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Проблемні аспекти управлінських 
відносини у військових судах 

 

Опмбйзвіпры уноавйілпщкзт віг-
лмпзл у віипщкмвзт пугат є рд, цм їт 
пуггі лд нігнмоягкмвуырщпя віипщкм-
вмку кдоівлзурву гдоеавз, а ракме 
гмймві пугу фз имгм жапрунлзку як 
лафайщлзкак жа нмпагмы абм віипщкм-
взк жвалляк. Поз ущмку, як віипщкм-
вмпйуебмвуі, пуггі віипщкмвмгм пугу 
нмвзллі гмрозкуварзпя взкмг віипщ-
кмвмї гзпузнйілз. Віглмпзлз пуггів 
віипщкмвзт пугів кіе пмбмы лд одгу-
йыырщпя Сраруракз Збомилзт Сзй 
Укоаїлз, фз ілхзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз вмєллмгм вігмк-
прва. Коік рмгм, нозпвмєлля віипщкм-
взт жвалщ пуггяк віипщкмвзт пугів 
нмвзллм жгіиплыварзпщ Поджзгдлрмк 
Укоаїлз гйя жабджндфдлля какпзка-
йщлмї їт лджайделмпрі віг віипщкмвмгм 
кдоівлзурва Збомилзт Сзй Укоаїлз. 
Віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкмвмку 
пугі нмвзллі номявйярзпя йзхд вз-
кйыфлм ноз взоіхдллі могаліжауіи-
лзт нзралщ гіяйщлмпрі пугу як пнд-
узсіфлмї віипщкмвмї упралмвз. 

Дмпйігедллы нзралщ гіяйщлмпрі 
віипщкмвзт пугів нозпвяфдлі ноауі 
Г. Г. Квахі, Р В. Куибігз, М. М. Мз-
тдєлка, В. В. Ммйгмвала, С. В. Овдо-
фука, А. Я. Пдромфдлкмва, Я. Я. Рмка-
лмвпщкмгм, М. М. Сдлщка, О. С. Тка-

фука, О. В. Тыоілмї, Л. І. Фдпдлкм, 
В. І. Шзхкіла, В. П. Шдвфдлка ра 
ілхзт. Оглак, бійщха фапрзла нозп-
вяфдлзт вкажаліи рдкарзуі лаукмвзт 
омбір гаруєрщпя 2000–2008 омкакз, а 
мред, вмлз лд в нмвліи кіоі вігнмві-
гаырщ пуфаплзк взкйзкак ра лд воа-
тмвуырщ гмпвігу пугмфзлпрва в укм-
ват жбомилмї агодпії Рмпіипщкмї Фд-
гдоауії номрз лахмї гдоеавз. Пзрал-
ля урвмодлля віипщкмвзт пугів, їт 
кіпуя в пзпрдкі пугмвмї вйагз гдоеа-
вз, прарупу віипщкмвзт пугів і пуггів, 
а ракме нмоягку жгіиплдлля пугмфзл-
прва у козкілайщлзт номвагедллят 
ном віипщкмві жймфзлз ра жймфзлз, 
вфзлдлі віипщкмвмпйуебмвуякз, жмк-
одка уноавйілпщкзт віглмпзлз у віи-
пщкмвзт пугат жайзхаырщпя гзпку-
піилзк і нмродбуырщ кмкнйдкплмгм 
алайіжу. 

Мдрмы галмгм гмпйігедлля є 
алайіж уноавйілпщкзт віглмпзлз у 
віипщкмвзт пугат, жмкодка їт номбйд-
клзт апндкрів, нмв’яжалзт жі прарупмк 
пуггів віипщкмвзт пугів як віипщкмвм-
пйуебмвуів. 

Сраррды 17 Кмлпрзрууії Укоаїлз 
впралмвйдлм, цм мбмомла Укоаїлз, 
жатзпр її пувдодлірдру, рдозрмоіайщлмї 
уійіплмпрі і лдгмрмокаллмпрі нмкйа-
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гаырщпя ла Збомилі Сзйз Укоаїлз 
[1]. З кдрмы жабджндфдлля кдомвалмп-
рі ноз взкмлаллі нмкйагдлзт гдоеа-
вмы сулкуіи Збомилзкз Сзйакз 
Укоаїлз віипщкмвд жакмлмгавпрвм 
взжлафає смокз нігнмоягкмвалмпрі 
ноз віипщкмвмку уноавйіллі: 

- ноякд нігнмоягкувалля (вз-
цдпрмяцзк лафайщлзкак, нмфзлаыфз 
ж бджнмпдодглщмгм); 

- бджнмпдодглє нігнмоягкувалля 
(лаибйзефмку іж взцдпрмяцзт лафа-
йщлзків); 

- мндоарзвлд нігнмоягкувалля 
(рзкфапмвд, мпмбі, яка лд є ноякзк 
лафайщлзкмк); 

- пндуіайщлд нігнмоягкувалля 
(в мкодкзт нзраллят пйуебз, мпмбі, 
яка лд є ноякзк лафайщлзкмк). 

Поз ущмку нігнмоягкувалля у 
Збомилзт Сзйат Укоаїлз жгіиплы-
єрщпя ноз нмвліи єгзлмлафайщлмпрі ра 
жабджндфдллі віипщкмвмї гзпузнйілз, 
гд ндохд – уд нмвла вйага лафайщлз-
ка (мглммпмбмвд нозилярря оіхдлля, 
взгалля лакажів, ілхі вйаглі нмвлм-
ваедлля) жа имгм нмвлмї ндопмлайщ-
лмї вігнмвігайщлмпрі ндодг гдоеавмы 
ра вігнмвігайщлмпрі нігйдгйзт жа лд-
нмкмоу лафайщлзку; рмгі як  гоугд – 
бджгмгаллд і лдутзйщлд гмрозкалля 
нмоягку і ноавзй, впралмвйдлзт Сра-
руракз Збомилзт Сзй Укоаїлз. 

Іплуыфа проукруоа Збомилзт Сзй 
Укоаїлз, яка бугуєрщпя лд жа агкіліп-
роарзвлм-рдозрмоіайщлзк упромєк, 
упкйаглыє омбмру пугак жагайщлмї 
ыозпгзкуії ра гдрдокілує омбмру віи-
пщкмвзт пугів, які ніг фап їт гіяйщлм-
прі буйз кмбійщлзкз, номвмгзйз взї-
жлі пугмві жапігалля у віипщкмвзт 
фапрзлат, фзк пнозяйз пвмєфаплмку 
віглмвйдллы пноавдгйзвмпрі хйятмк 
вігноавйдлля пугмфзлпрва у кмомркі 
промкз. 

З кдрмы одайіжауії жавгалщ, які 
нмкйагаырщпя пакд ла віипщкмві пугз, 
бджукмвлм, пуггякз віипщкмвзт пугів 
нмвзллі бурз гомкагялз Укоаїлз, які 
вігнмвігаырщ упік взкмгак гм номсд-
піилзт пуггів, впралмвйдлзк праррды 
127 Кмлпрзрууії Укоаїлз, ра ндодбу-
ваырщ ла віипщкмвіи пйуебі (у р.ф. в 
жанапі абм в одждові) і каырщ віипщкм-

вд жвалля мсіудопщкмгм пкйагу і ракд 
нмймедлля одфди лд є лдпукіплзк. 

З нозвмгу ндодбувалля віипщкм-
вмгм пуггі ла віипщкмвіи пйуебі і 
внйзв мпраллщмї ла жабджндфдлля им-
гм лджайделмпрі рмфзрщпя фзкайм 
гзпкупіи. 

Вігнмвіглм гм лмок фапрзлз 1 
праррі 2 Закмлу Укоаїлз «Пом віипщ-
кмвзи мбмв’яжмк і віипщкмву пйуебу» 
[2] віипщкмва пйуеба є гдоеавлмы 
пйуебмы мпмбйзвмгм таоакрдоу, яка 
нмйягає у номсдпіиліи гіяйщлмпрі 
нозгарлзт гм лдї жа пралмк жгмомв’я і 
вікмк гомкагял Укоаїлз (жа взляр-
кмк взнагків, взжлафдлзт жакмлмк), 
ілмждкуів ра мпіб бдж гомкагялпрва, 
нмв’яжаліи іж мбмомлмы Укоаїлз, її 
лджайделмпрі ра рдозрмоіайщлмї уійіп-
лмпрі. Чап номтмгедлля віипщкмвмї 
пйуебз жаоатмвуєрщпя гомкагялак 
Укоаїлз гм їт проатмвмгм праеу, пра-
еу омбмрз, праеу омбмрз жа пндуіайщ-
ліпры, а ракме гм праеу гдоеавлмї 
пйуебз. 

Віипщкмва пйуеба буває лапрун-
лзт взгів: 

• промкмва віипщкмва пйуеба; 
• віипщкмва пйуеба жа нозжмвмк 

ніг фап кмбійіжауії, ла мпмбйзвзи нд-
оімг; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб оягмвмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб пдоеалрпщкмгм і праохзлпщ-
кмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба (лавфалля) 
куопалрів взцзт віипщкмвзт лавфа-
йщлзт жакйагів, а ракме взцзт ла-
вфайщлзт жакйагів, які каырщ у пвмє-
ку пкйагі віипщкмві ілпрзрурз, саку-
йщрдрз віипщкмвмї ніггмрмвкз, касдг-
оз віипщкмвмї ніггмрмвкз, віггійдлля 
віипщкмвмї ніггмрмвкз; 

• віипщкмва пйуеба жа кмлроак-
рмк мпіб мсіудопщкмгм пкйагу; 

• віипщкмва пйуеба жа нозжмвмк 
мпіб мсіудопщкмгм пкйагу. 

Піг фап взкмлалля пйуебмвзт 
мбмв’яжків віипщкмвмпйуебмвуі лмпярщ 
вігнмвіглу віипщкмву смоку мгягу ра 
жлакз омжоіжлдлля. 

Алайіжуыфз нмндодгліи гмпвіг 
іплувалля віипщкмвзт пугів в Укоаїлі 
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ра кіелаомглі лагбалля ж галмгм нз-
ралля, гмуійщлзк є лд віглдпдлля 
нмпаг пуггів віипщкмвзт пугів гм віи-
пщкмвзт нмпаг у храрлмку омжнзпі 
Збомилзт Сзй Укоаїлз. Кійщкіпрщ 
нмпаг пуггів узт пугів ра вігнмвіглзт 
узк нмпагак віипщкмвзт жвалщ нм-
взлла взжлафарзпя рак пакм як і гйя 
пугів жагайщлмї ыозпгзкуії жгіглм 
ноавзй фапрзлз 6 праррі 19 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів» Ддоеавлмы пугмвмы агкіліп-
роауієы Укоаїлз жа нмгмгедлляк ж 
Взцмы оагмы ноавмпуггя ж уоату-
валляк пугмвмгм лавалраедлля ра в 
кдеат взгарків, взжлафдлзт у Ддо-
еавлмку быгедрі Укоаїлз ла уроз-
калля пугів ра мнйару ноауі пуггів 
[3]. 

Дм йіквігауії віипщкмвзт пугів у 
вдодплі 2010 омку, жгіглм Укажу Под-
жзгдлра Укоаїлз віг 30 роавля 1998 
омку № 572/98 «Пом кдодеу ра кійщ-
кіплзи пкйаг віипщкмвзт пугів Укоаї-
лз» [4] Міліпрдопрвм ыпрзуії Укоаїлз 
ра Вдотмвлзи Суг Укоаїлз влмпзйз 
Поджзгдлру Укоаїлз ла жарвдогедлля 
номнмжзуії цмгм фзпдйщлмпрі пуггів 
ра ноауівлзків віипщкмвзт пугів, уоа-
тмвуыфз фзпдйщліпрщ віипщкмвмпйуе-
бмвуів віипщкмвзт смокувалщ, гзпйм-
кмвалзт ла рдозрмоії, яку мбпйугмву-
ырщ вігнмвіглі віипщкмві пугз.  

На віипщкмвзт пуггів у рми фап лд 
нмхзоыырщпя взкмгз цмгм лдпдлля 
віипщкмвмї пйуебз ж нозвмгу гоалзф-
лмгм віку (гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
кмймгхмгм мсіудопщкмгм пкйагу – гм 
45 омків; гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
праохмгм мсіудопщкмгм пкйагу: каим-
оів (каніралів 3 оалгу), нігнмйкмвлз-
ків (каніралів 2 оалгу) – гм 50 омків; 
нмйкмвлзків (каніралів 1 оалгу) – гм 
55 омків; гйя віипщкмвмпйуебмвуів 
взцмгм мсіудопщкмгм пкйагу – гм 60 
омків) ндодбувалля ла ліи ра нігправ 
жвійщлдлля жі пйуебз. Пмоягмк жвійщ-
лдлля ж нмпагз віипщкмвмгм пуггі 
впралмвйыєрщпя Кмлпрзрууієы Укоа-
їлз ра Закмлмк Укоаїлз «Пом пугм-
упроіи і праруп пуггів», а мред ракзи 
пуггя лд кмед бурз жвійщлдлзи ж віи-
пщкмвмї пйуебз, коік взнагків жа вйа-
плзк баеалляк, жа пралмк жгмомв’я 

фз гмпяглдлля гоалзфлмгм віку ндод-
бувалля ла нмпагі пуггі. 

Поз ущмку, пуггі віипщкмвзт пу-
гів кмозпруырщпя нійщгакз і ндодва-
гакз, впралмвйдлзкз гйя віипщкмвмп-
йуебмвуів, їк впралмвйыырщпя гм-
нйарз жа віипщкмві жвалля і взпйугу 
омків жгіглм жакмлмгавпрва гйя віипщ-
кмвмпйуебмвуів. Поз жвійщлдллі ж 
нмпагз пуггі, мпралліи кає ноавм жа 
взбмомк абм ла цмкіпяфлд гмвіфлд 
урозкалля, ндодгбафдлд гйя пуггів 
абм е ла ндлпіилд жабджндфдлля віи-
пщкмвмпйуебмвуя.  

Щд ваорм жажлафзрз кійщка пйів ж 
нозвмгу пуггівпщкмї взлагмомгз пуг-
гів віипщкмвзт пугів. Так, як пйігує іж 
нмймедлщ праррі 6 Євомндипщкмї тао-
рії ном праруп пуггів, оівдлщ взлагм-
омгз, цм взнйафуєрщпя пуггяк жа 
взкмлалля їт номсдпіилзт мбмв’яжків, 
нмвзлдл бурз ракзк, цмб жатзпрзрз 
їт віг рзпку, цм кмед пнозфзлзрз 
внйзв ла їт оіхдлля абм вжагайі нм-
вдгілку пуггів і ракзк фзлмк внйз-
лурз ла їтлы лджайделіпрщ ра лдунд-
одгедліпрщ. 

Рдкмкдлгауієы CM/Rec № (2010) 
12 Кмкірдру Міліпроів Рагз Євомнз 
гдоеавак-фйдлак цмгм пуггів: лджа-
йделіпрщ, дсдкрзвліпрщ ра мбмв’яжкз  
у нулкрі 54 взжлафдлм, цм мнйара 
ноауі пуггів нмвзлла вігнмвігарз їт 
номсдпії ра взкмлувалзк мбмв’яжкак, 
а ракме бурз гмпрарлщмы, цмб жатзп-
рзрз їт віг гії прзкуйів, фдодж які 
кмела внйзварз ла їтлі оіхдлля. 
Маырщ іплуварз гаоалрії жбдодедлля  
лайделмї мнйарз ноауі ла взнагмк 
твмомбз, вігнупркз нм гмгйягу жа 
гзрзлмы, а ракме гаоалрії взнйар у 
жв’яжку ж взтмгмк ла ндлпіы, які ка-
ырщ вігнмвігарз нмндодглщмку оівлы 
мнйарз їт ноауі. Дйя жатзпру мнйарз 
ноауі пуггів віг жкдлхдлля пйіг ноз-
илярз пндуіайщлі жакмлмгавфі нмйм-
едлля [5]. 

Взлагмомга кмед бурз оіжлмы: 
жайделм віг праеу омбмрз, таоакрдоу 
мбмв’яжків, взкмлалля якзт нмкйагд-
лм ла пуггів у їт номсдпіиліи якмпрі, 
ра віг ваейзвмпрі мбмв’яжків, цм нмк-
йагаырщпя ла лзт, муілыварз уі сак-
рмоз нмвзллі вігвдорм і вігкозрм. 
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Закмлмк ндодгбафдлм гаоалрії пу-
ггяк, цм взкмлуырщ пвмї номсдпіилі 
мбмв’яжкз, жатзпру віг пмуіайщлзт 
озжзків, нмв’яжалзт ж твмомбмы, ка-
рдозлпрвмк, ілвайігліпры, нмтзйзк 
вікмк ра пкдоры. Змкодка, впралмв-
йдлм, цм пуггі, які гмпягйз ндлпіилм-
гм віку і які ноауывайз ла нмпагі 
пуггі вігнмвіглзи впралмвйдлзи жа-
кмлмк ндоімг, мрозкуырщ ндлпіы нм 
праомпрі, оівдлщ якмї кає бурз якмкм-
га бйзефзк гм оівля їтлщмї мпраллщмї 
жаомбірлмї нйарз ла нмпагі пуггі [6]. 

Навдгдлд нігрвдогеує рми сакр, 
цм віипщкмві пуггі, взоіхуыфз пнмоз, 
нмвзллі жабджндфзрз віглмвйдлля 
пноавдгйзвмпрі, жакмллмпрі ра ноавм-
нмоягку, жгіиплыварз пугмфзлпрвм ж 
уоатувалляк ілрдодпів лауімлайщлмї 
бджндкз ра мбмомлз, воатмвуыфз, цм 
їтлє оіхдлля кмед нмжлафзрзпя ла 
пралі бмєжгарлмпрі віипщкмвмгм смо-
кувалля. Окоік ущмгм, ракзи пуггя 
нмвзлдл жавегз бурз кмбійщлзк, 
гмрмвзк гм лдмбтіглзт оанрмвзт нд-
одкіцдлщ, фмгм лд взкагаєрщпя віг 
пуггів жагайщлзт пугів. 

Навдгдкм кійщка нозкйагів цмгм 
вжаєкмвіглмпзл кіе пуггякз віипщ-
кмвмгм пугу Івалм-Фоалківпщкмгм 
гаоліжмлу, ж якзкз номрягмк 1995-
2001 омків у жв’яжку жі пйуебмы у 
віипщкмвіи номкуоаруоі кз нігрозку-
вайз пйуебмві прмпулкз, нозикайз 
уфапрщ у пугмвзт жапігаллят в якмпрі 
гдоеавлмгм мбвзлувафа, номвмгзйз 
пнійщлі лавфалля ж взвфдлля пугмвмї 
ноакрзкз рмцм. 

Шрар віипщкмвмгм пугу гаоліжмлу 
пкйагав 4 нмпагз пуггі. З лзт: у гм-
ймвз пугу жа храрлзк омжнзпмк буйм 
ндодгбафдлм віипщкмвд «нмйкмвлзк 
ыпрзуії», у жапрунлзка гмймвз пугу – 
«нігнмйкмвлзк ыпрзуії», гвмт нмпаг 
пуггів – «каимо ыпрзуії».  

На рми фап вігнмвіглм гм фапрзлз 
3 праррі 38-3 Закмлу УРСР «Пом 
пугмупроіи Укоаїлз» (в одгакуії За-
кмлу віг 20 квірля 1994 омку № 4017-
XII) [7] ла нмпагу гмймвз ра жапрун-
лзка гмймвз віипщкмвмгм пугу гаолі-
жмлу ж фзпйа пуггів мбзоайа Вдотмв-
ла Рага Укоаїлз. У нмгайщхмку, ж 
2001 омку вігнмвіглм гм ущмгм е За-

кмлу в одгакуії віг 05 йзнля 2001 
№ 2531-III гмймвз віипщкмвзт пугів 
ра їт жапрунлзкз жарвдогеувайзпя ла 
нмпагз Міліпромк ыпрзуії Укоаїлз жа 
нмгалляк Рагз пуггів Укоаїлз пром-
кмк ла н’ярщ омків. 

У віипщкмвмку пугі Івалм-
Фоалківпщкмгм гаоліжмлу гм кмкдлру 
имгм йіквігауії у 2004 омуі [8] нмпагу 
гмймвз пугу мбіикав пуггя П. у віи-
пщкмвмку жваллі нмйкмвлзк ыпрзуії, ж 
взпйугмы ла віипщкмвіи пйуебі ра у 
пзпрдкі віипщкмвзт пугів (розбула-
йів) каиед пмомк омків ра жлафлзк 
гмпвігмк пуггівпщкмї омбмрз. Запрун-
лзкмк гмймвз був пуггя у віипщкмвм-
ку жваллі нігнмйкмвлзк ыпрзуії, а 
пуггякз – гва каимоз ыпрзуії. 

Оглак, лджваеаыфз ла жажлафд-
лзи взцд гмвмйі взпмкзи праруп гм-
ймвз пугу ра жвалля праохмгм мсіуд-
оа, віглмпзл нігйдгймпрі у «віипщкм-
вмку» омжукіллі, уоатмвуыфз віипщ-
кмвд жвалля ра нмпагу віипщкмвмгм 
лафайщлзка нм віглмхдллы гм жапру-
нлзка ра пуггів, у кмйдкрзві Івалм-
Фоалківпщкмгм гаоліжмллмгм пугу лд 
буйм, лармкіпрщ буйз оівлі, рмйдоалр-
лі пуггівпщкі віглмпзлз. Гмймва пугу 
ра имгм жапрунлзк лд вроуфайзпя і 
абпмйырлм лд внйзвайз ла взкмлалля 
пуггівпщкзт мбмв’яжків пуггякз-
мсіудоакз, які кайз жлафлм лзефд 
віипщкмвд жвалля. Поз кмйдгіайщлмку 
омжгйягі пноав мсіудопщкі нмгмлз 
віипщкмвзт пуггів нозкозвайа пуггів-
пщка калрія. Чдодж рд, у пугмвмку 
жапігалля вмлз буйз абпмйырлм оів-
лзкз, лавірщ, кмйз у пноават гмймву-
вайз пуггі у жлафлм лзефмку віипщ-
кмвмку жваллі, а фйдлакз кмйдгіи 
буйз гмймва пугу абм имгм жапрунлзк, 
які кайз взці мсіудопщкі жвалля.   

Гмймва пугу ракме лд кіг внйз-
лурз ла нзралля нозпвмєлля фдогм-
взт віипщкмвзт жвалщ пуггяк фз жа-
прунлзку, лд взоіхував нзралля нмж-
бавйдлля нодкіи, лд кав нм віглм-
хдллы гм лзт гзпузнйілаолмї вйагз, 
взжлафдлмї Дзпузнйілаолзк прарурмк 
Збомилзт Сзй Укоаїлз. Тмбрм, віл лд 
кав ваедйів внйзву ла пуггы віипщ-
кмвмгм пугу як віипщкмвзи лафайщ-
лзк: фз-рм жа жвалляк фз жа нмпагмы. 
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Алаймгіфлі віглмпзлз кіе пуггя-
кз буйз ракме і в андйяуіилзт пугат 
одгімлів ра Віипщкмвм-Ммопщкзт Сзй 
Укоаїлз.                    

Гмймва віипщкмвмгм пугу ра имгм 
жапрунлзк нмвзллі мбзоарзпя ла нм-
пагу жбмоакз пуггів вігнмвіглмгм 
пугу ж фзпйа пуггів ущмгм пугу хйя-
тмк раєклмгм гмймпувалля бійщхіпры 
віг кійщкмпрі пуггів вігнмвіглмгм пугу 
промкмк ла роз омкз, айд лд бійщх як 
ла промк нмвлмваедлщ пуггі, у нмояг-
ку, взжлафдлмку жакмлмк. 

Дм нмвлмваедлщ гмймвз ракмгм 
пугу втмгзрщ: 

1) нодгправйярз віипщкмвзи пуг 
як могал гдоеавлмї вйагз у жлмпзлат 
ж ілхзкз могалакз гдоеавлмї вйагз, 
могалакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, 
сіжзфлзкз ра ыозгзфлзкз мпмбакз; 

2) кмлромйыварз дсдкрзвліпрщ 
гіяйщлмпрі анаоару пугу, нмгмгеуварз 
нозжлафдлля ла нмпагу кдоівлзка 
анаоару пугу, жапрунлзка кдоівлзка 
анаоару пугу, а ракме влмпзрз нм-
галля ном жапрмпувалля гм кдоівлзка 
анаоару пугу, имгм жапрунлзка жамтм-
фдлля абм лакйагдлля гзпузнйілао-
лмгм пряглдлля вігнмвіглм гм жакмлм-
гавпрва; 

3) взгаварз ла нігправі акра ном 
нозжлафдлля пуггі ла нмпагу, ндодвд-
гдлля пуггі, жвійщлдлля пуггі ж нмпа-
гз, а ракме у жв’яжку ж нознзлдлляк 
нмвлмваедлщ пуггі, вігнмвіглзи лакаж; 

4) нмвігмкйярз Взцу квайісіка-
уіилу кмкіпіы пуггів Укоаїлз ра 
Ддоеавлу пугмву агкіліпроауіы 
Укоаїлз, а ракме фдодж вдб-нморай 
пугмвмї вйагз ном вакалрлі нмпагз 
пуггів у пугі у розгдллзи промк ж гля 
їт урвмодлля; 

5) жабджндфуварз взкмлалля оі-
хдлщ жбмоів пуггів кіпудвмгм пугу; 

6) могаліжмвуварз вдгдлля в пугі 
пугмвмї прарзпрзкз ра ілсмокауіилм-
алайірзфлмгм жабджндфдлля пуггів ж 
кдрмы нігвзцдлля якмпрі пугмфзлпр-
ва; 

7) пнозярз взкмлаллы взкмг цм-
гм нігвзцдлля квайісікауії пуггів 
кіпудвмгм пугу; 

8) жгіиплыварз ілхі нмвлмваедл-
ля, взжлафдлі жакмлмк. 

Тмбрм, нмвлмваедлля гмймвз віи-
пщкмвмгм пугу вкйыфаырщ нмвлмва-
едлля могаліжауіилм-омжнмоягфмгм 
таоакрдоу ж нозвмгу могаліжауії жгіи-
плдлля омжгйягу пноав ра пурм мога-
ліжауіилзт нмвлмваедлщ цмгм жага-
йщлмї могаліжауії омбмрз кмлкодрлмгм 
пугу. 

Гмймва віипщкмвмгм пугу ж нзралщ, 
цм лайдеарщ гм имгм агкіліпроарзв-
лзт нмвлмваедлщ, взгає лакажз і омж-
нмоягедлля. 

У оажі вігпурлмпрі гмймвз віипщ-
кмвмгм пугу имгм агкіліпроарзвлі 
нмвлмваедлля жгіиплыє мгзл іж жа-
прунлзків гмймвз пугу жа взжлафдл-
ляк гмймвз пугу, жа вігпурлмпрі ракм-
гм взжлафдлля – жапрунлзк гмймвз 
пугу, якзи кає бійщхзи прае омбмрз 
ла нмпагі пуггі, а в оажі вігпурлмпрі 
жапрунлзка гмймвз пугу – пуггя ущм-
гм пугу, якзи кає бійщхзи прае ом-
бмрз ла нмпагі пуггі. 

Дйя взоіхдлля нзралщ влуроіх-
лщмї гіяйщлмпрі пугів в Укоаїлі гіє 
пуггівпщкд пакмвоягувалля, рмбрм 
пакмпріилд кмйдкрзвлд взоіхдлля 
нзралщ пуггякз. Суггівпщкд пакмв-
оягувалля є мглієы ж гаоалріи жабдж-
ндфдлля пакмпріилмпрі пугів і лджа-
йделмпрі пуггів. 

Діяйщліпрщ могалів пуггівпщкмгм 
пакмвоягувалля віипщкмвмгм пугу кає 
пнозярз првмодллы лайделзт могалі-
жауіилзт ра ілхзт укмв гйя жабджнд-
фдлля лмокайщлмї гіяйщлмпрі пугів і 
пуггів, урвдогеуварз лджайделіпрщ 
пугу, жабджндфуварз жатзпр пуггів віг 
вроуфалля в їт гіяйщліпрщ, а ракме 
нігвзцуварз оівдлщ омбмрз ж кагоакз 
у пзпрдкі пугів. 

Дм нзралщ влуроіхлщмї гіяйщлмп-
рі віипщкмвзт пугів лайдеарщ нзралля 
могаліжауіилмгм жабджндфдлля пугів ра 
гіяйщлмпрі пуггів, пмуіайщлзи жатзпр 
пуггів ра їтліт пікди, їт бджндка, а 
ракме ілхі нзралля, цм бджнмпдодг-
лщм лд нмв’яжалі іж жгіиплдлляк ноа-
вмпуггя. 

Оглієы ж могаліжауіилзт смок 
пуггівпщкмгм пакмвоягувалля, имгм 
ндовзллмы йалкмы є жбмоз пуггів. 

Збмоз пуггів – уд жібоалля пуг-
гів вігнмвіглмгм пугу, ла якмку вмлз 
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мбгмвмоыырщ нзралля влуроіхлщмї 
гіяйщлмпрі ущмгм пугу ра нозикаырщ  
кмйдкрзвлі оіхдлля ж мбгмвмоывалзт 
нзралщ. Ріхдлля жбмоів пуггів є 
мбмв’яжкмвзкз гйя пуггів ра ноауів-
лзків галмгм пугу. Такме жбмоз пуг-
гів взжлафаырщ пндуіайіжауіы пуггів ж 
омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи пноав 
вігнмвіглмї пугмвмї ыозпгзкуії жа 
номнмжзуієы гмймвз пугу; жапйутм-
вуырщ жвірз пуггів, які мбіикаырщ 
агкіліпроарзвлі нмпагз в галмку пугі, 
ра кдоівлзка анаоару пугу; мбзоаырщ 
раєклзк гмймпувалляк ж фзпйа пуггів 
ущмгм пугу гдйдгарів ла ж’їжг фз кмл-
сдодлуіы пуггів; жгіиплыырщ ілхі 
нмвлмваедлля, ндодгбафдлі Закмлмк 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів». 

Ріхдлляк Рагз пуггів Укоаїлз 
віг 04 фдовля 2015 омку № 45 жа-
рвдогедлм «Тзнмвд нмймедлля ном 
жбмоз пуггів пугів жагайщлмї ыозпгз-
куії» [9], якд кає ла кдрі жабджндфдл-
ля могаліжауіилмї єглмпрі взоіхдлля 
жбмоакз пуггів нзралщ влуроіхлщмї 
гіяйщлмпрі пугів ра нозилярря кмйдк-
рзвлзт оіхдлщ ж мбгмвмоывалзт нз-
ралщ. Вмлм одгйакдлрує ноавмві жапа-
гз гіяйщлмпрі жбмоів, нмоягмк пкйз-
калля, ніггмрмвкз і номвдгдлля жбм-
оів, омжгйягу нзралщ ра нозилярря 
оіхдлщ ж нзралщ, віглдпдлзт гм кмк-
ндрдлуії жбмоів пуггів. На нігправі 
ущмгм Тзнмвмгм нмймедлля жбмоз 
пуггів кмелмгм ж пугів жагайщлмї 
ыозпгзкуії жарвдогеуырщ Пмймедл-
ля ном жбмоз пуггів вігнмвіглмгм 
пугу, ж уоатувалляк мпмбйзвмпрди 
ыозпгзкуії, ілпралуіилмпрі, кійщкмпрі 
ноауыыфзт пуггів ра укмв омбмрз, 
якд лд кмед пундодфзрз лмокак Тз-
нмвмгм нмймедлля.  

Оред, єгліпрщ пугмвмї пзпрдкз і 
кмйдкрзвлд взоіхдлля нзралщ могалі-
жауії омбмрз пугу хйятмк номвдгдлля 
жбмоів пуггів жакоінйдлм ла жакмлм-
гавфмку оівлі, а мбмв’яжмк жабджндфз-
рз взкмлалля ракзт кмйдкрзвлм ноз-
илярзт пуггякз оіхдлщ нмкйагдлм 
фзллзк жакмлмгавпрвмк Укоаїлз па-
кд ла мпіб, цм мбіикаырщ агкіліпроа-
рзвлі нмпагз в вігнмвіглзт пугат. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу: 

1) мбгмвмоыырщ нзралля цмгм 
влуроіхлщмї гіяйщлмпрі пугу фз омбм-
рз кмлкодрлзт пуггів абм ноауівлзків 
анаоару пугу ра нозикаырщ ж узт 
нзралщ оіхдлля, цм є мбмв’яжкмвзкз 
гйя пуггів ра ноауівлзків ущмгм пугу; 

2) взжлафаырщ пндуіайіжауіы пуг-
гів ж омжгйягу кмлкодрлзт кардгмоіи 
пноав; 

3) взжлафаырщ оівдлщ лавалра-
едлля ла пуггів вігнмвіглмгм пугу ж 
уоатувалляк взкмлалля лзкз агкілі-
проарзвлзт абм ілхзт мбмв’яжків; 

4) жапйутмвуырщ жвірз пуггів, які 
мбіикаырщ агкіліпроарзвлі нмпагз в 
ущмку пугі, ра кдоівлзка анаоару пу-
гу, кдоівлзків нігомжгійів анаоару 
пугу; 

5) жвдораырщпя ж нмгалляк ном 
нозряглдлля гм гзпузнйілаолмї віг-
нмвігайщлмпрі агвмкара, номкуомоа, 
нмпагмвмї мпмбз могалу гдоеавлмї 
вйагз фз могалу кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля жа вфзлдлля гіи абм бджгія-
йщлмпрі, цм нмоухуырщ гаоалрії лджа-
йделмпрі пугу ра пуггі; 

6) жгіиплыырщ ілхі нмвлмваедл-
ля, взжлафдлі жакмлмк. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу 
кмеурщ жвдорарзпя ж номнмжзуіякз 
цмгм нзралщ гіяйщлмпрі пугу гм мога-
лів гдоеавлмї вйагз ра могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, які жмбмв’яжалі 
омжгйялурз уі номнмжзуії номрягмк 
н’ярлагуярз глів і гарз вігнмвігщ нм 
пурі. 

Збмоз пуггів віипщкмвмгм пугу 
кмеурщ мбгмвмоыварз нзралля цмгм 
ноакрзкз жапрмпувалля жакмлмгавпр-
ва, омжомбйярз вігнмвіглі номнмжзуії 
цмгм вгмпкмлайдлля ракмї ноакрзкз 
ра жакмлмгавпрва, влмпзрз вігнмвіглі 
номнмжзуії ла омжгйяг гм Вдотмвлмгм 
Сугу. 

Ріхдлля ла жбмоат пуггів віипщ-
кмвмгм пугу нозикаырщ оіхдлля бі-
йщхіпры гмймпів пуггів, нозпурліт ла 
жбмоат, вігкозрзк гмймпувалляк, як-
цм лд бугд нозилярм оіхдлля ном 
номвдгдлля раєклмгм гмймпувалля.  

Щмгм віглмпзл кіе пуггякз ра 
гмймвакз пугів – рм жгіглм ж взплмв-
какз Пдохмї дкпндорлмї кмкіпії Мі-
елаомглмї Апмуіауії Суггів «Нджа-
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йделіпрщ пуггі в имгм вйаплмку пугі» 
[10] вмлз каырщ бугуварзпя ла мплм-
ві номжмомпрі і фіркмї проукруомвалмп-
рі, одгуйыварзпя ракзк фзлмк, цмб 
жабджндфзрз лджайделіпрщ кмелмгм 
мкодкмгм пуггі. Оогаліжауія омбмрз 
пугів кає жгіиплыварзпя пзйакз па-
кзт пуггів. 

Ваорм вігжлафзрз, цм лаоажі іпрм-
рлм жкдлхдлм влуроіхлщм кмонмоа-
рзвлі озжзкз внйзву ла пуггів, мпкі-
йщкз: 

• жвуедлі нмвлмваедлля гмйів 
пугів, які вроарзйз сакрзфлі ваедйі 
кмлромйы жа гмрозкалляк пуггякз 
роугмвмї гзпузнйілз;  

• ввдгдлм аврмкарзжмвалу пзпрд-
ку гмкукдлрммбігу, яка жгіиплыє ом-
жнмгій пноав кіе пуггякз жа нозл-
узнмк віомгіглмпрі (прарря 15 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пугмупроіи і праруп 
пуггів»);  

• оіхдлляк Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз віг 11 бдоджля 2011 омку  

№ 2-он/2011 взжлалм лдкмлпрз-
рууіилмы одгакуіы праррі 25 Закмлу 
Укоаїлз «Пом Взцу оагу ыпрзуії» 
віг 13 роавля 2010 омку, жгіглм ж 
якмы мпралля мрозкайа ноавм взрод-
буварз віг пугу кмніы впієї пугмвмї 
пноавз, омжгйяг якмї лд жакілфдлм, 
мпкійщкз ракі нмвлмваедлля ущмгм 
могалу лд ндодгбафдлі праррды 131 
Кмлпрзрууії Укоаїлз і кмеурщ жгіип-
лыварзпя рійщкз пугакз андйяуіилмї 
фз капауіилмї ілпралуії [11]. 

У оіхдллі ЄСПЛ у пноаві «Укоа-
їла-Цдлро» номрз Укоаїлз» [12] гд-
райщлм муілдлм жмвліхлі і влуроіхлі 
одайщлі ра нмрдлуіилі озжзкз пуггів-
пщкіи лджайделмпрі. Сноава омжгйяга-
йапя жа лапйігкакз кмлсйікрлмї пзру-
ауії, цм кайа кіпуд цд у 2002 омуі 
цмгм нмхзодлля гаждрмы ілсмокауії 
жі жвзлувафдлляк калгзгара ла нмпа-
гу кіпщкмгм гмймвз Кіомвмгоага Вм-
ймгзкзоа Яомхдлка у жакмвйдллі 
вбзвпрва еуолайіпра. Жуолайіпр вз-
пулув уд жвзлувафдлля ніг фап нодп-
кмлсдодлуії, а жгмгмк имгм нмхзозйм 
ілсмокауіилд агдлрпрвм УНІАН ра 
гаждра «Укоаїла-Цдлро». Калгзгар у 
кдоз Кіомвмгоага Яомхдлкм жвдолу-
впя гм пугу іж нмжмвмк ном гзсака-

уіы номрз еуолайіпра ра гаждрз 
«Укоаїла-Цдлро», яка мнубйікувайа 
уы жаяву. Пмрягмк 2002-2003 омків 
укоаїлпщкі пугз упіт оівлів взлдпйз 
оіхдлля ла кмозпрщ нмжзвафа і ноз-
пугзйз пряглурз іж вігнмвігафа кмк-
ндлпауіы у пукі 50 рзп. гозвдлщ. Су-
ка вігхкмгувалля гйя одгімлайщлмї 
гаждрз буйа гмпзрщ жлафлмы ра 
пнозикайапя еуолайіпракз як нмка-
оалля жа пкійзвд взпймвйывалля. 
Піпйя пнйарз хроасу одгакуія жку-
хдла буйа нірз ла пкмомфдлля храр-
лзт ноауівлзків ра вгаварзпя гм па-
кмудлжуоз. Тми сакр, цм калгзгар у 
кдоз Кіомвмгоага був мглмфаплм гм-
ймвмы Рагз пуггів Кіомвмгоагпщкмї 
мбйапрі, взкйзкав у одгакуії гаждрз 
«Укоаїла-Цдлро» нігправз вваеарз 
оіхдлля пугу ундодгедлзк. 

Євомндипщкзи Суг нігкодпйзв, 
цм нмвігмкйдлля лмвзл, які бажуырщ-
пя ла ілрдов’ы абм вігрвмодллі взпйм-
вйывалщ ілхзт мпіб, лджайделм віг 
рмгм, фз вмлз буйз жкілдлі, фз лі, є 
мглзк ж лаиваейзвіхзт пнмпмбів 
ілсмокувалля гомкагпщкмпрі, жавгякз 
якмку нодпа вігігоає пвмы езррєвм 
ваейзву омйщ «пупнійщлмгм прмомем-
вмгм нпа».  

У нулкрі 33 жажлафдлм, цм прмом-
лз лагайз лзжку жауваедлщ цмгм 
жагайщлмгм пралу ілпрзрууіилмї ра 
сілалпмвмї лджайделмпрі пугмвмї вйа-
гз в Укоаїлі. Суг вваеає уі жагайщлі 
кмкдлраоі ракзкз, цм лд прмпуырщпя 
пноавз, мпкійщкз нозлузнмвзк у ліи 
є лд нзралля лджайделмпрі пуггів віг 
ілхзт гіймк вйагз фз родріт прмоіл, а 
нзралля лджайделмпрі пуггів впдод-
гзлі пакмї пугмвмї пзпрдкз ра озжзк 
рмгм, цм пуггі кмеурщ ндодбуварз ніг 
внйзвмк пвмїт кмйдг. 

Такзк фзлмк, пурщ уноавйілпщкзт 
вжаєкмвіглмпзл у віипщкмвмку пугі 
жвмгзрщпя гм нозлузну наозрдрлмгм, 
рмйдоалрлмгм пнівіплувалля нмлярщ 
мсіудоа ра пуггі ж кдрмы взкмлалля, 
ндох жа впд, мплмвлзт сулкуіи пугм-
фзлпрва. Нд гзвйяфзпщ ла рд, цм ракі 
пуггі ндодбуваырщ ла віипщкмвіи 
пйуебі – вмлз лд нігнмоягкмвалі 
віипщкмвмку кдоівлзурву Збомилзт 
Сзй Укоаїлз ра кдоівлзурву віипщкм-



Публiчне право № 4 (32) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

162  

вмгм пугу, лд втмгярщ гм храрлмї фз-
пдйщлмпрі вмєллмгм вігмкпрва, айд як 
віипщкмвмпйуебмвуі нмвзллі гмроз-
куварзпя взкмг віипщкмвмї гзпузнйі-
лз. Віглмпзлз пуггів віипщкмвзт пу-
гів кіе пмбмы лд одгуйыырщпя Сра-
руракз Збомилзт Сзй Укоаїлз. Коік 
ущмгм, нозпвмєлля віипщкмвзк пуггяк 
мсіудопщкзт жвалщ нмвзлдл жгіиплы-

варз Поджзгдлр Укоаїлз гйя жабджнд-
фдлля какпзкайщлмї їт лджайделмпрі 
віг віипщкмвмгм кмкалгувалля. Гом-
хмвд ра кардоіайщлм-рдтліфлд жабдж-
ндфдлля віипщкмвзт пугів ра пуггів 
нмкйагаєрщпя ла Ддоеавлу пугмву 
агкіліпроауіы Укоаїлз жа оатулмк 
кмхрів Ддоеавлмгм быгедру Укоаї-
лз. 
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Бмбомв Ю. О. Помбйдклі апндкрз уноавйілпщкзт віглмпзлз у віипщкмвзт пугат 
Срарры нозпвяфдлм алайіжу пндузсікз вжаєкмвіглмпзл кіе пуггякз у віипщкмвзт 

пугат. Поз ущмку, мплмвла увага лагмймхдла пакд ла уноавйілпщкмку їт таоакрдоі. Вз-
пймвйдлі ндвлі ноакрзфлі жауваедлля ра жомбйдлі лдмбтіглі взплмвкз цмгм ноавмвмгм 
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жакоінйдлля ра ноакрзфлмї одайіжауії вкажалмї номбйдкарзкз. Акудлр жомбйдлм ла рмку, 
цм віглмпзлз нігйдгймпрі у віипщкмвмку пугі гаоліжмлу номявйяйзпя йзхд взкйыфлм 
ноз взоіхдллі могаліжауіилзт нзралщ гіяйщлмпрі пугу як пндузсіфлмї віипщкмвмї упра-
лмвз, а жа ілхзт мбправзл – пуггі віипщкмвзт пугів лд нігнмоягкмвалі віипщкмвмку 
кдоівлзурву Збомилзт Сзт Укоаїлз, а ракме гмймві пугу фз имгм жапрунлзку як лафа-
йщлзкак жа нмпагмы ра віипщкмвзк жвалляк. Суггі віипщкмвзт пугів лд нмвзллш вкйы-
фарзпщ гм храрлмї фзпдйщлмпрі вмєллмгм вігмкпрва. 

Кйыфмві пймва: пуггя віипщкмвмгм пугу, віипщкмвзи пуг, віипщкмвд пугмфзлпрвм, 
віипщкмва пйуеба, уноавйілпщкі віглмпзлз.  

 
 
Бмбомв Ю. А. Помбйдклшд апндкрш уноавйдлфдпкзт мрлмхдлзи в вмдллшт пу-

гат 
Срарщя нмпвяцдла алайзжу пндузсзкз вжазкммрлмхдлзи кдегу пугщякз в вмдл-

лшт пугат, мплмвлмд влзкалзд мбоацдлм зкдллм ла уноавйдлфдпкзи зт таоакрдо; вшп-
кажаллшд мнодгдйдллшд ноакрзфдпкзд жакдфалзя з пгдйалш лдмбтмгзкшд вшвмгш мр-
лмпзрдйщлм ноавмвмгм жакоднйдлзя з ноакрзфдпкми одайзжаузз укажаллми номбйдка-
рзкз. Акудлр пгдйал ла рмк, фрм мрлмхдлзя нмгфзлдллмпрз в вмдллмк пугд гаолзжмла 
бшйз рмйщкм зпкйыфзрдйщлм ноз одхдлзз могалзжаузмллшт вмномпмв гдярдйщлмпрз 
пуга как пндузсзфдпкмгм вмдллмгм уфодегдлзя, ноз ърмк, пугщз вмдллшт пугмв лд 
нмгфзлдлш вмдллмку оукмвмгпрву Вммоуедллшт Сзй Укоазлш, а ракед нодгпдгардйы 
пуга зйз дгм жакдпрзрдйы как лафайщлзкак нм гмйелмпрз з вмзлпкмку жвалзы. Сугщз 
вмдллшт пугмв лд гмйелш вкйыфарщпя в храрлуы фзпйдллмпрщ вмдллмгм вдгмкпрва.   

Кйыфдвшд пймва: пугщя вмдллмгм пуга, вмдллши пуг, вмдллмд пугмномзжвмгпрвм, 
вмдллая пйуеба, уноавйдлфдпкзд мрлмхдлзя. 
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