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Евмйыуіилі жкілз, цм нмпріилм 
вігбуваырщпя у псдоі нубйіфлмгм ноа-
ва, лапакндодг взявйяырщ пдбд у 
лаибійщх езвмку, а пакд в 
пуб’єкрлмку апндкрі одайщлзт нубйі-
флзт ноавмвіглмпзл. Пмяплыєрщпя уд 
рзк, цм пакд ноавмва пуб’єкрліпрщ є 
рієы йалкмы, яка ж’єглує мб’єкрзвлд 
ноавм іж пупнійщлмы ноакрзкмы, гм-
жвмйяыфз пмуіайщлм акрзвлмку 
пуб’єкру, лагійдлмку нубйіфлм вае-
йзвзкз жавгаллякз, кмозпруварзпщ 
вігнмвіглзк лмокарзвлм-ноавмвзк 
нмрдлуіаймк. 

На пуфаплмку драні мпмбйзвмпрі 
нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі жа-
йзхаырщпя каиед взкйыфлм нодгкд-
рмк гайуждвзт гмпйігедлщ. З уієї 
нозфзлз ракме і вігнмвіглзи кардгм-
оіайщлм-нмляріилзи анаоар омжвзва-
єрщпя ндодваелм у нймцзлі гайуждвзт 
гмкрозл. З ілхмгм бмку, жагайщла 
рдмоія ноава абпмйырлм лдгмпрарлщм 
мноаущмвує нубйіфлі апндкрз ноавм-
пуб’єкрлмпрі. Тзк пакзк нм віглм-
хдллы гм ущмгм нодгкдру нмпрунмвм 
вроафаєрщпя уійіпліпрщ ра ндодкмлйз-
віпрщ пукунлмпрі лакмнзфдлзт ыоз-
гзфлзт жлалщ, жабджндфдлля фмгм у 

пзпрдкі ыозгзфлмї лаукз є мглієы ж 
сулкуіи жагайщлмї рдмоії ноава. 

Алайіж мпралліт гмпйігедлщ ра 
нубйікауіи. Ваейзві номбйдкз ноа-
вмпуб’єкрлмпрі мрозкайз пвмє взпвір-
йдлля у жагайщлм-рдмодрзфлзт гмпйі-
гедллят, жгіиплдлзт В. Кмндифзкм-
взк, Н. Оліцдлкм, П. Рабілмвзфдк, 
Ю. Шдкхуфдлкмк, О. Юцзкмк ра 
ілхзкз вірфзжлялзкз уфдлзкз.  

Срмпмвлм гайуждвмї гмкрозлз, рм 
М. Кмпрів жмпдодгзв смкуп пвмїт ла-
укмвзт нмхуків ла агкіліпроарзвліи 
ноавмпуб’єкрлмпрі ыозгзфлзт мпіб ра 
ла мпмбйзвмпрят її одайіжауії в агкі-
ліпроарзвлм-гдйікрлзт віглмпзлат 
[1]. Евмйыуіилі номудпз нубйіфлмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі вігбуваырщпя ра, 
вігнмвіглм, гмпйігеуырщпя ракме у 
уаозлі номудпуайщлмгм ноава. Так, В. 
Тмкаоєв вкажує, цм пуфапла кмгзсі-
кауія козкілайщлмгм номудпу є «рд-
оандврзфлмы», мпкійщкз вмла іглмоує 
мбмв’яжмк пуб’єкра ноава вігнмвігарз 
жа пвмї вфзлкз [2, п. 184]. Цзк пакзк 
віл лавмгзрщ ла гукку, цм нубйіфла 
гдйікрмжгарліпрщ пуб’єкра як дйдкдлр 
имгм нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі 
ла пуфаплмку драні кає рдлгдлуіы гм 
омжкзвалля.  
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Мдра уієї праррі – у номудпі жага-
йщлм-рдмодрзфлмгм гмпйігедлля явз-
ца нубйіфлмї ноавмвмї пуб’єкрлмпрі 
нмкажарз мпмбйзвмпрі жапрмпувалля 
кардгмоії  «ноавмва пуб’єкрліпрщ» у 
гмкрозлайщліи псдоі нубйіфлзт гайу-
жди ноава жагаймк, а ракме псмоку-
йыварз гдсіліуіы нмлярря «нубйіфла 
ноавмва пуб’єкрліпрщ». 

За гуккмы Дмкіуія Уйщніала, ла-
вдгдлмы у «Дзгдпрат Юпрзліала», 
ноз взвфдллі ноава лайдезрщ взгійя-
рз имгм нубйіфлу ра нозварлу прмом-
лз.  Віл вкажував, цм нубйіфлд ноавм 
пкдомвалд гм пноав Рзкпщкмї гдоеавз 
(ad statum rei Romanae), а нозварлд -  
гм мпмбзпрмї кмозпрі (ad singulorum 
utilitatem) [3, п. 82-83]. Дйя жлакдлз-
рмгм озкпщкмгм ыозпра нубйіфла прм-
омла ноава апмуіываймпя іж гдоеа-
вмы, а нозварла – іж мкодкмы йыгз-
лмы (праруп якмї взжлафавпя «ноавмк 
лаомгів» ра озкпщкзк «узвійщлзк 
ноавмк») фз ж вжагайі іж бугщ-якзк 
мкодкзк езвзк првмоілляк, вкйы-
фаыфз йыгзлу (впд езвд ж рмфкз жм-
оу озкпщкзт ыозпрів кйапзфлмгм нд-
оімгу жлатмгзймпя ніг гієы рак жва-
лмгм «нозомглмгм ноава»).  

Поавмва гіипліпрщ уед гмпрарлщм 
розвайзи фап лд мтмнйыєрщпя ракмы 
емопркмы вдобайщлмы гзтмрмкієы, 
мпкійщкз у її нубйіфліи нймцзлі, нм-
ноз гдоеаву, акрзвлм гіырщ і ілхі 
пуб’єкрз, вкйыфаыфз  лаомг, рдозрм-
оіайщлу гомкагу, ыозгзфлу мпмбу 
нубйіфлмгм ноава, а ракме нубйіфлд 
урвмодлля бдж прарупу ыозгзфлмї 
мпмбз (ланозкйаг, нмйірзфлзи фз 
гомкагпщкзи оут). Коік ущмгм, уфап-
лзкакз нубйіфлзт ноавмвіглмпзл в 
ріи фз ілхіи кіоі є впі пуб’єкрз ноава, 
вкйыфаыфз рзт, якзт нозилярм вва-
еарз гмпкмлайзкз нозварлм-
ноавмвзкз пуб’єкракз, рмбрм сіжзфлі 
мпмбз ра ыозгзфлі мпмбз нозварлмгм 
ноава. 

Оглак, лд жваеаыфз ла рдлгдл-
уіы гм проукруолмгм упкйаглдлля 
ноава, а ракме ла нмяву лмвзт гайу-
жди ла ндодрзлі псдо нубйіфлмгм  ра 
нозварлмгм у ноаві, ыозгзфла лаука 
жагаймк нігрозкує уы сулгакдлра-
йщлу ігды і гмрдндо. Бійщхд рмгм, 

Дмкіуіи Уйщніал, омжоіжляыфз нубйі-
флд ра нозварлд, вкажував йзхд ла 
мкодку нмродбу у ноавзйщліи могалі-
жауії взвфдлля ракмгм пкйаглмгм нод-
гкдру, якзк буйм ра жайзхаєрщпя 
ноавм. Оглак ніжліхд длузкймндгзп-
рз ра рдмодрзкз ноава (Ф. Савілщї, 
Г. Ф. Путра, Ю. Шрайщ, Г. Єййілдк, 
К. Ндвмйіл, М. Кмокулмв, Г. Шдохд-
лдвзф, Л. Пдроаезущкзи, М. Рдллдл-
какнс, Ф. Таоалмвпщкзи, Э. Тоубд-
ущкми ра ілхі) нмфайз гмпйігеуварз 
кдру, ілрдодпз, пндузсіку пралмвзца  
ра мпмбйзвмпрі жатзпру ноав уфаплз-
ків нубйіфлзт і нозварлзт ноавмвіг-
лмпзл,  вігкіллмпрі жкіпру вігнмвіг-
лзт пукунлмпрди лмок нмжзрзвлмгм 
ноава, кардоіайщлі ра смокайщлі коз-
рдоії омжкдеувалля нубйіфлмгм ра 
нозварлмгм ноава рмцм. А гйя пуфап-
лмї євомндипщкмї ыозгзфлмї лаукз, 
вкйыфаыфз вірфзжлялу, каиед акпім-
карзфлмгм жлафдлля лабув нозлузн 
нмгійу пакд мб'єкрзвлмгм ноава ла 
нубйіфлу ра нозварлу нймцзлз, ж 
гдрайіжауієы нм гайужят. 

Помудп ігдлрзсікауії нозомгз бі-
йщхмпрі гайужди ноава (як нубйіфлзт 
фз нозварлзт) цд лд гмпяглув пвмгм 
сілайу ра, жваеаыфз ла нмпріилд 
упкйаглдлля влуроіхлщм-гайуждвмї 
могаліжауії ноава, лд кає взгзкзт 
ндопндкрзв гйя хвзгкмгм жавдохдл-
ля. Помрд гм нубйіфлзт гайужди ноава 
жажвзфаи ра бдж пукліву віглмпярщ 
козкілайщлд ра агкіліпроарзвлд ноа-
вм, а гм нозварлзт – узвійщлд ра пі-
кдилд [гзв., ланозкйаг, 4 ра 5].     

 Об’єкрзвлмы мплмвмы, рдмодрзф-
лзк ра дкніозфлзк нігрвдогедлляк 
мбґоулрмвалмпрі ігдї ном сулгакдл-
райщлу гзсдодлуіауіы ноава пйугу-
ырщ жагайщлі омгмві мпмбйзвмпрі нод-
гкдрів ноавмвмгм одгуйывалля (кард-
оіайщлзи козрдоіи), а ракме кдрмгів 
(смокайщлзи козрдоіи), цм вйапрзві 
гайужяк, які пукунлм урвмоыырщ пм-
бмы віглмплм аврмлмклі псдоз нубйі-
флмгм ра нозварлмгм у ноаві. На лаху 
гукку, вігкіллмпрі кіе вкажалзкз 
псдоакз мб’єкрзвлмгм ноава взявйя-
ырщ пдбд ракме і у жкіпрі вйапрзвзт 
їк жагайщлзт нозлузнів, нігрвдо-
гедлляк фмгм кмеурщ нмпйугуварз 
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оджуйщрарз вігнмвіглзт гмкрозлайщ-
лзт гмпйігедлщ, у якзт омжвзваєрщпя 
ігдя ном млрмймгіфлу ндохіпрщ нозл-
узнів ноава ндодг ноавмвзкз лмока-
кз [6, п. 16-17]. 

 В пвмы фдогу, кмела мкодка га-
йужщ ж рієї фз ілхмї псдоз, нмпраыфз 
у ліи якіплм взгійдлзк урвмодлляк, 
лагійдла пвмїкз бійщх ймкайщлзкз 
взгмвзкз таоакрдозпрзкакз (жлмву 
е ракз, вйаплзк нодгкдрмк, пндузсі-
флзк кдрмгмк ра нозлузнакз ноавм-
вмгм одгуйывалля), які віггждокайы-
ырщ влуроіхлі ра жмвліхлі мпмбйзвм-
прі ноавмвзт явзц, мтмнйдлзт внйз-
вмк гайужі, вкйыфаыфз і явзцд ноа-
вмвмї пуб’єкрлмпрі. А лаукмвд мноа-
уывалля гайуждвмгм ноавмвмгм кард-
оіайу жавдохуєрщпя првмодлляк віг-
нмвіглзт «мбпягів» гайуждвзт рдмод-
рзфлзт кмлуднрів у взгйягі кардгмоі-
айщлм-нмляріилмгм анаоару кмелмї 
гмкрозлз. 

Завгалляк рдмоії ноава у ущмку 
жв’яжку є жабджндфдлля уійіплмпрі ра 
лдпундодфйзвмпрі пзпрдкз ыозгзф-
лзт жлалщ жагаймк, і взкмлуварз имгм, 
ла лаху гукку, гмуійщлм пакд ла мп-
лмві оджуйщрарів гйзбзллмгм гмпйі-
гедлля ноавмвзт явзц, жгмбурзт жа 
гмнмкмгмы кардгмоіайщлм-нмляріилзт 
жапмбів жагайщлмї рдмоії ноава.  Цд 
гмжвмйяє жгіиплзрз кдрмгмймгіфлм 
мбґоулрмвалу ілрдонодрауіы клмез-
лз кардгмоіи ра нмлярщ, уед ланоа-
ущмвалзт мкодкзкз гайужякз ноава, 
ж кдрмы їт ужгмгедлля у «впдмпяе-
лмку» кардгмоіайщлм-нмляріилмку 
номпрмоі жагайщлмї рдмоії ноава.  

Якцм жапрмпуварз взцдвзкйагд-
лд гм жагайщлм-рдмодрзфлмї кардгмоії 
«ноавмва пуб’єкрліпрщ», а ракме мб-
кдезрз нмйд вігнмвіглмгм гмпйі-
гедлля  псдомы нубйіфлмгм ноава, рм 
лайдезрщ: 

1) у прарзуі ра у гзлакіуі омжг-
йялурз мпмбйзвмпрі, цм жгмбуваырщпя 
жагайщлм-рдмодрзфлмы кардгмоієы 
«ноавмва пуб’єкрліпрщ» ноз її жапрм-
пуваллі гм ракмгм кмлкодрлмгм нодг-
кдру ніжлалля, якзк нмпрає нубйіфла 
ноавмпуб’єкрліпрщ; 

2) псмокуйыварз омгмвд нмлярря 
«нубйіфла ноавмва пуб’єкрліпрщ»;  

3) гмпйігзрз пндузсіфлі ілрдон-
одрауії нмлярря «нубйіфла ноавмва 
пуб’єкрліпрщ» у гмкрозлі кмелмї 
мкодкмї нубйіфлм-ноавмвмї гайужі 
(ніггайужі) у кмлрдкпрі їт гдлдрзфлмгм 
жв’яжку іж бійщх сулгакдлрайщлзкз 
кардгмоіякз і нмляррякз жагайщлмї 
рдмоії ноава.  

Як вед вкажуваймпя взцд, кдрмы 
уієї праррі є одайіжауія ндохзт гвмт 
жавгалщ. Пдодигдкм гм її врійдлля. 

Поавмва пуб’єкрліпрщ взлзкає 
влапйігмк нмєглалля ндопмлайіжмва-
лмгм, вмйщмвмгм ра акрзвлмгм пмуіа-
йщлмгм пуб’єкра іж првмодлзк пупнійщ-
првмк мб’єкрзвлзк ноавмк. Влапйігмк 
кардоіайіжауії ракмгм жв’яжку пуб’єкрз 
пупнійщлзт віглмпзл праырщ «пуб’єк-
ракз ноава», «уфаплзкакз ноавмвіг-
лмпзл», «лмпіякз ноавмвзт прарупів» 
рмцм. Позикаыфз іплувалля у ноа-
вмвмку номпрмоі віглмплм аврмлмклмї  
псдоз ніг лажвмы «нубйіфлд ноавм», 
кз мглмфаплм ж узк жкухдлі взжларз, 
цм упі ноавмві явзца (а ракме, віг-
нмвіглм, і їт рдмодрзфлі одномгукуії) 
у кдеат ущмгм номпрмоу лагійдлі нд-
влмы якіплмы мпмбйзвіпры, нозфз-
лмы іплувалля якмї є вйаплд пака 
нозомга нубйіфлмгм у ноаві. Нд нмп-
раырщ взляркакз ж ущмгм ноавзйа 
явзцд ноавмвмї пуб’єкрлмпрі ра віг-
нмвігла кардгмоія. Чзк ед урвмоы-
єрщпя якіпла пндузсіка мб’єкрзвлмгм 
нубйіфлмгм ноава?   

Як уявйяєрщпя, рієы бажмвмы  
озпмы, яка жагаймк вігоіжляє 
мб’єкрзвлд нубйіфлд ноавм віг 
мб’єкрзвлмгм нозварлмгм ноава, є 
пкдомваліпрщ ндохмгм ла впралмв-
йдлля ноавзй одайіжауії ра жатзпру 
нубйіфлзт (рмбрм пнійщлзт, кмйдкрз-
влзт, гоунмвзт) ілрдодпів оіжлмгм 
капхрабу ра жкіпру, а гоугмгм – оіж-
лмкалірлзт нозварлзт (рмбрм мкод-
кзт, ілгзвігуайщлзт, мгзлзфлзт) 
ілрдодпів. Врійдлля ндохзт жавдоху-
єрщпя гмпяглдлляк жагайщлмї кмозпрі, 
а гоугзт, як гмодфлм вкажував цд 
Дмкіуіи Уйщніал – мпмбзпрмї. Пмху-
кз ілхзт козрдоіїв гйя рмгм, цмб 
мбґоулрмвалм гдкаокуварз нозварлд 
ра нубйіфлд ноавм, ла еайщ,  і  «гм-
рдндо лд нозвдйз гм взомбйдлля 
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фіркзт жагайщлмвзжлалзт козрдоіїв 
нмгіблмгм омжкдеувалля» [7, п. 7]. 

Позфзлмы взцдлавдгдлмгм гмкр-
озлайщлмгм уроуглдлля, ла лаху гу-
кку, є рд, цм у оіжліи кіоі ра смокі, 
номрд впд е нозварліпрщ ра нубйіф-
ліпрщ мб’єкрзвлм нозпурлі у впіт га-
йужят ноава. Арозбур нозварлмпрі є 
укмвмы одайіжауії ра жатзпру ілрд-
одпів бугщ-якмгм пуб’єкра ноава як 
пакмбурлщмї, пакмуіллмї, пакмупвігм-
кйдлмї ра вмйщмвмї ндопмлз. Пубйіф-
ліпрщ, у пвмы фдогу, нозкупмвм 
жв’яжує пуб’єкра ноава іж лавкмйзх-
лік пупнійщлзк жагаймк, іж пмуіукмк 
як проукруомвалмы уійіпліпры, вла-
пйігмк фмгм гмпягаєрщпя взкмлалля 
кмелзк ілгзвігуайщлзк пуб’єкрмк 
впралмвйдлмї гйя лщмгм  пукунлмпрі 
ноавмвзт омйди, ваейзвзт гйя пупні-
йщпрва. 

Нмпіякз нубйіфлзт ілрдодпів є 
нозпурлі ла пупнійщліи найіроі пмуіа-
йщлі пнійщлмрз, вкйыфаыфз лаомг 
(якзи урвмоыырщ гомкагялз гдоеавз 
упіт лауімлайщлмпрди), гомкагз агкі-
ліпроарзвлзт урвмодлщ (оаимлів, мбйа-
прди, коаїв, аврмлмклзт одпнубйік 
рмцм), рдозрмоіайщлі гомкагз (пдйа, 
пдйзца, кіпра, оаимлу у кіпрі), пнійщ-
лмрз, взгійдлі жа дрліфлмы (ланоз-
кйаг, лауімлайщлі кдлхзлз, лаомглмп-
рі) абм е  жа ілхмы мжлакмы (номсд-
піилмы, куйщруолмы, вікмвмы, одйігіи-
лмы рмцм). Сакд уд пвмгм фапу віг-
жлафзв Є. Тоубдущкми, жа гуккмы якм-
гм «у кмеліи нубйіфліи ноавмкмфлмпрі 
пуб’єкрмк лдмгкіллм є, нм-ндохд, ра 
фз ілха пупнійщла гоуна, а нм-гоугд – 
ілгзвіг, фдодж якмгм пмуіайщлд уійд 
жгіиплыє пвмї ноава» [8, c. 241]. 

У вігнмвігщ ла лакагалля пмуіа-
йщлзт пнійщлмр гмпягрз лаидсдкрзв-
ліхмгм оівля одайіжауії пвмїт ілрд-
одпів, у псдоі мб’єкрзвлмгм ноава 
урвмоыєрщпя одгуйярзвла вігнмвігщ, 
жваедла ла кмлкодрлм-іпрмозфлі укм-
вз ноавмрвмофмгм номудпу. Пубйіфлм-
ноавмві лмокз (мб’єглалі у ілпрзрурз, 
омжгійз, гайужі) взжлафаырщ: 

- нм-ндохд, кдеі гмпруну ра пнм-
пмбз нозпвмєлля пупнійщлзт одпуопів 
кмлкодрлзкз пмуіайщлзкз пнійщлм-
ракз (у хзомкмку омжукіллі ракзкз 

одпуопакз є впі взгз лаявлзт бйаг ра 
пмуіайщлзт кмейзвмпрди); 

- нм-гоугд, ноавмві кмейзвмпрі 
гйя бджнмпдодглщмї одайіжауії ра жа-
тзпру кмйдкрзвлзт, рмбрм нубйіфлзт, 
ілрдодпів пмуіайщлмї пнійщлмрз лды 
пакмы (у жмвліхлщмку ра влуроіх-
лщмку взкіоі ноавмвіглмпзл); 

- нм-родрє, ілпрзрууіилі смокз 
пндуіайіжмвалмї гіяйщлмпрі, пкдомвалмї 
ла одайіжауіы ра жатзпр нубйіфлзт 
ілрдодпів пмуіайщлзт пнійщлмр. 

В мпраллщмку іж рощмт ндодйіфд-
лзт взцд пдгкдлрів нубйіфлм-ноавмві 
лмокз одгуйыырщ жаплувалля, гіяйщ-
ліпрщ, одмогаліжауіы ра йіквігауіы 
вмйщмвзт могаліжауіилзт урвмодлщ, 
лагійдлзт оіжлмы, мглак жавегз уі-
йщмвмы ноавмвмы пуб’єкрліпры. Вм-
йды жаплмвлзка їт мплмвлмы кдрмы 
взжлафаєрщпя уфапрщ у врійдллі в 
езрря ра у жатзпрі мглмгм фз пукун-
лмпрі нубйіфлзт ілрдодпів вігнмвіглмї 
пмуіайщлмї пнійщлмрз. Так, лаомг 
првмоыє гдоеаву, лауімлайщла кдл-
хзла – агкіліпроарзвлу аврмлмкіы у 
пкйагі гдоеавз, рдозрмоіайщла гомка-
га - кіпудвд пакмвоягувалля, пнійщ-
лмрз ілхмгм взгу – гомкагпщкі мога-
ліжауії кіпудвмгм фз лауімлайщлмгм 
оівля, нмйірзфлі наорії, одйігіилі мо-
галіжауії, пнійкз рмцм. 

Опкійщкз гдоеава є лаибійщх ка-
пхраблмы ноавмпуб’єкрлмы смокмы 
одайіжауії сулгакдлрайщлмгм пнійщлм-
гм ілрдодпу, жмкодка, вйапрзвмгм ла-
омгу жагаймк, жажвзфаи пакд ж лды ра 
ж одайіжауієы її сулкуіи і апмуіыєрщ-
пя нубйіфлд ноавм. На лах нмгйяг, 
пакд ж уієї нозфзлз агкіліпроарзвлд 
ноавм пнозикаєрщпя як кйапзфла ну-
бйіфлм-ноавмва гайужщ.  

Оглак фз кмела мрмрмелыварз 
нубйіфлд ноавм рійщкз іж рзкз гайу-
жякз, які одгуйыырщ ноавмвіглмпзлз 
пакд у псдоі нубйіфлмї вйагз (гдоеа-
влмї, пкдомвалмї ла пакмуноавйілля 
лаомгу, ра кіпудвмї, яка є пнмпмбмк 
пакмвоягувалля ймкайщлзт гомкаг)? 
Такзи нігтіг гмпзрщ хзомкм омжнм-
впыгедлзи у ыозгзфліи лаууі, і віл, 
ла лаху гукку, мрозкав гмпрарлщм 
пдоимжлу аогукдлрауіы. Змкодка, 
жабджндфдла пзймы гдоеавз вйагла 
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нубйіфліпрщ взявйяєрщпя у жкіпрі ра 
таоакрдоі ноавмвіглмпзл козкілайщ-
лмгм, агкіліпроарзвлмгм, сілалпмвмгм 
ра ілхзт гайужди нубйіфлмгм ноава.  

Пмояг ж узк, гм нодгкдру ноавм-
вмгм одгуйывалля ноакрзфлм упіт 
гайужди ноава віглдпдлі нмжбавйдлі 
вйаглмгм таоакрдоу, мглак лагійдлі 
мкодкзкз мжлакакз нубйіфлмпрі ноа-
вмвіглмпзлз могаліжауіилмгм жкіпру. 
Вмлз омжвзваырщпя жа уфапры ра у 
пдодгмвзці нмоівлялм лдвдйзкзт 
пмуіайщлзт гоун і ймкайщлзт кмйдк-
рзвів, ра жажвзфаи ндодгбафаырщ 
првмодлля нмвліпры фз фапркмвм ноа-
вмпуб’єкрлзт могаліжауіи (вкйыфаыфз 
гмпнмгаопщкі, пмуіайщлі, одйігіилі ра 
ілхі ноавмпуб’єкрлі урвмодлля). 
Опраллі гіырщ як пакмпріилі уфаплз-
кз ноавмвіглмпзл, мглак ж кдрмы, цм 
взжлафаєрщпя їт жаплмвлзкакз (уфап-
лзкакз). Такі ноавмвіглмпзлз в мо-
галіжауіиліи псдоі ндодгбафаырщ іп-
лувалля ндвлмї проукруолм-
сулкуімлайщлмї ієоаотії, вмлз є вдо-
рзкайщлзкз, а їт уфаплзкз в кдеат 
вігнмвіглмї ноавмпуб’єкрлмї уійіплмп-
рі лагійдлі ыозгзфлм лдоівлзкз пра-
рупакз. 

На лаху гукку, мпкійщкз нодгкд-
рз ноавмвмгм одгуйывалля абпмйыр-
лмї бійщхмпрі гайужди кіпрярщ бійщ-
хзи фз кдлхзи жа мбпягмк «могалі-
жауіилзи пдкрмо», рм у гуед жлафліи 
кіоі пакд ж уієї нозфзлз вмлз нмжба-
вйдлі «оасілмвалмгм» нубйіфлмгм фз 
нозварлмгм прарупу, а у їт гайуждвмку 
пдодгмвзці вігбуваєрщпя вжаєкмном-
лзклдлля нубйіфлм-ноавмвзт ра ноз-
варлм-ноавмвзт дйдкдлрів. Наибійщх 
«кмймгі» гайужі ноава (ланозкйаг, 
гмпнмгаопщкд), цм жа взжлафдлляк 
пдоимжлм лапзфдлі могаліжауіилзк 
дйдкдлрмк,  у йірдоаруоі вжагайі ілмгі 
квайісікуырщпя як нозварлм-нубйіфлі 
[9, п. 78], мпкійщкз ж лдмбтігліпры 
нмєглуырщ нубйіфлм-ноавмві ра ноз-
варлм-ноавмві жапмбз одгуйывалля ж 
кдрмы жабджндфдлля вжаєкмгії нубйі-
флзт ра нозварлзт ілрдодпів [10, 
п. 45]. Вігнмвіглм, і ноавмва 
пуб’єкрліпрщ, вйапрзва уфаплзкак га-
йуждвзт ноавмвіглмпзл, у бійщхмпрі 
взнагків пукіцає у пмбі нубйіфлм-

ноавмві ра нозварлм-ноавмві мжлакз, 
мглак у оіжліи кіоі. 

Дйя рмгм, цмб фіркм взявзрз вз-
жлафайщлі кмкдлрз пакд нубйіфлм-
ноавмвмї пуб’єкрлмпрі у пкйаглзт 
кмлсігуоауіят її одайщлмгм бурря ра 
бджвіглмплм гм мпмбйзвмпрди її ода-
йщлзт взгів ра оіжлмвзгів, жвдолдкм 
пвмы увагу ла її  «фзпру пурліпрщ» 
(лды є жкіпрмвлм жавдохдла ра абпр-
оакрла ігдайіжауія,  яка гмпягаєрщпя 
хйятмк алайіжу фзпдйщлзт дкніозф-
лзт взявів мбоалмгм нодгкдра ні-
жлалля ра лапрунлмгм пзлрджу впіт 
гіиплм іпрмрлзт таоакрдозпрзк).  

Пмврмозкмпщ, цм таоакрдолі 
мжлакз нубйіфлмї ноавмвмї 
пуб’єкрлмпрі смокуырщпя влапйігмк 
іплувалля кілудвмї омгмвмї рмрмелмп-
рі нодгкдру, кдрмгу, а ракме нозлуз-
нів, вйапрзвзт псдоі нубйіфлмгм ноа-
ва жагаймк. Зайзхзвхз гйя мкодкмгм 
гмпйігедлля пндузсіфлі мжлакз, вйа-
прзві кмеліи іж ндодйіфдлзт взцд 
нмжзуіи, взгійзкм рд, цм є гйя лзт 
пнійщлзк. Змкодка: 

- жагайщлзк нодгкдрмк, ла одгу-
йывалля якмгм пкдомвалі лмокз нуб-
йіфлм-ноавмвмгм нмтмгедлля, є пуп-
нійщлі віглмпзлз, які взлзкаырщ у 
кмлкуодлрліи вжаєкмгії пмуіайщлзт 
пнійщлмр ж нозвмгу одайіжауії ра жа-
тзпру їт ілрдодпів оіжлмгм оівля упуп-
нійщлдлля. Уфаплзкакз узт пундодф-
йзвзт віглмпзл взпрунаырщ абм пакі 
пмуіайщлі пнійщлмрз бджнмпдодглщм, 
абм, як ноавзйм - жаплмвалі лзкз 
ноавмпуб’єкрлі могаліжауіилі урвм-
одлля ра/фз їт могалз (вкйыфаыфз 
гдоеаву, її могалз, могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, гомкагпщкі 
мб’єглалля, нмйірзфлі наорії рмцм); 

- жагайщлд у кдрмгат гайужди нуб-
йіфлмгм ноава взявйяєрщпя у рмку, як 
пнійщлзк гйя лзт упіт фзлмк кмлп-
роуыырщпя рі лмокз, які, лд жваеаы-
фз ла їт гайуждві вігкіллмпрі, ігдлрз-
сікуырщпя лайделзкз гм мб'єкрзвлм-
гм нубйіфлмгм ноава. Змкодка, пнійщ-
лзк у кдрмгат впіт нубйіфлм-
ноавмвзт гайужди є рд, цм: 

а) гінмрджз нубйіфлм-ноавмвзт 
лмок мтмнйыырщ рі ыозгзфлі сакрз 
(гіялля ра нмгії), цм нмомгеуырщ, 
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жкілыырщ абм нознзляырщ пубмогз-
лауіилі ноавмвіглмпзлз, жкіпрмк 
якзт є йдгірзклд ра, нмояг узк, жа-
бджндфдлд вйаглзк нозкупмк нігнм-
оягкувалля мглієї вмйі ілхіи; 

б) гзпнмжзуії лмок гайужди нубйі-
флмгм ноава псмокуйщмвалі ндодваелм 
мглмваоіалрлм, рмбрм ікндоарзвлм. 
Зажвзфаи вмлз каырщ пвмїк жкіпрмк 
жабмомлз ра мбмв'яжкз, а рі гзпнмжзуії, 
які кіпрярщ гмжвмйз, лагійдлі вужщкзк 
жкіпрмк ра таоакрдолі фіркм мкодпйд-
лзкз кдеакз. Як вігжлафав А. Мдо-
кдйщ, віг лмок гзпнмжзрзвлзт («jus 
dispositivum») вігоіжляырщпя лмокз, 
цм «лд жваеаырщ ла мпмбзпру вмйы, 
взкагаыфз бджукмвлмгм жапрмпувалля 
– «нозкупмвд ноавм», «jus cogens» у 
ріплмку пдлпі ущмгм пймва». Віл вва-
еав, цм нубйіфлд ноавм нм пурі і є 
ракзк «jus cogens» [11, c. 35]; 

в) палкуії нубйіфлм-ноавмвзт 
лмок жі прмомлз їт дсдкрзвлмпрі є 
пмуіайщлм лаибійщх оажыфзкз, жлаф-
лзкз жа омжкіомк, оіжлмкалірлзкз нм 
взгу, каырщ ндодваелм каоайщлу (а 
лд кмкндлпауіилу) пноякмваліпрщ, а 
кмйм нігправ гйя жвійщлдлля ноавм-
нмоухлзка віг нубйіфлмгм нмкаоалля 
є гмпзрщ мбкдедлзк ра фіркм одгйа-
кдлрмвалзк. Дуед фапрм палкуії нуб-
йіфлм-ноавмвзт лмок пноякмвалі ла 
мбкдедлля ноавмвмї пуб’єкрлмпрі нм-
оухлзка (ланозкйаг, хйятмк розва-
ймгм взйуфдлля іж ноавмжгарлмпрі 
мпмбз рзт фз ілхзт ноав, мбкдедлля 
фз нмжбавйдлля вмйі рмцм). 

Срмпмвлм нозлузнів нубйіфлмгм 
ноава. Як вігжлафзв пвмгм фапу      
Ж.-Л. Бдоедйщ, «жагайщлі нозлузнз 
– уд ноавзйа, кмроі пйугуырщ ігдилмы 
мплмвмы гйя мб’єкрзвлмгм ноава» [12, 
c. 171]. Такд жлафдлля нозлузнів 
жукмвйдлд рзк, цм вмлз (жайделм віг 
нмйя їт гії) вігбзваырщ у пвмєку жкі-
прі мб'єкрзвлі рдлгдлуії сулкуімлу-
валля ра омжвзрку ноавмвмї гайужі фз 
псдоз, абм е ноава жагаймк. На лаху 
гукку, яка, жвіплм е, лд є акпімкмы, 
псдоі нубйіфлмгм ноава жагаймк вйап-
рзві мпмбйзві нозлузнз: 

- ноімозрдру взцмї кіоз нубйіф-
лмпрі (нубйіфлі ілрдодпз гмкілуырщ 
лаг нозварлзкз, а ілрдодпз іж взцмы 

кіомы нубйіфлмпрі – лаг ілрдодпакз 
кдлх нубйіфлзкз);    

- мб'єкрзвлмпрі (мб’єкрзвла прм-
омла нубйіфлм-ноавмвмгм нмпрунку ра 
нубйіфлм-ноавмвмгм номпрунку гмкі-
лує лаг їт пуб’єкрзвлмы прмомлмы); 

- рмрайщлмпрі (йакулз у нубйіфлм-
ноавмвмку одгуйываллі є лднознуп-
рзкзкз ра нмомгеуырщ тамп у ноавм-
нмоягку); 

- лдвігвмомрлмпрі нмкаоалля (фзк 
гаоалруєрщпя лайделд взкмлалля 
жакмлів ра, як оджуйщрар, прайіпрщ ну-
бйіфлмгм ноавмнмоягку); 

- нігкмлромйщлмпрі пуб'єкрів вйа-
глмгм ноавмжапрмпувалля гомкагял-
пщкмку пупнійщпрву (жабджндфує гм-
розкалля байалпу ілрдодпів гомкагял 
і вйагз, жакоінйдлмгм у жакмлат); 

- оауімлайщлмпрі (уди нозлузн 
пнояє дкмлмкії жапмбів нубйіфлм-
ноавмвмгм одгуйывалля бдж нмлз-
едлля кіоз имгм дсдкрзвлмпрі).  

Вігжлафзкм, цм ндодйіфдлі взцд 
нозлузнз лд пнівнагаырщ іж жагайщ-
лзкз нозлузнакз, фзллзкз гйя ноа-
вмвмї кардоії узвійіжмвалмгм йыгпрва 
жагаймк (каырщпя ла уважі нозлузнз 
пноавдгйзвмпрі, оівлмпрі, пвмбмгз, 
гукаліжку, вдотмвдлпрва ноава, ноа-
вмвмї взжлафдлмпрі, номнмоуіилмпрі, 
гмбомпмвіплмпрі рмцм [13, п. 39-219]). 
Позпурлі у псдоі нубйіфлмгм ноава 
жагайщлі нозлузнз ноава, ж мглмгм 
бмку, кмлкодрзжуырщпя, а ж ілхмгм - 
гмнмвлыырщпя бійщх ймкайщлзкз 
нубйіфлм-ноавмвзкз жапагакз (пнд-
узсіфлзкз нозлузнакз нубйіфлмгм 
ноава). Такме нозлузнз нубйіфлмгм 
ноава лд є рмрмелзкз нозлузнак, 
омжвзлурзк у мкодкзт гайужят нуб-
йіфлмгм ноава, цм жакоінйдлі у вігнм-
віглмку жакмлмгавпрві ра каырщ цд 
вуефу псдоу жапрмпувалля.  Навдгдлі 
взцд нубйіфлм-ноавмві нозлузнз 
віггждокайыырщ ра взявйяырщ влур-
оіхлы єгліпрщ лмокарзвлмгм ланмв-
лдлля пакд уієї віглмплм аврмлмклмї 
псдоз мб'єкрзвлмгм ноава. І рмку у 
ндвлзт пзруауіят вмлз жгарлі пйугу-
варз моієлрзоакз і гйя жакмлмгавуів 
у їт ноавмрвмофіи гіяйщлмпрі, і гйя 
ноакрзкз ноавмжапрмпувалля, вкйы-
фаыфз жгіиплдлля пугмфзлпрва. 
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Опмбйзвмпрі лмок мб’єкрзвлмгм 
нубйіфлмгм ноава, жукмвйдлі пнійщ-
лмы пндузсікмы нодгкдрів ра кдрм-
гів нубйіфлм-ноавмвзт гайужди, а ра-
кме уійіплмы єгліпры пзпрдкз  
нозлузнів нубйіфлмгм ноава, взжла-
фаырщ таоакрдолі озпз нубйіфлмї 
ноавмпуб’єкрлмпрі мпіб ра ілхзт пмуі-
айщлзт гіяфів, гйя одгуйывалля віг-
лмпзл якзт ракі лмокз вйаплд првм-
одлі.  

 Змкодка, гйя кмелмгм пуб’єкра 
нубйіфлмгм ноава таоакрдолзк є нмп-
йабйдлля лагалмї имку кмейзвмпрі 
вйаплмгм вмйщмвмгм взбмоу рмгм фз 
ілхмгм пудлаоіы ноавмвмї нмвдгілкз. 
Вмйя ракмгм пуб’єкра нмжбавйдла км-
ейзвмпрі гйя оуту у пдодгмвзці пу-
ндодфйзвзт ра/фз вжаєкмвзкйыфлзт 
ноавмвзт айщрдоларзв, пвмбмгз, 
пуб’єкрзвлмї гмвійщлмпрі, вмла акруа-
йіжуєрщпя ра жгіиплыєрщпя у вужщкзт 
кдеат, ікндоарзвлм мкодпйдлзт жакм-
лмк. Помрд ндвлзк нмжзрзвлзк лап-
йігкмк ракмгм мбкдедлля є жапрмпу-
валля прайзт айгмозрків гйя омжгмо-
ралля гмжвмйдлмї жакмлмк вмйщмвмї 
акрзвлмпрі пуб’єкрів нубйіфлмгм ноа-
ва, цм пнозяє її номглмжмвалмпрі ра 
жагаймк взпмкіи дсдкрзвлмпрі. Коік 
ущмгм, іліуіауія впруну у ноавмвіглм-
пзлз, а ракме жкіпр ра ланояккз вм-
йщмвмї гіяйщлмпрі кмелмгм пуб’єкра 
нубйіфлмгм ноава жайдеарщ лд віг 
имгм омжпугу, а віг лапралля пндуз-
сіфлзт ыозгзфлзт сакрів – нмгіи ра 
гіялщ, цм нмомгеуырщ нубйіфлм-
ноавмві лапйігкз ра які нмвзллі бурз 
рмфлм взжлафдлі у жакмлмгавпрві [14, 
п. 77-80]. 

Поавмжгарліпрщ у пкйагі нубйіф-
лмї ноавмпуб’єкрлмпрі лапакндодг 
вігжлафаєрщпя гмкілувалляк у її 
проукруоі ієоаотіфлм взбугмвалмї 
пзпрдкз мбмв’яжків, мплмвлзк іж якзт 
є мбмв’яжмк дсдкрзвлм взкмлуварз ру 
пупнійщлу сулкуіы, яка взкагаєрщпя 
пмуіайщлмы ноакрзкмы ра гмвмгзрщпя 
жакмлмгавудк гм взгйягу смокайщлм-
ноавмвмї омйі (їт пукунлмпрі) вігнмві-
глмгм пуб’єкра. З уієї нозфзлз взлз-
кає таоакрдолзи сулкуімлайщлзи 
жв’яжмк, жгіглм ж якзк пукунліпрщ 
ноав, впралмвйдлзт жакмлмк, жмкодка, 

гйя пндуіайіжмвалзт пуб’єкрів вйаглм-
гм нубйіфлмгм уноавйілля, лагаєрщпя 
їк ж кдрмы одайіжауії сулкуіи, нмжла-
фдлзт кмгупмк мбмв’яжкмвмпрі. В гмк-
розлі гайужди нубйіфлмгм ноава, а 
ракме у вігнмвіглмку жакмлмгавпрві 
ракі, якцм кмела рак пкажарз, 
мбмв’яжкмві гм жапрмпувалля ноава 
нмжлафаырщпя рдокілмк «нмвлмва-
едлля». Загаймк пукунліпрщ нмвлм-
ваедлщ у нмєглаллі іж лмокарзвлм 
мкодпйдлмы псдомы їт жапрмпувалля 
(нодгкдрмк вігалля), ла лаху гукку, 
і урвмоыырщ пмбмы нубйіфлу ноавмж-
гарліпрщ, яку цд фапрм нмжлафаырщ 
рдокілмк «кмкндрдлуія» [15, п. 55-
57]. Опмбйзвм фіркм уя мпмбйзвіпрщ 
нубйіфлмї ноавмжгарлмпрі, як жомжукі-
йм іж взкйагдлмгм взцд, взявйяєрщпя 
у ноавмпуб’єкрлмпрі мплмвлмї гоунз 
пуб’єкрів нубйіфлмгм ноава, а пакд 
могалів гдоеавлмї вйагз ра могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля.  

Обмв’яжкмвм лайдезрщ вігжлафз-
рз, цм нубйіфла ноавмжгарліпрщ (кмк-
ндрдлуія) ноакрзфлм жавегз є вз-
кйыфлмы. З уієї нозфзлз її хруфлд 
омжхзодлля фз жвуедлля хйятмк 
жапрмпувалля ноавзй алаймгії жакмлу 
фз алаймгії ноава є лднознупрзкзк. 

З ілхмгм бмку, прозелдвзк ноа-
вмк у пкйагі кмелмгм ж взгів нубйіф-
лмї ноавмжгарлмпрі, якд кмодпнмлгу-
єрщпя іж її взцджажлафдлзкз мпмбйз-
вмпрякз, є ноавм взкагарз лайделмгм 
взкмлалля ілхзкз лмпіякз ракмї 
ноавмжгарлмпрі їт нубйіфлм-ноавмвзт 
омйди  (ланозкйаг, гомкагялзл, ніг-
нозєкпрвм фз упралмва кає ноавм 
взпулурз  пуб’єкру вйаглзт нмвлмва-
едлщ взкмгу цмгм лайделмгм взкм-
лалля лзк одгуйярзвлзт гіи у пзруа-
уіят, мтмнйдлзт кмкндрдлуієы мпрал-
лщмгм). 

Пубйіфла гдйікрмжгарліпрщ, ла 
лаху гукку, кає гва взгз – акрзв-
лзи ра напзвлзи, і жапрмпмвуырщпя 
вмлз жайделм віг пупнійщлзт сулк-
уіи, нмкйагдлзт ла пуб’єкра нубйіф-
лмгм ноава. Як вігжлафдлм в йірдоару-
оі, бійщхіпрщ лаукмвуів нмгмгеуырщпя 
ж рзк, цм ніг гдйікрмжгарліпры пйіг 
омжукірз жгарліпрщ лдпрз ыозгзфлу 
вігнмвігайщліпрщ жа вфзлдлд ноавмнм-



Публiчне право № 3 (31) (2018)   
 

 

 

 

 

 

 

226  

оухдлля [16, п. 41]. Оглак ракзи ніг-
тіг лайдезрщ муілзрз козрзфлм, мпкі-
йщкз віл лагжвзфаилм пзйщлм пнозяє 
вроарі рдмодрзфлмї гйзбзлз у омжу-
кіллі гдйікрмжгарлмпрі як сулгакдл-
райщлмгм ноавмвмгм явзца, а ракме 
вдгд гм іглмоувалля жлафдлля вігнм-
віглмгм нмлярря як мглмгм іж кйыфм-
взт у ыозгзфліи лаууі. Помрд нмяп-
лзкм, цм вкажівка ла гдйікрмжгар-
ліпрщ рійщкз як ла жгарліпрщ лдпрз 
ыозгзфлу вігнмвігайщліпрщ: 

- кає ндвлд нозкйаглд взноав-
галля, мпкійщкз фдодж вномвагедлля 
ракмгм пномцдлля ноакрзка жапрмпу-
валля жатмгів вігнмвігайщлмпрі мроз-
кує бажмвзи ілгзкармо, якзи ндодг 
нозилярряк оіхдлля ном нмкаоалля 
ноавмнмоухлзка родба алайіжуварз 
ндодгупік; 

- жагаймк агдкварлм вігмбоаеає 
пндузсіку нозварлм-ноавмвмї, жмкод-
ка, узвійщлмї гдйікрмжгарлмпрі, цм 
одайіжуєрщпя ндодваелм у рзт каилм-
взт ра лдкаилмвзт віглмпзлат, які 
жаплмвалі ла ыозгзфліи оівлмпрі, ві-
йщлмку вмйдвзявйдллі ра каилмвіи 
пакмпріилмпрі їт уфаплзків. Коік ущм-
гм, пноавдгйзвіпрщ, гмбомпмвіпліпрщ ра 
омжукліпрщ є жапагакз узвійщлмгм 
жакмлмгавпрва. За ракзт укмв 
пуб’єкрзвла ра мб’єкрзвла жгарліпрщ 
мпмбз пакд лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа 
вфзлдлд лды ноавмнмоухдлля гіиплм 
є взоіхайщлзк дйдкдлрмк її нозвар-
лм-ноавмвмї гдйікрмжгарлмпрі ра ноак-
рзфлм нмвліпры нмгйзлає пмбмы 
мпраллы. Коік ущмгм, лагагаєкм, цм і 
у узвійщлмку жакмлмгавпрві (ф. 1 
пр. 30 ЦК Укоаїлз), і у рдмоії уієї 
гайужі ноава [17, п. 83-85] узвійщла 
гдйікрмжгарліпрщ жагаймк взжлаєрщпя 
фапрзлмы узвійщлмї гієжгарлмпрі мпм-
бз ра, вігнмвіглм, акрзвла гдйікрмж-
гарліпрщ вжагайі іж гієжгарлмпрі лд 
взгійяєрщпя, омжфзляыфзпщ у ліи.  

Срмпмвлм е нубйіфлмї гдйікрмж-
гарлмпрі, рм гйя кйапзфлзт пуб’єкрів 
нубйіфлмгм ноава, а пакд гйя агкіліп-
роарзвлзт могалів оіжлмгм оівля, ла-
гійдлзт взкйыфлмы вйаглмы ноавм-
пуб’єкрліпры, таоакрдолзк є: 

- акудлр ла акрзвліи гдйікрмжгар-
лмпрі (пкдомваліи ла жапрмпувалля гм 

ноавмнмоухлзків жатмгів вігнмвіга-
йщлмпрі) ж кдрмы одайіжауії ра жатзпру 
нубйіфлзт ілрдодпів. У ракмку смо-
карі гдйікрмжгарліпрщ ндодгбафає вз-
явйдлля пуб’єкрмк нубйіфлмгм ноава 
вігтзйдлщ віг гзпнмжзуіи ноавмвзт 
лмок ра йдгірзклд жапрмпувалля (фз 
пнозялля у жапрмпуваллі) гм взллзт 
пуб’єкрів палкуіи, нігкоінйдлзт вйаг-
лзк нозкупмк; 

- нмпйабйдлля напзвлмї гдйікрмж-
гарлмпрі (як жгарлмпрі пуб’єкрів нуб-
йіфлмгм ноава лдпрз вігнмвігайщ-
ліпрщ), цм бймкує фз мбкдеує гмкі-
лувалля нозварлзт ілрдодпів лаг ну-
бйіфлзкз у пніолзт пзруауіят. 

З ілхмї прмомлз, у нубйіфліи  
ноавмпуб’єкрлмпрі сіжзфлзт мпіб ра 
ілхзт пуб’єкрів, ла якзт пкдомвалзи 
внйзв удлроайщлмї ра кіпудвмї вйагз, 
гмкілує пакд напзвла гдйікрмжгар-
ліпрщ ла хкмгу нмруелмпрі її акрзв-
лмї прмомлз. Вігжлафзкм, цм лагкіо-
лзи мбпяг вйаглмгм кмлромйы лаг 
жмбмв’яжалзк уфаплзкмк нубйіфлзт 
ноавмвіглмпзл, жагалзи жакмлмк ра 
однодпзвлмы ноакрзкмы ноавмжапрм-
пувалля, кмед нозжвдпрз, жмкодка, гм 
одгодпії ра/фз вроарз ракзк уфаплз-
кмк ноавмвмгм прарупу пуб’єкра нуб-
йіфлмгм ноава жагаймк ра, вігнмвіглм, 
гм имгм ндодрвмодлля в ыозгзфлзи 
алрзнмг, а пакд у мб’єкр ноавмвмгм 
внйзву. Такмгм омгу гзпномнмоуії 
гдйікрмжгарлмпрі таоакрдолі, жмкодка, 
гйя аврмозраолзт коаїл, гомкагялз 
якзт ніг проатмк лдкзлуфмгм нубйіф-
лмгм нмкаоалля жкухдлі взкмлуварз 
мбмв’яжкмві гйя впіт і кмелмгм жабм-
омлз ра нознзпз, які у пвмїи пукун-
лмпрі урвмоыырщ нубйіфлзи ноавмнм-
оягмк, гдсмокмвалзи ла кмозпрщ іл-
прзрурів гдоеавз. Завдохдлу кмгдйщ 
абпмйырлмгм гзпбайалпу гдйікрмжгар-
лмпрі, ла нігправі якмгм, ланозкйаг, 
лдймяйщла тмфа б у гукуі гм вйагз 
йыгзла нмвліпры нмжбавйяйапя 
пуб’єкрлмпрі, рмбрм «жлдмпмбйывайа-
пя», тугмелщм мнзпав пвмгм фапу 
Д. Оовдйй у клзжі-алрзурмнії «1984». 
У салрапрзфліи Окдалії йыгз бдж 
пугу ра ілхзт ыозгзфлзт номудгуо 
«номпрм жлзкайз – и жлзкайз вмлз 
жавегз улмфі. Поіжвзцд взкодпйыва-
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йз ж упіт одєпроауіилзт жанзпів, ра-
кме жлзцувайз впі жгагкз ном бугщ-
яку гіяйщліпрщ, жандодфувавпя пак 
сакр іплувалля, а нмрік лаправайм 
жабурря. Лыгзлу пкапмвувайз, взнм-
йывайз ж одайщлмпрі. Цд лажзваймпя 
омжнмомхзрз» [18, п. 23]. 

Пмлярря «нубйіфлм-ноавмва гіє-
жгарліпрщ» мрозкайм пвмє жакоінйдлля 
у ыозгзфліи гмкрозлі [19, п. 23]. На 
лаху гукку, гієжгарліпрщ є рзк дйд-
кдлрмк нубйіфлмї ноавмвмї 
пуб’єкрлмпрі, лаявліпрщ якмгм взкага-
єрщпя ікндоарзвлм, а вігпурліпрщ є 
лднознупрзкмы. Позварла ноавм-
пуб’єкрліпрщ кмед гмвгзи фап уійкмк 
дсдкрзвлм одайіжмвуварзпя у пзруауії 
мбкдедлмгм сулкуімлувалля гієжгар-
лмпрі, а ракме лавірщ у взнагкат її 
нмвлмї вігпурлмпрі (ланозкйаг, у кдл-
райщлм лднмвлмпноавлзт мпіб, які 
проаегаырщ ряекзкз нпзтіфлзкз 
твмомбакз, влапйігмк фмгм вмлз вжа-
гайі лд жгарлі псмокуварз вйаплу вм-
йы). Ддсіузр вйаплмї гієжгарлмпрі у 
ракіи пзруауії нмомгеує йзхд ндопм-
лайщлі лапйігкз ра ймкайщлм внйзває 
рійщкз ла нозварлі ілрдодпз сіжзфлмї 
мпмбз (фз ілхмгм пуб’єкра нозварлмгм 
ноава), і уійкмк агдкварлм кмед бурз 
нмгмйалзи фдодж жайуфдлля гієжгарлм-
гм нмрдлуіайу ілхзт мпіб (ланозкйаг, 
барщків, мнікулів фз нікйувайщлзків). 
Пубйіфла е ноавмва пуб’єкрліпрщ, ла 
вігкілу віг нозварлмї, вжагайі лд кмед 
бурз одайіжмвала нм кмгдйі жанмвлдл-
ля йакулз у вйапліи гієжгарлмпрі 
пуб’єкра нубйіфлмгм ноава нубйіфлмы 
гієжгарліпры ілхмгм пуб’єкра ноава. 
Агед мб’єкрзвлд нубйіфлд ноавм нд-
одгбафає гйя кмелмгм уфаплзка вігнм-
віглзт ноавмвіглмпзл рійщкз вйаплу 
нубйіфлу гієжгарліпрщ, кардгмозфлм 
взкагає її нігрозкалля і жапрмпувалля 
ра, коік ущмгм, ікндоарзвлм мкодпйыє 
уди дйдкдлр у проукруоі кмелмї мкод-
кмї нубйіфлмї ноавмпуб’єкрлмпрі. Пм-
кажмвзк нозкйаглзк нігрвдогедлляк 
взцдвзкйагдлмгм є мглмжлафлзи ноз-
нзп ф. 2 пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жгіглм ж якзк «могалз гдоеавлмї вйа-
гз ра могалз кіпудвмгм пакмвоягувал-
ля, їт нмпагмві мпмбз жмбмв'яжалі гіярз 
йзхд ла нігправі, в кдеат нмвлмва-

едлщ ра у пнмпіб, цм ндодгбафдлі Кмл-
прзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз». На-
йдезрщ нігкодпйзрз, цм жакмлмгавдущ 
ла кмлпрзрууіилмку оівлі жмбмв’яжує 
пуб’єкрів нубйіфлмї вйагз пакд гіярз, 
цм кмодпнмлгуєрщпя іж ноавмк Укоаї-
лпщкмгм лаомгу ра рдозрмоіайщлзт 
гомкаг взкагарз віг вйагз нігроз-
калля у коаїлі лайделмгм пралу ноа-
вмнмоягку.  

Зваеаыфз ла взкйагдлд, вваеає-
км, цм нмлярряк «нубйіфла ноавмва 
пуб’єкрліпрщ» нмжлафаєрщпя рми оіг 
ноавмвмї пуб’єкрлмпрі, якзк в пзйу 
нознзпів мб’єкрзвлмгм нубйіфлмгм 
ноава лагійдлі лаомг, рдозрмоіайщлі 
гомкагз ра ілхі жлафлі пмуіайщлі пні-
йщлмрз, а ракме рі  пакмпріилі 
пуб’єкрз ноава, які жа гмнмкмгмы 
вйагз фз хйятмк йдгірзклмгм внйзву 
ла її лмпіїв одайіжуырщ ра/фз жатзца-
ырщ нубйіфлі ілрдодпз. Опкійщкз гдо-
еава, кіпудвд пакмвоягувалля, а ра-
кме рі ілпрзрурз гомкагялпщкмгм пу-
пнійщпрва, які жанмбігаырщ жймвез-
валлы вйагмы ра пнозяырщ нігвз-
цдллы її оджуйщрарзвлмпрі, є нм пвмїи 
нозомгі нубйіфлзкз урвмодллякз, рм 
вйапрзві їк ілрдодпз, цм пкдомвалі ла 
жабджндфдлля їт вйаплмгм омжвзрку, 
жбдодедлля ра нігрозкалля пакмбур-
лмпрі, ракме лайдезрщ квайісікуварз 
як нубйіфлі. 

На жавдохдлля гмуійщлм вігжла-
фзрз, цм нубйіфла ноавмпуб’єкрліпрщ, 
тмфа і є уійіплзк нм пвмїи нозомгі 
омгмвзк сдлмкдлмк, мглак кає взгз 
ра бійщх гоіблі оіжлмвзгз. В мбпяжі, 
взжлафдлмку мб’єкрзвлзк нубйіфлзк 
ноавмк, кз бафзкм нубйіфлу ноавмву 
пуб’єкрліпрщ: 

1) пнійщлмр (лаомгу, лаомглмпрі, 
рдозрмоіайщлмї гомкагз, вікмвзт, од-
йігіилзт, номсдпіилзт ра ілхзт пмуі-
айщлзт проар); 

2) гдоеавз, її могалів, могалів кі-
пудвмгм пакмвоягувалля, рмбрм рзт 
пуб’єкрів ноава, які іж жапрмпувалляк 
вйаглмгм нозкупу нодгправйяырщ, 
одайіжуырщ ра жатзцаырщ нубйіфлі 
ілрдодпз у смокарі взкйыфлмї гіяйщ-
лмпрі; 

3) пуб’єкрів, гіяйщліпрщ якзт пкд-
омвала ла одайіжауіы ра жатзпр ілрд-
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одпів пмуіайщлзт пнійщлмр хйятмк 
йдгірзклмгм внйзву ла вйагу (нмйі-
рзфлзт наоріи, гомкагпщкзт могаліжа-
уіи ра ілхзт ілпрзрурів гомкагялпщ-
кмгм пупнійщпрва). 

Пубйіфла ноавмва пуб’єкрліпрщ 
кмелмї іж узт гоун у кдеат пвмєї ом-
гмвмї уійіплмпрі кає ндвлі взгмві мпм-
бйзвмпрі, які кмеурщ прарз нодгкд-
рмк каибурліт рдмодрзфлзт омжвігмк. 

1. Взкмлалля жагайщлмы рдмоієы 
ноава пзпрдкмрвмофмї сулкуії ндодг-
бафає впдбіфлд ніжлалля уієы лаукмы 
пвмгм мб’єкра пакд як проукруомвалмї 
уійіплмпрі, урвмодлмї мпмбйзвзкз 
омгакз, взгакз ра оіжлмвзгакз ноа-
вмвмгм бурря, жмкодка, имгм нубйіф-
лмы ра нозварлмы псдоакз. Цд 
пнозяє взомбйдллы нмляріилмгм кмл-
рдлру, якзи бугд бдж вроарз рдмодрз-
флмї гйзбзлз вігмбоаеарз жагайщлм-
ноавмві жакмлмкіолмпрі ра жв’яжкз у 
бійщх кмлкодрлзт апндкрат їт сулк-
уімлувалля, а ракме вдгд гм првмодл-
ля пзпрдкз агдкварлзт рдмодрзфлзт 
моієлрзоів гйя гайуждвзт гмкрозл і 
нубйіфлм-ноавмвмї, і нозварлм-
ноавмвмї псдо. 

2. Опмбйзвмпрі нубйіфлмї ноавм-
вмї пуб’єкрлмпрі, оівлм як і ілхзт 
нубйіфлм-ноавмвзт явзц, кмодпнмл-
гуырщпя іж жагайщлзкз мпмбйзвмпря-
кз нодгкдрів ра  кдрмгів гайужди ну-
бйіфлмгм ноава, а ракме іж пзпрдкмы 

нозлузнів ноавмвмгм одгуйывалля, 
вйапрзвмы псдоі мб’єкрзвлмгм нубйі-
флмгм ноава жагаймк. 

3. Сндузсіка нубйіфлмї ноавмвмї 
пуб’єкрлмпрі взявйяєрщпя у рмку, цм 
її дйдкдлрз (ноавмжгарліпрщ, гдйікрм-
жгарліпрщ ра гієжгарліпрщ) мрозкуырщ 
ікндоарзвлзи смокар врійдлля ра 
лабуваырщ гдцм мпмбйзвмгм жкіпру, 
цм пнозфзлыє вігнмвіглу кмгзсіка-
уіы лаявлзт кіе лзкз проукруолм-
сулкуімлайщлзт жв’яжків. Коік ущмгм, 
гйя кмелмгм пуб’єкра нубйіфлмгм 
ноава таоакрдолзк є мбкдедлля имгм 
вмйі, яка омжгморає пдбд у вужщкмку 
номпрмоі мглієї фз гдякмї кійщкмпрі 
нубйіфлм-ноавмвзт омйди, взжлафдлзт 
гйя ракмгм пуб’єкра жакмлмгавпрвмк.  

4. Загаймк нмлярряк «нубйіфла 
ноавмва пуб’єкрліпрщ» нмжлафаєрщпя 
рми оіг ноавмвмї пуб’єкрлмпрі, якзк в 
пзйу нознзпів мб’єкрзвлмгм нубйіф-
лмгм ноава лагійдлі лаомг, рдозрмоіа-
йщлі гомкагз ра ілхі жлафлі пмуіайщлі 
пнійщлмрз, а ракме рі  пакмпріилі 
пуб’єкрз ноава, які жа гмнмкмгмы 
вйагз фз хйятмк йдгірзклмгм внйзву 
ла її лмпіїв одайіжуырщ ра/фз жатзца-
ырщ нубйіфлі ілрдодпз (гдоеава, її 
могалз, могалз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, вігнмвіглі ілпрзрурз гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва). 
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Сіфдвйюк В. А. Пубйіфла ноавмпуб’єкрліпрщ: кардгмоіайщлм-нмляріилд ніжлалля 

в кмлрдкпрі жагайщлмї рдмоії ноава 
У праррі омжгйялурі мпмбйзвмпрі, цм жгмбуваырщпя жагайщлмрдмодрзфлмы кардгм-

оієы «ноавмва пуб’єкрліпрщ» ноз її жапрмпуваллі гм ракмгм кмлкодрлмгм нодгкдру ні-
жлалля, якзк нмпрає нубйіфла ноавмпуб’єкрліпрщ. За оджуйщраракз номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля аврмо лагає гдсіліуіы нмлярря «нубйіфла ноавмва пуб’єкрліпрщ». 

Кйюфмві пймва: кардгмоія «ноавмва пуб’єкрліпрщ», нубйіфлд ноавм, нмлярря «нуб-
йіфла ноавмпуб’єкрліпрщ», пуб’єкр нубйіфлмгм ноава. 

 
 
Сзфдвйюк В. А. Пубйзфлая ноавмпубчдкрлмпрщ: кардгмозайщлм-нмлярзилмд нм-

жлалзд в кмлрдкпрд мбцди рдмозз ноава 
В прарщд оаппкмродлш мпмбдллмпрз, нозмбодрадкшд мбцдрдмодрзфдпкми кардгмоз-

ди «ноавмвая пубчдкрлмпрщ» ноз дд нозкдлдлзз к ракмку кмлкодрлмку нодгкдру 
нмжлалзя, какмвшк нодгпрадр нубйзфлая ноавмпубчдкрлмпрщ. Пм оджуйщрарак мпуцдп-
рвйдллмгм зппйдгмвалзя аврмо нодгйагадр гдсзлзузы нмлярзя «нубйзфлая ноавмвая 
пубчдкрлмпрщ». 
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Sichevliuk V. Public legal subjectity: categorical-conceptual cognition in the 
context of the general theory of law 

The article deals with the features acquired by the general-theoretical category "legal 
subjectity" in its application to such a specific object of cognition as a public legal 
subjectity. According to the results of the research, the author gives a definition of the 
notion "public legal subjectity".  

Key words: category «legal subjectity», public law, notion «public legal subjectity», 
subject of public law. 

 


