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Взкмлалля кіпудвзт быгедрів є 
жанмоукмы  дкмлмкіфлмгм омжвзрку і в 
укмват одсмокувалля быгедрлмї пзп-
рдкз Укоаїлз ра моієлрауії сілалпмвм-
гм жакмлмгавпрва ла євомндипщкі прал-
гаорз нмродбує лайагмгедлмгм ноавм-
вмгм кдталіжку одгуйывалля, пкйагм-
вмы якмгм є кмлромйщ ра вігнмвігайщ-
ліпрщ жа гмрозкалля быгедрлмгм жа-
кмлмгавпрва. Взкмлалля кіпудвзт 
быгедрів одгйакдлруєрщпя Быгедр-
лзк кмгдкпмк Укоаїлз (гайі - БКУ) у 
впралмвйдліи номудгуоі і  у БКУ вз-
жлафдлм взгз ноавмнмоухдлщ быгед-
рлмгм жакмлмгавпрва ра жатмгз нозря-
глдлля гм вігнмвігайщлмпрі жа нмоу-
хдлля лмок жакмлмгавпрва.      

Есдкрзвліпрщ быгедрлмгм кмлр-
омйы, як гіяйщлмпрі ж ндодвіокз смо-
кувалля ра взкмлалля кіпудвзт бы-
гедрів жабджндфуєрщпя впралмвйдлзкз 
жакмлмк жатмгакз внйзву, які лауійд-
лі ла гмрозкалля жакмллмпрі быгедр-
лмї гіяйщлмпрі ра жабджндфдлля у нмв-
лмку мбпяжі сілалпмвзкз одпуопакз 
уфаплзків быгедрлмгм номудпу. Помрд 
лаукмві гмпйігедлля ра ноакрзка вз-
кмлалля кіпудвзт быгедрів пвігфарщ 
ном лдгмпрарліпрщ сілалпмвзт одпуо-
пів гйя жабджндфдлля нмродб одгімлів і 
ном їт лддсдкрзвлд нйалувалля ра 
взроафалля кмхрів, цм нмродбує гмп-
йігедлля мкодкмгм ноавмгм ілпрзруру 

- быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, 
як укмвз гієвмгм кмлромйы жа гмтм-
гакз ра взгаркакз кіпудвзт быгед-
рів, а ракме, як лапйігмк, жапмбу нмнд-
одгедлля ноавмнмоухдлщ ра жапрмпу-
валля жатмгів внйзву жа нмоухдлля 
быгедрлмгм жакмлмгавпрва.  

Поавмві жапагз нозряглдлля гм 
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі 
жа лапйігкакз номвдгдлля кмлромйщ-
лзт жатмгів, жмкодка і в псдоі взкм-
лалля кіпудвзт быгедрів, впралмвйы-
єрщпя БКУ, жакмлмк Укоаїлз «Пом 
мплмвлі жапагз жгіиплдлля гдоеавлмгм 
сілалпмвмгм кмлромйы в Укоаїлі», а 
ракме алайіжуырщпя у ноауят ыозпрів 
ра дкмлмкіпрів. Помбйдклі нзралля 
нозряглдлля гм ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі жа ноавмнмоухдлля в оіжлзт 
ланоякат сілалпмвмї гіяйщлмпрі гдо-
еавз, жмкодка в быгедрліи гіяйщлмп-
рі, а ракме жа лапйігкакз сілалпмвм-
кмлромйщлмї гіяйщлмпрі ра її оіжлмвзгу 
- быгедрлмгм кмлромйы гмкйаглм 
алайіжувайзпя в ноауят Л. К. Вм-
омлмвмї, Е. С. Дкзродлкм, Івалпщкмгм 
А. Й.,  Л. М. Капщялдлкм, А. М. Капщ-
ялдлкм, М. П. Куфдоявдлкм, П.П. Лар-
кмвпщкмгм, А. О. Ммлаєлкм, С. О. Ні-
цзклмї, Л.А. Савфдлкм, Д. В. Чдолаг-
фука ра ілхзт.  

У лаукмвзт гмпйігедллят сілал-
пмвзи кмлромйщ омжгйягаєрщпя, як 
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гіяйщліпрщ ж ндодвіокз ноавзйщлмпрі 
смокувалля нубйіфлзт смлгів ра їт 
взкмозпралля. Фулгармо сілалпмвмгм 
ноава Л. К. Вмомлмва взжлафайа сі-
лалпмвзи кмлромйщ, як одгйакдлрмва-
лу ноавмвзкз лмокакз гіяйщліпрщ 
гдоеавлзт і куліузнайщлзт ра ілхзт 
могалів ж ндодвіокз пвмєфаплмпрі и 
рмфлмпрі нйалувалля, мбґоулрмвалмпрі 
ра нмвлмрз лагтмгедлля кмхрів у 
вігнмвіглі смлгз, ноавзйщлмпрі и 
дсдкрзвлмпрі їт взкмозпралля [1, 
п. 512]. Зайделм віг псдоз сілалпмвмї 
гіяйщлмпрі, в якіи жгіиплыєрщпя сі-
лалпмвзи кмлромйщ взгійяырщ ракзи 
взг, як быгедрлзи, жавгалля і нозж-
лафдлля якмгм, ла гукку 
Л. А. Савфдлкм, бійщх рмфлм взжлафає 
имгм пурліпрщ, ліе взжлафдлля «кмлр-
омйщ жа гмрозкалляк быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва», як впралмвйдлм в 
БКУ [2, п. 142]. Ційкмк нмгійяыфз уы 
нмжзуіы гмуійщлм омжгйягарз быгед-
рлзи кмлромйщ, як кмкнйдкплу ра уі-
йдпноякмвалу пзпрдку дкмлмкікм-
ноавмвзт жатмгів унмвлмваедлзт кмл-
ромйыыфзт пуб’єкрів, пноякмвалу ла 
жабджндфдлля жакмллмпрі ра дсдкрзв-
лмпрі гіи уфаплзків быгедрлмгм ном-
удпу  ніг фап укйагалля, омжгйягу, 
жарвдогедлля быгедрів, взкмлалля ра 
влдпдлля жкіл, жвірувалля ном взкм-
лалля быгедрів, цм пкйагаырщ бы-
гедрлу пзпрдку Укоаїлз [3, п. 39]. 
Скйагмвмы узт дкмлмкікм-ноавмвзт 
жатмгів взпрунаырщ жатмгз внйзву жа 
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпр-
ва, рмбрм жатмгз нмкаоалля. 

 Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ роак-
руєрщпя в лаууі, як кіоа гдоеавлмгм 
мпугу, цм у сілалпмвмку ноаві взяв-
йяєрщпя у мбмв’яжку пуб’єкрів сілалпм-
вмгм ноавмнмоухдлля жажлаварз жатм-
гів гдоеавлмгм нозкупу у взгйягі 
сілалпмвзт палкуіи ( хроас, ндля) жа 
вфзлдлля лзк ноавмнмоухдлля у 
псдоі сілалпмвмї гіяйщлмпрі [4, п. 116]. 
Піг ыозгзфлмы вігнмвігайщліпры жа 
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва 
омжукієрщпя мпмбйзвзи взг гдоеавлм-
гм нозкупу, якзи одайіжуєрщпя у ла-
праллі   лдвзгіглзт лапйігків, які нд-
одгбафдлі палкуієы нмоухдлмї лмокз 
быгедрлмгм ноава, цм жгіиплыєрщпя у 

смокі мтмомллзт ноавмвіглмпзл [5, 
п. 199].  

Воатмвуыфд лагалі взжлафдлля 
пйіг вваеарз  ыозгзфлу вігнмвігайщ-
ліпрщ жа лапйігкакз быгедрлмгм кмлр-
омйы, як нмкаоалля, цм лапрає ноз 
впралмвйдлі нмоухдлщ быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва і жабджндфує  віглмв-
йдлля жакмллмпрі, а ракме, як укмву 
взкмлалля быгедрів, цм таоакрдозжує 
дсдкрзвліпрщ нмрмфлмгм кмлромйы, ра 
вігпйігкмвує прал сілалпмвмї гзпузн-
йілз у быгедрлмку номудпі.  

Мдра праррі – ла нігправі гмпйі-
гедлщ мпмбйзвмпрди сілалпмвм-
ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі гмпйігзрз 
пуфаплу нозомгу быгедрлм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі ра мжлафзрз її мпмб-
йзвмпрі, як пкйагмвмї быгедрлмгм 
кмлромйы ра ваейзвмгм жапмбу, цм 
пнозяє взкмлаллы кіпудвзт быгедрів 
ра гмрозкаллы жакмллмпрі  у быгедр-
лмку номудпі. 

Быгедрлм-ноавмва вігнмвігайщ-
ліпрщ гмпйігеувайапя  в омбмрат ыоз-
прів, як мкодкзи взг ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі, цм кає пнійщлі мжлакз ж 
сілалпмвм-ноавмвмы вігнмвігайщліпры 
і жатмгз, якмї жапрмпмвуырщпя жа нм-
оухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва. 
На уди фап жайзхаырщпя гзпкупіилз-
кз  в ыозгзфліи лаууі нзралля іплу-
валля быгедрлм-ноавмвмї вігнмвіга-
йщлмпрі, як пакмпріилмгм взгу ыозгз-
флмї вігнмвігайщлмпрі ра її пніввіглм-
хдлля ж сілалпмвм-ноавмвмы вігнмві-
гайщліпры ра ілхзкз взгакз ыозгзф-
лмї вігнмвігайщлмпрі. Чзллд жакмлм-
гавпрвм тмф і впралмвйыє вігнмвігайщ-
ліпрщ ра жатмгз внйзву жа вфзлдлі 
нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва 
(Гйава 18 БКУ), номрд лд взкмозпрм-
вує рдокіл «быгедрлм-ноавмва вігнм-
вігайщліпрщ».  

В омбмрат, нозпвяфдлзт вігнмві-
гайщлмпрі жа нмоухдлля быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва, іплуырщ номрзйделі 
гуккз цмгм її ноавмвмї нозомгз, віг 
мрмрмелдлля ж сілалпмвм-ноавмвмы 
вігнмвігайщліпры гм мжлак її пакмпріи-
лмгм іплувалля пдодг взгів ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі. В кмлмгоасії 
Ю. С. Нажаоа ра І. М. Поаущ жажлафа-
єрщпя цм быгедрлм-ноавмвіи вігнмві-
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гайщлмпрі лднозракалла рака мжлака, 
як гайуждва лмокарзвлм взжлафдліпрщ, 
жкіпр якмї нмйягає в жкмжі одайіжауії 
палкуіи ноавмвзт лмок жа гмнмкмгмы 
вйаплмгм ілпроукдлраоіы, жукмвйдлмгм 
пндузсікмы нодгкдра ра кдрмга ноа-
вмвмгм одгуйывалля [6, п. 22]. Помрз-
йдела нмжзуія ракме кіпрзрщпя у ноа-
уят лаукмвуів. На гукку Кмпяфдл-
ка К. Е., сілалпмва вігнмвігайщліпрщ є 
оіжлмвзгмк гайуждвмї вігнмвігайщлмпрі 
у кйапзфлмку омжукіллі, кмкнйдкплмы 
кардгмоієы, цм вкйыфає быгедрлу, 
нмгаркмву ра балківпщку вігнмвігайщ-
ліпрщ (жайделм віг рмгм, які нмоухдл-
ля вфзляырщпя) [7, п. 69].  Пігрозку-
ыфу уы нмжзуіы, пйіг жажлафзрз, цм 
іплувалля кмгзсікмвалмгм лмокарзв-
лмгм акру - БКУ, а ракме пндузсіф-
лзт взгів быгедрлзт ноавмнмоухдлщ, 
жатмгів внйзву жа нмоухдлля быгед-
рлмгм жакмлмгавпрва, мпмбйзвмгм нм-
оягку їт жапрмпувалля ра  пуб’єкрів 
(пр. 116-123 БКУ) лагає нігправз 
првдогеуварз ном мпмбйзві  вігжлакз 
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі.  

Оред, ноз лаявлмпрі жагайщлзт 
озп ж сілалпмвм-ноавмвмї вігнмвігайщ-
лмпрі пуррєвзкз таоакрдозпрзкакз 
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі є 
лаявліпрщ быгедрлмгм ноавмнмоухдл-
ля, мпмбйзвмгм пуб’єкрлмгм пкйагу  
(кмлромйыыфз пуб’єкрз ра нігкмлром-
йщлі – кдодеа омжнмояглзків быгед-
рлзт кмхрів, рмцм) ра лмокарзвлм-
ноавмгм акру – БКУ, цм впралмвйыє 
жатмгз внйзву жа нмоухдлля быгедр-
лмгм жакмлмгавпрва. Ційкмк пйухлзк 
є жауваедлля Ю. О. Комтілмї цмгм 
пурлмпрі быгедрлм-ноавмвмї вігнмві-
гайщлмпрі, «… пуб’єкр вігнмвігайщлмпрі 
є козрдоієк омжкдеувалля быгедрлмї, 
агкіліпроарзвлмї ра козкілайщлмї віг-
нмвігайщлмпрі. Бджнмпдодглікз пуб’єк-
ракз быгедрлмї нубйіфлм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі пйіг вваеарз, як рд-
озрмоіайщлзи пуб’єкр в уіймку, рак і 
имгм мкодкзи могал, жа гмнмкмгмы 
якмгм одайіжуєрщпя быгедрла гіяйщ-
ліпрщ гдоеавз», а ракме її таоакрдо-
лзт мжлак [8, п. 461-464]. Быгедрлм-
ноавмва вігнмвігайщліпрщ, цм лапрає жа 
лапйігкакз быгедрлмгм кмлромйы, 
йіквігує лдгарзвлі лапйігкз і, як ніг-

пукмк, нозвмгд быгедрлу гіяйщліпрщ у 
вігнмвігліпрщ лмок быгедрлмгм ноава. 
Сакд ла уд жавгалля быгедрлмгм кмл-
ромйы,  рмбрм ла пнівправйдлля ра 
нозвдгдлля у вігнмвігліпрщ быгедрлм-
ноавмвмї одайщлмпрі ж кмгдййы бы-
гедрлмї гіяйщлмпрі, вкажуєрщпя у гмп-
йігедллят быгедрлмгм кмлромйы [9, 
п. 76]. Быгедрлзи кмлромйщ ла оівлі 
кіпудвзт быгедрів нмроібдл гйя ноа-
вмвмгм водгуйывалля віглмпзл ж вз-
кмлалля кіпудвзт быгедрів і ноз лая-
влмпрі ноавмнмоухдлля нозряглдлля 
гм вігнмвігайщлмпрі. 

Воатмвуыфз нозвдгдлі взжлафдл-
ля быгедрлмгм кмлромйы, жавгалля нм 
имгм номвдгдллы ра таоакрдозпрзку 
вігнмвігайщлмпрі жа нмоухдлля быг-
едрлмгм жакмлмгавпрва, гмуійщлм вз-
жлафзрз лапрунлі таоакрдозпрзкз бы-
гедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі:  

- сакрзфла нігправа, рмбрм лаяв-
ліпрщ быгедрлмгм ноавмнмоухдлля, 
цм взжлафаєрщпя, як нмоухдлля уфап-
лзкакз быгедрлмгм номудпу лмок 
быгедрлмгм жакмлмгавпрва цмгм 
пкйагалля, омжгйягу, жарвдогедлля, 
влдпдлля жкіл, взкмлалля быгедру ра 
жвірувалля ном имгм взкмлалля, взгз 
якзт впралмвйыырщпя пр. 116 БКУ; 

- лмокарзвла нігправа, рмбрм вз-
гз жатмгів внйзву жа нмоухдлля бы-
гедрлмгм жакмлмгавпрва, ра номудгуоз 
їт жапрмпувалля, як  нозкупмвзт жатм-
гів, ндодваелм сілалпмвзт, мпкійщкз 
кмва игдрщпя ном гомхмві палкуії, які 
каырщ ноавм-млмвйыыфзи ра ноавмжа-
тзплзи жкіпр; 

- мпмбйзвзи пуб’єкрлзи пкйаг; 
- номудпуайщла смока, як мпмб-

йзва номудгуоа жапрмпувалля і пкйа-
гмва номвдгдлля быгедрлмгм кмлром-
йы; 

- нубйіфліпрщ, мпкійщкз вігнмві-
гайщліпрщ лапрунає жа нмоухдлля ну-
бйіфлзт ілрдодпів, гдоеавлзт абм кіп-
удвзт. 

  Взкмлалля кіпудвзт быгедрів 
вігбуваєрщпя хйятмк жабджндфдлля 
нйалмкіолмгм ра пзпрдкарзфлмгм  сі-
лалпувалля взгарків, дсдкрзвлмгм 
взкмозпралля кмхрів, хйятмк гмроз-
калля сілалпмвмї гзпузнйілз. Кмлр-
омйщ ла прагії взкмлалля быгедрів 
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кає гіимвзи жкіпр, як нмрмфлзи  ра 
нмгайщхзи быгедрлзи кмлромйщ ж 
нозряглдлляк гм вігнмвігайщлмпрі ноз 
впралмвйдллі ноавмнмоухдлщ.  Філал-
пмвзи кмлромйщ, як фапрзла прагії вз-
кмлалля кіпудвзт быгедрів іж жажла-
фдлляк ноавмвзт мпмбйзвмпрди гмпйі-
геувайапя у ноауят  Е. С. Дкзродлкм, 
І. І. Есодкмвмї, Л. М. Капщялдлкм, 
А. О. Ммлаєлкм, Є. С. Овпяллікмва, 
І. О. Палмвмї ла ілхзт. В омбмрат 
вфдлзт омжгйягаырщпя йзхд мкодкі 
апндкрз быгедрлм-ноавмвмї вігнмві-
гайщлмпрі, жмкодка і ла оівлі кіпудвмгм 
быгедрлмгм номудпу. На сілалпмвмку 
кмлромйі, як жапмбу ндодвіокз гмроз-
калля взкмг быгедрлмгм сілалпувал-
ля ноз взкмлаллі кіпудвзт быгедрів 
вкажуєрщпя у омбмрі І. І. Есодкмвмї 
[10], сілалпмві палкуії омжгйягаырщпя, 
як жапіб нмкаоалля ноз нмоухдллі 
лмок взкмлалля кіпудвзт быгедрів ра 
лддсдкрзвлд взкмозпралля кмхрів 
[11, п. 20], взжлафаырщпя быгедрлм-
ноавмві палкуії, як взг сілалпмвм-
ноавмвзт, цм жапрмпмвуырщпя уфаплз-
какз быгедрлмгм номудпу ноз нмоу-
хдллі нмоягку пкйагалля, омжгйягу, 
жарвдогедлля, влдпдлля жкіл, взкм-
лалля быгедрів ра нмоягку нмгалля 
быгедрлмї жвірлмпрі [12, п. 27], взжла-
фаырщпя мпмбйзвмпрі номудпуайщлзт 
віглмпзл ноз нозряглдллі гм быгедр-
лм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі [13; 14, 
п. 18]. Помрд, кмлуднруайщлм кдталіжк 
быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі 
жа нмоухдлля взкмг взкмлалля кіп-
удвзт быгедрів лд гмпйігеувавпя. 

 У фзллмку БКУ взжлафаырщпя 
взгз нмоухдлщ быгедрлмгм жакмлм-
гавпрва, які кмейзвм кйапзсікуварз, 
як жагайщлі ра нмпрагіилі. Взкмлалля 
быгедрів – мгла іж прагіи быгедрлмгм 
номудпу, гм взгів нмоухдлщ  лмок 
якмї віглмпярщпя вігнмвіглм гм пр. 116 
БКУ лапрунлі: 

- нмоухдлля взкмг БКУ ноз 
жгіиплдллі нмндодглщмї мнйарз жа рм-
ваоз, омбмрз ра нмпйугз жа оатулмк 
быгедрлзт кмхрів, а ракме нмоухдл-
ля нмоягку і рдокілів жгіиплдлля ра-
кмї мнйарз; 

- жгіиплдлля нйардеів жа оату-
лмк быгедрлзт кмхрів бдж одєпроауії 

быгедрлзт жмбмв'яжалщ, жа вігпурлмпрі 
нігрвдоглзт гмкукдлрів фз ноз вкйы-
фдллі гм нйаріелзт гмкукдлрів лдгм-
прмвіолмї ілсмокауії, а ракме бджнігп-
равла вігкмва у номвдгдллі нйардеу 
могалакз Кажлафдипрва Укоаїлз; 

- лдуійщмвд взкмозпралля бы-
гедрлзт кмхрів; 

- нмоухдлля взкмг БКУ ноз 
жгіиплдллі взроар гдоеавлмгм быгед-
ру (кіпудвмгм быгедру) у оажі лдпвмє-
фаплмгм лабоалля фзллмпрі жакмлмк 
ном Ддоеавлзи быгедр Укоаїлз (лд-
пвмєфаплмгм нозилярря оіхдлля ном 
кіпудвзи быгедр); 

- нмоухдлля взкмг БКУ цмгм 
взгійдлля кмхрів ж одждовлмгм смлгу 
быгедру; 

- жгіиплдлля взгарків, кодгзру-
валля кіпудвмгм быгедру, які вігнмві-
глм гм БКУ каырщ номвмгзрзпя ж 
ілхмгм быгедру; 

- жгіиплдлля взгарків быгедру 
фз лагалля кодгзрів ж быгедру бдж 
впралмвйдлзт быгедрлзт нозжлафдлщ 
абм ж їт ндодвзцдлляк впундодф БКУ 
фз жакмлу ном Ддоеавлзи быгедр 
Укоаїлз; 

-  взгалля лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів, цм жкдлхуырщ лагтмгедлля 
быгедру абм жбійщхуырщ взроарз бы-
гедру впундодф жакмлу; 

- жгіиплдлля взгарків ла уроз-
калля быгедрлмї упралмвз мглмфаплм 
ж оіжлзт быгедрів впундодф ущмку 
Кмгдкпу фз жакмлу ном Ддоеавлзи 
быгедр Укоаїлз [15]. 

Взжлафдлі нмоухдлля быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва ла прагії взкмлалля 
быгедрів нмв’яжалі нм-ндохд, ж лдуі-
йщмвзк взкмозпралляк быгедрлзт 
кмхрів, а нм-гоугд, жі жгіиплдлляк 
взгарків быгедрів впундодф фзллзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів ном бы-
гедр і жайдеарщ віг фіркм впралмвйд-
лмгм гедодйа сілалпувалля взгарків. 
Ндуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт 
кмхрів взжлаєрщпя, як їт взроафалля, 
цм лд вігнмвігає быгедрлзк нозжла-
фдляк, фз ланоякак взкмозпралля 
быгедрлзт кмхрів, фз быгедрлзк 
апзглувалляк (пр. 119 БКУ). Затмгз 
внйзву, які ндодгбафдлі жа вкажалі 
нмоухдлля жапрмпмвуырщпя у взгйягі 
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жунзлдлля мндоауіи ж быгедрлзкз 
кмхракз ра нозжунзлдлля быгедрлзт 
апзглувалщ. Дм рмгм е жа ракі нмоу-
хдлля, як лдуійщмвд взкмозпралля 
быгедрлзт кмхрів ра  жгіиплдлля 
взгарків ла урозкалля быгедрлмї 
упралмвз мглмфаплм ж оіжлзт быгедрів 
жакмлмгавдущ взжлафає коік вкажалзт 
цд і ракі жатмгз, як жкдлхдлля бы-
гедрлзт апзглувалщ, нмвдолдлля км-
хрів гм вігнмвіглмгм быгедру, а жа 
ракд нмоухдлля, як жгіиплдлля взгар-
ків, кодгзрувалля кіпудвмгм быгедру, 
які нмвзллі номвмгзрзпя ж ілхмгм 
быгедру ндодгбафдлм цд і ракзи жа-
тіг, як бджпніолд взйуфдлля кмхрів ж 
кіпудвмгм быгедру (пр. 117 БКУ). 
Скйагаырщпя нігправз гйя нозряглдл-
ля гм быгедрлм-ноавмвмї вігнмвіга-
йщлмпрі, ланозкйаг, жа жгіиплдлля вз-
гарків впундодф жакмлу ж ілхмгм бы-
гедру, у взгйягі ракзт жатмгів внйз-
ву, як нозжунзлдлля быгедрлзт апз-
глувалщ, жунзлдлля мндоауіи ж бы-
гедрлзкз кмхракз, жкдлхдлля бы-
гедрлзт апзглувалщ, бджпніолд взйу-
фдлля кмхрів ж быгедрів ра нмвдо-
лдлля быгедрлзт кмхрів мглмфаплм.  

Оред, взлзкає нзралля ном якзи 
пакд жапіб внйзву жа нмоухдлля бы-
гедрлмгм жакмлмгавпрва игдрщпя ноз 
вкажалзт быгедрлзт ноавмнмоухдл-
лят, а ракме лд нозжвдгд жапрмпувалля 
узт нмкаоалщ гм нмоухдлля мплмвлм-
гм нозлузну ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі, жгіглм якмгм гм взллмї мпмбз 
кмела жапрмпмвуварз йзхд мглд нмка-
оалля мглмгм взгу вігнмвігайщлмпрі, 
лд жваеаыфз ла рд, цм взлла мпмба 
кмед лдпрз мглмфаплм оіжлі взгз віг-
нмвігайщлмпрі: агкіліпроарзвлу, узві-
йщлу, козкілайщлу рмцм. Ндгмпкмла-
йіпрщ ноавмвмї лмокз, лд взжлафдліпрщ 
кмлкодрлмгм жапмбу внйзву жа сакрз-
флд пкмєлд нмоухдлля кмед нозжвдп-
рз гм нмоухдлля нозлузну пноавдг-
йзвмпрі, пвавіййы кмлромйыыфмгм 
могалу ра нмгіохдллы сілалпмвмгм 
пралу нігкмлромйщлмгм.  

Сйіг воатмвуварз, цм нмоухлз-
кмк у быгедрлмку номудпі кмед бурз 
омжнмояглзк быгедрлзт кмхрів, абм 
ілха нмпагмва мпмба, а нмкаоалля у 
взгйягі вкажалзт жатмгів нозжвдгд гм 

нмгіохдлля сілалпмвмгм пралу гомка-
гз, оаимлу, мбйапрі рмцм. Нанозкйаг, 
вігнмвіглм гм Накажу Міліпрдопрва 
сілалпів Укоаїлз № 938 віг 23.08 
2012 о. «Пом жарвдогедлля нмоягку 
кажлафдипщкмгм мбпйугмвувалля кіп-
удвзт быгедрів» вігнмвігайщліпрщ  жа 
вжярі ж нмоухдлляк быгедрлмгм жакм-
лмгавпрва быгедрлі жмбмв'яжалля ра 
лдуійщмвд взкмозпралля быгедрлзт 
кмхрів лдпурщ омжнмояглзкз быгедр-
лзт кмхрів ра мгдоеувафі быгедрлзт 
кмхрів жгіглм іж жакмлмк [16]. У га-
лмку лмокарзвлм-ноавмку акрі лага-
єрщпя нмпзйка ла БКУ, лмокз якмгм 
лд кмлкодрзжуырщ пакд якзи жатіг 
внйзву жапрмпмвуєрщпя жа лдуійщмвд 
взкмозпралля быгедрлзт кмхрів і 
нмоухлзкакз взжлалі омжнмояглзкз 
ра мгдоеувафі быгедрлзт кмхрів, тмф 
мгдоеувафі быгедрлзт кмхрів лд ка-
ырщ нмвлмваедлщ нм одгуйываллы 
быгедрлзт взгарків. 

З узт нмжзуіи угмпкмлайдлля пра-
рди 116 ра 117 БКУ у взгйягі нозвд-
гдлля їт в роагзуіилу проукруоу лмо-
кз ноава – гінмрджа, гзпнмжзуія, пал-
куія вбафаєрщпя гмуійщлзк. Пмбугмва 
праррі БКУ у взгйягі лмокз ноава, цм 
кіпрзрщ гзпнмжзуіы ра палкуіы, а пакд 
взжлафдлля быгедрлмгм нмоухдлля, 
як гзпнмжзуії лмокз ноава ж вкажів-
кмы ла уфаплзка  быгедрлмгм номудпу 
ра ла вігнмвіглу палкуіы кмед абпм-
йырлу, кмед віглмплм-взжлафдлу,  
лаггапрщ быгедрлм-ноавмвмї лмокі у 
віглмпзлат ж быгедрлм-ноавмвмї віг-
нмвігайщлмпрі мтмомллу, одгуйярзвлу 
ра нмкаоалу сулкуіы.  

За галзкз уоягу гмтмгз кіпудвзт 
быгедрів пкйагаырщпя ж нмгарку ла 
гмтмгз сіжзфлзт мпіб (бійщх ліе 50% 
у жагайщлмку пкйагі гмтмгів (рур і гайі 
узсо проукруоз гмтмгів віг жагайщлм-
гм пкйагу гмтмгів бдж нмгійу ла взгз 
быгедрів), нмгарку ла ждкйы, цм втм-
гзрщ гм пкйагу нмгарку ла каилм 
(12%), єгзлмгм нмгарку ( 14% ), акуз-
жлмгм нмгарку ( 5%) ра ілхзт (8%) 
[17]. Вкажалі узсоз пвігфарщ цм вз-
кмлалля кіпудвзт быгедрів жа гмтм-
гакз жайдезрщ віг пралу мнмгарку-
валля ра гіяйщлмпрі нмгарківуів жі 
пряглдлля ра ндодвіокз ноавзйщлмпрі 
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пнйарз мбмв’яжкмвзт нйардеів, рмбрм 
нмгаркмвмгм кмлромйы. Взкмлалля 
быгедрів жа взгаркакз ра кмлромйщ жа 
гіяйщліпры омжнмояглзків быгедрлзт 
кмхрів ла кіпуят нмкйагаєрщпя ла 
Ддоеавлу кажлафдипщку пйуебу Укоа-
їлз (гайі - Кажлафдипрвм). Оогалз 
Кажлафдипрва кмлромйыырщ пвмєфап-
ліпрщ, ноавзйщліпрщ ра мбґоулрмваліпрщ 
взкмлалля кіпудвзт быгедрів і вз-
жлафаырщ нмкваорайщлм жатмгз внйзву 
жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгав-
прва. Помрд алайіж жвірлмпрі Кажла-
фдипрв пвігфзрщ, цм ла ноакрзуі мога-
лз кажлафдипрва жапрмпмвуырщ рійщкз 
гва жатмгу внйзву жа нмоухдлля бы-
гедрлмгм жакмлмгавпрва, а пакд, жунз-
лдлля мндоауіи ж быгедрлзкз кмх-
ракз ра нмндодгедлля ном лдлайделд 
взкмлалля быгедрлмгм жакмлмгавпрва.  

За галзкз Кажлафдипрва пралмк 
ла 01. 01.2020 омку буйм  мсмокйдлм 
2279 номрмкмйів ном нмоухдлля бы-
гедрлмгм жакмлмгавпрва ра пкйагдлм 
2231 омжнмоягедлля ном жунзлдлля 
мндоауіи ж быгедрлзкз кмхракз ла 
оатулкат омжнмояглзків (мгдоеува-
фів) быгедрлзт кмхрів (ж лзт: ноз 
взкмлаллі гдоеавлмгм быгедру –  573 
номрмкмйз ра 538 омжнмоягедлщ; ноз 
взкмлаллі кіпудвзт быгедрів  – 1706 
номрмкмйів ра 1693 омжнмоягедлля. За 
оджуйщраракз жапрмпмвалзт жатмгів 
внйзву омжнмояглзкакз (мгдоеува-
факз) быгедрлзт кмхрів  упулурм 
1975 нмоухдлщ быгедрлмгм жакмлм-
гавпрва ла жагайщлу пуку 1415,4 кйл. 
гозвдлщ, а ракме у піфлі – гоуглі 2019 
омку, жа мндоарзвлзкз галзкз Кажла-
фдипрва, нмндодгедлм 24 702 нмоу-
хдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, 
гмнуцдлзт омжнмояглзкакз ра мгдо-
еувафакз кмхрів гдоеавлмгм ра кіп-
удвзт быгедрів ла жагайщлу пуку  
19 700,7  кйл.  гол, у рмку фзпйі       
цмгм кіпудвзт быгедрів: 

 - у номудпі вжярря абм одєпроауії 
жмбмв’яжалщ, сілалпмвзт жмбмв’яжалщ 
лагалм 18 507 нмндодгедлщ ла жагайщ-
лу пуку 13 836,6 кйл. гол;  

- ноз нозиляррі гм взкмлалля 
нйаріелзт гмоуфдлщ - 1 252 нмндод-
гедлля ла жагайщлу пуку 144,9 кйл. 
гозвдлщ.  

Коік ущмгм, в номудпі нмгалля 
кмхрмозпів ра ілхзт гмкукдлрів, цм 
жапрмпмвуырщпя ноз взкмлаллі бы-
гедру, у оажі лдгмрозкалля нмоягків 
вігкозрря (жакозрря) оатулків, нмгал-
ля сілалпмвмї і быгедрлмї жвірлмпрі ра 
ілхзт взнагкат нмоухдлля быгедр-
лмгм жакмлмгавпрва нм гдоеавлмку ра 
кіпудвзт быгедрат лагалм 11 022 
нмндодгедлля ла пуку 27 517,2 кйл. 
гозвдлщ [18]. Вкажалі жатмгз внйзву 
жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгав-
прва, а пакд – жунзлдлля мндоауіи ж 
быгедрлзкз кмхракз жапрмпмвуєрщпя 
у бугщ-якзт нмоухдллят, взгз, якзт 
Кажлафдипрвм лд урмфлыє, а цмгм нм-
ндодгедлля ном лдлайделд взкмлал-
ля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, рм уди 
жатіг лайдезрщ гм ілхзт взгів жатмгів 
внйзву і лд одгйакдлруєрщпя БКУ. 
Помудгуоа жапрмпувалля жатмгів 
внйзву Кажлафдипрвмк жгіиплыєрщпя 
хйятмк пкйагалля номрмкмйів ра омж-
нмоягедлщ, цм ракме лд взжлафаєрщпя  
фзллзк жакмлмгавпрвмк.  

Сроукруоа взгарків кіпудвзт бы-
гедрів у жагайщлмку взгйягі (ж нмгі-
ймк ла жагайщлзи ра пндуіайщлзи 
смлг вігнмвіглм) пкйагаєрщпя  ж мнйа-
рз ноауі (53,7% / 32,8%), мнйарз км-
кулайщлзт нмпйуг ра длдогмлмпіїв 
(8,3%/ 5,1%), пубпзгіи ра роалпсдорів 
(18,1% /11,1%), пмуіайщлзт взгарків 
(39,1% / 23,9%), канірайщлзт взгарків 
(14,2% / 8,7%) ра ілхзт нмрмфлзт 
взгарків (30,1% / 18,4%) [17]. Цзсоз 
пвігфарщ, цм коік мнйарз ноауі ра пм-
уіайщлзт взгарків жлафла фапрзла км-
хрів у кіпудвзт быгедрат нознагає 
ла ілхі нмрмфлі взгаркз, айд як вмлз 
взроафаырщпя, ла цм пноякмвуырщпя 
кмхрз  жайзхаєрщпя лд взжлафдлзк 
фзллзк жакмлмгавпрвмк і нм жвірак 
кмлромйыыфзт могалів лд пуррєвзк, 
цм кмед карз ваейзвд жлафдлля гйя 
взкмлалля кіпудвзт быгедрів. 

Суррєві нмвлмваедлля нм кмлр-
омйы жа гмрозкалляк быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва, рмбрм могалмк быгед-
рлмгм кмлромйы,  є Ратулкмва найара 
Укоаїлз, номрд вігнмвіглм гм цмоіф-
лзт жвірів цмгм кіпудвзт быгедрів 
вкажалзи могал алайіжує рійщкз кдта-
ліжк жакмллмпрі кіебыгедрлзт роал-
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псдорів ра дсдкрзвлмпрі взкмозпрал-
ля кмхрів  гдоеавлмгм быгедру в 
одгімлат. За галзкз жвіру Ратулкмвмї 
найарз жа 2017-2018 оік жа оджуйщра-
ракз кмлромйщлзт жатмгів ж нзралщ 
лагалля ра взкмозпралля кмхрів в 
одгімлат впралмвйдлм, цм ж нмоухдл-
ляк жакмлмгавпрва взкмозпралм 477, 
1 кйл. гозвдлщ, мбпяг лддсдкрзвлмгм 
взкмозпралля кмхрів пкйав 477 кйл. 
гозвдлщ [19, п. 89]. У жвірі ракме жа-
жлафаймпя ном лдлайделіпрщ жатмгів 
номвдгдлзт Мілсілмк цмгм упулдл-
ля нмоухдлщ прмпмвлм дсдкрзвлмпрі 
взкмозпралля пубвдлуіи ж гдоеавлм-
гм быгедру кіпудвзкз быгедракз, а 
ракме жапрмпувалля жатмгів внйзву 
гм нмоухлзків. Сйіг вкажарз, цм в 
фзллмку жакмлмгавпрві лд взжлафдлм 
ракзи нмкажлзк взкмлалля кіпудвзт 
быгедрів, як «дсдкрзвліпрщ взкмозп-
ралля кмхрів» і вігнмвіглм жа имгм 
лдвзкмлалля жатмгів внйзву лд впра-
лмвйдлм. Навдгдлзи нозкйаг пвіг-
фзрщ лд рійщкз ном номбійз у фзллм-
ку быгедрлмку жакмлмгавпрві, а і ном 
лдужгмгедліпрщ гіи ра нмвлмваедлщ 
кмлромйыыфзт пуб’єкрів у быгедр-
лмку номудпі. 

Быгедрлзи кмлромйщ є гіимвзк 
жапмбак вігпйігкувалля взкмлалля 
кіпудвзт быгедрів, мпкійщкз у номудпі 
имгм номвдгдлля урмфляырщпя  гедод-
йа гмтмгів і їт жанйалмвалзи мбпяг 
лагтмгедлщ,  а ракме мбпягз сілалпу-
валля ваейзвзт кіпудвзт нмродб.  За 
оджуйщраракз кмлромйы впралмвйы-
ырщпя взгз нмоухдлщ быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва ра жатмгз внйзву жа уі 
нмоухдлля, жапрмпувалля якзт кає 

пуррєвзи внйзв ла прал гмрозкалля 
сілалпмвмї гзпузнйілз в быгедрлмку 
номудпі ра жабджндфдлля сілалпувалля 
кіпудвзт нмродб. 

   Пмродбує угмпкмлайдлля фзллд 
быгедрлд жакмлмгавпрвм хйятмк: 

- взжлафдлля нмлярря ра пурлмп-
рі быгедрлм-ноавмвмї вігнмвігайщлмп-
рі у гйаві 18 БКУ «Вігнмвігайщліпрщ 
ра жатмгз внйзву жа вфзлдлі нмоу-
хдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва; 

- ндодомбйдлля лмок быгедрлм-
гм жакмлмгавпрва цмгм урмфлдлля вз-
гу быгедрлмгм нмоухдлля ра вігнмві-
глмгм жатмгу внйзву жа имгм пкмєлля 
(пр. 116-117 БКУ); 

- водгуйывалля номудгуоз ноз-
ряглдлля гм быгедрлм-ноавмвмї віг-
нмвігайщлмпрі ( пкйагалля номрмкмйів 
ра омжнмоягедлщ); 

- угмпкмлайдлля нмвлмваедлщ 
Ратулкмвмї найарз нм быгедрлмку 
кмлромйі хйятмк вномвагедлля нм-
кажлзка «дсдкрзвліпрщ взкмозпралля 
кмхрів» ра ужгмгедлля ж нмвлмва-
едллякз ілхзт кмлромйыыфзт 
пуб’єкрів. 

Воатмвуыфз жлафдлля кіпудвзт 
быгедрів гйя омжвзрку одгімлів вае-
йзвм взжлафзрз ноавмвзи кдталіжк 
нозряглдлля гм быгедрлм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі омжнмояглзків бы-
гедрлзт кмхрів (нмпагмвзт мпіб) 
хйятмк жапрмпувалля жатмгу внйзву 
у взгйягі сілалпмвмгм нмкаоалля 
нмпагмвуя, а лд хйятмк мбкдедлляк 
взкмозпралля кіпудвзт сілалпмвзт 
одпуопів, які нмроіблі гйя сілалпу-
валля жанйалмвалзт взгарків.  
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Гдркалдущ О. П. Быгедрлм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ як укмва взкмлалля кіп-
удвзт быгедрів 

В праррі номалайіжмвала пурліпрщ быгедрлм-ноавмвмї  вігнмвігайщлмпрі ра взжлафд-
лі її таоакрдолі озпз. З’япмвала проукруоа взгарків кіпудвзт быгедрів ра жатмгз внйз-
ву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва, які каырщ пуррєвд жлафдлля гйя взкмлал-
ля кіпудвзт быгедрів. 

Кйыфмві пймва: быгедрлзи кмлромйщ, вігнмвігайщліпрщ, взгаркз кіпудвзт быгед-
рів, быгедрлі нмоухдлля, жатмгз внйзву жа нмоухдлля быгедрлмгм жакмлмгавпрва. 
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Гдркалду О. П. Быгедрлм-ноавмвая мрвдрпрвдллмпрщ как упймвзд вшнмйлдлзя 
кдпрлшт быгедрмв 

 В прарщд номалайзжзомвала пуцлмпрщ быгедрлм-ноавмвми мрвдрпрвдллмпрз з 
мнодгдйдлш дд таоакрдолшд фдорш. Вшяплдла проукруоа оаптмгмв кдпрлшт быгедрмв 
з кдош вмжгдипрвзя жа лаоухдлзд быгедрлмгм жакмлмгардйщпрва, зкдыцзт пуцдпр-
вдллмд жлафдлзд гйя вшнмйлдлзя кдпрлшт быгедрмв. 

Кйыфдвшд пймва: быгедрлши кмлромйщ, мрвдрпрвдллмпрщ, оаптмгш кдпрлшт бы-
гедрмв, быгедрлшд лаоухдлзя, кдош вмжгдипрвзя жа лаоухдлзд быгедрлмгм жакмлм-
гардйщпрва,  

 
 
Getmanets O. Budgetary responsibility as a condition of implementation of local 

budgets 
 On the basis of the current legislation and research of peculiarities of financial and 

legal liability, the author of the article has studied the modern nature of budget and legal 
liability. Characteristics of budget and legal liability have been clarified, namely: factual 
basis, normative basis, special subjective composition, procedural form as a special 
procedure of application and constituent of conducting budgetary control and publicity, 
since liability comes for violation of public, state or local interests. 

Types of violations of the budget legislation and measures of influence for these 
violations have been analyzed. The author has proved the necessity of amending the 
Budget Code of Ukraine in order to clarify the punishment for a specific budget violation. 

The author has characterized the structure of expenditures of local budgets and the 
authority of the agencies of the State Treasury Service of Ukraine to control the 
timeliness, correctness and reasonableness of local budgets performance and the 
application of measures of influence for the violation of budget legislation. The analysis of 
the budgetary reports demonstrates that the Treasury agencies apply in practice only two 
measures of influence for the violation of the budget legislation, namely: the suspension of 
operations with budget funds and the prevention of the improper implementation of the 
budget legislation, which requires legislative regulation. The procedure of the Treasury’s 
implementation of the measures of influence is carried out by executing the minutes and 
orders, which is also not established by the current legislation. 

The author has determined the need to improve the powers of the Accounting 
Chamber in regard to budgetary control by introducing the indicator of ―efficiency of 
using the funds‖ in the budget legislation and aligning the control powers with the 
powers of other controlling entities. 

It has been proved that it is appropriate to clarify the legal mechanism of bringing to 
budget and legal liability the managers (officials) by applying measures of influence in the 
form of financial punishment of officials, but not in the form of limiting the use of local 
financial resources required to finance the planned expenditures. 

Key words: budgetary control, responsibility, expenditures of local budgets, budget 
violations, measures of influence for violation of budget legislation. 
  


