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Мдталіжк жапрмпувалля гмпнмгао-
пщкм-ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля 
дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеав-
лзт кмхрів лд кмед сулкуімлуварз 
лайделзк     фзлмк бдж лаявлмпрі 
ндвлзт гаоалріи гмрозкалля уфаплз-
какз гмпнмгаопщкзт ноавмвіглмпзл 
взкмг жакмлмгавпрва. Оглієы ж мплм-
влзт гаоалріи в уіи псдоі є впралмв-
йдлля гмпнмгаопщкм-ноавмвзт ра іл-
хзт палкуіи жа вфзлдлля ноавмнм-
оухдлля у псдоі взкмозпралля гдо-
еавлзт кмхрів.     У пвірйі пуфаплзт 
євомілрдгоауіи- лзт номудпів взлзкає 
лдмбтігліпрщ у жкіулдллі жакмллмпрі 
ра нігвзцдллі вігнмвігайщлмпрі 
пуб’єкрів гмпнмгаоывалля ра ілхзт 
уфаплзків ноавмвіглмпзл, цм пкйага-
ырщпя ноз      жапрмпуваллі гмпнмгао-
пщкм-ноавмвзт жапмбів жабджндфдлля 
дсдкрзвлмгм взкмозпралля гдоеав-
лзт кмхрів. 

Окодкі апндкрз ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоы-
валля гмпйігеувайз ракі лаукмвуі як 
В. С. Бєйзт, О. Г. Бмглаофук, О. М. Віл-

лзк, О. П. Вітомв, Є. П. Губіл, 
В. В.  Дмбомвмйщпщка, Д. О. Жкуйіла, 
Д. В. Загзтаийм, О. А. Заяолзи, 
О. Р.  Здйщгіла, А. М. Іпаял, Т. А. Ла-
водлык, Д. В. Ліфак, В. К. Макурмв, 
Л. В. Мійіккм, Н. В. Нзкзрфдлкм, 
В. Г. Ойыта, В. М. Пахкмв, Д. А. Пд-
ромв, О. П. Пмгудокмвлзи, В. В. Пмє-
гзлмк, Г. В. Помлпщка, Г. В. Скмйзл,
В. А. Упрзкдлкм, О. Г. Хоікйі, 
В. В. Чаикмвпщка, Т. І. Швзгка, 
Н. М. Шдвфдлкм, М. Л. Шзлкао, 
В. С. Щдобзла, О. Х. Юйгахдв, 
І. М. Яккмва ра іл. Гмпнмгаопщкм-
ноавмві жапмбз жабджндфдлля дсдкрз-
влмгм взкмозпралля гдоеавлзт кмх-
рів жлаихйз пвіи ілрдодп ла оівлі 
мкодкзт лаукмвзт нубйікауіи [1, 
п. 85-90], мглак, пзпрдклзт кмкнйдк-
плзт лаукмвзт гмпйігедлщ взгів ра 
мпмбйзвмпрди ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа 
ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозп-
ралля гдоеавлзт кмхрів лд гмпрар-
лщм, цм вкажує ла ваейзвіпрщ вз-
вфдлля галмї номбйдкарзкз, нігрвдо-
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геує акруайщліпрщ нодгправйдлмї ла-
укмвмї праррі і мбукмвйыє ілрдодп 
аврмоа гм уієї рдкз. 

Оред, кдрмы нодгправйдлмї лау-
кмвмї праррі є омжомбйдлля номнмжз-
уіи цмгм угмпкмлайдлля жакмлмгав-
фмгм жабджндфдлля ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля 
жа ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозп-
ралля гдоеавлзт кмхрів. 

Пмймедллякз пр. 216 ГК Укоаїлз 
[2] жажлафаєрщпя, цм уфаплзкз гмпнм-
гаопщкзт віглмпзл лдпурщ гмпнмгао-
пщкм-ноавмву вігнмвігайщліпрщ жа 
ноавмнмоухдлля у псдоі гмпнмгаоы-
валля хйятмк жапрмпувалля гм ноа-
вмнмоухлзків гмпнмгаопщкзт палкуіи 
ла нігправат і в нмоягку, ндодгбафд-
лзт ГК Укоаїлз, ілхзкз жакмлакз ра 
гмгмвмомк. Поз ущмку, жапрмпувалля 
гмпнмгаопщкзт палкуіи нмвзллм гаоа-
лруварз жатзпр ноав і жакмллзт ілрд-
одпів гомкагял, могаліжауіи ра гдоеа-
вз, в рмку фзпйі вігхкмгувалля жбз-
рків уфаплзкак гмпнмгаопщкзт віглм-
пзл, жавгалзт влапйігмк ноавмнмоу-
хдлля, ра жабджндфуварз ноавмнмоя-
гмк у псдоі гмпнмгаоывалля. Юозгз-
фла нозомга гмпнмгаопщкм-ноавмвзт 
палкуіи пйігує жі жкіпру ф. 1 пр. 217 
ГК Укоаїлз [2], гд вкажалм, цм гмп-
нмгаопщкзкз палкуіякз взжлаырщпя 
жатмгз внйзву ла ноавмнмоухлзка у 
псдоі гмпнмгаоывалля, в оджуйщрарі 
жапрмпувалля якзт гйя лщмгм лапра-
ырщ лдпнозярйзві дкмлмкіфлі ра/абм 
ноавмві лапйігкз. 

Дмпйігеуыфз нзралля гмпнмгао-
пщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, лдмб-
тіглм жауваезрз, цм гмпнмгаопщкі 
палкуії, які жапрмпмвуырщпя у кдеат 
ракмї вігнмвігайщлмпрі, кмеурщ бурз 
гдкійщкмт взгів. Окоік рмгм, омжгіймк 
V ГК Укоаїлз [2], якзи кає лажву 
«Вігнмвігайщліпрщ жа ноавмнмоухдл-
ля у псдоі гмпнмгаоывалля», взжла-
фаырщпя гдякі ілхі взгз ыозгзфлмї 
вігнмвігайщлмпрі, які кмеурщ жапрмпм-
вуварзпя гм пуб’єкрів гмпнмгаоывал-
ля.  

На уіи нігправі пйіг нмгмгзрзпщ ж 
гуккмы В.С. Щдобзлз, якзи везває 
нмлярря «вігнмвігайщліпрщ у гмпнм-
гаопщкмку ноаві» (гмпнмгаопщкм-

ноавмва вігнмвігайщліпрщ), яку взжла-
фає як кмкнйдкплзи ноавмвзи ілпрз-
рур, якзи кає пвіи мпмбйзвзи нодг-
кдр одгуйывалля – пупнійщлі віглм-
пзлз, цм взлзкаырщ і сулкуімлуырщ 
у жв’яжку ж вфзлдлляк гмпнмгаопщкмгм 
ноавмнмоухдлля [3, п. 10]. 

Такме пйухлмы взгаєрщпя гукка 
гдякзт лаукмвуів, які првдогеуырщ, 
цм гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвіга-
йщліпрщ – нмлярря вуефд, ліе нмляр-
ря вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнмоу-
хдлля у псдоі гмпнмгаоывалля (як-
цм взтмгзрз ж хзомкмгм омжукілля 
гмпнмгаоывалля і вігнмвіглмгм кмйа 
пуб’єкрів, жагіялзт у лщмку, рм вігнм-
вігайщліпрщ у уіи псдоі кмед бурз і 
узвійщлмы, і агкіліпроарзвлмы, і 
козкілайщлмы, ла цм в лзжуі акрів 
гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва є ноя-
кі вкажівкз) [4, п. 31]. 

На нігрозкку ра в мбґоулрувалля 
ракмї нмжзуії лаукмвуів кмела лавдп-
рз нмймедлля пр. 217 ГК Укоаїлз [2], 
гд вкажалм, цм у псдоі гмпнмгаоы-
валля жапрмпмвуырщпя ракі взгз гмп-
нмгаопщкзт палкуіи: вігхкмгувалля 
жбзрків; хроаслі палкуії; мндоарзвлм-
гмпнмгаопщкі палкуії. Закоінйдлм ра-
кме, цм коік жажлафдлзт у фапрзлі 
гоугіи уієї праррі гмпнмгаопщкзт пал-
куіи, гм пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа 
нмоухдлля лзкз ноавзй жгіиплдлля 
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі жапрмпмву-
ырщпя агкіліпроарзвлм-гмпнмгаопщкі 
палкуії.  

Оред, вігнмвігайщліпрщ жа ноавм-
нмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля 
кмед взоаеарзпя у смокі гмпнмгао-
пщкзт палкуіи, які буваырщ рощмт вз-
гів, ра агкіліпроарзвлм-гмпнмгао-
пщкзт палкуіи. Поз ущмку, ваорм жа-
уваезрз, цм ла вігкілу віг гмпнмгао-
пщкм-ноавмвзт, агкіліпроарзвлм-
гмпнмгаопщкі палкуії кмеурщ бурз 
впралмвйдлі взкйыфлм жакмлакз (ф. 2 
пр. 238 ГК Укоаїлз [2]). Дм мпралліт 
лайдеарщ, ланозкйаг: взйуфдлля 
нозбурку (гмтмгу); агкіліпроарзвлм-
гмпнмгаопщкзи хроас; пряглдлля 
жбмоів (мбмв’яжкмвзт нйардеів); жа-
прмпувалля алрзгдкнілгмвзт жатмгів; 
нознзлдлля дкпнморлм-ікнморлзт 
мндоауіи рмцм. Коік рмгм, омжгій V 
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ГК Укоаїлз [2] взмкодкйыє вігнмві-
гайщліпрщ пуб’єкрів гмпнмгаоывалля 
жа нмоухдлля алрзкмлмнмйщлм-
кмлкуодлрлмгм жакмлмгавпрва. 

Вігнмвіглм гм пр. 218 ГК Укоаїлз 
[2], нігправмы гмпнмгаопщкм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі уфаплзка гмпнмгао-
пщкзт віглмпзл є вфзлдлд лзк ноавм-
нмоухдлля у псдоі гмпнмгаоывалля. 

Гмпнмгаопщкд ноавмнмоухдлля 
гмкрозлайщлм номнмлуєрщпя взжлафз-
рз як номрзноавлу гіы абм бджгіяйщ-
ліпрщ уфаплзка гмпнмгаопщкзт віглм-
пзл, яка лд вігнмвігає взкмгак лмок 
гмпнмгаопщкмгм ноава, лд ужгмгеуєрщ-
пя ж ыозгзфлзкз мбмв’яжкакз жажла-
фдлмгм уфаплзка, нмоухує 
пуб’єкрзвлі ноава ілхмгм уфаплзка 
гмпнмгаопщкзт віглмпзл абм родріт 
мпіб (ланозкйаг, гдоеавз хйятмк 
нмоухдлля впралмвйдлзт жакмлмгав-
првмк ноавзй жгіиплдлля гмпнмгаопщ-
кмї гіяйщлмпрі) [3, п. 10].  

Вмглмфап, нмгіблзи нігтіг гм вз-
жлафдлля нмлярря «гмпнмгаопщкмгм 
ноавмнмоухдлля» лд гає жкмгз фіркм 
вігкдеуварз ракд ноавмнмоухдлля, 
як нігправу гмпнмгаопщкм-ноавмвмї 
вігнмвігайщлмпрі, віг гмпнмгаопщкмгм 
ноавмнмоухдлля, як нігправз жапрм-
пувалля ілхзт взгів ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі (козкілайщлмї, агкіліп-
роарзвлмї). Віграк, пйіг жвдолурзпя 
гм взжлафдлля вйаплд нмлярря «гмп-
нмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ», 
мпкійщкз имгм йдгайщла гдсіліуія у 
ГК Укоаїлз [2] вігпурля.  

На гукку Г.В. Помлпщкмї, гмпнм-
гаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ – 
уд дкмлмкіфлі жа жкіпрмк і ыозгзфлі 
жа смокмы кдрмгз внйзву ла дкмлм-
кіфлі ілрдодпз пуб’єкра гмпнмгаоы-
валля-ноавмнмоухлзка [5, п. 189]. 
Коік рмгм, уд цд и ндвлзи кдталіжк 
ндодкйагдлля лдпнозярйзвзт лапйіг-
ків ж мглмгм уфаплзка гмпнмгаопщкзт 
віглмпзл ла ілхмгм [6, п. 367]. Взмк-
одкйыєрщпя ракме ігдя, цм ніг гмп-
нмгаопщкмы вігнмвігайщліпры пйіг 
омжукірз лапралля лдпнозярйзвзт 
каилмвзт лапйігків (пряглдлля жбзр-
ків, хроасу рмцм) ноз нмоухдллі 
ноавзй сулкуімлувалля гмпнмгаопщ-
кмгм кдталіжку, які впралмвйыырщпя 

гдоеавлзкз могалакз в ілрдодпат 
гдоеавз абм прмомлакз в гмгмвмоі. 
Помрд, ноз ущмку лагмймхуєрщпя, цм 
гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщ-
ліпрщ вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів 
вігнмвігайщлмпрі рзк, цм нмєглує 
дйдкдлрз каилмвмгм ра нозкупмвмгм 
(могаліжауіилмгм) таоакрдоу [7, п. 7-
8].  

Такзк фзлмк, гмпнмгаопщкм-
ноавмва вігнмвігайщліпрщ оіжлзкз 
лаукмвуякз взжлафаєрщпя і як кдрмгз 
внйзву ла дкмлмкіфлі ілрдодпз, і як 
кдталіжк ндодкйагдлля лдпнозярйз-
взт лапйігків, і, вйаплд, як пакд ла-
пралля узт пакзт лапйігків, мглак 
лавдгдлд вмфдвзгщ лд кмела вваеарз 
нмвлзкз і рмфлзкз таоакрдозпрзка-
кз галмгм взгу ыозгзфлмї вігнмвіга-
йщлмпрі.    

Так, ла гукку Н. М. Шдвфдлкм, 
гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщ-
ліпрщ омжукієрщпя як жапрмпувалля 
гмпнмгаопщкзт палкуіи, цм жгіиплы-
єрщпя жа гмнмкмгмы гдоеавлмгм ноз-
купу і взоаеаєрщпя в пупнійщлмку 
мпугі взллмгм ноавмнмоухлзка і нм-
кйагдллі ла лщмгм гмгаркмвзт мбря-
едлщ каилмвмгм таоакрдоу абм нмжба-
вйдллі имгм пуб’єкрзвлмгм ноава [8, 
п. 179]. 

Тмбрм мглієы ж гмймвлзт мжлак 
гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщ-
лмпрі, цм гмжвмйяє вігкдеуварз її віг 
ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі, які кмеурщ жапрмпмвуварзпя жа 
вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм ноавмнм-
оухдлля, є рд, цм вмла одайіжуєрщпя у 
смокі гмпнмгаопщкмї палкуії (ндвлмгм 
її взгу).  

Вйаплд, взжлафдлля гмпнмгаопщ-
км-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі фдодж 
нмлярря гмпнмгаопщкзт палкуіи є нм-
хзодлзк.  

В ыозгзфліи йірдоаруоі нмлярря 
палкуіи омжгйягаєрщпя у оіжлзт апнд-
крат. Пдодгмвпік палкуія є дйдкдл-
рмк ймгіфлмї проукруоз лмокз [9, 
п. 317] абм е омжгйягаєрщпя як пакмп-
ріила мтмомлла лмока [10, п. 172]. 
Ражмк ж рзк, в ілхмку апндкрі палк-
уія взпрунає як кіоа, смока фз жапіб 
гмпнмгаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщ-
лмпрі. Вмглмфап нмлярря палкуії жа-
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прмпмвуєрщпя як ноавммтмомллзи жа-
піб, лдгарзвлі ра лдбаеалі лапйігкз 
каилмвм-могаліжауіилмгм таоакрдоу, 
рмбрм взпрунаырщ кіомы внйзву ла 
бмоелзка [11, п. 3]. Такзк фзлмк, як 
оджыкує О. А. Заяолзи, палкуія – уд 
вігмбоаедла у лмокат жакмлу фз укм-
ват гмгмвмоу кіоа каилмвм-
могаліжауіилмгм внйзву ла дкмлмкіфлі 
ілрдодпз нмоухлзка, цм взявйяєрщпя 
в упралмвйдліи смокі ра впрунає в 
гіы ніпйя вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм 
ноавмнмоухдлля [12, п. 419]. Поз 
ущмку, ла прагії взлзклдлля гмпнм-
гаопщкзт ноавмвіглмпзл гмпнмгаопщка 
палкуія, лд вроафаыфз жв’яжку ж іл-
прзрурмк гмпнмгаопщкм-ноавмвмї віг-
нмвігайщлмпрі, мглмфаплм ндодрвмоы-
єрщпя ла ноавмвзи жапіб внйзву ла 
дкмлмкіфлі ілрдодпз прмоіл гмпнмгао-
пщкмгм жмбмв’яжалля [12, п. 423]. 

Гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвіга-
йщліпрщ, як лагмймхував акагдкік 
В. К. Макурмв, уд ндодрдонйывалля 
(абм лдпдлля) гмпнмгаопщкзк могалмк 
лдпнозярйзвзт дкмлмкіфлзт лапйіг-
ків бджнмпдодглщм в оджуйщрарі жапрм-
пувалля гм лщмгм ндодгбафдлзт жакм-
лмк палкуіи (кіо вігнмвігайщлмпрі) 
дкмлмкіфлмгм таоакрдоу [13, п. 90].   

Л. В. Мійіккм вкажує, цм гмпнм-
гаопщкм-ноавмва вігнмвігайщліпрщ, 
взтмгяфз ж її мжлак ра номудгуоз 
жапрмпувалля, жа смокмы є ыозгзф-
лмы, а жа жкіпрмк – дкмлмкіфлмы, і 
жапрмпмвуєрщпя у смокі ндвлмї пзпрд-
кз каилмвзт (дкмлмкіфлзт) палкуіи, 
ндодгбафдлзт абм гмжвмйдлзт лмока-
кз гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва, і 
нмйягає у пвмєоігліи одакуії гдоеавз 
ла ноавмнмоухдлля, цм вфзлдлі уфа-
плзкакз гмпнмгаопщкзт віглмпзл жа 
нмоухдлля гмгмвіолзт ра/абм нмжа-
гмгмвіолзт жмбмв’яжалщ, і жа якд жакм-
лмк фз гмгмвмомк ндодгбафдлм жапрм-
пувалля палкуіи у впралмвйдлмку 
нмоягку жа вігнмвіглмы номудгуомы 
[14, п. 148-149]. 

В уіймку, кмейзвм нмгмгзрзпщ ж 
рзк, цм пакд взг палкуії (її дкмлмкі-
флзи таоакрдо) мбукмвйыє взг ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі – гмпнмгао-
пщкм-ноавмвмї абм ілхмї, яка жапрмпм-
вуєрщпя жа вфзлдлля гмпнмгаопщкмгм 

ноавмнмоухдлля. Міе рзк, нодгправ-
йяєрщпя гмуійщлзк ракме взмкодкзрз 
и гмгаркмві мжлакз гмпнмгаопщкм-
ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі, а пакд: 1) 
її кмлкодрлзи омжкіо, пнмпіб жапрмпу-
валля кмед взжлафарзпя в гмгмвіо-
лмку нмоягку, коік взнагків, ноякм 
жакоінйдлзт у жакмлат; 2) жапрмпмву-
єрщпя гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля – 
сіжзфлмї мпмбз-нігнозєкуя, ыозгзф-
лмї мпмбз (цм лд вйапрзвм гйя ілхзт 
взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, які 
лмпярщ ндопмлісікмвалзи ра ілгзві-
гуайщлзи таоакрдо); 3) пуб’єкрмк 
жапрмпувалля в жайделмпрі віг взгу 
гмпнмгаопщкмї палкуії кмед бурз 
мгзл іж пуб’єкрів гмпнмгаопщкзт ноа-
вмвіглмпзл, взжлафдлзт у пр. 2 ГК 
Укоаїлз [2], рмбрм пуб’єкрз гмпнмга-
оывалля, пнмезвафі, могалз гдоеав-
лмї вйагз ра могалз кіпудвмгм пакмв-
оягувалля, лагійдлі гмпнмгаопщкмы 
кмкндрдлуієы, а ракме гомкагялз, 
гомкагпщкі ра ілхі могаліжауії, які 
взпрунаырщ жаплмвлзкакз пуб’єкрів 
гмпнмгаоывалля фз жгіиплыырщ цмгм 
лзт могаліжауіилм-гмпнмгаопщкі нмв-
лмваедлля ла мплмві віглмпзл вйап-
лмпрі.  

Віграк, ж уоатувалляк взцдлавд-
гдлзт мжлак гмпнмгаопщкм-ноавмву 
вігнмвігайщліпрщ кмела взжлафзрз як 
взг ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, цм 
жапрмпмвуєрщпя гм уфаплзків гмпнм-
гаопщкзт ноавмвіглмпзл у взнагку 
вфзлдлля лзкз гмпнмгаопщкмгм ноа-
вмнмоухдлля, ра взоаеаєрщпя у смо-
кі лакйагдлля гмпнмгаопщкмї палкуії 
(нмкйагдлля гмгаркмвмгм сілалпмвм-
гм жмбмв’яжалля абм нмжбавйдлля ндв-
лмгм пуб’єкрзвлмгм ноава) у нмоягку 
ра мбпяжі, взжлафдлмку у жакмлі абм 
гмпнмгаопщкмку гмгмвмоі. 

Сакд ла прагії одайіжауії гмпнм-
гаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі 
палкуія взфдонує пвмы гіы, а ноавм-
нмоухлзк нозрягуєрщпя гм вігнмві-
гайщлмпрі. Такзк фзлмк, гмпнмгаопщ-
км-ноавмва вігнмвігайщліпрщ як кіоа, 
смока і ноавмвзи жапіб внйзву ла 
дкмлмкіфлі ілрдодпз уфаплзка гмпнм-
гаопщкзт віглмпзл, цм вфзлзв ноавм-
нмоухдлля, є пакмпріилзк лаукмвзк 
нмлярряк, псмокмвалзк ла мплмві 
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жагайщлзт мжлак ыозгзфлмї вігнмві-
гайщлмпрі, взомбйдлзт рдмоієы ноава. 
Оглак, ноз ущмку нігкодпйыыфз її 
ваейзву омйщ і вдйзкд жлафдлля, 
О. А. Заяолзи жауваеує, цм пакд 
гмпнмгаопщкм-ноавмва вігнмвігайщ-
ліпрщ нмкйзкала жанмбігарз гмпнмгао-
пщкзк ноавмнмоухдлляк у кдталіжкі 
ноавмвмгм одгуйывалля, жабджндфува-
рз лайделу могаліжауіы ра уноавйіл-
ля гмпнмгаопщкмы гіяйщліпры [12, 
п. 424]. 

Щд мглзк взгмк ыозгзфлмї віг-
нмвігайщлмпрі жа нмоухдлля нмоягку 
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів (жм-
кодка, жа їт лдуійщмвд взкмозпралля, 
жа нмоухдлля нмоягку взкмозпралля 
рмцм) є сілалпмвм-ноавмва вігнмві-
гайщліпрщ, яка кмед жапрмпмвуварзпя 
у рмку фзпйі гм пуб’єкрів гмпнмгаоы-
валля. 

Пмоухдлля быгедрлмгм жакмлм-
гавпрва взжлафаырщпя пр. 116 БК 
Укоаїлз [15]. Алайіжуыфз таоакрдо 
нмоухдлщ, кмела жомбзрз взплмвмк, 
цм пуб’єкракз вігнмвігайщлмпрі лаи-
фапріхд праырщ быгедрлі упралмвз, 
ілхі омжнмояглзкз быгедрлзт кмх-
рів. Щм прмпуєрщпя пуб’єкрів гмпнмга-
оывалля, рм гм лзт ракме кмеурщ 
жапрмпмвуварзпя жатмгз сілалпмвм-
ноавмвмгм таоакрдоу, як ноавзйм, жа 
нмоухдлля нозлузну уійщмвмгм вз-
кмозпралля кмхрів, лдгмрозкалля 
взкмг вдгдлля бутгайрдопщкмгм мбйі-
ку ра жвірлмпрі рмцм. Так, ланозкйаг, 
цмгм лагалля пубвдлуіи ла взкмлал-
ля ілвдпрзуіилзт номдкрів, рм вігнм-
віглм гм н. 4 ф. 1 пр. 105 БК Укоаїлз 
[15], нозлузн уійщмвмгм взкмозпрал-
ля кмхрів мжлафає, цм пубвдлуія вз-
кмозпрмвуєрщпя взкйыфлм ла кдру, 
взжлафдлу її лагавафдк, ж уоатувал-
ляк номглмжлзт ра номгоаклзт гмку-
кдлрів дкмлмкіфлмгм ра пмуіайщлмгм 
омжвзрку коаїлз і вігнмвіглмї рдозрм-
оії, номглмжу кіпудвмгм быгедру. Поз 
ущмку, пйіг жауваезрз, цм пубвдлуії 
ла взкмлалля ілвдпрзуіилзт номдкрів 
лагаырщпя ж гдоеавлмгм быгедру 
кіпудвзк быгедрак ж уоатувалляк 
ндвлзт мплмвлзт жапаг, жмкодка дкм-
лмкіфлмї дсдкрзвлмпрі гмпяглдлля 
уійди ілвдпрзуіилмгм номдкру іж жайу-

фдлляк кілікайщлмгм мбпягу быгедр-
лзт кмхрів ла взкмлалля ілвдпрзуіи-
лзт номдкрів (н. 1 ф. 2 пр. 105 БК 
Укоаїлз [15]).  

За нмоухдлля быгедрлмгм жакм-
лмгавпрва вігнмвіглм гм пр. 117 БК 
Укоаїлз [15] гм уфаплзків быгедрлм-
гм номудпу кмеурщ жапрмпмвуварзпя 
ракі жатмгз внйзву: 1) нмндодгедлля 
ном лдлайделд взкмлалля быгедрлм-
гм жакмлмгавпрва ж взкмгмы цмгм 
упулдлля нмоухдлля быгедрлмгм 
жакмлмгавпрва; 2) жунзлдлля мндоа-
уіи ж быгедрлзкз кмхракз; 3) ноз-
жунзлдлля быгедрлзт апзглувалщ 
(ла промк віг мглмгм гм рощмт кіпя-
уів); 4) жкдлхдлля быгедрлзт апзг-
лувалщ; 5) нмвдолдлля быгедрлзт 
кмхрів гм вігнмвіглмгм быгедру рм-
цм.  

В лаукмвіи йірдоаруоі алайіжу-
ырщпя взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщ-
лмпрі, цм жапрмпмвуырщпя гм пуб’єкрів 
нубйіфлзт (гдоеавлзт) жакунівдйщ 
[16, п. 10]. Поз ущмку, гмвдгдлм, цм 
фіркд, лдутзйщлд гмрозкалля лмок 
гдоеавмжакунівдйщлмгм жакмлмгавпр-
ва, ж-нмкіе ілхмгм, ракме пнозярзкд 
дсдкрзвлмку взкмозпраллы гдоеав-
лзт кмхрів, унмоягкуваллы гмпнм-
гаопщкзт жв’яжків і віглмпзл кіе 
пуб’єкракз гмпнмгаоывалля в пзпрдкі 
гдоеавлзт жакунівдйщ, гмпяглдллы 
лаивзцмгм ілрдодпу уфаплзків і омж-
взрку кмлкуодлрлмгм пдодгмвзца ла 
гдоеавмжакунівдйщлмку озлку.   

Окодкм пйіг взгійзрз агкіліпр-
оарзвлу вігнмвігайщліпрщ жа нмоу-
хдлля жакмлмгавпрва ном жакунівйі 
(пр. 164-14 КУнАП [17]), якд кмед 
бурз взоаедлд у ракзт гіят, як жгіи-
плдлля жакунівйі рмваоів, омбір і нмп-
йуг бдж жапрмпувалля взжлафдлзт жа-
кмлмгавпрвмк номудгуо жакунівдйщ; 
муілка номнмжзуіи кмлкуоплзт рмогів 
(квайісікауіилзт номнмжзуіи), рдл-
гдолзт номнмжзуіи лд жа козрдоіякз 
ра кдрмгзкмы муілкз гйя взжлафдлля 
лаикоацмї номнмжзуії кмлкуоплзт 
рмогів (квайісікауіилмї номнмжзуії), 
рдлгдолмї номнмжзуії, цм кіпрзрщпя в 
гмкукдлрауії кмлкуоплзт рмогів 
(квайісікауіиліи гмкукдлрауії), рдл-
гдоліи гмкукдлрауії; укйагдлля ж 
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уфаплзкмк, якзи прав ндодкмеудк 
рмогів, гмгмвмоу ном жакунівйы жа 
уілакз і мбпягакз, цм лд вігнмвіга-
ырщ взкмгак гмкукдлрауії кмлкуоп-
лзт рмогів (квайісікауіилмї гмкукдл-
рауії), рдлгдолмї гмкукдлрауії; лд-
мнозйыглдлля абм нмоухдлля нм-
оягку мнозйыглдлля ілсмокауії ном 
жакунівйі вігнмвіглм гм взкмг жакм-
лмгавпрва; лдлагалля ілсмокауії, 
гмкукдлрів ра кардоіайів у взнагкат, 
ндодгбафдлзт жакмлмк. Суб’єкрмк 
агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа 
взцдлавдгдлі ноавмнмоухдлля кмед 
бурз пйуебмва (нмпагмва), унмвлм-
ваедла мпмба. 

Фатівуі-ноакрзкз уійкмк пйухлм 
жвдораырщ увагу, цм в лмвіи одгакуії 
праррі ндодгбафдлзи взкйыфлзи нд-
одйік пкйагів ноавмнмоухдлщ, жа вфз-
лдлля якзт нмпагмві мпмбз кмлром-
йыыфмгм могалу карзкурщ ноавм 
пкйагарз агкіліпроарзвлзи номрмкмй. 
Змкодка гіыфа одгакуія фапрзлз 
ндохмї праррі 164-14 КУнАП лд кіп-
рзрщ пймвмпнмйуфдлля «в рмку фзп-
йі», лаявліпрщ якмгм гмжвмйяйа нмпа-
гмвзк мпмбак кмлромйыыфмгм могалу 
пкйагарз агкіліпроарзвлі номрмкмйз 
лд рійщкз в оажі лаявлмпрі пкйагів 
ноавмнмоухдлщ, ндодйіфдлзт у гзпнм-
жзуії фапрзлз ндохмї праррі 164-14 
КУнАП (у нмндодгліи одгакуії), а и 
в ілхзт взнагкат жапрмпувалля ном-
удгуо жакунівйі ж нмоухдлляк жакм-
лмгавпрва ном жгіиплдлля жакунівйі 
рмваоів, омбір і нмпйуг [18, c. 121]. 

Поз ущмку, гдякі лаукмвуі, вз-
вфаыфз номбйдку дсдкрзвлмпрі жа-
прмпувалля агкіліпроарзвлмї вігнмві-
гайщлмпрі гм нмпагмвзт мпіб ра ілхзт 
ноауівлзків пуб’єкрів гмпнмгаоывал-
ля, вкажуырщ ла рд, цм ла ноакрзуі 
агкіліпроарзвлі палкуії лакйагаырщпя 
пугакз вкоаи оігкм, нмоівлялм ж кі-
йщкіпры взнагків взявйдлля вігнмві-
глзт нмоухдлщ. Оглієы іж нозфзл 
ракмї пзруауії, ла гукку Т. І. Швзг-
кмї, є кайі промкз, номрягмк якзт гм 
мпмбз кмед бурз жапрмпмвала агкілі-
проарзвла вігнмвігайщліпрщ. У жв’яжку 
ж узк номнмлуєрщпя влдпрз жкілз гм 
жакмлмгавпрва прмпмвлм промків ра 
нмоягку нозряглдлля гм агкіліпроа-

рзвлмї вігнмвігайщлмпрі жа ноавмнм-
оухдлля в псдоі гмпнмгаопщкмї гія-
йщлмпрі [19, п. 155]. Сйіг нігрозкарз 
лавдгдлу номнмжзуіы, яка взгаєрщпя 
пйухлмы, мпмбйзвм ж мгйягу ла нмрм-
флу жавалраедліпрщ пугів, які нм сак-
ру лд вкйагаырщпя у промкз жапрмпу-
валля агкіліпроарзвлмї вігнмвігайщ-
лмпрі, взжлафдлі в КУнАП [17]. 

У псдоі взкмозпралля гдоеавлзт 
кмхрів козкілайщла вігнмвігайщліпрщ 
ндодгбафдла жа лдуійщмвд взкмозп-
ралля быгедрлзт кмхрів, жгіиплдлля 
взгарків быгедру фз лагалля кодгз-
рів ж быгедру бдж впралмвйдлзт бы-
гедрлзт нозжлафдлщ абм ж їт ндодвз-
цдлляк, якцм нодгкдрмк ракзт гіи 
буйз быгедрлі кмхрз у вдйзкзт абм 
в мпмбйзвм вдйзкзт омжкіоат (пр. 210 
КК Укоаїлз [20]); взгалля лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів, цм жкдлхуырщ 
лагтмгедлля быгедру абм жбійщху-
ырщ взроарз быгедру впундодф жакм-
лу, якцм нодгкдрмк ракзт гіи буйз 
быгедрлі кмхрз у вдйзкзт абм в 
мпмбйзвм вдйзкзт омжкіоат (пр. 211 
КК Укоаїлз [20]) рмцм. Поз ущмку, у 
нозкіруі гм пр. 210 КК Укоаїлз [20] 
вкажалм, цм гм быгедрлзт кмхрів 
лайдеарщ кмхрз, цм вкйыфаырщпя гм 
гдоеавлмгм быгедру і кіпудвзт бы-
гедрів лджайделм віг гедодйа їт см-
окувалля. Вдйзкзк омжкіомк быгед-
рлзт кмхрів вваеаєрщпя пука, цм в 
рзпяфу і бійщхд оажів ндодвзцує лд-
мнмгаркмвувалзи кілікук гмтмгів 
гомкагял, а мпмбйзвм вдйзкзк – як-
цм рака пука в роз рзпяфі і бійщхд 
оажів ндодвзцує лдмнмгаркмвувалзи 
кілікук гмтмгів гомкагял. Такзк 
фзлмк, гмймвлзк козрдоієк вігкдеу-
валля козкілайщлмї віг агкіліпроарз-
влмї ра ілхзт взгів ыозгзфлмї вігнм-
вігайщлмпрі у уіи псдоі є мбпяг жанм-
гіялмї хкмгз, рмбрм сакрзфлм пдоим-
жліпрщ хкігйзвзт лапйігків вфзлдлм-
гм гіялля. 

У нігпукку, жа оджуйщраракз ном-
вдгдлмгм гмпйігедлля кмела псмо-
куйыварз лапрунлі ужагайщлыыфі 
взплмвкз. Змкодка, іж номвдгдлмгм 
взцд алайіжу кмела нмбафзрз, цм жа 
нмоухдлля нмоягку взкмозпралля 
гдоеавлзт кмхрів взллі мпмбз км-
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еурщ бурз нозряглурі гм оіжлзт взгів 
ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, у жв’яжку 
ж фзк взлзкає нмродба у вігкдеу-
валлі гмпнмгаопщкм-ноавмвмї віг іл-
хзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлм-
прі. Такд омжкдеувалля нодгправйя-
єрщпя лдмбтіглзк жгіиплыварз жа ла-
прунлзкз козрдоіякз, а пакд: таоак-
рдо ноавмнмоухдлля (жкіпр номрз-
ноавлмгм гіялля, имгм ряекіпрщ); 
пуб’єкр имгм вфзлдлля (пуб’єкр гмп-
нмгаоывалля); ноавмві лмокз, якзкз 
одгуйыєрщпя вігнмвігайщліпрщ жа имгм 
вфзлдлля. Дйя вігкдеувалля гмпнм-
гаопщкм-ноавмвзт ноавмнмоухдлщ у 
гмпйігеуваліи псдоі віг ілхзт ноа-
вмнмоухдлщ, нмв’яжалзт іж взкмозп-
ралляк гдоеавлзт кмхрів пуб’єкракз 
гмпнмгаоывалля, номнмлуєрщпя жакоі-
нзрз у жакмлмгавфзт (жмкодка, у За-
кмлі Укоаїлз «Пом нубйіфлі жакунів-
йі» [21], Закмлі Укоаїлз «Пом гдоеа-

влу гмнмкмгу пуб’єкрак гмпнмгаоы-
валля» [22]) ра ілхзт акрат нмйм-
едлля цмгм ноавмвзт жапаг гмпнм-
гаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі у 
вігнмвіглзт жмбмв’яжаллят. Подгпра-
вйяєрщпя, цм омжвзрмк смок гмпнм-
гаопщкм-ноавмвмї вігнмвігайщлмпрі жа 
вфзлдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі 
жабджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозп-
ралля гдоеавлзт кмхрів ндодгбафає 
водгуйывалля нзралщ цмгм номудгу-
оз, нігправ ра укмв жапрмпувалля гмп-
нмгаопщкзт палкуіи, а ракме 
мбмв’яжкмвд урмфлдлля козрдоіїв омж-
кдеувалля гмпнмгаопщкзт ноавмнм-
оухдлщ, які вфзляырщпя у псдоі жа-
бджндфдлля дсдкрзвлмгм взкмозпрал-
ля гдоеавлзт кмхрів, віг ілхзт вз-
гів ноавмнмоухдлщ у уіи пакіи псдоі 
(ндодгмвпік, віг агкіліпроарзвлзт, 
сілалпмвзт). 
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Пдроулдлкм Я. В. Юозгзфла вігнмвігайщліпрщ пуб’єкрів гмпнмгаоювалля жа 

ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів 
У праррі мтаоакрдозжмвалм взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмга-

оывалля жа ноавмнмоухдлля у псдоі взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів. Дмпйігедлм 
взгз ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, нігправз її жапрмпувалля гм пуб’єкрів гмпнмгаоы-
валля жа ноавмнмоухдлля в гмпйігеуваліи псдоі; взявйдлі козрдоії омжкдеувалля 
оіжлзт взгів ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі. Взжлафдлм ланоякз омжвзрку смок ыозгз-
флмї вігнмвігайщлмпрі пуб’єкрів гмпнмгаоывалля жа вфзлдлля ноавмнмоухдлщ у псдоі 
взкмозпралля гдоеавлзт кмхрів. 

Кйюфмві пймва: ыозгзфла вігнмвігайщліпрщ, пуб’єкр гмпнмгаоывалля, взкмозп-
ралля гдоеавлзт кмхрів. 

 
 
Пдроулдлкм Я. В. Юозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа 

ноавмлаоухдлзя в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв 
В прарщд мтаоакрдозжмвалш взгш ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз пубчдкрмв тм-

жяипрвмвалзя жа ноавмлаоухдлзя в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв. 
Иппйдгмвалш взгш ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз, мплмвалзя дд нозкдлдлзя к пубч-
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дкрак тмжяипрвмвалзя жа ноавмлаоухдлзя в зппйдгудкми псдод; вшявйдлш козрдозз 
оажгоалзфдлзя оажйзфлшт взгмв ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз. Онодгдйдлш ланоав-
йдлзя оажвзрзя смок ыозгзфдпкми мрвдрпрвдллмпрз пубчдкрмв тмжяипрвмвалзя жа 
пмвдохдлзд ноавмлаоухдлзи в псдод зпнмйщжмвалзя гмпугаопрвдллшт подгпрв. 

Кйюфдвшд пймва: ыозгзфдпкая мрвдрпрвдллмпрщ, пубчдкр тмжяипрвмвалзя, зпнм-
йщжмвалзд гмпугаопрвдллшт подгпрв. 

 
 
Petrunenko Ia. The legal responsibility of economic entities for offenses in the 

sphere of using public funds 
The article describes the types of legal responsibility of economic entities for offenses 

in the sphere of use of public funds. The types of legal responsibility, the grounds for its 
application to economic entities for offenses in the investigated sphere are investigated; 
the criteria of differentiation of different kinds of legal responsibility are revealed. The 
directions of development of forms of legal responsibility of economic entities for 
committing offenses in the sphere of using public funds are determined. 
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