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У ндохіи фапрзлі праррі буйм 
жомбйдлм алайіж оіжлмвзгів мб’єглалщ 
гомкагял ра кмкдлрао цмгм таоакрд-
озпрзкз ноавмвмгм прарупу ракзт 
пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як 
гомкагпщкі мб’єглалля ра нмйірзфлі 
наорії. В уіи фапрзлі праррі пномбуєкм 
вігкірзрз мпмбйзвмпрі ноавмвмгм пра-
рупу ракзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлм-
гм ноава як нігнозєкпрва. 

Пмлярря «нігнозєклзурвм» у ла-
укмву рдокілмймгіы, як вігмкм, буйм 
ввдгдлд цд ла нмфарку XVIII пр. 
соалуужщкзк дкмлмкіпрмк 
Р. Калрійщимлмк гйя взжлафдлля 
пндузсіфлзт гіймвзт гмгмвмоів, жгіг-
лм ж якзкз, взкмозпрмвуыфз омжтм-

гедлля кіе озлкмвзк нмнзрмк і 
номнмжзуієы, взлзкайа жкмга кунува-
рз гдхдвм ра номгаварз гмомгм, уоів-
лмваеуыфз у ракзи пнмпіб кмлкуодл-
рлі озлкз. Опіб, які взкмозпрмвувайз 
мкодпйдлу пзруауіы, «уі лдодайіжмва-
лі, – жа взжлафдлляк М. Бйауга, – 
кмейзвмпрі взйуфдлля нозбурку», і в 
гіяйщлмпрі якзт мбмв'яжкмвм буйз 
сакрмоз озжзку, буйм лажвалм нігн-
озєкуякз. 

У нмгайщхмку нігнозєклзурву 
як мплмві омжвзрку дкмлмкікз нозп-
вярзйз пвмї ноауі багарм вфдлзт. Цд 
вігмкі соалуужщкі гмпйіглзкз 
Д. Б. Сди ра Ф. Умйкдо, взгарлзи 
авпроіипщкзи ра акдозкалпщкзи дкм-
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*  Помгмведлля. Пмфармк праррі гзв.: «Пубйіфлд ноавм». – 2018. – № 1 
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лмкіпр XX прмоіффя Й. Шукндрдо, 
алгйіипщкзи дкмлмкіпр А. Маохайй, 
вірфзжлялі С. Буйгакмв, M. Тугал-
Баоалмвпщкзи, вірфзжлялі-пуфаплі 
В. Онозхкм, О. Рябфдлкм, Н. Саліа-
ткдрмва ра багарм іл.  

Такзк фзлмк, нігнозєклзурвм як 
явзцд прає рдкмы гйя гзпкупіи ра 
алайіжу у XVII прмйіррі и нмфзлає 
нозвдорарз увагу гйя гмпйігедлщ 
вфдлзт у XIX прмйіррі ра гмлзлі, 
мпкійщкз в пвірі прайз везварзпя як 
пзлмлікз абм, у впякмку взнагку, 
ріплм нмв'яжалі нмлярря «нігнозєк-
лзурвм», «війщлі нігнозєкпрва» і 
«канірайіжк». Вфдлі взжлаырщ і вз-
жлавайз, цм нігнозєкуі є жаплмвлз-
какз ра номвіглзкакз номгодпзвлзт 
жкіл, вномвагеуыфз ра жабджндфуыфз 
рвмофі іллмвауіилі ігдї гйя кмкдоуіи-
лзт нігнозєкпрв і гмнмкагаыфз їк 
омжвзварзпя і праварз нозбуркмвзкз. 
Нзлі нігнозєклзурвм омжгйягаєрщпя 
як сдлмкдл пмуіайщлмї гії, яка лдпд в 
пмбі ндвлу уійщмву, жодхрмы каком-
пмуіайщлу сулкуіы, цм пралмвзрщ 
пурщ оіжлзт іпрмозфлзт рзнів гмпнм-
гаоывалля і, вігнмвіглм, таоакрдо 
номудпу смокувалля пукунлмпрі пнд-
узсіфлзт пмуіайщлзт гоун, які гдлд-
оуырщ і нігрозкуырщ пндузсіфлзи 
пнмпіб езрря, ндвлу пзпрдку уіллмп-
рди і р.г. Дйя нігнозєклзурва      
прає таоакрдолзк номяв мпмбзпріплмї 
уійдупвігмкйдлмї іліуіарзвз, яка   
одайіжуєрщпя в укмват ндвлмгм пмуім-
гмпнмгаопщкмгм нмоягку, цм мбукмв-
йыє прунілщ аврмлмклмпрі (пвмбм-  
гз) гії пуб'єкра, а мред и оівдлщ рвмо-
фмпрі ра іллмвауіи. Тмку жа кдру   
галмї праррі правзкм номгмведлля 
мбгмвмодлля мкодпйдлзт взцд нз-
ралщ. 

Ддсіліуія «нігнозєкпрвм» у вір-
фзжлялмку жакмлмгавпрві взкмозп-
рмвуєрщпя гйя нмжлафдлля як пуб'єк-
ра, рак і мб'єкра ноава. 

Так, жа праррды 62 ГК Укоаїлз 
«Пігнозєкпрвм» – уд пакмпріилзи 
пуб'єкр гмпнмгаоывалля, првмодлзи 
кмкндрдлрлзк могалмк гдоеавлмї 
вйагз, абм могалмк кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, абм ілхзкз пуб'єкракз 
гйя жагмвмйдлля пупнійщлзт ра мпм-

бзпрзт нмродб хйятмк пзпрдкарзфлм-
гм жгіиплдлля взомблзфмї, лаукмвм-
гмпйіглмї, рмогмвдйщлмї, ілхмї гмпнм-
гаопщкмї гіяйщлмпрі в нмоягку, ндодг-
бафдлмку узк Кмгдкпмк ра ілхзкз 
жакмлакз. 

Пігнозєкпрва кмеурщ првмоыва-
рзпщ як гйя жгіиплдлля нігнозєклзу-
рва, рак і гйя лдкмкдоуіилмї гмпнм-
гаопщкмї гіяйщлмпрі. 

Пігнозєкпрвм, якцм жакмлмк лд 
впралмвйдлм ілхд, гіє ла мплмві пра-
руру. 

Пігнозєкпрвм є ыозгзфлмы мпм-
бмы, кає вігмкодкйдлд каилм, пакмп-
ріилзи байалп, оатулкз в упралмват 
балків, ндфарку жі пвмїк лаикдлувал-
ляк ра ігдлрзсікауіилзк кмгмк. 

Пігнозєкпрвм лд кає у пвмєку 
пкйагі ілхзт ыозгзфлзт мпіб [1]. 

Такме, жгіглм жі праррды 55 ГК 
Укоаїлз, жакмлмгавдущ взжлафає «ні-
гнозєкпрва» як пуб'єкрз гмпнмгаоы-
валля, а пакд: 

«1. Суб'єкракз гмпнмгаоывалля 
взжлаырщпя уфаплзкз гмпнмгаопщкзт 
віглмпзл, які жгіиплыырщ гмпнмгаопщ-
ку гіяйщліпрщ, одайіжуыфз гмпнмгао-
пщку кмкндрдлуіы (пукунліпрщ гмпнм-
гаопщкзт ноав ра мбмв'яжків), каырщ 
вігмкодкйдлд каилм і лдпурщ вігнмві-
гайщліпрщ жа пвмїкз жмбмв'яжаллякз в 
кдеат ущмгм каила, коік взнагків, 
ндодгбафдлзт жакмлмгавпрвмк. 

2. Суб'єкракз гмпнмгаоывалля є: 
1) гмпнмгаопщкі могаліжауії – 

ыозгзфлі мпмбз, првмодлі вігнмвіглм 
гм Цзвійщлмгм кмгдкпу Укоаїлз, гдо-
еавлі, кмкулайщлі ра ілхі нігнозєкп-
рва, првмодлі вігнмвіглм гм Гмпнмгао-
пщкмгм Кмгдкпу, а ракме ілхі ыозгз-
флі мпмбз, які жгіиплыырщ гмпнмгао-
пщку гіяйщліпрщ ра жаодєпромвалі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку; 

2) гомкагялз Укоаїлз, ілмждкуі 
ра мпмбз бдж гомкагялпрва, які жгіип-
лыырщ гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ ра 
жаодєпромвалі вігнмвіглм гм жакмлу 
як нігнозєкуі» [1]. 

Тмбрм як пакмпріилзи пуб'єкр гм-
пнмгаоывалля «нігнозєкпрва» жакм-
лмгавудк взжлаырщпя пуб'єкракз гм-
пнмгаопщкмгм ноава, які кмеурщ првм-
оыварзпщ як гйя жгіиплдлля нігноз-
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єклзурва, рак і гйя лдкмкдоуіилмї 
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі. 

Оглмфаплм, жа праррды 191 Рмжгі-
йу 3 «Об'єкрз узвійщлзт ноав» Цзві-
йщлмгм кмгдкпу Укоаїлз: 

«1. Пігнозєкпрвм є єгзлзк каи-
лмвзк кмкнйдкпмк, цм взкмозпрмву-
єрщпя гйя жгіиплдлля нігнозєклзущ-
кмї гіяйщлмпрі. 

2. Дм пкйагу нігнозєкпрва як 
єгзлмгм каилмвмгм кмкнйдкпу втм-
гярщ упі взгз каила, нозжлафдлі гйя 
имгм гіяйщлмпрі, вкйыфаыфз ждкдйщлі 
гійялкз, бугівйі, пнмоугз, упрарку-
валля, ілвдлрао, пзомвзлу, номгук-
уіы, ноава взкмгз, бмогз, а ракме 
ноавм ла рмогмвдйщлу каоку абм ілхд 
нмжлафдлля ра ілхі ноава, якцм ілхд 
лд впралмвйдлм гмгмвмомк абм жакм-
лмк. 

3. Пігнозєкпрвм як єгзлзи каи-
лмвзи кмкнйдкп є лдоутмкіпры. 

4. Пігнозєкпрвм абм имгм фапрзла 
кмеурщ бурз мб'єкрмк кунівйі-номгаеу, 
жаправз, модлгз ра ілхзт ноавмфзлів» 
[2]. 

Тмбрм жакмлмгавдущ кардгмоіы 
«нігнозєкпрвм» взжлафає і як мб'єкр 
ноава. Позфмку гдсіліуія «нігнозєк-
првм» і у вірфзжлялмку жакмлмгавпрві 
і в ыозгзфліи йірдоаруоі везваєрщпя 
як омгмва. 

Сакд нмлярря «нігнозєкпрвм» 
кає, лапакндодг, дкмлмкіфлд нмтм-
гедлля. У жатіглмєвомндипщкмї дкм-
лмкіфліи йірдоаруоі, ндодваелм, ніг 
нігнозєкпрвмк омжукіырщ «дкмлмкіф-
лу єгліпрщ, в якіи мб'єглуырщпя і км-
могзлуырщпя йыгпщкі и кардоіайщлі 
фзллзкз гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі». 
Так, акдозкалпщкзи дкмлмкіпр 
М. Дедикп взжлафає нігнозєкпрвм як 
«бугщ-яку могаліжауіы, цм жаикаєрщпя 
гмймвлзк фзлмк взомблзурвмк гйя 
озлку ндвлзт одфди абм нмпйуг і сі-
лалпмвм лджайделу віг бугщ-якмгм 
ілхмгм могалу». На гукку М. Ддпна-
кпа, нігнозєкпрвм – уд «аврмлмклзи 
могаліжк, урвмодлзи кіулзк пмыжмк 
гвмт ріплм нмв'яжалзт кіе пмбмы мпд-
одгків: дкмлмкіфлмгм мпдодгку цм 
мб'єглує кардоіайщлі дйдкдлрз, лдмб-
тіглі гйя сулкуімлувалля взомблзу-
рва; пмуіайщлмгм мпдодгку, цм пкйага-

єрщпя ж йыгпщкзт дйдкдлрів, які нмр-
оіблі гйя рмгм, цмб взкмозпрмвуварз 
кардоіайщлі дйдкдлрз дкмлмкіфлмгм 
мпдодгку». Лакмліфлзк є взжлафдлля 
ілхмгм соалуужщкмгм номсдпмоа, 
П. Дыоала, «нігнозєкпрвм є пупнійщ-
првмк, првмодлзк ж ндвлмы кдрмы» 
[3, п. 29]. 

Пмгалі взжлафдлля нігнозєкпрва 
бажуырщпя ла жагайщлмнозиляріи дкм-
лмкіфлмї рдмоії фзллзків взомблзур-
ва, жгіглм ж якмы нігнозєкпрвм є 
явзцдк нмєглалля ноауі и канірайу. 
Бджукмвлм, нігнозєкпрва, цм жгіип-
лыырщ нігнозєклзущку гіяйщліпрщ, 
кмела омжгйягарз і як ндовзллу йал-
ку дкмлмкікз, і як ндвлу пукунліпрщ 
жапмбів взомблзурва, їт каилмвзи 
кмкнйдкп, і як ндвлзи кмйдкрзв, якзи 
ніг уноавйілляк кдоівлзків (могалу 
уноавйілля) жгіиплыє взнупк рмваоів 
і лагалля нмпйуг. 

Суфаплі вірфзжлялі вфдлі агкіліп-
роарзвлмгм ноава, ндодваелм, ноз 
взжлафдллі нмлярря «нігнозєкпрвм» 
вігпзйаырщ гм лмокарзвлм-ноавмвмї 
бажз ра лд гаырщ вйаплмгм взжлафдл-
ля ущмгм нмлярря [4, п. 338-353; 5, 
п. 483-514] ра іл. Ддякі пуфаплі гмпйі-
глзкз-агкіліпроарзвіпрз омжгйягаырщ 
нігнозєкпрвм як оіжлмвзг могаліжа-
уіи, цм жгіиплыырщ, ла вігкілу віг 
могалів взкмлавфмї вйагз, лд кдоів-
лзурвм, а дкмлмкіфлі, пмуіайщлм-
куйщруолі и ілхі сулкуії в уійят жа-
гмвмйдлля кардоіайщлзт, гутмвлзт ра 
ілхзт нмродб гомкагял, пупнійщпрва и 
гдоеавз. Позфмку, ла їтлы гукку 
нігнозєкпрва «лд каырщ вйаглзт 
нмвлмваедлщ і лд є пуб’єкракз уноав-
йілля» [6, п. 194]. 

У ущмку, гдцм пундодфйзвмку 
взжлафдллі, лапакндодг є лд жмвпік 
вгаймы пномба взжлафзрз нмлярря 
«нігнозєкпрвм» хйятмк имгм нмоів-
лялля ж ілхзк явзцдк – могалакз 
взкмлавфмї вйагз, а ракме у галмку 
взжлафдллі вкажалі лд впі іпрмрлі 
мжлакз нігнозєкпрва, цм каырщ агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвд жлафдлля. 

Пмгіблі взжлафдлля лднммгзлмкі. 
Так, вігмкзи оагялпщкзи і омпіипщ-
кзи вфдлзи Д. М. Батоат номнмлує 
віглдпрз нігнозєкпрвм гм рак жвалзт 
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кмйдкрзвлзт пуб'єкрів агкіліпроарзв-
лмгм ноава, якзт віл взжлафає як «мо-
галіжмвалі, вігмпмбйдлі пакмуноавйя-
ыфі гоунз йыгди, лагійдлі ноавакз 
взпрунарз в прмпулкат ж ілхзкз  
пуб'єкракз як єгзлд уійд, ндопмлісі-
кмвалд» [7, п. 66-77; 8, п. 22-23; 9, 
п. 23]. Ю. М. Кмжймвзк і Л. Л. Пмнм-
взк нігнозєкпрвм взжлафаєрщпя як 
«гмпнмгаоыыфзи пуб'єкр, првмодлзи 
гйя взомблзурва номгукуії, взкмлал-
ля омбір і лагалля нмпйуг у уійят 
жагмвмйдлля гомкагпщкзт нмродб і 
мрозкалля нозбурку» [10, п. 234]. 

З взцдлавдгдлзт нозкйагів взг-
лм цм, емглд ж узт взжлафдлщ вфд-
лзт-агкіліпроарзвлмгм ноава нмвлмы 
кіомы лд вігмбоаеає мпмбйзвмпрі 
нмлярря «нігнозєкпрвм», які каырщ 
жлафдлля гйя таоакрдозпрзкз агкілі-
проарзвлм-ноавмвмгм прарупу нігноз-
єкпрва. 

В Укоаїлі жакмлмгавдущ жайделм 
віг смок вйаплмпрі, ндодгбафдлзт 
жакмлмк, взжлафає і взгз нігноз-
єкпрв. Так, у лахіи коаїлі кмеурщ 
гіярз нігнозєкпрва ракзт взгів: 

- нозварлд нігнозєкпрвм, цм гіє 
ла мплмві нозварлмї вйаплмпрі гомка-
гял фз пуб'єкра гмпнмгаоывалля 
(ыозгзфлмї мпмбз); 

- нігнозєкпрвм, цм гіє ла мплмві 
кмйдкрзвлмї вйаплмпрі (нігнозєкпрвм 
кмйдкрзвлмї вйаплмпрі); 

- кмкулайщлд нігнозєкпрвм, цм 
гіє ла мплмві кмкулайщлмї вйаплмпрі 
рдозрмоіайщлмї гомкагз; 

- гдоеавлд нігнозєкпрвм, цм 
гіє ла мплмві гдоеавлмї вйаплмпрі; 

-  нігнозєкпрвм, жаплмвалд ла 
жкіхаліи смокі вйаплмпрі (ла бажі 
мб'єглалля каила оіжлзт смок вйап-
лмпрі). 

В Укоаїлі кмеурщ гіярз ракме 
ілхі взгз нігнозєкпрв, які ндодгба-
фдлі жакмлмгавпрвмк. 

Пігнозєкпрва ракме кйапзсіку-
ырщпя жайделм віг лаявлмпрі у пра-
рурлмку смлгі ілмждклзт ілвдпрзуіи. 
Так, у оажі якцм в прарурлмку смлгі 
нігнозєкпрва ілмждкла ілвдпрзуія 
пралмвзрщ лд кдлх як гдпярщ вігпмр-
ків, вмлм взжлаєрщпя нігнозєкпрвмк ж 
ілмждклзкз ілвдпрзуіякз. Пігнозєк-

првм, в прарурлмку смлгі якмгм ілм-
ждкла ілвдпрзуія пралмвзрщ прм вігпм-
рків, вваеаєрщпя ілмждклзк нігноз-
єкпрвмк. 

Зайделм віг пнмпмбу урвмодлля 
(жаплувалля) ра смокувалля прару-
рлмгм смлгу, в Укоаїлі гіырщ нігноз-
єкпрва уліраолі ра кмонмоарзвлі. 

Уліраолд нігнозєкпрвм првмоы-
єрщпя мглзк жаплмвлзкмк, якзи взгі-
йяє лдмбтіглд гйя рмгм каилм, смо-
кує вігнмвіглм гм жакмлу прарурлзи 
смлг, лд нмгійдлзи ла фапркз (наї), 
жарвдогеує прарур, омжнмгійяє гмтм-
гз, бджнмпдодглщм абм фдодж кдоівлз-
ка, якзи лзк нозжлафаєрщпя, кдоує 
нігнозєкпрвмк і смокує имгм роугм-
взи кмйдкрзв ла жапагат роугмвмгм 
лаику, взоіхує нзралля одмогаліжауії 
ра йіквігауії нігнозєкпрва. Улірао-
лзкз є нігнозєкпрва гдоеавлі, км-
кулайщлі, нігнозєкпрва, жаплмвалі ла 
вйаплмпрі мб'єглалля гомкагял, одйі-
гіилмї могаліжауії абм ла нозварліи 
вйаплмпрі жаплмвлзка. 

Кмонмоарзвлд нігнозєкпрвм 
урвмоыєрщпя, жажвзфаи, гвмка абм 
бійщхд жаплмвлзкакз жа їтлік пнійщ-
лзк оіхдлляк (гмгмвмомк), гіє ла 
мплмві мб'єглалля каила ра/абм нігн-
озєклзущкмї фз роугмвмї гіяйщлмпрі 
жаплмвлзків (уфаплзків), пнійщлмгм 
уноавйілля пноавакз, ла мплмві кмо-
нмоарзвлзт ноав, у рмку фзпйі фдодж 
могалз, цм лзкз првмоыырщпя, уфапрі 
жаплмвлзків (уфаплзків) у омжнмгійі 
гмтмгів ра озжзків нігнозєкпрва. Км-
онмоарзвлзкз є кммндоарзвлі нігн-
озєкпрва, нігнозєкпрва, цм првмоы-
ырщпя у смокі гмпнмгаопщкмгм рмва-
озпрва, а ракме ілхі нігнозєкпрва, в 
рмку фзпйі жаплмвалі ла нозварліи 
вйаплмпрі гвмт абм бійщхд мпіб. 

Зайделм віг кійькмпрі ноауівлзків 
ра мбпягу ваймвмгм гмтмгу віг одайіжа-
уії номгукуії жа оік жакмлмгавдущ віг-
лмпзрщ нігнозєкпрва гм кайзт, пдод-
гліт абм вдйзкзт нігнозєкпрв [1]. 

Нд пйіг жабуварз, цм «агкіліпроа-
рзвлд ноавм – уд ноавм, цм кмлромйыє 
агкіліпроауіы, а лд ноавм, цм првмодлд 
агкіліпроауієы» [11]. Тмку пуфаплд 
омжхзодлля нодгкдра агкіліпроарзв-
лмгм ноава жа оатулмк «наорлдопщ-
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кзт» оівлмноавлзт віглмпзл кіе 
гдоеавмы і гомкагялакз (їт 
мб’єглаллякз, гдякзкз ілхзкз ыоз-
гзфлзкз мпмбакз) лдмбтіглм пномдк-
руварз ла агкіліпроарзвлм-ноавмвд 
нмймедлля пуб'єкрів гмпнмгаоывалля: 
нігнозєкпрва ра сіжзфлзт мпіб – пу-
б'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі. 

На агкіліпроарзвлу ноавм- ра гіє-
жгарліпрщ пуб'єкрів нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі пуррєвм внйзваырщ лапру-
нлі пуфаплі фзллзкз. 

Пм-ндохд, пуфаплд агкіліпроарз-
влд жакмлмгавпрвм, як жавгалля агкі-
ліпроарзвлмгм пугмфзлпрва у псдоі 
нубйіфлм-ноавмвзт віглмпзл, взжла-
фає жатзпр ноав, пвмбмг ра ілрдодпів 
сіжзфлзт мпіб, ноав ра ілрдодпів ыоз-
гзфлзт мпіб віг нмоухдлщ ж бмку мо-
галів гдоеавлмї вйагз, могалів кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, їтліт нмпагмвзт 
і пйуебмвзт мпіб, ілхзт пуб’єкрів ноз 
жгіиплдллі лзкз вйаглзт уноавйілпщ-
кзт сулкуіи ла мплмві жакмлмгавпрва, 
в рмку фзпйі ла взкмлалля гдйдгмва-
лзт нмвлмваедлщ [12]. Тмбрм іпрмр-
лзк фзлмк омжхзозйапя псдоа агкі-
ліпроарзвлмгм пугмфзлпрва влапйігмк 
нмпзйдлля гаоалріи пугмвмгм жатзпру 
віг гіи (оіхдлщ) могалів нубйіфлмї 
вйагз, цм нмоухуырщ ноава ра ілрд-
одпз сіжзфлзт і ыозгзфлзт мпіб у 
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля. 

Пм-гоугд, мпкійщкз агкіліпроарз-
влі ра ілхі віглмпзлз уноавйілля жа 
уфапрі пуб'єкрів гмпнмгаоывалля, у 
якзт могал гдоеавлмї вйагз абм кіп-
удвмгм пакмвоягувалля лд є пуб'єк-
рмк, лагійдлзк гмпнмгаопщкмы кмк-
ндрдлуієы, і бджнмпдодглщм лд жгіип-
лыє могаліжауіилм-гмпнмгаопщкзт 
нмвлмваедлщ цмгм пуб'єкра гмпнмга-
оывалля, лд є нодгкдрмк одгуйывал-
ля Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз, 
рмку взжлафайщлзк сакрмомк цмгм 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм прарупу 
пуб'єкрів нігнозєклзущкмї гіяйщлмпрі, 
в ндоху фдогу, є ноавмвзи жв’яжмк 
пуб'єкрів гмпнмгаоывалля (лапакнд-
одг нігнозєкпрв ра нігнозєкуів) ж 
могалакз нубйіфлмгм уноавйілля. 

Пм-родрє, влапйігмк рмгм, цм нз-
рмка вага гзпнмжзрзвлзт ваедйів 
гдоеавлмгм одгуйывалля у псдоі ніг-

нозєклзурва нмпрунмвм жбійщхуєрщпя 
жа оатулмк жкдлхдлля жапрмпувалля 
ікндоарзвлзт кдрмгів гдоеавлмгм 
уноавйілля, взлзкає лдмбтігліпрщ 
жкілз кійщкмпрі кмлромйщлм-
лагйягмвзт могалів ра жкілз їт сулк-
уіи, роалпсмокауії смок ра кдрмгів 
гіяйщлмпрі їтлщмгм анаоару рмцм, цм 
ракме ндвлмы кіомы омжхзоыє псд-
оу нубйіфлмгм уноавйілля. 

Взкмозпралля оажмк іж ікндоа-
рзвлзкз гзпнмжзрзвлзт кдрмгів 
ноавмвмгм одгуйывалля, рмбрм жкі-
лакз таоакрдоу и жкіпру одгуйыыфм-
гм внйзву могалів нубйіфлмгм уноав-
йілля, нмв'яжалд ж нмявмы ра омжвзр-
кмк оіжлзт смок вйаплмпрі (фапрка 
гдоеавлзт ра кмкулайщлзт нігноз-
єкпрв нмпрунмвм жкдлхуєрщпя жа 
оатулмк жбійщхдлля нозварлзт, км-
йдкрзвлзт ра іл., тмфа уди номудп 
кає і пвмы кдеу). Бджукмвлм, таоак-
рдо і жкіпр внйзву могалів нубйіфлм-
гм уноавйілля кає вйаплі мпмбйзвмп-
рі у псдоі дкмлмкікз, пмуіайщлм-
куйщруоліи ра агкіліпроарзвлм-
нмйірзфліи псдоат. У рми ед фап 
агкіліпроарзвлм-одгуйыыфзи внйзв 
(впралмвйдлля жагайщлзт ноавзй 
нмвдгілкз у псдоі нубйіфлмгм уноав-
йілля) рак фз ілакхд нозпурліи у 
впіт псдоат і гайужят пупнійщлмгм 
езрря (абм лаомглмгм гмпнмгаопрва, 
як цд номгмвеуырщ взпймвйыварзпя 
гдякі сатівуі). Опраллік фапмк 
внйзв одгуйярмолзт могалів ла пуп-
нійщлі віглмпзлз у псдоі нубйіфлмгм 
уноавйілля лд нмв’яжалзи ж вроуфал-
ляк у взомблзфу, гмпнмгаопщку, сі-
лалпмву ра ілху гіяйщліпрщ нігноз-
єкпрв, упралмв ра могаліжауіи жа вз-
ляркмк взнагків, ноякм ндодгбафд-
лзт жакмлмк (цм лд жавегз є нмжз-
рзвлзк).  

Оред кмела првдогеуварз, цм 
лзлі у пвірі (і в Укоаїлі жмкодка) 
ноз агкіліпроарзвлм-ноавмвмку од-
гуйываллі пупнійщлзт віглмпзл у 
псдоі нубйіфлмгм уноавйілля в дкм-
лмкіуі ра нігнозєклзурві рмцм нмп-
рунмвм жбійщхуєрщпя фапрка гзпнм-
жзрзвлзт кдрмгів. У кмлрдкпрі омжг-
йягу галмгм нзралля  пйіг жвдолурз 
увагу ла лапрунлі номбйдкз. 
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Пм-ндохд, в нмоівляллі ж агкілі-
проарзвлм-кмкалглмы пзпрдкмы гдо-
еавлмгм уноавйілля лзлі в Укоаїлі у 
жлафлмку пдкрмоі дкмлмкікз пнмпрдоі-
гаєрщпя ндвла вроара кмлромйы ж бмку 
могалів нубйіфлмгм уноавйілля жа 
взомблзурвмк рмваоів ра нмпйуг, ік-
нмормк ра дкпнмормк рмваоів і пзом-
взлз, жа якіпры номгукуії ра нмпйуг, 
цм взнупкаырщпя ра лагаырщпя    
рмцм. 

Пм-гоугд, в Укоаїлі пщмгмглі цд лд 
нмвлмы кіомы псмокувайзпя озлкмві 
ілпрзрурз (гмбомпмвіпла кмлкуодлуія, 
гіймва дрзка ра іл.), які в жатіглзт коаї-
лат жабджндфуырщ лдмбтіглу якіпрщ ном-
гукуії, її дкмймгіфлу фзпрмру рмцм. У 
лахіи коаїлі пнмпрдоігаєрщпя прзтіилзи, 
кайм водгуйщмвалзи номудп жкілз ном-
сійы кайзт ра пдодгліт нігнозєкпрв, 
цм іпрмрлм кіляє гайуждву ра рдозрмоіа-
йщлу ілсоапроукруоу дкмлмкікз (ра 
нігнозєклзурва) і пнозфзляє ндвлі 
ндодваелм лдгарзвлі пмуіайщлі лапйіг-
кз. 

Пм-родрє, як жажлафаймпя, кмйм 
пупнійщлзт віглмпзл, цм нігйягаырщ 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмку одгуйы-
валлы, омжхзоыєрщпя жа оатулмк 
«наорлдопщкзт» віглмпзл кіе гдоеа-
вмы ра ілхзкз пуб’єкракз ноава. З 
ілхмгм бмку, у жв'яжку ж іпрмрлзкз 
жкілакз в жкіпрі и таоакрдоі одгуйы-
ыфмгм внйзву могалів нубйіфлмгм 
уноавйілля у псдоі дкмлмкікз, пмуіа-
йщлм-куйщруоліи ра агкіліпроарзвлм-
нмйірзфліи псдоат жвуеуєрщпя кмйм 
пупнійщлзт віглмпзл, цм нігйягаырщ 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмку одгуйы-
валлы (ланозкйаг, прмпулкз, нмв'я-
жалі ж вігкозрряк нмйігоасіфлзт ніг-
нозєкпрв, мбйікмк і жбдоігалляк омж-
клмеувайщлмї рдтлікз). 

Пм-фдрвдорд, жкілз жкіпру агкіліпр-
оарзвлм-ноавмвзт віглмпзл, які пщмгмг-
лі нмв'яжалі, ндодгупік, іж омжхзодлляк 
жагайщлмї агкіліпроарзвлмї ноавмпуб'єк-
рлмпрі, лдкзлуфд внйзваырщ і ла ноавм-
вд нмймедлля нігнозєкпрв (мпмбйзвм 
лдгдоеавлзт). У взнагку прабійіжауії 
алрзкмлмнмйщлмгм, кзрлмгм, нмгаркмвм-
гм жакмлмгавпрва вмлз купярщ прарз 
пноавгі кмлкуодлрмпномкмелзкз. Офі-
кувалзк оджуйщрармк уієї  прабійіжауії 

жакмлмгавпрва нмвзллм прарз –
кмлкуодлрмпномкмеліпрщ вірфзжлялмї 
дкмлмкікз жагаймк ра вірфзжлялмгм  
нігнозєклзурва жмкодка бугд жгарла гм 
жабджндфдлля укмв прабійщлмгм нігвз-
цдлля дсдкрзвлмпрі лауімлайщлмгм 
раваомвзомблзурва, якд аганрмвалм гм 
жкіл пвірмвмї кмл’ылкруоз ра влуроіх-
лщмгм нмнзру ла мплмві омжвзрку лауім-
лайщлзт кмлкуодлрлзт ндодваг ра гмпя-
глдлля коацзт, ліе у ілхзт взомблз-
ків, пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт нмкажлзків. 

Пм-н’ярд, нмпзйдлля озлкмвмгм 
одгуйывалля нігнозєклзурва лд пйіг 
пнозикарз як нозвіг гйя упулдлля 
жакмлмгавуя віг унмоягкувалля агкі-
ліпроарзвлзт віглмпзл в дкмлмкіфліи 
псдоі. Сйіг нігрозкарз рмфку жмоу, 
цм ноавмвзи праруп кмелмгм оіжлм-
взгу нігнозєкпрва кає фіркм и нмпйі-
гмвлм взжлафарзпя в жакмлі як лаи-
бійщх прабійщлмку гедодйі ноавмвмгм 
одгуйывалля. 

Опкійщкз ноавмвд одгуйывалля нд-
одваелм жгіиплыєрщпя жа гмнмкмгмы 
акрів могалів взкмлавфмї вйагз, рм пупні-
йщлм лдмбтіглзк є какпзкайщлд вгмпкм-
лайдлля кдталіжку ндодгафі нубйіфлм-
вйаглзт нмвлмваедлщ, абз кілікіжуварз 
ноавмві озжзкз взжлалля лдгіыфзкз 
(лджакмллзкз) лмокарзвлзт акрів гдйд-
гмвалмї ноавмрвмофмпрі. Сакд смоку-
валля пріикмї лмокарзвлм-ноавмвмї бажз 
одгуйывалля гіяйщлмпрі нігнозєклзурва 
гмжвмйзрщ мпрармфлм нозпкмозрз ндодтіг 
гм пуфаплзт озлкмвзт прмпулків. 

Поз взжлафдллі нмлярря «нігн-
озєкпрвм» в якмпрі пуб’єкра агкіліпр-
оарзвлмгм ноава пйіг воатуварз рд, 
цм мглієы ж іпрмрлзт мжлак, цм вз-
жлафає агкіліпроарзвлу ноавм-
пуб’єкрліпрщ нігнозєкпрв, є одайщла 
пномкмеліпрщ нігнозєкпрва впрунарз 
у ноавмвіглмпзлз ж могалакз нубйіф-
лмгм уноавйілля, а ракме фзллзкз 
віг якзт уя пномкмеліпрщ жайдезрщ. 

Ддсіліуія «нігнозєкпрвм» нм-
взлла вкйыфарз лапрунлі пкйагмві: 

- нм-ндохд, бджукмвлм, вкажівку 
ла рд, цм нігнозєкпрвм є ыозгзфлмы 
мпмбмы, мпкійщкз уд аврмкарзфлм 
нмхзоыє ла лщмгм жагайщлмвзжлалі 
мжлакз ыозгзфлмї мпмбз (могаліжа-
уіила єгліпрщ, лаявліпрщ вігмпмбйдлм-



Деякі коментарі щодо характеристики правового статусу окремих . . . 
 

 

           95  

гм каила, кмейзвіпрщ лдпрз ыозгзф-
лу вігнмвігайщліпрщ ра іл.) ра мглмфа-
плм вкажівку ла рд, цм нігнозєкпрвм є 
пакмпріилзк пуб'єкрмк гмпнмгаоы-
валля; 

- нм-гоугд, жайделіпрщ віг таоак-
рдоу одгуйывалля имгм гіяйщлмпрі ж 
бмку могалів нубйіфлмгм уноавйілля, 
смокз вйаплмпрі, могаліжауіилмї нм-
бугмвз имгм кдоівлзт могалів (віг 
жаплмвлзків рмцм), цм жукмвйыє 
ноавмжгарліпрщ нігнозєкпрва; 

- нм-родрє, вкажівку ла ваейзвіпрщ 
нігнозєкпрва гйя жагмвмйдлля пупні-
йщлм кмозплзт ілрдодпів. 

Воатмвуыфз впд взцджажлафдлд, 
гмодфлзк взгйягає лапрунлд взжла-
фдлля. Пігнозєкпрвм – уд ыозгзфла 
мпмба, пакмпріилзи пуб'єкр гмпнмга-
оывалля, ноавмвзи праруп якмгм жа-
йдезрщ віг таоакрдоу одгуйывалля 
имгм гіяйщлмпрі ж бмку могалів нубйі-
флмгм уноавйілля, смокз вйаплмпрі, 
могаліжауіилмї нмбугмвз имгм кдоів-
лзт могалів (жаплмвлзків), а ракме 
віг жлафдлля имгм сулкуімлувалля 
цмгм жагмвмйдлля пупнійщлм кмозп-
лзт ілрдодпів. 
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Бакйал О. В. Ддякі кмкдлраоі цмгм таоакрдозпрзкз ноавмвмгм прарупу мкод-
кзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава (фапрзла гоуга) 

У праррі омжгйягаєрщпя ра алайіжуырщпя мкодкі нмймедлля цмгм ноавмвмгм прару-
пу ракзт пуб'єкрів агкіліпроарзвлмгм ноава як нігнозєкпрва в їт ндодгбафдлзт жакм-
лмгавпрвмк смокат. З уоатувалляк жомбйдлмгм алайіжу, взпймвйыырщпя вйаплі кмкд-
лраоі ра жауваедлля.  
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Кйыфмві пймва: нігнозєклзурвм; нігнозєкпрвм; ноавмвд одгуйывалля; ноавмвзи 
праруп. 

 
 
Бакйал О. В. Ндкмрмошд кмккдлраозз мрлмпзрдйщлм таоакрдозпрзкз ноавмвм-

гм прарупа мргдйщлшт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава (фапрщ врмоая)  
В прарщд оаппкарозваырпя з алайзжзоуырпя мргдйщлшд нмймедлзя мрлмпзрдйщлм 

ноавмвмгм прарупа ракзт пубчдкрмв агкзлзпроарзвлмгм ноава как нодгнозярзя в зт 
нодгупкмродллшт жакмлмгардйщпрвмк смокат. С уфдрмк пгдйаллмгм алайзжа, вшпка-
жшваырпя пмбпрвдллшд кмккдлраозз з жакдфалзя. 

Кйыфдвшд пймва: нодгнозлзкардйщпрвм; нодгнозярзд; ноавмвмд одгуйзомвалзд; 
ноавмвми праруп. 

 
 
Baklan O. Some comments on the characteristics of the legal status of certain 

subjects of administrative law (part two) 
 The article examines and analyzes certain provisions regarding the legal status of 

such subjects of administrative law as development in their forms provided by law. 
Taking into account the analysis made, our own comments and comments are voiced. 

Key words: entrepreneurship; development; legal regulation; legal status. 




