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Гмпнмгаопщка ыозпгзкуія пноав-

йяє впд бійщхзи внйзв ла 
омжв’яжалля рдмодрзфлзт і ноакрзф-
лзт номбйдк у смокуваллі дкмлмкіф-
лмї нмйірзкз гдоеавз. Ооієлруыфзпщ 
ла кмлпрзрууіилі жапагз гмкрозлайщ-
лмгм взжлафдлля узт гмймвлзт коз-
рдоіїв смокувалля «одайщлмгм кмл-
прзрууімлайіжку», мпмбйзву омйщ ві-
гігоає гайужщ гмпнмгаопщкмгм ноава, 
мпкійщкз її жакмлмгавфі кдталіжкз 
бджнмпдодглщм жв’яжалі ж дкмлмкікмы, 
кардоіайщлм-сілалпмвмы і нозомглмы 
одпуоплмы мплмвмы, як мб’єкракз 
ноава вйаплмпрі Укоаїлпщкмгм лаомгу 
[1]. Сйіг акпімкарзфлм взжлафзрз 
ракме, цм ваейзвзк жавгалляк в уіи 
псдоі «ноавмвмгм езрря» є првмодлля 
дсдкрзвлмгм жакмлмгавфм впралмвйд-
лмгм ноавмвмгм нмоягку і жатзпру 
фдодж пугмфзлпрвм ноав пуб’єкрів гмп-
нмгаоывалля. Такд рвдогедлля ніг-
пзйыє акруайщліпрщ омжкозрря жкіпру 
жаявйдлмї рдкз. Агед ракме в млрм-
ймгіфлмку взкіоі іплуырщ багарм іл-
хзт укмв кмлпрзрууіилм пноякмва-
лзт в псдоу дкмлмкікз ваедйів ноа-
вмвмгм внйзву, які ндодгбафдлі Кмл-

прзрууієы Укоаїлз ра жакмлакз 
Укоаїлз. Зв’яжмк ноавмвмгм нмоягку 
ж дкмлмкіфлмы псдомы пупнійщлзт 
віглмпзл таоакрдозжує имгм лдабзякд 
жлафдлля, кмйз гм лщмгм віглмпярщпя 
як гм «ноавмвмгм канірайу» ноз смо-
куваллі дкмлмкіфлмї нмйірзкз. 

Ражмк ж рзк, в ущмку лаукмвм-
ноакрзфлмку гмпйігедллі нмправйдлм 
жавгалля взявзрз мкодкі лаибійщх 
таоакрдолі гйя гмпнмгаопщкмгм ноава 
жв’яжкз нмжзрзвлм-лмокарзвлмгм 
внйзву, які таоакрдолі гйя дкмлмкіф-
лмї нмйірзкз гдоеавз. Багармгоал-
ліпрщ уієї номбйдкз лд взкйзкає пук-
лівів, айд її нмпралмвка у кмлпроукрз-
влм-ноакрзфлмку апндкрі взкагає 
нмгйзбйдлмгм взвфдлля іплуыфзт 
одайіи внйзву ноава ла дкмлмкіфлу 
нмйірзку. 

Снмфарку нмроіблм взжлафзрз 
якзк кає бурз лаукмвм-ноакрзфлзи 
нігтіг гм гмпнмгаопщкмгм ноава, як 
гайужі ноавмвмї пзпрдкз Укоаїлз, яка 
номгмвеує, ла лах нмгйяг, жайзха-
рзпя нмжа увагмы гмпйіглзків, якцм у 
пакмгм пупнійщпрва лд взлзкає лдмб-
тігліпрщ взжлафарз її акруайщліпрщ. 
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Йгдрщпя ном лдмбтігліпрщ нозвдолурз 
увагу вфдлзт і ноакрзків гм вігпурлм-
прі ноавмвмї гмкрозлз цмгм вжаєкм-
віглмпзл ж дкмлмкіфлмы нмйірзкмы 
гдоеавз, а уд пвігфзрщ ном лаявліпрщ 
ндвлмгм пкднпзпу цмгм кмейзвмпрі 
дсдкрзвлмгм внйзву ноавмвзт одгу-
йярмоів ла омжвзрмк дкмлмкікз пувд-
одллмї гдоеавз. Врік пйіг вігкірзрз, 
цм гмпнмгаопщкд ноавм, як ліяка ілха 
гайужщ ноава, кає нігрвдогедлля у 
гмпяглдллі одайщлзт ндопндкрзв пвм-
гм лаукмвм-ноакрзфлмгм уійщмвмгм 
нозжлафдлля, якцм омжуілыварз її 
жкіпрмвлзи омжвзрмк. На лах нмгйяг, 
гмпнмгаопщкм-ноавмва пноякмваліпрщ 
бджнмпдодглщм лд жкілыє дкмлмкіфлу 
нмйірзку, агед гйя ущмгм є жакмлз і 
кдталіжкз їт одайіжауії. Цд гає ґоул-
рмвлі нігправз првдогеуварз, цм уя 
гайужщ ноава впд бійщхд прає нм пурі 
«кмлпмйігмвалзк» ноавмк. Цд ракме 
лд жаваеає нмєглуварз і номявйярз 
пвмї ілпроукдлрайщлі якмпрі вігмбоа-
едлля у пакіи лажві. Ілхі лажвз гайу-
жі ноава, цмгм нодгкдра мпмбйзвм 
лабйзедлмгм гм узвійіпрзкз, нм якзт 
фап віг фапу взлзкаырщ гзпкупії жа 
іліуіарзвмы гдякзт жалагрм ндопмлі-
сікмвалзт вфдлзт, вроафаырщ жкіпрм-
влу таоакрдозпрзку у номнмжзуіят 
ндодикдлувалщ гмпнмгаопщкмгм ноава 
ла гмпзрщ пніолу лажву: кмкдоуіилд, 
дкмлмкіфлд, рмогмвд ноавм ра ілхі 
лажвз, які лмпярщ лдгмодфлзи таоак-
рдо. 

Щмб буйа жомжукіймы кмлуднру-
айщлм нмжзуія, пйіг вігкірзрз, цм в 
дкмлмкіфліи, ыозгзфліи ра нмйірмйм-
гіфліи йірдоаруоі, акпімймгіфлмгм жкіп-
ру номбйдка ноава у нмйірзуі взгайа-
пя жалагрм пкйаглмы і рмку лд жлаи-
хйа пвмгм взоіхдлля абм козрзфлмї 
муілкз. Іплує акпімкарзфла нмжзуія 
вфдлзт ном лджандодфлзи внйзв нмйі-
рзкз ла гайужщ гмпнмгаопщкмгм ноава. 
Тоагзуіилм впіка аврмоакз вігкіфа-
єрщпя нодомгарзва гдоеавз првмоыва-
рз ноавмву нмйірзку у смокуваллі 
жакмлмгавпрва. Тмку гмпзрщ аврмоз-
рдрлзк прає номгмведлля гзпкупії, 
кмйз номнмлуєрщпя лмва мозгілайщла 
рдка, яка вігмбоаеає лмвзи нігтіг віг 
роагзуіилм кмлпдоварзвлмгм нмврм-

одлля жагайщлмвігмкмї рдмоії внйзву 
нмйірзкз ла ноавм, як кмлпрарауія 
нмйірзкм-ноавмвмгм омжукілля ущмгм 
номудпу. 

Ігдя лмокарзвлмгм нігтмгу гм 
нмйірзкз вкажує ла рд, цм в пуфаплзт 
укмват пнмпрдоігаєрщпя рдлгдлуія, гм 
рак жвалмгм «руобмодезку», у ноз-
иляррі лмвзт жакмлів і фзпйдллзт 
жкіл ра гмнмвлдлщ гм лзт ноз вігпур-
лмпрі пзпрдклмгм нігтмгу ра мбґоул-
рмвалзт козрдоіїв, які взкйзкаырщ 
лдмбтігліпрщ кмлкодрзжауії жакмлм-
гавпрва могалакз ноавмжапрмпувалля 
і в ндоху фдогу – пугакз. Екмлмкіф-
ла нмйірзка, яка кає фіркм смокуварз 
кдру і жавгалля жкіулдлля дкмлмкіф-
лмгм бажзпу пупнійщлмгм номгодпу, цм 
вігнмвігає кмлпрзрууіилзк нозлуз-
нак і уіллмпряк, взтмгяфз іж ілрд-
одпів пупнійщпрва, ндвлзк фзлмк жа-
йдезрщ віг могалів ноавмпуггя, які 
омжкозваырщ сулкуімлайщлі гмкілал-
рз гмпнмгаопщкмгм і узвійщлмгм ноава. 
Агед вмлз пноякмвалі ла пуб’єкрів 
ноава і гмпяглдлля дкмлмкіфлзт од-
жуйщрарів ноз взоіхдллі кмлкодрлзт 
пугмвзт пноав. Поз ущмку нмйірзкм-
ноавмвд жлафдлля каырщ лд рійщкз 
гдсіліуії, айд и ужагайщлыыфі взплм-
вкз (ноавмві нмжзуії), які каырщ бурз 
гйя нмгайщхмї пугмвмї ноакрзкз нмп-
руйаракз ноавмжапрмпувалля. 

З’япмвуыфз жв'яжмк і внйзв гмп-
нмгаопщкмгм ноава ла дкмлмкіфлу 
нмйірзку, рак фз ілакхд вфдлі і пуггі, 
лапакндодг, взявйяырщ жв’яжмк лмо-
карзвлмгм одгуйывалля в гайужят 
гмпнмгаопщкмгм і узвійщлмгм жакмлм-
гавпрва іж дкмлмкіфлзкз явзцакз і 
фдогмвзи оаж нозтмгярщ гм взплмвку, 
цм іплуыфа ыозпгзкуія могалів ноа-
вмпуггя пакмпріилм мбзоає у ноавм-
жапрмпуваллі в мплмвлмку ноавзйщлі 
жапмбз ыозпгзкуії і ноава ноз взоі-
хдллі пнмоів, лавірщ, якцм взлзка-
ырщ оіжлі нігтмгз у нзраллят – лмо-
кз якмї гайужі каырщ бурз жапрмпмва-
лі ндохзкз іж вкажалзт гайужди жа-
кмлмгавпрва. Сйіг нігкодпйзрз, цм в 
пугмвіи ноакрзуі пкйайзпя гмпрарлщм 
омжвзлурі, айд вмглмфап пундодфйзві 
пзпрдкз ноавмвмгм кзпйдлля пуггів. 
Вмлз нмпріилм жлатмгярщпя у пралі 
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пукліву, як ноавзйщлм мбоарз гйя 
пугмвмгм гмпйігедлля лмокз кмлку-
оуыфзт гайужди жакмлмгавпрва. 

Цзвійщлд ноавм лд нмгйзлає лмо-
кз гмпнмгаопщкмгм ноава, агед вмлм 
жабджндфує нубйіфлм-нозварлі ілрд-
одпз і жлатмгярщпя в кдеат мглмгм 
пупнійщпрва. Позфзлз взявйдлля ра-
кмгм таоакрдоу номбйдк взлзкаырщ 
лавірщ ноз омжгйягі кмлпрзрууіилзт 
пкаог Кмлпрзрууіилзк Сугмк Укоаї-
лз, мпкійщкз в ілрдодпат мб’єк-
рзвлмгм, гмкажмвмгм і впдбіфлмгм вз-
явйдлля жа мбправзлакз ноавмпуггя, 
нмроіблм мрозкарз ндодкмлйзві лау-
кмвм-рдмодрзфлі взплмвкз. В ущмку 
жв’яжку, ноакрзфла ыозпноугдлуія 
нмродбує пакмпріилмгм взвфдлля пуп-
нійщлзт віглмпзл у внйзві гмпнмгао-
пщкмгм ноава ла дкмлмкіфлу нмйірзку. 
Помнмлуєрщпя вкажарз і нігправз, які 
нігрвдогеуырщ взявйдлі, лапакндодг, 
жв’яжкз (ланояккз) внйзву жа ракмы 
птдкмы-кмгдййы ноавмвмгм жкіпру: 

1) жапрмпувалля гмпнмгаопщкмгм 
ноава гдоеавлзкз могалакз як уфап-
лзків хзомкмгм пндкроу ноавмвіглм-
пзл іж пакмпріилм гмпнмгаоыыфзкз 
пуб’єкракз (пугмвмї ноакрзкз) – цм 
є айгмозркмк їт гіяйщлмпрі; 

2) жавегз акруайщлзк жайзха-
єрщпя взкмозпралля мб’єкрзвлзт пзп-
рдклзт взплмвків (ноавмвзт нмжзуіи) 
у пугмвзт оіхдллят, які првмоыырщ 
«ноавмвзи канірай» гйя кмгдоліжауії 
жакмлмгавфмгм номудпу, а ракме влд-
пдлля жкіл і гмнмвлдлщ гм жакмлмгав-
прва. Пдодкмлйзвзк аогукдлрмк є 
Пмпралмва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз 
віг 4 фдовля 2015 омку «Пом Пйал 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля одсмок 
в Укоаїлі»; 

3) вдйзку кмозпрщ гйя ноакрзкз 
жакмлмрвмодлля ра у жбагафдллі дкм-
лмкіфлмї рдмоії кає взявйдлля в пу-
гмвзт оіхдллят мжлак гйя смоку-
валля лмвмї кмгдйі у ноавмвмку жа-
бджндфдллі омжвзрку дкмлмкіфлмї нм-
йірзкз гдоеавз (пуфаплмї ноавмвмї 
гмкрозлз у псдоі дкмлмкікз). 

На лах нмгйяг, жаномнмлмвалзи 
нмпйігмвлм іплуыфзи проукруолзи 
жв’яжмк номудпуайщлзт прагіи взтм-
гзрщ іж ноакрзфлзт жавгалщ, кмйз вед 

іплує гмпрарліи дкніозфлзи бажзп і 
бійщхіпрщ вфдлзт-узвійіпрів фапркмвм 
птзйяырщпя гм ракмї жгмгз в пуфаплзи 
ндоімг, кмйз дкмлмкіфлі ілрдодпз гз-
круырщ ноавзйа, цм гмжвмйяырщ мнз-
оарзпя вфдлзк ла вед іплуыфу гмкр-
озлу пмуіайщлм-дкмлмкіфлмї оівлмва-
гз ілрдодпів і ноавзйщлм взкмозпрм-
вуварз уди ноавмвзи одпуоп у нмйі-
рзуі. Вфдлі ндодкмлйзвм мбґоулрмву-
ырщ вкажалі нігтмгз, жмкодка номс. 
Д. Загзтаийм у лаукмвіи праррі «Екм-
лмкіфлд лаомгмвйаггя, як пурліпрщ 
ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм нмоягку», 
номнмлує у лахмку взнагку раку 
гдсіліуіы: «Екмлмкіфлу нмйірзку 
гдоеавз кмела взжлафзрз як смоку 
одайіжауії гдоеавмы вйаплмї пувдодл-
лмї вйагз ра вігнмвіглзт сулкуіи, цм 
могаліжауіилм ілпрзрууімлайіжмвала 
як мпмбйзвзи рзн ра номудп гіяйщлм-
прі… хйятмк вігнмвіглмї кмодкуії 
жкіпру ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм нм-
оягку… ж кдрмы жабджндфдлля дкмлм-
кіфлмгм лаомгмвйаггя ра пувдодлірдру 
Укоаїлз» [2]. 

Звіплм, мозгілайщла лажва гдсілі-
уії «дкмлмкіфлмгм» лаомгмвйаггя цд 
лд жлаихйа у лаукмвзт нубйікауіят 
вфдлзт нігрозкку і кає номирз лау-
кмвм-рдокілмймгіфлу дкпндорзжу са-
тівуів, лапакндодг, кмлпрзрууіилмгм 
ноава. Айд аврмо пйухлм нозвдорає 
увагу гм рдмодрзфлм вагмкмї ігдї, яку 
віл вваеає лагійдлмы ноакрзфлмы 
ндопндкрзвмы. Її взжлафдлля нмйягає 
у номвдгдллі «кмкнйдкплмї кмгзсі-
кауії жакмлмгавпрва у псдоі какомд-
кмлмкіфлмгм гдоеавлмгм одгуйывал-
ля лауімлайщлмї дкмлмкікз» [2]. Офд-
взглзк нмяплдлляк рмку, ла гукку 
аврмоа, нмпрає омжв’яжалля лапрунлмї 
номбйдкз. Йгдрщпя ном дкмлмкіфлу 
нмйірзку, яка нмкз цм лд гає пуррє-
взт нмжзрзвлзт жоухдлщ у ноакрзф-
ліи дкмлмкіуі як оджуйщрар жвуедлля 
жа мпраллі омкз одгуйярзвлмї сулкуії 
гдоеавз лавірщ у псдоат віглмплм 
нозбуркмвмї дкмлмкікз, жмкодка у 
првмодллі номгоаклзт кмгуйди і віг-
кмва віг кдрмгів кмлромйы жа гмроз-
калляк нйалмвзт нмкажлзків у бага-
рщмт гайужят рмваолмгм взомблзурва, 
а ракме мнрзкіжауія агкіліпроувалля 
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у псдоі йіудлжувалля гмпнмгаопщкмї 
гіяйщлмпрі жа взкмгакз кіелаомглзт 
гзодкрзв Оогаліжауії рмогівйі (ВТО). 
У пуфаплмку омжукіллі, внйзв пугм-
вмгм ноава, якд кає смоку одгуйярм-
оів у ноавмвіглмпзлат, жгіглм нозил-
ярзт пугмвзт оіхдлщ, кмед бурз 
нмв’яжалзи іж дкмлмкіфлмы нмйірз-
кмы. В пвмы фдогу, уди вжаєкмжв’яжмк 
мжлафає, ла лах нмгйяг, мбмв’яжмк 
жакмлмгавуя взжлаварз пугмву ноак-
рзку, як ноавмсмокуыфд жмбмв’я-
жалля пупнійщлмгм ілрдодпу і вігмбоа-
еарз имгм у жакмлат, мпкійщкз гмпнм-
гаопщка пугмва ноакрзка є лагіилзк 
гедодймк ілсмокауії, яка нігрвдо-
геуєрщпя сакрзфлзкз мбправзлакз в 
псдоі гмпнмгаоывалля. З нмжзуіи 
мрозкалля лаукмвзт жлалщ гйя мб-
ґоулрувалля ваейзвмпрі омжомбкз 
рдмоії гієвмпрі іж уілліплмы таоакрд-
озпрзкмы ноавмвзт нмжзуіи, пугмвм-
гмпнмгаопщкмї ноакрзкз кмед пйуез-
рз моієлрзомк гйя рзт нмйірзків і 
ноавлзків, які влмпярщ пвмї номдкрз 
жакмлмгавуы, якцм віл пнозикає їт 
ноз гмпяглдллі оівля мсіуіилзт ном-
нмжзуіи, кмйз жакмлмгавдущ омжомб-
йяє (кмозгує) дкмлмкіфлу нмйірзку 
гдоеавз. Опмбйзвм кмозплмы гйя 
ійыпроауії оджуйщрарзвлмпрі ракзт 
віглмпзл, лавдгдкм пугмву ноакрзку, 
цмб жвдолурз увагу ла рд, як у капа-
уіиліи ілпралуії вігбуймпя, гм нозил-
ярря Кмгдкпу Укоаїлз ж номудгуо 
балкоурпрва, ноавмжапрмпувалля пу-
гмк пр. 17 ЗУ «Пом віглмвйдлля нйа-
рмпномкмелмпрі бмоелзка абм вз-
жлалля имгм балкоурмк»,1 жмкодка, 
гйя рзт пупнійщлзт віглмпзл, кмйз уя 
лмока жапвігфувайа, цм ноз лаявлмпрі 
взкмлалля кодгзрлзт гмгмвмоів, цм 
жавгаырщ жбзрків бмоелзку, буйм 
ноавм кдоуыфмгм палауієы вігкмвз-
рзпя віг взкмлалля кодгзрлзт гмгм-
вмоів, а ракме гмгмвмоів, які жабджнд-
фуырщ їт взкмлалля. Алайіж пвігфзрщ, 
цм ракзт нігправ жаоаж взлзкає фз-

кайм у пугмвіи ноакрзуі. Вмлз, ла 
лах нмгйяг, каырщ бурз мпкзпйдлі ж 
нмжзуії лмвмгм Кмгдкпу ном балкоур-
првм. Айд ілхзт нозфзл, лдмбтіглзт 
гйя вігкмвз віг взкмлалля гмгмвмоів 
жакмлмгавудк лд впралмвйдлм, і рмку 
мбґоулрмвалм ла уіи нігправі, жмкодка 
номсдпмомк Р. С. Маигаллзкмк, був 
псмокмвалзи у лаукмвмку взплмвку 
ноавмвзи нмпруйар ном рд, цм вігкм-
ва кдоуыфмгм палауієы віг взкмлалля 
кодгзрлзт гмгмвмоів є ноавмкіолмы 
ра ракмы, цм нмвліпры вігнмвігає 
взкмгак н. 10 пр. 17 вкажалмгм взцд 
жакмлу і уд емглзк фзлмк лд нмоу-
хує ноава кодгзрмоів.2 Цди ноавмвзи 
нмпруйар і жаоаж номгмвеує лдпрз у 
пмбі кмозплі якмпрі.  

Оуілыыфз пурліпрщ ущмгм нозк-
йагу каєкм лагмгу ноякмгм жвдолдл-
ля гм пугмвмї ноакрзкз ра її воату-
валля гйя урмфлдлля іплуыфмї дкм-
лмкіфлмї нмйірзкз в псдоі віглмвйдл-
ля нйармпномкмелмпрі бмоелзків. 
Дйя кмейзвмпрі омжвзрку ноава ла-
оажі взлзкає лапрунлд кдрмгмймгіфлд 
нзралля. Напкійщкз у багарщмт алайм-
гіфлзт одайщлм нмгіблзт ыозгзфлзт 
(ноавмвзт) нмпруйарат, як у лавдгд-
лмку нозкйагі, вмлз воатмвуырщпя 
жакмлмгавудк і вкйыфаырщпя гм мсі-
уіилзт гмкукдлрів дкмлмкіфлмї нмйі-
рзкз номнмжзуії віглмвйдлля нйарм-
пномкмелмпрі гмпнмгаоыыфзт пуб’єк-
рів. Огоажу нмпрає гмгаркмвд жанз-
ралля - фз воатмвує укоаїлпщка ноа-
вмва пзпрдка ілузгдлрлзи нмоягмк 
(якцм віл іплує) воатувалля пугмвмї 
ноакрзкз гмпнмгаопщкзт пугів, кмйз у 
лдї ж фапмк лакмнзфуєрщпя вагмкзи 
дкніозфлзи бажзп? Нмокарзвла рдм-
оія ноава, ла лах нмгйяг, лд нмвзлла 
ноакрзфлм мбтмгзрз в муілкат вдйз-
ку кмозпрщ віг жаномвагедлля кдта-
ліжку внйзву бдж бугщ-якзт агкіліпр-
оарзвлзт ваедйів нозкупмвмї 
(мбмв’яжкмвмї) уфапрі гмпнмгаопщкмгм 
ноава ноз взоіхдллі жакмлмгавудк 

_________________ 
1 Закмл Укоаїлз «Пом віглмвйдлля нйармпномкмелмпрі бмоелзка абм взжлалля имгм 

балкоурмк» вроарзв фзлліпрщ ж 21.10.2019 жгіглм ж Кмгдкпмк Укоаїлз ж номудгуо балкоурпрва. 
2 Дзв. ноавмві взплмвкз Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз у гмпнмгаопщкзт пноават. Поавмві 

взплмвкз Вдотмвлмгм Сугу Укоаїлз. 2015. №2.  С. 453-459. 
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вжаєкмжв’яжків і взкмозпраллі нмпру-
йарів (ноавмвзт нмжзуіи), які ндодві-
одлі пугмвмы ноакрзкмы. Щмб «ноз-
купзрз» ноауыварз ракзи кдталіжк у 
гмпяглдллі кдрз одайщлмї муілкз дкм-
лмкікм-ноавмвмгм езрря і вігнмвіглм-
гм ноавмвмгм одгуйывалля ваейзвм 
пнзоарзпя ла номглмпрзфлу сулкуіы 
ноава, кмйз вфдлі-рдмодрзкз 
М. В. Цвік, О. В. Пдрозхзл ра ілхі 
номнмлувайз омжомбзрз «карозуы» 
пніввіглмхдлля оджуйщрарів і пмуіа-
йщлзт уійди (як лдмбтігліпрщ првмоз-
рз дкмлмкіфлі нмкажлзкз номгодпу), 
цмб буйа одайщлм вігфурла кмозпрщ 
ноавмвмгм одгуйывалля ла мплмві 
дкмлмкіфлмї нмйірзкз. Ражмк ж рзк 
номгмвеує іплуварз ілха рмфка жмоу 
вігмкмгм вфдлмгм-ыозпра В. В. Ла-
жаоєва, якзи мбґоулрував взявйдлля 
жкіпру ра дсдкрзвлмпрі ноавмвмгм 
одгуйывалля в жайделмпрі віг од-
жуйщрарзвлмпрі ноавмвмгм ілпроукдл-
раоія (упіт ыозгзфлзт жапмбів, які 
взкмозпрмвуырщпя у жакмлмгавфмку 
номудпі у ніггмрмвуі лмокарзвлзт ра 
ноавмжапрмпмвфзт акрів). За имгм рдм-
оієы ноава уд мжлафає жгарліпрщ нм-
жзрзвлм внйзварз ла пупнійщлд езр-
ря.3 

Помрд номнмлуыфз «првмозрз 
єгзлзи пзпрдклзи нмйігайуждвзи 
лмокарзвлм-ноавмвзи кмкнйдкп» 
жгагалзи взцд вфдлзи (В. В. Лажа-
оєв) аогукдлрує пвмы ігды лдмбтіглі-
пры жапрмпувалля «вігнмвіглмї кмод-
куії жкіпру ноавмвмгм гмпнмгаопщкмгм 
нмоягку», цм ндодгбафає «внйзв 
гдоеавз ла дкмлмкіфлу пзпрдку ла 
оівлі агодгарлзт нмкажлзків її сулк-
уімлувалля». 

Ваорм ноз ущмку жажлафзрз, цм 
аврмозрдрлі лаукмві нубйікауії, як 
ноавзйм кіпрярщ кардгмоії хзомкмгм 
ноавмомжукілля і рмку пугмва ноак-
рзка, взжлаыфз жапйугз вфдлзт, у 
ракзт рдмодрзфлзт омжомбкат бійщхд 
птзйщла нігрозкуварз лаукмвм-

рдмодрзфлі гмпйігедлля ж кмлкодрлзт 
нзралщ, які жукмвйыырщ лдмбтігліпрщ 
нмгайщхмгм угмпкмлайдлля гмпнмгао-
пщкмгм жакмлмгавпрва ла бажі Гмпнм-
гаопщкмгм кмгдкпу Укоаїлз. Сакд уя 
йалка жакмлмгавфмї гіяйщлмпрі Вдотм-
влмї Рагз Укоаїлз, гмпі жайзхаырщпя 
бдж мфікувалзт оджуйщрарів лдомжкоз-
рзкз у праррі 3 ГК Укоаїлз. Йгдрщпя 
ном ракі кмлпроукуії, як «могаліжауія 
гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі», «могаліжа-
уіилм-гмпнмгаопщкі нмвлмваедлля», 
«влуроіхлщм гмпнмгаопщкі віглмпзлз» 
рмцм. Айд пйіг лд вроафарз нзйщліпрщ, 
як жажлафав лаукмвзи дкпндор – ака-
гдкік В. С. Щдобзла, кмйз лаука і 
гмпнмгаопщкі пугз оіхуфд вігпрмыва-
йз пвмы нмжзуіы номрз жакмлмномдк-
ру «Пом мплмвлі жапагз гмпнмгаопщкмї 
гіяйщлмпрі» віг 19 пдонля 2008 омку, 
номдкр якмгм 11 бдоджля 2010 омку 
вігкйзкалм ж Вдотмвлмї Рагз Укоаї-
лз [3]. Цди нозкйаг лавдгдлзи гйя 
ійыпроауії гмвмйі нмкажмвмгм пнози-
лярря лаукз і ноакрзкз, кмйз пупні-
йщпрвм нмфзлає омжукірз, цм Гмпнм-
гаопщкзи кмгдкп Укоаїлз як мплмвла 
йалка у гмпнмгаопщкмку ноаві кає 
жлафлзи нмрдлуіай і рмку пугмва 
ноакрзка лд правзрщпя ніг пуклів, 
мпкійщкз у праррі 5 «Кмлпрзрууіилі 
мплмвз ноавмнмоягку у псдоі гмпнм-
гаоывалля» омжкозваырщпя мпмбйз-
вмпрі одгуйывалля, мб’єкр і пуб’єкрз 
гмпнмгаоывалля і гмпнмгаопщкзт віг-
лмпзл. У гйаві 2 взжлафдлі смокз і 
ланояккз одайіжауії гдоеавлмї дкм-
лмкіфлмї нмйірзкз, а ракме жабджнд-
фдлля жатзпру ноав пуб’єкрів гмпнм-
гаоывалля ра пнмезвафів. Сдодг узт 
укмв смокувалля дкмлмкіфлмї нмйі-
рзкз пугмва ноакрзка цд вагмкіхд 
нігрвдогеує, цм ла лахзт мфат пу-
фаплд ноавм у нмпйігмвліи гіяйщлмпрі 
гмпнмгаопщкзт пугів, їт акрз (нмпра-
лмвз, оіхдлля) жбдоігаырщ мб’єкрзвлі 
ндодвагз, мпкійщкз жа муілкакз бійщ-
хмпрі вфдлзт і пуггів, в мплмвлмку 

_________________ 
3 Такзи нігтіг мбґоулрмвалм кмлкодрзжуєрщпя у лаукмвмку взплмвку номсдпмокз 

О. А. Бдйялдвзф прмпмвлм мплмв жакмлмгавпрва Укоаїлз ном жагайщлммбмв’яжкмвд гдоеавлд 
пмуіайщлд проатувалля і пугмвмгм оіхдлля ВГС Укоаїлз віг 12.02.2014 у пноаві №925/1021/13 
–  Так ед –  п. 467 
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пкйаймпщ ймгіфлм мбґоулрмвалд пу-
фаплд гмпнмгаопщкд жакмлмгавпрвм, 
якд нмпрунмвм гмвмгзрщ пвмы кмозп-
лу сулкуіы внйзву ла дкмлмкіфлу 
нмйірзку. 

Така пноякмваліпрщ гмпнмгаопщ-
кмгм ноава, як вед буйм нмяплдлм нм 
віглмхдллы гм дкмлмкіфлмї нмйірзкз, 
кає пвіи вйаплзи сдлмкдл, нозра-
каллзи пугак. Вмлз у пвмїи гіяйщлм-
прі лджандодфлм каырщ кдру мрозкарз 
ноавмвзи оджуйщрар нм пноават гмп-
нмгаопщкмї ыозпгзкуії. Цд гмпягаєрщ-
пя хйятмк жапрмпувалля вагмкзт 
мжлак пугмвмї гіяйщлмпрі, тмфа каырщ 
багарм лдомжкозрзт ваедйів, пнмпмбів 
і смок кмлкодрзжауії ноавмвіглмпзл, 
мпмбйзвм рак, гд вігбуваырщпя нмоу-
хдлля рак жвалмї «війщлмї озлкмвмї 
дкмлмкікз» ла її лмвмку оівлі, цм 
прає рдлгдлуієы ла хкмгу ілрдодпак 
пупнійщпрва. В фмку, ла лах нмгйяг, 
кає пвіи номяв пугмва ноакрзка, кмйз 
вмла жгарла,  жапрмпмвуыфз гмпнмгао-
пщкд жакмлмгавпрвм, жунзлзрз ілрдо-
вдлуіы нозварлзт ла нубйіфлі ілрд-
одпз, цм в ілхмку ланоякку пвігфзрщ 
ном іглмоувалля пупнійщлзт ілрдодпів. 
Агед бдж уфапрі пугмвмї вйагз уд 
кмед абм жавгає кмймпайщлзт кардоі-
айщлзт жбзрків гдоеаві і пупнійщпрву. 
Мз номійыпроуєкм ракі лдгарзвлі 
номявз мглзк гмвмйі вагмкзк у пмуі-
айщлм-дкмлмкіфлмку взкіоі нозкйа-
гмк. У пвмы фдогу взлзкає кмейз-
віпрщ нмгзвзрзпя ла вігнмвіглзи оі-
вдлщ озлкмвзт віглмпзл в кмлрдкпрі 
омйі ноава у нмйірзуі. Дйя лаукмвзт 
гмпйігедлщ, пугмва ноакрзка пралм-
взрщ вдйзкзи кйагяжщ ноакрзфлмгм 
кардоіайу, мпмбйзвм гйя алайіжу 
нозлузнів гмкрозлайщлмгм жлафдлля, 
кмйз гмпягаєрщпя «нмвлзи Effer utile 
(со.) – нозлузн, якзи мжлафає кмоз-
плзи дсдкр і жапрмпмвуєрщпя в євом-
ндипщкмку ноаві як дсдкрзвлзи гм-
каж ноз имгм жапрмпуваллі» [4]. 

Помвдгдлля гмпйігедлля цмгм 
гмпнмгаопщкмгм ноава у жв'яжку іж 
дкмлмкіфлмы нмйірзкмы мбукмвйдлм, 
лапакндодг,  їт вйаплзкз влуроіхлі-
кз жакмлмкіолмпрякз. Поавмжапрмпу-
валля гмпнмгаопщкзкз пугакз лмок 
узвійщлмгм, гмпнмгаопщкмгм ра ілхзт 

гайужди жакмлмгавпрва жвзфаилм нд-
одгбафає вігнмвіглу пукунліпрщ ні-
жлавайщлзт мндоауіи ніг фап пугм-
фзлпрва як укмвз одйдвалрлмпрі нод-
гкдра одгуйывалля. Айд ноз ущмку 
гмпягаєрщпя лд рійщкз взявйдлля ода-
йщлмгм пралу (лаявлмпрі вігнмвіглзт 
лмок гмпнмгаопщкмгм ноава, цм гм-
жвмйяє взоіхуварз гмпнмгаопщкі пнм-
оз, жатзцарз нубйіфлі ілрдодпз і нуб-
йіфлу вйапліпрщ гдоеавз, нозварлу 
вйапліпрщ, рмцм), агед гм ущмгм жмбм-
в'яжує фапрзла фдрвдора праррі 13 
Кмлпрзрууії Укоаїлз: "Ддоеава жа-
бджндфує жатзпр ноав упіт пуб'єкрів 
ноава вйаплмпрі і гмпнмгаоывалля, 
пмуіайщлу пноякмваліпрщ дкмлмкікз. 
Упі пуб'єкрз ноава вйаплмпрі оівлі 
ндодг жакмлмк.". 

Ця ноавмва наоагзгка в уіймку 
мбґоулрмвує, ла лах нмгйяг, вагмку 
кдрмгмймгіфлу нмжзуіы, а жа пурліпры 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзи нігтіг, якзи 
мжлафає, цм дкмлмкіфла нмйірзка вз-
лзкає і смокуєрщпя, як пзпрдкмурвм-
оыыфа кардгмоія і пкйагаєрщпя іж вйа-
плд нубйіфлм-нозварлзт ілрдодпів 
гдоеавз, пупнійщпрва і гомкагял (ні-
гнозєкуів) і рмку вмла езвзрщпя 
вігнмвіглм кмлкодрлзкз одайіякз 
дкмлмкіфлмгм езрря в пупнійщпрві і 
гдоеаві, в якзт лд мпраллы омйщ вігі-
гоає пугмва ноакрзка. Вмла гмнмка-
гає првмоыварз єгліпрщ ноава ж дкм-
лмкіфлмы проардгієы і ракрзкмы вз-
оіхдлля пмуіайщлм-дкмлмкіфлзт ном-
бйдк. Сакд в ущмку, ла лах нмгйяг, є 
нігправз взгійярз, жмкодка, акпімйм-
гіы гмпнмгаопщкмгм ноава, кмйз гмпя-
гаєрщпя нозлузн агдкварлмпрі гдоеа-
вз пупнійщпрву; нозлузн ноімозрдру 
гдоеавлмї сулкуії и жакмлмрвмофмпрі; 
а ла уіи мплмві і впієї гмпнмгаопщкмї 
лмокмрвмофмпрі і одайщлмгм нодгпра-
влзурва Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, яка 
є мглзк іж кйыфмвзт пуб'єкрів ноавм-
вмї нмйірзкз, в якіи жлатмгярщ врі-
йдлля пупнійщлі ілрдодпз, номбйдкз і 
кдра жабджндфдлля гмбомбуру лаомгу. 
Позлагіглм пйіг жажлафзрз, цм гайужщ 
гмпнмгаопщкмгм ноава лаибійщх одйщ-
єслм номявйяє вйапрзвмпрі одгуйярм-
оа дкмлмкіфлзт віглмпзл, айд вмлм лд 
взфдонуєрщпя мглієы йзхд жмвліх-
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лщмы смокайщлм-ыозгзфлмы прмом-
лмы. Гмпнмгаопщкд ноавмпуггя пйіг 
омжгйягарз як пндузсіфлу жа взгмк 
гдоеавлу гіяйщліпрщ, мпкійщкз багарм 
оіхдлщ пугмвмї ноакрзкз є одайщлзк 
вігмбоаедлляк гдоеавлм-ноавмвмї і 
пмуіайщлмї гіиплмпрі, мпкійщкз гмпнм-
гаопщкм-ноавмвзи нмоягмк кає гйя 
ілрдодпів пупнійщпрва врійдлляк 
нозлузнів, лмок і нознзпів дкпром-
нмйщмвалзи ла омжгайуедлу ілсоа-
проукруоу дкмлмкіфлмї бджндкз гдо-
еавз і пупнійщпрва, впралмвйыыфз 
якіпрщ внмоягкмвалмпрі дкмлмкіфлзт 
віглмпзл іж жапрмпувалляк лмок ноа-
вмвмгм жакмлу. Япкоавзк нозкйагмк 
гмрозкалля пугакз ноавмвмї гмкроз-
лз дсдкрзвлмгм ноавмпуггя в ік'я 
пупнійщлзт ілрдодпів пвігфзрщ пугм-
взи омжгйяг пноавз жа нмжмвмк км-
йзхлщмгм вйаплзка «Поавдкп-балку». 
Агед у ноакрзфлмку пдлпі гдоеава ра 
впі бдж взлярку її ілпрзрууії каырщ 
гіярз могаліжмвалм, ла номсдпіиліи 
мплмві. Опмбйзву омйщ вігігоає гієва 
пзпрдка гмпнмгаопщкмгм ноавмпуггя 
яка в кдеат пвмїт нмвлмваедлщ ноаг-
лд пвмїкз вйапрзвмпрякз гіярз в оа-
ккат ноавмвмї жакмллмпрі, акрзвлм 
нігрозкуыфз у пупнійщпрві прал ноа-
вмвмгм нмоягку. Бдж ндодбійщхдлля 
рака таоакрдозпрзка ноавмнмоягку 
взлзкає, як бажмва кардгмоія цм су-
лкуімлує в оаккат мкодкмї пувдодл-
лмї гдоеавз і кмед бурз лажвала ла-
уімлайщлзк ноавмвзк нмоягкмк.4   

Ражмк ж рзк лд кмела лд взжла-
рз, цм ноз нмгйзбйдлмку ж'япуваллі 
номбйдкарзкз пніввіглмхдлля ноава 
і нмйірзкз вжагайі, цм нмояг іж пу-
б'єкрзвлзкз мжлакакз оіхдлщ гмпнм-
гаопщкзт пугів, іплуырщ и ілхі мб'єк-
рзвлі ндодгукмвз, які гмжвмйяырщ 
впралмвйыварз іплувалля в акрат 
гмпнмгаопщкм-ноавмвмгм пугмфзлпрва 
лаявліпрщ жв'яжків кіе ноавмк і нмйі-
рзкмы. Вмлз каырщ нмйірзфлм лдкм-
л'ылкруолзи, нмжафапмвзи таоакрдо і 
взжлафаырщпя у пвмїи мплмві пндуз-
сікмы взоіхдлля пнмоів нмгаркмвзт, 

ждкдйщлзт, модлглзт ра ілхзт дкм-
лмкіфла ваейзвзт ноавмвіглмпзл. В 
ущмку апндкрі, ж ндвлмы кіомы жапрд-
одедлля, кмейзвм првдогеуварз ном 
взлзклдлля нмбіфлм таоакрдолзт гйя 
нмйірзфлмгм езрря сакрзфлзт мбпра-
взл, які гмнмкагаырщ взоіхуварз і 
гмпзрщ пдоимжлі нзралля нмйірзфлмгм 
езрря. 

В рми ед фап, мглзк іж ваейзвзт 
жавгалщ пугмвмї ноакрзкз є жабджнд-
фдлля байалпу нмйірзфлмї ра дкмлмкі-
флмї вйаг у вігнмвіглмпрі гм кмлпрз-
рууіилзт нмпруйарів, які пноякмву-
ырщ увагу рдмоії і пугмвмї ноакрзкз 
ла рд, цм пукіцдлля в удлроайщлзт 
могалат взкмлавфмї вйагз ра кіпудвм-
гм пакмвоягувалля вйаглзт уноав-
йілпщкзт і кмкдоуіилзт сулкуіи пу-
ндодфзрщ кмлпрзрууіилмку нозлузну 
дкмлмкіфлмї пзпрдкз Укоаїлз. Вігкі-
рзкм ваейзву мбправзлу, яка мжла-
фає, цм гдоеава жабджндфує омжвзрмк 
озлкмвмгм кдталіжку, лд гмнупкає 
кмлмнмйіжку і рмку ноз взоіхдлля 
пугмвмї пноавз пуг нмвзлдл лі у якм-
ку оажі лд вігпрунарз віг кмлпрзру-
уіилзт взкмг - у пніввіглмхдллі ноа-
ва і нмйірзкз, лд гмнупрзрз жйзрря 
кіе лзкз, кмйз нмйірзфла вйага віжщ-
кд вдот лаг вйагмы дкмлмкіфлмы. 

Щмб бурз ндодкмлйзвзк у ущмку 
нзраллі, пкмозпраєкмпя пугмвмы 
ноакрзкмы, мпкійщкз пугмва вйага ла 
оівлі Оплмвлмгм Закмлу взжлала па-
кмпріилмы і лджайделмы, як оівлмн-
оавлзи дйдкдлр пзпрдкз омжнмгійу 
вйаг.  

Поавмвзи праруп пугмвмї вйагз 
гає кмейзвіпрщ у кмеліи кмлкодрліи 
пноаві взтмгзрз іж кмлкодрлзт мбпра-
взл і сакрзфлмгм нмймедлля пуб'єк-
рів, які жвдораырщпя гм пугу іж вйап-
лзк омжукілляк жакмлу ра лаявлмпрі 
жакмллзт ілрдодпів. Нармкіпрщ пуг 
вноаві номвмгзрз  вйаплд пугмвд гмп-
йігедлля, мпкзпйыварз лмоку ноава 
лд у абпроакуії, а у кмлрдкпрі ндвлзт 
сакрзфлзт мбправзлат рмгм фз ілхм-
гм кажупу. За нозлузнмк ноавмвмї 

_________________ 
4 Козеалмвпщкзи А. Ф. Дмкрозла ноавмвмгм нмоягку в Укоаїлі: гдлджзп, пуфаплзи прал і 

ндопндкрзвз. Поавм Укоаїлз. 2013. №9. С.237-240 
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взжлафдлмпрі жавегз ндодг пуггякз 
прмїрщ жавгалля ніжлалля жагайщлмї 
лмокз іж жапрмпувалляк нозлузну 
ндодвіокз ла кмлпрзрууіиліпрщ. Поз 
ущмку вігбуваєрщпя взявйдлля рмгм 
дйдкдлру пугмвмї ноакрзкз, цм мжла-
фає рвмофд мпкзпйдлля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмгм бурря - нзралщ сакрів у 
єглмпрі ж нзраллякз ноава (пніввіг-
лмхдлля жакмлу і Кмлпрзрууії.) Та-
кзк фзлмк, вігбуваєрщпя номудп гм-
пяглдлля оджуйщрару лмокарзвлмгм 
рйукафдлля, нмкз номтмгзрщ мпкзп-
йдлля лмокз (жакмлу), яка рйука-
фзрщпя пугмк, взтмгяфз іж нмймедлщ 
Кмлпрзрууії, а ракме оіхдлщ і взплм-
вків Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз. 
Ражмк ж рзк ваейзвм нігкодпйзрз, 
цм в ракзи пнмпіб пуггя (пуг) улз-
каырщ лаоаеарзпя ла нмкзйку, кмйз 
жапрмпмвуєрщпя рійщкз пугмва «ілруї-
уія мфдвзглмї одайщлмпрі». Поз жаяв-
йдлзт жандодфдлщ уфаплзкакз нмжмв-
лмгм номвагедлля цмгм взтмгу жа 
кдеі рдкпру лмокз, яка є моієлрзомк 
жакмллмпрі мбправзлз пноавз у гмп-
нмгаопщкмку ра ілхзт взгат пугм-
фзлпрва праырщ кмлкодрлі сакрз, які 
нігйягаырщ алайіжу пугмк, кмеурщ лд 
мтмнйыварзпщ буквайщлзк рдкпрмк 
лмокз жакмлу і рмку пуг вноаві првд-
огеуварз, цм жа пкзпймк лмокарзв-
лмгм нмймедлля жакмлмгавдущ лд кав 
їт ла уважі, лд кіг ндодгбафзрз впі 
мбправзлз жапрмпувалля ноавмвмї 
лмокз. За ракзт укмв, нзралля ном 
лаявліпрщ вйаплмгм ноавмвмгм ндод-
кмлалля, вйаплмї нмжзуії пуггів лд 
ваорм мрмрмелыварз іж нзраллякз 
пуггівпщкмгм ноавмжапрмпувалля, цм 
ілмгі кмед мрозкуварз смоку пугм-
вмї ноавмрвмофмпрі. Наоажі ваейзвм 
вігкірзрз, цм нмгйзбйдлзи алайіж 
кмелмї пугмві пноавз лд нмвзлдл 
нозвмгзрз гм жандодфдлля жакмлу і 
одезку жакмллмпрі. Навнакз, віл нм-
взлдл бурз вігмбоаедлляк жапрмпу-
валля кдрмгмймгії одайіжауії нмйірзкз 
гдоеавз, нмкз в одайіжауії жакмл (лм-
ока) лд кмед гдрдокілуварз оіхдлля 
пуггі, якд нмбугмвалм ла мб'єкрзвлзт, 
впдбіфлм гмпйігедлзт взплмвкат кмл-
прзрууіилмпрі і пноавдгйзвмпрі, кмйз 
пуггя жгарлзи ілмгі бурз «кугоіхд 

жакмлмгавуя». Сакд нозкйагмк пзп-
рдклмгм нігтмгу, взявйдлля мжлак 
лдкмлпрзрууіилмпрі мкодкзт нмйм-
едлщ жакмлу у пуггівпщкмку ноавмжа-
прмпуваллі, кмйз пупнійщлі віглмпзлз 
в псдоі дкмлмкікз ра гмпнмгаоывалля 
омжвзваырщпя жлафлм гзлакіфліхд, 
ліе у ілхзт гайужят ноава, а пугмві 
нмпралмвз у лмвзт езррєвзт мбпра-
взлат лд рійщкз взоіхуырщ кмлсйік-
рз кіе пуб'єкракз ноавмвіглмпзл, айд 
и кмрзвуырщ муілмфлі взплмвкз пугу, 
омжкозваырщ смокайщлм-ыозгзфлу і 
сакрзфлу пзйу ноава, упуваыфз нм-
кзйкмві уявйдлля у жапрмпуваллі жа-
кмлу. 

Бдоуфз гм увагз ваейзві нозл-
узнз у взоіхдллі нзралля ноавмла-
прунлзурва жа бмогмвзк жмбмв'яжал-
ляк пуб'єкра гмпнмгаоывалля, якзи 
оаліхд взкмозпрмвував уійіплзи 
каилмвзи кмкнйдкп, Капауіилзи гмп-
нмгаопщкзи пуг у пкйагі Вдотмвлмгм 
Сугу нозиляв Пмпралмву віг 20 гоу-
гля 2018 омку у пноаві 910/5082/18, 
у якіи вігкмвзв у жагмвмйдллі жаявз 
ном жакілу ноавмлапрунлзкмк бмогм-
взт жмбмв'яжалщ. Капауіилзи гмпнм-
гаопщкзи пуг жупроівпя ж ракзк взна-
гкмк, кмйз дкмлмкіфла нмйірзка гдо-
еавз буйа пноякмвала ла мтмомлу 
ноав вйаплзка уійіплмгм-гмпнмгао-
пщкмгм кмкнйдкпу, якзи оаліхд у 
ноавмвіглмпзлат пніолмгм таоакрдоу 
взкмозпрмвував каилм (вмймгів абм 
кмозпрувавпя лзк). 

На нігрвдогедлля ракмгм нігтмгу 
у жапрмпуваллі праррі 22 Закмлу Укоа-
їлз віг 02.06.2012 омку «Пом рднймнм-
прафалля» (у фзлліи одгакуії віг 
01.07.2019) жакмлмгавдущ ндодгбафзв, 
цм у оажі «якцм пуб'єкру гмпнмгаоы-
валля лагалм в кмозпрувалля (модлгу, 
кмлудпіы, уноавйілля рмцм) уійіплзи 
каилмвзи кмкнйдкп (ілгзвігуайщлм 
взжлафдлд каилм) ж взомбйдлляк рдн-
ймвмї длдогії, ракзи пуб'єкр прає ноа-
вмлапрунлзкмк жа бмогмвзкз жмбмв'я-
жаллякз ж мнйарз пнмезрзт длдогмлм-
піїв ра нмпйуг ж їт роалпнморувалля і 
нмпрафалля, цм взлзкйз у пуб'єкра 
гмпнмгаоывалля, якзи оаліхд взкмоз-
прмвував жажлафдлд каилм (вмймгів 
абм кмозпрувавпя лзк)».  
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За пкзпймк узрмвалмгм жа Пмп-
ралмвмы Капауіилмгм гмпнмгаопщкмгм 
пугу нмймедлля іж вкажалмї лмокз, 
нмжзваф ПАТ «Науімлайщла акуімлд-
ола кмкналія «Насрмгаж» Укоаїлз 
нмвдолув уійіплзи каилмвзи кмк-
нйдкп вйаплзку (рдозрмоіайщлі гом-
кагз кіпра Кзєва, яку нодгправйяє 
Кзївпщка кіпщка оага) нмндодглік 
кмозпрувафдк (нубйіфлзк акуімлдо-
лзк рмваозпрвмк «Кзївдлдогм») у 
жв'яжку ж нознзлдлляк гії угмгз, ла 
нігправі якмї нмндодгліи кмозпруваф 
вмймгів ра кмозпрувавпя гмпнмгаопщ-
кзк кмкнйдкпмк. В нмгайщхмку кмк-
нйдкп був ндодгалзи вйаплзкмк у 
вмймгілля ра кмозпрувалля ілхмку 
пуб'єкру гмпнмгаоывалля - кмкулайщ-
лмку нігнозєкпрву «Кзїврднймдлдо-
гм». Тмбрм, пуг лд кіг лд нмбафзрз, 
цм кайз кіпуд мбправзлз, жа якзт 
кілудвзк вйаплзкмк ыозгзфлзт мпіб 
- нмндодглщмгм ра лапрунлмгм кмозп-
рувафів уійіплмгм каилмвмгм кмкнйд-
кпу є оіжлі мпмбз.  

За ракзт мбправзл, жгіиплдлля 
ноавмлапрунлзурва ла нігправі вкажа-
лмї фапрзлз родрщмї праррі 22 Закмлу 
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля», 
жвзфаилм кайм пвмїк лапйігкмк ндод-
кйагалля рягаоя пнйарз бмогів ілхмї 
мпмбз - нмндодглщмгм кмозпрувафа 
уійіплмгм каилмвмгм кмкнйдкпу ла 
лмвмгм кмозпрувафа, якзи лд кмед 
лдпрз вігнмвігайщліпрщ жа лддсдкрзв-
лд взкмозпралля мб'єкрів рднймнм-
прафалля кмлкодрлзк пуб'єкрмк гмп-
нмгаоывалля - нмндодглік кмозпру-
вафдк кмкнйдкпу, якзи вігнмвіглм гм 
праррі 42 Гмпнмгаопщкмгм кмгдкпу 
Укоаїлз жгіиплыє гмпнмгаопщку гія-
йщліпрщ пакмпріилм, іліуіарзвлм, пзп-
рдкарзфлм ра ла вйаплзи озжзк ж кд-
рмы гмпяглдлля дкмлмкіфлзт і пмуіа-
йщлзт оджуйщрарів ра мгдоеалля ноз-
бурку. 

Пмкйагдлля праррды 22 Закмлу 
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» 
мбмв'яжку пуб'єкра гмпнмгаоывалля 
нозварлмї смокз вйаплмпрі ла могал 
кіпудвмгм пакмвоягувалля (в рмку 
фзпйі фдодж првмоывалі лзк кмкула-
йщлі нігнозєкпрва) пнйарзрз бмогмві 
жмбмв'яжалля (в рмку фзпйі нмтіглі 

жмбмв'яжалля у взгйягі вігнмвігайщ-
лмпрі жа лдлайделд взкмлалля мплмв-
лмгм жмбмв'яжалля) бдж ндодгафі кмод-
пнмлгуыфмгм ущмку бмогмвмку жмбм-
в'яжаллы ноава взкмгз гм пнмезвафів 
рднймвмї длдогії нозжвмгзрщ гм нмк-
оацдлля каилмвмгм пралу (жбагафдл-
ля) нмндодглщмгм кмозпрувафа рмбрм 
ПАТ «НАК Насрмгаж Укоаїлз» жа 
оатулмк лмвмгм, ра, вмглмфап, нмкйа-
гає ла лмвмгм кмозпрувафа ра мпмбу, 
яка жгіиплыє уноавйілля ракзк     
пуб'єкрмк, рягао вігнмвігайщлмпрі жа 
бмогз ілхмї мпмбз. 

Оуілыыфз вкажалі мбправзлз, 
Капауіилзи гмпнмгаопщкзи пуг у 
пкйагі Вдотмвлмгм Сугу впралмвзв, 
цм ла Кмкулайщлд нігнозєкпрвм 
«Кзїврднймдлдогм» нмжа вмйды 
мпраллщмгм у ракзи пнмпіб нмкйагд-
лзи лагкіолзи рягао вігнмвігайщлмп-
рі жа бмогз ілхмї ыозгзфлмї мпмбз. 

За ракзт мбправзл пуг гіихмв 
взплмвку, цм нмхзодлля нмймедлщ 
фапрзлз родрщмї праррі 22 Закмлу 
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» ла 
вігнмвіглі ноавмвіглмпзлз карзкд 
лапйігкмк номрзноавлд нмжбавйдлля 
могалу кіпудвмгм пакмвоягувалля 
ноава омжнмоягедлля пвмєы вйапліп-
ры, а мред дкмлмкіфла нмйірзка кає 
пноякмвуварзпя ла ноавмвіглмпзлз ж 
нмоухдлляк нозлузну оівлмпрі ра 
номнмоуіилмпрі, а мред пундодфзрщ 
нмймедлляк фапрзлз 4 праррі 13, фап-
рзл 1 ра 4 праррі 41, фапрзлі 2 праррі 
61 Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Такзк фзлмк, у омжгйягі пноавз 
пуг гіихмв взплмвку, цм лмока жакм-
лу, яка є пундодфйзвмы, лд вігнмвігає 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава ра 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, лд нігйягає 
жапрмпуваллы. Вдотмвлзи Суг гав 
кмлкодрлу вігнмвігщ цмгм лдмбтіглм-
прі ввдпрз кдталіжк вдотмвдлпрва 
кмлпрзрууіилмгм ноавмнмоягку прм-
пмвлм нмоухдлля нмндодглік кмозп-
рувафдк мплмвлмгм жмбмв'яжалля віг-
нмвіглм гм гмгмвмоу, цм ракме у 
ущмку взнагку нмвдолдлля уійіплмгм 
каилмвмгм кмкнйдкпу нм взомбйдллы 
рднймвмї длдогії ж кмозпрувалля нуб-
йіфлмгм акуімлдолмгм рмваозпрва 
«Кзївдлдогм» вйаплзку, якзк у ущм-
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ку взнагку є могалз кіпудвмгм пакм-
воягувалля (Кзївпщка кіпщка оага) в 
мпмбі првмодлмгм лды кмкулайщлмгм 
нігнозєкпрва, якмку ндодгалм ракд 
каилм, ракзи вйаплзк нмжбавйдлзи 
ноава вігкмвзрзпя віг дкпнйуарауії 
ракмгм мб'єкру, цм пвігфзрщ ном віг-
пурліпрщ вмйдвзявйдлля вйаплзка фз 
лмвмгм кмозпрувафа кмкнйдкпу ла 
нозилярря бмогів нмндодглщмгм вйап-
лзка. 

Пігпуккмві взплмвкз Вдотмвлмгм 
Сугу і имгм ноавмві нмжзуії нігрвдо-
геуырщ, цм гйя смокувалля лмвзт 
нігтмгів гм дкмлмкіфлмї нмйірзкз 
гдоеавз лдабзякд жлафдлля каырщ 
акрз гмпнмгаопщкмгм ноавмпуггя і уд 
мфдвзглм взнйзває іж мпрармфлм-
кмлкодрлзт пугмвзт оіхдлщ Капауіи-
лмгм гмпнмгаопщкмгм пугу, які жа 
нозлузнакз ноавмвмї взжлафдлмпрі ра 
пноавдгйзвмгм впралмвйдлля ілгзві-
гуайщлмї вігнмвігайщлмпрі вігмбоа-
еаырщ жапрмпувалля жагайщлмгм 
нозлузну вдотмвдлпрва ноава. Оред, 
лмокз, жакоінйдлі в праррі 22 Закмлу 
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» є 
ракзкз, цм лд кіпрярщ фіркзт ра жом-
жукійзт смокуйывалщ, є пундодфйз-
взкз ж ілхзкз лмокакз фзллмгм 
жакмлмгавпрва, лд вігнмвігаырщ нозл-
узнак вдотмвдлпрва ноава ра Кмлпрз-
рууії Укоаїлз. 

Вдотмвлзи Суг, ндодвіояыфз 
козрдоії мрозкалля мбґоулрмвалзт 
муілмк і взплмвків, вігкірзв, цм, жмк-
одка, пуг андйяуіилмї ілпралуії гіи-
хмв ноавзйщлмгм взплмвку ном рд, 
цм лмока, жакоінйдла в фапрзлі 3 
праррі 22 Закмлу Укоаїлз «Пом рдн-
ймнмпрафалля», лд нігйягає жапрмпу-
валля гм галмгм пнмоу у взоіхдллі 
нзралля ноавмлапрунлзурва вігнмві-
гафа, мпкійщкз пундодфзрщ її жапрмпу-
валлы, як дйдкдлру вдотмвдлпрва 
ноава. Поз ущмку, пуг андйяуіилмї 
ілпралуії впралмвзв, цм пуб’єкр ноава 
кмкулайщлмї вйаплмпрі взпрунзв віг-
нмвігафдк ж ілхзт нігправ гйя ноавм-
лапрунлзурва, ліе уд взжлафає фап-
рзла 3 праррі 22 Закмлу Укоаїлз 
«Пом рднймнмпрафалля». 

Вігнмвіглм гм фапрзл 1, 2 праррі 
11 Гмпнмгаопщкмгм номудпуайщлмгм 

кмгдкпу Укоаїлз кмелзи пуг ноз 
омжгйягі пноавз кдоуєрщпя нозлуз-
нмк вдотмвдлпрва ноава, віл мбґоул-
рмвалм кає омжгйягарз кмелу пноаву 
вігнмвіглм гм Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
жакмлів Укоаїлз, кіелаомглзт гмгм-
вмоів, жгмга ла мбмв'яжкмвіпрщ якзт 
лагала Вдотмвлмы Рагмы Укоаїлз. 

Чапрзлмы 6 уієї праррі 11 Гмпнм-
гаопщкмгм номудпуайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз ндодгбафдлм, цм якцм пуг 
гмтмгзрщ взплмвку, цм жакмл фз іл-
хзи ноавмвзи акр пундодфзрщ Кмл-
прзрууії Укоаїлз, пуг лд жапрмпмвує 
ракзи жакмл фз ілхзи ноавмвзи акр, 
а жапрмпмвує лмокз Кмлпрзрууії 
Укоаїлз як лмокз ноякмї гії. 

Алайіж пугмвмгм оіхдлля гає ніг-
правз взжлафзрз в лщмку мжлакз ва-
ейзвмгм ноавмвмгм явзца. Агед вдо-
тмвдлпрвм ноава – уд налувалля ноа-
ва в пупнійщпрві. Вдотмвдлпрва ноава 
взкагає віг гдоеавз имгм врійдлля у 
ноавмрвмофу ра ноавмжапрмпмвлу гія-
йщліпрщ, жмкодка у жакмлз, які жа пвм-
їк жкіпрмк каырщ бурз номлзклурі 
ндодгупік ігдякз пмуіайщлмї пноавдг-
йзвмпрі, пвмбмгз, оівлмпрі рмцм. Ог-
лзк ж номявів вдотмвдлпрва ноава є 
рд, цм ноавм лд мбкдеуєрщпя йзхд 
жакмлмгавпрвмк як мглієы ж имгм 
смок, а вкйыфає и ілхі пмуіайщлі 
одгуйярмоз, жмкодка лмокз кмоайі, 
роагзуії, жвзфаї рмцм, які йдгірзкм-
валі пупнійщпрвмк і жукмвйдлі іпрмоз-
флм гмпяглурзк куйщруолзк оівлдк 
укоаїлпщкмгм пупнійщпрва. Впі уі дйд-
кдлрз ноава мб'єглуырщпя якіпры, цм 
вігнмвігає ігдмймгії пноавдгйзвмпрі, 
ігдї ноава, яка жлафлмы кіомы гіпрайа 
вігмбоаедлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз. 

Як вбафаєрщпя, в мгліи іж гмнмві-
гди Вдлдуіалпщкмї кмкіпії «Пом вдо-
тмвдлпрвм ноава» буйа нігкодпйдла 
мгла мпмбйзвіпрщ, цм пкйагмвзкз 
вдотмвдлпрва ноава є мбмв'яжкмвіпрщ 
жомжукіймпрі, яплмпрі ра ндодгбафува-
лмпрі нмймедлщ жакмлу ра мбмв'яжкм-
віпрщ у одайіжауії вйаглзт нмвлмва-
едлщ вігнмвіглм гм жакмлу, пноавдг-
йзвм ра омжуклм. 

Такд омжукілля ноава лд гає ніг-
прав гйя имгм мрмрмелдлля іж жакм-
лмк, якзи ілмгі кмед бурз і лдпноа-
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вдгйзвзк, у рмку фзпйі мбкдеуварз 
пвмбмгу ра оівліпрщ мпмбз. Сноавдг-
йзвіпрщ - мгла ж мплмвлзт жапаг ноа-
ва, є взоіхайщлмы у взжлафдллі имгм 
як одгуйярмоа пупнійщлзт віглмпзл, 
мглзк іж жагайщлмйыгпщкзт взкіоів 
вноава. Зажвзфаи, в кмлпрзрууіилмку 
ноаві пноавдгйзвіпрщ омжгйягаырщ як 
вйапрзвіпрщ ноава, взоаедлу, жмкод-
ка, в оівлмку ыозгзфлмку капхрабі 
нмвдгілкз и у номнмоуіилмпрі ыоз-
гзфлмї вігнмвігайщлмпрі вфзлдлмку 
ноавмнмоухдллы. Сноавдгйзвд жа-
прмпувалля лмок ноава - є ндодгупік 
лдгзпкозкілауіилзи нігтіг, лдундод-
гедліпрщ (нулкр 4.1 оіхдлля Кмлпрз-
рууіилмгм Сугу Укоаїлз віг 
02.11.2004 №15-он/2004).* 

Воатмвуыфз номвдгдлзи алайіж, 
пйіг нігкодпйзрз, цм Капауіилзи 
гмпнмгаопщкзи пуг ндодг узк уійкмк 
ноавмкіолм жажлафзв у пвмїи нмпра-
лмві, цм пуг андйяуіилмї ілпралуії, 
впралмвзвхз сакр рмгм, цм нмйм-
едлля фапрзлз 3 праррі 22 Закмлу 
Укоаїлз «Пом рднймнмпрафалля» пу-
ндодфарщ, у оажі їт жапрмпувалля, Кмл-
прзрууії Укоаїлз і рмку уійкмк ноа-
вмкіолм лд жапрмпував жажлафдлу лм-
оку гм пніолзт ноавмвіглмпзл. Цд 
гає нігправз првдогеуварз, цм ноз 
взоіхдллі нзралля ноавмлапрунлзур-
ва вігнмвігафа пйіг взтмгзрз ж мгйягу 
ла лаявліпрщ у пугу лагаварз ноімоз-
рдр ракмку ноаву, ндодгбафдлмку фап-

рзлмы 6 уієї праррі 11 Гмпнмгаопщкмгм 
номудпуайщлмгм кмгдкпу Укоаїлз. 

1. Пзралля вгмпкмлайдлля жакм-
лмгавфмгм одгуйывалля гмпнмгаопщ-
кзт пупнійщлзт віглмпзл мтмнйыє 
хзомкзи пндкро номбйдк, жмкодка, 
нзралля кмлуднруайщлмгм таоакрдоу 
нмв'яжалмгм іж внйзвмк гмпнмгаопщкм-
гм ноава ла смокувалля і омжвзрмк 
лмвмї дкмлмкіфлмї нмйірзкз.  

Дзлакіжк омжвзрку гайужі гмпнм-
гаопщкмгм ноава і жакмлмгавпрва жа-
йдезрщ віг гмпнмгаопщкмгм пугмфзлп-
рва, мпкійщкз пугз нігрвдогеуырщ 
пвмїкз оіхдллякз ноімозрдрліпрщ 
гмпнмгаопщкмгм жакмлмгавпрва, цм 
кмлкодрзжує омйщ гдоеавз, жмкодка у 
взжлафдллі хйятів, ланояків і ноавм-
взт жапмбів пралмвйдлля і омжвзрку 
дкмлмкікз, смокувалля лауімлайщлм-
гм озлку ждкйі ра внмоягкувалля 
ждкдйщлзт віглмпзл. 

2. Гмпнмгаопщкзи кдталіжк в
Укоаїлі є взжлафайщлзк і рзнмвзк 
гйя гдоеавз, яка мбоайа хйят нмбу-
гмвз прабійщлмї дкмлмкікз ж кдталіж-
кмк урвдогедлмпрі кмлпрзрууіилм-
ноавмвзт уіллмпрди, взоіхдлля лага-
йщлзт нзралщ уноавйілля дкмлмкі-
кмы. Помбйдка нмгайщхмгм омжвзрку 
пугмвмгм кмлромйы жа врійдлляк 
нозлузнів вдотмвдлпрва Кмлпрзрууії 
Укоаїлз і вдотмвдлпрва ноава лабуває 
впд бійщхмгм жлафдлля як рдмодрзф-
лмгм, рак і ноакрзфлмгм пноякувалля. 
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Кйыфмві пймва: гмпнмгаопщкд ноавм, ноавмвзи нмоягмк, пугмфзлпрвм, гмпнмгао-
пщкі пугз, нігнозєклзущка гіяйщліпрщ, дсдкрзвлд жакмлмгавпрвм. 

Лщвмв Б. Ю. Акруайщлшд номбйдкш нозкдлдлзя тмжяипрвдллми ыозпгзкузз в 
пвяжз п смокзомвалздк ъкмлмкзфдпкми нмйзрзкз Укоазлш 

В зппйдгмвалзз номбйдк нмзпка пвяжди, вжазкмжавзпзкмпрз з мбмплмвалзя вмж-
гдипрвзя тмжяипрвдллмгм ноава ла ъкмлмкзфдпкуы нмйзрзку гмпугаопрва номявйядр-
пя нмжзузя аврмоа, кмрмоши зжбоай козрдозяк нодгкдрлми таоакрдозпрзкз ърмгм 
явйдлзя пугдблуы ноакрзку ноавмнозкдлдлзя тмжяипрвдллшкз пугакз жакмлмгард-
йщпрва. 

В ърми нубйзкаузз аврмоа номвмгзрпя ноавмвая кшпйщ м рмк, фрм в пмводкдллми 
нмйзрзфдпкми езжлз ваелм жагукарщпя лаг рдк, как ноавм гмйелм вйзярщ ла гмпрз-
едлзд в ошлмфлшт упймвзят пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкзт оджуйщрармв в проалд, а ърм 
пвяжалм п ноавмвшк одгуйзомвалздк, нодегд впдгм, ъкмлмкзфдпкзт мрлмхдлзи, пзп-
рдклмгм нмгтмга к смокзомвалзы жакмлмгардйщпрва Укоазлш. 

Кйыфдвшд пймва: тмжяипрвдллмд ноавм, ноавмвми нмоягмк, пугмномзжвмгпрвм, 
тмжяипрвдллшд пугш, нодгнозлзкардйщпкая гдярдйщлмпрщ, ъссдкрзвлмд жакмлмгард-
йщпрвм. 

Lvмv B. Actual problems of application of economic jurisdiction in connection 
with the formation of economic policy of Ukraine 

In accordance with the methodology of the study of problems of connection search, 
interdependence and substantiation of the influence of business law on the economic 
policy of the state, the position of the author, who chose the criteria of subjective 
characterization of this phenomenon, is the case law the enforcement by economic courts 
of law. After all, the scientific and practical analysis makes it possible to explain the 
relationship between jurisprudence and the legal regulation of economic (economic) 
relations, when the question of business law, as an independent branch in the system of 
economic relations of economic entities, continues to be debated. Attention is paid to the 
role of the institutions of state power, which directly or indirectly indicates the formation 
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of state policy. In this publication, the author takes the legal view that in modern 
political life it is important to think about how law should affect the achievement of 
market-based socio-economic results in the country, and this is due to the legal 
regulation, first of all, economic relations, systematic approach to the formation of 
economic legislation of Ukraine. 

1. The issue of improving the legislative regulation of economic social relations 
covers a wide range of problems, in particular the question of conceptual nature 
associated with the impact of business law on the formation and development of new 
economic policies. 

The dynamism of the development of the field of economic law and legislation 
depends on the economic judiciary, as the courts confirm in their decisions the priority of 
the economic legislation, which specifies the role of the state in determining ways, 
directions and legal means of economic formation and development, formation of the 
national land market and regulation of land relations. 

2. The economic mechanism in Ukraine is decisive and typical for a country that has 
chosen a path to build a stable economy with a mechanism for establishing constitutional 
and legal values, addressing urgent issues of economic management. The problem of 
further development of judicial control over the implementation of the principles of the 
Constitution of Ukraine and the rule of law is gaining importance both in theory and in 
practice. 

Key words: business law, legal order, litigation, commercial courts, business activity, 
effective legislation. 
 

 
 

 


