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держави 
 

В укмват хвзгкмї гймбайіжауії 
кіелаомглмї сілалпмвмї пзпрдкз 
жв'яжмк дкмлмкікз Укоаїлз ж пвірмвмы 
дкмлмкікмы, її дкпнморла моієлрауія, 
віг‘єклзи нйаріелзи байалп, а вігнм-
віглм і нмпріилі жмвліхлі жанмжзфдл-
ля, првмоыырщ жлафлі лдбджндкз гйя 
лауімлайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз. В 
укмват сілалпмвм-дкмлмкіфлмї козжз 
ноімозрдрлзк ланоякмк гіяйщлмпрі 
гдоеавз є номвдгдлля пкммогзлмва-
лмї нмйірзкз ра взомбйдлля проардгії 
цмгм жлзедлля внйзву козжмвзт 
явзц у сілалпмвмку пдкрмоі. Воатм-
вуыфз капхраб, гйзбзлу і розвайіпрщ 
козжмвзт явзц у сілалпмвіи псдоі, а 
ракме прунілщ їт лдгарзвлмгм внйзву 
ла номудпз, цм вігбуваырщпя у вірфз-
жляліи дкмлмкіуі, нмродбуырщ вгмп-
кмлайдлля нігтмгз гм смокувалля 
пзпрдкз сілалпмвмї бджндкз Укоаїлз. 
Науімлайщла сілалпмва бджндка мпмб-
йзвм ріплм нмв‘яжала ж гдоеавлзк 
сілалпмвзк пувдодлірдрмк, мпкійщкз в 
оажі вігпурлмпрі ндохмгм правзрщпя 
ніг пуклів лаявліпрщ гоугмгм. Зажла-
фдлд мбукмвйыє акруайщліпрщ гмпйі-
гедлля галмї номбйдкарзкз, жмкодка 
рзт жмвліхліт ра влуроіхліт сакрм-
оів, цм кмеурщ нозжвдпрз гм првм-
одлля оіжлмгм омгу жагомж лауімлайщ-

ліи сілалпмвіи бджндуі, ра хйятів їт 
кілікіжауії. 

Мдрмы праррі є номвдпрз ноавм-
взи алайіж мплмвлзт сакрмоів, які 
внйзваырщ ла лауімлайщлу бджндку 
гдоеавз, ра гмпйігзрз фзллзкз, цм 
мбкдеуырщ гдоеавлзи сілалпмвзи 
пувдодлірдр. 

Забджндфдлля ж бмку гдоеавз жа-
тзпру езррєвм ваейзвзт (кйыфмвзт) 
ілрдодпів гдоеавз, одгімлів, нігнозє-
клзущкзт проукруо ра гомкагял у 
сілалпмвіи псдоі віг внйзву лдгарзв-
лзт фзллзків є мглієы ж гмймвлзт 
влуроіхліт сулкуіи гдоеавз. Гймба-
йіжауія в кіелаомгліи сілалпмвіи 
пзпрдкі, яка нігвзцзйа вжаєкмжайде-
ліпрщ лауімлайщлзт вайыр гдоеав 
пвіру ра воажйзвіпрщ лауімлайщлзт 
сілалпмвзт пзпрдк віг сілалпмвзт 
козж в мкодкзт одгімлат пвіру, нмпра-
взйз ла ндохзи нйал нзралля лауім-
лайщлмї сілалпмвмї бджндкз ра акруа-
йіжувайз ваейзвіпрщ жатзпру лауімла-
йщлзт ілрдодпів гдоеавз у сілалпмвіи 
псдоі. Чурйзвіпрщ лауімлайщлзт сі-
лалпмвзт пзпрдк віг пвірмвзт сілал-
пмвзт козж ра їт жайделіпрщ віг жмв-
ліхлщмгм внйзву мбукмвзйз рдлгдл-
уіы цмгм нозилярря ла гдоеавлмку 
оівлі кмлуднуіи жабджндфдлля лауім-
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лайщлмї бджндкз у сілалпмвіи псдоі 
[ланозкйаг, 1], в якіи гдоеавлзкз 
могалакз жакоінйыєрщпя пзпрдка 
нозлузнів ра жапмбів одайіжауії кйы-
фмвзт ілрдодпів у сілалпмвіи псдоі 
гдоеавз ра жатзпру віг влуроіхліт ра 
жмвліхліт жагомж.  

Пзралля сілалпмвмї бджндкз 
гдоеавз, жмкодка її жабджндфдлля, 
внйзває мглмфаплм ла влуроіхлы 
сулкуіы гдоеавз ра ріплм нмв‘яжалд ж 
її жмвліхлщмы сулкуієы, яку гдоеавз 
взкмлуырщ ніг фап кіелаомглмгм 
пнівомбірлзурва в псдоі сілалпів. 
Вігнмвіглм гм Рмжнмоягедлля Кабі-
лдру Міліпроів Укоаїлз «Пом птва-
йдлля Кмлуднуії жабджндфдлля лауім-
лайщлмї бджндкз у сілалпмвіи псдоі» 
віг 2012 омку гм фзллзків, цм км-
еурщ нозжвдпрз гм жмвліхліт жагомж 
лауімлайщліи бджндуі у сілалпмвіи 
псдоі лайдеарщ: жлафла жайделіпрщ 
віг жмвліхліт кодгзрмоів, мбкдед-
ліпрщ гмпруну гм кіелаомглзт сілал-
пмвзт озлків, жлафла жайделіпрщ віг 
дкпнморлм-ікнморлмї гіяйщлмпрі, нмгі-
охдлля пралу жмвліхлщмї рмогівйі, 
жомпралля гдсіузру нйаріелмгм байа-
лпу, жмкодка оатулку нмрмфлзт мнд-
оауіи, ра внйзв пвірмвзт сілалпмвзт 
козж ла сілалпмву пзпрдку гдоеавз 
[1]. Такме, ла лах нмгйяг, гм пуфап-
лзт жмвліхліт жагомж гйя лауімлайщ-
лмї сілалпмвмї бджндкз пйіг гмгарз 
лджатзцдліпрщ гдоеавлзт ілрдолдр-
кдоде ра пдовдоів в псдоі сілалпів 
віг жмвліхліт кібдо-арак ла балківпщ-
кі пзпрдкз.  

В пвмы фдогу, гм фзллзків, цм 
кмеурщ нозжвдпрз гм првмодлля влу-
роіхліт жагомж лауімлайщліи сілалпм-
віи бджндуі, лмокмрвмодущ віглмпзрщ: 
лдпрабійщліпрщ ра лдгмпкмлайіпрщ ноа-
вмвмгм одгуйывалля у сілалпмвіи 
псдоі; лдоівлмкіолзи омжнмгій нмгар-
кмвмгм лавалраедлля ла пуб‘єкрів 
гмпнмгаоывалля, цм жукмвйыє утз-
йдлля віг пнйарз нмгарків ра вігнйзв 
канірайу жа кмогмл; вігнйзв канірайу 
жа кмогмл влапйігмк нмгіохдлля ілвд-
прзуіилмгм кйікару; лзжщкзи оівдлщ 
быгедрлмї гзпузнйілз і лджбайалпм-
валіпрщ быгедрлмї пзпрдкз; жбійщ-
хдлля мбпягу гдоеавлмгм бмогу; рілі-

жауія дкмлмкікз; лдгмпрарліи оівдлщ 
жмймрмвайырлзт одждовів; жлафлзи 
оівдлщ гмйаозжауії дкмлмкікз; іпрмрлі 
кмйзвалля мбкіллмгм куопу лауімла-
йщлмї вайырз, цм лд мбукмвйдлі гієы 
какомдкмлмкіфлзт сакрмоів; пйабкзи 
омжвзрмк смлгмвмгм озлку; лдгмпрар-
ліи оівдлщ канірайіжауії сілалпмвмї 
пзпрдкз [1].  

Далзи ндодйік влуроіхліт фзл-
лзків, цм жагомеуырщ лауімлайщліи 
бджндуі, пйіг гмнмвлзрз ракзк – нд-
одвзцдлля гмнупрзкмгм оівля нозпу-
рлмпрі ілмждклзт балків в балківпщкіи 
пзпрдкі гдоеавз, мпмбйзвм балків 
мглієї жаоубіелмї коаїлз. Дйя Укоаї-
лз галд нзралля є акруайщлзк, мпкі-
йщкз кійщкіпрщ балків Рмпіипщкмї Фд-
гдоауії, цм жгіиплывайз гіяйщліпрщ ла 
рдозрмоії Укоаїлз ла 2014 оік пкйа-
гайа пуррєву, як гйя мглієї коаїлз, 
фапрку – нозбйзжлм 8-10% [2], яка 
ніжліхд (ж нмфаркмк віипщкмвзт гіи 
ла Стмгі Укоаїлз) буйа пкмофдла 
каиед вгвіфі. За укмв жомпралля га-
лмгм нмкажлзка кмгйа лапрарз лдбдж-
ндка кмейзвмпрі првмодлля ж бмку 
РФ хруфлмгм гдсмйру абм ілхзт 
лдбджндк, а уд є нігправмы вваеарз 
лдгмпкмлаймы омбмру вігнмвіглзт 
гдоеавлзт могалів галмгм ндоімгу 
цмгм жатзпру лауімлайщлмї сілалпм-
вмї бджндкз Укоаїлз. 

Алайіж вкажалзт нмймедлщ Рмж-
нмоягедлля КМУ фіркм вкажує ла рд, 
цм жмвліхліи сакрмо є мглзк ж мплм-
влзт фзллзків, якзи кмед нозжвдпрз 
як гм жмвліхліт, рак і гм влуроіхліт 
жагомж. Опмбйзвм ваейзвзк в галмку 
кмлрдкпрі є нзралля жмвліхлщмгм 
гдоеавлмгм бмогу, якзи, ж мглмгм 
бмку, пнозфзлыє в ндвліи кіоі мбкд-
едлля пувдодлірдру (лдтаи і гмбомві-
йщлд), мпкійщкз кіелаомглі сілалпмві 
могаліжауії жгіиплыырщ кодгзрувалля 
гдоеавз жа укмвз взкмлалля лды 
одсмок лд рійщкз в дкмлмкіфліи псд-
оі, айд і в ілхзт псдоат езрря коаїлз 
(ланозкйаг, одсмокз в алрзкмоун-
уіиліи псдоі рмцм). З ілхмгм бмку, 
вдйзкзи жмвліхліи бмог гдоеавз прає 
пуррєвзк гайщкуыфзк фзллзкмк гйя 
омжвзрку лауімлайщлмї сілалпмвмї 
пзпрдкз, мпкійщкз мбпйугмвувалля 
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гдоеавлмгм бмогу ра пнйара вігпмрків 
нм кодгзрат йягаырщ ваекзк рягаодк 
ла дкмлмкіку коаїлз. Тмку, гіяйщ-
ліпрщ гдоеавз як пуб‘єкра кіелаомг-
лмгм сілалпмвмгм ноава нігнмоягкм-
вала лд рійщкз нозлузнак ра лмокак 
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноава, айд 
и жгіиплыєрщпя у вігнмвіглмпрі гм 
лауімлайщлзт ілрдодпів коаїлз в псд-
оі сілалпів. З кдрмы жабджндфдлля 
дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля лауім-
лайщлмї сілалпмвмї пзпрдкз ра жомп-
ралля дкмлмкікз,  гдоеава гіє ла кі-
елаомгліи аодлі у вігнмвіглмпрі ж 
мбоалзкз лды влуроіхлщмгдоеавлз-
кз проардгіфлзкз нйалакз, кмлудн-
руайщлзкз жапагакз ра кдталіжкакз 
жанмбігалля козжмвзт явзц в псдоі 
сілалпів.  

Сакд кдоуыфзпщ вйаплзк лауім-
лайщлзк ілрдодпмк в псдоі сілалпів, 
гдоеава впрунає в рі фз ілхі кіела-
омглі сілалпмві віглмпзлз, а пакд: 
прає фйдлмк кіелаомглзт сілалпмвзт 
могаліжауіи, прарурлі уійі якзт вмла 
жгігла взкмлуварз; укйагає кіелаом-
глі гмгмвмоз в сілалпмвіи псдоі рм-
цм. Помрд, гйя рмгм, цмб ла кіела-
омгліи аодлі гіярз в лауімлайщлзт 
ілрдодпат, гдоеава нмвзлла вмймгірз 
нмвлмы кіелаомглмы ноавм-
пуб‘єкрліпры, мглзк ж номявів якмї є 
лджайделіпрщ і пакмпріиліпрщ. Нджа-
йделіпрщ сілалпмвмї пзпрдкз, рмбрм 
жгарліпрщ гдоеавз пакмпріилм взжла-
фарз уійі, кдталіжкз ра хйятз її сул-
куімлувалля, є, ж мглмгм бмку, мплмв-
лзк дйдкдлрмк сілалпмвмї бджндкз 
Укоаїлз. З ілхмгм бмку, пакд жагйя 
жабджндфдлля лмокайщлмгм сулкуім-
лувалля лауімлайщлмї сілалпмвмї 
пзпрдкз, а вігнмвіглм гйя жатзпру 
лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз, 
гдоеавз, в пзйу вжаєкмжайделмпрі  
гдоеав в сілалпмвіи псдоі ра ж кдрмы 
жабджндфдлля дсдкрзвлмгм сулкуім-
лувалля пвірмвмї сілалпмвмї пзпрдкз 
в укмват гймбайіжауії, лд кмеурщ гія-
рз абпмйырлм пакмпріилм і лджайде-
лм, а рійщкз у вігнмвіглмпрі гм нозл-
узнів ра лмок кіелаомглмгм сілал-
пмвмгм ноава.  

Алайіж пуфаплзт кіелаомглзт 
сілалпмвзт віглмпзл пвігфзрщ ном 

лаявліпрщ оіжлзт нозфзл гйя мбкд-
едлля пакмпріилмпрі гдоеав в уіи 
псдоі. Сдодг фзллзків, цм мбукмв-
йыырщ ндвлмгм омгу мбкдедлля гдо-
еавлмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру, є 
рі, цм мб‘єкрзвлм мбукмвйдлі одайія-
кз пуфаплмї кіелаомглмї сілалпмвмї 
пзпрдкз ра рдлгдлуіякз в кіегдоеа-
влмку пнівомбірлзурві. Дм ракзт 
фзллзків, лапакндодг, лайдеарщ нм-
ймедлля кіелаомглзт гмкукдлрів, 
якзкз взжлафаырщпя нозлузнз пнів-
омбірлзурва кіе гдоеавакз ра мплм-
вз кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноавм-
нмоягку в уіймку. Змкодка, прарурлі 
нмймедлля кіелаомглзт сілалпмвзт 
могаліжауіи, в якзт жакоінйдлі ноавз-
йа ра взкмгз цмгм жгіиплдлля жмвлі-
хлщмї ра влуроіхлщмгдоеавлмї сі-
лалпмвмї гіяйщлмпрі коаїл; Ддкйаоауія 
ном впралмвйдлля лмвмгм кіелаомг-
лмгм дкмлмкіфлмгм нмоягку віг 1974 
омку, Хаорія дкмлмкіфлзт ноав ра 
мбмв‘яжків гдоеав віг 1974 омку, гм-
розкалля якзт ланоавйдлд ла нігр-
озкку дсдкрзвлмгм сулкуімлувалля 
кіелаомглмгм сілалпмвмгм ноавмнм-
оягку; лзжка гвмпрмомлліт гмгмвмоів 
кіе коаїлакз ж сілалпмвзт нзралщ ра 
ілхі. 

Ілхмы гоунмы є пуб‘єкрзвлм-
мбукмвйдлі фзллзкз, які ряглурщ жа 
пмбмы мбкдедлля пакмпріилмпрі гдо-
еав цмгм жмвліхлщмї ра влуроіхлщмї 
сілалпмвмї нмйірзкз влапйігмк жмв-
ліхліт жанмжзфдлщ, мрозкалля якзт 
жмбмв‘яжує гм номвдгдлля оіжлмгм 
омгу одсмок ра взкмлалля ілхзт 
взкмг, цм ндвлзк фзлмк мбкдеує 
пувдодллу вмйы коаїл в рзт фз ілхзт 
сілалпмвзт псдоат. В  укмват гймба-
йіжауії ра ілрдгоауії пвірмвмї дкмлмкі-
кз, мглзк іж ланоякків жайуфдлля 
гмгаркмвзт одпуопів гйя прабійщлмгм 
дкмлмкіфлмгм омжвзрку коаїлз є гдо-
еавлі жанмжзфдлля [3, c. 31]. Впі гдо-
еавз пвіру жа козрдоієк жмвліхлщмгм 
сілалпувалля кмела укмвлм нмгійз-
рз ла «сілалпмвзт гмлмоів» і «сілал-
пмвзт одузнієлрів». Багарм коаїл  
взпрунаырщ мглмфаплм як гмлмоакз 
рак і одузнієлракз в сілалпмвіи псд-
оі. Пзралля гдоеавлзт жанмжзфдлщ 
йдезрщ в мплмві багарщмт кіелаомг-
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лзт ноавмвіглмпзл в псдоі сілалпів 
ра взпрунає фз лд лаиваейзвіхзк 
влуроіхлщмгдоеавлзк сілалпмвзк 
нзралляк, мпмбйзвм гйя «коаїл – 
одузнієлрів». На пуфаплмку драні 
омжвзрку пвірмвмї дкмлмкікз рдлгдл-
уія гм нмпріилмгм жомпралля гдоеав-
лмгм бмогу нозракалла і дкмлмкіфлм 
омжвзлурзк коаїлак, і коаїлак цм 
омжвзваырщпя [3, c. 31]. 

Філалпмва бджндка гдоеавз пкйа-
гаєрщпя ж ракзт дйдкдлрів як: бджндка 
гомхмвм-кодгзрлмгм пдкрмоу, быгед-
рла бджндка, бмогмва бджндка, бджндка 
балківпщкмгм озлку, бджндка смлгм-
вмгм пдкрмоу [4, c. 26]. Кмелзи дйд-
кдлр таоакрдозжуєрщпя ндвлзкз кйы-
фмвзкз ілгзкармоакз, які жапрмпмву-
ырщ ноз муілуі пралу бджндкз вігнм-
віглмї пкйагмвмї. Загайщлзк ілгзка-
рмомк сілалпмвмї бджндкз є ілрдгоа-
йщлзи нмкажлзк, гм якмгм втмгярщ впі 
нмкажлзкз пкйагмвзт дйдкдлрів. Впі 
дйдкдлрз сілалпмвмї бджндкз гдоеа-
вз каырщ ваейзвд жлафдлля гйя дсд-
крзвлмгм сулкуімлувалля лауімлайщ-
лмї сілалпмвмї пзпрдкз. Сдодг лзт 
бмогмва бджндка є пкйагмвзк дйдкдл-
рмк як сілалпмвмї бджндкз гдоеавз, 
рак гдоеавлмгм сілалпмвмгм пувдод-
лірдру, цм, ла лах нмгйяг, взмкодк-
йыє її ж лзжкз ілхзт в пзйу взжлафа-
йщлмї омйі гйя лауімлайщлмї бджндкз 
коаїлз. Так, лдгмрозкалля гоалзфлзт 
оівлів нмкажлзків, цм таоакрдозжу-
ырщ прал влуроіхлщмгм и жмвліхлщмгм 
бмогу, нмоухдлля мнрзкайщлмгм 
пніввіглмхдлля кіе проукруолзкз 
имгм пкйагмвзкз, лдкмейзвіпрщ мб-
пйугмвувалля жмвліхлщмгм бмогу і, 
мпмбйзвм, лдтрувалля уійщмвмы 
пноякмвалмпрі жанмжзфдлзт кмхрів 
кмед нозжвдпрз гм оуилувалля вір-
фзжлялмї сілалпмвмї пзпрдкз ра жа-
гомеуварз пувдодлірдру гдоеавз [3, 
c. 34].  

Бмогмва нмйірзка, жажлафає 
В.М. Шанмвай, є нмруелзк ваедйдк 
жабджндфдлля пріикмгм омжвзрку дкм-
лмкікз, жа укмв пувмомгм гмрозкалля 
впралмвйдлзт лмокарзвлзт ра кійщкі-
плзт наоакдроів [5, c.82]. Обкдедлля 
мбпягу гдоеавлмгм бмогу ноякм мбу-
кмвйдлм жатзпрмк лауімлайщлмї сі-

лалпмвмї бджндкз. Нджваеаыфз ла рд, 
цм в оіжлзт гдоеават бмогмва лауім-
лайщла нмйірзка кає пвмы пндузсіку 
(ланозкйаг, в Рмпії – ланоавйдла ла 
жкдлхдлля гдоеавлмгм бмогу, в Янм-
лії – лавнакз) [6], номрд, в багарщмт 
коаїлат ла гдоеавлмку оівлі жакоін-
йыєрщпя гоалзфлзи мбпяг гдоеавлмгм 
бмогу, ндодвзцдлля якмгм правзрщ 
ніг жагомжу сілалпмву бджндку коаїлз. 
Загайщлзи гдоеавлзи бмог (ноякзи 
гдоеавлзи бмог ра гаоалрмвалзи) 
смокуєрщпя жа оатулмк влуроіхлщмгм 
бмогу (гдоеавлі нмжзкз ра кодгзрз 
віг вірфзжлялзт балків в лауімлайщ-
ліи вайырі ла влуроіхліт озлкат) і 
жмвліхлщмгм бмогу (кодгзрз ра нмжз-
кз віг ілмждклзт гдоеав ра кіелаом-
глзт могаліжауіи в ілмждкліи вайырі). 
Пмкажлзк пніввіглмхдлля жмвліх-
лщмгм і влуроіхлщмгм бмогу гдоеавз 
гм її ВВП таоакрдозжує оівдлщ бмогм-
вмї бджндкз коаїлз [3, c. 34]. 

Наукмвуі в псдоі кіелаомглмї 
дкмлмкікз взгійяырщ ракі мплмвлі 
кмгдйі ілпрзрууіилмгм жабджндфдлля 
уноавйілля гдоеавлзк бмогмк як: 
1) балківпщка кмгдйщ — удлроайщлзи 
балк коаїлз жгіиплыє уноавйілля 
гдоеавлзк бмогмк (Кіно, Далія, Ма-
йщра); 2) уоягмва кмгдйщ — уноавйіл-
ля гдоеавлзк бмогмк жгіиплыє ндвла 
уоягмва проукруоа (Чдтія, Епрмлія, 
Іпналія, Лзрва, Лыкпдкбуог, Пмйщца, 
Сймвдлія, Ірайія); 3) агдлрпщка км-
гдйщ — мкодка проукруоа (агдлрпрвм) 
взбзоає лаимнрзкайщліхі кдрмгз 
уноавйілля гдоеавлзк бмогмк (Авп-
роія, Бдйщгія, Філйялгія, Фоалуія, 
Годуія, Нігдойалгз, Іойалгія, Ларвія, 
Нікдффзла, Пморугайія, Сймваффзла, 
Швдуія, Угмоцзла, Вдйзка Бозра-
лія) [7, c. 158]. 

Дйя Укоаїлз нзралля гдоеавлмгм 
бмогу в мпраллі омкз прайм вкоаи 
гмпрозк. Ймгм нмкажлзкз в ндоімг 
2014-2017 омків кмйзвайзпщ в кдеат 
70-80% [6] віг ВВП, цм буйм ндод-
взцдлляк жакоінйдлмгм в Быгедр-
лмку кмгдкпі Укоаїлз гоалзфлмгм 
мбпягу гдоеавлмгм бмогу ра пралмвз-
йм жагомжу гйя сілалпмвмї бджндкз 
Укоаїлз, а вігнмвіглм ї гйя її гдоеа-
влмгм сілалпмвмгм пувдодлірдру. Віг-
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нмвіглм гм праррі 18 Быгедрлмгм км-
гдкпу Укоаїлз, жагайщлзи мбпяг гдо-
еавлмгм бмогу ра гаоалрмвалмгм гдо-
еавмы бмогу ла кілдущ быгедрлмгм 
ндоімгу лд кмед ндодвзцуварз 60% 
оіфлмгм лмкілайщлмгм мбпягу ваймвм-
гм влуроіхлщмгм номгукру Укоаїлз. У 
взнагку мфікувалмгм ндодвзцдлля 
уієї гоалзфлмї вдйзфзлз Кабілдр Мі-
ліпроів Укоаїлз лдвігкйаглм жвдора-
єрщпя гм Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз жа 
гмжвмймк ном рзкфапмвд ндодвзцдл-
ля ракмї гоалзфлмї вдйзфзлз ра нмгає 
гйя птвайдлля нйал жатмгів ж нозвд-
гдлля жагайщлмгм мбпягу гдоеавлмгм 
бмогу ра гаоалрмвалмгм гдоеавмы 
бмогу гм впралмвйдлзт взкмг [9].  

В нмймедллят Сроардгії одсмо-
кувалля пзпрдкз уноавйілля гдоеа-
влзкз сілалпакз ла 2017-2020 омкз 
жажлафаєрщпя: мпкійщкз жлафлзи мбпяг 
гдсіузру гдоеавлмгм быгедру взка-
гає нмпріилзт жмвліхліт жанмжзфдлщ, 
цм лд гає жкмгз гмпягрз нмкажлзка 
жагайщлмгм гдоеавлмгм бмогу ла оівлі 
60% ВВП, як уд ндодгбафдлм праррды 
18 Быгедрлмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
кдрмы сілалпмвмї нмйірзкз Укоаїлз 
ла лаибйзефі фмрзоз омкз є жабджнд-
фдлля бмогмвмї пріикмпрі ра жлзедлля 
пніввіглмхдлля гдоеавлмгм бмогу гм 
ВВП гм лмокарзвлм жакоінйдлмгм 
нмкажлзка [10]. Ндагдкварла проук-
руоа гдоеавлмгм бмогу Укоаїлз ра 
лджваедла нмйірзкз в гайужі гдоеав-
лзт жанмжзфдлщ лагайщлм нмродбує 
омжв‘яжалля номбйдкз бмогмвмї жайд-
елмпрі ра сілалпмвмї бджндкз Укоаї-
лз. Опкійщкз кмейзвмпрі жкдлхдлля 
бмогмвмгм лавалраедлля ла дкмлмкі-
ку Укоаїлз фдодж одпроукруозжауіы 
лд є бджкделзкз, гдоеавла нмйірзка 
нмпрунмвм нмвзлла ндодтмгзрз віг 
ндодмсмокйдлля нйардеів гм проард-
гіфлмгм уноавйілля гдоеавлзк бмо-
гмк. Оглієы ж номбйдк взвдгдлля 
сілалпмвмї пзпрдкз Укоаїлз ла ноз-
илярлзи оівдлщ є рд, цм бійщхд 84% 
жанмжзфдлщ пноякмвуєрщпя ла сілал-
пувалля быгедрлмгм гдсіузру і бйз-
жщкм 2% ла ілвдпрувалля дкмлмкікз. 
Така пзруауія є лднозилярлмы в 
кмлрдкпрі жабджндфдлля дкмлмкіфлмгм 
жомпралля ра укоінйдлля лауімлайщ-

лмї сілалпмвмї пзпрдкз. Тійщкз у 
2018 омуі нмкажлзк пніввіглмхдлля 
жмвліхлщмгм бмогу Укоаїлз гм ВВП 
жлзжзвпя гм гмнупрзкмї в жакмлі кдеі 
– 60,9% [8]. 

Взбіо жапмбів гйя гмпяглдлля ла-
уімлайщлзт нмродб в псдоі сілалпів є 
ваейзвзк нзралляк ноз смокуваллі 
пвмгм ілрдодпу. Нджваеаыфз ла птмеу 
мб‘єкрзвлу пкйагмву гдоеавлмгм іл-
рдодпу в псдоі сілалпів у мкодкзт 
коаїл (мглакмвзи прал лауімлайщлмї 
сілалпмвмї пзпрдкз, мглакмвзи гдсі-
узр быгедру ра мглакмва нмродба у 
жмвліхліт жанмжзфдллят), пуб‘єкрзвла 
пкйагмва фапрм оіжлзрщпя, мпкійщкз 
упвігмкйдлля гдоеавакз лдмбтіглмп-
рі взоіхуварз влуроіхлі номбйдкз жа 
гмнмкмгмы кіегдоеавлмгм пнівомбір-
лзурва є каогзлайщлм оіжлзк. Такі 
мпмбйзвмпрі є нозфзлмы оіжлмкалір-
лмпрі гдоеавлзт ілрдодпів у гдоеав 
ніг фап кіелаомглмгм пнівомбірлзур-
ва. Міелаомгла ноавмва нмжзуія 
гдоеавз, жажлафає В. І. Евілрмв, нодг-
правйяє пмбмы псмокмвалі ніг внйз-
вмк мб‘єкрзвлзт ра пуб‘єкрзвлзт са-
крмоів і вігнмвіглзк фзлмк одайіжм-
валі упралмвкз цмгм жапрмпувалля 
кіелаомглмгм ноава і имгм омжвзрку 
ноз жгіиплдллі ілрдодпів і уійди гдо-
еавз [11, c. 110].  

Пзралля сілалпмвмї бджндкз 
гдоеавз, жмкодка її жабджндфдлля, 
внйзває мглмфаплм ла влуроіхлы 
сулкуіы гдоеавз ра ріплм нмв‘яжалд ж 
її жмвліхлщмы сулкуієы, яку гдоеавз 
взкмлуырщ ніг фап кіелаомглмгм 
пнівомбірлзурва в псдоі сілалпів. 
Науімлайщліи сілалпмвіи бджндуі лд-
пурщ жагомжу фзллзкз: 1) жмвліхлщмгм 
таоакрдоу - пуррєва жайделіпрщ віг 
жмвліхліт кодгзрмоів, жомпралля гд-
сіузру нйаріелмгм байалпу, пуррєва 
жайделіпрщ віг дкпнморлм-ікнморлмї 
гіяйщлмпрі, нмгіохдлля пралу жмвліх-
лщмї рмогівйі, внйзв пвірмвзт сілал-
пмвзт козж ла сілалпмву пзпрдку 
гдоеавз, лджатзцдліпрщ гдоеавлзт 
ілрдолдр-кдоде ра пдовдоів віг жмв-
ліхліт кібдо-арак ла балківпщкі пзп-
рдкз;  2) влуроіхлщмгм таоакрдоу - 
лдпрабійщліпрщ ра лдгмпкмлайіпрщ ноа-
вмвмгм одгуйывалля у сілалпмвіи 
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псдоі, влапйігмк фмгм пнмпрдоігаєрщпя 
нмгіохдлля ілвдпрзуіилмгм кйікару; 
лдоівлмкіолзи омжнмгій нмгаркмвмгм 
лавалраедлля; ріліжауія дкмлмкікз; 
лджбайалпмваліпрщ быгедрлмї пзпрд-
кз; жбійщхдлля мбпягу гдоеавлмгм 
бмогу; лдгмпрарліи оівдлщ жмймрмва-
йырлзт одждовів; жлафлзи оівдлщ гм-
йаозжауії дкмлмкікз; іпрмрлі кмйз-
валля мбкіллмгм куопу лауімлайщлмї 
вайырз, цм лд мбукмвйдлі гієы как-
омдкмлмкіфлзт сакрмоів; пйабкзи 
омжвзрмк смлгмвмгм озлку; лдгмпрар-
ліи оівдлщ канірайіжауії сілалпмвмї 
пзпрдкз; жлафла нозпурліпрщ ілмждк-
лзт балків ла лауімлайщлмку балків-
пщкмку озлку гдоеавз. 

Дм фзллзків, цм жгіиплыырщ 
ноавмвзи мбкдеуыфзи внйзв ла жмв-
ліхліи сілалпмвзи пувдодлірдр лайд-
еарщ: 1)  фзллзкз, які мб‘єкрзвлм-

мбукмвйдлі лмокарзвлм-ноавмвмы 
пкйагмвмы кіелаомглмгм сілалпмвм-
гм ноавмнмоягку; 2) фзллзкз, 
які пуб‘єкрзвлм-мбукмвйдлі – взлзк-
йз влапйігмк жмвліхліт жанмжзфдлщ 
гдоеавз. 

Бмогмва бджндка гдоеавз, оівдлщ 
якмї таоакрдозжує нмкажлзк пніввіг-
лмхдлля жмвліхлщмгм і влуроіхлщмгм 
бмогу гдоеавз гм її ВВП, є мглзк ж 
лаиваейзвіхзт пкйагмвзт, як сілал-
пмвмї бджндкз гдоеавз, рак гдоеавлм-
гм сілалпмвмгм пувдодлірдру в уіймку. 
Обкдедлля гоалзфлмгм мбпягу гдо-
еавлмгм бмогу, ндодвзцдлля якмгм 
пралмвзрщ жагомжу сілалпмвіи бджндуі 
коаїлз, жакоінйыєрщпя ла гдоеавлмку 
оілі ра ноякм мбукмвйдлм жатзпрмк 
лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз 
бугщ-якмї коаїлз. 

 
 

Список використаних джерел 
 

1.   Рмжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз «Пом птвайдлля Кмлуднуії жа-
бджндфдлля лауімлайщлмї бджндкз у сілалпмвіи псдоі» № 569-о  віг 15.09.2012. [Ейдк-
ромллзи - одпуоп]. Рдезк гмпруну: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2012-
%D1%80. 

2.   Рмпіипькі балкз: віг йыбмві гм лдлавзпрі. [Ейдкромллзи - одпуоп].  Рдезк 
гмпруну: https://biz.nv.ua/ukr/experts/saygun/rosijski-banki-vid-ljubovi-do-nenavisti-
817847.html. 

3.   Філалпмва бджндка пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омжвзрку гдоеавз: пуфаплі ном-
бйдкз ра проардгіфлі моієлрзоз. За жаг. одг. г.д.л., номс. О. В. Чдолявпщкмї. Взцзи 
лавф. жакйаг Укммнпнійкз «Пмйравпщкзи улівдопзрдр дкмлмкікз і рмогівйі» (ПУЕТ)  
2012.   362 п. 

4.   Єокмхдлкм М. М. Філалпмва бджндка гдоеавз: лауімлайщлі ілрдодпз, одайщлі 
жагомжз, проардгія жабджндфдлля К.: Ижг-вм КНТЕУ, 2001. 309 п.  

5.   Шанмвай М. В. Сроардгіфлі апндкрз уноавйілля гдоеавлзк бмогмк // Нау-
кмві ноауі НДФІ.  2014.  № 1 (66).  С. 81-86. 

6.   Ґдгжь О. Заоубіелзи гмпвіг уноавйілля гдоеавлзк бмогмк ра кмейзвмпрі 
имгм ікнйдкдлрауії в Укоаїлі // Наукмвзи бймг Науімлайщлмгм улівдопзрдру «Опром-
жщка акагдкія». Ейдкромллзи одпуоп]. Рдезк гмпруну: https://naub.oa.edu.ua/ 
2015/жаоубіелзи-гмпвіг-уноавйілля-гдоеав/. 

7.   Кмжак Ю. Г., Лук‘ялдлкм Д. Г. Міелаомгла дкмлмкіка : нмпіблзк 2-гд взг., 
ндодомбй. ра гмнмвл.  К. : Цдлро лавф. й-оз, 2004.  672 п. 

8.   Ддоеавлзи бмог Укоаїлз. Міліпрдопрвм сілалпів Укоаїлз. 
https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/2019. 

9.   Бюгедрлзи кмгдкп Укоаїлз віг 08.07.2010 № 2456-VI. [Ейдкромллзи од-
пуоп]. – Рдезк гмпруну: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

10. Рмжнмоягедлля Кабілдру Міліпроів Укоаїлз Пом птвайдлля Сроардгії од-
смокувалля пзпрдкз уноавйілля гдоеавлзкз сілалпакз ла 2017-2020 омкз [Ейдкр-
омллзи одпуоп].  Рдезк гмпруну: віг 8.02.2017 омку № 142-о // http:// 
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80/page?text=%E1%EE% F0%E3 



Публiчне право № 1 (33) (2019)   
 

 

 

 

 

 

 

102  

11. Евзлрмв В. И., Мзтаиймвпкзи Н. К.: Мдегулаомглмд пммбцдпрвм з ноа-
вмнмоягмк. Алайзж пмводкдллшт кмлуднузи.  Кздв: Наук.гукка, 1990.  128 п. 

 
 

 

Ваиудтмвпька О. Р. Філалпмва лауімлайьла бджндка як пкйагмва сілалпмвмгм 
пувдодлірдру гдоеавз 

В праррі номалайіжмвалі жмвліхлі ра влуроіхлі сакрмоз лдгарзвлмгм внйзву ла 
лауімлайщлу бджндку в сілалпмвіи псдоі. Дмпйігедлі пкйагмві дйдкдлрз сілалпмвмї 
бджндкз гдоеавз. Рмжкозрм номбйдку жмвліхлщмгм бмогу коаїлз в кмлрдкпрі жбдод-
едлля лауімлайщлмї сілалпмвмї бджндкз ра омйщ бмогмвмї нмйірзкз коаїлз у жабджнд-
фдллі пріикмгм омжвзрку лауімлайщлмї дкмлмкікз. Дмпйігедлі мб‘єкрзвлм-мбукмвйдлі 
ра пуб‘єкрзвлм-мбукмвйдлі фзллзкз, цм мбкдеуырщ ноавмпуб‘єкрліпрщ гдоеавз в 
кіелаомглмку сілалпмвмку ноавмнмоягку. 

Кйюфмві пймва: сілалпмва бджндка коаїлз, лауімлайщлзи сілалпмвзи пувдодлірдр, 
гдоеавлзи бмог, гдсіузр гдоеавлмгм быгедру, бмогмва бджндка. 

 
 
Ваиудтмвпкая О. Р. Фзлалпмвая лаузмлайьлая бджмнаплмпрь как эйдкдлр сз-

лалпмвмгм пувдодлзрдра гмпугаопрва 
В прарщд номалайзжзомвалш влдхлзд з влуродллзд сакрмош лдгарзвлмгм вйзя-

лзя ла лаузмлайщлуы бджмнаплмпрщ в сзлалпмвми псдод. Иппйдгмвалш пмправйяыцзд 
ъйдкдлрш сзлалпмвми бджмнаплмпрз гмпугаопрва. Рапкошра номбйдка влдхлдгм гмйга 
пралш в кмлрдкпрд пмтоалдлзя лаузмлайщлми сзлалпмвми бджмнаплмпрз, а ракед омйщ 
гмйгмвми нмйзрзкз проалш в мбдпндфдлзд прабзйщлмгм оажвзрзя лаузмлайщлми ъкм-
лмкзкз. Иппйдгмвалш мбчдкрзвлм-мбупймвйдллшд з пубчдкрзвлм-мбупймвйдллшд 
нозфзлш мгоалзфдлзя ноавмпубчдкрлмпрз гмпугаопрва в кдегулаомглмк сзлалпмвмк 
ноавмнмоягкд. 

Кйюфдвыд пймва: сзлалпмвая бджмнаплмпрщ гмпугаопрва, лаузмлайщлши сзлал-
пмвши пувдодлзрдр, гмпугаопрвдллши гмйг, гдсзузр гмпугаопрвдллмгм быгедра, гмй-
гмвая бджмнаплмпрщ. 

 
 
Vaitsekhovska O. Financial national security as the basis for the state financial 

sovereignty  
The article analyzes the external and internal factors that have a negative influence 

on national security in the financial sphere. The components of the state financial security 
are investigated. The problem of the external debt of the country in the context of 
maintaining the national financial security and the role of the country's debt policy in 
ensuring the sustainable development of the national economy is disclosed. Objectively 
and subjectively conditioned factors limiting the legal personality of the state in the 
international financial law and order are also investigated. 

Keywords: financial security of the country, national financial sovereignty, state 
debt, the deficit of the state budget, debt security. 
 


