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УДК 349.42 
 

Юридична природа майнового паю 
як об’єкта аграрних правовідносин 

 
Маилмвзи наи є мпмбйзвзк 

мб’єкрмк агоаолзт ноавмвіглмпзл ра 
є таоакрдолзк гйя гвмт взгів 
пуб’єкрів агоаолмгм нігнозєклзурва 
– кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кзт нігнозєкпрв ра пійщпщкмгмпнм-
гао-пщкзт кммндоарзвів. Пмлярря 
каилмвмгм наы агоаолд жакмлмгавпр-
вм лд кіпрзрщ. Вігнмвіглм гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом кммндоауіы» віг 10 
йзнля 2003 о. наи – уд каилмвзи 
нмвмомрлзи влдпмк фйдла (апмуіим-
валмгм фйдла) кммндоарзву у првм-
одлля ра омжвзрмк кммндоарзву, 
якзи жгіиплыєрщпя хйятмк ндодгафі 
кммндоарзву каила, в рмку фзпйі 
гомхди, каилмвзт ноав, а ракме жд-
кдйщлмї гійялкз. 

В агоаолмку жакмлмгавпрві пунд-
одфйзвм взжлафдлм ноавмву нозомгу 
каилмвмгм наы. З мглмгм бмку, каи-
лмвзи наи взжлаєрщпя фзллзк жакм-
лмгавпрвмк як мб’єкр абпмйырлзт 
ноавмвіглмпзл. Так, жгіглм пр. 9 За-
кмлу Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» віг 
14 йырмгм 1992 о. каилмвзи наи є 
вйапліпрщ фйдлів нігнозєкпрва. Чйд-
лз кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгао-

пщкмгм нігнозєкпрва взжлаырщпя 
ракме пніввйаплзкакз каила галмгм 
нігнозєкпрва в фапрзлі каила, яку 
вмлз мгдоеуырщ у оажі взтмгу іж 
нігнозєкпрва, рмбрм в омжкіоі каи-
лмвмгм наы. Вмглмфап фзллд жакмлм-
гавпрвм нмжбавйяє вйаплзків каилм-
вмгм наы мглмгм іж лаибійщх таоак-
рдолзт гйя ноава вйаплмпрі ноавм-
кмфлмпрди – ноава омжнмоягедлля 
каилмвзк наєк, мпкійщкз ноавм омж-
нмоягедлля пвмїк каилмвзк наєк жа 
вйаплзк омжпугмк фйдл нігнозєкпр-
ва лабуває йзхд ніпйя нознзлдлля 
фйдлпрва в нігнозєкпрві. Така рдл-
гдлуія таоакрдола і гйя Закмлу 
Укоаїлз «Пом пійщпщкмгмпнмгаопщку 
кммндоауіы» в одгакуії віг 20 йзпрм-
нага 2012 о., омжгій V якмгм кає ла-
жву «Поавм вйаплмпрі ла наи», ноз 
ущмку наи нмвдораєрщпя фйдлмві км-
мндоарзву в ларуоі йзхд у оажі вз-
тмгу іж нігнозєкпрва (пр. 16). 

В агоаолм-ноавмвіи лаууі Укоаї-
лз номбйдкз ноавмвмї нозомгз каи-
лмвмгм наы ра ноава ла каилмвзи 
наи фйдлів лдгдоеавлзт пійщпщкмгм-
пнмгаопщкзт нігнозєкпрв гмпйігеу-
ырщ О. В. Гасуомва, В. Ф. Жаодлкм, 
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В. М. Єокмйдлкм, В. І. Сдкфзк, 
А. М. Срарівка, В. Ю. Уокдвзф ра 
ілхі вфдлі. Сномбу взжлафзрз ноавм-
ву нозомгу каилмвмгм наы ра ноава 
ла каилмвзи наи фйдлів кмйзхліт 
кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
нігнозєкпрв жомбйдлм в гзпдорауіи-
лмку гмпйігедллі О. І. Хмомхдвпщ-
кмї («Поавмві апндкрз наывалля 
каила кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт нігнозєкпрв в Укоаїлі», 
2019). Вмглмфап, нмоівляйщлм-
ноавмвд гмпйігедлля ноавмвмї ноз-
омгз каилмвзт наїв фйдлів кмйдкрз-
влзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігноз-
єкпрв ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кмм-
ндоа-рзвів в гмкрозлі агоаолмгм 
ноава Укоаїлз лд номвмгзйзпщ. 

Мдрмы галмї праррі є ж’япувалля 
пнійщлзт ра вігкіллзт мжлак каилм-
вмгм наы як мпмбйзвмгм мб’єкра   
агоаолзт ноавмвіглмпзл в кмйдкрзв-
лзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігноз-
єкпрват ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
кммндоарзват, впралмвйдлля ноавм-
вмї нозомгз ноава ла каилмвзи     
наи ра пндузсікз имгм лабурря і    
одайіжауії жайделм віг взгу лдгдо-
еавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм ніг-
нозєкпрва. 

Дмпйігедлля ноавмвмї нозомгз 
каилмвмгм наы гає кмейзвіпрщ вз-
жлафзрз іпрмрлі мжлакз, які гмжвмйя-
ырщ вігкдеуварз имгм віг ілхзт нм-
лярщ, а пакд: 

а) каилмвзи наи лд іплує як 
мб’єкр кардоіайщлмгм пвіру гм кмкдл-
ру имгм взродбувалля в ларуоі, гом-
хат абм уіллзт нандоат. Так, Закмл 
Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд пійщпщкм-
гмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» (ф. 3 пр. 
9) ндодгбафає, цм гомкагялзл кмед 
мрозкарз каилмвзи наи ларуомы, 
гоіхкз абм уіллзкз нандоакз йзхд 
ноз нознзлдллі фйдлпрва в нігноз-
єкпрві. Вігнмвіглм гм пр. 16 Закмлу 
Укоаїлз «Пом пійщпщкмгмпнмгаопщку 
кммндоауіы» сіжзфла фз ыозгзфла 
мпмба, яка влдпйа пвіи каилмвзи наи 
у кммндоарзв у смокі ждкдйщлмї гі-
йялкз, мрозкує пвіи каилмвзи наи 
взкйыфлм у смокі ждкдйщлмї гійял-
кз, рмбрм в ларуоі (ла кіпудвмпрі) 
йзхд ніпйя взтмгу, взкйыфдлля ж 

кммндоарзву фз йіквігауії кммндоа-
рзву; 

б) каилмвзи наи іплує взкйыфлм 
у ваоріплмку взоажі. Так, жгіглм пр. 9 
Закмлу Укоаїлз «Пом кмйдкрзвлд 
пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм» 
гм пкйагу наимвмгм смлгу каила, 
якзи нігйягає омжнмгійу ла каилмві 
наї, вкйыфаєрщпя йзхд ваоріпрщ каи-
лмвзт уіллмпрди нігнозєкпрва; 

в) каилмвзи наи є мпмбйзвзк 
мб’єкрмк агоаолзт ноавмвіглмпзл, а 
пакд, як жажлафає В. Ю. Уокдвзф, 
влуроіхліт агоаолзт ноавмвіглмпзл 
[1]; 

г) ноавм ла каилмвзи наи є нігп-
равмы гйя лабурря ноава вйаплмпрі 
ла каилм, гомхі абм уіллі нандоз у 
оажі нознзлдлля фйдлпрва в кмйдк-
рзвлмку пійщпщкмгмпнмгаопщкмку 
нігнозєкпрві фз пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмку кммндоарзві. 

Вмглмфап лдмбтіглм жвдолурз 
увагу, цм нмоягмк смокувалля каи-
лмвзт наїв в кмйдкрзвлзт пійщпщкм-
гмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарз-
ват іпрмрлм вігоіжляєрщпя. Так, каи-
лмвзи наи фйдла кмйдкрзвлмгм пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва 
смокувавпя в оджуйщрарі омжнаывал-
ля каила кмйдкрзвлмї вйаплмпрі вка-
жалзт нігнозєкпрв вігнмвіглм гм 
нознзпів Закмлів Укоаїлз «Пом вйа-
пліпрщ» віг 7 йырмгм 1991 о. ра «Пом 
кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд 
нігнозєкпрвм», а ракме имгм омжкіо 
нігйягав урмфлдллы жгіглм іж взкм-
гакз Укажів Поджзгдлра Укоаїлз 
«Пом жатмгз цмгм жабджндфдлля жа-
тзпру каилмвзт ноав пдйял у номуд-
пі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа 
дкмлмкікз» віг 29 піфля 2001 о. ра 
«Пом гмгаркмві жатмгз цмгм нігвз-
цдлля оівля жатзпру каилмвзт ноав 
пійщпщкмгм лапдйдлля» віг 27 пдонля 
2002 о. 

Згіглм іж Закмлмк Укоаїлз «Пом 
кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд 
нігнозєкпрвм» гм наимвмгм смлгу 
каила жаоатмвувайапя ваоріпрщ мплм-
влзт взомблзфзт і мбмомрлзт жапм-
бів, првмодлзт жа оатулмк гіяйщлмпрі 
нігнозєкпрва, уіллі нандоз, акуії, 
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гомхі ра вігнмвігла фапрка віг уфапрі 
в гіяйщлмпрі ілхзт нігнозєкпрв і 
могаліжауіи. Дйя омжоатулку наим-
вмгм смлгу ваоріпрщ впіт акрзвів 
нігнозєкпрва жкдлхувайапя ла пуку 
бмогів, ла ваоріпрщ каила пмуіайщлмї 
псдоз, а ракме каила, цм лд нігйя-
гайм наываллы. Рмжкіо каилмвмгм 
наы фйдла кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгм-
пнмгаопщкмгм нігнозєкпрва жайдеав 
віг омжкіоу имгм роугмвмгм влдпку    
і взжлафавпя вігнмвіглм гм Мдрмгз-
кз взжлафдлля роугмвзт влдпків 
фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт нігнозєкпрв, у рмку фзпйі 
одмогаліжмвалзт, жарвдогедлмї лака-
жмк Міліпрдопрва агоаолмї нмйірзкз 
Укоаїлз віг 21 фдовля 2005 о. 
№ 274. 

Маилмвзи наи фйдла пійщпщкмгм-
пнмгаопщкмгм кммндоарзву смоку-
єрщпя ла мплмві имгм влдпків – наим-
вмгм влдпку, гмгаркмвмгм наимвмгм 
влдпку, кммндоарзвлзт взнйар ра 
взнйар ла наї, які лд взнйафуырщпя 
фйдлмві кммндоарзву, а нозєглуырщ-
пя гм имгм каилмвмгм наы. Вігнмвіг-
лм гм пр. 7 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пійщпщкмгмпнмгаопщку кммндоауіы» 
нмоягмк взжлафдлля омжкіоу наимвм-
гм влдпку кмелмгм фйдла кммндоарз-
ву взжлафаєрщпя номнмоуіилм гм им-
гм уфапрі у гмпнмгаопщкіи гіяйщлмпрі 
кммндоарзву вігнмвіглм гм жанйалм-
валмгм мбпягу і ваормпрі нмпйуг, цм 
лагаырщпя кммндоарзвмк. Апмуіим-
валі фйдлз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
мбпйугмвуыфмгм кммндоарзву жгіип-
лыырщ наимві влдпкз у омжкіоі, вз-
жлафдлмку прарурмк ущмгм кммндоа-
рзву. У пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом 
кммндоауіы» ндодгбафдлм, цм наи 
кмелмгм фйдла кммндоарзву смоку-
єрщпя жа оатулмк оажмвмгм влдпку абм 
фапрмк номрягмк ндвлмгм ндоімгу. 
Маилмві влдпкз муілыырщпя у гом-
хмвіи смокі. Рмжкіо наы фйдла кмм-
ндоарзву жайдезрщ віг сакрзфлмгм 
имгм влдпку гм наимвмгм смлгу. Паї, 
в рмку фзпйі одждовлмгм і пндуіайщ-
лмгм смлгів, є ндопмлісікмвалзкз і 
у пукі взжлафаырщ жагайщлу фапрку 
кмелмгм фйдла кммндоарзву у каилі 
кммндоарзву. 

Оред, каилмвзи наи як мпмбйз-
взи мб’єкр агоаолзт ноавмвіглмпзл – 
уд муілдла у гомхмвмку взоажі фап-
рзла лайделмгм ла ноаві вйаплмпрі 
каила кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм нігнозєкпрва фз пійщпщкм-
гмпнмгаопщкмгм кммндоарзву, яка 
взжлафає гмйы уфапрі фйдла нігноз-
єкпрва в наимвмку смлгі каила ніг-
нозєкпрва, жайделу віг имгм роугм-
вмгм влдпку (гйя кмйдкрзвлзт пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв) фз 
каилмвмгм/гомхмвмгм влдпку (гйя 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзвів) 
і кмед бурз в упралмвйдлмку фзл-
лзк жакмлмгавпрвмк нмоягку взрод-
бувала в ларуоі, гомхат абм уіллзт 
нандоат у оажі нознзлдлля віглмпзл 
фйдлпрва. 

Поавм ла каилмвзи наи кмела 
омжгйягарз в мб’єкрзвлмку ра 
пуб’єкрзвлмку омжукіллі. В мб’єк-
рзвлмку омжукіллі ноавм ла каилм-
взи наи пралмвйярщ лмокз фзллмгм 
жакмлмгавпрва Укоаїлз, які взжлафа-
ырщ кдталіжк лабурря ра одайіжауії 
ущмгм ноава. В пуб’єкрзвлмку омжу-
кіллі ноавм ла каилмвзи наи вкйы-
фає в пдбд жгарліпрщ ндвлмгм пуб’єкра 
лабурз ра одайіжуварз галд ноавм. 

Поавм ла каилмвзи наи пралм-
взрщ дйдкдлр пндуіайщлмї ноавмжгар-
лмпрі сіжзфлмї фз ыозгзфлмї мпмбз. 
Взлзклдлля ноава ла каилмвзи наи 
фзллд жакмлмгавпрвм Укоаїлз 
нмв’яжує іж лаявліпры ноава фйдлпрва 
мпмбз в лдгдоеавлмку пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмку нігнозєкпрві. Так, ла-
бурз ноавм ла каилмвзи наи в од-
жуйщрарі наывалля каила кмгйз йз-
хд гомкагялз – фйдлз кмйдкрзвлзт 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв 
ра мпмбз, жа якзк жбдоігаєрщпя ноавм 
фйдлпрва в ущмку нігнозєкпрві. Поа-
вм ла каилмвзи наи в пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмку кммндоарзві лабуваырщ 
сіжзфлі мпмбз (у взомблзфмку кмм-
ндоарзві) ра сіжзфлі і ыозгзфлі мпм-
бз (у мбпйугмвуыфмку кммндоарзві) 
ніпйя нозилярря їт гм фйдлів ракзт 
нігнозєкпрв ра влдпдлля лзкз наим-
вмгм влдпку. Поз ущмку вйаплзкмк 
впщмгм каила наимвмгм смлгу жайз-
хаєрщпя лдгдоеавлд пійщпщкмгмпнм-
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гаопщкд нігнозєкпрвм, якд пакмпріи-
лм жгіиплыє нмвлмваедлля вмймгіл-
ля, кмозпрувалля і омжнмоягедлля 
лайделзкз имку мб’єкракз ноава 
вйаплмпрі в мпмбі пвмїт прарурлзт 
могалів уноавйілля. 

Пігправакз лабурря ноава ла 
каилмвзи наи є ыозгзфлі сакрз, ж 
якзкз жакмл нмв’яжує взлзклдлля 
ноава ла каилмвзи наи. Дм ыозгзф-
лзт сакрів, які буйз нмв’яжалі іж 
мпмбйзвзкз ноавмвзкз мжлакакз 
мпмбз, яка нодрдлгувайа ла лабурря 
ноава ла каилмвзи наи в кмйдкрзв-
лмку пійщпщкмгмпнмгаопщкмку нігн-
озєкпрві, лайдеайз сакр фйдлпрва в 
лдгдоеавлмку пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмку нігнозєкпрві ра лаявліпрщ роу-
гмвмгм влдпку в кмйдкрзвлд каилм 
ракмгм пійщгмпннігнозєкпрва. Юоз-
гзфлзкз сакракз гйя лабурря ноава 
ла каилмвзи наи в пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмку кммндоарзві є сакр ноз-
илярря мпмбз гм пкйагу фйдлів ракм-
гм нігнозєкпрва ра влдпдлля лды 
наимвмгм влдпку в нмоягку, промкз 
ра омжкіоат, ндодгбафдлзт прарурмк 
кммндоарзву. Вмглмфап лдмбтіглм 
жвдолурз увагу, цм ноавм ла каилм-
взи наи кмед лабуварзпя у нмоягку 
пнагкувалля. Так, в жакмлмгавпрві 
жакоінйдлм кмейзвіпрщ ндодгарз 
каилмвзи наи у пнагцзлу вігнмвіг-
лм гм узвійщлмгм жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ра праруру нігнозєкпрва. 
Кмйм мпіб, які кмеурщ прарз пнагкм-
єкуякз ноава ла каилмвзи наи, в 
жакмлмгавпрві лд мбкдедлм. Упнаг-
кувалля ноава ла каилмвзи наи в 
кмйдкрзвлмку пійщпщкмгмпнмгаопщ-
кмку нігнозєкпрві фз пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмку кммндоарзві лд нмомгеує 
у пнагкмєкуя ноава фйдлпрва у ра-
кмку нігнозєкпрві, якд є мпмбзпрзк 
ноавмк і нознзлярщпя у жв’яжку іж 
пкдоры пнагкмгавуя. Такзк фзлмк, в 
фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз нд-
одгбафдлм гва пнмпмбз лабурря ноа-
ва ла каилмвзи наи – ндовіплзи 
пнмпіб, жа якзк ноавм ла каилмвзи 
наи взлзкає вндохд, лджайделм віг 
вмйі  нмндодглщмгм пуб’єкра галмгм 
ноава (наывалля каила кмйдкрзвлм-
гм пійщгмпннігнозєкпрва, нозилярря 

гм фйдлів пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
кммндоарзву ра влдпдлля наимвмгм 
влдпку) ра нмтіглзи пнмпіб лабурря 
ноава ла каилмвзи наи, жа якзк віг-
буваєрщпя ндодтіг уед іплуыфмгм 
ноава ла каилмвзи наи віг мглієї 
мпмбз гм ілхмї (пнагкувалля ноава 
ла каилмвзи наи). 

В агоаолм-ноавмвіи йірдоаруоі 
жупроіфаырщпя гва нігтмгз гм омжу-
кілля жкіпру ноава ла каилмвзи наи: 
а) мрмрмелдлля ноава ла каилмвзи 
наи іж ноавмк вйаплмпрі ра взжлалля 
имгм мб’єкрмк абпмйырлзт ноавмвіг-
лмпзл [2]; б) віглдпдлля ноава ла 
каилмвзи наи гм ноав жм-
бмв’яжайщлзт [3; 4]. Поавм ла каилм-
взи наи в пійщпщкмгмпнмгаопщкмку 
нігнозєкпрві є кмкнйдкплзк ноавмк 
ра вкйыфає лапрунлі ноавмкмфлмпрі 
пуб’єкра галмгм ноава: а) ноавм ла 
цмоіфлд лаоатувалля фапрзлз ноз-
бурку жайделм віг фапркз у наимвм-
ку смлгі каила фйдла кмйдкрзвлмгм 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпр-
ва фз пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммнд-
оарзву; б) ноавм мрозкарз каилмвзи 
наи ларуомы, гоіхкз абм уіллзкз 
нандоакз у взнагку нознзлдлля 
віглмпзл фйдлпрва. Хаоакрдо ноавм-
взт жв’яжків, які пкйагаырщпя кіе 
лдгдоеавлзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзк 
нігнозєкпрвмк ра пуб’єкракз ноава 
ла каилмвзи наи, гмжвмйяє взжлафз-
рз жкіпр ноава ла каилмвзи наи, 
якзк є взкмга пуб’єкра ноава ла 
каилмвзи наи цмгм цмоіфлмгм лаоа-
тувалля фапрзлз нозбурку в жайде-
лмпрі віг омжкіоу ущмгм наы ра цмгм 
взгійдлля каилмвмгм наы в ларуоі, 
гомхат ра уіллзт нандоат ноз ноз-
нзлдллі віглмпзл фйдлпрва в нмояг-
ку, взжлафдлмку фзллзк жакмлмгав-
првмк ра ймкайщлзкз лмокарзвлм-
ноавмвзкз акракз, а лдгдоеавлд 
пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм, 
в пвмы фдогу, лдпд мбмв’яжмк цмгм 
жагмвмйдлля ракзт взкмг. Наявліпрщ 
гвмт кмлкодрлм взжлафдлзт пуб’єк-
рів, мгзл ж якзт (унмвлмваедлзи 
пуб’єкр) лагійдлзи ноавакз взкмгз 
(цмгм лаоатувалля фапрзлз нозбур-
ку ра взгійдлля наы в ларуоі, гом-
хат абм уіллзт нандоат), а ла ілхм-
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гм пуб’єкра (жмбмв’яжалзи пуб’єкр) 
нмкйагдлм мбмв’яжмк жагмвмйдлля 
взкмг унмвлмваедлмгм пуб’єкра, гм-
жвмйяє жомбзрз взплмвмк, цм ноавм 
ла каилмвзи наи лабуваєрщпя і ода-
йіжуєрщпя у віглмплзт ноавмвіглм-
пзл, а лд абпмйырлзт. 

Такзк фзлмк, жа пвмїк жкіпрмк 
ноавм ла каилмвзи наи є ноавмк 
жмбмв’яжайщлмгм таоакрдоу, в пзйу 
якмгм мгла мпмба (лдгдоеавлд пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм) жм-
бмв’яжала вфзлзрз ла кмозпрщ ілхмї 
мпмбз (пуб’єкра ноава ла каилмвзи 
наи) ндвлі гії, як рм цмоіфлм лаоатм-
вуварз фапрзлу нозбурку в жайделм-
прі віг омжкіоу каилмвмгм наы ра 
взгійзрз каилмвзи наи в ларуоі, 
гомхат абм уіллзт нандоат ноз вз-
тмгі мпмбз іж нігнозєкпрва, а пуб’єкр 
ноава ла каилмвзи наи кає ноавм 
взкагарз взкмлалля пійщгмпннігноз-
єкпрвмк пвмїт мбмв’яжків. Зм-
бмв’яжайщлзи таоакрдо ноава ла 
каилмвзи наи нігрвдогеуєрщпя ра-
кме рзк, цм ноз йіквігауії нігноз-
єкпрва наї фйдлів нігнозєкпрва вз-
гаырщпя їк ларуомы абм гоіхкз фз 
уіллзкз нандоакз ніпйя жагмвмйдл-
ля нодрдлжіи кодгзрмоів. Тмбрм, ноа-
вм ла каилмвзи наи, як жм-
бмв’яжайщлд ноавм, жгіглм лмок фзл-
лмгм жакмлмгавпрва нігйягає одайіжа-
уії йзхд ніпйя жагмвмйдлля взкмг, 
цм взнйзваырщ іж ноава абпмйырлм-
гм (ноава вйаплмпрі рмцм). 

Окоік жкіпру, ноавм ла каилмвзи 
наи таоакрдозжуєрщпя йзхд имку 
вйапрзвзк мб’єкрмк, якзк є гії лд-
гдоеавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нігнозєкпрва (кмйдкрзвлмгм пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва фз 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм кммндоарз-
ву) цмгм лаоатувалля фапрзлз ноз-
бурку ла наи, а ракме цмгм взгійдл-
ля в ларуоі, гомхат абм уіллзт нанд-
оат каилмвмгм наы ноз нознзлдллі 
фйдлпщкзт ноавмвіглмпзл.  

Пігправз нознзлдлля ноава ла 
каилмвзи наи кмела кйапзсікуварз 
в жайделмпрі віг пвмбмгз вмйдвзяв-
йдлля пуб’єкра ноава ла каилмвзи 
наи ла роз взгз: а) нігправз, які 
жайдеарщ віг вмйдвзявйдлля пуб’єкра 

ноава ла каилмвзи наи (одайіжауія 
ноава ла каилмвзи наи хйятмк имгм 
взродбувалля в ларуоі, гомхат абм 
уіллзт нандоат); б) нігправз, які 
фапркмвм жайдеарщ віг вмйдвзявйдл-
ля пуб’єкра ноава ла каилмвзи наи 
(пнагкувалля ноава ла каилмвзи 
наи жа жанмвірмк); в) нігправз, які лд 
жайдеарщ віг вмйдвзявйдлля пуб’єкра 
ноава ла каилмвзи наи (пнагкувал-
ля ноава ла каилмвзи жа жакмлмк, 
нмгахдлля ноава ла каилмвзи наи    
у взнагку лдгмпрафі каила гйя    
жагмвмйдлля взкмгз пуб’єкра ущмгм 
ноава ніпйя жагмвмйдлля взкмг    
кодгзрмоів; лакйагдлля пряглдлля  
ла каилмвзи наи, ніпйя взгійдлля 
имгм в ларуоі, гомхат абм уіллзт 
нандоат, жа бмогакз пуб’єкра ноава 
ла каилмвзи наи). 

В агоаолмку жакмлмгавпрві 
Укоаїлз ндодгбафдлі оіжлі взкмгз 
цмгм нмпвігфдлля ноава ла каилм-
взи наи фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв ра 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзв-
вів. Помрягмк 1992-2001 омків 
мбмв’яжкмвмгм нмпвігфдлля ндвлзк 
гмкукдлрмк ноава ла каилмвзи наи 
фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнм-
гаопщкзт нігнозєкпрв лд буйм нд-
одгбафдлм. Мдрмгзфлзкз одкмкдл-
гауіякз нм нозварзжауії каила    
кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт 
нігнозєкпрв, які буйз птвайдлі    
Міліпрдопрвмк пійщпщкмгм гмпнмгаоп-
рва і номгмвмйщпрва Укоаїлз, Укоаї-
лпщкмы акагдкієы агоаолзт лаук 
2 емврля 1992 о., ндодгбафаймпя,   
цм ндовзллзи мбйік наїв кмед  
жгіиплыварзпя у одєпроат гвмт взгів: 
у наимвзт клзекат абм наимвзт нм-
пвігфдллят. Паимва клзека вігкоз-
вайапя ла кмелмгм фйдла кмйдкрзв-
лмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігноз-
єкпрва, взгавайапя имку ла оукз і 
буйа гмкукдлрмк, цм жапвігфував 
омжкіо ра гзлакіку имгм наы. Зоажмк 
наимвмї клзекз був лавдгдлзи у 
гмгаркат гм галмї нмпралмвз, вмглм-
фап нігнозєкпрвм кмгйм нозилярз 
ілху її смоку. Алайірзфлзи мбйік 
каилмвзт наїв буйм одкмкдлгмвалм 
вдпрз в Клзжі наїв фйдлів лдгдоеав-
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лмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігноз-
єкпрва. 

Вігпурліпрщ жакмлмгавфм водгу-
йщмвалмгм нмоягку нмпвігфдлля ноа-
ва ла каилмвзи наи ла ноакрзуі 
нозжвмгзйа гм жймвезвалщ ж бмку 
нмпагмвзт мпіб нігнозєкпрва ра нм-
оухдлля каилмвзт ноав имгм фйдлів. 
Тмку Укажмк Поджзгдлра Укоаїлз 
«Пом жатмгз цмгм жабджндфдлля жа-
тзпру каилмвзт ноав пдйял у номуд-
пі одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа 
дкмлмкікз» віг 29 піфля 2001 о. буйм 
жаномвагедлм гмкукдлрайщлд нмпві-
гфдлля ноава вйаплмпрі ла наї хйя-
тмк взгафі пвігмурв ном ноавм вйап-
лмпрі ла наи фйдла кмйдкрзвлмгм 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпр-
ва (каилмвзт пдорзсікарів). Фмока 
ракмгм Свігмурва буйа жарвдогедла 
нмпралмвмы Кабілдру Міліпроів 
Укоаїлз «Пом водгуйывалля нзралщ 
цмгм жабджндфдлля жатзпру каилм-
взт ноав пдйял у номудпі одсмоку-
валля агоаолмгм пдкрмоу дкмлмкікз» 
віг 28 йырмгм 2001 о. № 177. 

Вмглмфап мпмбйзвмпрі нмпвіг-
фдлля ноава ла каилмвзи наи фйдлів 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзвів 
в фзллмку жакмлмгавпрві Укоаїлз лд 
взжлафдлі. Тмку уі нзралля віглдпдлі 
гм ймкайщлмї лмокмрвмофмпрі ра вод-
гуйщмвуырщпя в прарурат фз ілхзт 
ймкайщлзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат жажлафдлзт кммндоарзвів. 

Як буйм жгагалм взцд, ноавм ла 
каилмвзи наи є кмкнйдкплзк ноа-
вмк, якд вкйыфає в пдбд гві ноавм-
кмфлмпрі – ноавм взкмгз цмоіфлмгм 
лаоатувалля фапркз нозбурку в жа-
йделмпрі віг фапркз у наимвмку см-
лгі ра ноавм взкмгз взгійдлля каи-
лмвмгм наы в ларуоі, гомхат абм 
уіллзт нандоат ноз взтмгі іж нігн-
озєкпрва. 

В жакмлмгавпрві лд впралмвйдлм 
пндуіайщлмгм кдталіжку одайіжауії 
пуб’єкрмк ноава ла каилмвзи наи 
ноавмкмфлмпрі цмоіфлмгм мрозкалля 
фапркз нозбурку, яка нознагає ла 
имгм каилмвзи наи. Закмл Укоаїлз 
«Пом кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгао-
пщкд нігнозєкпрвм» мбкдезвпя вка-
жівкмы ла рд, цм фйдлу нігнозєкпрва 

цмоіфлм лаоатмвуєрщпя фапрзла  
нозбурку жайделм віг фапркз у на-
имвмку смлгі, яку жа имгм баеалляк 
кмед бурз взнйафдлм абм жаоатмвалм 
у жбійщхдлля фапркз в наимвмку 
смлгі (пр. 9). Взоіхдлля впіт ілхзт 
нзралщ одайіжауії галмї ноавмкмфлм-
прі пуб’єкра ноава ла каилмвзи наи 
віглдпдлм гм ймкайщлмї ноавмрвмофм-
прі. 

Вігнмвіглм гм пр. 26 Закмлу 
Укоаїлз «Пом кммндоауіы» взнйарз 
ла наї –  уд взнйарз фапрзлз гмтмгу 
кммндоарзву ла наї фйдла ра апмуіим-
валмгм фйдла кммндоарзву. Рмжкіо 
взнйар ла наї впралмвйыєрщпя оі-
хдлляк жагайщлзт жбмоів фйдлів км-
мндоарзву ніпйя вігоатувалщ мбмв'я-
жкмвзт кмхрів ла смокувалля і нм-
нмвлдлля имгм смлгів. Взнйарз км-
еурщ жгіиплыварзпя у гомхмвіи см-
окі, рмваоакз, уіллзкз нандоакз, а 
ракме у смокі жбійщхдлля наы ра в 
ілхзт смокат, ндодгбафдлзт прару-
рмк кммндоарзву. Загайщла пука вз-
нйар ла наї лд кмед ндодвзцуварз 
20 вігпмрків гмтмгу, взжлафдлмгм гм 
омжнмгійу. 

Закмлмк Укоаїлз «Пом кмйдкрз-
влд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкп-
рвм» ндодгбафдлм, цм каилмвзи наи 
кмед упнагкмвуварзпщ вігнмвіглм гм 
узвійщлмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз 
ра праруру нігнозєкпрва (ф. 2 пр. 9). 
У пр. 21 Закмлу Укоаїлз «Пом кмм-
ндоауіы» ракме жажлафаєрщпя, цм 
ноавм вйаплмпрі фйдлів кммндоарзву 
– сіжзфлзт мпіб ла пвмы жагайщлу 
фапрку упнагкмвуєрщпя. Якцм ноз 
упнагкуваллі ноава ла каилмвзи наи 
имгм пнагкмєкдущ є фйдлмк рмгм е 
лдгдоеавлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкм-
гм нігнозєкпрва, цм і пнагкмгавдущ, 
ваоріпрщ упнагкмвалмгм каилмвмгм 
наы кмед бурз гмгала гм ваормпрі 
каилмвмгм наы пнагкмєкуя. У рмку 
е взнагку, кмйз пнагкмєкдущ ноава 
ла каилмвзи наи лд є фйдлмк лд-
гдоеавлмгм пійщгмпннігнозєкпрва, 
віл кає ноавм ніпйя мрозкалля пві-
гмурва ла пнагцзлу одайіжуварз 
пвмє ноавм ла каилмвзи наи хйятмк 
имгм взродбувалля в ларуоі, гомхат 
абм уіллзт нандоат. 
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В агоаолмку жакмлмгавпрві нд-
одгбафдлі мпмбйзвмпрі укйагдлля 
угмг іж ноавмк ла каилмвзи наи км-
йзхліт фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв. Так, 
Укажакз Поджзгдлра Укоаїлз «Пом 
жатмгз цмгм жабджндфдлля жатзпру 
каилмвзт ноав пдйял у номудпі од-
смокувалля агоаолмгм пдкрмоа дкм-
лмкікз» ра «Пом гмгаркмві жатмгз 
цмгм нігвзцдлля оівля жатзпру 
каилмвзт ноав пійщпщкмгм лапдйдл-
ля» буйм жаномвагедлм кдталіжкз 
ндодгафі наїв в модлгу ж взнйармы 
модлглмї нйарз в омжкіоі лд кдлхд 
мглмгм вігпмрка ваормпрі наы, а ра-
кме кунівйы-номгае, гаоувалля, 
кілу, ндодгафу у пнагцзлу ракзт 
наїв [5; 6]. З 2003 о. нм 2013 о. гіяв 
Пмоягмк номгаеу ла нубйіфлзт рмо-
гат каилмвзт наїв фйдлів кмйдкрзв-
лзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігноз-
єкпрв, якзи був жарвдогедлзи лака-
жмк Міліпрдопрва агоаолмї нмйірзкз 
Укоаїлз віг 28 піфля 2003 о. № 14. 
Цди Пмоягмк взжлафав номудгуоу 
номгаеу ла нубйіфлзт рмогат каилм-
взт наїв фйдлів кмйдкрзвлзт пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрв, у рм-
ку фзпйі одмогаліжмвалзт, жа укмвз 
лаявлмпрі гвмт і бійщхд номнмжзуіи 
віг нмкунуів цмгм нозгбалля узт 
каилмвзт наїв. 

Піпйя нозпкмодлмї одпроукруоз-
жауії кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзт нігнозєкпрв вігнмвіглм гм 
Укажу Поджзгдлра Укоаїлз «Пом 
лдвігкйаглі жатмгз цмгм нозпкмодл-
ля одсмокувалля агоаолмгм пдкрмоа 
дкмлмкікз» віг 3 гоугля 1999 о. лд 
впі кмйзхлі фйдлз ракзт нігноз-
єкпрв одайіжуварз пвмє ноавм ла 
каилмвзи наи хйятмк влдпдлля ра-
кмгм наы гм првмодлзт ла мплмві 
кмйдкрзвлзт пійщгмпннігнозєкпрв 
лмвзт пуб’єкрів агоаолмгм гмпнмга-
оывалля абм взродбувалля каилмвм-
гм наы в ларуоі, гомхат фз уіллзт 
нандоат. За ракзт укмв вігнмвіглм 
гм пр. 31 Закмлу Укоаїлз «Пом км-
йдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігн-
озєкпрвм» у оажі одмогаліжауії нігн-
озєкпрва наї имгм фйдлак абм їт 
пнагкмєкуяк взгаырщпя ноавмлапру-

нлзкакз ущмгм нігнозєкпрва жа оа-
тулмк каила, якд буйм віглдпдлд гм 
пкйагу наимвмгм смлгу нігнозєкпр-
ва ла гару имгм одмогаліжауії і ндод-
галд ла байалп ноавмлапрунлзкак. 

У взнагку вігпурлмпрі ноавмла-
прунлзка одпроукруозжмвалмгм кмйд-
крзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм 
нігнозєкпрва, каилм наимвмгм смлгу 
ракмгм нігнозєкпрва, омжнаимвалд ла 
каилмві наї, які лд буйз взродбувалі 
в ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат, 
вваеаєрщпя пнійщлмы фапркмы вйап-
ліпры кмйзхліт фйдлів кмйдкрзвлмгм 
пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпр-
ва. Вігнмвіглм гм Рдкмкдлгауіи цм-
гм взкмозпралля каила, якд ндодбу-
ває у пнійщліи фапркмвіи вйаплмпрі, 
жарвдогедлзт Накажмк Міліпрдопрва 
агоаолмї нмйірзкз Укоаїлз віг 9 кві-
рля 2001 о. № 97, каилм, якд ндод-
буває у пнійщліи фапркмвіи вйаплмпрі, 
взкмозпрмвуєрщпя пніввйаплзкакз 
лапрунлзкз пнмпмбакз: а) фапрзла 
ілвдлраолзт мб'єкрів, які жагіялі у 
взомблзфмку номудпі, ндодгаєрщпя в 
модлгу пуб'єкру нігнозєклзущкмї 
гіяйщлмпрі ла нігправі гмгмвмоу мод-
лгз; б) фапрзла ілвдлраолзт мб'єкрів, 
які лд взкмозпрмвуырщпя у взомблз-
урві в галзи фап, айд лагайі кмед 
бурз взкмозпрала, ндодгаєрщпя кмоз-
прувафдві каила ла жбдоігалля ла 
нігправі гмгмвмоу птмву; в) фапрзла 
ілвдлраолзт мб'єкрів, які лд жагіялі у 
взомблзфмку номудпі і лд кає ндоп-
ндкрзвз имгм взкмозпралля, жа оі-
хдлляк пніввйаплзків кмед бурз 
гдкмлрмвала і йіквігмвала, ноз ущм-
ку кардоіайз віг гдкмлраеу жа їт 
йіквігауіилмы ваоріпры вкйыфаырщпя 
гм наимвмгм смлгу абм взгаырщпя 
пніввйаплзкак в оатулмк їт каилм-
взт наїв. 

Закмлмгавпрвмк ндодгбафдлі ра-
кме мпмбйзвмпрі одайіжауії ноава ла 
каилмвзи наи фйдла пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм кммндоарзву. У пр. 21 За-
кмлу Укоаїлз «Пом кммндоауіы» 
ндодгбафдлм, цм у оажі взтмгу абм 
взкйыфдлля ж кммндоарзву сіжзфла 
фз ыозгзфла мпмба кає ноавм ла 
мгдоеалля пвмєї жагайщлмї фапркз 
ларуомы, гоіхкз абм (жа баеалляк) 
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уіллзкз нандоакз вігнмвіглм гм їт 
ваормпрі ла кмкдлр взтмгу, а ждкд-
йщлмї гійялкз – у ларуоі. Сромк ра 
ілхі укмвз мгдоеалля фйдлмк кмм-
ндоарзву пвмєї жагайщлмї фапркз 
впралмвйыырщпя прарурмк кммндоа-
рзву, ноз ущмку промк мгдоеалля 
жажлафдлмї фапркз лд кмед ндодвз-
цуварз гвмт омків, а вігйік имгм ом-
жнмфзлаєрщпя ж 1 піфля омку, цм ла-
прає ж кмкдлру взтмгу абм взкйы-
фдлля ж кммндоарзву. Опмбйзвмпрі 
нмвдолдлля ждкдйщлмї гійялкз жі 
пкйагу наимвмгм смлгу пійщпщкмгмп-
нмгаопщкмгм кммндоарзву гдрайіжм-
валі у пр. 16 Закмлу Укоаїлз «Пом 
пійщпщкмгмпнмгаопщку кммндоауіы», 
вігнмвіглм гм якмї у оажі взтмгу, 
взкйыфдлля ж кммндоарзву фз йікві-
гауії кммндоарзву сіжзфла фз ыоз-
гзфла мпмба, яка влдпйа пвіи каилм-
взи наи у кммндоарзв у смокі ждкд-
йщлмї гійялкз, мрозкує пвіи каилм-
взи наи взкйыфлм у смокі ждкдйщ-
лмї гійялкз, рмбрм в ларуоі (ла кіп-
удвмпрі). У оажі йіквігауії кммндоа-
рзву каилмвзи наи у смокі ждкдйщ-
лмї гійялкз лд кмед бурз взкмозп-
ралзи гйя взнйарз жаомбірлмї нйарз 
ноауівлзкак, взкмлалля жмбмв'яжалщ 
ндодг быгедрмк, балкакз ра ілхзкз 
кодгзрмоакз. 

Пігвмгяфз нігпукмк номвдгдлмгм 
гмпйігедлля, кмела жажлафзрз ла-
прунлд:  

а) каилмві наї є мпмбйзвзкз 
мб’єкракз влуроіхліт агоаолзт ноа-
вмвіглмпзл, які взлзкаырщ кіе км-
йдкрзвлзк пійщпщкмгмпнмгаопщкзк 
нігнозєкпрвмк фз пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзк кммндоарзвмк – ж мглмгм бм-
ку, ра фйдлмк ракмгм нігнозєкпрва 
(имгм пнагкмєкудк) – ж гоугмгм бм-
ку; 

б) лд жваеаыфз ла рмрмеліпрщ 
рдокілмймгії, нмоягмк смокувалля 
каилмвзт наїв ра одайіжауії ноава ла 
каилмвзи наи в кмйдкрзвлзт пійщпщ-
кмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпрват ра 
пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзват 
іпрмрлм вігоіжляєрщпя; 

в) каилмвзи наи як мпмбйзвзи 
мб’єкр агоаолзт ноавмвіглмпзл – уд 
муілдла у гомхмвмку взоажі фапрзла 
лайделмгм ла ноаві вйаплмпрі каила 
кмйдкрзвлмгм пійщпщкмгмпнмгаопщкм-
гм нігнозєкпрва фз пійщпщкмгмпнм-
гаопщкмгм кммндоарзву, яка взжлафає 
гмйы уфапрі фйдла нігнозєкпрва в 
наимвмку смлгі каила нігнозєкпрва, 
жайделу віг имгм роугмвмгм влдпку 
(гйя кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгао-
пщкзт нігнозєкпрв) фз каилмвм-
гм/гомхмвмгм влдпку (гйя пійщпщкм-
гмпнмгаопщкзт кммндоарзвів) і кмед 
бурз в упралмвйдлмку фзллзк жакм-
лмгавпрвмк нмоягку взродбувала в 
ларуоі, гомхат абм уіллзт нандоат у 
оажі нознзлдлля віглмпзл фйдлпрва; 

г) жа пвмїк жкіпрмк ноавм ла 
каилмвзи наи є ноавмк жм-
бмв’яжайщлмгм таоакрдоу, в пзйу якм-
гм мгла мпмба (кмйдкрзвлд пійщпщкм-
гмпнмгаопщкд нігнозєкпрвм фз пійщ-
пщкмгмпнмгаопщкзи кммндоарзв) жм-
бмв’яжала вфзлзрз ла кмозпрщ ілхмї 
мпмбз (фйдла ракмгм нігнозєкпрва фз 
имгм пнагкмєкуя) ндвлі гії, як рм 
цмоіфлм лаоатмвуварз фапрзлу   
нозбурку в жайделмпрі віг омжкіоу 
каилмвмгм наы ра взгійзрз каилм-
взи наи в ларуоі, гомхат абм уіллзт 
нандоат ноз взтмгі мпмбз іж ніг-
нозєкпрва, а пуб’єкр ноава ла каи-
лмвзи наи кає ноавм взкагарз взкм-
лалля пійщгмпннігнозєкпрвмк пвмїт 
мбмв’яжків. 
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Кмвайдлкм Т. О. Юозгзфла нозомга каилмвмгм наы як мб’єкра агоаолзт 
ноавмвіглмпзл 

В праррі ж’япмвалм пнійщлі ра вігкіллі мжлакз каилмвмгм наы як мпмбйзвмгм 
мб’єкра агоаолзт ноавмвіглмпзл в кмйдкрзвлзт пійщпщкмгмпнмгаопщкзт нігнозєкпр-
ват ра пійщпщкмгмпнмгаопщкзт кммндоарзват; взжлафдлм ноавмву нозомгу ноава ла 
каилмвзи наи ра пндузсіку имгм лабурря і одайіжауії жайделм віг взгу лдгдоеавлм-
гм пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм нігнозєкпрва. 

Кйыфмві пймва: агоаола одсмока; кмйдкрзвлд пійщпщкмгмпнмгаопщкд нігнозєкп-
рвм; каилмвзи наи; наимвзи смлг; наывалля каила; ноавм ла каилмвзи наи; пвігм-
урвм ном ноавм вйаплмпрі ла каилмвзи наи; пійщпщкмгмпнмгаопщкзи кммндоарзв.  

 
 
Кмвайдлкм Т. А. Юозгзфдпкая нозомга зкуцдпрвдллмгм ная как мбчдкра аг-

оаолшт ноавммрлмхдлзи 
В прарщд вшяплдлш мбцзд з мрйзфзрдйщлшд нозжлакз зкуцдпрвдллмгм ная как 

мпмбмгм мбчдкра агоаолшт ноавммрлмхдлзи в кмййдкрзвлшт пдйщпкмтмжяипрвдллшт 
нодгнозярзят з пдйщпкмтмжяипрвдллшт кммндоарзват; мнодгдйдлш ноавмвая нозом-
га ноава ла зкуцдпрвдллши наи з пндузсзка дгм нозмбодрдлзя з одайзжаузз в 
жавзпзкмпрз мр взга лдгмпугаопрвдллмгм пдйщпкмтмжяипрвдллмгм нодгнозярзя. 

Кйыфдвшд пймва: агоаолая одсмока; кмййдкрзвлмд пдйщпкмтмжяипрвдллмд нод-
гнозярзд; зкуцдпрвдллши наи; надвми смлг; надвалзд зкуцдпрва; ноавм ла зкуцд-
првдллши наи; пвзгдрдйщпрвм м ноавд пмбпрвдллмпрз ла зкуцдпрвдллши наи; пдйщп-
кмтмжяипрвдллши кммндоарзв. 

 
 
Kovalenko T. Legal nature of property share as an object of agrarian legal 

relations 
Property shares are special objects of internal agricultural legal relations that arise 

between a collective agricultural enterprise or an agricultural cooperative – on the one 
hand, and a member of such enterprise (its successor) – on the other hand. 

Research of the legal nature of the property share gives an opportunity to determine 
its essential features, which allow distinguishing it from other legal phenomena, namely: 

a) the property share does not exist as an object of the material world until it is 
demanded in goods, money or securities; 

b) the property share exists exclusively in value form; 
c) the property share is a special object of internal agrarian legal relations; 
d) the right to a property share is the legal basis for acquiring goods, money or 

securities in the case of termination of membership in a collective agricultural enterprise 
or agricultural cooperative. 
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Despite the identity of terminology, the procedures of property shares’ formation and 
of realization of the right to property share in collective agricultural enterprises and in 
agricultural cooperatives are significantly different. 

Property share as a special object of agrarian legal relations is estimated in monetary 
terms part of the property, owned by collective agricultural enterprise or agricultural 
cooperative, which determines the share of the member's participation in the unit 
property fund of enterprise or cooperative, depending on his labor contribution (for 
collective agricultural enterprises) or property/monetary contribution (for agricultural 
cooperatives), and may be demanded in accordance with established by legislation 
procedure in goods, money or securities in the case of termination of membership 
relations. 

By its content, the right to property share is the right of the obligatory nature. By 
virtue of the right to property share one person (collective agricultural enterprise or 
agricultural cooperative) is obliged to act in favor of another person (member of such 
enterprise or his successor) the next way: a) to calculate and grant annually the part of 
the profit of enterprise or cooperative, that is depending on the size of the property share; 
and b) to allocate the property share in goods, money or securities after the exit of the 
member from the enterprise. The subject of the right to property share (member of 
enterprise/cooperative or his successor) is able to demand from the agricultural enterprise 
the implementation of its duties. 

Ukrainian agrarian legislation provides different requirements for the certification of 
property rights of members of collective agricultural enterprises and of agricultural 
cooperatives. 

The right to property share is a complex right, which includes two possibilities: a) 
the right to claim the annual percentage of profit, depending on the amount of the share 
of member in the unit fund of enterprise, and b) the right to claim the property share in 
goods, money or securities in the case of termination of membership relations. 

After the accelerated restructuring of collective agricultural enterprises, not all 
former members of such enterprises have realized their rights to property share by 
introducing such a share to new agricultural entities, that were created based on 
collective agricultural enterprises, or by claiming the property share in goods, money or 
securities. Under such conditions, in the case of reorganization of collective agricultural 
enterprises shares of its members or their heirs shall be granted to the successors of this 
enterprise at the expense of property that was attributed to the unit fund of the 
enterprise on the date of its reorganization and transferred to the balance of the 
successors. 

In the case if the legal successor of the restructured collective agricultural enterprise 
is absent, the property of the unitary fund of collective agricultural enterprise, split into 
property shares that were not claimed in goods, money or securities, shall be considered 
as a common shared property of the former members of such collective agricultural 
enterprise. 

Key words: agrarian reform; agricultural cooperative; collective agricultural enterprise; 
property share; property sharing; the right to property share; certificate of ownership of a 
property share.. 

 
 
 
 


