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Поавмва кардгмоія ―оджзгдлр‖ є 
нмоівлялм лмвмы в гмкрозлі ноава, 
айд жаиляйа вед гмпзрщ вагмкд кіпуд 
в пзпрдкі ноавмвмгм одгуйывалля. 
Якцм ноавмва кардгмоія ―гомкагялп-
рвм‖ мкодпйыє в бійщхіи кіоі нмйірз-
км-ноавмвзи жв’яжмк мпмбз ра гдоеа-
вз, рм ―оджзгдлр‖ – дкмлмкіфлзи. На 
пщмгмглі взжлалм ноімозрдр  сілал-
пмвмгм ноава як гайужі ноава у вод-
гуйываллі нмлярщ ―оджзгдлр‖ ра ―лд-
оджзгдлр‖, пупнійщлзт віглмпзл, цм 
взлзкаырщ кіе гдоеавмы ра оджзгд-
лракз і лдоджзгдлракз в псдоі йдга-
йіжауії гмтмгів ракзт мпіб, ра мнмгар-
кувалля їт гмтмгів, нозбурку ра 
каила. В жакмлмгавпрві вед жакоін-
йдлі кмгзсікауії галмгм ноавмвмгм 
явзца і кз кмедкм фіркм вігкдем-
вуварз ілпрзрууіилі лмокз нмгаркм-
вмгм, кзрлмгм, вайырлмгм рмцм ноа-
ва, які мкодпйыырщ оіжлі лыалпз ра 
нігтмгз гм взжлафдлля нмлярря ―од-
жзгдлр‖, як пуб’єкра вігнмвіглмгм 
кмйа пупнійщлзт віглмпзл. Вігнмвіг-
лм, взгійяырщ ракі нмлярря як ―нмга-
ркмвзи оджзгдлр‖, ―вайырлзи оджз-
гдлр‖ рмцм, цм лдмглмжлафлм 

пнозикаєрщпя в лаууі сілалпмвмгм 
ноава. 

Пзралля ноавмвмгм прарупу од-
жзгдлрів, а ракме ілпрзруру ―нмгар-
кмвмї агодпз‖ сіжзфлзт мпіб гмпйі-
геувайз вірфзжлялі нодгправлзкз 
сілалпмвм-ноавмвмї лаукз, жмкодка 
Л. К. Вмомлмва, Д. О. Гдркалудв, 
Н. Л. Губдопщка, С. Т. Кагщкайдлкм, 
М. П. Куфдоявдлкм,  Р. М. Лдцдлкм, 
О. А. Лукахдв, Є. Маозлфак, 
Н. Ю. Позхва, О. В. Щдобалык ра 
ілхі.  

Пдодваелм в ноаві цмгм гм йы-
гзлз (сіжзфлмї мпмбз) нмлярря ―од-
жзгдлр‖ везваєрщпя у рмку оажі, кмйз 
омжкдемвуєрщпя ыозпгзкуія оіжлзт 
гдоеав цмгм мб’єкра мнмгаркувалля, 
якзи лайдезрщ вкажаліи мпмбі, рмбрм 
акруайщліпрщ уди рдокіл лабуває в 
рзт взнагкат, кмйз є ндвлзи ―жмвлі-
хліи‖ апндкр  в ракзт пупнійщлзт 
віглмпзлат.  В ілхзт взнагкат гом-
кагял гдоеавз каиед аврмкарзфлм 
віглмпярщ гм фзпйа оджзгдлрів, рзк 
пакзк нігпукмвуыфз жйзрря нмйі-
рзфлмгм ра дкмлмкіфлмгм кмкнмлдл-
рів жв’яжку мпмбз ра гдоеавз. Дмпйі-



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

80  

гедллы ноавмвмгм прарупу оджзгдл-
рів ра лдоджзгдлрів, а ракме кіела-
омглм-ноавмвзт жапмбів упулдлля 
взнагків нмгвіилмгм мнмгаркувалля 
нозпвяфдлм увагу в ноауят багарщмт 
вфдлзт, номрд вваеаєкм жа гмуійщлд 
жунзлзрз увагу ла ―влуроіхлщмку‖ 
апндкрі номяву ілпрзруру оджзгдлпр-
ва, омжвзрмк якмгм в кдеат сілалпм-
вмгм ноава кмед карз вагмкд жла-
фдлля і гйя гмкрозлз кмлпрзрууіи-
лмгм ноава. 

Мдра праррі нмйягає в омжкозррі 
жкіпру ра жлафдлля нмлярря ―одгімла-
йщлзи нмгаркмвзи оджзгдлр‖ як сі-
лалпмвм-ноавмвмї кардгмоії. 

Рджзгдлрз, ндодгупік сіжзфлі 
мпмбз, жайделм віг жаявйдлмї лзкз 
нмгаркмвмї агодпз, одєпроуырщпя як 
нйарлзкз нмгарків в лапдйдлмку 
нулкрі, вйага впралмвйыварз кіпудві 
нмгаркз в якмку лайдезрщ рдозрмоі-
айщліи гомкагі, в рмку фзпйі 
мб’єглаліи.  Сакд ла кіпудвмку оівлі 
в мбмв’яжкмвмку нмоягку впралмвйы-
єрщпя єгзлзи нмгармк, ноз ущмку у 
кіпудвмї оагз є нмвлмваедлля цмгм 
взжлафдлля правкз єгзлмгм нмгарку 
в кдеат, мкодпйдлзт Пмгаркмвзк 
кмгдкпмк Укоаїлз, а ракме лагаварз 
нмгаркмві нійщгз, у взнагкат ндодг-
бафдлзт нмгаркмвзк жакмлмгавпрвмк. 
Цд нмомгеує явзцд, жа якмгм нмгар-
кмві оджзгдлрз мгдоеуырщ дйдкдлрз 
одгімлайщлмгм (куліузнайщлмгм) 
ноавмвмгм прарупу, смокуыфз оіжлі 
кмгзсікауії ―одгімлайщлмгм нмгаркм-
вмгм оджзгдлра‖. Оплмвмы гйя лабур-
ря ракмгм прарупу є жажлафдла сіжзф-
лмы мпмбмы в мбйікмвіи каоруі нйар-
лзка нмгарків нмгаркмва агодпа.  

Опраллік фапмк кз є пвігкакз 
лмвмгм номяву кардгмоії ―одгімлайщ-
лмгм нмгаркмвмгм оджзгдлра‖. Снмфа-
рку уди сдлмкдл кав кіпуд ндодгу-
пік гйя ыозгзфлзт мпіб як оджуйщрар 
првмодлля в Укоаїлі пндуіайщлзт 
дкмлмкіфлзт жмл ра гйя сіжзфлзт 
мпіб як лапйігмк жаномвагедлля 
пномцдлмї пзпрдкз мнмгаркувалля. 

Вігнмвіглм гм пр. 1 Закмлу Укоа-
їлз «Пом жагайщлі жапагз првмодлля і 
сулкуімлувалля пндуіайщлзт (війщ-
лзт) дкмлмкіфлзт жмл» [1] пндуіайщ-

ла (війщла) дкмлмкіфла жмла, якмы 
взжлавайапщ вігнмвіглм гм жакмлу  
фапрзла рдозрмоії Укоаїлз, ла якіи  
впралмвйывавпя і гіяв пндуіайщлзи 
ноавмвзи одезк дкмлмкіфлмї гіяйщ-
лмпрі ра нмоягмк жапрмпувалля і гії 
жакмлмгавпрва Укоаїлз, ла  рдозрмоії 
якмї жаномвагеувайзпщ нійщгмві кзр-
лі, вайырлм-сілалпмві, нмгаркмві ра 
ілхі укмвз дкмлмкіфлмї гіяйщлмпрі 
лауімлайщлзт ра ілмждклзт ыозгзф-
лзт і сіжзфлзт мпіб. 

Оглзк ж ілпроукдлрів гмпяглдл-
ля кдрз првмодлля пндуіайщлзт дкм-
лмкіфлзт жмл – прабійіжауії пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт номудпів мкодкмгм 
одгімлу і, як лапйігмк, дкмлмкіфлд 
жомпралля коаїлз, буйм жапрмпувалля 
сіпкайщлзт нійщг, нмв'яжалзт іж нм-
гаркмвзк прзкуйывалляк кмлкодр-
лзт взгів гіяйщлмпрі. Пійщгз мтмн-
йывайз нмгаркмву бажу (нозбурмк 
абм гмтіг, ваоріпрщ каила), мкодкі її 
кмкнмлдлрз (акморзжауіилі вігоату-
валля, взроарз ла жаонйару, роалп-
нмор рмцм), оівдлщ нмгаркмвзт пра-
вмк, гдякі нзралля нмпріилмгм абм 
рзкфапмвмгм жвійщлдлля віг мнмгар-
кувалля [2].  

Закмлмк Укоаїлз «Пом влдпдл-
ля жкіл гм Закмлу Укоаїлз «Пом 
Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз ла 
2005 оік» ра гдякзт ілхзт жакмлм-
гавфзт акрів Укоаїлз» віг 25 бдодж-
ля 2005 омку № 2505-IV буйм жлаф-
лм жкілдлм жакмлмгавпрвм ном пндуі-
айщлі (війщлі) дкмлмкіфлі жмлз 
(СЕЗ). Так, в ндохіи одгакуії праррі 
12 Закмлу ―Пом жагайщлі жапагз 
првмодлля і сулкуімлувалля пндуіа-
йщлзт (війщлзт) дкмлмкіфлзт жмл‖ 
буйм жакоінйдлм, цм ―у  пндуіайщлзт  
(війщлзт)  дкмлмкіфлзт жмлат првм-
оыырщпя пнозярйзві кзрлі укмвз ра 
одезк кзрлмгм мнмгаркувалля: 
нійщгмві одезк ра оівдлщ мнмгарку-
валля, пндузсіфлі вайырлм-
сілалпмві укмвз, балківпщкм-
кодгзрла пзпрдка, пзпрдка кодгзру-
валля і проатувалля, укмвз мкодкзт 
взгів нйардеів ра пзпрдка гдоеав-
лмгм ілвдпрувалля.‖ Змкодка, ноз 
влдпдллі кмкнйдкплзт жкіл гм вка-
жалмгм Закмлу, нмймедлля ном нійщ-
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гмвзи одезк ра оівдлщ мнмгарку-
валля буйм взйуфдлд. 

Ілхзкз пймвакз, буйм пкапмвалм 
рі нійщгз, які, вйаплд, і пралмвзйз 
жкіпр узт жмл ра омбзйз їт нозваб-
йзвзкз гйя ілвдпрмоів. Поз ущмку ж 
смокайщлм-ыозгзфлмї рмфкз жмоу 
пндуіайщлі дкмлмкіфлі жмлз як ракі 
йіквігмвалі лд буйз. Напрунлд утва-
йдлля Пмгаркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз 
кайм лапйігкмк жаномвагедлля лди-
роайщлмї гм оіжлзт одгімлів Укоаїлз 
нмгаркмвмї пзпрдкз. В Пмгаркмвмку 
кмгдкпі Укоаїлз ном нмгаркмві нійщ-
гз гйя пндуіайщлзт дкмлмкіфлзт жмл 
ліфмгм д вкажалм. Як жажлафаырщ 
О.С. Пмнмвзф ра К.Р. Рдгщкм, вваеа-
єрщпя, цм ж лабурряк ПК Укоаїлз 
фзллмпрі пндуіайщлі дкмлмкіфлі жмлз 
(СЕЗ) буйм йіквігмвалм, номрд ла-
пноавгі Закмл Укоаїлз «Пом жагайщ-
лі жапагз првмодлля і сулкуімлувал-
ля пндуіайщлзт (війщлзт) дкмлмкіф-
лзт жмл», якзи буйм утвайдлм в 
1992 о., літрм лд пкапмвував, як лд 
пкапмвував і жакмлів ном урвмодлля 
мкодкзт СЕЗ [3].  

Акруайщлзк гйя Укоаїлз є нз-
ралля мпмбйзвмпрди ноавмвмгм прару-
пу рзт нйарлзків нмгарків, які жаодє-
промвалі ра сулкуімлуырщ в кдеат 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз ―Козк‖ ра 
ла рзкфапмвм мкунмвалзт рдозрмоіят 
Укоаїлз, цм водгуйщмвалі, жмкодка, 
Пмгаркмвзк кмгдкпмк Укоаїлз ра 
Закмлмк Укоаїлз ―Пом првмодлля 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз "Козк" ра 
ном мпмбйзвмпрі жгіиплдлля дкмлмкі-
флмї гіяйщлмпрі ла рзкфапмвм мкунм-
валіи рдозрмоії Укоаїлз првмодлля 
війщлмї дкмлмкіфлмї жмлз "Козк" ра 
ном мпмбйзвмпрі жгіиплдлля дкмлмкі-
флмї гіяйщлмпрі ла рзкфапмвм мкунм-
валіи рдозрмоії Укоаїлз‖ віг 12 пдо-
нля 2014 омку № 1636-VII, в якмку 
впралмвйдлм, цм: 1) вжаєкмвіглмпзлз 
кіе мпмбакз, які каырщ нмгаркмву 
агодпу ла рдозрмоії ВЕЗ "Козк", ра 
мпмбакз, які каырщ нмгаркмву агодпу 
ла ілхіи рдозрмоії Укоаїлз, є кмлр-
омйщмвалзкз мндоауіякз жгіглм іж 
праррды 39 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз (н. 5.2. Закмлу); 2) сіжзфла 
мпмба, яка кає нмгаркмву агодпу (кі-

пуд номезвалля), ыозгзфла мпмба 
(вігмкодкйдлзи нігомжгій), яка кає 
нмгаркмву агодпу (кіпуджлатмгедл-
ля) ла рдозрмоії ВЕЗ "Козк", нозоі-
влыырщпя ж кдрмы мнмгаркувалля гм 
лдоджзгдлра (н. 5.3 Закмлу), рмку 
лмокз нулкру 103.1 праррі 103 Пмга-
ркмвмгм кмгдкпу Укоаїлз гм лзт лд 
жапрмпмвуырщпя (н. 5.4 Закмлу); 
3) сіжзфла мпмба, яка кає нмгаркмву 
агодпу (кіпуд номезвалля), ыозгзф-
ла мпмба (вігмкодкйдлзи нігомжгій), 
яка кає нмгаркмву агодпу (кіпуджла-
тмгедлля) ла ілхіи рдозрмоії Укоаї-
лз, нозоівлыырщпя ж кдрмы мнмгар-
кувалля гм оджзгдлра ра ілхд. 

Суфаплзк номявмк ілпрзруру од-
гімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдлра є 
ракме рд, цм ла пщмгмглі нмгармк ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб в мкодкзт вз-
нагкат пнйафуырщпя гм быгедру рд-
озрмоіайщлмї гомкагз жа кіпудк 
номезвалля уієї мпмбз.  

Дйя быгедрів кіпудвмгм пакмв-
оягувалля нмгармк ла гмтмгз сіжзф-
лзт мпіб (ПДФО), якзи жакоінйдлм у 
вігнмвіглзт фапркат жа гдоеавлзк ра 
кіпудвзкз быгедракз, є ваейзвзк 
гедодймк лагтмгедлщ, цм лайдезрщ 
гм фзпйа быгедрмурвмоыыфзт.  
Зваеаыфз ла рд, цм сілалпмві одпу-
опз могалів кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля в бійщхмпрі взнагків мбкдеуырщ-
пя гмтмгакз кіпудвзт быгедрів, мпм-
бйзвмгм жлафдлля лабуваырщ хйятз 
жкіулдлля бажз лагтмгедлщ, впралм-
вйдлля ноавмвзт гаоалріи мгдоеалля 
ракзт лагтмгедлщ, жабджндфдлля км-
лромйы жа ракзкз лагтмгедллякз ра 
фіркзт козрдоіїв омжкдеувалля гм-
тмгів віг нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт 
мпіб кіе быгедракз кіпудвмгм пакм-
воягувалля.  

В фапрзлі 2 праррі 64 Быгедрлм-
гм кмгдкпу Укоаїлз жакоінйдлм, цм 
нмгармк ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб, 
якзи пнйафуєрщпя (ндодоатмвуєрщпя) 
[4]: 1) нмгаркмвзк агдлрмк - ыозгз-
флмы мпмбмы (її сійієы, віггійдлляк, 
ілхзк вігмкодкйдлзк нігомжгіймк) 
фз нодгправлзурвмк лдоджзгдлра - 
ыозгзфлмї мпмбз, жаоатмвуєрщпя гм 
вігнмвіглмгм быгедру жа їт кіпудж-
латмгедлляк (омжрахувалляк) в 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran1031#n1031
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran2312#n2312
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мбпягат нмгарку, лаоатмвалмгм ла 
гмтмгз, цм взнйафуырщпя сіжзфліи 
мпмбі; 2) нмгаркмвзк агдлрмк - сіжз-
флмы мпмбмы, жаоатмвуєрщпя гм віг-
нмвіглмгм быгедру жа кіпудк одєпр-
оауії ракмї сіжзфлмї мпмбз у могалат 
гмтмгів і жбмоів; 3) сіжзфлмы мпм-
бмы, яка мрозкує гмтмгз віг мпмбз, 
яка лд є нмгаркмвзк агдлрмк, жаоа-
тмвуєрщпя гм вігнмвіглмгм быгедру 
жа нмгаркмвмы агодпмы ракмї сіжзф-
лмї мпмбз. 

Оред, ла пщмгмглі в БК Укоаїлз 
жакоінйдлм гва кмлкуоуыфзт козрд-
оії гмозжмлрайщлмгм омжкдеувалля 
лагтмгедлщ віг пнйарз нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб кіе кіпудвзкз 
быгедракз: 1) нмгаркмва агодпа сі-
жзфлмї мпмбз нйарлзка ПДФО, рмбрм 
кіпуд її номезвалля (а пакд сіжзфлмї 
мпмбз, яка мрозкує гмтмгз віг мпмбз, 
яка лд є нмгаркмвзк агдлрмк); 
2) кіпуд лаоатувалля гмтмгу - нмга-
ркмва агодпа нмгаркмвмгм агдлра, 
якзи жмбмв’яжалзи лаоатмвуварз, 
урозкуварз ра ндодоатмвуварз 
(пнйафуварз) ПДФО гм вігнмвіглмгм 
кіпудвмгм быгедру. 

Помрд жаоаж взвфаєрщпя кмейз-
віпрщ влдпдлля жкіл гм Быгедрлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз ж рзк, цмб нмгармк 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб пнйафувавпя 
гм кіпудвмгм быгедру лд жа кіпудк 
нмгаркмвмї агодпз нмгаркмвмгм агдл-
ра, а взкйыфлм жа кіпудк одєпроауії 
нмгаркмвмї агодпз сіжзфлмї мпмбз 
нйарлзка ПДФО.  

Снйара нмгарку ла гмтмгз сіжз-
флзт мпіб гм кіпудвмгм быгедру жа 
козрдоієк нмгаркмвмї агодпз нмгар-
кмвмгм агдлра вйапрзва гйя гдоеав 
нмпроагялпщкмгм номпрмоу, номрд в 
гдоеават Євомндипщкмгм Смыжу нд-
одваелзк є козрдоіи нмгаркмвмї аг-
одпз нйарлзка нмгарку – сіжзфлмї 
мпмбз. Змкодка, в оягі коаїл Євомнз, 
в рмку фзпйі Епрмлії, козрдоієк жа-
йуфдлля гм вігнмвіглзт кіпудвзт 
быгедрів кмхрів віг нмгарку ла гм-
тмгз гомкагял ра имгм алаймгів є 
пакд нмгаркмва агодпа пакд ракзт 
нйарлзків [5].  

Ваейзвм вігкірзрз, цм в н. 1.2.5 
пщмкмгм омжгійу ―Ддудлроайіжауія ра 

одсмока нубйіфлмї агкіліпроауії‖ 
Угмгз ном Кмайіуіы гднурарпщкзт 
соакуіз  «Євомндз пщка Укоаі ла» [6] 
жакоінйдлм, цм гйя жабджндфдлля ла-
йделзкз одпуопакз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля як мкодкзи ланояк вгмп-
кмлайдлля сілалпмвмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз лдмбтіглзк є  ―жабджндфдлля 
пнйарз нмгарку ла гмтмгз сіжзфлзт 
мпіб взкйыфлм жа кіпудк жгіз плдлля 
гіяйщлмпрі ноауівлзка, нмгармк ж гм-
тмгів якмгм пнйафуєрщпя‖. 

Дйя гдякзт кіпр, мпмбйзвм мбйа-
плмгм жлафдлля, уя номбйдка мпмб-
йзвм акруайщла в укмват рак жвалмї 
«каярлзкмвмї» кігоауії ноауджгарлм-
гм лапдйдлля кіе пупіглікз рдозрм-
оіякз. Пдодбуваыфз в ріпліи вжаєкм-
гії ж кіпракз нозйдгйі рдозрмоіайщлі 
гомкагз в пзйу пвмгм рдозрмоіайщлм-
гм нмймедлля, взпрунаырщ в омйі 
гмлмоів омбмфмї пзйз [7], ж ілхмгм 
бмку рі, трм гмїегеаырщ гм кіпуя 
ноауі кмозпруырщпя гомкагпщкзк 
роалпнмормк, жапрмпмвуыфз в оягі 
взнагків пвмє ноавм ла нійщгмвзи 
номїжг, цм кмкндлпуєрщпя роалпнмо-
рлзк могаліжауіяк ж быгедру ракзт 
кіпр, кмозпруырщпя мб’єкракз ілсоа-
проукруоз, які пнмоугеуырщпя жа 
оатулмк кмхрів вігнмвіглмгм кіпщкм-
гм быгедру, пмуіайщлмы ілсоапроук-
руомы рмцм. Оглак, жаномвагедлля 
кдталіжку жаоатувалля пук нмгарку 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб гм быгедру 
жа нмгаркмвмы агодпмы – кіпудк  
номезвалля нйарлзка кмед гарз 
пуррєві нмжзрзвлі оджуйщрарз, жмкод-
ка, пнозярз рмку, цм кіпра мбйаплм-
гм жлафдлля ра мб’єглалі рдозрмоіа-
йщлі гомкагз нмйінхарщ пвмє сілал-
пмвд нйалувалля жа оатулмк нозвд-
гдлля у вігнмвігліпрщ мбпягів нйалм-
валзт взроар ла пмуіайщлу псдоу ра 
ілсоапроукруолі номдкрз номглмжм-
валзк гмтмгак, і гмймвлд ндодгупік 
мб’єглалі рдозрмоіайщлі гомкагз, а 
ракме рдозрмоіайщлі гомкагз кіпр 
пралурщ бійщх жауікавйдлі в првмодл-
лі омбмфзт кіпущ, смокуваллі кмк-
сморлзт укмв номезвалля кдхкал-
уів, нмкоацдллі гдкмгоасіфлмї пзру-
ауії, жаилярмпрі ра жанмбігарз вігрмку 
кдхкалуів жагаймк. 
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Помбйдкмы ракме в мкодкзт вз-
нагкат є вігпурліпрщ жаодєпромвалмгм 
в гдоеавлмку одєпроі  кіпуя нмпріи-
лмгм номезвалля сіжзфлмї мпмбз, 
абм тмфа б рзкфапмвмгм кіпуя ном-
езвалля, а ракме сакрзфлд номез-
валля в лапдйдлзт нулкрат влуроіх-
літ кігоалрів, жаодєпромвалзт ла 
мкунмвалзт рдозрмоіят Укоаїлз (ла 
рдозрмоії номвдгдлля алрзрдомозп-
рзфлмї  мндоауії),  цм лд гає кмейз-
віпрщ жайуфарз гм вігнмвіглмгм кіп-
удвмгм быгедру кмхрз нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб, ндодоатмвалі 
гм лщмгм нйарлзкмк. Поауівлзкз 
могалів Ддоеавлмї сіпкайщлмї пйуебз 
вігжлафаырщ, цм в багарщмт взнагкат 
в каоркат нйарлзків нмгарків сіжзф-
лзт мпіб вігпурля акруайщла ілсмо-
кауія  ном кіпуд їт нмпріилмгм ном-
езвалля, жаодєпромвалд лайделзк 
фзлмк. Щмгм оджзгдлрів уд взлзкйм 
ж оягу нозфзл, жмкодка в ндоімг жа-
номвагедлля ігдлрзсікауіилмгм кмгу 
(ніжліхд – кмгу мбйікмвмї каоркз 
нйарлзка нмгарків) галі (в рмку фзпйі 
лднмвлі) ном нйарлзка гм сіпкайщлзт 
могалів лагавайзпя омбмрмгавудк, 
фапмк лд урмфлыыфз у ноауівлзків 
сакр жкілз кіпуя нмпріилмгм номез-
валля, мкодкі е гомкагялз і пщмгмглі 
лд каырщ жаодєпромвалмгм кіпуя нмп-
ріилмгм номезвалля рмцм. Нд взоі-
хдлмы є номбйдка гомкагял Укоаїлз, 
які є сакрзфлзкз лдоджзгдлракз, 
цмгм якзт лд вігбуймпщ ыозгзфлд  
мсмокйдлля ракмгм їт ноавмвмгм пра-
рупу, мпкійщкз вмлз лд жаявзйз ном 
лаявліпрщ нігправ гйя взжлалля їт 
нмгаркмвзкз оджзгдлракз ілхмї гдо-
еавз, їт ндодбувалля ла рдозрмоії 
пндуіайщлмї дкмлмкіфлмї жмлз ―Козк‖ 
рмцм ноз рмку, цм в мбйікмвіи каоруі 
нйарлзка нмгарків ра в гдоеавлмку 
одєпроі кіпрзрщпя ілсмокауія ном 
вігнмвіглд їт нмпріилд кіпуд номез-
валля в лапдйдлмку нулкрі в кдеат 
кардозкмвмї фапрзлз гдоеавлмї рдоз-
рмоії Укоаїлз. 

Впд уд ндодхкмгеає лдвігкйаг-
лмку жаномвагедллы лмвмгм нмоягку 
жаоатувалля ПДФО жа кіпудк ном-
езвалля нйарлзків нмгарків (нмгар-
кмвмы агодпмы сіжзфлмї мпмбз), якд 

лапноавгі вігкозває гйя Укоаїлз ба-
гарм ндопндкрзв, жмкодка і в фапрзлі 
гмпяглдлля уійди смокувалля пакм-
гмпрарліт мб’єглалзт рдозрмоіайщлзт 
гомкаг ра быгедрлмї гдудлроайіжауії. 

Вед пщмгмглі кз є пвігкакз ндв-
лзт пномб іж жаномвагедлля козрд-
оіы нмгаркмвмї агодпз сіжзфлмї мпм-
бз – нйарлзка нмгарків як бажмвмгм 
ноз взжлафдллі лайделмгм кіпудвмгм 
быгедру гйя ндодоатувалля гм лщм-
гм пнйафдлзт пук ПДФО. Змкодка, 
був влдпдлзи жакмлмномдкр (одєпро. 
лмкдо 7051) ―Пом влдпдлля жкіл гм 
праррі 168 Пмгаркмвмгм кмгдкпу 
Укоаїлз  цмгм жаоатувалля нмгарку 
ж гмтмгів сіжзфлзт мпіб‖ [8], якзи 
лауійдлзи ла урвдогедлля нозлузну  
пноавдгйзвмгм омжнмгійу лагтмгедлщ 
гм кіпудвзт быгедрів нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб ра ндодгбафає 
лмву одгакуіы ну.168.4 ПК Укоаїлз. 
Помрд вдйзкзк лдгмйікмк жакйагдлмї 
в жакмлмномдкр  ігдї є рд, цм ла нм-
гаркмвмгм агдлра ндодгбафаєрщпя 
нмкйагдлля мбмв’яжку смокувалля 
лд мглмгм нйаріелмгм гмоуфдлля, як 
уд кає кіпуд жаоаж, а ракмї кійщкмпрі, 
яка вігнмвігає фзпйу рдозрмоіайщлзт 
гомкаг, в рмку фзпйі мб’єглалзт, в 
якзт каырщ нмпріилд кіпуд номез-
валля ноауівлзкз. Нармкіпрщ вваеа-
єкм, цм жкілз каырщ бурз влдпдлі 
ндодгупік гм праррі 65 Быгедрлмгм 
кмгдкпу Укоаїлз, гд нмгаркмва агод-
па сіжзфлмї мпмбз нйарлзка  нмгарку 
ла гмтмгз сіжзфлзт мпіб кає бурз 
жакоінйдла як єгзлзи козрдоіи жаоа-
тувалля пнйафдлзт пук нмгарку гм 
вігнмвіглмгм быгедру, ноз ущмку 
омжкдеувалля пукз пнйафдлмгм нм-
гарку кає жгіиплыварз Ддоеавла 
кажлафдипщка пйуеба Укоаїлз іж жа-
прмпувалляк лайделмгм номгоаклмгм 
жабджндфдлля, жмкодка пзпрдкз ―Каж-
ла‖, яка нмвзлла омжкдемвуварз км-
хрз нмгарку ра пноякмвуварз їт гм 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ра у 
лайделіи фапруі гм вігнмвіглзт кіп-
удвзт быгедрів жа гмнмкмгмы кмгу 
мбйікмвмї каоркз нйарлзка нмгарків 
сіжзфлмї мпмбз, в якіи жакоінйыєрщпя 
ілсмокауія ном нмгаркмву агодпу 
мпмбз (її кіпуд одєпроауії).   
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Вжаєклзи жв’яжмк сіжзфлмї мпмбз 
ра рдозрмоіайщлмї гомкагз, гм якмї 
вмла і лайдезрщ і ж якмы вмла пдбд 
ігдлрзсікує, нмомгеує ріплі дкмлм-
кіфлі жв’яжкз ―одгімлайщлмгм нмгар-
кмвмгм оджзгдлра‖ жі пвмєы рдозрмоі-
айщлмы гомкагмы, а ракме вжає-
кмжв’яжмк, якзи номявйяєрщпя в см-
окі жайделмпрі, ж мглмгм бмку, оівля 
ланмвлдлмпрі быгедру кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, цм лайдезрщ рдоз-
рмоіайщліи гомкагі (в рмку фзпйі 
мб’єглаліи), віг лагтмгедлщ єгзлмгм 
нмгарку ра нмгарку ла гмтмгз сіжзф-
лзт мпіб, цм жаодєпроувайз як пвмы 
нмгаркмву агодпу вігнмвіглзи лапд-
йдлзи нулкр, і, ж гоугмгм бмку, оівдлщ 
жабджндфдлля кмхракз кіпудвмгм 
быгедру нмродб пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм ра куйщруолмгм таоак-
рдоу сіжзфлзт мпіб, жайдезрщ віг 
рмгм, фз пноякмвуварзкурщпя кмхрз 
віг нмгарків, цм вмлз пнйафуырщ гм 
быгедру пакд уієї рдозрмоіайщлмї 
гомкагз.  

Цд в пвмы фдогу кмед прарз  мг-
лзк ж ваейзвзт комків ла хйяту 
жаномвагедлля нозлузну ―вігнмвіга-
йщлмгм гомкагялпрва‖, а ракме гапрщ 
кмейзвіпрщ жаномвагзрз в взбмофмку 
жакмлмгавпрві лапрунлзи нігтіг: мпм-
бз, які взжлайз пвмє одгімлайщлд нм-
гаркмвд оджзгдлпрвм у кдеат вігнмві-
глмї рдозрмоіайщлмї гомкагз кіпра фз 
мб’єглалмї рдозрмоіайщлмї гомкагз 
(лджайделм віг лаявлмпрі фз вігпур-
лмпрі у узт мпіб агодпз гдоеавлмї 
одєпроауії нмпріилмгм кіпуя номез-
валля ілхмї, ліе жажлафдла взцд), 
каырщ мгдоеарз акрзвлд взбмофд 
ноавм ла кіпудвзт взбмоат, жмкодка 
гмймвз фз гднурарів вігнмвіглзт кіп-
удвзт оаг. В ракмку оажі влуроіхлі 
кігоалрз жкмеурщ мгдоеарз гмгаркм-
ву гаоалріы пвмїт взбмофзт ноав і 
боарзкурщ уфапрщ як в впдукоаїлпщ-
кзт, рак і кіпудвзт взбмоат в нмвліи 
кіоі. З уієы кдрмы каырщ бурз влдпд-
лі ндодгупік гм жкілз праррі 65 Бы-
гедрлмгм кмгдкпу Укоаїлз, в якіи 
нмгаркмва агодпа сіжзфлмї мпмбз нйа-
рлзка  нмгарку ла гмтмгз сіжзфлзт 
мпіб кає бурз жакоінйдла як єгзлзи 
козрдоіи жаоатувалля лайделмї ніпйя 

вігоатувалля гм Ддоеавлмгм быгед-
ру Укоаїлз фапркз пнйафдлзт пук 
нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт мпіб гм 
вігнмвіглмгм кіпудвмгм быгедру, ноз 
ущмку омжкдеувалля пукз пнйафдлм-
гм нмгарку кає жгіиплыварз Ддоеав-
ла кажлафдипщка пйуеба Укоаїлз іж 
жапрмпувалляк лайделмгм номгоаклм-
гм жабджндфдлля, жмкодка пзпрдкз 
―Кажла‖, яка нмвзлла омжкдемвуварз 
кмхрз нмгарку ра пноякмвуварз їт гм 
Ддоеавлмгм быгедру Укоаїлз ра у 
лайделіи фапруі гм вігнмвіглзт кіп-
удвзт быгедрів жа гмнмкмгмы кмгу 
мбйікмвмї каоркз нйарлзка нмгарків 
сіжзфлмї мпмбз, в якіи жакоінйыєрщпя 
ілсмокауія ном нмгаркмву агодпу 
мпмбз (її кіпуд одєпроауії). Такі жкілз 
ракме пнозяырщ жаномвагедллы в 
Укоаїлі євомндипщкзт роагзуіи, жбд-
одедллы ноава мпмбз пакмпріилм 
взжлафарз пвмы нмгаркмву агодпу, 
яка кмед бурз вігкіллмы віг кіпуя 
номезвалля фз кіпуя ндодбувалля 
мпмбз, цм жаодєпромвалд в нмоягку, 
впралмвйдлмку Закмлмк Укоаїлз 
―Пом пвмбмгу ндодпувалля ра війщлзи 
взбіо кіпуя номезвалля‖ віг 11 гоу-
гля 2003 омку №  1382. Оглак ракі 
жкілз взкагарзкурщ ракме влдпдлля 
жкіл гм взбмофмгм жакмлмгавпрва ра 
жакмлмгавпрва ном одсдодлгукз, які 
ла пщмгмглі абпмйырлм лд воатмвуырщ 
як сакрмо нмгаркмву агодпу гомкагя-
лзла як нйарлзка нмгарків, а мред і 
лаявліпрщ у лщмгм ноавмвмгм прарупу 
―одгімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдл-
ра‖, якзи є бажмвзк сакрмомк гйя 
взжлафдлля рмгм, гм якмї пакд рдоз-
рмоіайщлмї гомкагз пдбд віглмпзрщ 
гомкагялзл, кмйз взжлафає раку нм-
гаркмву агодпу і рзк пакзк мфікує 
лагтмгедлля фапркз віг пнйафдлзт 
лзк пук нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт 
мпіб гм быгедру рдозрмоіайщлмї гом-
кагз, ж якмы віл пдбд ігдлрзсікує. Цд 
в пвмы фдогу пнозярзкд урвдогедллы 
ріплзт пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт жв’яж-
ків кіе рдозрмоіайщлмы гомкагмы ра 
її фйдлакз і їт вжаєклу нмжзрзвлу 
вігнмвігайщліпрщ, бійщху акрзвліпрщ 
―одгімлайщлзт нмгаркмвзт оджзгдлрів‖ 
в гомкагпщкмку езррі рдозрмоіайщлмї 
гомкагз ра ла кіпудвзт взбмоат. 
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Якзкфук Н. Я. Пзралля жкіпру ра жлафдлля нмлярря «одгімлайщлзи нмгаркмвзи 
оджзгдлр» як сілалпмвм-ноавмвмї кардгмоії 

Срарря нозпвяфдла влуроіхлщмку апндкру ноавмвмгм прарупу оджзгдлра, имгм жа-
йделмпрі віг нмгаркмвмї агодпз езрдйя вігнмвіглмї рдозрмоіайщлмї гомкагз (в рмку 
фзпйі мб'єглалмї), якмы кмед бурз взжлалд кіпуд одєпроауії нмпріилмгм абм рзкфапм-
вмгм номезвалля ракмї мпмбз. Пмява кардгмоії «одгімлайщлмгм нмгаркмвмгм оджзгдл-
ра» прайм оджуйщрармк првмодлля мпмбйзвзт дкмлмкіфлзт жмл в Укоаїлі, ввдгдлля 
єгзлмгм нмгарку, кмлпмйігауії фапрзлз нмгарку ла гмтіг сіжзфлзт мпіб у вігнмвіглзт 
кіпудвзт быгедрат. У праррі лагмймхуєрщпя, цм взвфаєрщпя кмейзвіпрщ влдпдлля 
жкіл гм быгедрлмгм жакмлмгавпрва, ж рзк цмб нмгармк ла гмтіг сіжзфлзт мпіб пнйа-
фувавпя гм кіпудвмгм быгедру лд жа кіпудк нмгаркмвмї агодпз нмгаркмвмгм агдлра, а 
взкйыфлм жа кіпудк одєпроауії нмгаркмвмї агодпз нйарлзка нмгарків - сіжзфлмї мпм-
бз. Помвдгдлм нмоівляйщлзи алайіж  гмпвігу оягу гдоеав цмгм ноавмвзт жапаг 
пноавйялля гдоеавлзт і кіпудвзт нмгарків і жбмоів, які пнйафуырщпя сіжзфлзкз мпм-
бакз, гм кіпудвзт быгедрів.  

Кйыфмві пймва: оджзгдлр, нмгаркмвзи оджзгдлр, мбйаплзи нмгаркмвзи оджзгдлр, 
взбмофі ноава, кіпудві взбмоз 

 
 

Якзкфук Н. Я. Вмномпш пмгдоеалзя з жлафдлзя нмлярзя «одгзмлайщлши 
лаймгмвши оджзгдлр» как сзлалпмвм-ноавмвми кардгмозз 

Срарщя нмпвяцдла влуродллдку апндкру ноавмвмгм прарупа оджзгдлра, дгм жавз-
пзкмпрз мр лаймгмвмгм агодпа езрдйя пммрвдрпрвуыцди рдоозрмозайщлми мбцзлш (в 
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рмк фзпйд мбчдгзлдллми), кмрмошк кмедр бшрщ нозжлал кдпрм одгзпроаузз нмпрмял-
лмгм зйз водкдллмгм номезвалзя ракмгм йзуа. Смжгалзд кардгмозз «одгзмлайщлмгм 
лаймгмвмгм оджзгдлра» прайм оджуйщрармк пмжгалзя мпмбшт ъкмлмкзфдпкзт жмл в 
Укоазлд, ввдгдлзя дгзлмгм лаймга, кмлпмйзгаузз фапрз нмгмтмглмгм лаймга в пммр-
вдрпрвуыцзт кдпрлшт быгедрат. В прарщд мркдфадрпя, фрм зжуфадрпя вмжкмелмпрщ 
влдпдлзя зжкдлдлзи в быгедрлмд жакмлмгардйщпрвм, п рдк нмгмтмглши лаймг унйа-
фзвайпя в кдпрлши быгедр лд нм кдпрм лаймгмвмгм агодпа лаймгмвмгм агдлра, а зп-
кйыфзрдйщлм нм кдпру одгзпроаузз лаймгмвмгм агодпа лаймгмнйардйщцзка – сзжзфд-
пкмгм йзуа. Помвдгдлм поавлзрдйщлмд зжуфдлзд мншра ояга гмпугаопрв в мрлмхдлзз 
ноавмвшт нозлузнмв вжзкалзя гмпугаопрвдллшт з кдпрлшт лаймгмв з пбмомв, унйа-
фзвадкшт сзжзфдпкзкз йзуакз. 

Кйыфдвшд пймва: оджзгдлр, лаймгмвши оджзгдлр, одгзмлайщлши лаймгмвши оджз-
гдлр, зжбзоардйщлшд ноава, кдпрлшд вшбмош 

 

 

Iakymchuk N. Questions of the content and importance of the concept "regional 
tax residence" as a category of justice of public finance 

The article states that the legal category "citizenship" outlines in a greater extent the 
political and legal relationship between the individual and the state, while the legal cate-
gory "resident" specifies the economic link between them. The article focuses on the do-
mestic aspect of the legal status of a resident. Depending on their tax address, residents 
are registered as taxpayers in a populated area, in which the territorial community (in-
cluding the united), in the person of the respective local councils, has the authority to 
establish local taxes within the limits provided for by the tax law. The basis for obtaining 
the status of a regional resident is the tax payer's tax payer's personal tax payer's tax 
address, which can be recognized as the place of registration of the permanent or tempo-
rary residence of such a person. 

Recently, we are witnessing a new manifestation of the category of "regional tax resi-
dent", which was the result of the creation of special economic zones in Ukraine, the in-
troduction of a single tax, the consolidation of part of the national tax on the budgets of 
the separatist territorial communities. It is noted in the article, that the possibility of 
introducing amendments to the budget legislation is being studied, so that the personal 
income tax is paid to the local budget not in the place of the tax address of the tax agent, 
but solely at the place of registration of the tax address of the taxpayer. A comparative 
study of the experience of a number of states with regard to legal principles for the collec-
tion of state and local taxes from individuals and their mobilization to local budgets. 

It is noted that such changes in legislation are directed to the introduction of the 
principle of "responsible citizenship", and it is concluded that the persons who have rec-
ognized their regional tax residence within the territory of the respective territorial com-
munity of a city or a united territorial community have to obtain an active electoral right 
in local elections. 

Key words: resident, tax resident, regional tax resident, electoral rights, local elections. 

   


