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Пмндодглщм номвдгдлі гмпйі-
гедлля гмжвмйяырщ првдогеуварз 
ном рд, цм кдталіжк ікнйдкдлрауії 
оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж ноав 
йыгзлз (гайі – ЄСПЛ, Сроапбуожщ-
кзи Суг, Міелаомглзи Суг Рагз 
Євомнз) є пукунліпры ыозгзфлзт 
жапмбів і пнмпмбів, цм взкмозпрмву-
ырщпя ра жатмгів, які везваырщпя 
гдоеавмы ла взкмлалля вжярзт ла 
пдбд кмлвдлуіилзт жмбмв’яжалщ іж 
вігхкмгувалля жавгалмї пкаоелзкмві 
кардоіайщлмї ра кмоайщлмї хкмгз, 
віглмвйдлля имгм нмоухдлмгм кмл-
вдлуіилмгм ноава, а ракме жанмбігал-
ля нмоухдллы кмлвдлуіилзт ноав і 
пвмбмг йыгзлз у каибурлщмку [1, 
п. 21]. 

Оглак, гмпйігедлля кдталіжку, 
цм вігмбоаеає ноавмвд явзцд у гз-
лакіуі абм оупі, нмродбує ж’япувалля 
лд рійщкз имгм нмлярря ра таоакрдо-
лзт озп, айд і проукруоз. Тдокіл 
«проукруоа» у кмлрдкпрі нодгкдра 

ущмгм гмпйігедлля мжлафає влуроіх-
лы нмбугмву кдталіжку ікнйдкдлра-
уії оіхдлщ Сроапбуожщкмгм Сугу, яка 
явйяє пмбмы єгліпрщ пріикзт дйдкдл-
рів, цм вжаєкмнмв’яжалі ра вжаєкмгі-
ырщ кіе пмбмы.  

Уваеаєкм, цм ж’япувалля нозж-
лафдлля ра мпмбйзвмпрди кмелмгм іж 
дйдкдлрів гмпйігеувалмгм кдталіжку 
гмжвмйяє псмокуварз уійіплд уяв-
йдлля ном уди ноавмвзи сдлмкдл, як 
пкйаглд пзпрдклд урвмодлля, жомбз-
рз взплмвкз ном дсдкрзвліпрщ кме-
лмї іж пкйагмвзт, а ракме взжлафзрз 
хйятз їт угмпкмлайдлля. 

Ріжлзт апндкрів гмпйігеувалмгм 
нзралля рмокайзпя у пвмїт ноауят 
ракі вірфзжлялі ра жаоубіелі вфд-    
лі: С. С. Айдкпєєв, А. Б. Вдлгдомв, 
О. В. Пдрозхзл, П. М. Рабілмвзф, 
О. Ф. Скакул, М. Ф. Цдйуикм, 
М. В. Цвік, М. Є. Чдокап, І. В. Якм-
вык ра ілхі ноавлзкз. Вмглмфап нз-
ралля цмгм мпмбйзвмпрди нігпзпрдк 
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кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Мі-
елаомглмгм Сугу Рагз Євомнз лд 
жлаихйз пвмгм лайделмгм взпвір-
йдлля у пуфапліи лаукмвіи ра лавфа-
йщліи ыозгзфліи йірдоаруоі. 

Мдрмы праррі є ж’япувалля таоа-
крдолзт озп, цм нозракаллі ігдмйм-
гіфліи ра кмкулікарзвліи нігпзпрд-
как як пкйагмвзт кдталіжку ікнйд-
кдлрауії оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу 
ж ноав йыгзлз в Укоаїлі. 

Оглієы іж лдвіг’єклзт нігпзпрдк 
гмпйігеувалмгм кдталіжку уваеаєкм  
ігдмймгіфлу, проукруолзкз дйдкдл-
ракз якмї є ноавмпвігмкіпрщ ра ноа-
вмва куйщруоа пуб’єкрів, які жабджнд-
фуырщ гдоеавлу нмйірзку цмгм ікн-
йдкдлрауії оіхдлщ Сроажбуогпщкмгм 
Сугу в лауімлайщлу ноавмву пзпрд-
ку.  

Позлагіглм вігжлафзрз, цм ом-
жукілля кардгмоії «ноавмпвігмкіпрщ» 
в пуфапліи рдмоії ноава таоакрдозжу-
єрщпя нмйіпдкіфліпры.   

Як жауваеує С. С. Айдкпєєв, 
ноавмпвігмкіпрщ є пурм пуб’єкрзвлзк 
явзцдк,  якд пкйагаєрщпя ж уявйдлщ 
йыгди ном ноавм (гіыфд,  кзлуйзт 
днмт, баеалд); пуб’єкрзвлмгм прав-
йдлля гм пакмгм сдлмкдлу ноава, 
имгм уіллмпрди; ноавмвмї нпзтмймгії, 
лавірщ ілгзвігуайщлмї абм капмвмї 
дкмуіилмї одакуії ла ноавм, фапрм 
ілруїрзвлмї, нігпвігмкмї (ланозкйаг, 
одакуії ла нмоухдлля лмок нзпалмгм 
ноава) [2, п. 201]. Зажлафдлд гає ніг-
правз првдогеуварз, цм гмпйігеува-
лд явзцд ноавмвмї гіиплмпрі вкйыфає 
ракі дйдкдлрлі пкйагмві як: уявйдлля, 
правйдлля ра дкмуії нм віглмхдллы 
гм ноава. 

М. Є. Чдокап гмтмгзрщ взплмвків 
ном рд, цм ноавмпвігмкіпрщ є оіжлм-
взгмк пупнійщлмї пвігмкмпрі, якзи 
вігмбоаеає в ноавмвзт фуррєвм-
оауімлайщлзт смокат іплуыфу ноа-
вмву гіипліпрщ, ноавмві явзца, цм 
іплувайз в кзлуймку, і баеалі ноа-
вмві явзца, жгіиплыє лмокарзвлм-
одгуйыыфу гіы ла пмуіайщлу гіяйщ-
ліпрщ йыгди [3, п. 30]. Такзк фзлмк, 
вфдлзк нігкодпйыєрщпя її лмокарзв-
ла нозомга ра лагмймхуєрщпя ла вз-
гмвіи гзсдодлуіауії. 

З нмгйягу А. Б. Вдлгдомва, ноа-
вмпвігмкіпрщ кмела взжлафзрз як 
мб’єкрзвлм іплуыфзи лабіо вжаєкм-
нмв’яжалзт ігди, дкмуіи, цм взоаеа-
ырщ віглмхдлля пупнійщпрва, гоун, 
ілгзвігів гм ноава – ущмгм уійіплмгм 
пмуіайщлмгм ілпрзруру, имгм пзпрдкз 
и проукруоз, гм мкодкзт жакмлів, 
ілхзт таоакрдозпрзк ноавмвмї пзп-
рдкз. Цд, ла гукку ноавлзка, цд и 
калай внйзву ноава фдодж кмрзвауіы, 
дкмуії, пвігмкіпрщ ла нмвдгілку йы-
гди, ла смокувалля пупнійщлзт віг-
лмпзл [4, п. 294]. Іж жажлафдлмгм вз-
нйзває, цм в рдмоії ноава взмкодк-
йыєрщпя ілгзвігуайщла, гоунмва ра 
пупнійщла ноавмпвігмкіпрщ, цм в пу-
кунлмпрі омжгйягаєрщпя як її пмуіа-
йщла проукруоа.  

Ддякзкз ноавлзкакз лагмймху-
єрщпя і ла рмку, цм ноавмву пвігм-
кіпрщ пйіг омжгйягарз як уійіплд 
урвмодлля нпзтмймгіфлзт (нмфурря, 
уявйдлля, лапромї), ілрдйдкруайщлзт 
(жлалля, ігдї, кмлуднуії) ра ігдмймгі-
флзт (ілрдодпз, уійі) фзллзків, цм 
жлатмгярщпя у вжаєкмгії і вжаєкмжу-
кмвйыырщ мгзл мглмгм [5, п. 58]. А 
мред, в проукруоі ноавмпвігмкмпрі 
взмкодкйыырщпя ракі дйдкдлрз як 
ноавмва нпзтмймгія ра ноавмва ігдм-
ймгія. Щмноавга в ыозгзфліи йірд-
оаруоі лагмймхуєрщпя і ла нмвдгіл-
кмвіи пкйагмвіи – вмйщмвзи бік ноа-
вмпвігмкмпрі, цм явйяє пмбмы номудп 
ндодвдгдлля нознзпів ноавмвзт 
лмок у одайщлу ноавмву нмвдгілку 
[6, п. 362].  

Алайіж взцдлавдгдлзт пугедлщ 
гає нігправз гйя ракзт взплмвків, цм 
каырщ кдрмгмймгіфлд жлафдлля: а) 
ноавмпвігмкіпрщ є смокмы ра оіжлм-
взгмк пупнійщлмї пвігмкмпрі; б) вмла 
є лдвіг’єклмы вйапрзвіпры ноавм-
гієжгарлзт пуб’єкрів пупнійщлзт віг-
лмпзл; в) мб’єкрмк ніжлалля ноавмп-
вігмкмпрі взпрунає фзллд ноавм, 
ноавм в кзлуймку абм баеалд ноавм; 
г) взоаеаєрщпя у смокі жлалщ, уяв-
йдлщ, нмгйягів, правйдлля, дкмуіи, 
нмфуррів, ігди, рдмоіи цмгм ноава ра 
гіяйщлмпрі, цм ж лзк нмв’яжала; г) є 
фзллзкмк гйя омжвзрку ноавмомжу-
кілля ра смокувалля ноавмвмї куйщ-
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руоз; г) її взпмкзи оівдлщ є укмвмы 
гаоалрувалля ноав і пвмбмг йыгзлз, 
їт  гмрозкалля ра лднмоухлмпрі.    

Уоатмвуыфз жажлафдлі нігтмгз 
гм омжукілля гмпйігеувалмї кардгм-
оії, ніг «ноавмпвігмкіпры» в апндкрі 
лахмгм гмпйігедлля номнмлуєкм 
омжукірз пукунліпрщ ігди, дкмуіи, 
нмфуррів, влуроіхліт упралмвмк ра 
ндодкмлалщ, в якзт вігмбоаеаєрщпя 
правйдлля пупнійщпрва ра її ілгзвігів 
гм лмок Кмлвдлуії ном жатзпр ноав 
йыгзлз ра мплмвмнмймелзт пвмбмг, 
а ракме ноакрзкз її жапрмпувалля ра 
рйукафдлля Євомндипщкзк Сугмк ж 
ноав йыгзлз.  

Поавмпвігмкмпрі, як дйдкдлру 
ігдмймгіфлмї нігпзпрдкз кдталіжку 
ікнйдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ, нозра-
каллі ракі пуррєві озпз: а) її лмпіякз 
є гомкагялз, а ракме пйуебмві ра 
нмпагмві мпмбз, які є пуб’єкракз ікн-
йдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ; б) 
мб’єкрмк ніжлалля ноавмпвігмкмпрі є 
лмокз Кмлвдлуії ра ноавмві нмжзуії 
ЄСПЛ, цм є вігнмвіглм прарзфлмы 
ра гзлакіфлмы пкйагмвзкз єгзлмгм 
уіймгм; в) вмла є пукунліпры жлалщ, 
нмгйягів ра упралмвмк цмгм лмок 
Кмлвдлуії ра ноакрзкз їт жапрмпу-
валля и ілрдонодрауії ЄСПЛ; г) 
мбукмвйыєрщпя нмйірзкмы гдоеавз 
цмгм взкмлалля кмлвдлуіилзт жм-
бмв’яжалщ; г) кмед бурз номсдпіи-
лмы, бугдллмы, ілгзвігуайщлмы ра 
кмйдкрзвлмы. 

Уваеаєкм, цм в оаккат таоакрд-
озпрзкз кдталіжку ікнйдкдлрауії 
оіхдлщ ЄСПЛ, ноавмпвігмкіпрщ 
вкйыфає: 1) жлалля лмок Кмлвдлуії 
ра ноавмвзт нмжзуіи ЄСПЛ нм оіж-
лзк кардгмоіяк пноав (ілрдйдкруайщ-
ла пкйагмва); 2) ндодкмлаліпрщ у лд-
мбтіглмпрі ра пмуіайщліи кмозплмпрі 
уоатувалля ноавмвзт нмжзуіи ЄСПЛ 
ноз нозиляррі ыозгзфлм-жлафуцзт 
оіхдлщ (вмйщмва пкйагмва); 3) укіл-
ля кмозпруварзпя ноавмвзк ілпроу-
кдлраоієк ЄСПЛ (аврмлмклзкз нм-
ляррякз, аогукдлрауієы, нозлузна-
кз, кдрмгмймгієы) у ноакрзфліи гія-
йщлмпрі (нмвдгілкмва пкйагмва). 

Рмжукілля ноавмвмї куйщруоз в 
жагайщліи рдмоії ноава ракме кає 

гдкійщка нігтмгів, пдодг якзт кмела 
взмкодкзрз гва, а пакд:  

1) ноавмва куйщруоа - уд оіжлм-
взг жагайщлмї куйщруоз, якзи пралм-
взрщ пзпрдку уіллмпрди, цм пралм-
взрщ пзпрдку ноавмвзт уіллмпрди… 
(смок, лмок, нознзпів ра ілпрзру-
рів), омжукілщ і лапралмв, які вігм-
боаеаырщ у ноавмвіи смокі прал 
пвмбмгз і пмуіайщлзт уіллмпрди йыг-
прва, пупнійщпрва, мпмбз [7, c. 648];  

2) ноавмва куйщруоа – уд якіп-
лзи прал ноавмвмгм езрря пупнійщпр-
ва, якзи таоакрдозжуєрщпя гмпяглу-
рзк оівлдк омжвзрку ноавмвмї пзпрд-
кз – пралмк ра оівлдк ноавмпвігмкм-
прі, ыозгзфлмї лаукз, пзпрдкз жакм-
лмгавпрва, ноавмжапрмпмвлмї ноакрз-
кз, жакмллмпрі і ноавмнмоягку, ноа-
вмвмї мпвірз, а ракме прундлдк гаоа-
лрмвалмпрі мплмвлзт ноав і пвмбмг 
йыгзлз [8, c. 550]. 

Алайіж ндохмгм іж жажлафдлзт ні-
гтмгів гмжвмйяє взмкодкзрз в кдеат 
кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ 
ЄСПЛ ракі уіллмпрі: а) йыгзлу, її 
ноава і пвмбмгз як лаивзцу пмуіайщ-
лу уілліпрщ ра жапіб пакммбкдедлля 
гдоеавлмї вйагз; б) вдотмвдлпрвм 
ноава як бажмвзи ра лаибійщх жла-
фуцзи нозлузн могаліжауії упщмгм 
пмуіайщлмгм могаліжку, в рмку фзпйі і 
гдоеавлмгм; в) узвійіжауіилд (у кд-
еат Євомндипщкмгм кмлрзлдлру) 
лагбалля у смокі Кмлвдлуії ра ноак-
рзкз її рйукафдлля і жапрмпувалля; г) 
вдотмвдлпрвм Кмлпрзрууії в кдеат 
лауімлайщлмгм жакмлмгавпрва, ла мп-
лмві якмї пкйагаєрщпя кмлпрзрууіи-
лзи ноавмнмоягмк як одайщлзи ном-
яв врійдлля в езрря ноімозрдру ноав 
і пвмбмг йыгзлз; г) кмейзвіпрщ жа-
тзпру ноав йыгзлз віг пвавіййя 
гдоеавз. 

Оглак, ндодкмлалі, цм пакд гоу-
гзи іплуыфзи нігтіг ноавлзків гм 
омжукілля кардгмоії «ноавмва куйщ-
руоа» є лаибійщх нозилярлзк в оа-
ккат лахмгм гмпйігедлля, жваеаыфз 
ла рд, цм ж’япувалля якмпрі ноавмвм-
гм езрря, а мред і оівля ноавмвмї 
куйщруоз пупнійщпрва, лд кмейзвзи 
бдж взжлафдлля пралу внйзву ноак-
рзкз ЄСПЛ ла кмелу іж жажлафдлзт 
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таоакрдозпрзк, пдодг якзт: жакмлм-
гавпрвм і ноакрзка имгм жапрмпувал-
ля, ноавмва мпвіра і лаука, прунілщ 
гаоалрмвалмпрі ноав йыгзлз. 

Як пйухлм ж ущмгм нозвмгу жа-
уваеує М. Ф. Цдйуикм, кмкндрдлрла 
ноавмва куйщруоа ноз жгіиплдллі 
гдоеавлмї вйагз в Укоаїлі уд якіп-
лзи прал ноавмвмгм езрря пупнійщпр-
ва, цм кає взоаедлля у взпмкмку 
оівлі ноавмпвігмкмпрі і ноавмвмї гія-
йщлмпрі [9, п. 4]. 

Ндвіг’єклмы пкйагмвмы кдталі-
жку ікнйдкдлрауії оіхдлщ ЄСПЛ є 
ракме і кмкулікарзвла нігпзпрдка, 
яка явйяє пмбмы жв’яжкз, цм іплуырщ 
кіе оіжлзкз дйдкдлракз гмпйігеу-
валмгм кдталіжку.  

З нмжзуії П. М. Рабілмвзфа, жа 
жкіпрмк (рзнмк) жв’яжку іплуырщ: а) 
гдлдрзфлі жакмлмкіолмпрі взлзклдл-
ля гдоеавлм-ноавмвзт явзц; б) 
проукруолі жакмлмкіолмпрі смоку-
валля, могаліжауії гдоеавлм-
ноавмвзт явзц (ланозкйаг, жв'яжмк 
кіе дйдкдлракз ыозгзфлмї лмокз); 
в) сулкуімлайщлі жакмлмкіолмпрі 
вжаєкмжв’яжку, вжаєкмвнйзву гдоеа-
влм-ноавмвзт явзц (ланозкйаг 
жав’яжмк кіе кардоіайщлзкз і номуд-
пуайщлзкз ыозгзфлзкз лмокакз, 
жакмлмкіолмпрі жкілз, омжвзрку гдо-
еавлм-ноавмвзт явзц) [10, c. 177].  

Іж жажлафдлмгм кмела жомбзрз 
взплмвмк ном рд, цм проукруолі 
жв’яжкз таоакрдозжуырщ могаліжауіи-
лзи апндкр кдталіжку ікнйдкдлрауії 
оіхдлщ ЄСПЛ, а сулкуімлайщлі – 
гзлакіфлзи имгм апндкр.  

Сроукруолі жв’яжкз в кдеат гмп-
йігеувалмгм кдталіжку взлзкаырщ 
кіе: а) дйдкдлракз лмок жакмлмгав-
прва (гінмрджакз, гзпнмжзуіякз, пал-
куіякз); б) пкйагмвзкз фапрзлакз 
оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж ноав 
йыгзлз (кмрзвувайщлмы ра оджуйя-
рзвлмы фапрзлакз); в) пкйагмвзкз 
ноавмвіглмпзл (пуб’єкракз, мб’єкрмк, 
жкіпрмк); г) дйдкдлракз ыозгзфлмї 
ноакрзкз (гіяйщліпры, її оджуйщрармк 
ра пмуіайщлм-ноавмвзк гмпвігмк); г) 
пкйагмвзкз ноавмвмї пвігмкмпрі; є) 
таоакрдозпрзкакз ноавмвмї куйщру-
оз.  

Вігнмвіглм сулкуімлайщлі (гз-
лакіфлі) жв’яжкз взлзкаырщ кіе: а) 
пуб’єкракз ікнйдкдлрауії оіхдлщ 
ЄСПЛ; б) ыозгзфлзкз сакракз ра 
ноавмвіглмпзлакз; в) кдрмгакз гія-
йщлмпрі унмвлмваедлзт пуб’єкрів; г) 
ноавмпвігмкіпры ра ноавмвмы куйщ-
руомы; г) пуб’єкракз (могалакз, їт 
пйуебмвзкз і нмпагмвзкз мпмбакз) 
ра лмокакз ноава, які взжлафаырщ 
нмвлмваедлля ракзт пуб’єкрів; є) 
ноавмвзкз нмжзуіякз ЄСПЛ ра ноа-
вмвзкз акракз лауімлайщлзт могалів 
гдоеавлмї вйагз. 

Ражмк ж рзк жажлафдлі жв’яжкз 
кмела гзсдодлуіыварз ла: 1) вдорз-
кайщлі, цм пкйагаырщпя жа нозлуз-
нмк «жвдоту влзж і жлзжу вгмоу» 
(жв’яжкз кіе нознзпакз лмокарзвлм-
ноавмвзт акрів оіжлзт оівлів ноавм-
вмгм одгуйывалля, кіе ноавмвзкз 
акракз пугів оіжлзт ілпралуії, кіе 
пуб’єкракз, цм ндодбуваырщ у нігнм-
оягкуваллі); 2) гмозжмлрайщлі, які 
пкйагаырщпя ла мплмві нозлузну 
«оівлмпрі» (жв’яжкз кіе оівлзкз жа 
ноавмвзк прарупмк пуб’єкракз, кіе 
лмокакз мглмгм лмокарзвлм-
ноавмвмгм акру, кіе кдрмгакз гіяйщ-
лмпрі, ноавмвзкз нмжзуіякз Вдотмв-
лмгм Сугу абм Кмлпрзрууіилмгм Су-
гу Укоаїлз ж нозвмгку ноакрзкз 
ЄСПЛ рмцм).  

Ужагайщлдлля упщмгм взцджажла-
фдлмгм гає кмейзвіпрщ жомбзрз вз-
плмвмк ном рд, цм ігдмймгіфла ра км-
кулікарзвла нігпзпрдкз, нмояг ж 
ілхзкз (лмокарзвлмы, ілпрзрууіи-
лмы, сулкуімлайщлмы) є лд-
віг’єклзкз пкйагмвзкз  влуроіхлщмї 
бугмвз кдталіжку ікнйдкдлрауії оі-
хдлщ ЄСПЛ в лауімлайщлу ноавмву 
пзпрдку Укоаїлз,  кмела ж якзт кає 
пвмє нозжлафдлля ра мпмбйзвмпрі. 

Позжлафдлляк ігдмймгіфлмї ніг-
пзпрдкз гмпйігеувалмгм кдталіжку 
вбафаєкм у лдмбтіглмпрі взжлафдлля 
ілрдйдкруайщлмї, вмйщмвмї ра гіяйщлі-
плмї пкйагмвмї ноавмпвігмкмпрі 
пуб’єкрів, які вігнмвігайщлі жа вном-
вагедлля пралгаорів Рагз Євомнз у 
псдоі ноав йыгзлз ла лауімлайщлм-
ку оівлі, цм у нігпукку нозжвмгзрщ 
гм нмкоацдлля якмпрі ноавмвмгм 
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езрря ра урвдогедлля кмлвдлуіилзт 
уіллмпрди. В пвмы фдогу  кмкуліка-
рзвла нігпзпрдка гмжвмйяє ж’япуварз 
ра жгіиплзрз таоакрдозпрзку проук-
руолзт ра сулкуімлайщлзт жв’яжків, 

які взлзкаырщ кіе оіжлзкз дйдкдл-
ракз кдталіжку ікнйдкдлрауії оі-
хдлщ Сроапбуожщкмгм Сугу в Укоаї-
лі.   
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Завгмомгліи В. А. Ігдмймгіфла ра кмкулікарзвла нігпзпрдкз кдталіжку ікнйд-
кдлрауії оіхдль Міелаомглмгм Сугу Рагз Євомнз в Укоаїлі 

В праррі ж’япмвалм таоакрдолі озпз, цм нозракаллі ігдмймгіфліи ра кмкулікарзв-
ліи нігпзпрдкак як пкйагмвзт кдталіжку ікнйдкдлрауії оіхдлщ Євомндипщкмгм Сугу ж 
ноав йыгзлз в Укоаїлі. За оджуйщраракз гмпйігедлля впралмвйдлм, цм нозжлафдлляк 
ігдмймгіфлмї нігпзпрдкз є взжлафдлля ілрдйдкруайщлмї, вмйщмвмї ра гіяйщліплмї пкйа-
гмвмї ноавмпвігмкмпрі пуб’єкрів, які вігнмвігайщлі жа вномвагедлля пралгаорів Рагз 
Євомнз у псдоі ноав йыгзлз ла лауімлайщлмку оівлі. Кмкулікарзвла нігпзпрдка 
гмжвмйяє ж’япуварз ра жгіиплзрз таоакрдозпрзку проукруолзт ра сулкуімлайщлзт 
жв’яжків, які взлзкаырщ кіе оіжлзкз дйдкдлракз гмпйігеувалмгм кдталіжку. 

Кйюфмві пймва: кдталіжк ікнйдкдлрауії, нігпзпрдкз кдталіжку, ігдмймгіфла ніг-
пзпрдка, кмкулікарзвла нігпзпрдка, ноавмпвігмкіпрщ, ноавмва куйщруоа, проукруолі 
жв’яжкз, сулкуімлайщлі жв’яжкз 
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Завгмомглзи В. А. Игдмймгзфдпкая з кмккулзкарзвлая нмгпзпрдкы кдталзж-
ка зкнйдкдлраузз одхдлзи Мдегулаомглмгм Суга Смвдра Евомны в Укоазлд  

В прарщд мнодгдйдлш таоакрдолшд фдорш, нозпуцзд згдмймгзфдпкми з кмккулз-
карзвлми нмгпзпрдкак как пмправйяыцзт кдталзжка зкнйдкдлраузз одхдлзи Евом-
ндипкмгм Суга нм ноавак фдймвдка в Укоазлд. Пм оджуйщрарак зппйдгмвалзя упралм-
вйдлм, фрм лажлафдлздк згдмймгзфдпкми нмгпзпрдкш явйядрпя мнодгдйдлзд злрдййдк-
руайщлми, вмйдвми з гдярдйщлмпрлми пмправйяыцди ноавмпмжлалзя пубчдкрмв, мрвдр-
првдллшт жа влдгодлзд пралгаормв Смвдра Евомнш в мбйапрз ноав фдймвдка ла лауз-
млайщлмк уомвлд. Кмккулзкарзвлая нмгпзпрдка нмжвмйядр вшяплзрщ з мпуцдпрвзрщ 
таоакрдозпрзку проукруолшт з сулкузмлайщлшт пвяжди, вмжлзкаыцзт кдегу оажйз-
флшкз ъйдкдлракз зппйдгудкмгм кдталзжка. 

Кйюфдвыд пймва: кдталзжк зкнйдкдлраузз, нмгпзпрдкш кдталзжка, згдмймгз-
фдпкая нмгпзпрдка, кмккулзкарзвлая нмгпзпрдка, ноавмпмжлалзд, ноавмвая куйщруоа, 
проукруолшд пвяжз, сулкузмлайщлшд пвяжз 

 
 
Zavgorodniy V. Ideological and communicative subsystems as components of   

the implementation mechanism of European Court of Human Rights judgments in 
Ukraine 

This article identifies the characteristic features of the ideological and communicative 
subsystems as part of the implementation mechanism of the European Court of Human 
Rights judgments in Ukraine. 

The author has established that the legal consciousness, as an element of the 
ideological subsystem of the mechanism of implementation of the judgments of the 
Strasbourg Court, is characterized by the following features: a) its bearers are citizens, as 
well as officials, who are the subjects of implementation of the decisions of the European 
Court of Human Rights; b) the object of knowledge of justice is the norms of the 
Convention and the legal positions of the Strasbourg Court, which are the static and 
dynamic components of the whole; c) legal consciousness is the totality of knowledge, 
views and attitudes regarding the norms of the Convention and the practice of their 
application and interpretation by the Strasbourg Court; d) is conditioned by the policy of 
the state on fulfillment of the conventional obligations; e) legal consciousness can be 
professional, everyday, individual and collective. 

Legal consciousness includes: 1) knowledge of the Convention's norms and the legal 
position of the European Court of Human Rights in different categories of cases 
(intellectual component); 2) belief in the necessity and social usefulness of taking into 
account the legal positions of the Strasbourg Court when making legally significant 
decisions (volitional component); 3) ability to use European Court legal tools 
(autonomous concepts, argumentation, principles, methodology) in practice (behavioral 
component). 

An important component of the implementation mechanism of the European Court 
of Human Rights judgments rulings is the communication subsystem, which is the link 
between the various elements of the mechanism under study. 

Structural links characterize the organizational aspect of the implementation 
mechanism of the Strasbourg Court judgments, and functional aspects the dynamic 
aspect. Structural links within the mechanism under study arise between: a) elements of 
legal norms (hypotheses, dispositions, sanctions); b) the constituent parts of the 
judgments of the European Court of Human Rights (motivating and effective); c) 
components of the legal relationship (subjects, object, content); d) elements of legal 
practice (activity, its result and social and legal experience); e) components of legal 
consciousness; g) characteristics of the legal culture. 
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Functional (dynamic) relationships arise between: a) the subjects of implementation 
of the Strasbourg Court decisions; b) legal facts and legal relationships; c) the methods of 
activity of the authorized entities; d) legal consciousness and legal culture; e) entities 
(bodies, their officials) and rules of law that determine the powers of such entities; f) the 
legal positions of the Strasbourg Court and the legal acts of the national public 
authorities. 

Key words: mechanism of implementation, mechanism subsystems, ideological 
subsystem, communicative subsystem, legal consciousness, legal culture, structural 
connections, functional connections 


