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Громадськість у сучасній юриспруденції: 
проблеми змісту та ідентифікації 

 

Поімозрдрлзкз ланоякакз 
укоінйдлля гдкмкоарзфлмгм хйяту 
омжвзрку Укоаїлз є жкіулдлля омйі 
гомкагялпщкмгм пупнійщпрва у воягу-
валлі, оіжлмкалірлзт смок гдкмкоарії 
уфапрі, лайагмгедлля дсдкрзвлмї вжа-
єкмгії гомкагпщкмпрі ж могалакз гдо-
еавлмї вйагз ра могалакз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля. Агед акрзвлд, 
внйзвмвд і омжвзлдлд гомкагялпщкд 
пупнійщпрвм є ваейзвзк дйдкдлрмк 
бугщ-якмї гдкмкоарзфлмї гдоеавз ра 
вігігоає мглу ж кйыфмвзт омйди у 
вномвагедллі лагайщлзт пупнійщлзт 
жкіл і лайделмгм воягувалля, в 
уноавйіллі гдоеавлзкз пноавакз і 
взоіхдллі нзралщ кіпудвмгм жлафдл-
ля, омжомбуі і одайіжауії дсдкрзвлмї 
гдоеавлмї нмйірзкз у оіжлзт псдоат, 
урвдогедллі вігнмвігайщлмї ндодг 
йыгзлмы ноавмвмї гдоеавз, 
омжв’яжаллі нмйірзфлзт, пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт ра гукаліраолзт ном-
бйдк. 

Вмглмфап вжаєкмгія могалів гдо-
еавлмї вйагз, могалів кіпудвмгм па-
кмвоягувалля ж гомкагпщкіпры жайз-
хаєрщпя каймдсдкрзвлмы, гмймвлзк 
фзлмк фдодж лдгмпрарлы номжмоіпрщ 
гіяйщлмпрі узт могалів ра жабыомкоа-
рзжмвалі номудгуоз ракмї вжаєкмгії, 

лзжщкзи оівдлщ вжаєклмї гмвіоз, цм 
кмлпраруєрщпя у Науімлайщліи проард-
гії пнозялля омжвзрку гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва в Укоаїлі ла 2016-
2020 омкз [1]. 

Оплмвлзкз нозфзлакз ущмгм є 
вігпурліпрщ дсдкрзвлмгм гомкагпщкм-
гм кмлромйы, лзжщкзи оівдлщ жайу-
фдлля гомкагпщкмпрі гм смокувалля 
ра одайіжауії гдоеавлмї нмйірзкз; 
взкмозпралля нубйіфлмы агкіліпроа-
уієы нмрдлуіайу могаліжауіи гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва лд в нмвліи 
кіоі; вігпурліпрщ єгзлмї гдоеавлмї 
ілсмокауіилм-номпвірлзущкмї нмйі-
рзкз у псдоі пнозялля омжвзрку гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва рмцм. 

Ражмк ж рзк, ндохмояглмы ном-
бйдкмы у узт нзраллят є взжлафдлля 
кмйа пуб’єкрів вжаєкмвіглмпзл у см-
окарі «гомкагпщкіпрщ – нубйіфла вйа-
га». Сйіг вігкірзрз, цм ла жакмлмга-
вфмку ра гмкрозлайщлмку оівлят лд-
кає мглмжлафлмпрі у взжлафдллі нм-
лярря «гомкагпщкіпрщ». Оглак ноз 
пуфаплмку гдкйаоуваллі пуррєвзт 
уноавйілпщкзт кмейзвмпрди гомкаг-
пщкмпрі, віг пнмезвалля лды ілсмо-
кауії ном гіяйщліпрщ могалів вйагз, 
смокувалля гомкагпщкмї гуккз, гм 
взоіхайщлмгм внйзву мпраллщмї у 
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нозиляррі уноавйілпщкзт оіхдлщ, 
взлзкає ймгіфла нмродба в єглмпрі 
цмгм взжлафдлля ущмгм нмлярря. 
Опмбйзвм уд акруайщлм гйя укмейз-
вйдлля ноакрзфлмї ігдлрзсікауії 
«гомкагпщкмпрі» абм «нодгправлзків 
гомкагпщкмпрі» у рзт фз ілхзт ноа-
вмвіглмпзлат. 

У ущмку пдлпі пноавдгйзвм акуд-
лрує Я. Жукомвпщкзи, цм жа ракзт 
укмв гомкагпщкіпры кмеурщ пдбд ла-
жзварз мнмжзуіилі (гомкагпщкі) йігд-
оз фз гдкійщка кабілдрлзт дкпндорів, 
гоуна нмпріилм лджагмвмйдлзт нмйі-
рзфлзт угоунмвалщ рмцм. Тмку віл 
номнмлує упд е взжлафзрз ракмгм 
пуб’єкра як «гомкагпщкіпрщ» і пномбу-
варз ввдпрз вігнмвіглі лмокз гм жа-
кмлмгавпрва, абм е вжагайі вігкмвз-
рзпя віг взкмозпралля ущмгм нмлярря 
у лмокарзвлзт акрат [2]. 

Такме фапркмвм кмела нмгмгзрз-
пя іж рвдогедлляк, цм вігпурліпрщ 
фіркмї смокайіжауії гомкагпщкмпрі як 
пуб’єкра сакрзфлм улдкмейзвйыє 
жайуфдлля могалакз нубйіфлмї агкі-
ліпроауії «гомкагпщкмпрі» гм воягу-
валля, іліуіывалля омбмрз ж лды гйя 
кмкулікауії, кмлпуйщрувалля, вжаєкм-
гії рмцм. У уіймку уд нозжвмгзрщ гм 
пуррєвмї гдсдкрлмпрі ра пнмрвмодлля 
сулкуімлайщлмгм жлафдлля упщмгм 
ілпрзруру гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва. 

Сурліпрщ рдокілу «гомкагпщкіпрщ» 
у кмлрдкпрі оіжлзт лаукмвзт ноаущ 
гмпйігеувайз ракі вфдлі, як: М. Дд-
лзпык, В. Бмймрмва, П. Кабйак, 
В. Кмомйщкм, Г. Ммомж, В. Ммпкавдущ, 
О. Скознлык ра ілхі.  

Мдрмы уієї праррі є алайіж жкіпру 
нмлярря «гомкагпщкіпрщ», а ракме 
гмпйігедлля кмейзвмпрі улісікауії 
ущмгм рдокілу у кдеат ыозгзфлмї 
лаукз ра гмуійщлмпрі лмокарзвлмгм 
жакоінйдлля вігнмвіглмї гдсіліуії у 
фзллмку жакмлмгавпрві. 

Козжмві укмвз езрря, кмроі пкйа-
гайзпя у оджуйщрарі лддсдкрзвлмгм 
омжв’яжалля пупнійщлзт номбйдк, жу-
кмвзйз акрзвлзи омжвзрмк ігдї гом-
кагялпщкмгм пупнійщпрва. Суфапла 
ілрдонодрауія уієї ігдї жвдорає увагу 
ла взоіхайщлу омйщ гомкагпщкмпрі у 

нмбугмві якіплм лмвзт, дсдкрзвлзт 
вжаєкмвіглмпзл у йыгпщкмку гдкмк-
оарзфлмку пніврмваозпрві [3, п. 2]. 

У лаукмвіи йірдоаруоі нмхзодлд 
бафдлля, цм лдвзжлафдліпрщ ноавм-
пуб’єкрлмпрі гомкагпщкмпрі віглмплм 
оіжлзт псдо гдоеавлмгм уноавйілля є 
нозфзлмы омжкзрря в фзллмку жакм-
лмгавпрві ра гмкрозлі пурлмпрі ра 
жкіпру кардгмоії «гомкагпщкіпрщ» [4, 
п. 137].     

Вмглмфап уікавм жауваезрз, цм 
рдокіл «гомкагпщкіпрщ» жупроіфаєрщпя 
у оіжлмку кмлрдкпрі каиед у 2600 
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, 
у рмку фзпйі жакмлмгавфзт. Позфмку 
взжлафдлля ущмгм нмлярря, имгм жкіпр 
оіжлзи ра взкмозпрмвуєрщпя у бага-
рщмт пймвмпнмйуфдллят, ланозкйаг: 
«ілсмокувалля гомкагпщкмпрі», 
«уфапрщ гомкагпщкмпрі», «вігкозрм 
гйя гомкагпщкмпрі», «гомкагпщкзи 
кмлромйщ» «гмпрун гомкагпщкмпрі», 
«мжлаимкйдлля гомкагпщкмпрі», «ві-
гмкмпрі гйя гомкагпщкмпрі», «нодг-
правлзкз гомкагпщкмпрі», «гомкагпщ-
ка гукка», «жайуфдлля гомкагпщкмп-
рі», «омбмра ж гомкагпщкіпры», «гом-
кагпщкі ілрдодпз», «гомкагпщкі смо-
кувалля», «гомкагпщкі жв’яжкз» рмцм. 

Сакд е взжлафдлля «гомкагпщ-
кіпрщ» кіпрзрщпя йзхд у гдкійщкмт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрат: 

• у Закмлі Укоаїлз «Пом муілку 
внйзву ла гмвкіййя» взжлафдлм: 
«гомкагпщкіпрщ» – мгла фз бійщхд 
сіжзфлзт абм ыозгзфлзт мпіб, їт 
мб’єглалля, могаліжауії абм гоунз [5]; 

• у Пмймедллі ном уфапрщ гом-
кагпщкмпрі у нозиляррі оіхдлщ у 
псдоі мтмомлз гмвкіййя жакоінйдлм: 
«гомкагпщкіпрщ – мгла абм бійщхд 
сіжзфлзт фз ыозгзфлзт мпіб, їт 
мб’єглалля, могаліжауії абм гоунз, які 
гіырщ жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпр-
вмк Укоаїлз абм ноакрзкмы» [6]. 

Як взглм, лавдгдлі взжлафдлля 
каиед ігдлрзфлі ра кіпрзрщпя у жакм-
лмгавпрві, нодгкдрмк ноавмвмгм од-
гуйывалля якмгм є псдоа мтмомлз 
гмвкіййя. Такме гмодфлзк є взмкод-
кйдлля гомкагпщкмпрі, яка мб’єглала 
пнійщлзк ілрдодпмк, рмбрм жауікавйд-
лмї гомкагпщкмпрі. Напакндодг, уд 
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гомкагпщкіпрщ, ла яку внйзває одайі-
жауія оіхдлщ ж нзралщ, цм пноавйя-
ырщ фз кмеурщ пноавзрз лдгарзвлзи 
внйзв ла прал гмвкіййя [6]. Ражмк ж 
рзк, взлзкає нзралля фз кмела гом-
кагпщкіпры вваеарз мглу мпмбу? Рмж-
гйялдкм гайі. 

Сзпрдклзи алайіж пр. 21 Закмлу 
Укоаїлз «Пом жанмбігалля кмоунуії» 
вкажує, цм у омжукіллі ущмгм жакмлу 
гм гомкагпщкмпрі віглмпярщпя гомкаг-
пщкі мб’єглалля, їт фйдлз абм унмвлм-
ваедлі нодгправлзкз, а ракме мкодкі 
гомкагялз в гіяйщлмпрі цмгм жанмбі-
галля кмоунуії. 

У хзомкмку роакруваллі рйука-
флзт пймвлзків «гомкагпщкіпрщ» – уд 
ндодгмва фапрзла, ндодгмві кмйа пуп-
нійщпрва [7, п. 262]. Тме, взтмгяфз жі 
жкіпру ущмгм взжлафдлля, кмела гіи-
рз взплмвку, цм мгла мпмба лд пралм-
взрщ гомкагпщкмпрі жагаймк, а є йзхд 
мглзк ж її нодгправлзків. Помрд, ла 
лаху гукку, мгла мпмба впд е кмед 
бурз ігдлрзсікмвала як «гомкагпщ-
кіпрщ» жа укмвз, цм її пмуіайщла ак-
рзвліпрщ пноякмвала ла нодгправйдл-
ля жагайщлмгм ілрдодпу ндвлмї пмуіа-
йщлмї гоунз рмцм. Змкодка, уд нігр-
вдогеуєрщпя ла нозкйагі алрзкмоун-
уіилмгм жакмлмгавпрва, у нзраллят 
уфапрщ гомкагпщкмпрі в жатмгат цмгм 
номрзгії кмоунуії. 

Такме мбкдедлля нмлярря гом-
кагпщкмпрі взкйыфлм гомкагялакз 
Укоаїлз, їт мб’єглаллякз ж мглієї 
прмомлз є пундодфйзвзк, мпкійщкз, 
вігнмвіглм гм пр. 26 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз ра ф. 1 пр. 3 Закмлу Укоаїлз 
«Пом ноавмвзи праруп ілмждкуів ра 
мпіб бдж гомкагялпрва», ілмждкуі ра 
мпмбз бдж гомкагялпрва, які ндодбу-
ваырщ в Укоаїлі ла жакмллзт нігпра-
ват, кмозпруырщпя рзкз пакзкз ноа-
вакз ра пвмбмгакз, а ракме лдпурщ 
ракі пакі мбмв’яжкз, як і гомкагялз 
Укоаїлз, жа взляркакз, впралмвйдлз-
кз Кмлпрзрууієы Укоаїлз, жакмлакз 
фз кіелаомглзкз гмгмвмоакз [8, 
п. 139]. З ілхмї е прмомлз, ракд мб-
кдедлля є гмпрарлщм мбґоулрмвалзк 
ж гвмт нігправ: нм-ндохд, акрзвла 
вжаєкмгія могалів гдоеавлмї вйагз ж 
гомкагпщкіпры є пкйагмвмы уфаплз-

ущкмї гдкмкоарії, а мплмвлзк її 
пуб’єкрмк є гомкагялз Укоаїлз, які 
каырщ ноавм гмймпу; нм-гоугд, жа жкі-
прмк багарщмт жакмлів, гомкагпщкіпрщ 
жайуфаєрщпя гм уноавйілля гдоеав-
лзкз пноавакз, жмкодка фдодж оіжлі 
кдталіжкз внйзву гомкагпщкмпрі ла 
оіхдлля ра гії могалів гдоеавлмї вйа-
гз, мглак, жгіглм пр. 38 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, ноавм ла раку уфапрщ каырщ 
йзхд гомкагялз. 

У уіймку е, лаифапріхд ніг гом-
кагпщкіпры омжукіырщ – гоуну йыгди, 
які нмв’яжалі ж езррєгіяйщліпры у 
ндвліи псдоі пупнійщлмгм бурря. Цд 
кмеурщ бурз, вйаплд, мкодкі гоунз 
йыгди, кіпудві гомкагз ра гоунз ла-
пдйдлля жа номсдпіилзкз, дрліфлзкз, 
нмйірзфлзкз, гутмвлзкз, пмуіайщлз-
кз ра ілхзкз мжлакакз, ноауівлзкз 
жапмбів капмвмї ілсмокауії, гдоеавлі 
пйуебмвуі, пйуебмвуі могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, ноауівлзкз 
ноавммтмомллзт могалів, взгарлі мпм-
бз рмцм [9]. 

З пмуімймгіфлмї рмфкз жмоу, 
В. Кмомйщкм омжгйягає «гомкагпщ-
кіпрщ» як багармнйалмвд нмлярря. На 
имгм гукку, у лаижагайщліхмку омжу-
кіллі, ніг гомкагпщкіпры каєрщпя ла 
уважі бугщ-яка гоуна йыгди (абм ла-
вірщ мкодкі ілгзвігз), цм рак фз іл-
акхд нмв’яжалі ж езррєгіяйщліпры 
могаліжауії абм упралмвз. Цд кмеурщ 
бурз її вйаплі пйуебмвуі, гомкага, цм 
кдхкає в пупігпрві, пнмезвафі, ноа-
уівлзкз жапмбів ілсмокауії, мпмбзп-
рмпрі ра ілхі. [10, п. 65]. 

В. Ммпкавдущ омжгйягає гомкаг-
пщкіпрщ як пмуіайщлм-акрзвлу фапрзлу 
пупнійщпрва (могаліжмвала пукунліпрщ 
йыгди), яка жа ндвлзт мбправзл рак 
абм ілакхд жгуорувайапя лавкмйм 
кмлкодрлзт пнійщлзт ілрдодпів ра яка 
ла гмбомвійщлзт жапагат бдод уфапрщ 
у пупнійщлм-нмйірзфлмку езррі коаї-
лз, взжлафає мплмвлі ланояккз имгм 
омжвзрку, кмозпруєрщпя вдйзкзк 
внйзвмк, нмвагмы. На її гукку, гом-
кагпщкіпрщ пкйагаєрщпя ж мглієї абм 
бійщхд сіжзфлзт фз ыозгзфлзт мпіб, 
їт мб’єглалщ, могаліжауіи абм гоун, які 
гіырщ жгіглм ж фзллзк жакмлмгавпр-
вмк Укоаїлз абм ноакрзкмы жагйя 
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жатзпру пвмїт жакмллзт ноав, пвмбмг 
ра ілрдодпів у гайужі нмйірзкз, дкмлм-
кікз, куйщруоз, мтмомлз жгмомв’я, а 
ракме у пмуіайщліи, дкмймгіфліи, кіе-
лаомгліи ра ілхзт псдоат [11, п. 633]. 

У пвмы фдогу, П. Кабйак, номала-
йіжувавхз лзжку гдсіліуіи, жвдорає 
увагу, цм єгзлмгм нігтмгу гм взжла-
фдлля нмлярря «гомкагпщкіпрщ» лд 
іплує, тмфа впі вмлз гм ндвлмї кіоз є 
нозилярлзкз. Ражмк ж узк, номнмлує 
взжлафарз гомкагпщкіпрщ як пукун-
ліпрщ мкодкзт пмуіайщлм-акрзвлзт 
йыгди і їт гоун, мб’єглалзт пнійщліп-
ры пралмвзца, ілрдодпів, пупнійщла 
гіяйщліпрщ якзт бажуєрщпя ла ігдят 
ілгзвігуайщлмї пвмбмгз гомкагял ра 
аврмлмклмпрі гомкаг, ноаві жатзцарз 
вйаплі ілрдодпз, рвмозрз апмуіауії ра 
пнійкз, абз номрзпрмярз і жанмбігарз 
пвавмйі гдоеавлзт фзлмвлзків [12, 
п. 187]. 

Окодкмгм лаукмвмгм гмпйігедлля 
нмродбує и рзнмймгія гомкагпщкмпрі. 
Її алайіж гмжвмйяє нмбафзрз капхра-
бліпрщ ра оіжлмнйалмвіпрщ ущмгм нм-
лярря. Змкодка, у лаукмвзт ноауят 
омжоіжляырщ могаліжмвалу ра лдмога-
ліжмвалу гомкагпщкіпрщ, жмкодка жа 
мжлакмы смокайіжауії урвмодлля гоу-
нз. Такме гомкагпщкіпрщ кйапзсіку-
ырщ жа мжлакмы внйзвмвмпрі: гмймвла, 
гоугмоягла ра каогілайщла; жа рдкнм-
оайщлзк козрдоієк вжаєкмвіглмпзл: 
роагзуіила ра каибурля, а ракме жа 
оівлдк жауікавйдлмпрі: нозбіфлзкз, 
мнмлдлрз, баигуеі. На нігправі лавд-
гдлмгм взгійяырщпя фмрзоз мплмвлзт 
рзнз гомкагпщкмпрі: 

1. Гомкагпщкіпрщ, цм одагує ла 
упі номбйдкз, рмбрм номявйяє пвмы 
акрзвліпрщ ж бугщ-якмгм нзралля. 

2. Гомкагпщкіпрщ лавкмйм мглієї 
номбйдкз – акрзвла ж нозвмгу мглм-
гм абм гдкійщкмт, нмв’яжалзт кіе пм-
бмы, нзралщ. 

3. Пмрдлуіила гомкагпщкіпрщ, 
рмбрм ілгзсдодлрла («йілзва»), цм 
нмвійщлм абм у лджлафліи кіоі взяв-
йяє акрзвліпрщ ж ндвлмгм нзралля.  

4. Гомкагпщкіпрщ лавкмйм ном-
бйдкз, цм жагмпрозйапя – акрзвіжу-
єрщпя рмгі, кмйз номбйдка прає вігм-
кмы ра ндодрвмоыєрщпя ла нодгкдр 

хзомкзт омжкмв у пупнійщпрві абм 
лабуває оджмлалпу [10, п. 67-68]. 

У ущмку кмлрдкпрі пйіг жажлафз-
рз, цм лд іплує мглієї прайм взжлафд-
лмї гомкагпщкмпрі, мпкійщкз ваейз-
вмы її таоакрдозпрзкмы є гзлакіф-
ліпрщ, акрзвіжауія і жгуормваліпрщ ла-
вкмйм пнійщлмї номбйдкз ра нмхуку 
хйятів її омжв’яжалля, а ракме кмку-
лікауія, моієлрмваліпрщ ла кмйдкрзвлу 
гіяйщліпрщ, ноімозрдр жагайщлмгм іл-
рдодпу ндодг ілгзвігуайщлзк. А сак-
рмоакз гдрмлауії гомкагпщкмпрі у 
прал одакрзвлмгм ягоа гомкагялпщкм-
гм пупнійщпрва є упвігмкйдлля ном-
бйдкз, упвігмкйдлля мбкдедлщ ра 
оівдлщ взкйыфлмпрі.  

Такзк фзлмк, гомкагпщкіпрщ як 
пуб’єкрлзи уфаплзк наорзпзнармолмї 
гдкмкоарії – уд акрзвлд пмуіайщлд 
урвмодлля, гоуна акрзвлзт гомкагял, 
нодгправлзків могаліжауіи, ла пвмбм-
гз, ноава, ілрдодпз, кмейзвмпрі їтлщмї 
одайіжауії ра мбмв’яжкз якзт кмеурщ 
внйзлурз абм внйзваырщ оіхдлля ра 
гії могалів нубйіфлмї агкіліпроауії, їт 
нодгправлзків (нмпагмвзт і пйуебм-
взт мпіб). Такзк фзлмк, пйіг взмкод-
кйыварз гві кйыфмві мжлакз гомкаг-
пщкмпрі у ріи фз ілхіи псдоі: 1) уд 
нмрдлуіиліпрщ внйзву ла езррєгіяйщ-
ліпрщ мпралліт уноавйілпщкзт оіхдлщ 
ра гіи; 2) акрзвліпрщ езррєгіяйщлмпрі, 
цм взоаеаєрщпя у оівлі пноякмвалмп-
рі кмелмгм ілгзвіга гоунз, имгм вм-
йщмвмї жауікавйдлмпрі, ноаглдлщ ра 
кмлудлроауії жупзйщ у вігнмвігліи 
псдоі. Бугщ-якзи гомкагялзл кмед 
мглмфаплм лайдеарз гм оіжлзт гоун 
гомкагпщкмпрі. Факрзфлм, уд пвмєоіг-
ла «уійщмва аугзрмоія». Сакд уі кйы-
фмві мжлакз у гдякзт взнагкат вігоі-
жляырщ гомкагпщкіпрщ віг лармвну. 

Пігпукмвуыфз, ваейзвм гмгаркм-
вм акудлруварз ла ракзт нмймедллят: 

Пм-ндохд, нмлярря «гомкагпщ-
кіпрщ» взкмозпрмвуєрщпя у багарщмт 
фзллзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрат, 
мглак лдкає бажмвмгм лмокарзвлмгм 
взжлафдлля, цм пнозфзляє гмвійщлд 
имгм роакрувалля. Вмглмфап, лмока-
рзвлд жакоінйдлля ущмгм рдокілу 
упкйаглдлд кмейзвіпры хруфлмгм 
мбкдедлля имгм жкіпру, цм кмед лд-
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гарзвлм нмжлафзрзпя ла ноакрзуі 
вігнмвіглзт ноавмвіглмпзл ра ноавм-
жапрмпувалля. 

Пм-гоугд, лаибійщх мнрзкайщлд 
смокуйывалля гдсіліуії «гомкагпщ-
кмпрі» ракд: уд акрзвлд пмуіайщлд 
урвмодлля (гоуна акрзвлзт гомкагял, 
нодгправлзків ыозгзфлзт мпіб), ла 
фзї пвмбмгз, ноава, ілрдодпз, мбмв’яж-
кз, кмейзвмпрі їтлщмї одайіжауії км-
еурщ внйзлурз абм внйзваырщ оі-
хдлля ра гії могалів нубйіфлмї агкі-
ліпроауії, їт нмпагмвзт і пйуебмвзт 
мпіб. 

Пм-родрє, гомкагпщкіпрщ є жбіо-
лзк нмлярряк, омжкозваєрщпя фдодж 
пуб’єкрлзи пкйаг, цм жайдезрщ віг 
псдоз кмлкодрлзт ноавмвіглмпзл. У 
пвмы фдогу, номбйдка взжлафдлля 
сакрмоів, які жукмвйыырщ омжвзрмк 
гієвмпрі гомкагпщкмпрі, є акруайщлмы 
номбйдкмы пщмгмгдлля, мпкійщкз 
гомкагпщка акрзвліпрщ кмед бурз 
номвіглзк фзллзкмк номудпу гдкмк-
оарзжауії у гдоеаві ра гмпяглдлля 
пупнійщлмгм бйагмнмйуффя. 
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Коавфук В. М. Гомкагпькіпрь у пуфапліи юозпноугдлуії: номбйдкз жкіпру ра 
ігдлрзсікауії 

Срарря нозпвяфдла ноавмвмку алайіжу жкіпру нмлярря «гомкагпщкіпрщ». Аврмо гм-
пйігеує кмейзвмпрі улісікауії ущмгм рдокілу у кдеат ыозгзфлмї лаукз. Взпвірйы-
ырщпя номбйдкз лмокарзвлмгм жакоінйдлля вігнмвіглмї гдсіліуії у фзллмку жакмлм-
гавпрві.  

Кйюфмві пймва: гомкагпщкіпрщ; гдкмкоарія; пуб’єкрз; гомкагпщкзи кмлромйщ; нуб-
йіфла вйага. 

 
 
Коавфук В. Н. Обцдпрвдллмпрь в пмводкдллми юозпноугдлузз: номбйдкы пм-

гдоеалзя з згдлрзсзкаузз 
Срарщя нмпвяцдла ноавмвмку алайзжу пмгдоеалзя нмлярзя «мбцдпрвдллмпрщ». 

Аврмо зппйдгудр вмжкмелмпрз улзсзкаузз ърмгм нмлярзя в нодгдйат ыозгзфдпкми 
лаукз. Опвдцаырпя номбйдкш лмокарзвлмгм жакоднйдлзя пммрвдрпрвуыцди гдсзлз-
узз в гдипрвуыцдк жакмлмгардйщпрвд. 

Кйюфдвыд пймва: мбцдпрвдллмпрщ; гдкмкоарзя; пубчдкрш; мбцдпрвдллши кмлр-
омйщ; нубйзфлая вйапрщ. 

 
 
Kravchuk V. The public in modern jurisprudence: problems of content and 

identification 
The article is devoted to the legal analysis of the content of the concept «the public». 

The author explores the possibilities of unifying this concept within the legal science. The 
problems of normative fixing of the corresponding definition in the current legislation are 
discussed. 
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