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Акруайщліпрщ омбмрз нмв’яжала ж 
лдмбтігліпры омжвзрку нмляріилм-
кардгмоіайщлмгм анаоару ра омжхз-
одлля омжукілля жажлафдлзт нмлярщ в 
кзрлмку ноаві ра гіяйщлмпрі могалів 
нубйіфлмї вйагз, які жгіиплыырщ кз-
рлу пноаву. 

Взоіхдлля галмї номбйдкз пноз-
ярзкд нмгайщхмку рдмодрзфлмку 
гмпйігедллы ра жкілак у лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрат, які вігнмвігарз-
курщ мплмвлзк нмймедлляк кіела-
омглзт пралгаорів і кмлвдлуіи, гм 
якзт нозєглайапя Укоаїла. 

Пзралляк омжкозрря пурлмпрі ра 
жкіпру мплмвлзт кзрлм-ноавмвзт  
нмлярщ нозпвяфувайз пвмї омбмрз 
багарм лаукмвуів: І. Г. Бдоде-      
лык, Л. Р. Баяжірмв, Б. А. Кмокзф, 
Ю. Д. Кулєв, З. Ю. Кулєва, А. В. Ма-
жуо, О. С. Мдйщлзк, Д. В. Позикафд-
лкм, М. Г. Шуйщга ра ілхі. 

У лаукмвіи йірдоаруоі іплує бага-
рм омбір, нозпвяфдлзт взжлафдллы 
пурлмпрі ра жкіпру нмлярщ «одезк 
кзрлзи роалжзр» ра гуед кайм – гд 
взкмозпрмвуєрщпя нмлярря «кзрла 
номудгуоа роалжзру». Пдодваела 

фапрзла ж лзт жмоієлрмвалі ла взжла-
фдлля кзрлмгм роалжзру як кзрлмгм 
одезку і гуед лдвдйзка кійщкіпрщ 
лаукмвуів, жвдорає увагу ла пніввіг-
лмхдлля нмлярщ «одезк кзрлзи 
роалжзр» ра «номудгуоа кзрлзи роа-
лжзр». Позфзлакз ракмгм нмкзйкмвм-
гм правйдлля є лдноавзйщлд рйука-
фдлля рдокілу «кзрла номудгуоа» у 
Мзрлмку кмгдкпі Укоаїлз ра лдомжу-
кілля вігкіллмпрі пурлмпрі ра жкіпру 
нмлярщ «кзрлзи одезк» ра «кзрла 
номудгуоа». 

Мдра праррі - взжлафдлля пурлмпрі 
ра жкіпру кзрлм-ноавмвзт нмлярщ 
«одезк кзрлзи роалжзр» ра «номуд-
гуоа кзрлзи роалжзр». 

Алайіж фзпйдллзт жакмлмгавфзт 
акрів ра лаукмвзт омбір, пвігфзрщ ном 
рд, цм нмлярря «кзрла номудгуоа» 
ра «кзрлзи одезк» сакрзфлм мрм-
рмелыырщпя. Коік рмгм, у мпралліи 
омбмрі ―Мзрлзи роалжзр: пурліпрщ ра 
жкіпр нмлярря‖ буйм взявйдлм ном-
бйдкз в омжукілля пурлмпрі нмлярщ: 
ноавмвзи одезк ра кзрлзи одезк 
[1, п. 116], рмку номгмвезкм гмпйі-
гедлля нмлярщ: «кзрлзи одезк  
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роалжзр», «кзрла номудгуоа роалжз-
ру». 

Згіглм нулкру 25 фапрзлз 1 праррі 
4 Мзрлмгм кмгдкпу Укоаїлз (гайі – 
МК Укоаїлз) кзрлзи одезк – уд 
кмкнйдкп вжаєкмнмв’яжалзт ноавмвзт 
лмок, цм вігнмвіглм гм жаявйдлмї 
кдрз ндодкіцдлля рмваоів фдодж кзр-
лзи кмогмл Укоаїлз взжлафаырщ кз-
рлу номудгуоу цмгм узт рмваоів, їт 
ноавмвзи праруп, укмвз мнмгаркувал-
ля і мбукмвйыырщ їт взкмозпралля 
ніпйя кзрлмгм мсмокйдлля [2]. 

Дйя рмгм абз жгіиплзрз гдрайщ-
лзи алайіж, бджукмвлм лдмбтіглм 
ж’япуварз, цм ракд «одезк» і якд им-
гм жлафдлля, агед номбйдкз омжукіл-
ля пурлмпрі нмлярщ нмйягаырщ у пзп-
рдкарзфлмку їт мрмрмелдллі. 

Сакд нмлярря одезк кає соал-
уужщкд кмоілля і в мозгілайі ндодкйа-
гаєрщпя як нмпйігмвліпрщ жгіиплдлля 
фмгм-лдбугщ. Такзк фзлмк, омбзкм 
взплмвмк, цм ж соалуужщкмї, одезк – 
нмпйігмвліпрщ жгіиплдлля ндвлзт гіи 
гйя мрозкалля кмлкодрлмгм оджуйщ-
рару. А у жлафдллі кіелаомглмї кзр-
лмї рдокілмймгії нмпйігмвліпрщ гіи и 
мжлафає кзрлу номудгуоу. 

Дйя впіт кзрлзт номудгуо (кзр-
лмгм роалжзру, дкпнмору, ікнмору) 
нмпйігмвліпрщ гіи бугд оіжлмы, айд 
ракмы, цм жгіиплыєрщпя в мглакмвм-
ку агкіліпроарзвлмку одезкі, ноз-
ракаллмку гйя упіт кзрлзт номуд-
гуо, мпкійщкз гіяйщліпрщ у кзрліи 
псдоі, лд жайделм віг нмпйігмвлмпрі 
гіи, пкйагаєрщпя ж мглакмвзт пкйагм-
взт дйдкдлрів: пуб’єкрз; мб’єкрз; нод-
гкдр(з) і вжаєкмжв’яжкз, таоакрдолі 
гйя кмлкодрлмї жмлз ноавмвмгм одгу-
йывалля, гд кзрлі ноавмвіглмпзлз є 
лджкіллзкз і жагайщлзкз гйя упіт 
кзрлзт номудгуо. 

Сндузсікмы кзрлмї номудгуоз є 
рд, цм в ліи, як в оіжлмвзгі нубйіфлм-
агкіліпроарзвлмї гіяйщлмпрі, нмвзллі 
нмєглуварзпя гії гвмт пуб’єкрів, віг-
нмвіглм сакрмвзи пкйаг у взгйягі 
кзрлзт смокайщлмпрди кає бурз вз-
жлафдлзи у лмокі ноава гйя гвмт прм-
оіл вжаєкмгії в кзрліи номудгуоі: 
кзрлзт могалів ра мпіб, якзт уд прм-
пуєрщпя (пуб'єкрз гмпнмгаоывалля). 

З мгйягу ла уд фз гмуійщлм взкм-
озпрмвуварз нмлярря ―кзрлзи одезк 
ікнмору‖, ―кзрлзи одезк дкпнмору‖, 
―кзрлзи одезк роалжзру‖ рмцм, як-
цм мплмвлі гії (нмгафа гдкйаоауії, 
ндодвіока гдкйаоауії, нозилярря оі-
хдлля вігнмвіглзк кзрлзк могалмк 
ном нозилярря абм вігкмву у нозил-
яррі кзрлмї гдкйаоауії) лдмбтіглзт 
гйя взнупку рмваоів ноз оіжлзт кзр-
лзт номудгуоат є мглакмвзкз, а жкі-
лыєрщпя йзхд їт нмпйігмвліпрщ. 

Айд ж мгйягу ла взцджажлафдлд, 
пйіг нмгмгзрзпщ ж гуккмы омпіипщкм-
гм гмпйіглзка А. А. Шаткакдрщєва, 
якзи вкажує ла рд, цм ―ваекм бдж 
ндвлзт жапрдодедлщ омжгйягарз кзр-
лзи одезк йзхд в якмпрі оіжлмвзгу 
пндуіайщлзт агкіліпроарзвлм-ноавм-
взт одезків‖ [3, п. 18]. 

З мгйягу ла взцджажлафдлі аогу-
кдлрз, вваеаєкм жа гмуійщлд взмкод-
кйдлля жагайщлмгм кзрлмгм одезку, 
таоакрдолмгм гйя упієї кзрлмї гіяйщ-
лмпрі, мпкійщкз гії ра вжаєкмжв’яжкз 
кіе пуб’єкракз, цм жгіиплыєрщпя в 
кзрліи псдоі є мглакмвзкз гйя оіж-
лзт кзрлзт номудгуо, а рмку ―кзр-
лзи одезк‖ є лд оіжлмвзгмк, а йзхд 
вкажує ла ндвлі таоакрдозпрзкз ра 
мпмбйзвмпрі єгзлмгм агкіліпроарзв-
лм-ноавмвмгм одезку гйя мплмвлмї 
гіяйщлмпрі в кзрліи псдоі. 

Звігпз взнйзває, цм іплує єгз-
лзи гйя впіт кзрлзт номудгуо, агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвзи одезк (кзр-
лзи одезк), якзи таоакрдозжує жага-
йщлу жмлу ноавмвмгм одгуйывалля 
гіяйщлмпрі у кзрліи псдоі. 

На нігрвдогедлля ущмгм є рми 
сакр, цм взжлафдлля нмлярря «кзр-
лзи одезк» у кіелаомглзт лмокарз-
влм-ноавмвзт акрат лд лавдгдлм. 
Агед жгіглм кіелаомглмї ноакрзфлмї 
ра ыозгзфлмї гіяйщлмпрі іплуырщ кз-
рлі номудгуоз роалжзру, кзрлмгм 
пкйагу, війщлмї кзрлмї жмлз рмцм. 
Сакд рмку у Кімрпщкіи кмлвдлуії 
1999, Мзрлмку кмгдкпі Євомндипщкм-
гм Смыжу 2013 о. взкмозпрмвуєрщпя 
нмлярря «кзрла номудгуоа». Укоаїл-
пщкзк жакмлмгавудк, у мсіуіилзт 
ндодкйагат взцджажлафдлзт кіела-
омглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, 
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кзрлу номудгуоу буйм нмкзйкмвм 
мрмрмелдлм ж кзрлзк одезкмк, цм є 
йзхд нігрвдогедлляк вігпурлмпрі 
вігкіллмпрі омжукілля пурлмпрі нм-
лярщ «кзрлзи одезк» і «кзрла ном-
удгуоа». 

У Гймпаоії кзрлзт рдокілів ВМО 
лагалм взжлафдлля нмлярры «кзрла 
номудгуоа» ж нмжлафкми «кзрлзи 
одезк», айд пйіг воатмвуварз, цм уі 
гва нмлярря лд є пзлмлікакз і лд є 
рмрмелзкз, як вваеаырщ гдякі лау-
кмвуі. Вйаплд каеуфз в мозгілайщлм-
ку рдкпрі взкмозпрмвуєрщпя соажа 
―treatment applied by the Customs…‖, 
айд жа алаймгієы іж упрайдлзкз у кі-
елаомглзт гмгмвмоат рдокілмк ―most 
favored national treatment‖, имгм км-
ела ндодкйагарз пакд і як ―одезк‖ і 
як ―віглмхдлля‖, ―нмвмгедлля‖, ―пра-
вйдлля‖ рмцм. 

Тмку, гала нозкірка у Гймпаоії 
кзрлзт рдокілів ВМО, вкажує йзхд 
ла рд, цм в кдеат ндвлмї кзрлмї ном-
удгуоз жгіиплыырщпя оіжлі кзрлі 
смокайщлмпрі [4]. 

У галмку кмлрдкпрі пйіг лд нмгм-
гзрзпщ ж взплмвкмк Кмокзфа Б. А., 
якзи у пвмїи лаукмвіи нубйікауії 
―Мзрлі одезкз як ілпрзрур кзрлмгм 
ноава‖ жажлафає, цм: «одезк взпру-
нає пвмгм омгу ужагайщлыыфмы ноа-
вмвмы таоакрдозпрзкмы мплмвлзт 
рзнів кзрлзт пзруауіи, які взжлафа-
ырщ кмлкодрлзи нмоягмк ндодкіцдл-
ля фдодж кзрлзи кмогмл рмваоу, в 
жайделмпрі віг кдрз ндодкіцдлля…» 
[5, п. 88], мпкійщкз одезкмк взжлафа-
єрщпя ноавмва таоакрдозпрзка упіт 
рзнів кзрлзт пзруауіи лд жайделм 
віг кдрз ндодкіцдлля рмваоів фдодж 
кзрлзи кмогмл. 

Такзк фзлмк, кз кмедкм жомбз-
рз взплмвмк, цм взкмозпралля ракмгм 
нмлярря, як кзрлзи одезк у Мзрлм-
ку кмгдкпі Укоаїлз є лдгмуійщлзк, 
мпкійщкз: нм-ндохд – имгм взжлафдл-
ля лд вігнмвігає пурі; нм-гоугд – іп-
лує єгзлзи агкіліпроарзвлзи одезк, 
якзи одгуйыє гіяйщліпрщ кзрлзт мо-
галів і жауікавйдлзт мпіб, воатмвуыфз 
оіжлі мпмбйзвмпрі кзрлзт номудгуо; 
нм-родрє – у кіелаомгліи ноакрзуі ра 
кіелаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт 

акрат вігпурлє ракд нмлярря, як ―кз-
рлзи одезк‖ і мпкійщкз номалайіжм-
валі гедодйа пралмвйярщ фапрзлу ла-
уімлайщлмгм жакмлмгавпрва іплує лд-
мбтігліпрщ гаокмліжуварз лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм ж кіелаомглзкз взкм-
гакз ра укмвакз. 

На ноакрзуі, фдодж взцджажлафдлі 
лдгмйікз омжукілля нмлярря «од-
езк», мпкійщкз одезк лд ндодгбафає 
гдрайіжауії гіи і нмгіи, а віграк і нм-
лярря ―кзрлзи одезк роалжзру‖, іп-
луырщ одайщлі номбйдкз в роалжзрліи 
псдоі. Цд ракі номбйдкз як жкдлхдл-
ля роалжзрлзт ндодвдждлщ ж ілмждк-
лзкз кмлроагдлракз, нмпріилд нмоу-
хдлля промків роалжзрлзт ндодкі-
цдлщ (ф.4 пр 470 МК Укоаїлз). Щмгм 
мпраллщмї ноакрзфлмї номбйдкз - нд-
одвзцдлля впралмвйдлмгм праррды 95 
МК Укоаїлз промку гмправкз рмваоів, 
роалпнморлзт жапмбів кмкдоуіилмгм 
нозжлафдлля, кзрлзт абм ілхзт гм-
кукдлрів ла уі рмваоз, рм номрягмк 
2017-2018 омку, жа фапрзлмы 3 праррі 
470 МК Укоаїлз буйм взлдпдлм 2 395 
оіхдлщ пугакз ндохмї ілпралуії нм 
впіи рдозрмоії Укоаїлі. Цд пвігфзрщ 
ном рд, цм лахд жакмлмгавпрвм нмр-
одбує жкіл ра гдрайіжауії дранів кзр-
лмї номудгуоз ―кзрлзи роалжзр‖, 
мпкійщкз йзхд гдрайщлд вігмбоаедл-
ля кзрлзт смокайщлмпрди галмї ном-
удгуоз ра їт пзпрдкарзжауія гмнмкм-
еурщ улзклурз пундодфлмпрди ра лд-
омжукілля лауімлайщлмгм жакмлмгав-
прва. 

Впі уі номбйдкз взлзкаырщ фдодж 
лд пзпрдкарзжмваліпрщ ра нмродбу у 
гаокмліжауії кзрлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз. Наоажі, нмоягмк гіи як кзр-
лзт могалів, рак і пуб'єкрів гмпнмга-
оывалля омжкзгалі нм впщмку МК 
Укоаїлз, а ілмгі лавдгдлі в ілхзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат. 

Мзрла номудгуоа «кзрлзи роал-
жзр» 

У кзлуйіи пвмїи нубйікауії ―Мз-
рлзи роалжзр: пурліпрщ ра жкіпр нм-
лярря‖, буйм впралмвйдлм ра гмвдгдлм 
омжбіелмпрі у взжлафдллі нмлярря 
«кзрлзи роалжзр» у лауімлайщлмку 
ра кіелаомглмку жакмлмгавпрві. 
Позфзлмы ракмї нмкзйкз кмела 
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вваеарз жгіиплдлзи лдноавзйщлзи 
ндодкйаг рдокілу «роалжзр», як ―од-
езк‖ ра вігпурліпрщ омжукілля пурлм-
прі нмлярря «кзрла номудгуоа». 

Алайіжуыфз кіелаомглм-ноавмві 
акрз, буйм ж’япмвалм, цм рдокіл ―кз-
рла номудгуоа‖ жапрмпмвуєрщпя вед 
гмпзрщ гавлм. Кулєв Ю. Д. ра Баяжі-
рмв Л. Р. жажлафаырщ, цм мглзк ж 
лаибійщх оалліт нозкйагів жапрмпу-
валля рдокіла «кзрла номудгуоа» є 
гмгармк гм пр. 14 Міелаомглмї кмл-
вдлуії ном пномцдлля кзрлзт смо-
кайщлмпрди (1924 о.): «6. Баеалм, 
цмб гдоеавз урозкувайзпя, лапкійщ-
кз уд кмейзвм, віг жапрмпувалля пу-
вмозт нмкаоалщ жа нмоухдлля кзрлмї 
номудгуоз абм ноавзй» [6, п. 9]. 

Наоажі, рдокіл «кзрла номудгу-
оа» кз кмедкм жупроірз у нулкрі 16 
праррі 5 Кмгдкпу Євомндипщкмгм См-
ыжу, жгіглм якмгм «кзрла номудгуоа» 
мжлафає мглу іж лзефдлавдгдлзт ном-
удгуо, у яку рмваоз кмеурщ бурз нм-
кіцдлі вігнмвіглм гм ущмгм Кмгдкпу: 
а) взнупк у війщлзи мбіг; б) пндуіа-
йщлі номудгуоз; в) дкпнмор. [7]. Сакд 
гм гоунз (б) віглмпзрщ і кзрла ном-
удгуоа роалжзру. 

Згіглм Кімрпщкмї кмлвдлуії, «кзр-
лзи роалжзр» мжлафає кзрлу номуд-
гуоу ніг якмы рмваоз ндодкіцуырщпя 
ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзр-
лмгм могалу в ілхзи. 

Такзк фзлмк, омбзкм взплмвмк, 
цм у кіелаомглзт лмокарзвлм-
ноавмвзт акрат, які пралмвйярщ фап-
рзлу лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва 
нмлярря «кзрла номудгуоа» лд вз-
жлафдлм. У Кімрпщкіи кмлвдлуії 1999 
жгоунмвалм ндвлі лмокз жа ндвлзкз 
таоакрдозпрзкакз ра взжлафдлм мп-
лмвлі кзрлі номудгуоз, які жгіиплы-
ырщпя в кдеат сулкуімлувалля Кмл-
вдлуії, пдодг якзт є і кзрла номудгу-
оа роалжзру. Коік рмгм, кзрлу номуд-
гуоу роалжзру фіркм взжлафдлм у гм-
гарку E4./ F7. Гйавз 1 Сндуіайщлмгм 
гмгарку Е Кімрпщкмї кмлвдлуії. Згіглм 
галмгм взжлафдлля кз кмедкм взмк-
одкзрз 2 мплмвлі дйдкдлрз жкіпру 
нмлярря 1) кзрлзи кмлромйщ; 2) сакр 
ндодкіцдлля ж мглмгм кзрлмгм мога-
лу в ілхзи і вігнмвіглм нмжлафдлм 

ланояккз ра взгз ракмгм ндодкіцдл-
ля. 

Кулєв Ю. Д. ра Баяжірмв Л. Р. у 
пвмїи лаукмвіи омбмрі «Взжлафдлля 
пурлмпрі ра жкіпру мплмвлзт кзрлм-
ноавмвзт нмлярщ: «кзрла номудгуоа» 
взпвірйыырщ лмвірліи нігтіг гм вз-
жлафдлля взцджажлафдлмгм кзрлм-
ноавмвмгм рдокілу. Згіглм галмгм 
взжлафдлля кзрла номудгуоа – уд 
улмокмвала ра улісікмвала пукун-
ліпрщ укмв і взкмг гм номудпу жвійщ-
лдлля пуб’єкрзвлмгм ноава віг упіт 
абм фапрзлз мбряедлщ, мбукмвйдлзт 
лаявліпры ндвлзт ыозгзфлзт 
мбмв’яжків [6, п. 16]. 

Такзк фзлмк, кзрла номудгуоа 
пкйагаєрщпя ж: 

1) улмокмвалзт укмв ра взкмг; 
2) смокайщлзт гіи ж їт взкмлал-

ля. 
У Дмгарку E4./ F7. Гйавз 1 Снд-

уіайщлмгм гмгарку Е Кімрпщкмї кмлвд-
луії 1999 омку взжлафдлм, цм «кзр-
лзи роалжзр» мжлафає кзрлу номуд-
гуоу ніг якмы рмваоз ндодкіцуырщпя 
ніг кзрлзк кмлромйдк ж мглмгм кзр-
лмгм могалу гм ілхмгм. Такме, у га-
ліи Гйаві лагалм взжлафдлля нмляр-
ряк «кзрлзуя вігноавйдлля» ра «кз-
рлзуя нозжлафдлля» [8]. 

У Мзрлмку кмгдкпі Євомндипщ-
кмгм Смыжу 2013, у праррі 226 Гйаві 2 
Рмжгійу 7 взжлафдлм, цм кзрлзи роа-
лжзр ракме є пндуіайщлмы номудгу-
омы. У Гймпаоії кзрлзт рдокілів 
«кзрлзи роалжзр» взжлафдлм як кзр-
лу номудгуоу, ніг якмы рмваоз ндод-
кіцуырщпя ніг кзрлзк кмлромйдк ж 
мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи [7]. 

Такзк фзлмк кмедкм жомбзрз 
взплмвмк, цм, нм-ндохд, у кіелаомг-
ліи ноакрзуі іплує єгзлзи нігтіг вз-
жлафдлля нмлярря «кзрлзи роалжзр», 
як ―кзрлмї номудгуоз‖, а нм –гоугд 
мплмвлзкз пкйагмвзкз взжлафдлля є 
рд цм роалжзр: 1) пндуіайщла кзрла 
номудгуоа (укмвз ра взкмгз); 2) рм-
ваоз ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмл-
ромйдк (нодгкдр ндодкіцдлля); 3) ж 
мглмгм кзрлмгм могалу в ілхзи (ла-
ноякмк ндодкіцдлля). 

Пмоівлыыфз взжлафдлля «кзр-
лзи роалжзр» у МК Укоаїлз ра кіе-
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лаомглзт лмокарзвлм-ноавмвзт ак-
рат, кмедкм жомбзрз взплмвмк ном їт 
птмеіпрщ в дйдкдлрат нодгкдру ндод-
кіцдлля ра ланоякку ндодкіцдлля. 

Такзк фзлмк кмедкм жомбзрз 
взплмвмк, цм кзрла номудгуоа роал-
жзру – уд номудп жвійщлдлля 
пуб’єкрзвлмгм ноава кзрлмї пйуебз 
ра жауікавйдлзт мпіб віг жмбмв’яжалщ 

(мбряедлщ), нмв’яжалзт ж взкмлалляк 
укмв і взкмг, лдмбтіглзт гйя взнупку 
рмваоів, які ндодкіцуырщпя ніг кзр-
лзк кмлромйдк ж мглмгм кзрлмгм мо-
галу гм ілхмгм. 

Оред, птдкарзфлм кзрлу номуд-
гуоу роалжзру кмела жмбоажзрз ла-
прунлзк фзлмк: 

 
 

 
 
 

Χ - Тмфка А – рмфка втмгу. Пм-
фармк кзрлмї номудгуоз. Мзрла см-
окайщліпрщ: нмгафа гдкйаоауії ра іл-
хзт лдмбтіглзт рмваомпуномвіглзт 
гмкукдлрів. 

Χ – Тмфка Б – рмфка взтмгу. За-
вдохдлля кзрлмї номудгуоз. Мзрла 
смокайщліпрщ: взнупк рмваоів. 

– дранз кзрлмї номудгуоз, кме-
ла ж якзт пуномвмгеуєрщпя ндвлзкз 
мбряедллякз; 

– жвійщлдлля віг мбряедлля. 
Срмпмвлм кзрлзт смокайщлмп-

рди віглмплм галмгм нігтмгу Кулєва 
З. Ю. нігпукмвує, цм кзрлі смока-
йщлмпрі є ноавмвзк жапмбмк, 
нмв’яжалзк іж взжлафдлляк ра ноавм-
вмы сікпауієы лзжкз ыозгзфлзт 
сакрів, як лдмгкіллзт дйдкдлрів 
сакрмвмгм пкйагу кзрлмї номудгуоз, 
и умпмбйыє в пмбі упі ілхі, взжлафдлі 
гйя нубйіфлзт смокайщлмпрди мжла-
кз [9, п.155]. Оплмвлмы номбйдкмы 
взжлафдлля рмфмк втмгів і взтмгів 
кзрлмї номудгуоз роалжзру є їт лд 
пзпрдкарзфлзи взкйаг в лмокарзв-
лм-ноавмвзт акрат, у жв’яжку ж фзк 
вігпурлє єгзлд омжукілля їт пурлмпрі 
і як лапйігмк вігпурлє уявйдлля ном 

ракд нмлярря як «кзрлі смокайщлмп-
рі». Єгзлзк пнмпмбмк взоіхдлля 
уієї номбйдкз є пзпрдкарзжауія ра 
гаокмліжауія кзрлмгм жакмлмгавпрва. 

Взплмвкз номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля ра ндопндкрзвз нмгайщхзт 
омжвігмк. 

Алайіжуыфз взкйагдлзи ра гмп-
йігеувалзи кардоіай, кмедкм жомбз-
рз взплмвмк, цм «кзрлзи одезк 
роалжзр» лдгмуійщлм взкмозпрмвува-
рз у лауімлайщлмку жакмлмгавпрві, 
мпкійщкз іплує єгзлзи агкіліпроарз-
влзи одезк кзрлмї гіяйщлмпрі, якзи 
є жагайщлзк гйя впіт кзрлзт номуд-
гуо і взжлафає жагайщлі таоакрдозп-
рзкз нмоягків жгіиплдлля гіи, у рмку 
фзпйі і гйя роалжзру. 

Мзрла номудгуоа роалжзру – уд 
номудп жвійщлдлля пуб’єкрзвлмгм 
ноава кзрлмї пйуебз ра жауікавйд-
лзт мпіб віг жмбмв’яжалщ (мбряедлщ), 
нмв’яжалзт ж взкмлалляк укмв і вз-
кмг, лдмбтіглзт гйя взнупку рмваоів, 
які ндодкіцуырщпя ніг кзрлзк кмл-
ромйдк ж мглмгм кзрлмгм могалу гм 
ілхмгм. 

Пдопндкрзвлзк гйя нмгайщхзт 
омжвігмк є нмоівляйщлд гмпйігедлля 



Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

92  

пкйагмвзт дйдкдлрів кзрлмї номуд-
гуоз роалжзру жа лауімлайщлзк кзр-

лзк жакмлмгавпрвмк ра Кімрпщкмы 
кмлвдлуієы.   
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Рмбмру нозпвяфдлм номбйдкак іж взжлафдлляк пурлмпрі ра жкіпру нмлярщ «одезк 
кзрлзи роалжзр» ра «номудгуоа кзрлзи роалжзр». Заномнмлмвалм іпрмозфлзи і рдм-
одрзфлзи нігтмгз гм їт взжлафдлля. Закйагдлм ндодгукмвз нмгайщхмгм омжвзрку 
ноавмвзт нмлярщ «одезк кзрлзи роалжзр» ра «номудгуоа кзрлзи роалжзр». 
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Gutchenko K. Mode "customs transit" and the procedure "customs transit": the 

essence and content 
The work is devoted to the definition of the essence, problems and content of the 

concepts of "customs transit regime" and "customs transit procedure". Historical and 
theoretical approaches for their definition are offered. The preconditions for the further 
development of legal definitions of the concepts "customs transit regime" and "customs 
transit procedure" are laid. 

Key words: transit; customs transit regime; customs procedure; customs transit 
procedure; customs formalities; customs legislation. 

 


