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Дм жапмбів жабджндфдлля дсдкрз-
влмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмх-
рів лайдезрщ, у рмку фзпйі, и гдоеа-
влд кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмга-
оывалля, якд кмед жгіиплыварзпя у 
оіжлзт смокат. Далзи гмпнмгаопщкм-
ноавмвзи жапіб таоакрдозжуєрщпя мпм-
бйзвмы номудгуомы, впралмвйдлляк 
пндузсіфлзт укмв ра нігправ жапрмпу-
валля. Поз ущмку, мпмбйзвмпрі галм-
гм жапмбу гмймвлзк фзлмк мбукмв-
йыырщпя оіжлмкалірліпры смок ра 
взгів гдоеавлмгм кодгзрувалля, якд, 
у рмку фзпйі і як мгзл ж ілпроукдлрів 
гдоеавлмї нігрозккз пуб’єкрів гмпнм-
гаоывалля, кає бурз оджуйщрарзвлзк, 
вігнмвігарз одайщлзк нмродбак 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля і жабджнд-
фуварз дсдкрзвлд взкмозпралля гдо-
еавлзт кмхрів. Оред, гйя взжлафдл-
ля мпмбйзвмпрди гдоеавлмгм кодгз-
рувалля як гмпнмгаопщкм-ноавмвмгм 
жапмбу жабджндфдлля дсдкрзвлмгм 
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів лд-
мбтіглм жгіиплзрз лаукмвм-ноавмву 
таоакрдозпрзку оіжлзт взгів ра смок 
имгм жапрмпувалля. 

Окодкзт нзралщ гдоеавлмї нігр-
озккз пуб’єкрів гмпнмгаоывалля в 
уіймку ра гдоеавлмгм кодгзрувалля 
жмкодка у пвмїт ноауят рмокайзпщ 
ракі лаукмвуі, як В. С. Бєйзт, З. С. 
Ваолайіи, Ю. А. Вдгєолікмв, О. М. 

Віллзк, О. П. Вітомв, Є. П. Губіл, 
Т. С. Гугіка, В. В. Дмбомвмйщпщка, 
М. О. Єгмомва, Д. О. Жкуйіла,    
О. П. Загліркм, Д. В. Загзтаийм, 
Г. Л. Злакдлпщкзи, А. М. Іпаял, 
О. Е. Ліййдкяд, Д. В. Ліфак, І. М. Ма-
йдлщка, В. К. Маймйірлдва, В. К. Ма-
курмв, О. С. Ммпквіфмва, Т. В. Ндкоа-
пмва, В. І. Опніцдва, Д. А. Пдромв, 
Т. А. Пітляк, О. П. Пмгудокмвлзи, 
Я. В. Рмгілпщка, Н. О. Саліаткдрмва, 
Д. В. Сйзлщкм, Г. В. Скмйзл, О. І. Срзо-
пщка, І. В. Тоух, В. А. Упрзкдлкм, 
М. Л. Шзлкао, В. С. Щдобзла, 
О. Х. Юйгахдв, І. М. Яккмва ра ілхі. 
Оглак, у лаууі гмпнмгаопщкмгм ноава 
вігпурлі кмкнйдкплі гмпйігедлля 
номбйдкарзкз, нозпвяфдлмї взжла-
фдллы смок ра взгів гдоеавлмгм 
кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоы-
валля як мглмгм іж лдноякзт гмпнм-
гаопщкм-ноавмвзт жапмбів жабджнд-
фдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля 
гдоеавлзт кмхрів, цм нігрвдогеує 
ваейзвіпрщ номвдгдлля лаукмвзт 
омжвігмк у галіи псдоі і мбукмвйыє 
акруайщліпрщ нодгправйдлмї лаукмвмї 
праррі. 

Мдрмы праррі є жгіиплдлля лау-
кмвм-ноавмвмї таоакрдозпрзкз смок 
ра взгів гдоеавлмгм кодгзрувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля як лдноя-
кмгм жапмбу жабджндфдлля дсдкрзвлм-
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гм взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів. 
Дйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз 
нодгправйяєрщпя лдмбтіглзк взкмла-
рз ракі жавгалля: взмкодкзрз оіжлі 
смокз ра взгз гдоеавлмгм кодгзру-
валля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля; ла-
гарз їт таоакрдозпрзку ра взжлафзрз 
мпмбйзвмпрі, нігправз ра укмвз жапрм-
пувалля; омжомбзрз номнмжзуії цмгм 
ланояків угмпкмлайдлля кдталіжку 
жгіиплдлля гдоеавлмгм кодгзрувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля. 

Ддрайщлзи алайіж акрів лауімла-
йщлмгм жакмлмгавпрва [2, 3, 4] гмжвм-
йяє взмкодкзрз ракі гмймвлі взгз 
гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля: 1) кодгзрувалля 
гдоеавлзт нігнозєкпрв, рмбрм 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля гдоеавлмї 
смокз вйаплмпрі, а ракме ілхзт ніг-
нозєкпрв, які каырщ ваейзвд проард-
гіфлд жлафдлля; 2) кодгзрувалля 
пуб’єкрів каймгм ра пдодглщмгм нігн-
озєклзурва; 3) кодгзрувалля пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків ра 
ілхзт пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм 
жаикаырщпя пійщпщкмгмпнмгаопщкмы 
гіяйщліпры; 4) кодгзрувалля пуб’єкрів 
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі. 
Поз ущмку, смокакз гдоеавлмгм 
кодгзрувалля є: взгійдлля быгедр-
лзт кмхрів гйя сілалпувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ла укмват 
нмвдолдлля, нйарлмпрі, промкмвмпрі; 
кмкндлпауія жа оатулмк кмхрів гдо-
еавлмгм быгедру фапрзлз кодгзрлмї 
жабмогмвалмпрі пуб’єкра гмпнмгаоы-
валля в нмоягку, взжлафдлмку жакм-
лмк рмцм. 

Отаоакрдозжуєкм мжлафдлі взгз 
ра смокз гдоеавлмгм кодгзрувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля.  

Нанозкйаг, цм прмпуєрщпя кодгз-
рувалля гдоеавлзт нігнозєкпрв, рм 
ноавмвмы мплмвмы уієї гіяйщлмпрі є 
ГК Укоаїлз [1], Пмоягмк нмгмгедлля 
жайуфдлля гдоеавлзкз нігнозєкпр-
вакз, у рмку фзпйі гмпнмгаопщкзкз 
рмваозпрвакз (коік балків), у прару-
рлмку канірайі якзт 50 ра бійщхд 
вігпмрків акуіи (фапрмк, наїв) лайд-
еарщ гдоеаві, кодгзрів (нмжзк), ла-
галля гаоалріи абм нмоукз жа ракзкз 
жмбмв’яжаллякз, жарвдогедлзи Пмп-

ралмвмы Кабілдру Міліпроів Укоаїлз 
віг 15 фдовля 2011 о. № 809 [5], Пм-
ймедлля ном гдоеавлд кодгзрувалля 
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжла-
фдлля, жарвдогедлд пнійщлзк Нака-
жмк Міліпрдопрва сілалпів Укоаїлз 
ра Міліпрдопрва дкмлмкікз Укоаїлз 
віг 15 йзпрмнага 1995 о. № 178/170 
[6].  

Змкодка, вігнмвіглм гм Пмйм-
едлля ном гдоеавлд кодгзрувалля 
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжла-
фдлля [6], гдоеавлд кодгзрувалля 
бугмв і мб’єкрів взомблзфмгм нозжла-
фдлля жгіиплыєрщпя фдодж кіліпрдопр-
ва ра ілхі удлроайщлі могалз взкм-
лавфмї вйагз, які у пвмы фдогу взгі-
йяырщ кодгзрлі кмхрз нігнозєкпрвак 
гдоеавлмї абм ілхмї смокз вйаплмп-
рі, які каырщ проардгіфлм ваейзвд 
жлафдлля, ла уійі сілалпувалля бугі-
влзурва мб’єкрів взомблзфмгм нозж-
лафдлля абм ж кдрмы рдтліфлмгм нд-
одмплацдлля вігнмвіглзт нігноз-
єкпрв. Далзи взг кодгзрувалля ла-
йдезрщ гм рак жвалзт ілвдпрзуіилзт 
гдоеавлзт кодгзрів. 

Пігправмы взлзклдлля кодгзр-
лзт ноавмвіглмпзл є гмгмвіо. Зажвз-
фаи, у кодгзрлмку гмгмвмоі вігнмвіг-
лм гм ГК Укоаїлз [1] взжлафаырщпя 
кдра, пука і промк кодгзру, укмвз і 
нмоягмк имгм взгафі ра нмгахдлля, 
взгз жабджндфдлля жмбмв’яжалщ нмжз-
файщлзка, вігпмркмві правкз, нмоягмк 
нйарз жа кодгзр, мбмв’яжкз, ноава і 
вігнмвігайщліпрщ прмоіл цмгм взгафі 
ра нмгахдлля кодгзру. Помрд, у оажі, 
якцм нмжзфайщлзкмк взпрунає гдо-
еавлд нігнозєкпрвм, рм гм жкіпру 
кодгзрлмгм гмгмвмоу ра номудпу имгм 
укйагдлля взпуваырщпя мпмбйзві вз-
кмгз. Змкодка, вігнмвіглм гм Пмпра-
лмвз Кабілдру Міліпроів Укоаїлз віг 
15 фдовля 2011 о. № 809 [5], жайу-
фдлля гдоеавлзк нігнозєкпрвмк 
кодгзру (нмжзкз), лагалля гаоалріи 
абм нмоукз жа ракзк жмбмв’яжалляк 
нмгмгеуєрщпя: Міліпрдопрвмк сілал-
пів Укоаїлз – цмгм влуроіхліт гмв-
гмпромкмвзт (бійщхд мглмгм омку) ра 
жмвліхліт кодгзрів (нмжзк); могалмк 
взкмлавфмї вйагз, якзи жгіиплыє 
сулкуії уноавйілля гдоеавлмы вйап-
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ліпры, – цмгм влуроіхліт кмомркм-
промкмвзт (гм мглмгм омку) кодгзрів 
(нмжзк).  

Щм прмпуєрщпя пуб’єкрів гмпнмга-
оывалля ілхзт смок вйаплмпрі, рм 
гдоеавлд кодгзрувалля лагаєрщпя їк 
жа укмвз, цм вмлз жгіиплыырщ гіяйщ-
ліпрщ у ноімозрдрлзт псдоат дкмлм-
кікз. 

У 1995 о. буйм нозилярм Кмлуд-
нуіы одгуйывалля ілвдпрзуіилмї гія-
йщлмпрі в укмват озлкмвмї роалпсмо-
кауії дкмлмкікз (буйа жарвдогедла 
Пмпралмвмы Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз віг 01 фдовля 1995 о. № 384) 
[7]. Вігнмвіглм гм нмймедлщ уієї 
Кмлуднуії [7], ндохмфдогмвзкз ла-
ноякакз ноімозрдрлмгм ілвдпрувалля 
є: омжвзрмк найзвлм-длдогдрзфлмгм 
кмкнйдкпу і вномвагедлля длдогм- ра 
одпуопмжбдоігаыфзт рдтлмймгіи; пмуі-
айщла псдоа, омжхзодлля і лаомцу-
валля мбпягів взомблзурва рмваоів 
хзомкмгм везрку ра нмпйуг гйя ла-
пдйдлля, а ракме кмлкуодлрмпномкм-
елмї номгукуії, цм нмправйяєрщпя ла 
дкпнмор; омжвзрмк агомномкзпймвмгм 
кмкнйдкпу; нозпкмодлля омжвзрку 
кдгзфлмї ра кікомбімймгіфлмї номкз-
пймвмпрі; нмгмйалля лапйігків Чмо-
лмбзйщпщкмї карапромсз. 

Кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмга-
оывалля жа оатулмк кмхрів гдоеав-
лмгм быгедру жгіиплыєрщпя ла кмл-
куопліи мплмві, цм ж-нмкіе ілхмгм 
кає ракме жабджндфуварз дсдкрзвлд 
їт взкмозпралля. Дйя уфапрі у ракмку 
кмлкуопі пуб’єкрз гмпнмгаоывалля 
нмгаырщ ілвдпрзуіилі номдкрз взомб-
лзфмгм нозжлафдлля, які муілыырщпя 
жа ндвлзкз козрдоіякз. 

Згіглм Пмймедлля ном муілку ра 
кмлкуоплзи вігбіо Міліпрдопрвмк 
агоаолмї нмйірзкз жаномнмлмвалзт 
пуб’єкракз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі 
ілвдпрзуіилзт номдкрів, цм ндодгба-
фаырщ жайуфдлля кмхрів гдоеавлмгм 
быгедру [8], козрдоіякз муілкз ра 
вігбмоу жаномнмлмвалзт пуб’єкракз 
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ілвдпрзуіи-
лзт номдкрів взомблзфмгм нозжла-
фдлля каырщ бурз: вігнмвігліпрщ ном-
дкру проардгії дкмлмкіфлмгм і пмуіа-
йщлмгм омжвзрку ра ноімозрдрлзк 

ланоякак проукруолмї ндодбугмвз 
дкмлмкікз; сілалпмвм-дкмлмкіфлі 
нмкажлзкз дсдкрзвлмпрі (фзпра рднд-
оіхля ваоріпрщ, ілгдкп гмтіглмпрі, 
влуроіхля лмока одлрабдйщлмпрі, 
рдтліфлзи оівдлщ лмвзт взомблзфзт 
смлгів, рдокіл мкунлмпрі); оівдлщ 
взкмозпралля кіпудвзт кардоіайщлзт 
ра роугмвзт одпуопів; вігнмвігліпрщ 
взкмгак паліраолм-гігієліфлзт, оагіа-
уіилзт, дкмймгіфлзт, аотірдкруолзт, 
длдогмжбдоігаыфзт ра ілхзт лмок, 
упралмвйдлзт жакмлмгавпрвмк; сілал-
пмвм-дкмлмкіфлзи прал пуб’єкра гмп-
нмгаопщкмї гіяйщлмпрі. Дмгаркмвзкз 
козрдоіякз муілкз ра вігбмоу ілвдп-
рзуіилзт номдкрів взомблзфмгм ноз-
жлафдлля є: пуномвмгедлля ілвдпрзуії 
вномвагедлляк одпуопмжбдоігаыфзт 
ра дкмймгіфлм бджндфлзт рдтлмймгіи; 
пнозялля ілвдпрзуіи првмодллы лм-
взт омбмфзт кіпущ, мпмбйзвм в одгім-
лат ж ланоуедлзк озлкмк ноауі; вз-
омблзфа нмруеліпрщ ра проукруоа 
каибурлщмгм взомблзурва, апморз-
кдлр ра мбпягз одпуопів, цм бугурщ 
гйя лщмгм взкмозпралі; оджуйщрарз 
каокдрзлгмвзт гмпйігедлщ; муілка 
сілалпмвзт озжзків номдкру; нмкаж-
лзк йіквіглмпрі номдкру; рдтліфлі 
мплмвз могаліжауії каибурлщмгм взом-
блзурва (рдтлмймгія ра упраркувал-
ля); лаявліпрщ лдмбтіглзт гйя одайі-
жауії номдкру йіудлжіи іж жажлафдлляк 
взгу гіяйщлмпрі. Вігбіо ілвдпрзуіилзт 
номдкрів лдвзомблзфмгм нозжлафдлля 
жгіиплыєрщпя ж уоатувалляк сакрзф-
лмї жабджндфдлмпрі мб’єкракз пмуіайщ-
лмї ілсоапроукруоз ла мглмгм кдх-
калуя пійщпщкмгм лапдйдлмгм нулкру 
галмгм одгімлу нмоівлялм жі прарзп-
рзфлзкз жагайщлмгдоеавлзкз нмкаж-
лзкакз ра оівлдк жлмхдлмпрі кардоі-
айщлмї бажз іплуыфзт мб’єкрів. 

Пмоягмк ра кдталіжк кмлкуоплм-
гм вігбмоу пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, 
які кмеурщ нодрдлгуварз ла мроз-
калля гдоеавлмгм кодгзру, фіркм лд 
взжлафдлзи жакмлмгавпрвмк Укоаїлз. 
Зваеаыфз ла рд, цм гдоеавлд кодгз-
рувалля явйяє пмбмы мпмбйзвзи взг 
гіяйщлмпрі, якзи вігоіжляєрщпя кдта-
ліжкмк ра номудгуомы жгіиплдлля, 
бійщх гмуійщлм водгуйыварз вігнмві-
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глзи взг ноавмвіглмпзл ла жакмлмга-
вфмку оівлі хйятмк нозилярря пнд-
уіайщлмгм Закмлу Укоаїлз «Пом гдо-
еавлд кодгзрувалля». 

Напрунлзк взгмк є гдоеавлд 
кодгзрувалля каймгм ра пдодглщмгм 
нігнозєклзурва. Так, вігнмвіглм гм 
пр. 16 Закмлу Укоаїлз «Пом омжвзрмк 
ра гдоеавлу нігрозкку каймгм і пд-
одглщмгм нігнозєклзурва в Укоаїлі» 
[2], мплмвлзкз взгакз сілалпмвмї 
гдоеавлмї нігрозккз, жмкодка, рієї, 
цм лагаєрщпя у смокі гдоеавлмгм 
кодгзру, є: 1) фапркмва кмкндлпауія 
вігпмркмвзт правмк жа кодгзракз, цм 
лагаырщпя ла одайіжауіы номдкрів 
пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігноз-
єклзурва; 2) фапркмва кмкндлпауія 
йіжзлгмвзт, сакрмозлгмвзт нйардеів 
ра нйардеів жа кмозпрувалля гаоалрі-
якз; 3) лагалля гаоалрії ра нмоукз жа 
кодгзракз пуб’єкрів каймгм і пдодг-
лщмгм нігнозєклзурва; 4) лагалля 
кодгзрів, у рмку фзпйі кікомкодгзрів, 
гйя жанмфаркувалля і вдгдлля вйаплмї 
пноавз; 5) лагалля нмжзк ла нозг-
балля і вномвагедлля лмвзт рдтлм-
ймгіи.  

Оред, як взглм ж лавдгдлмгм нд-
одйіку, гдоеавлд кодгзрувалля 
пуб’єкрів каймгм і пдодглщмгм нігн-
озєклзурва кмед жгіиплыварзпя, як 
у смокі ноякмгм взгійдлля гдоеа-
вмы кодгзрлзт кмхрів, цм, як ноа-
взйм, пноякмвуырщпя ла жакунівйы 
мбйаглалля, ілхзт каніраймвкйа-
гдлщ, рак і у смокі лдноякмгм кодгз-
рувалля – кмкндлпауії фапрзлз віг-
пмрків, лагалля гдоеавлмї нмоукз 
рмцм.  

Помвдгдлзи алайіж нмймедлщ За-
кмлу Укоаїлз «Пом омжвзрмк ра гдо-
еавлу нігрозкку каймгм і пдодглщмгм 
нігнозєклзурва в Укоаїлі» [2] гм-
жвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм в лщмку 
взжлафдлі жагайщлі ноавмві жапагз 
кодгзрувалля пуб’єкрів каймгм і пд-
одглщмгм нігнозєклзурва, кмлкодрлі 
е имгм мбпягз, укмвз ра нігправз 
взжлафаырщпя номгоаклм-уійщмвзк 
кдрмгмк, рмбрм у уійщмвзт гдоеавлзт 
номгоакат нігрозккз пуб’єкрів гмп-
нмгаоывалля, цм уійкмк вігнмвігає 
пвірмвіи ноакрзуі. 

Поз ущмку, гдякі лаукмвуі уій-
кмк пноавдгйзвм жвдораырщ увагу ла 
рд, цм ноімозрдрлд жлафдлля нмвзл-
лм лагаварзпя лдноякзк смокак 
гдоеавлмгм кодгзрувалля, цм гм-
жвмйзрщ мнрзкайщлм ужгмгзрз гдо-
еавлі ілрдодпз ра ілрдодпз пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля. Змкодка, ла гукку 
Т. А. Пітляк, акрзвіжуварз номудп 
кодгзрувалля кайзт нігнозєкпрв 
кмела йзхд хйятмк ужгмгедлля 
ілрдодпів кодгзрмоів ра нмжзфайщлз-
ків жа ракзкз ланоякакз: угмпкмла-
йдлля ноавмвмгм нмйя; прзкуйывал-
ля балків гм лагалля нмжзк нігноз-
єкпрвак каймгм біжлдпу фдодж лагал-
ля гдоеавлзт гаоалріи нмвдолдлля 
нмжзк, жвійщлдлля віг нмгарків кмх-
рів, пноякмвалзт ла кодгзрувалля 
каймгм нігнозєклзурва абм пноякм-
валзт ла кодгзрувалля ноімозрдр-
лзт, айд озжзкмвзт псдо нігнозєк-
лзущкмї гіяйщлмпрі (іллмвауії), жлз-
едлля лмокарзву одждовувалля гйя 
балків, цм кодгзруырщ кайзи біжлдп 
[9, п. 237]. 

Щд мглзк взгмк гдоеавлмгм 
кодгзрувалля є лагалля кодгзрлмї 
нігрозккз пуб’єкрак пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмї гіяйщлмпрі вігнмвіглм гм 
Закмлу Укоаїлз «Пом гдоеавлу ніг-
розкку пійщпщкмгм гмпнмгаопрва 
Укоаїлз» [3]. Вйаплд, пр. 13.1 ущмгм 
Закмлу [3] ндодгбафаєрщпя сілалпмва 
нігрозкка пуб’єкрів гмпнмгаоывалля 
агомномкзпймвмгм кмкнйдкпу фдодж 
кдталіжк жгдхдвйдлля кодгзрів ра 
кмкндлпауії йіжзлгмвзт нйардеів. 
Згдхдвйдлля кодгзрів жгіиплыєрщпя 
в одезкі кодгзрлмї пубпзгії ра нмйя-
гає у пубпзгуваллі фапрзлз нйарз 
(номудлрів) жа взкмозпралля кодгз-
рів, лагалзт балкакз в лауімлайщліи 
ра ілмждкліи вайырі. У пвмы фдогу, 
кмкндлпауія йіжзлгмвзт нйардеів 
нмйягає у фапркмвмку вігхкмгуваллі 
пнйафдлзт пуб’єкракз гмпнмгаоывал-
ля агомномкзпймвмгм кмкнйдкпу йі-
жзлгмвзт нйардеів жа нозгбалі рдтлі-
ку ра/абм мбйаглалля гйя агомном-
кзпймвмгм кмкнйдкпу ла укмват сі-
лалпмвмгм йіжзлгу. 

Тмбрм, як взглм, Закмлмк Укоаї-
лз «Пом гдоеавлу нігрозкку пійщпщ-
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кмгм гмпнмгаопрва Укоаїлз» [3] вз-
жлафдлм гві смокз гдоеавлмгм код-
гзрувалля пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
рмваомвзомблзків ра ілхзт пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля, цм жаикаырщпя 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмы гіяйщліпры, – 
уд жгдхдвйдлля кодгзрів ра кмкндл-
пауія жа оатулмк гдоеавлмгм быгед-
ру йіжзлгмвзт нйардеів. Як ноавзйм, 
нодгкдрмк йіжзлгмвзт гмгмвмоів, які 
укйагаырщпя жа уфапры пійщпщкмгмп-
нмгаопщкзт рмваомвзомблзків, взпру-
нає пндуіайіжмвала рдтліка, ілхд пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкд мбйаглалля рмцм. 
Поз ущмку, як і ілхі смокз гдоеав-
лмгм кодгзрувалля, кодгзрла пубпз-
гія ра/абм кмкндлпауія йіжзлгмвзт 
нйардеів лагаырщпя ла кмлкуопліи 
мплмві жа кодгзракз, жайуфдлзкз в 
нмрмфлмку омуі, ндодтіглзкз кодгз-
ракз, жайуфдлзкз у нмндодглі омкз, 
ра/абм гмгмвмоакз сілалпмвмгм йіжз-
лгу нмрмфлмгм фз нмндодгліт омків. 

Опмбйзвзк взгмк гдоеавлмгм 
кодгзрувалля в Укоаїлі є кодгзру-
валля пуб’єкрів жмвліхлщмдкмлмкіфлмї 
гіяйщлмпрі. Вігнмвіглм гм нмймедлщ 
пр. 14 Закмлу Укоаїлз «Пом жмвліх-
лщмдкмлмкіфлу гіяйщліпрщ» [4], гдоеа-
влд кодгзрувалля пуб’єкрів жмвліх-
лщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі ра гаоалру-
валля гдоеавмы кмкдоуіилзт кодгз-
рів, цм лагаырщпя узк пуб’єкрак, в 
Укоаїлі жгіиплыырщпя фдодж балк гйя 
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі 
Укоаїлз ра ілхі унмвлмваедлі балкз. 
Укмвз гдоеавлмгм кодгзрувалля ра 
гаоалрувалля гдоеавмы кмкдоуіилзт 
кодгзрів взжлафаырщпя кодгзрлзкз 
угмгакз (гмгмвмоакз), цм укйагаырщ-
пя кіе вігнмвіглзкз пуб’єкракз жмв-
ліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі ра бал-
кмк гйя жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщ-
лмпрі Укоаїлз.  

На нігправі алайіжу лмок Закмлу 
Укоаїлз «Пом жмвліхлщмдкмлмкіфлу 
гіяйщліпрщ» [4] кмела взгійзрз ракі 
мплмвлі укмвз ра нігправз гдоеавлм-
гм кодгзрувалля в уіи псдоі: 1) ноз-
илярря оіхдлля балкмк гйя жмвліх-
лщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі Укоаїлз 
ном лагалля гдоеавлзт кодгзрів ра 
гаоалріи у гіыфіи ла рдозрмоії Укоаї-
лз вайырі ра в ілмждкліи вайырі у 

кіпяфлзи промк ж гля нмгалля жаяв-
кз пуб’єкрмк гмпнмгаоывалля; 
2) нмндодглє взжлафдлля йікірів 
гдоеавлмгм кодгзрувалля жмвліхлщм-
дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі жа нмгалляк 
пуб’єкрів жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гія-
йщлмпрі, у кдеат якзт унмвлмваед-
лзи балк кмед нозикарз оіхдлля 
ном гдоеавлд кодгзрувалля; 3) ном-
вдгдлля нмндодглщмї дкпндорлмї муі-
лкз рдтлікм-дкмлмкіфлмгм мбґоулру-
валля мб’єкра кодгзрувалля ра укмв 
мкунлмпрі кодгзрів; 4) омжкіо гдоеа-
влмгм кодгзру (гдоеавлмї гаоалрії 
кмкдоуіилмгм кодгзру), мглмку 
пуб’єкру жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гія-
йщлмпрі номрягмк мглмгм омку, лд 
кмед ндодвзцуварз 5 номудлрів віг 
вігнмвіглзт оіфлзт йікірів гдоеавлм-
гм кодгзрувалля жмвліхлщмдкмлмкіф-
лзт мндоауіи.  

Пігпукмвуыфз взкйагдлд, нодг-
правйяєрщпя кмейзвзк псмокуйыва-
рз лапрунлі ужагайщлыыфі взплмвкз. 
Ддоеавлд кодгзрувалля є мпмбйзвзк, 
лдноякзк жа пвмєы нозомгмы, гмпнм-
гаопщкм-ноавмвзк жапмбмк жабджнд-
фдлля дсдкрзвлмгм взкмозпралля 
гдоеавлзт кмхрів. Алайіж нмймедлщ 
фзллмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз гм-
жвмйяє взмкодкзрз ракі гмймвлі взгз 
гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля: 1) кодгзрувалля 
гдоеавлзт нігнозєкпрв, рмбрм 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля гдоеавлмї 
смокз вйаплмпрі, а ракме ілхзт ніг-
нозєкпрв, які каырщ ваейзвд проард-
гіфлд жлафдлля; 2) кодгзрувалля 
пуб’єкрів каймгм ра пдодглщмгм нігн-
озєклзурва; 3) кодгзрувалля пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт рмваомвзомблзків ра 
ілхзт пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, цм 
жаикаырщпя пійщпщкмгмпнмгаопщкмы 
гіяйщліпры; 4) кодгзрувалля пуб’єкрів 
жмвліхлщмдкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі. 
Поз ущмку, смокакз гдоеавлмгм 
кодгзрувалля є: взгійдлля быгедр-
лзт кмхрів гйя сілалпувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ла укмват 
нмвдолдлля, нйарлмпрі, промкмвмпрі; 
кмкндлпауія жа оатулмк кмхрів гдо-
еавлмгм быгедру фапрзлз кодгзрлмї 
жабмогмвалмпрі пуб’єкра гмпнмгаоы-
валля в нмоягку, взжлафдлмку жакм-
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лмк рмцм. Дйя угмпкмлайдлля кдта-
ліжку гдоеавлмгм кодгзрувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ра ж кдрмы 
жабджндфдлля имгм дсдкрзвлмпрі пйіг 
жаномнмлуварз лапрунлд: 1) гмнмвлз-
рз пр. 346 ГК Укоаїлз [1] ф. 4 у ракіи 
одгакуії: «Суб’єкрз гмпнмгаоювалля 
кмеурь боарз уфапрь у номгоакат 
гдоеавлмгм нійьгмвмгм кодгзрувалля. 
Пмоягмк жгіиплдлля гдоеавлмгм код-
гзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоювалля 
взжлафаєрьпя Закмлмк»; 2) омжомбзрз 
ра нозилярз пндуіайщлзи Закмл 
Укоаїлз «Пом гдоеавлд кодгзрувал-
ля», в якмку взжлафзрз: нмлярря 
гдоеавлмгм кодгзрувалля, а ракме 
лавдпрз гдсіліуіы ілхзт мплмвлзт 
рдокілів у уіи псдоі, жмкодка, нмлярщ 
«гдоеавлзи кодгзр», «гдоеавла га-
оалрія», «кодгзрлзи озжзк», «гдоеа-
вла кодгзрла мндоауія» рмцм; жага-
йщлі жапагз, смокз ра взгз гдоеав-

лмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмга-
оывалля; нмоягмк омжомбйдлля ном-
гоак гдоеавлмгм кодгзрувалля; нм-
оягмк номвдгдлля кмлкуопу пдодг 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, які нодрд-
лгуырщ ла мрозкалля гдоеавлмгм 
кодгзру; ноава ра мбмв’яжкз пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля ра унмвлмваедлмгм 
гдоеавлмгм могалу у псдоі кодгзру-
валля; нмоягмк взпвірйдлля ілсмо-
кауії цмгм нмрмфлзт номгоак гдоеа-
влмгм кодгзрувалля рмцм; 3) омжом-
бзрз кдрмгзку муілкз дкмлмкіфлмї 
гмуійщлмпрі ра мбґоулрмвалмпрі гдо-
еавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмп-
нмгаоывалля; омжомбзрз ра жарвдогз-
рз рзнмву смоку гмгмвмоу гдоеавлм-
гм кодгзру; взжлафзрз нмоягмк вд-
гдлля одєпроу номгоак гдоеавлмгм 
кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаопщкмї 
гіяйщлмпрі. 
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Пдроулдлкм Я. В. Хаоакрдозпрзка смок ра взгів гдоеавлмгм кодгзрувалля 
пуб’єкрів гмпнмгаоювалля 

У праррі мтаоакрдозжмвалм смокз ра взгз гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля як гмпнмгаопщкм-ноавмвмгм жапмбу жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкм-
озпралля гдоеавлзт кмхрів. На нігправі алайіжу гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва взмк-
одкйдлі оіжлі смокз ра взгз гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля, а 
ракме лагалм їт таоакрдозпрзку, взжлафдлм мпмбйзвмпрі, нігправз ра укмвз жапрмпу-
валля. За оджуйщраракз гмпйігедлля омжомбйдлм номнмжзуії цмгм ланояків угмпкм-
лайдлля кдталіжку жгіиплдлля гдоеавлмгм кодгзрувалля пуб’єкрів гмпнмгаоывалля. 

Кйюфмві пймва: гдоеавлд кодгзрувалля, пуб’єкр гмпнмгаоывалля, смокз, взгз, 
кдталіжк. 

 
 

Пдроулдлкм Я. В. Хаоакрдозпрзка смок з взгмв гмпугаопрвдллмгм кодгзрмва-
лзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя 

В прарщд мтаоакрдозжмвалш смокш з взгш гмпугаопрвдллмгм кодгзрмвалзя пубч-
дкрмв тмжяипрвмвалзя как тмжяипрвдллм-ноавмвмгм подгпрва мбдпндфдлзя ъссдкрзв-
лмгм зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв. На мплмвд алайзжа тмжяипрвдллмгм 
жакмлмгардйщпрва вшгдйдлш оажйзфлшд смокш з взгш гмпугаопрвдллмгм кодгзрмва-
лзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя, а ракед нодгправйдла зт таоакрдозпрзка, мнодгдйдлш 
мпмбдллмпрз, мплмвалзя з упймвзя нозкдлдлзя. В оджуйщрард зппйдгмвалзя оажоабм-
ралш нодгймедлзя нм ланоавйдлзяк пмвдохдлпрвмвалзя кдталзжка мпуцдпрвйдлзя 
гмпугаопрвдллмгм кодгзрмвалзя пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя.  

Кйюфдвшд пймва: гмпугаопрвдллмд кодгзрмвалзд, пубчдкр тмжяипрвмвалзя, смо-
кш, взгш, кдталзжк. 

 
 

Petrunenko Ja. The forms and types of state lending of economic entities  

The article describes the forms and types of state lending of economic entities as an 
economic and legal means of ensuring the effective use of public funds. Based on the 
analysis of economic legislation, different forms and types of state lending of economic 
entities are identified, as well as their characteristics were described, features, grounds 
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and conditions of application were determined. According to the results of the study, 
proposals on the directions of improvement of the mechanism for the implementation of 
state lending of economic entities have been developed.  

Key words: state lending, economic entity, forms, types, mechanism. 


