндуіайщлі
ноава (рмбрм рі, які каырщ йзхд гірз
ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз).
Пмгмгзкмпщ ж гуккмы Онмйщпщкмї Н. М. ном рд, цм ноава гзрзлз
жайделм віг вікмвзт мпмбйзвмпрди
кмела нмгійзрз ла ноава каймйірліт
гірди (гм 14 омків), ноава нігйірків
(віг 14 гм 16 омків) ра ноава мпіб
ылаущкмгм віку (віг 16 гм 18 омків).
Сноавгі ракд гоунувалля кає ваейзвд жлафдлля, агед одайіжауія ноав
гзрзлмы жайдезрщ віг вікмвзт мпмбйзвмпрди її мпмбзпрмпрі. Пмгій гзрзлпрва ла роз гоунз воатмвує вігкіллмпрі алармкм-сіжімймгіфлмгм ра пмуіайщлм-нпзтіфлмгм омжвзрку гзрзлз, цм
гає жкмгу взжлафзрз мпмбйзвмпрі
проукруоз ра жкіпру її ноав.
Кмкнйдкплзи нігтіг, нмєглалля
жагайщлзт ра пндуіайщлзт пнмпмбів
кйапзсікауіи гмжвмйяє взпвірйзрз
пуб’єкрзвлі ноава мпмбз ра номалайіжуварз мпмбйзвмпрі, цм нозракаллі
взкйыфлм ноавак гзрзлз.
Напрунлзи омжгій кмйдкрзвлмї
кмлмгоасії омжкозває номбйдкз пмуіайщлм-ноавмвмї нозомгз жатзпру гірди ж мпмбйзвзкз нмродбакз. Аврмоз
жлафлу увагу нозгійяырщ взжлафдллы
кардгмоії гірди ж мпмбйзвзкз нмродбакз ра їт ноавак. Дмпйігедлля ноав
гірди ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз є
акруайщлзк як у жагайщлмрдмодрзфлмку, рак і у нозкйаглмку нйалі.
З мглмгм бмку, лджваеаыфз ла жлафлі
дкмлмкіфлі роуглмці, гдоеава лд
ндодпрає руобуварзпя ном ноава
ілвайігів, жакмлмгавфм їт жакоінйыыфз ра взжлафаыфз. Оглак ноз
жгіиплдллі дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм нйалувалля воатмвуырщпя ндодваелм нмродбз гмомпйзт ілвайігів, а
лд гірди ж мбкдедлзкз кмейзвмпрякз.

Рецензія на колективну монографію «Соціально-правовий захист дітей в . . .
Сзлщмв В. М. акудлрує увагу ла
нзраллят смокувалля пмуіайщлм лмокарзвлмї нмвдгілкз у гірди ж мпмбйзвзкз нмродбакз ра впралмвйдлля
нпзтмймгіфлмгм кмлракру у взтмваллі
лднмвлмйірліт ж гдвіалрлмы нмвдгілкмы. Помбйдкз нмхзодлля оіжлзт
смок гдвіалрлмї нмвдгілкз, бджгмгйяглмпрі ра жймфзллмпрі лднмвлмйірліт
в Укоаїлі лабуваырщ мпмбйзвмї гмпромрз ра акруайщлмпрі. Згіглм ж галзкз Дднаоракдлру ілсмокауіилзт
рдтлмймгіи МВС Укоаїлз, кійщкіпрщ
жймфзлів, уфзлдлзт лднмвлмйірлікз
ра ж їтлщмы уфапры, жа мпраллі омкз
пкйайа бйзжщкм 8% віг жагайщлмї кійщкмпрі жаодєпромвалзт жймфзлів.
Зомпрає кійщкіпрщ лднмвлмйірліт, які
пкмыырщ кмозпйзві ра кмозпйзвмлапзйщлзущкі жймфзлз (омжбіилзущкі
ланагз, гоабдеі, взкоагалля аврмроалпнмору ра іл.). Щмоіфлм гм могалів
влуроіхліт пноав нмроанйяырщ нмлаг
25 рзпяф гірди, які жаикаырщпя бомгяелзурвмк ра едбоаурвмк. Ційдпноякмвалм, пзпрдклм, нмвлм, мб'єкрзвлм, гзлакіфлм взвфзрз мпмбзпріпрщ
лднмвлмйірлщмгм ж гдвіалрлмы нмвдгілкмы гмнмкмед омжукілля як жагайщлзт рдлгдлуіи омжвзрку мпмбзпрмпрі в нігйіркмвмку ра ылаущкмку віуі,
рак і ндвлзт мпмбйзвмпрди пмуіайщлм-

нпзтмймгіфлмї пзруауії омжвзрку, таоакрдолзт гйя лднмвлмйірліт ноавмнмоухлзків.
Стіг вігкірзрз, цм впі гмпйігедлля, нодгправйдлі у кмлмгоасії,
ґоулруырщпя ла мб’єкліи гедодйщліи
бажі, лмокарзвлм-ноавмвзт гмкукдлрат, взкмозпраллі лдмбтіглмї ыозгзфлмї-ноавмвмї йірдоаруоз. Орозкалі
аврмоакз взплмвкз є гмпрмвіолзкз,
гмпрарлщм аогукдлрмвалзкз. Сроукруоа омбмрз ймгіфлм нмбугмвала.
Рджуйщрарз уієї кмйдкрзвлмї ноауі прайз пуррєвзк влдпкмк у првмодлля сулгакдлру гйя лмвмгм пупнійщпрва в Укоаїлі, мплмву якмгм пкйагарзкурщ гдкмкоарія і ноава йыгзлз
ра гзрзлз.
Загаймк жажлафзкм, цм кмйдкрзвла кмлмгоасія жа жагайщлмы одгакуієы гмкрмоа іпрмозфлзт лаук, номсдпмоа Алгоупзхзла Б. І. ла рдку
«Смуіайщлм-ноавмвзи жатзпр гірди в
Укоаїлі» взпвірйыє ваейзві і акруайщлі нзралля у псдоі жабджндфдлля
ноав і пвмбмг гзрзлз і бджндодфлм є
гіглзк влдпкмк нмруелмгм лаукмвмндгагмгіфлмгм кмйдкрзву сакуйщрдру
нмйірмймгії ра ноава НПУ ікдлі
М. П. Доагмкалмва гм пкаоблзуі вірфзжлялмї лаукз.
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Геннадій Цірат,
доктор юридичних наук,
доцент кафедри міжнародного
приватного права Інституту міжнародних
відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Рецензія на індивідуальну монографію
Мушак Н. Б.
«Правові засади функціонування
Шенгенського простору»*
Піггмрмвйдла Мухак Н. Б. кмлмгоасія «Поавмві жапагз сулкуімлувалля Шдлгдлпщкмгм номпрмоу» є
лаукмвзк гмпйігедлляк, якд нозпвяфдлд кмкнйдкплмку алайіжу ноавмвзт
мплмв сулкуімлувалля Шдлгдлпщкмгм
номпрмоу, цм, в пвмы фдогу, гмгаркмвм акруайіжує лдмбтігліпрщ гмпйігедлля уієї номбйдкарзкз.
У кмлмгоасії жажлафаєрщпя, цм
лджваеаыфз ла фзпйдллі роуглмці
нмйірзфлмгм, дкмлмкіфлмгм і рдтліфлмгм таоакрдоу, жа нмоівлялм кмомркзи іпрмозфлзи ндоімг в Євомні ла
ноакрзуі буйа одайіжмвала ігдя єгзлмгм номпрмоу бдж влуроіхлщмгм нозкмогмллмгм ра іккігоауіилмгм кмлромйы, в кдеат якмгм жабджндфуєрщпя
війщлд ндодпувалля мпіб. Такзк номпрмомк є Шдлгдлпщкзи номпріо, якзи
ла пщмгмглі смокуырщ 26 євомндипщкзт гдоеав (ж лзт 22 гдоеавз-фйдлз
ЄС) і 4 родрі коаїлз – Швдиуаоія,
Літрдлхрдил, Нмовдгія ра Іпйалгія.
У кмлмгоасії ндодкмлйзвм нмкажалм, цм Шдлгдлпщкзи номпріо є лам-

флзк нозкйагмк гмпяглдлля євомндипщкмї ілрдгоауіилмї нмйірзкз Євомндипщкмгм Смыжу. Поз ущмку, аврмомк вігжлафдлм, цм в оаккат галмгм номпрмоу одайіжуырщпя ноава лд
рійщкз гомкагял гдоеав-фйдлів Євомпмыжу, айд і гомкагял родріт коаїл,
які, жа укмвз жакмллмгм в’їжгу, мрозкайз кмейзвіпрщ війщлм ндодпуварзпя рдозрмоієы бугщ-якмї гдоеавзуфаплзуі Шдлгдлпщкмгм номпрмоу.
Опмбйзвм вгайзк, ла лах нмгйяг,
взихйз омжгійз, нозпвяфдлі ноавмвзк нзралляк пнівомбірлзурва кіе
гдоеавакз-уфаплзуякз Шдлгдлпщкмгм номпрмоу ра Укоаїлмы, гд взжлафдлі ндопндкрзвз нмгайщхмї пнівноауі
прмоіл. Змкодка, йібдоайіжауія віжмвмгм одезку пралмвзрщ лдвіг’єклу фапрзлу наорлдопрва кіе Укоаїлмы ра
ЄС. Пігнзпалля Угмгз ном апмуіауіы
ра її мглмфапла оарзсікауія прмомлакз нігрвдогеує їт пнійщлд ноаглдлля
гм нмгайщхмгм жбйзедлля ла мплмві
нмйірзфлмї апмуіауії ра дкмлмкіфлмї
ілрдгоауії.

_________________
*
Мухак Н. Б. Поавмві жапагз сулкуімлувалля Шдлгдлпщкмгм номпрмоу: кмлмгоасія /
Мухак Нарайія. Огдпа: Фдлікп, 2017. – 442 п.

270

Рецензія на індивідуальну монографію Мушак Н. Б. «Правові засади . . .
Ддрайщлм омжгйялурм ілпрзрууіилзи кдталіжк пнівомбірлзурва Укоаїлз ра Євомндипщкмгм Смыжу в оаккат
Шдлгдлпщкмгм acquis, цм сулкуімлує
ла мплмві гмгмвмоів ном пнівноауы
Укоаїлз ж Євомнмймк, Фомлрдкпмк
ра Євомыпрмк. Дм рмгм е, номалайіжмвалм ноавмві жапагз ракмї пнівноауі,
їт мплмвлі ланоякз ра взжлафдлм
ноавмві акрз, цм утвайыырщпя прмомлакз.

Ммлмгоасія Мухак Н. Б. «Поавмві мплмвз сулкуімлувалля Шдлгдлпщкмгм номпрмоу» ланзпала гоакмрлм, номсдпіилм, вігнмвігає упік взкмгак гм ракмгм омгу взгалщ. Ммлмгоасіфлд гмпйігедлля кмед бурз одкмкдлгмвалд гйя лаукмвуів, взкйагафів, апніоалрів, пругдлрів ыозгзфлзт
вужів і сакуйщрдрів, упіт, трм уікавзрщпя нзраллякз кіелаомглмгм ра
євомндипщкмгм ноава.
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Ювілей Віктора Івановича Олефіра!
24 йырмгм 2018 омку пвяркує
ывійди гмкрмо ыозгзфлзт лаук,
номсдпмо, фйдл-кмодпнмлгдлр Науімлайщлмї акагдкії ноавмвзт лаук
Укоаїлз, жапйуедлзи ыозпр Укоаїлз, фйдл одгакуіилмї кмйдгії еуолайу «Пубйіфлд ноавм» Вікрмо Івалмвзф Ойдсіо. Ювійяомві взнмвлыєрщпя 60 омків.
Наомгзвпя Вікрмо Івалмвзф у
к. Дліномндромвпщку. Піпйя жакілфдлля у 1983 о. номвіглмгм вірфзжлялмгм ыозгзфлмгм ВНЗ коаїлз –
Хаоківпщкмгм ыозгзфлмгм ілпрзруру
ноауывав в могалат влуроіхліт
пноав. Помрягмк 1983–1986 оо. номтмгзв пйуебу у нігомжгійат каолмгм
омжхуку УВС к. Кзєва.
З 1986 омку нмфавпя лаукмвзи
ндоімг езрря ывійяоа, якзи розває і
гмлзлі. Помрягмк 1986 – 1989 оо.
віл лавфавпя в аг’ылкруоі Кзївпщкмї
взцмї хкмйз МВС СРСР. Дзпдорауія, упніхлм жатзцдла кмймгзк лаукмвудк ніг кдоівлзурвмк номсдпмоа
Є.В. Дмгіла, буйа нозпвяфдла ваейзвіи лаукмвіи ра ноакрзфліи рдкі –
агкіліпроарзвліи
вігнмвігайщлмпрі
ілмждклзт гомкагял в СРСР.
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Маиед фвдорщ прмйірря Вікрмо
Івалмвзф Ойдсіо нозпвярзв омбмрі
у Науімлайщліи акагдкії влуроіхліт
пноав (Кзївпщка взца хкмйа МВС,
Укоаїлпщка акагдкія влуроіхліт
пноав,
Кзївпщкзи
лауімлайщлзи
улівдопзрдр
влуроіхліт
пноав).
Взкйагаф, праохзи взкйагаф касдгоз агкіліпроарзвлмгм ноава, ж
1995 омку – жапрунлзк лафайщлзка
пйігфм-козкілайіпрзфлмгм сакуйщрдру ж лавфайщлмї ра лаукмвмї омбмрз,
ж 1998 омку – лафайщлзк касдгоз
агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі, номрягмк 2005 – 2010 омків – вфдлзи
пдкодрао
номвіглмгм
вігмкфмгм
кійіудипщкмгм взху коаїлз. За уди
ндоімг фапу ывійяо мрозкав вфдлд
жвалля гмудлра (1998 о.), жатзпрзв
гзпдорауіы ла жгмбурря лаукмвмгм
прундля гмкрмоа ыозгзфлзт лаук
(2005 о., рдка гзпдорауії – «Ддоеавла
кігоауіила
нмйірзка
в
Укоаїлі», лаукмвзи кмлпуйщралр –
номсдпмо Ю. І. Рзкаодлкм), прав
номсдпмомк (2006 о.). Ваейзвзк є
влдпмк Вікрмоа Івалмвзфа у пралмвйдлля касдгоз агкіліпроарзвлмї
гіяйщлмпрі Акагдкії, ндохзк мфійщ-

Ювілей Віктора Івановича Олефіра!
лзкмк якмї віл був. Кмйдгз нозгагуырщ имгм взкмгйзвіпрщ ра вмглмфап фуиліпрщ нігфап омбмрз вфдлзк
пдкодраодк Акагдкії.
З 2010 омку, ніпйя жвійщлдлля ж
могалів влуроіхліт пноав, гмкйав
жлафлзт жупзйщ гм нзралщ лаукмвмгм
пралмвйдлля Вігкозрмгм кіелаомглмгм улівдопзрдру омжвзрку йыгзлз
«Укоаїла» ла нмпагат номодкрмоа ж
лаукмвмї омбмрз, жавігувафа касдгоз
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра козкілайщлмгм ноава. Завгякз имгм
могаліжармопщкзк жгіблмпряк ра
вкіллы пноякуварз кмйдкрзв гм
мналувалля
лмвзт
жавгалщ
в
Улівдопзрдрі буйм вігкозрм апніоалруоу нм гдкійщкмк ыозгзфлзк
пндуіайщлмпряк, нйіглзи омжвзрмк
мрозкайз ыозгзфлі лаукмві хкмйз,
нмфайз гіярз гдкійщка гмкрмопщкзт
пндуіайіжмвалзт вфдлзт оаг.
Лауодар Подкії ікдлі Яомпйава
Мугомгм жа жлафлі гмпяглдлля у
лаукмвм-гмпйігліи гіяйщлмпрі ж номбйдк ноавмжлавпрва (2008 о.). У
2010 омуі ла взбмоат в Науімлайщлу
акагдкіы ноавмвзт лаук номсдпмо
В. І. Ойдсіо мрозкав нігрозкку
номвіглзт вфдлзт – ноавмжлавуів і
був мбоалзи фйдл-кмодпнмлгдлрмк
Акагдкії нм віггійдллы гдоеавлмноавмвзт лаук і кіелаомглмгм ноава.

Наноякз лаукмвмї гіяйщлмпрі
ывійяоа — номбйдкз агкіліпроарзвлмгм
ноава,
агкіліпроарзвлмї
вігнмвігайщлмпрі, агкіліпроарзвлмї
гіяйщлмпрі ОВС ра нмйіудїпрзка.
Онубйікував нмлаг 200 лаукмвзт і
лавфайщлм-кдрмгзфлзт ноаущ, пдодг
якзт:
«Агкіліпроарзвлм-ноавмвд
одгуйывалля номрзгії лдйдгайщліи
кігоауії, рмогівйі йыгщкз» (2004),
«Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз:
лавфайщлзи нмпіблзк» (у пнівавр.,
2011), «Кмкдлрао Закмлу Укоаїлз
«Пом гзпузнйілаолзи прарур ОВС:
лавфайщлзи нмпіблзк» (у пнівавр.,
2011), «Агкіліпроарзвлі номпрункз,
нігвігмкфі кійіуії: квайісікауія, гмкажувалля, мпмбйзвмпрі номвагедлля:
лавфайщлзи
нмпіблзк»
(у
пнівавр., 2012, 2013), «Агкіліпроарзвлд ноавм Укоаїлз: нігоуфлзк: у
2 р. Т. 1: Загайщлд агкіліпроарзвлд
ноавм» (у пнівавр., 2013), «Закмл
Укоаїлз «Пом жапагз жанмбігалля і
номрзгії
кмоунуії:
Наукмвмноакрзфлзи кмкдлрао» (у пнівавр.,
2013), «Закмл Укоаїлз «Пом лмраоіар: Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдлрао» (у пнівавр., 2016), «Закмл
Укоаїлз «Пом лауімлайщлу нмйіуіы:
Наукмвм-ноакрзфлзи кмкдлрао» (у
пнівавр., 2016).

Вайдлрзла Срдудлкм,

гмкрмо юозгзфлзт лаук, номсдпмо,
жавігуваф касдгоз гайуждвзт юозгзфлзт гзпузнйіл
Науімлайьлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру
ікдлі М. П. Доагмкалмва

Наукмва оага ра одгакуіила кмйдгія еуолайу «Пубйіфлд ноавм» цзом
віраюрь халмвлмгм Вікрмоа Івалмвзфа і баеаюрь имку лмвзт лаукмвзт
гмпяглдль, лдвзфдонлмї длдогії у пноаві омжвзрку вірфзжлялмї юозгзфлмї
лаукз.
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Наукмвм-ноакрзфлзи ыозгзфлзи еуолай

Пубйіфлд ноавм
№ 1 (29) / 2018
Рдгакрмо
Кмкн’ырдола вдопрка
ра тугмелє мсмокйдлля

Пдродлкм В. С.
Калгзба Т. П.

Пігнзпалм гм гоуку 20. ІІІ.2018 о. Фмокар 70x108/16. Паніо мспдрлзи.
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