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Нмвірлі рдлгдлуії у псдоі одсмо-
кувалля козкілайщлм-взкмлавфмї 
пзпрдкз Укоаїлз таоакрдозжуырщпя 
нмхукмк номгодпзвлзт смок і кдрм-
гів взноавлмгм внйзву ла жапугед-
лзт, вномвагедлляк лмвзт жапмбів 
взноавйдлля і одпмуіайіжауії жапу-
гедлзт. 

Заномвагедлля у 2015 о. гм вір-
фзжлялмї пзпрдкз козкілайщлмї ып-
рзуії ілпрзруру номбауії (яка оажмк іж 
рзк гмнмвлзйа ндодйік мплмвлзт жа-
пмбів взноавйдлля і одпмуіайіжауії 
жапугедлзт), урвмодлля у 2017 о. 
гдоеавлзт упралмв «Агкіліпроауія 
Ддоеавлмї козкілайщлм-взкмлавфмї 

пйуебз», «Цдлро номбауії», одєпроа-
уія у 2017 о. номдкру Закмлу Укоаїлз 
«Пом ндлірдлуіаолу пзпрдку» жапвіг-
фуырщ ноаглдлля Міліпрдопрва ыпрз-
уії Укоаїлз цмгм нмпрунмвмї роалп-
смокауії вірфзжлялмї козкілайщлм-
взкмлавфмї пзпрдкз в ндлірдлуіаолу 
пзпрдку євомндипщкмгм жоажка. 

Оглзк іж одждовів нмхуку, мб-
ґоулрувалля и жаномвагедлля ном-
годпзвлзт ланояків гдоеавлмї нмйі-
рзкз у псдоі взкмлалля козкілайщ-
лзт нмкаоалщ ра номбауії є нмжзрзв-
лзи жаоубіелзи гмпвіг. Взвфдлля 
вігнмвіглмгм гмпвігу коіжщ нозжку 
смокуйывалля лаукмвм взваедлзт 

_________________ 
*  Пужзоьмв М. С. Пмоівляйщлзи алайіж взкмлалля нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі ла 

ндвлзи промк в Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат: кмлмгоасія. Кзїв: ВД «Дакмо», 2018. 514 п. 
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номнмжзуіи цмгм кмейзвмпрі имгм 
вномвагедлля в Укоаїлі є нодгкдрмк 
ндопндкрзвлмгм ланояку омжвзрку 
вірфзжлялмї ндлірдлуіаолмї лаукз – 
нмоівляйщлмгм козкілайщлм-
взкмлавфмгм ноава. 

Дмодфлм жажлафзрз, цм нмоівля-
йщлд козкілайщлм-взкмлавфд ноавм 
ла рдодлат як Укоаїлз, рак і коаїл 
СНД, лд мрозкайм ракмгм омжомбйдл-
ля, як, ланозкйаг, козкілайщлм-
ноавмва кмкнаоарзвіпрзка. Вмглмфап 
пноавдгйзвзк є взплмвмк аврмоа од-
удлжмвалмї кмлмгоасії ном рд, цм 
нмоівляйщлі гмпйігедлля в гайужі 
козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава уій-
кмк кмейзві и каырщ гмбоу ндопндк-
рзву. Пм-ндохд, вмлз пнозяырщ 
жбйзедллы рдмодрзфлзт нмжзуіи 
уфдлзт оіжлзт коаїл у омжкозррі ноз-
омгз пкйаглзт пмуіайщлм-ноавмвзт 
кардгмоіи (козкілайщлм-взкмлавфа 
(ндлірдлуіаола) пзпрдка, взноавйдл-
ля, одпмуіайіжауія, оділрдгоауія, каяр-
ря рмцм). Пм-гоугд, вномвагедлля 
оджуйщрарів вігнмвіглзт нмоівляйщ-
лзт гмпйігедлщ у ноавмрвмофу и ноа-
вмжапрмпмвлу гіяйщліпрщ пнозяє угм-
пкмлайдллы рдмодрзкм-нозкйаглзт 
жапаг смокувалля ра одайіжауії коз-
кілайщлм-взкмлавфмї нмйірзкз в км-
еліи гдоеаві ра жкіулдллы кіелаом-
глмгм пнівомбірлзурва жа вкажалзк 
ланоякмк. 

У ущмку жв’яжку кмлмгоасія 
М. С. Пужзощмва «Пмоівляйщлзи 
алайіж взкмлалля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в 
Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат» є 
ймгіфлзк номгмведлляк лаукмвзт 
омжвігмк у псдоі козкілайщлм-
взкмлавфмї кмкнаоарзвіпрзкз, жгіип-
лдлзт у лзжуі ноаущ, а пакд: лавфайщ-
лмку нмпіблзку «Пмоівляйщлд козкі-
лайщлм-взкмлавфд ноавм» (аврмоз: 
І. Г.  Бмгарзощмв, І. М.  Кмнмрул, 
М. С.  Пужзощмв; 2013 о.), кмлмгоасії 
«Дмкрозла ндлірдлуіаолмгм ноава 
Укоаїлз» (аврмоз: І. Г. Бмгарзощмв, 
М.  С.  Пужзощмв, О.  О.  Шкура; 
2017 о.), а ракме оягі гзпдорауіи ра 
кмлмгоасіи іж козкілайщлм-
взкмлавфмї номбйдкарзкз, кмроі пд-
одг пкйагмвзт кдрмгмймгіфлмгм іл-

проукдлраоіы гмпйігедлля кіпрярщ 
нмоівляйщлм-ноавмвзи кдрмг. 

Ммлмгоасіфлд гмпйігедлля цмгм 
нмоівляйщлмгм алайіжу взкмлалля 
нмкаоалля у взгі нмжбавйдлля вмйі 
ла ндвлзи промк у гдоеават омкалм-
гдокалпщкмї (Фдгдоарзвліи Рдпнуб-
йіуі Нікдффзла, Фоалуії, Швдиуаоії), 
алгйм-акдозкалпщкмї (Алгйії ра Удйщ-
пі, Снмйуфдлзт Шрарат Акдозкз, 
Калагі), пкалгзлавпщкмї (Нмовдгії, 
Швдуії, Філйялгії) ноавмвзт пікди ра 
Укоаїлі, в якмку псмокуйщмвалі лау-
кмвм мбґоулрмвалі номнмжзуії цмгм 
угмпкмлайдлля козкілайщлм-
взкмлавфмгм жакмлмгавпрва, взкмлу-
єрщпя у вірфзжляліи лаууі козкілайщ-
лм-взкмлавфмгм ноава вндохд. 

Аврмомк кмлмгоасії пноавдгйзвм 
лагмймхуєрщпя, цм нмоівляйщлі гмп-
йігедлля в гайужі козкілайщлм-
взкмлавфмгм ноава взпрунаырщ лау-
кмвм мбґоулрмвалмы мплмвмы пуфап-
лзт номудпів одсмокувалля козкіла-
йщлм-взкмлавфмї пзпрдкз Укоаїлз ніг 
дгігмы Міліпрдопрва ыпрзуії. Такі 
гмпйігедлля вігжлафаырщпя як рдмод-
рзфлмы уілліпры, рак і нозкйаглзк 
жлафдлляк. 

Мдрмгмймгіфла бажа гмпйігедлля 
вкйыфає лзжку жагайщлмлаукмвзт ра 
пндуіайщлм-лаукмвзт кдрмгів ніжлал-
ля. Рднодждлрарзвлмпрі номвдгдлмку 
М. С. Пужзощмвзк кмкнаоарзвлмку 
гмпйігедллы лагає взкмозпралля 
жлафлмї кійщкмпрі ілхмкмвлзт (ндод-
ваелм алгймкмвлзт) гедодй (їт 150), 
цм жапвігфує жлалля аврмомк ілмждк-
лмї кмвз, кмрод є лдмгкіллмы ндодг-
укмвмы номвдгдлля нмоівляйщлм-
ноавмвзт нмхуків ла взпмкмку лау-
кмвмку оівлі. 

«Наукмвд пдоуд» кмлмгоасії 
М. С. Пужзощмва врійыєрщпя у жкіпрі 
н’ярмгм омжгійу гмпйігедлля, нозпвя-
фдлмгм омжомбйдллы хйятів вномва-
гедлля нмжзрзвлмгм жаоубіелмгм 
гмпвігу взкмлалля нмкаоалля у взгі 
нмжбавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в 
Укоаїлі, ра вігнмвіглзт взплмвкат. 

Запйугмвує ла увагу жкіпр гмгар-
ків «А» і «Б» гм кмлмгоасії, в якзт 
аврмомк псмокмвалм ужагайщлдлля 
оджуйщрарів алкдрувалля вірфзжлялзт 
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уфдлзт у псдоі ндлірдлуіаолмї лаукз 
ра нмв’яжалзт іж лды гайужди (90 мпіб 
іж лаукмвзкз прундлякз гмкрмоа сі-
ймпмсії абм гмкрмоа ноава) ра ноак-
рзфлзт ноауівлзків ноавмжапрмпмв-
лзт і ноавмжатзплзт ілпрзрууіи (800 
мпіб). 

Нзжка взплмвків і номнмжзуіи, 
псмокуйщмвалзт М. С. Пужзощмвзк, 
жапйугмвуырщ птвайдлля і нігрозккз, 
а пакд: 1) жаномвагедлля в жакмлм-
гавпрвм Укоаїлз ілпрзруру пкмомфдл-
ля промку нмкаоалля пнозярзкд 
бійщх нмпйігмвліи одайіжауії нозлуз-
нів гукаліжку, гзсдодлуіауії ра ілгз-
вігуайіжауії взкмлалля нмкаоалщ, оа-
уімлайщлмгм жапрмпувалля нозкупм-
взт жатмгів і прзкуйывалля ноавмп-
йутлялмї нмвдгілкз, нмєглалля нмка-
оалля ж взноавлзк внйзвмк; 2) лд-
гмуійщліпрщ жаномвагедлля нозвар-
лзт упралмв взкмлалля нмкаоалщ гм 
козкілайщлм-взкмлавфмї пзпрдкз 
Укоаїлз; 3) жаномвагедлля ілпрзруру 
номбауіилмгм лагйягу жа мпмбакз, 
укмвлм-гмпромкмвм жвійщлдлзкз віг 
вігбувалля нмкаоалля (номрягмк лд-
вігбурмї фапрзлз нмкаоалля). 

Тдмодрзфлі нмймедлля кмлмгоа-
сії кмеурщ пнозярз угмпкмлайдллы 
мпвірлщмгм номудпу ноз взкйагаллі 
лавфайщлмї гзпузнйілз «Козкілайщ-
лм-взкмлавфд ноавм», омжомбйдллі ра 
взкйагаллі пндукуопів «Козкілайщ-
лм-взкмлавфд ноавм жаоубіелзт коа-
їл», «Пмоівляйщлд козкілайщлм-

взкмлавфд ноавм», «Міелаомгла нд-
лмймгія». 

Вмглмфап ояг нмймедлщ кмлмг-
оасіфлмгм гмпйігедлля (жмкодка цм-
гм взжлалля ноауі мбмв’яжкмк жапу-
гедлзт гм нмжбавйдлля вмйі, нмпра-
лмвкз ла нмоягмк гдллзи пуфаплмї 
лаукз козкілайщлм-взкмлавфмгм ноа-
ва нзралля ном омжомбйдлля Оплмв 
ндлірдлуіаолмгм жакмлмгавпрва, а ла 
їт мплмві – Пдлірдлуіаолмгм кмгдкпу 
Укоаїлз) првмоыє нігґоулря гйя лау-
кмвмї гзпкупії. Поз ущмку ндодкмла-
лі, цм віг омжвзрку лаукмвмї гзпкупії 
жа вкажалзкз ланоякакз лаука коз-
кілайщлм-взкмлавфмгм ноава йзхд 
взгоає, нмнмвлзвхзпщ лмвзкз лау-
кмвзкз омжомбкакз. 

Загаймк алайіж жкіпру кмлмгоасії 
М. С. Пужзощмва «Пмоівляйщлзи ала-
йіж взкмлалля нмкаоалля у взгі нмж-
бавйдлля вмйі ла ндвлзи промк в 
Укоаїлі ра жаоубіелзт коаїлат» лагає 
нігправз гйя взплмвку, цм аврмомк 
ніглярм ояг акруайщлзт номбйдк ла-
укз козкілайщлм-взкмлавфмгм ноава, 
жаномнмлмвалм вйаплі хйятз їт 
омжв’яжалля, псмокуйщмвалм лзжку 
номнмжзуіи, які взжлафаырщпя лаукм-
вмы лмвзжлмы ра є жлафуцзкз гйя 
жакмлмгавуя у номудпі омжомбйдлля 
номдкрів вігнмвіглзт жакмлів ном 
влдпдлля жкіл гм козкілайщлм-
взкмлавфмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ж 
уоатувалляк нмжзрзвлмгм жаоубіелм-
гм гмпвігу. 
 

 




