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Державний та громадський контроль 
у сфері охорони здоров’я: спільні риси, 

відмінності та пріоритети в сучасній 
Україні 

 

Ссдоа кдгзузлз ра пзпрдка мтм-
омлз жгмомв’я Укоаїлз лаоажі нмрод-
буырщ пуррєвмгм угмпкмлайдлля. Цд 
нмв’яжалм ж багарщка нозфзлакз, вз-
мкодкзкм гдякі іж лзт: 

- нм-ндохд, кдгзфла одсмока, цм 
лаоажі номтмгзрщ у лахіи гдоеаві, 
жапвігфзйа лдмглмжлафліпрщ пупнійщ-
лмгм гм лдї правйдлля ра пкйагліпрщ 
номглмжувалля кілудвмгм оджуйщрару; 

- нм-гоугд, нмпрунмвм у пвігм-
кіпрщ ндодпіфлзт гомкагял номлзкає 
ра ігдя, цм кдгзфла гмнмкмга – уд лд 
йзхд пмуіайщлд пноякувалля гіяйщ-
лмпрі гдоеавз, а, нмояг іж узк (а км-
ейзвм і лаигмймвліхд), - уд пкйагмва 
дкмлмкікз гдоеавз. Віграк, жа ндвлу 
фапрзлу кдгзфлмї гмнмкмгз гмвдгдрщ-
пя мсіуіилм пнйафуварз; 

- нм-родрє, розвайіпрщ езрря пд-
одглщмпрарзпрзфлмгм укоаїлуя ла 
гдпярщ-гвалагуярщ омків кдлхд, ліе 
езрдйя жатіглмї Євомнз. Дукаєрщпя, 
цм прал мтмомлз жгмомв’я гомкагял 
рде внйзває ла раку лдвріхлі нмкаж-
лзкз; 

- нм-фдрвдорд, пзпрдка кмлромйы 
жа якіпры ра гмпрунліпры лагалля 

кдгзфлмї гмнмкмгз нмвзлла жлатмгз-
рзпщ ла лайделмку оівлі, цм, пдодг 
ілхмгм, гаоалруварзкд одайіжауіы 
ноав гомкагял у псдоі мтмомлз жгм-
омв’я.  

Злафлмы кіомы вігпралу кмлром-
йы жа псдомы мтмомлз жгмомв’я, віг 
пакмгм пралу кдгзфлмї гайужі багарм в 
фмку жайдезрщ якіпрщ езрря йыгзлз. 
А уд нзралля лд є пурм сіймпмспщ-
кзк, вмлм кає ндвлд ланмвлдлля і у 
кдгзфлмку ра могаліжауіилм-ноавм-
вмку взкіоі. Мз нмгійяєкм гукку 
В. З. Куфдодлка ра М. Н. Пдхкмва, 
які првдогеуырщ, цм «якіпрщ езрря 
омжгйягаєрщпя пщмгмглі як кмкнйдкп 
уілліплзт таоакрдозпрзк езррєгіяйщ-
лмпрі ілгзвігів (пмуіайщлзт гоун, пуп-
нійщпрва в уіймку), а ракме укмв і 
номудпів її жгіиплдлля, цм взжлафа-
ырщ їт вігнмвігліпрщ нозомглм і пмуі-
айщлм жагалзк нмродбак і куйщруолм 
мбукмвйдлзк уіллмпряк у їт мб'єкрз-
влмку і пуб'єкрзвлмку номяві. Вмла 
нмв'яжала лд рійщкз іж жагмвмйдлляк 
бажмвзт нмродб йыгзлз у таофуваллі, 
бджндуі, номгмведллі омгу рмцм, айд 
и ж кмейзвмпрякз одайіжуварз пдбд в 
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ноауі, гутмвлмку езррі ра ілхзт вйа-
прзвзт йыгзлі взгат езррєгіяйщлмп-
рі. У рми ед фап якіпрщ езрря таоак-
рдозжуєрщпя пвмбмгмы омжвзрку 
мкодкмї йыгзлз ра пупнійщпрва, жагм-
вмйдліпры езрряк йыгди, пмуіайщлз-
кз віглмпзлакз ра лавкмйзхлік пд-
одгмвзцдк [1, п. 30]. 

Сралмвйдлля Укоаїлз як гдкмк-
оарзфлмї гдоеавз, вігнмвіглі ндодр-
вмодлля в пупнійщпрві нмродбуырщ 
смокувалля лмвмї кмлуднуії гдоеав-
лмгм уноавйілля гайужжы мтмомлз 
жгмомв’я, мбґоулрувалля пзпрдкз 
уноавйілля її пкйагмвзкз. Сдодг лзт 
мпмбйзвд кіпуд нмпігає пзпрдка гдо-
еавлмгм кмлромйы ра лагйяг у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я, яка є лагжвзфаилм 
пкйаглмы, жлафлмы жа мбпягмк ра 
внйзвмк ла дсдкрзвліпрщ гіяйщлмпрі 
гайужі. Поавмва нозомга кмлромйы 
взоаеаєрщпя в рмку, цм віл жгіиплы-
єрщпя могалакз гдоеавз ра їт нмпагм-
взкз мпмбакз в кдеат, взжлафдлзт 
ноавмвзкз лмокакз, ла нігправі лмок 
ноава і вігнмвіглм гм лзт. Кмлромйщ 
жгіиплыєрщпя в фіркзт ноавмвзт оак-
кат, имгм пуб’єкрз кдоуырщпя у пвмїи 
гіяйщлмпрі фзллзкз лмокакз ноава, і 
віл взкйзкає ндвлі ыозгзфлі лапйіг-
кз  [2, п. 1-2]. 

Ваейзвзк фзллзкмк, ла якзи 
ваорм жвдолурз увагу у кмлрдкпрі 
кмкнйдкплмгм алайіжу кмлромйщлмї 
сулкуії гдоеавз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я, є пнійщлі озпз, вігкіллмпрі 
ра ноімозрдрз в пуфапліи Укоаїлі 
гдоеавлмгм ра гомкагпщкмгм кмлром-
йы. Згаваймпя б, іж гдоеавлзк кмлр-
омйдк пзруауія є бійщх жомжукіймы, 
агед є кмлкодрлі нубйіфлм-ноавмві 
ілпрзрууії, гм нмвлмваедлщ якзт віг-
лмпзрщпя жгіиплдлля гдоеавлмгм кмл-
ромйы у псдоі мтмомлз жгмомв’я. 
Помрд уд лд жавегз рак. Вмглмфап, 
кз каєкм номалайіжуварз пурліпрщ ра 
мпмбйзвмпрі гомкагпщкмгм кмлромйы у 
уіи уаозлі. Пмноз рд, цм віл, ж мглм-
гм бмку, є кдлх смокайіжмвалзк, 
номрд ж ілхмгм бмку, - віл рде нмвз-
лдл бурз у ноавмвмку нмйі гдоеавз.  
Дм нозкйагу, якцм кз віжщкдкм ндо-
пндкрзву жаномвагедлля в Укоаїлі 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-

ля, рм, жа гуккмы В.Ю. Срдудлкм, рм 
вмлм пноякмвалд лд рійщкз  ла жкілу 
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і 
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо 
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпз-
йдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз [3, 
п. 51-52]. Дукаєрщпя, і проукруо кмлр-
омйыыфзт у рмку фзпйі.  

Як првдогеує Т. Сдкзгіла, алайіж 
лмокарзвлм-ноавмвмї бажз ра жаоубі-
елмгм гмпвігу гає нігправз гйя взмк-
одкйдлля лзжкз смок жгіиплдлля 
гомкагпщкмгм кмлромйы: 1) жвдолдлля 
гомкагял, жа гмнмкмгмы якзт вмлз в 
одезкі жвмомрлмгм жв’яжку нмвігмк-
йяырщ гдоеавлі ра лдгдоеавлі ілпрз-
рууії ном взкмлалля, лдвзкмлалля 
абм лдлайделд взкмлалля лзкз абм 
нігвігмкфзкз їк могалакз фз упралм-
вакз пмуіайщлзт сулкуіи і взкага-
ырщ везрря вігнмвіглзт жатмгів; 
2) гомкагпщка дкпндорзжа, жгіиплыва-
ла лджайделмы гоунмы сатівуів (дк-
пндорлмы оагмы), кмроа ноауыє ла 
нігправі мсіуіилм жарвдогедлмгм нм-
ймедлля; 3) гомкагпщкі пйуталля 
цмгм номбйдк ваейзвмгм пупнійщлмгм 
жлафдлля гіи фз лакіоів могалів гдо-
еавлмї вйагз ра кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля; 4) кмлірмозлг гіяйщлмпрі ра 
кмлромйщлі (одигмві) ндодвіокз ла 
мб’єкрат гомкагпщкмгм кмлромйы [4]. 
У номгмведлля ущмгм, С. О. Смхзл-
пщкзи ра О. М. Гдоуп жажлафаырщ, цм 
оджуйщрарз номвдгдлзт гмпйігедлщ 
нмкажайз, цм у жв’яжку ж вігпурліпры 
пзпрдкз лагйягу гомкагпщкмпрі жа 
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я і фапркм-
взк лджагмвмйдлляк як оівлдк сі-
лалпувалля пзпрдкз мтмомлз жгм-
омв’я, рак і оівлдк кдгзфлзт нмпйуг у 
йікаолят взлзкаырщ лдсмокайщлі 
мб’єглалля науієлрів, які вйаплзкз 
жупзййякз лакагаырщпя кмлромйыва-
рз номудпз (у рмку фзпйі — кдгзфлі), 
цм вігбуваырщпя в жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я, айд бдж бугщ-якзт номрмкм-
йів, гмкукдлрів цмгм омбмрз в ущмку 
жакйагі, бдж омжукілля номудпів. За-
жвзфаи ракі гоунз првмодлі кійщкмка 
акрзвіпракз, гм якзт гмйуфаырщпя 
науієлрз і їт омгзфі, а ракме бйагм-
гіилі ра ілхі могаліжауії, взкмозпрм-
вуыфз и кдодеу Ілрдолдр. Срзтіилі 
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гомкагпщкі урвмодлля фз жаодєпром-
валі у впралмвйдлмку нмоягку гом-
кагпщкі могаліжауії нмфзлаырщ номяв-
йярз вйаплу іліуіарзву, яка гмвмйі 
фапрм кмед лахкмгзрз як науієлру, 
рак і йікаоы [5, п. 78]. 

Тмбрм кз бафзкм, цм прмпмвлм 
гомкагпщкмгм кмлромйы рде є ндвлі 
жауваедлля. І лдоігкм нозфзла їт 
козєрщпя пакд у вігпурлмпрі (лдагдк-
варлмпрі) агкіліпроарзвлм-ноавмвзт 
жатмгів одгуйывалля.  

Цікавзк є жаоубіелзи гмпвіг 
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі кд-
гзфлмї гіяйщлмпрі. Позкіомк, Вдйзка 
Бозралія кмед вваеарзпщ гаолзк 
нозкйагмк гйя лапйігувалля ж бага-
рщмт нозфзл. Щм прмпуєрщпя псдоз 
мтмомлз жгмомв’я, рм кз бафзкм у уіи 
гдоеаві омжвзлдлу пзпрдку гомкаг-
пщкмгм кмлромйы жа кдгзфлмы псд-
омы.  Як првдогеує Дезк МакМа-
луп, гзодкрмо гомкагпщкмгм гднаора-
кдлру мтмомлз жгмомв’я гоаспрва 
Хаорсмогхзо, фйдл оагз гзодкрмоів 
Public Health England [6], кз лдпдкм 
вігнмвігайщліпрщ жа жгмомв’я пупнійщ-
прва, жамтмфуыфз гм гзпкупії лапд-
йдлля, могаліжмвуыфз кмлпуйщрауії, 
жатмгз цмгм кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, лагаыфз нігрозкку уоягу. 
Сйігкуєкм жа жгмомв’як бозралуів у 
оаккат лауімлайщлмї пйуебз мтмомлз 
жгмомв’я ра жаикаєкмпя нзраллякз 
ніггмрмвкз гм лагжвзфаилзт пзруа-
уіи. У сулкуії Public Health Еngland 
втмгярщ ракме номвдгдлля гмпйі-
гедлщ, жбіо ра алайіж галзт ном рд, 
лапкійщкз ноавзйщлм йыгз омжукіырщ 
нмлярря «жгмомв’я» и лапкійщкз агдк-
варлм одагуырщ ла бугщ-які пупнійщлі 
номбйдкз. Щмкіпяуя кз каєкм омбз-
рз жвірз ра бугуварз нйалз ла лапру-
нлзи ндоімг. Окоік ущмгм, лаха мо-
галіжауія купзрщ гмнмкагарз вйагі, 
кіпудвзк фзлмвлзкак і сатівуяк, які 
ноауыырщ у пзпрдкі мтмомлз гомкаг-
пщкмгм жгмомв’я, омжвзварз уы гайужщ. 
Рмбмра лахмї могаліжауії бугуєрщпя жа 
жарвдогедлзк оіфлзк нйалмк, гд ом-
жнзпалм взкмлалля мплмвлзт сулк-
уіи, взкйагдлм жатмгз, у кмрозт кз 
боарзкдкм уфапрщ номрягмк лапрун-
лмгм омку, ра псмокуйщмвалм лахі 

номглмжз — лапкійщкз впі уі жупзййя 
жкмеурщ нмйінхзрз пупнійщлд жгм-
омв’я. Цы проардгіы взжлафає лаукм-
вм-гмпйігла гоуна, пнзоаы¬фзпщ ла 
прарзпрзфлі галі жа кзлуйзи ндоімг. 
Дм одфі, упя кдгзфла прарзпрзка у 
Вдйзкіи Бозралії мнозйыглдла: цм-
рзеля ла лахмку нубйіфлмку паирі 
кмела жлаирз гоасікз жатвмоывалмп-
рі ла впі лдгугз ра пкдорлмпрі віг лзт 
у бугщ-якмку одгімлі коаїлз, гйя 
бугщ-якмгм віку. Щмоіфлі Health 
Check-номгоакз гйя лапдйдлля пкйа-
гаырщпя йзхд ніпйя алайіжу гмкажів, 
лдмбтіглзт гйя упніхлмї ндодвіокз 
пралу жгмомв’я йыгди оіжлмгм віку. 

Тмбрм, кмела жомбзрз взплмвмк, 
цм ракмгм омгу могаліжауії Вдйзкмї 
Бозралії жгіиплыырщ кмлромйщлі су-
лкуії, кмроі, пвмєы фдогмы, пноякмва-
лі лд взкйыфлм ла нмхук лдвігнмвіг-
лмпрди в могаліжауії фз бджнмпдодг-
лщмку лагаллі кдгзфлмї гмнмкмгз 
(кдгзфлзт нмпйуг), а і сакрзфлм гм-
нмкагаырщ мсіуіилзк нубйіфлм-
ноавмвзк ілпрзрууіяк псдоз мтмомлз 
жгмомв’я мнозйыглыварз ілсмокауіы 
ж нозвмгу мсіуіилзт прарзпрзфлзт 
нмкажлзків кдгзфлмї псдоз. 

Рдайії Укоаїлз пвігфарщ ном ноа-
взйщлу пноякмваліпрщ гомкагпщкмгм 
кмлромйы жа псдомы мтмомлз жгм-
омв’я, номрд є ндвлі вігкіллмпрі, які 
кмеурщ бурз нмяплдлі оіжлзкз ноз-
фзлакз. Маиед впі гомкагпщкі іліуіа-
рзвз, првмодлі ноз жакйагат мтмомлз 
жгмомв’я пралмк ла пщмгмглі, ноауы-
ырщ бдж пзпрдклмгм нігтмгу, кдрмгз-
флзт одкмкдлгауіи, фіркмгм нйалу 
гіи, ж ндвлзкз нмоухдллякз жакмлм-
гавпрва і фапрм - іж кмлсомлрауієы ж 
гмймвлзкз йікаоякз узт жакйагів. 
Звзфаилм, нігґоулряк ущмгм є напзв-
ла нмжзуія МОЗ Укоаїлз, ілхзт кі-
ліпрдопрв і вігмкпрв цмгм жакмлмгав-
фмгм жакоінйдлля мбмв’яжкмвмгм првм-
одлля лагйягмвзт ра ілхзт оаг ноз 
жакйагат мтмомлз жгмомв’я, у смока-
йщлмку нігтмгі кіпудвзт могалів вйа-
гз и агкіліпроауії жакйагу мтмомлз 
жгмомв’я гм смокувалля ракзт гом-
кагпщкзт іліуіарзв, у вігпурлмпрі км-
могзлауії пнівноауі лагйягмвзт ра 
мнікулпщкзт оаг ж оіжлзт одгімлів 
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Укоаїлз, у лдгмпрарлщмку ілсмока-
уіилмку пуномвмгі гіяйщлмпрі гом-
кагпщкзт іліуіарзв і, як лапйігмк, - у 
їт лдномжмоіи ра, вігнмвіглм, фапрм 
лдномсдпіиліи гіяйщлмпрі [7]. 

Нармкіпрщ каырщ кіпуд і нмжзрз-
влі озпз ж нозкйагакз, гіглзкз ла-
пйігувалля. Змкодка, кмва игд ном 
номвдгдлзи дкпндозкдлр ла нігкмлр-
омйщліи рдозрмоії Лугалпщкмї мбйапрі. 
Так, 6-20 піфля 2016 о. вігбуймпщ 
гомкагпщкд мбгмвмодлля номдкру Пм-
ймедлля ном гомкагпщкзи кмлромйщ в 
псдоі мтмомлз жгмомв’я жа уфапрі на-
уієлрпщкзт пнійщлмр, йікаоів, пмуіайщ-
лзт пйуеб ра нодгправлзків могалів 
кіпудвмгм пакмвоягувалля у кіпрат 
Кодкілла, Рубіелд, Лзпзфалпщк, Сра-
омбійщпщк ра Сєвдомгмлдущк. Піг фап 
жатмгів уфаплзкз омжгйялуйз лаявлі 
кдталіжкз уфапрі гомкагз в псдоі 
нйалувалля ра взкмозпралля кмхрів 
кіпудвзт быгедрів Дднаоракдлрів 
мтмомлз жгмомв’я, мбгмвмозйз номдкр 
Пмймедлля ном гомкагпщкзи кмлр-
омйщ в псдоі мтмомлз жгмомв’я, гмпвіг 
укоаїлпщкзт ра євомндипщкзт кіпр в 
нзраллят вномвагедлля іліуіарзв 
быгедру уфапрі. Окодка фапрзла жа-
тмгів буйа нозпвяфдла омжомбуі кмл-
кодрлзт нйалів агвмкауіилмї гіяйщлм-
прі гомкагпщкзт акрзвіпрів ра науіє-
лрпщкзт пнійщлмр ж кдрмы нозилярря 
ра ікнйдкдлрауії Пмймедлля ном 
гомкагпщкзи кмлромйщ в псдоі мтмом-
лз жгмомв’я у кіпрат Кодкілла, Рубі-
елд, Лзпзфалпщк, Сраомбійщпщк ра 
Сєвдомгмлдущк [8]. 

Щм е пнозярзкд бійщх якіплмку 
жгіиплдллы гомкагпщкмгм кмлромйы 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я? Пдодгмв-
пік, смокувалля мглакмвзт жомжукі-
йзт  і номжмозт «ноавзй гоз» прмпм-
влм уфапрі гомкагпщкмпрі у пноават 
гіяйщлмпрі нубйіфлм-ноавмвзт ілпрз-
рууіи псдоз мтмомлз жгмомв’я. Та-
кме ваейзвзкз є нмвлмваедлля 
гомкагпщкзт кмлромйдоів. І, цм лд 
кдлх ваейзвм, кдеі їтлщмї кмлром-
йщлмї гіяйщлмпрі.  

Коацзк оіхдлляк (пноякмвалзк 
ла взгмгу гйя впіт жауікавйдлзт у 
прабійщліи омбмрі жакйагу мтмомлз 
жгмомв’я) гйя упніхлмгм і кмкндрдлр-

лмгм кдоівлзка є нігрозкал-
ля/іліуіауія првмодлля ноз жакйагі 
мтмомлз жгмомв’я лагйягмвмї оагз, 
мплмвлзкз жавгаллякз якмї є:  
✓ гмнмкмга у взжлафдллі проард-

гії омжвзрку йікувайщлм-номсійакрзф-
лмгм жакйагу, быгедрлд ра ндопндк-
рзвлд нйалувалля;  
✓ акрзвлд жабджндфдлля имгм нм-

родб у одпуопат (жа оатулмк быгедр-
лзт кмхрів, а ракме салгоаижзлгу - 
рдтліфлмї, бйагмгіилмї гмнмкмгз ра 
ілхзт гедодй сілалпувалля);  
✓ номсдпіилд омжомбйдлля ном-

гоак і номдкрів нозварлм-гдоеавлмгм 
наорлдопрва ра кммогзлауія їт вном-
вагедлля;  
✓ жбайалпмвалзи кмлромйщ уі-

йщмвмгм взкмозпралля одпуопів і нуб-
йіфла жвірліпрщ;  
✓ ілсмокауіилд ра каокдрзлгмвд 

нігрозкалля гіяйщлмпрі жакйагу мтм-
омлз жгмомв’я, гмнмкмга у везррі 
номсійакрзфлзт жатмгів і нмнуйяоз-
жауія лаикоацзт йікаопщкзт ноакрзк; 

 ✓ пзпрдклзи кмлірмозлг якмпрі 
лагалля кдгзфлзт нмпйуг;  
✓ сатмвд жайуфдлля дкпндорів ж 

кдрмы нмйінзрз гмпрунліпрщ кдгзф-
лзт нмпйуг рмцм [5, п. 80]. 

На лахд ндодкмлалля, кйыфмвз-
кз вігкіллмпрякз гдоеавлмгм ра 
гомкагпщкмгм кмлромйы у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я є лапрунлі: 

- нм-ндохд,  уійщмва пноякмва-
ліпрщ гдоеавлмгм кмлромйы ндох жа 
впд рмокаєрщпя жабджндфдлля палірао-
лм-днігдкіфлмгм бйагмнмйуффя, кмлр-
омйы жа мбігмк лаокмрзків ра йікао-
пщкзт жапмбів. Свмєы фдогмы, гомкаг-
пщкзи кмлромйщ бійщх хзомкзи, віл 
сакрзфлм кмед прмпуварзпщ бугщ-
якмї прмомлз могаліжауії кдгзфлмї 
гмнмкмгз фз йікувайщлм-номсійак-
рзфлмгм номудпу; 

- нм-гоугд, могалз гдоеавлмгм 
кмлромйы є пкйагмвзкз нубйіфлм-
ноавмвзт ілпрзрууіи ж взжлафдлмы 
могаліжауіилм-храрлмы проукруомы 
ра гдоеавлзк сілалпувалляк, в рми 
фап як могалз гомкагпщкмгм кмлромйы 
є лджайделзкз віг гдоеавз і сілал-
пуырщпя жа оатулмк бугщ-якзт лд жа-
бмомлдлзт жакмлмк гедодй; 
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- нм-родрє, могалак гдоеавлмгм 
кмлромйы гмжвмйдлм йзхд рд, цм 
ноякм ндодгбафдлм фзллзкз лмока-
рзвлм-ноавмвзкз акракз, а могалз 
гомкагпщкмгм кмлромйы каырщ ноавм 
омбзрз впд, цм лд жабмомлдлм фзл-
лзк жакмлмгавпрвмк. 

З омжукілля пурі кмлромйы в ну-
бйіфлмку агкіліпроуваллы як жгіип-
лдлля ндодвіокз вігнмвіглмпрі гіяйщ-
лмпрі кдомвалмгм мб’єкра нознзпак 
кдоуыфмгм пуб’єкра ра упулдлля вз-
явйдлзт лдгмйіків взнйзває, цм кмл-
ромйщ є пакмпріилмы сулкуієы нуб-
йіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я. 

Фулкуія кмлромйы ндодбуває у 
ріплмку жв’яжку ж ілхзкз сулкуіякз 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я, вмла нмйягає в 
муілуі вігнмвіглмпрі жгіиплдлля узт 
сулкуіи жавгалляк, цм прмярщ у уі-
ймку ндодг пзпрдкмы уноавйілля. 
Кмлромйщ гає кмейзвіпрщ лд йзхд 
кмозгуварз уноавйілпщку гіяйщліпрщ у 
псдоі мтмомлз жгмомв’я, а и гмнмка-
гає ндодгбафзрз ндопндкрзвз нмга-
йщхмгм омжвзрку ра гмпяглдлля кмл-
кодрлмгм оджуйщрару. 

В пуфаплзт укмват взлзкйа нмр-
одба у лмвзт нігтмгат гм пзпрдкз 
гдоеавлмгм кмлромйы, пзпрдкз мога-

лів гдоеавлмгм кмлромйы ра її жакм-
лмгавфмгм жабджндфдлля. Іплувалля 
ракмї пзпрдкз нмяплыєрщпя рзк, цм в 
ндодтіглзи ндоімг у пупнійщпрві лд 
нмкдлхайм лдгмйіків у псдоі нубйіф-
лмгм агкіліпроувалля, а уноавйілпщкі 
оіхдлля лд прайз дсдкрзвліхзкз [9, 
п. 67] 

Ддоеава фдодж пндуіайщлм унмв-
лмваедлі могалз взкмлавфмї вйагз 
жгіиплыє кмлромйщ і лагйяг жа гмгд-
оеалляк жакмлмгавпрва ном мтмомлу 
жгмомв’я, гдоеавлзт пралгаорів, коз-
рдоіїв ра взкмг, пноякмвалзт ла жа-
бджндфдлля жгмомвмгм лавкмйзхлщмгм 
нозомглмгм пдодгмвзца і паліраолм-
днігдкіфлмгм бйагмнмйуффя лапдйдл-
ля, лмокарзвів номсдпіилмї гіяйщлмп-
рі в гайужі мтмомлз жгмомв’я, взкмг 
Ддоеавлмї Фаокакмндї, пралгаорів 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля, кдгзфлзт 
кардоіайів і рдтлмймгіи [10, п. 246]. 

.На жавдохдлля вкаеу, цм гдо-
еавлзи ра гомкагпщкзи кмлромйщ  є 
гвмка прмомлакз мглієї кдгайі, - а 
пакд нмкоацдлля пралу пноав у псдоі 
мтмомлз жгмомв’я фдодж взявйдлля 
лдгмйіків ра номнмжзуії цмгм їт упу-
лдлля. Віг лайделмгм пралу пноав у 
уіи уаозлі у взгоахі бугурщ впі – 
науієлрз, йікаоі, пупнійщпрвм, гдоеа-
ва. 
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