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Пзраллы нмляріилмгм анаоару ла-
укз агкіліпроарзвлмгм ноава ра имгм 
жкіпрмвлмї  ланмвлдлмпрі нозгійяєрщпя 
лдгмпрарлщм увагз в пуфаплзт гмпйі-
гедллят. На лаху гукку, жа укмвз 
роалпсмокауії гдоеавмудлрозпрпщкмї, 
оагялпщкмї, гмкрозлз агкіліпроарзв-
лмгм ноава у ланоякку йыгзлмудлр-
озпрпщкзт жатіглзт пралгаорів, ном-
бйдка ндодмпкзпйдлля имгм нмляріи-
лмгм анаоару нмпрає лагжвзфаилм гмп-
ром, агед пурщ бугщ-якмї лаукз лаибі-
йщхд омжкозваєрщпя пакд фдодж її нм-
ляріилм-кардгмоіайщлзи анаоар.  

Пмлярря ра кардгмоії є ндовзллз-
кз дйдкдлракз кмелмї лаукз, пакд ж 
якзт і пкйагаырщпя впі її рдмодрзфлі 
бугмвз – кмлуднуії, гмкрозлз і рдмоії. 
Кмела лаука мпягає пвіи нодгкдр у 
пвмєоіглзт нмляррят, нмпрає як пвмє-
оігла ймгіка рдмоії галмгм нодгкдра 
[1, c. 44]. Пмлярря – уд смока кзп-
йдлля, яка вігрвмоыє нодгкдрз і 
явзца в їт іпрмрлзт мжлакат [2, c. 24]. 
Кардгмоії – уд жагайщлі, лаибійщх 
сулгакдлрайщлі нмлярря, які вігм-
боаеаырщ іпрмрлі жакмлмкіолі жв’яжкз 
ра віглмпзлз одайщлмї гіиплмпрі і ні-
жлалля.  

Пмлярря вігігоаырщ глмпдмймгіф-
лу ра кдрмгмймгіфлу сулкуії. Глмпдм-

ймгіфлд нозжлафдлля нмлярщ нмйягає 
у вігмбоаедллі ра сікпуваллі жв’яжків 
ра віглмпзл. В тмгі їт смокувалля 
нмяплыєрщпя жкіпр ра пурліпрщ гмпйі-
геувалзт явзц, ж’япмвуырщпя жакм-
лмкіолмпрі пралмвйдлля ра омжвзрку 
мб’єкра гмпйігедлля [3, c. 141-142]. 
Пмлярря ра кардгмої в лаууі вігігоа-
ырщ омйщ пзпрдкмурвмоыыфзт ймгіф-
лзт вужйів, жа гмнмкмгмы якзт жлал-
ля ніглікаєрщпя ла лмві оівлі гмпйі-
гедлля, мпкійщкз фірка кардгмоіайщла 
пзпрдка лаукз пралмвзрщ рми сулга-
кдлр, ла якмку кмейзві нмгайщхі 
гмпйігедлля ра нмхукз. Пмлярря ра 
кардгмоії бугщ-якмї лаукз нмвзллі 
вігнмвігарз лапунлзк кдрмгмйміфлзк 
взкмгак: нм-ндохд, вмлз нмвзллі 
вігрвмоыварз одайщлм іплуыфі явзца 
ра номудпз, які пкйагаырщ нодгкдр 
лаукз, нм-гоугд, вмлз нмвзллі бурз 
пріикзкз (карз мглмрзнлу ієоаотіы і 
жкіпр, цм в лзт вкйагаєрщпя), нм-
родрє,  нмлярря ра кардгмоі нмвзллі 
ндодбуварз в нмпріилмку омжвзрку, 
мпкійщкз, ноавмва гіипліпрщ, яку вмлз 
вігмбоаеаырщ, нмпріилм жкілыєрщпя, 
рмку  вмлз омжвзваырщпя, кмодкру-
ырщпя, ланмвлыырщпя лмвзк жкіпрмк. 
Чз взкмлує іплуыфа пзпрдка нмлярщ і 
кардгмоіи лаукз агкіліпроарзвлмгм 
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ноава пвмы кдрмгмймгіфлу і глмпдмйм-
гіфлу сулкуії? Яку агкіліпроарзвлм-
ноавмву гіипліпрщ вмлз вігмбоаеа-
ырщ? 

Алайіж нмлярщ і кардгмоіи пуфап-
лмї лаукз агкіліпроарзвлмгм ноава 
бугд бажуварзпя ла лапрунлзт кдрм-
гмймгіфлзт жаплмвкат: 

1) нмляріилм-кардгмоіайщлзи 
анаоар агкіліпроарзвлмгм ноава – уд 
прпрдка кмвлзт жлаків (пйів і пймвмп-
нмйуфдлщ), якзкз мнзпуырщпя і жа 
гмнмкмгмы якзт гмпйігеуырщпя аг-
кіліпроарзвлм-ноавмві явзца. Агкі-
ліпроарзвлм-ноавмві нмлярря – ймгіф-
лм мсмокйдлі жагайщлі гуккз ном 
ндвлзи кйап ыозгзфлзт явзц агкі-
ліпроарзвлмгм ноава. 

2)  кмела ыозгзфла лаука мнд-
оує оіжлзкз кйапакз нмлярщ і кардгм-
оіи, які вігоіжляырщпя жа їт омййы ра 
нмтмгедлляк, а пакд: жагайщлмсійм-
пмспщкі, жагайщлмлаукмві, жагайщлмн-
оавмві ра мкодкм лаукмві [4, c. 144]. 
Оплмвла увага бугд пноякмвала ла 
мкодкмлаукмві нмлярря і кардгмоії, 
які взкмозпрмвуырщпя взкйыфлм в 
агкіліпроарзвлмку ноаві ра вігмбоа-
еаырщ имгм нодгкдрлу пндузсіку.  

Взтмгяфз іж узт жаплмвків, лакз 
буйм номалайіжмвалм ояг номвіглзт 
лавфайщлзт нмпіблзків ра лаукмвзт 
прарди ж агкіліпроарзвлмгм ноава, цм 
гмжвмйзйм жомбзрз взплмвмк, цм в 
бійщхмпрі взнагків бажмвмы мкодкм-
лаукмвмы кардгмоієы агкіліпроарзв-
лмгм ноава номгмвеує жайзхарзпя 
кардгмоія «гдоеавлд уноавйілля» [5, 
6, 7, 8, 9, 10] ра нмтіглі віг лдї кард-
гмоії ра нмлярря: взкмлавфа вйага 
(жавегз взжлафаєрщпя як сулкуія 
гдоеавлмгм уноавйілля), «могал гдо-
еавлмгм уноавйілля», «акр уноавйіл-
ля» «уноавйілпщкі віглмпзлз». ра іл.  

Оред, у вірфзжляліи ноавмвіи ла-
ууі номгмвеуєрщпя роагзуія взжлафа-
рз бажмвмы кардгмоіы агкіліпроарзв-
лмгм ноава гдоеавлд уноавйілля, а, 
вігнмвіглм, нодгкдрмк ноавмвмгм од-
гуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноава - 
уноавйілпщкі віглмпзлз, які є могалі-
жуыфзк внйзвмк гдоеавз ла оіжлм-
калірлі псдоз ра гайужі пупнійщлмгм 
езрря. Такзи нмгйяг ла нозомгу 

нодгкдра агкіліпроарзвлмгм ноава 
був жаномвагедлзи в кілуі 50-т омків 
ХХ пр. і гмпі жайзхаєрщпя гмкілуы-
фзк у бійщхмпрі нігоуфлзків.  

Яку глмпдмймгіфлу сулкуіы вз-
кмлує жапрмпувалля в пуфаплмку аг-
кіліпроарзвлмку ноаві кардгмоія 
«гдоеавлд уноавйілля», абм, гмвмоя-
фз номпріхд, яку ноавмву гіипліпрщ 
кз бугуєкм, взкмозпрмвуыфз її 
жкіпр? 

Сйіг нмфарз іж рмгм, цм кардгмоія 
«гдоеавлд уноавйілля»  взкмозпрм-
вувайапщ в оагялпщкіи ыозгзфліи 
лаууі гйя нмжлафдлля ндодваелм вз-
кмлавфм-омжнмоягфмї, номкуомопщкмї 
ра пугмвмї гіяйщлмпрі гдоеавз, а ра-
кме гіяйщлмпрі кіпудвзт оаг. Тдокілз 
«взкмлавфа вйага», «пугмва вйага» 
абм «куліузнайщла вйага» взкмозп-
рмвуварз буйм жабмомлдлм, агед оа-
гялпщка ыозпноугдлуія вваеайа рдм-
оіы омжнмгійу вйаг фапрзлмы «буо-
еуажлмї лаукз», яка номрзоіфзйа оа-
гялпщкмку омжукіллы гдоеавлмї вйа-
гз. Айд оіжлі сулкуії гдоеавлмї вйа-
гз в Рагялпщкмку Смыжі пйіг буйм 
якмпщ лажзварз, мред, уі взгз гіяйщ-
лмпрі мрозкайз лажву «гдоеавлд 
уноавйілля», якд і прайм бажмвмы ка-
рдгмоієы агкіліпроарзвлмгм ноава ла 
гдпярзйірря. 

Як уед буйм жажлафдлм взцд, аг-
кіліпроарзвлм-ноавмві нмлярря ра 
кардгмоії є ілпроукдлракз, жа гмнмкм-
гмы якзт гмпйігеуєрщпя агкіліпроа-
рзвлм-ноавмва гіипліпрщ.  «Ддоеавлд 
уноавйілля» в якмпрі мкодкмлаукмвмї, 
рмбрм ракмї, цм взжлафає нодгкдр 
лаукз, кардгмоії агкіліпроарзвлмгм 
ноава, розвайзи фап пноавлм взкмлу-
вайа пвмы глмпдмймгіфлу сулкуіы, цм 
нозжвдйм гм рмгм, цм мплмвлзк 
мб’єкрмк сулгакдлрайщлзт гмпйі-
гедлщ агкіліпроарзвлмгм ноава прайз 
уноавйілпщкі, а лд ноавмві явзца.  В 
оджуйщрарі, взвфдлля агкіліпроарзв-
лмгм ноава прайм нмфзларзпя іж таоа-
крдозпрзкз взгів уноавйілля – пмуі-
айщлмгм, бімймгіфлмгм і рдтліфлмгм 
[11, c. 6-48; 12, п. 7-11; 7; 8, п. 49-63] 
ра мплмвлзт жапаг жагайщлмї рдмоії 
уноавйілля, рдмоії пзпрдк ра лавірщ 
кібдолдрзкз. Позлузнз гдоеавлмгм 
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уноавйілля йягйз в мплмву ноавмвмгм 
одгуйывалля агкіліпроарзвлмгм ноа-
ва [12, c. 9].  

Сзпрдка гдоеавлмгм уноавйілля 
як роагзуіилзи мб’єкр ніжлалля ра 
нодгкдр ноавмвмгм одгуйывалля аг-
кіліпроарзвлмгм ноава пкйагайєрщпя ж 
ракзт дйдкдлрів: 

1) пуб’єкр уноавйілля – гедодйм 
кдоуыфмгм внйзву, рми, трм уноавйяє, 
взкмлує сулкуії кдоівлзурва і внйз-
ває ла мб’єкр ж кдрмы ндодвдгдлля 
имгм в ілхзи прал; 

2) мб’єкр  уноавйілля – рд, ла цм 
пноякмвалзи кдоуыфзи внйзв 
мб’єкра; цм сулкуімлує ніг узк 
внйзвмк; 

3) кдоуыфзи внйзв – кмкнйдкп 
уійдпноякмвалзт і могаліжуыфзт км-
калг, жатмгів, нозимків ра кдрмгів, жа 
гмнмкмгмы якзт жгіиплыєрщпя внйзв 
ла пуб’єкр і гмпягаырщпя одайщлі жкі-
лз в лщмку; 

4) жвмомрлі жв’яжкз – ілсмокауія 
гйя пуб’єкра ном оджуйщрарзвліпрщ 
кдоуыфмгм внйзву ра жкілз в мб’єкрі 
[11, c. 9]. 

В агкіліпроарзвлм-ноавмвіи ілрд-
онодрауії уієї птдкз пуб’єкрмк уноав-
йілля взпрунає гдоеава, мб’єкрмк – 
пвігмкіпрщ і нмвдгілка йыгди, пупні-
йщлі віглмпзлз, а кдоуыфзи внйзв 
умпмбйыє ноавмві і лдноавмві пнмпмбз 
одайіжауії гдоеавлмї вйагз, ндодвае-
лм, взкмлавфмї. Стдка абпмйырлм 
віола ж рмфкз жмоу рдмоії уноавйілля 
ра кібдолдрзкз. Айд фз вігмбоаеає 
вмла уфаплу ноавмву гіипліпрщ? 

На лаху гукку нмгібла ілрдонод-
рауія агкіліпроарзвлзт віглмпзл є 
абпмйырлм драрзпрпщкмы жа пвмєы 
нозомгмы і лд кмед бурз нмкйагдла 
в мплмву пуфаплмгм агкілпроарзвлмгм 
ноава. Ерарзжк був нозракаллзи оа-
гялпщкіи ігдмймгії і ндодгбафав акрз-
влд вроуфалля гдоеавз в езрря пуп-
нійщпрва, номлзклдлля її внйзву в упі 
пупнійщлі проукруоз, нмвлд нігнмояг-
кувалля имку гомкагял ла мплмві 
абпмйырзжауії имгм мбмв'яжків гомка-
гялзла і ноав гдоеавз [13]. Пмгібла 
птдка уійкмк рмфлм вігмбоаеає пзру-
ауіы, кмйз гдоеава гмкілувайа ноак-
рзфлм у впіт псдоат пупнійщпрва.  

В мпраллі гдпярзйірря омжукілля 
пурі ра нозжлафдлля гдоеавз, а ра-
кме гдоеавлмгм внйзву ла пупнійщлі 
віглмпзлз пуррєвм жкілзйзпя, і рмку 
таоакрдозпрзка агкіліпроарзвлмгм 
ноава як ноава гдоеавлмгм уноав-
йілля ла пщмгмгліхліи гдлщ лд віг-
нмвігає гіиплмпрі. Нанозкйаг, фз 
кмела вваеарз уноавйілпщкзкз віг-
лмпзлз, цм взлзкаырщ в номудпі 
агкіліпроарзвлмгм пугмфзлпрва, ноз-
ряглдлля гм агкіліпроарзвлмї вігнм-
вігайщлмпрі, а ракме жгіиплдлля бі-
йщхмпрі агкіліпроарзвлзт номудгуо, 
як, ланозкйаг, лагалля агкіліпроа-
рзвлзт нмпйуг, омжгйяг ндрзуіи і 
жвдолдлщ гомкагял ра іл.? Іж вндвлд-
ліпры кмела пкажарз цм нмгіблі 
«лдуноавйілпщкі» віглмпзлз ндодва-
елм і пкйагаырщ нодгкдр пуфаплмгм 
агкліпроарзвлмгм ноава.  

Пом лдвігнмвіглпрщ гдоеавлмгм 
уноавйілля як бажмвмї кардгмоії агкі-
ліпроарзвлмгм ноава пурі пуфаплзт 
агкіліпроарзвлзт віглмпзл лагмйм-
хував цд В. Б. Авдо’ялмв [14, c. 7-11; 
15, c. 247-249], айд, ж рмгм фапу агкі-
ліпроарзвлі віглмпзлз роалпсмоку-
вайзпя у ланоякку жкдлхдлля в лзт 
фапркз «уноавйілпщкмї» пкйагмвмї, 
ланозкйаг, влапйігмк жаномвагедлля 
жакмлмгавпрва ном агкліпроарзвлі 
нмпйугз, номвдгдлля гдудлроайіжауії 
ра іл.  Оред, пуфаплі агкіліпроарзвлі 
віглмпзлз нмвзлла мб’єглуварз якапщ 
ілха кдрдгмоія, аліе «гдоеавлд 
уноавйілля», яка бз гмнмкмгйа омж-
взрку уієї лаукз і гайужі ноава ла 
жапагат йыгзлмудлрозжку. 

В пуфапліи йірдоаруоі вед кайз 
кіпуд пномбз вігкмвзрзпя віг 
«уноавйілпщкмї» нозомгз агкіліпроа-
рзвлмгм ноава. Нанозкйаг, В. В. Га-
йулщкм в якмпрі бажмвзт кардгмоіи 
агкіліпроарзвлмгм ноава номнмлує 
взжафзрз «нубйіфлзи ілрдодп» - як 
ілрдодп жлафлмї кійщкмпрі мпіб; «нуб-
йіфлу агкіліпроауіы» – як пуб’єкр, цм 
жгіиплыє нубйіфлу вйагу ра «нубйіф-
лд агкіліпроувалля» – жгіиплдлля 
нубйіфлмї вйагз. Айд і ру фмкупщ впі 
нозварлі мпмбз, які лд лайдеарщ гм 
пуб’єкрів нубйіфлмї агкіліпроауії, ла-
жвалі мб’єкракз уноавйілля [16]. 
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На гукку Є. В. Куоіллмгм, пупні-
йщлу пурліпрщ агкіліпроарзвлмгм ноа-
ва лаикоацд вігмбоаеаєрщпя в нмляр-
рі «гдоеавла нмйірзка», якзк мтмн-
йыырщпя упі оіжлмвзгз гдоеавлм-
вйаглмї гіяйщлмпрі, цм каырщ агкілі-
проарзвлм-ноавмву одгйакдлрауіы: 
гдоеавлд уноавйілля, гдоеавлд одгу-
йывалля, кмкулайщлд уноайілля, км-
кулайщлд одгуйывалля, агкіліпроарз-
влд пугмфзлпрвм, агкіліпроарзвлм-
ыозпгзкуіилу гіяйщліпрщ, нубйіфлм-
пдовіплу гіяйщліпрщ, рмцм [17, c. 49]. 

Р. С. Мдйщлзк ра В. М. Бдвждлкм 
у жв’яжку іж смокувалляк агкіліпроа-
рзвлмгм ноава в кдеат йыгзлмудлр-
озпрпщкмї ігдмймгії, номнмлувайз жа-
кілзрз кардгмоіы «гдоеавлд уноав-
йілля» ла «нубйіфлд агкіліпроувал-
ля», ніг якзк омжукієрщпя жмвліх-
лщммоієлрмвала гіяйщліпрщ хзомкмгм 
кмйа пуб’єкрів (лапакндодг нубйіфлмї 
агкіліпроауії), нмв’яжала ж одайіжауі-
єы нмйірзфлзт оіхдлщ ра вномва-
гедлля у езрря Кмлпрзрууії ра жакм-
лів Укоаїлз, цм кає ла кдрі жагмвм-
йдлля нубйіфлмгм ілрдодпу [18, c. 44].  
Наеайщ, в лапрунлзт ноауят жгагу-
валі аврмоз нмвдолуйзпщ гм взжлалля 
в якмпрі мкодкмлаукмвмї кардгмоії 
агкіліпроарзвлмгм ноава «нубйіфлмгм 
уноавйілля» як смокз одайіжауії вз-
кмлавфмї вйагз [19, c. 51-56]. Цікавм, 
цм гайі в нмпіблзку «Загайщлд агкі-
ліпроарзвлд ноавм» ноз омжкозррі 
пурі имгм мплмвлзт ілпрзрурів кардгм-
оія «нубйіфлд уноавйілля» каиед 
лігд лд взкмозпрмвуєрщпя, лармкіпрщ, 
акрзвлм жапрмпмвуырщпя пуфаплі нм-
лярря, цм взнйзваырщ іж ілхмї кард-
гмоії – «нубйіфлд агкіліпроувалля». 
Нанозкйаг: «нубйіфла агкіліпроауія», 
«лмокарзвлзи акр нубйіфлмї агкіліп-
роауії», «агкіліпроарзвлзи акр», «аг-
кіліпроарзвла номудгуоа» ра іл.  

Які е нмлярря ра кардгмоії нм-
взллі псмокуварз кдрмгмймгіфлм-
пвірмгйяглу бажу пуфаплмгм агкіліпр-
оарзвлмгм ноава?  

На пщмгмглі гмймвлзк козрдоієк  
взмкодкйдлля ж капз пупнійщлзт віг-
лмпзл ракзт, цм пкйагаырщ нодгкдр 
агкіліпроарзвлмгм ноава, номнмлу-
єрщпя вваеарз лд уноавйілпщкзи та-

оакрдо одгуйщмвалзт віглмпзл, а 
мбмв’яжкмву лаявліпрщ у узт віглмпз-
лат мпмбйзвмгм пуб’єкра – ракмгм, в 
якмку умпмбйыєрщпя рак жвала „нуб-
йіфла агкіліпроауія‖. Щм е гм таоак-
рдоу жажлафдлзт віглмпзл, рм в лзт 
ндодваеаырщ лд уноавйілпщкі мжлакз, 
а мжлакз „нубйіфлмї пдовіплмї гіяйщ-
лмпрі‖, рмбрм гіяйщлмпрі гдоеавз ра 
могалів кіпудвмгм пакмвоягувалля іж 
жабджндфдлля ракмгм нмоягку їт вжає-
кмгії ж сіжзфлзкз ра ыозгзфлзкз 
мпмбакз, якзи бз жабджндфував дсдк-
рзвлу одайіжауіы їт ноав ра пвмбмг. 

Суфаплд агкіліпроарзвлд ноавм 
пралмвзрщ пмбмы гайужщ ноава, яка 
ріплм нмв'яжала ж ілпрзруракз нубйі-
флмї вйагз, нубйіфлмгм ілрдодпу ра 
нубйіфлмгм агкіліпроувалля. Ілакхд 
каеуфз, агкіліпроарзвлд ноавм іплує 
у кдеат лажвалзт кардгмоіи. Вігнмві-
глм, жа кдеакз нубйіфлмї вйагз, нуб-
йіфлмгм ілрдодпу ра нубйіфлмгм агкі-
ліпроувалля агкіліпроарзвлмгм ноава 
бурз лд кмед. Віграк, мплмвлзкз 
кардгмоіякз і нмляррякз агкіліпроа-
рзвлмгм ноава, ла гукку аврмоа, нм-
взллі прарз: нубйіфла вйага, пуб’єкр 
вйаглзт нмвлмваедлщ, нубйіфлд агкі-
ліпроувалля, агкіліпроарзвла номуд-
гуоа, лмокарзвлзи акр нубйіфлмї аг-
кіліпроауії, агкіліпроарзвлзи акр ра 
іл. 

Віграк, пномбуєкм жаномнмлуварз 
моієлрмвлу пзпрдку мплмвлзт нмлярщ 
ра кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм ноава, 
а ракме взжлафзрз їт жкіпр і вжає-
кмжв’яжмк. 

Пубйіфла вйага. Вігоажу жаува-
езкм, цм уя кардгмоія лд є мкодкм-
лаукмвмы кардгмоієы агкіліпроарзв-
лмгм ноава. Вмла взкмозпрмвуєрщпя 
впіка ыозгзфлзкз (і лд рійщкз, ла-
нозкйаг, нмйірмймгієы) лаукакз, мр-
ед, вмла пкмоіхд кає жагайщлмлаукм-
взи таоакрдо. Помрд пакд віг її жкіпру 
жайдезрщ і жкіпрмвлд ланмвлдлля нм-
ляріилмгм анаоару агкіліпроарзвлмгм 
ноава. Чапрм жкіпр нубйіфлмї вйагз 
апмуіыырщ взкйыфлм іж нозкупмк 
(жгарліпрщ нозкупзрз мглмгм пуб’єкра 
ілхзк гм жгіиплдлля ндвлзт гіи). 
Бджукмвлм, нозкуп є мглзк іж лдмб-
тіглзт апндкрів нубйіфлмї вйагз 
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(р. жв. «кмлмнмйія ла лапзйщпрвм»), 
номрд лд віл взжлафає її пурщ. Суфап-
лу гмкрозлу нубйіфлмгм ноава вжага-
йі, і агкіліпроарзвлмгм ноава, жмкод-
ка, пйіг бугуварз ла омжукіллі вйагз 
як нмвлмваедлля нубйіфлмгм пуб’єкра 
ла жгіиплдлля ндвлзт гіи фз нозил-
ярря оіхдлщ, лдмбтігліпрщ якзт вз-
жлала бійщхіпры уфаплзків пупнійщ-
лзт віглмпзл, в якзт жапрмпмвуырщпя 
вйаглі нмвлмваедлля. Тмбрм вйага – 
уд пвмєоіглзи калгар пупнійщпрва 
лагалзи ндвлмку пуб’єкру ла нозил-
ярря ндвлзт оіхдлщ ра жгіиплдлля гіи 
в ілрдодпат впщмгм пупнійщпрва, якзи, 
в рмку фзпйі, вкйыфає ноавм ла жа-
прмпувалля нозкупу. Сйіг жауваезрз, 
цм в йірдоаруоі нмлярря гдоеавлмї 
вйагз фапрм нозрзпрявйяєрщпя нмляр-
ры «гомкагялпщкд пупнійщпрвм» як 
оіжлі, лавірщ, алрагмліпрзфлі дйдкдлрз 
пмуіуку.  На лаху гукку, пуфапла 
гмкрозла агкіліпроарзвлмгм ноава 
нмвзлла взтмгзрз ж рмгм, цм гдоеава 
є взцмы смокмы могаліжауії гомка-
гялпщкмгм пупнійщпрва. Кмйз гдоеав-
ла (абм бугщ-яка ілха нубйіфла) вйа-
га номрзпрмїрщ гомкагялпщкмку пуп-
нійщпрву – рака гдоеава лд кмед 
вваеарзпя гдкмкоарзфлмы. 

З нмлярряк «нубйіфла вйага» рі-
плм нмв’яжалд мглд іж удлроайщлзт 
нмлярщ агкіліпроарзвлмгм ноава – 
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ. Нзк є 
могал гдоеавлмї вйагз, могал кіпуд-
вмгм пакмвоягувалля, їтля нмпагмва 
фз пйуебмва мпмба, ілхзи пуб’єкр 
ноз жгіиплдллі лзкз вйаглзт сулк-
уіи ла мплмві жакмлмгавпрва, в рмку 
фзпйі ла взкмлалля гдйдгмвалзт нмв-
лмваедлщ. 

Сзпрдка могалів ра нмпагмвзт мпіб 
пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ явйя-
ырщ пмбмы нубйіфлу агкіліпроауіы. 

Наибійщх омжнмвпыгедлзк пнм-
пмбмк одайіжауії нубйіфлмї вйагз 
пуб’єкракз вйаглзт нмвлмваедлщ є 
жгіиплдлля лзкз нубйіфлмгм агкіліп-
роувалля. Далд нмлярря фапрм 
нмв’яжуырщ взкйыфлм іж гіяйщліпры 
могалів взкмлавфмї вйагз абм мрмрм-
елыырщ ж оагялпщкзк нмлярряк 
«гдоеавлд уноавйілля». Помрд пу-
фаплзи мбпяг нмлярря «нубйіфлд аг-

кіліпроувалля» є гдцм хзохзк. Пу-
бйіфлд агкіліпроувалля є кмкнйдкпмк 
взкмлавфм-омжнмоягфзт ра могаліжа-
уіилзт сулкуіи нубйіфлмї вйагз, 
пноякмвалзт ла жатзпр і жабджндфдл-
ля ноав і пвмбмг сіжзфлзт і ыозгзф-
лзт мпіб, а ракме ла жабджндфдлля 
сулкуімлувалля кдталіжку гдоеавз 
ра ілхзт нубйіфлзт ілпрзрурів. Віг 
одайіжауії взкмлавфмї вйагз нубйіфлд 
агкіліпроувалля вігоіжляє рд, цм имгм 
кмеурщ жгіиплыварз лд рійщкз могалз 
взкмлавфмї вйагз, а ракме могалз 
кіпудвмгм пакмвоягувалля ра 
пуб’єкрз гдйдгмвалзт нмвлмваедлщ. 

Віг гдоеавлмгм уноавйілля нуб-
йіфлд агкіліпроувалля, ла гукку   
аврмоа,  вігоіжляєрщпя рзк, цм кає   
лд рійщкз жмвліхлє пноякувалля, як 
уд првдогеуырщ Р. С. Мдйщлзк ра 
В. М. Бдвждлкм (рмбрм вйаглзи внйзв 
ла пуб’єкрів, цм жлатмгярщпя жа кд-
еакз могалу), а ндодгбафає ракме 
жгіиплдлля влуроіхлщммогаліжауіилмї 
гіяйщлмпрі, нмв’яжалмї іж жабджндфдл-
ляк сулкуімлувалля могалу ра имгм 
нігомжгійів, вдгдлляк гмкукдлрауії, 
номтмгедлляк пйуебз ра іл. 

Пубйіфлд агкіліпроувалля одайі-
жуєрщпя в кдеат агкіліпроарзвлмї 
гіяйщлмпрі ра жлатмгзрщ взяв у ноз-
иляррі лмокарзвлзт акрів нубйіфлмї 
агкіліпроауії ра агкіліпроарзвлзт 
акрів. 

Оред, пуфаплі рдлгдлуії омжвзрку 
нмляріилмгм анаоару агкіліпроарзв-
лмгм ноава жукмвйыырщпя жкілакз в 
таоакрдоі пупнійщлзт віглмпзл, які 
пкйагаырщ имгм нодгкдр, цм взкагає 
вігтмгу віг драрзпрпщкмгм омжукілля 
агкіліпроарзвлмгм ноава як ноава 
гдоеавлмгм уноавйілля.  

Як бафзкм, ла пщмгмглі, лаеайщ, 
лдкає єгзлмї лаукмвмї «пвірмгйяглмї» 
хкмйз ж агкіліпроарзвлмгм ноава, цм 
гавайм бз кмейзвіпрщ тмфа бз омжом-
бзрз имгм єгзлзи нмляріилзи анаоар. 
Напйігкмк ущмгм, ланозкйаг, є нігоу-
флзк «Загайщлд агкіліпроарзвлд ноа-
вм», кмелзи омжгій якмгм кіпрзрщ 
оіжлі, фапмк номрзйделі, нігтмгз і 
нмлярря гм омжукілля і рйукафдлля 
мглзт і рзт пакзт нмлярщ і кардгмоіи 
[19].  
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Тзк лд кдлх, кмела вваеарз нм-
жзрзвлмы рдлгдлуієы вед пакзи 
сакр упвігмкйдлля номбйдкз роалп-
смокауії агкіліпроарзвлмгм ноава в 
кдеат ігдмймгії йыгзлмудлрозжку 
хйятмк вігкмвз віг имгм «уноавйіл-
пщкмї» пурі. Злафлзк гмпяглдлляк, ла 
гукку аврмоа, в ущмку ланоякку є 
мпрармфла вігкмва віг взжлалля 
нозлузнів і жакмлмкіолмпрди гдоеа-
влмгм уноавйілля як ракзт, цм пра-
лмвйярщ мплмву ноавмвмгм одгуйы-
валля агкіліпроарзвлмгм ноава. Так, 
лмокз агкіліпроарзвлмгм ноава (як і 
ілхзт гайужди ноава) в мкодкзт вз-
нагкат кмеурщ взкмлуварз уноавйіл-
пщку сулкуіы[4], айд в мплмву ноавм-
вмгм одгуйывалля нмвзллдл бурз 

нмкйагдлзи нозлузн вдотмвдлпрва 
ноава, якзи взжлає мпмбу оівлмноав-
лзк, нмояг ж гдоеавмы, уфаплзкмк 
ноавмвіглмпзл, а лд мб’єкрмк уноав-
йілля.  

Оред, нмляріилзи анаоар пуфап-
лмгм агкіліпроарзвлмгм ноава нмвз-
лдл вігмбоаеарз йыгзлмудлрозпрпщ-
ку, а лд драрзпрпщку пурщ уієї гайужі 
ноава і лаукз, яка нмкйзкала одгу-
йыварз лд уноавйілпщкі прмпулкз, а 
оіжлмкалірлі вжаєкмвіглмпзлз кіе 
могалакз нубйіфлмї вйагз ра нозвар-
лзкз мпмбакз цмгм жабджндфдлля 
ндохзкз лдмбтіглзт укмв гйя дсдк-
рзвлмї одайіжауії лайделзт нозвар-
лзк мпмбакз ноав, пвмбмг і жакмллзт 
ілрдодпів. 
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Фдгмоук Н. С. Кардгмоія «гдоеавлд уноавйілля» як вігмбоаедлля драрзпрпщ-
кмї нозомгз агкіліпроарзвлмгм ноава Укоаїлз 

В праррі мушлыєрщпя жгарліпрщ пуфаплмгм нмляріилмгм анаоару агкіліпроарзвлмгм 
ноава вігмбоаеарз гіиплзи прал агкіліпроарзвлзт ноавмвіглмпзл ж нмжзуіи йыгзлм-
удлрозпрпщкмгм нігтмгу. Алайіжуєрщпя жкіпр кардгмоії «гдоеавлд уноавйілля» як 
мкодкмлаукмвмї кардгмоії агкіліпроарзвлмгм ноава, яка вігмбоаеає драрзпрпщку пур-
ліпрщ віглмпзл кіе мпмбмы і гдоеавмы. Помнмлуєрщпя ндодгйялурз пзпрдку мплмвлзт 
нмлярщ ра кардгмоіи агкіліпроарзвлмгм ноава ж нмжзуіи йыгзлмудлрозжку. 

Кйыфмві пймва: драрзжк, йыгзлмудлрозжк, гдоеавлд уноавйілля, мб’єкр уноав-
йілля, пуб’єкр уноавйілля, нубйіфла вйага, пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ, нубйіфлд 
агкіліпроувалля, агкіліпроарзвла номудгуоа, лмокарзвлзи акр нубйіфлмї агкіліпроа-
уії, агкіліпроарзвлзи акр. 

 
 
Фдгмоук Н. С. Кардгмозя «гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд» как мрмбоаедлзд 

ърарзпрпкми нозомгш агкзлзпроарзвлмгм ноава Укоазлш 
В прарщд мудлзвадрпя пнмпмблмпрщ пмводкдллмгм нмлярзилмгм аннаоара агкзлзп-

роарзвлмгм ноава мрмбоаеарщ гдипрвзрдйщлмд пмпрмялзд агкзлзпроарзвлшт ноавммр-
лмхдлзи п нмжзузи фдймвдкмудлрозжка. Алайзжзоудрпя пмгдоеалзд кардгмозз «гм-
пугаопрвдллмд уноавйдлзд» как фапрлмлауфлми кардгмозз агкзлзпроарзвлмгм ноава, 
кмрмоая мрмбоаеадр ърарзпрпкуы пурщ мрлмхдлзи кдегу йзфлмпрщы з гмпугаопрвмк. 
Подгйагадрпя ндодпкмродрщ пзпрдку мплмвлшт нмлярзи з кардгмози агкзлзпроарзв-
лмгм ноава п нмжзузи фдймвдкмудлрозжка. 

Кйыфдвшд пймва: ърарзжк, фдймвдкмудлрозжк, гмпугаопрвдллмд уноавйдлзд, мбч-
дкр уноавйдлзя, пубчдкр уноавйдлзя, нубйзфлая вйапрщ, пубчдкр вйапрлшт нмйлмкм-
фзи, нубйзфлмд агкзлзпрозомвалзд, агкзлзпроарзвлая номудгуоа, агкзлзпроарзв-
лши акр, лмокарзвлши акр нубйзфлми агкзлзпроаузз. 

 
 
Fedoruk N. The category “public administration” as reflection of the etatist 

nature of the administrative law in Ukraine 
There is an ongoing tradition in the home legal science to define the category of 

public administration as the basic category of administrative law.  We consider such 
interpretation of administrative relations to been etatist by nature that cannot provide 
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the foundation for the modern administrative law. The main categories and concepts of 
the administrative law should be: the public authority, the public body, the public 
governance, the administrative procedure, the normative act of public administration, the 
administrative act, etc. 

Key words: human-centrism, etatism, public administration, subject of public 
administration, object of public administration, public authority, public body, public 
governance, administrative procedure, normative act of public administration, 
administrative act. 


