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Буотйзвзи омжвзрмк пупнійщлзт 

віглмпзл, одсмокз, цм вігбуваырщпя 
в упіт псдоат езрря, мб’єкрзвлм пу-
номвмгеуырщпя жкілмы таоакрдоу 
ноавмвмгм одгу¬йывалля пупнійщлзт 
віглмпзл, цм у пвмы фдогу взкагає 
жйагмгедлмгм сулкуімлувалля нуб-
йіфлзт ілпрзрурів жагйя жагмвмйдлля 
нмродб пупнійщпрва. У жв’яжку ж узк, 
лдмбтіглд ндодмпкзпйдлля як нмйі-
рзкз гдоеавз, рак і гдоеавлзт ном-
гоак проардгіфлмгм омжвзрку, в мплм-
ві якзт нмвзлдл сулкуімлуварз ноа-
вмвзи одезк, цм вігмбоаеає мглу 
жагайщлу кдру – нмєглалля ілрдодпів 
кмлкодрлмї йыгзлз, пупнійщпрва ра 
гдоеавз.  

Помбйдкак ноавмвмгм одезку 
нозгійяйз увагу вігмкі вфдлі як    
рдмоії ноава, рак і гайуждвзт лаук, 
жмкодка: С. С. Айдкпєєв, М. І. Баиріл, 
Д. М.  Батоат, В. В. Бєйєвудва, 
В. М. Гмохдлщмв, В. Б. Іпакмв, А. М. Км- 
ймгіи, О. В. Майщкм, М. І. Маружмв,  
В. Я. Напрык, С. П. Пмгодбляк, 
П. М. Рабілмвзф, О. С. Рмгімлмв, 
І. С. Сакмцдлкм, О. Ф. Скакул, І. О. См-
кмймва, Ю. О. Тзтмкзомв, Є. О. Ха-
озрмлмв, Е. Ф. Шакпукмва ра ілхі 
вфдлі.  

Мдрмы праррі є нмгайщха рдмод-
рзфла омжомбка нмлярря ра пурлмпрі 

ноавмвмгм одезку, ж’япувалля имгм 
жагайщлзт ра пндуіайщлзт мжлак. 

Поавмвд одгуйывалля є багармг-
оаллзк явзцдк і гмвмйі пкйаглзк, а 
мред вкйыфає в пдбд, ла вігнмвіглзт 
прагіят: кдталіжк ноавмвмгм одгуйы-
валля (вжаєкмгіыфі кіе пмбмы одгу-
йярзвлі явзца: лмокз ноава, лмока-
рзвлм-ноавмві акрз, нозлузнз, гмгм-
вмоз), кдталіжк одайіжауії ра кдта-
ліжк жатзпру [1], цм ланмвлыырщпя 
жкіпрмвлм «пвмїкз» ноавмвзкз одез-
какз. У ноавмвмку одгуйываллі пуп-
нійщлзт віглмпзл ноавмвзи одезк 
взпрунає мглієы іж имгм прмоіл, сул-
куімлайщлмы таоакрдозпрзкмы ноа-
вмвмгм одгуйывалля, мпкійщкз віл, в 
номудпі пвмгм сулкуімлувалля 
мб’єглує в пмбі уійзи бймк ноавмвзт 
явзц, нмв’яжалзт мглієы кдрмы і жа-
вгаллякз, пдодг якзт: ноавмві лмокз; 
кдрмг ноавмвмгм одгуйывалля, якзи 
вігмбоаедлзи пнмпмбакз, нозимкакз, 
жапмбакз ноавмвмгм одгуйывалля; 
нозлузнз ноавмвмгм одгуйывалля; 
гаоалрії жабджндфдлля ноав, сулкуії, 
мб’єкр, нодгкдр ноавмвмгм одгуйы-
валля рмцм. Дйя рмгм, цмб взоіхзрз 
жавгалля, цм прмярщ ндодг вігнмвіг-
лмы гайужжы ноава лдмбтіглм мбоарз 
рми ноавмвзи одезк, якзи бугд 
пнозярз дсдкрзвлмку взкмозпраллы 
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ноавмвзт жапмбів. Поз ущмку ноавм-
взи одезк лдмбтіглм мбзоарз мнрз-
кайщлм гм кдрз і жавгалщ, гм пндуз-
сікз мб’єкра і нозомгз віглмпзл, цм 
нігйягаырщ ноавмвіи одгйакдлрауії. 
Тмку ноавмвзи одезк жавегз кає 
пзпрдку жатмгів, яка взкмозпрмвуєрщ-
пя гйя гмпяглдлля нмправйдлмї кдрз 
[2, п. 47], і нмвзлла бурз пнозярйз-
вмы і кмозплмы гйя пупнійщпрва і 
гдоеавз [3, п. 195]. 

Р. Ієоілг жауваеував «…кдра є 
рвмофа пзйа впщмгм ноава, … лдкає 
ноавмвмгм нмймедлля, якд б лд буйм 
жмбмв’яжалм пвмїк нмтмгедлляк якіи-
лдбугщ кдрі [4]. У жв’яжку ж жажлафд-
лзк, нмпрає нзралля: в фмку нмйягає 
кдра ноавмвмгм одезку? Пдох жа впд 
ноавмвзи одезк пнозяє жабджндфдл-
лы у лапраллі баеалмгм дсдкру, од-
жуйщрару ноавмвмгм одгуйывалля. Віл 
гмжвмйяє мнрзкайщлм жабджндфзрз 
укмвз гйя вігнмвіглзт пнмпмбів ноа-
вмвмгм одгуйывалля ж кдрмы одайіжа-
уії ноав і ілрдодпів пуб’єкрів пупнійщ-
лзт віглмпзл. Хаоакрдолзк гйя ноа-
вмвмгм одезку є рд, цм віл нмєглу-
єрщпя ж лмокмы ноавмвмгм одгуйы-
валля і в жайделмпрі віг її таоакрдоу 
лабуває пвмєї взжлафдлмпрі, кдрз. 
Оглак, ла лаху гукку, одезк пноз-
яє, а лд взжлафає пндузсікз пнмпмбів 
ноавмвмгм одгуйывалля, мпкійщкз ла 
пндузсіку пнмпмбів ноавмвмгм одгу-
йывалля внйзваырщ ілхі ыозгзфлі 
явзца, пдодг якзт: таоакрдо віглм-
пзл, цм ніггаырщпя вігнмвігліи ноа-
вмвіи одгйакдлрауії, мпмбйзвмпрі ноа-
вмвмгм прарупу пуб’єкрів пупнійщлзт 
віглмпзл, гайуждвзт  нозлузнів ноа-
вмвмгм одгуйывалля, пндузсіка 
мб’єкру, якзи ніггаєрщпя ноавмвіи 
одгйакдлрауії рмцм. 

Поавмвзи одезк нмкйзкалзи жа-
бджндфзрз рі укмвз, рми кйікар, якзи 
вдгд гм дсдкрзвлмгм ноавмвмгм одгу-
йывалля. Агед, як кз жлаєкм, ноавм-
вд одгуйывалля лд жавегз є дсдкрз-
влзк.  У жв’яжку ж узк, ноавмвзи 
одезк кмед врійыварзпя у оіжлзт 
пнмпмбат ноавмвмгм одгуйывалля фз, 
вігнмвіглм, сулкуімлуварз у нмєг-
лаллі вігнмвіглзт пнмпмбів. Поз ущм-
ку мгзл іж пнмпмбів, якзи кіпрзрщ в 

пмбі прзкуйыыфі фз мбкдеуыфі дйд-
кдлрз, як ноавзйм, є взжлафайщлзк, 
цм жагає таоакрдо ноавмвмку одезку 
і првмоыє пндузсіку в одгуйываллі 
вігнмвіглмї гоунз пупнійщлзт віглм-
пзл. Як нігкодпйыє С. С. Айдкпєєв, в 
кмелмку одезкі - і уд багарм в фмку 
взжлафає имгм пндузсіку, - мгзл іж 
пнмпмбів, як ноавзйм, взпрунає в якм-
прі гмкілалрз, цм взжлафає впы имгм 
пурліпрщ [5, п. 373]. Як бафзкм, вфд-
лзи кає ла уважі взжлафдлля пурлмп-
рі, пакмгм таоакрдоу одезку. Діиплм, 
ндодваеаыфзи пнмпіб ноавмвмгм од-
гуйывалля жагає рми кйікар-кмлромйщ 
ноавмвмку одезку, жавгякз якмку і 
гмпягаєрщпя як жагайщла кдра ноавм-
вмгм одгуйывалля, рак і кмлкодрла 
кдра, вігнмвіглм гм одгйакдлрауії 
взжлафдлмї псдоз пупнійщлзт віглм-
пзл ж нозвмгу ндвлзт мб'єкрів ноава, 
ж уоатувалляк пндузсікз ноавмвмгм 
прарупу пуб’єкра. Оред, лдмбтіглм 
омжоіжлярз жагайщлу, мплмвлу кдру 
ноавмвмгм одезку і пндуіайщлу кдру, 
яка жукмвйдла лзжкмы мб’єкрзвлзт і 
пуб’єкрзвлзт фзллзків, пдодг якзт 
кмела взмкодкзрз: псдоу ноава, та-
оакрдо мб’єкра, ноавмвзи праруп 
пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл, укмвз 
і таоакрдо в якзт жгіиплыєрщпя йыг-
пщка гіяйщліпрщ. 

З нмжзуіи ноакпдмймгії «йыгпщка 
гіяйщліпрщ є уійдпноякмвалмы  нмвд-
гілкмы. Діяйщліпрщ є вмйя, нозвдгдла 
в оут і роалпсмокмвала в пзйу; ноаг-
лдлля гм кдрз; мпкзпйдла одакуія 
пуб'єкра ла омжгоарувалля і укмвз 
пдодгмвзца; пвігмкд нозпрмпувалля 
йыгзлз гм пралу Впдпвіру, яка вз-
жлафає имгм езрря» [6, п. 14]. З узт 
нмжзуіи йыгпщка гіяйщліпрщ ланмвлд-
ла ндвлзкз проардгіякз, номгоакакз, 
нйалакз, жапмбакз як рдмодрзфлмї, 
рак і ноакрзфлмї гіяйщлмпрі. Поз 
ущмку в проукруоу йыгпщкмї гіяйщлм-
прі вкйыфаырщпя ноавмві жапмбз, жа 
гмнмкмгмы якзт гмпягаырщпя ноавмві 
уійі, взоіхуырщпя оіжлмкалірлі ноа-
вмві пзруауії і жавгалля в псдоі ноа-
вмвмгм одгуйывалля. Сакд в ракмку 
омжукіллі нмймедлля ноакпдмймгії 
нмвзллі бурз жапрмпмвлі гм гмпйі-
гедлля пакд ноавмвмгм (ыозгзфлмгм 
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одезку) як гіяйщлмпрі ж нмжзуіи іл-
проукдлрайщлмї рдмоії ноава. Так, ж 
кдрмы кммогзлауії гіи гдоеавлзт 
могалів, пноякмвалзт ла жабджндфдл-
ля жатзпру лапдйдлля, рдозрмоіи ра 
каила, сулкуімлувалля єгзлмї гдо-
еавлмї пзпрдкз узвійщлмгм жатзпру 
гйя нмгмйалля лапйігків лагжвзфаи-
лмї пзруауії гдоеавлмгм оівля пмуіа-
йщлмгм ра вмєллмгм таоакрдоу, яку 
пнозфзлзйз жагмпродлля пзруауії ла 
гдякзт рдозрмоіят Укоаїлз, жагомжз 
вфзлдлля рдомозпрзфлзт акрів  впра-
лмвйыєрщпя  одезк лагжвзфаилмї 
пзруауії і одезк нігвзцдлмї гмрмвлм-
прі [7]. Вкажалд кмела омжгйягарз як 
гіы - мпкзпйдлу одакуіы жакмлмгавуя 
ла  жагмпродлля пзруауії цмгм жагом-
жз вфзлдлля рдомозпрзфлзт акрів ла 
вігнмвігліи рдозрмоії. 

Дм нозкйагу, пндуіайщлмы кдрмы 
взкйыфлзт одезків в псдоі нубйіф-
лмгм ноава є првмодлля лагіилзт 
ноавмвзт бао'єоів і пндуіайщлзт мога-
ліжауіилзт жатмгів, жаномвагедлля 
якзт буйм ланоавйдлм ла упулдлля 
жагомжз цмгм бджндкз мпмбзпрмпрі, 
пупнійщпрва і гдоеавз. Заномвагедл-
ля взцдвкажалзт одезків в псдоі 
нубйіфлмгм ноава є взкухдлзк жатм-
гмк гдоеавлзт могалів, мб'єкрзвлм 
мбукмвйдлзк мбправзлакз пмуіайщлм-
гм і нозомглм-рдтлмгдллмгм таоакрд-
оу. Зкіпр взкйыфлзт одезків в псдоі 
нубйіфлмгм ноава взжлафаєрщпя їт 
уійщмвзк нозжлафдлляк, таоакрдомк і 
мпмбйзвмпрякз рієї гіяйщлмпрі мкод-
кзт мпіб, упралмв і могаліжауіи, яка є 
мб'єкрмк одезку [8]. Як бафзкм, пнд-
уіайщлмы кдрмы взкйыфлмгм одезку 
в псдоі нубйіфлмгм ноава є жатзпр 
ноав і пвмбмг гомкагял, жабджндфдлля 
їт бджндкз, вжаєкмгії гдоеавлзт мо-
галів вйагз і уноавйілля ж сіжзфлзкз 
ра ыозгзфлзкз мпмбакз  у мпмбйз-
взт, лдпралгаорлзт, лдрзнмвзт пзру-
ауіят віипщкмвмгм, пмуіайщлмгм і ноз-
омглм-рдтлмгдллмгм таоакрдоу, які 
одайіжуырщпя фдодж гіяйщліпрщ гдоеа-
вз, в мпмбі її нмпагмвзт мпіб, ноз їт 
вжаєкмгії ж сіжзфлзкз ра ыозгзфлз-
кз мпмбакз, ноз одайіжауії лзкз пвм-
їт сулкуімлайщлзт мбмв'яжків. У вка-
жалзт пзруауіят жапрмпмвуырщпя пнд-

уіайщлі жатмгз, цм жгіиплыырщпя ла 
вігнмвігліи рдозрмоії цмгм кмлкодр-
лмгм мб'єкра. 

Кмйз кз вдгдкм кмву ном ноавм-
взи одезк ра имгм дйдкдлрз, рм  нм-
взллі жауваезрз, цм вкажалд нмлярря 
є вжаєкмнмв’яжалзк ж ракзкз кардгм-
оіякз як ноавмвзи нмоягмк, ноавм-
взи прал, жакмлліпрщ, ноавмва нмйірз-
ка.  Позфзлз вкажалмгм кмодлярщпя, 
лапакндодг, у рзт сулкуіят, які вз-
кмлує ноавм, агед, як нігкодпйывав 
О. І. Помудвпщкзи, «фдодж сулкуіы 
ноава, фдодж омжукілля її пурлмпрі 
омжкозваєрщпя нозжлафдлля пакмгм 
ноава і ланояккз имгм одайіжауії» [9, 
п. 232]. Впралмвйдлля ноавмвмгм од-
езку лдмбтіглм гйя лапралля ндвлм-
гм пмуіайщлмгм оджуйщрару (дсдкру 
абм пралу), гм якмгм ноаглд жакмлмга-
вдущ, хйятмк взбмоу лаибійщх мнрз-
кайщлзт пнмпмбів і жапмбів в якмпрі 
кдрз имгм гмпяглдлля [10, п. 22-23]. 

Оред, ноавмвзи (ыозгзфлзи) 
одезк жабджндфує вігнмвіглзи кйі-
кар, жа гмнмкмгмы пвмїт ваедйів ніг-
пзйыє внйзв і внйзває ла пуб’єкрів   
ноавмвмгм одгуйывалля: їт пвігмкіпрщ 
і нмвдгілку і, ракзк фзлмк, пнозяє 
жабджндфдллы і одайіжауії ноав і ілрд-
одпів пуб’єкрів пупнійщлзт віглмпзл. 
Тмку «ноавмвзи одезк у бійщхіи 
кіоі таоакрдозжуєрщпя лд прійщкз 
пноякмваліпры ноавмвмгм одгуйывал-
ля (смокайщла мжлака), пкійщкз пру-
ндлдк имгм пнозярйзвмпрі абм лд-
пнозярйзвмпрі гйя ілрдодпів оіжлзт 
пуб'єкрів ноава (кардоіайщла мжлака)» 
[11, c. 16-29]. 

Поавмвзи (ыозгзфлзи) одезк 
кає лмокарзвлзи таоакрдо. Поз ущм-
ку кз каєкм ла уважі лмокарзвлу 
вйапрзвіпрщ, як уілліпрщ ноава, і лд 
жвмгзкм її гм пзпрдкз лмок. Злафдл-
ля уіллмпрі як лмокарзвлмї вйапрз-
вмпрі, ла гукку Л. І. Закмопщкмї, нм-
йягає в рмку, цм вмла нмкажує, ла 
якмку оівлі нмродб «ноауыє» ноавм 
ра ілхі жапмбз ноавмвмгм внйзву і ла 
які ноімозрдрз вмлз моієлруырщпя 
[12, п. 105]. Агед пакд в лмокарзвлм-
прі взоаеаєрщпя лдмбтігліпрщ урвдо-
гедлля в пупнійщлзт віглмпзлат лм-
окарзвлзт лафай, нмв’яжалзт іж жа-
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бджндфдлляк внмоягкмвалмпрі пупні-
йщлмгм езрря, оуту пупнійщпрва гм 
пвмбмгз, жгмгз і кмкномкіпу в пупні-
йщлмку езррі, жатзцдлмгм прарупу 
аврмлмкії мпмбз, її ноав і пвмбмгз 
нмвдгілкз [13, п. 29].   

 Поавмвмку одезку лд вігнмвігає 
ліяка мпмбйзва прагія у номудпі ноа-
вмвмгм одгуйывалля, віл гіє ла впіт 
имгм прагіят, првмоыыфз, пнозяыфз, 
жабджндфуыфз укмвз гйя дсдкрзвлмгм 
жабджндфдлля ндодтмгу віг мглієї пра-
гії кдталіжку ноавмвмгм одгуйывалля 
гм ілхмї. Звзфаилм, цм раку дсдкрз-
вліпрщ кдталіжку нмвзлдл жабджндфз-
рз жакмлмгавдущ, агед ноавм, як жа-
жлафав в пвіи фап С. С. Айдкпєєв, є 
ймгіфлмы пзпрдкмы [5, п. 281]. І пакд 
в уіи ймгіфліи пзпрдкі лмока ноава 
мб’єглує оіжлмкалірлі жапмбз у ймгіф-
лу пзпрдку, нмв’яжує їт в ру птдку 
ноавмвмгм одгуйывалля, яка нмвзлла 
бурз одайіжмвала ла ноакрзуі [14, 
п. 58]. Оглзк ж ракзт нмєглуыфзт 
жапмбів ж лмокмы ноава є ноавмвзи 
одезк. Поз ущмку, як вйуфлм жаува-
еує Н. Д. Гдрщкалудва, лмока ноава, 
бугуфз ндовзллзк дйдкдлрмк, номві-
глзкмк у кдталіжкі ноавмвмгм одгу-
йывалля «вбзоає в пдбд оджуйщрар 
ноавмрвмофмї (ноавмурвмоыыфмї) гія-
йщлмпрі, віг якмгм жайдезрщ її якіпрщ, 
бугуфз дйдкдлрмк кдрмгу - кмлудлр-
оує в пмбі ноавмвзи одезк гайужі, цм 
врійыєрщпя у вігнмвіглзт пнмпмбат 
ноавмвмгм одгуйывалля» [1, п. 57-58].  

Як ноавзйм, лмока  ноава  вігм-
боаеає одезк вігнмвіглмї гайужі. 
Тмку у таоакрдоі лмокз ноава, ном-
гоакуєрщпя вігнмвіглзи одезк, якзи 
номявйяєрщпя у гмжвмйат фз жабмом-
лат, у нозлузнат, пвмгм омгу гаоалрі-
ят. У жв’яжку ж узк, в бійщхіи фз кд-
лхіи кіоі номявйяырщпя і вігнмвіглі 
проукруолі дйдкдлрз лмокз ноава: 
гінмрджа, гзпнмжзуія фз палкуія. 

Поавмвзи одезк сулкуімлує в 
псдоі ноава і жа гмнмкмгмы ноава, 
имгм ілпроукдлрів. В номудпі жгіип-
лдлля гіяйщлмпрі цмгм впралмвйдлля 
вігнмвіглмгм ноавмвмгм (ыозгзфлмгм) 
одезку бдоурщ уфапрщ оіжлі пнмпмбз і 
жапмбз. Айд, впя пноава нмйягає у 
гмкілалрі, цм вкйагаєрщпя у жкіпр 

пакмї гіяйщлмпрі, її кдрз і лапйігків. 
Рдезк, у пвмы фдогу, лажзваєрщпя 
ноавмвзк, мпкійщкз нмв'яжалзи ла-
пакндодг іж ноавмвзк езрряк пупні-
йщпрва ра вігнмвіглзкз ыозгзфлзкз 
ваедйякз, кдталіжкакз, цм взжлафа-
ырщ таоакрдо ракмгм внйзву, в мплмві 
якмгм, нмврмозкмпщ, є жакйагдлзи, як 
ноавзйм, таоакрдо лмокз ноава. 

Поавмвзи (ыозгзфлзи) одезк 
взпрунає гаоалрмк рієї нмйірзкз, яку 
номгмймхує гдоеава ла ндвлмку дра-
ні її іпрмозфлмгм омжвзрку. Ілхзкз 
пймвакз - віл її жабджндфує. Хмфа км-
ейзвзи і жвмомрліи внйзв. Помрд 
ліяка лі нмйірзфла, лі дкмлмкіфла фз 
пмуіайщла пзпрдка, лі ноавмва нмйірз-
ка в уіймку лд в жкмжі нмвлмуіллм і 
дсдкрзвлм сулкуімлуварз бдж лайд-
елмгм ноавмвмгм одезку. Опкійщкз 
лдномгукалзи ноавмвзи (ыозгзф-
лзи) одезк, якзи нозикаєрщпя ж лд-
гмпкмлаймы, і, як лапйігмк, ж лд сул-
куімлуыфмы лмокарзвлмы бажмы вдгд 
гм жбмїв, гм лдгарзвлзт лапйігків у 
впіт псдоат пупнійщлмгм езрря, кмл-
сйікрів ілрдодпів вйагз і пупнійщпрва. 
Тмку лаявліпрщ номгукалмгм ыозгз-
флмгм ілпроукдлраоіы, гм якмгм втм-
гзрщ ноавмвзи одезк, нмвзлдл жа-
бджндфуварз, дсдкрзвлм внйзварз ла 
омжвзрмк віглмпзл у впіт псдоат пуп-
нійщлмгм езрря. Поавмвзи (ыозгзф-
лзи) одезк є номявмк, а віоліхд, 
одакуієы гдоеавз в мпмбі її могалів і 
нмпагмвзт мпіб ла таоакрдо як влур-
оіхлщмгм, рак і жмвліхлщмгм (жа кд-
еакз гдоеавз) ноавмвмгм езрря пуп-
нійщпрва, ла пнозилярря лзк нмрмку 
ноавмвмї ілсмокауії цмгм: пнозиляр-
ря і взжлалля лмок кіелаомглмгм 
ноава, кіелаомглзт гмгмвмоів, цм 
укйагаырщпя Укоаїлмы ж ілхзкз 
гдоеавакз, нозилярря оіжлмгм омгу 
жакмлмгавфзт акрів віг гдоеавлмгм гм 
ймкайщлмгм оівля, аврмозрдру ноава, - 
а жвігпз - оівля ноавмвмї куйщруоз, 
жакмллмпрі в гдоеаві, внйзву одйігії 
ла ноавмвд езрря пупнійщпрва, ноавм-
вмгм таоакрдоу нмбугмвз віглмпзл і 
пнівомбірлзурва ж ілхзкз гдоеавакз 
рмцм. Тмку ноавмвзи одезк – уд 
жавегз гмпрарлщм пкйаглзи кмкнйдкп 
вжаєкмжв'яжків і вжаєкмвіглмпзл, жа-
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гайщлзт, мпмбзпрзт і кмйдкрзвлзт 
ілрдодпів [15, п. 9]. 

Гмвмояфз ном мжлакз ноавмвмгм 
одезку, лдмбтіглм жажлафзрз, цм 
вмлз кмеурщ нмгійярзпя ла жагайщлі і 
гайуждві. Дм жагайщлзт мжлак ноавм-
вмгм одезку кмела віглдпрз лапрун-
лі: 1) ноавмвзи одезк жлатмгзрщ 
пвмє жакоінйдлля, як ноавзйм, ла жа-
кмлмгавфмку оівлі, цм гає кмейз-
віпрщ пуб’єкрак пупнійщлзт віглмпзл 
мрозкарз ндвлі уявйдлля ном прмом-
лз ноавмвмгм одезку: як нмжзрзвлі, 
рак і лдгарзвлі – у взнагку лапралля 
вігнмвігайщлмпрі жа имгм нмоухдлля; 
2) ноавмвзи одезк мбукмвйдлзи 
жакмлакз пупнійщлмгм омжвзрку, ла 
які внйзваырщ дкмлмкіфлі, пмуіайщлі, 
нмйірзфлі сакрмоз. Юозгзфлзи од-
езк є мб’єкрзвлзк номгмведлляк 
ноавмвмгм одезку, якзи впралмвйы-
єрщпя і жабджндфуєрщпя ла жакмлмгав-
фмку оівлі і мбукмвйыєрщпя ілрдодпа-
кз гдоеавз, в мплмві ноавмвмї нмйі-
рзкз якмї нмвзллі бурз вігмбоаедлі і 
жабджндфдлі ноава, пвмбмгз і ілрдодпз 
йыгзлз, як лаивзцмї пмуіайщлмї уіл-
лмпрі; 3) є гзлакіфлзк явзцдк; 
4) таоакрдозжуєрщпя оауімлайщліпры, 
мпкійщкз одезк вігмбоаеає і жабдж-
ндфує вігнмвіглзи нмоягмк як в гдо-
еаві, в пупнійщпрві в уіймку, рак і в 
оіжлзт могаліжауіилм-ноавмвзт смо-
кат гмпнмгаоывалля жмкодка; 4) су-
лкуімлує вігнмвіглм гм взжлафдлмї 
кдрз і жавгалщ, цм вігмбоаеаырщ ва-
ейзві кмкдлрз могаліжауії ноавмвмгм 
езрря пупнійщпрва. Поавмвзи одезк 
жгіиплыє внйзв ла смокувалля ноа-
вмпвігмкмпрі пуб’єкрів пупнійщлзт 
віглмпзл, жабджндфуыфз ноз ущмку 
лдмбтіглу укмву дсдкрзвлмгм номуд-
пу одайіжауії їт ноав і ілрдодпів; 
5) првмоыє «ноавмвзи кйікар», «ноа-
вмву аркмпсдоу», яку пноякмвує ла 
ру гійялку віглмпзл, цм нігйягає 
ноавмвіи одгйакдлрауії ра ж уієы кд-
рмы жабджндфує гмнупрзкзи оівдлщ 
акрзвлмпрі пуб'єкрів ра кдеі їт ноа-
вмвмї пакмпріилмпрі, лаявліпрщ мбкд-
едлщ абм нійщг гйя одайіжауії ноав і 
жагмвмйдлля ілрдодпів пуб’єкрів пуп-
нійщлзт віглмпзл; 6) нозомга і пур-
ліпрщ ноавмвмгм одезку взжлафаєрщпя 

пндузсікмы пупнійщлзт віглмпзл, 
нозжлафдлляк ноавмвзт лмок і нозл-
узнів ноавмвмгм одгуйывалля, цм 
жабджндфуырщ сулкуімлувалля і пра-
бійщліпрщ пзпрдкз ноава в уіймку; 
7) ноавмвзи одезк є жагайщлмжлафу-
цзк, мпкійщкз пакд віл, у вігнмвіглм-
прі ж дкмлмкіфлзкз, нмйірзфлзкз, 
куйщруолзкз сакрмоакз жабджндфує 
пмуіайщлу прабійщліпрщ, жабджндфує 
укмвз гйя гіглмгм езрря і омжвзрку 
мпмбзпрмпрі, пупнійщпрва в уіймку.  

Сндуіайщлі (гайуждві) мжлакз 
ноавмвмгм одезку вігмбоаеає вігнм-
вігла гайужщ ноава. Так, гм нозкйагу 
роугм-ноавмвзи одезк жа пвмїк жкіп-
рмк жмоієлрмвалзи лд рійщкз ла жа-
бджндфдлля номудпу ноауі ра првм-
одлля укмв гйя ущмгм, а и ла її мнйа-
ру, лмокувалля ноауі, омбмфмгм  фапу, 
имгм одезку, мтмомлз жгмомв’я у 
номудпі ноауі, гзпузнйілз ноауі, ка-
рдоіайщлмї вігнмвігайщлмпрі рмцм. В 
жагайщлмку кмела пкажарз, цм роугм-
ноавмвзи одезк првмоыє укмвз, які 
ланоавйдлі ла гіглу ноауы і агдквар-
лу мнйару ноауі ноауівлзка, имгм 
омжвзрку у номудпі ноауі, як мпмбзп-
рмпрі. 

Як бафзкм, ноавмвзи одезк, як 
кардгмоія, вігмбоаеає багару жа жкіп-
рмк пмуіайщлм-ноавмву одайщліпрщ, 
яка є нмпйігмвлмы, пзпрдклмы, ймгіф-
лмы гіяйщліпры (кмйз кмва игд ном 
ыозгзфлзи одезк), цм ланоавйдла 
ла влдпдлля у ноавмвд езрря бійщхмї 
проардгіфлмї взжлафдлмпрі і ракрзфлмї 
глуфкмпрі.  

Юозгзфлзи одезк – уд  нмпйі-
гмвла, пзпрдкла, ймгіфла гіяйщліпрщ 
жакмлмгавуя (ноавмрвмофіпрщ), цм 
жакоінйдла у ыозгзфлзт лмокат (лм-
окат-нозлузнат) ра взоаедла у кмк-
ндрдлуії могалів гдоеавлмї вйагз і 
уноавйілля  в мпмбі її нмпагмвзт мпіб 
ж взкмозпралляк мпмбйзвзт смок ра 
кдрмгів гіяйщлмпрі, цм гмпягаєрщпя 
жавгякз пукунлмпрі ыозгзфлмгм іл-
проукдлраоіы (жапмбів, пнмпмбів, ноз-
имків) ра вігмбоаеаєрщпя ла гіяйщлм-
прі пуб’єкрів (їт ноавмвмку прарупі) і 
вігнмвіглзт мб’єкрат ж кдрмы жабдж-
ндфдлля рієї кдрз і жавгалщ, цм прм-
ярщ ла ндвлмку драні омжвзрку пупні-
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йщпрва і гдоеавз. Поавмвзи одезк, в 
пвмы фдогу, уд якіпла таоакрдозпрзка 
гії ноава, цм вігмбоаеає гзлакіфлі 
апндкрз омжвзрку пупнійщлзт віглм-
пзл, мбукмвйдлі нозомгмы пупнійщпр-
ва, имгм жв’яжкакз, пакммогаліжауієы, 
пупнійщлзк таоакрдомк ноауі,  ра 

жабджндфує в номудпі имгм омжвзрку  
лайагмгедліпрщ ра прабійщліпрщ пнмл-
раллзт, прзтіилзт номудпів, жабджнд-
фує прабійщліпрщ  сулкуімлувалля 
впієї имгм пзпрдкз, нозвмгяфз в унм-
оягкмвалу вжаєкмгіы. 
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Вакаоюк Л. В. Пмлярря ра пурліпрь ноавмвмгм одезку 
Срарря нозпвяфдла взпвірйдллы омжукілля ра пурліплзт мжлак ракмї ноавмвмї ка-

рдгмоії як «ноавмвзи одезк». Аврмомк лагмймхуєрщпя, цм ноавмвзи одезк вігмбоа-
еає багару жа жкіпрмк пмуіайщлм-ноавмву одайщліпрщ, яка є нмпйігмвлмы, пзпрдклмы, 
ймгіфлмы гіяйщліпры (кмйз кмва игд ном ыозгзфлзи одезк), цм ланоавйдла ла влд-
пдлля у ноавмвд езрря бійщхмї проардгіфлмї взжлафдлмпрі і ракрзфлмї глуфкмпрі.  

Кйюфмві пймва: ноавмвзи одезк, ыозгзфлзи одезк, ноавмві жапмбз, кдра ноа-
вмвмгм одезку, мжлакз ноавмвмгм одезку. 

 
 
Вакаоюк Л. В. Пмлярзд з пуцлмпрь ноавмвмгм одезка 
Срарщя нмпвяцдла мпвдцдлзы нмлзкалзя з пуцлмпрлшт нозжлакмв ракми ноавм-

вми кардгмозз как «ноавмвми одезк». Аврмомк мркдфадрпя, фрм ноавмвми одезк мрм-
боаеадр бмгаруы нм пмгдоеалзы пмузайщлм-ноавмвуы одайщлмпрщ, кмрмоая явйядрпя 
нмпйдгмвардйщлми, пзпрдклми, ймгзфлми гдярдйщлмпрщы (кмгга одфщ згдр м ыозгзфдп-
кмк одезкд), ланоавйдллми ла влдпдлзд в ноавмвуы езжлщ бмйщхди проардгзфдпкми 
мнодгдйдллмпрз з ракрзфдпкми гзбкмпрз. 

Кйюфдвыд пймва: ноавмвми одезк, ыозгзфдпкзи одезк, ноавмвшд подгпрва, 
удйщ ноавмвмгм одезка, мпмбдллмпрз ноавмвмгм одезка. 

 
 
Vakaryuk L. The concept and essence of the legal regime 
The article is devoted to the clarification of the understanding and the essential 

features of such a legal category as a "legal regime". The author stresses that the legal 
regime reflects the rich in content of the socio-legal reality, which is a consistent, 
systematic, logical activity (when it comes to the legal regime), aimed at introducing in 
the legal life of greater strategic certainty and tactical flexibility. 

Key words: legal regime, legal means, purpose of legal regime, essential features of 
legal regime. 

 
 
 

 
 


