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У кмлмгоасіфлмку гмпйігедллі 

впдбіфлм взпвірйдлм мпмбйзвмпрі аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдл-
ля номрзгії кмоунуії в могалат ном-
куоаруоз Укоаїлз, а ракме жгіиплдлм 
нмхук дсдкрзвлзт жапмбів і ланоя-
ків, хйятів її мбкдедлля, ймкайіжауії, 
лдироайіжауії в фапрзлі їт рдмодрзф-
лмгм мпяглдлля ра ноакрзфлмгм 
омжв’яжалля. Сзпрдклд бафдлля нодг-
кдра гмпйігедлля гмжвмйзйм аврмоу 
могаліфлм нмєгларз жкіпрмвлд ра су-
лкуімлайщлд, ілпрзрууіилд мбгоулру-
валля нозжлафдлля могалів номкуоа-
руоз Укоаїлз в фапрзлі номрзгії км-
оунуії ж оівлдк сатмвмї ніггмрмвкз 

пнівомбірлзків, їт ноавмпвігмкіпры, 
куйщруомы, дрзкмы нмвдгілкз, гзп-
узнйілаолмы, агкіліпроарзвлмы ра 
узвійщлм-ноавмвмы вігнмвігайщліпры 
нмпагмвзт мпіб рмцм. 

Наукмвд гмпйігедлля, номвдгдлд 
С. А. Пмгмйякмы ра взпвірйдлм у км-
лмгоасії, гд ґоулрмвлм алайіжуырщпя 
вкажалі взцд апндкрз кмоунуії, є ла-
жоійзк, а имгм оджуйщрарз - жародбу-
валзкз ноавмвмы лаукмы і ноакрз-
кмы. Ожлаимкйдлля жі жкіпрмк кмлм-
гоасіфлмї омбмрз гає нігправз кмлп-
раруварз, цм вмла пкйагаєрщпя ж нд-
одгкмвз, н’ярз омжгійів, взплмвків гм 
кмелмгм омжгійу, жагайщлзт взплмвків 

_________________ 
*  Пмгмйяка С. А.  Тдмодрзкм-ноакрзфлі мплмвз агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджндфдлля 

номрзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз Укоаїлз: кмлмгоасія. Кзїв: «Лыгкзйа», 2018. 440 п. 
   



Рецензія на монографію «Теоретико-практичні основи . . . 
 

 

           273  

ра пнзпку взкмозпралзт гедодй. У 
ндодгкмві прзпйм взкйагдлм уійі ра 
жавгалля, рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлі 
жапагз гмпйігедлля. Сроукруоа і 
жкіпр омбмрз, пкйагмві якмї вжаєкм-
нмв’яжалі кіе пмбмы, нмвлмы кіомы 
мтмнйыырщ ра вігмбоаеаырщ кмйм 
нзралщ лаукмвмї номбйдкз, які буйм 
взжлафдлм аврмомк ла бажі ґоулрмв-
лмгм алайіжу гедодйщлмї бажз. 

Позвдорає увагу лаукмва лмвзж-
ла мрозкалзт оджуйщрарів цмгм мб-
гоулрувалля сулкуімлайщлмї нозом-
гз номкуоаруоз як ноавммтмомллмгм 
могала в її кйапзфлмку ра лмвірлщм-
ку кмлуднруайщлмку омжукіллі, 
пномба взжлафдлля її прарупу, кіпуя 
ра омйі у вірфзжляліи ноавмвіи пзп-
рдкі. 

Цікавзк є аврмопщкд омжукілля 
нмлярря «номрзгія кмоунуії в мога-
лат номкуоаруоз», якд омжгйягаєрщпя 
у гвмт ріплм нмв’яжалзт кіе пмбмы 
пдлпат: а) як пзпрдка жатмгів, пноя-
кмвалзт ла одайіжауіы гдоеавлмї 
алрзкмоунуіилмї нмйірзкз в могалат 
номкуоаруоз, яка вкйыфає в пдбд 
ноавмві, могаліжауіилі, сілалпмві, 
ігдмймгіфлі, нпзтмймгіфлі ра ілхі жа-
пмбз, цм жгіиплыырщпя в номудпі 
одайіжауії вігнмвіглмї уноавйілпщкмї, 
а ракме сулкуімлайщлмї гіяйщлмпрі 
ілпрзрууіи номкуоаруоз; б) як 
уноавйілля вігнмвіглзкз номудпакз, 
жабджндфдлля одайіжауії гіи, які 
пноякмвалі ла взявйдлля, нознз-
лдлля кмоунуіилзт гіялщ, упулдлля 
їт лапйігків, а ракме кілікіжауіы 
кмоунуімгдллзт озжзків. Пмкажмвм, 
цм лажвалд взцд нмлярря ілрдонод-
руєрщпя у гвмт мплмвлзт пралат – 
прарзфлмку ра номудпуайщлмку (гз-
лакіфлмку). 

 Аврмоу кмлмгоасії вгаймпя мб-
гоулруварз пурліпрщ кдталіжку агкі-
ліпроарзвлм-ноавмвмгм одгуйывалля 
номрзгії кмоунуії, имгм пкйагмві ра 
мпмбйзвмпрі гії ла оіжлзт прагіят 
(дранат) гіяйщлмпрі могалів номкуоа-
руоз Укоаїлз, цм кмела вваеарз, 
бдж ндодбійщхдлля, гавлм мфікува-
лзк ваоіалрмк агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї вігнмвігі ла взкйзкз, озжз-
кз і лдбджндкз, цм нмомгеуырщпя 

кмоунуієы, нозлаиклі, ла оівлі ноа-
вммтмомллмгм могала. 

Цікавм і оіжлмнйалмвм, жі жлал-
ляк мпмбйзвмпрди ндодбігу пзруауії, 
взкйагдлм гмпвіг номрзгії кмоунуії в 
ноавммтмомллзт могалат лзжкз жа-
оубіелзт гдоеав – Боажзйії, Іпналії, 
Рукулії, США рмцм, які, ндодбуваы-
фз ла оіжлзт цабдйят пмуіайщлмгм 
омжвзрку, кмеурщ нмпйугуварз пвмє-
оіглзк моієлрзомк жгіиплдлля гдо-
еавлмї алрзкмоунуіилмї нмйірзкз в 
її пзпрдклмку бафдллі ра нмпйігмвлм-
прі ноакрзфлмї одайіжауії, жакмлмгав-
фмгм кмозгувалля рмцм. Взжлафдлм 
ракме нмжзрзвлзи гмпвіг могаліжауії 
ра гіяйщлмпрі пуб’єкрів номрзгії км-
оунуії в могалат номкуоаруоз ра вз-
явйдлм хйятз имгм ікнйдкдлрауії в 
Укоаїлу. 

Аврмо кмлмгоасії ндодкмлйзвм 
гмвмгзрщ, цм єгліпрщ номсдпіилмгм 
ра кмоайщлм-дрзфлмгм кмкнмлдлрів в 
фапрзлі номрзгії кмоунуії гмжвмйяє 
пнівомбірлзкак номкуоаруоз як ноа-
вммтмомллмгм могала лд йзхд улзка-
рз гмкмоів пукйілля, а и нігнмояг-
куварз нмвпякгдллу номсдпіилу гія-
йщліпрщ жавгалляк одайіжауії лауім-
лайщлзт ілрдодпів. 

Взплмвкз ра одкмкдлгауії, жомб-
йдлі у кмлмгоасії, таоакрдозжуырщпя 
бджжандодфлмы лаукмвмы лмвзжлмы 
ра ноакрзфлмы жлафзкіпры: гмпйі-
гедлля вндохд взкмлалм вігнмвіглм 
гм акруайщлмї номбйдкаркз номрзгії 
кмоунуії в могалат номкуоаруоз 
Укоаїлз. 

Наукмві нмймедлля ра мрозкалі 
аврмомк оджуйщрарз гмпйігедлля 
кмеурщ бурз взкмозпралі у жакмлмр-
вмофіи ра лмокмрвмофіи гіяйщлмпрі в 
фапрзлі влдпдлля жкіл і гмнмвлдлля 
гм ноавмвзт акрів, які водгуйщмву-
ырщ нзралля жанмбігалля і номрзгії 
кмоунуії у гіяйщлмпрі ноавммтмомл-
лзт могалів. 

Взгалля, якд кмела одкмкдлгу-
варз гм гоуку, бугуфз вагмкзк лау-
кмвзк гмпйігедлляк ж пмуіайщлм 
оджмлалплмї номбйдкарзкз, вндохд 
взкмлалзк ла вірфзжлялзт рдодлат, 
іж жауікавйдліпры бугд пнозилярм, 
ндодгупік, лаукмвуякз, взкйагафа-
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кз, пругдлракз, апніоалракз ра гмк-
рмоалракз взцзт ыозгзфлзт жакйа-
гів, пнівомбірлзкакз ноавммтмомл-
лзт могалів, а ракме упіка, трм уіка-

взрщпя номбйдкарзкмы агкіліпроа-
рзвлм- ноавмвмгм жабджндфдлля ном-
рзгії кмоунуії в могалат номкуоаруоз 
Укоаїлз.   

  


