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Наоажі кз є пвігкакз гвмт ном-
рзйделм пноякмвалзт номудпів: кмл-
пмйігауії ра гдудлроайіжауії. Позкйа-
гакз кмеурщ пйугуварз: ндохзи 
номявйяєрщпя у бджндкмвіи нмйірзуі 
гдоеавз, гоугзи – у вжаєкзлат 
удлроу ра ндозсдоії ж кдрмы бійщх 
пзпрдклмгм омжвзрку кіпудвмгм па-
кмвоягувалля. Ссдоа мтмомлз жгм-
омв’я лд є взкйыфдлляк: кмела пнм-
прдоігарз номявз і кмлпмйігауії (жмк-
одка смокувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу) і гдудлроайіжауії (гдйдгу-
валля кдоівлзкак жакйагів мтмомлз 
жгмомв’я бійщхзт нмвлмваедлщ). У 
оаккат галмї нубйікауії аврмо пра-
взрщ жа кдру жгіиплзрз алайіж єгзлм-
гм кдгзфлмгм номпрмоу як мб’єкру 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмї лаукз.  

Цд ваейзвм, рмку цм кмлпрарує-
км: 

1.Наявліпрщ лаоажі лмокарзвлм-
взжлафдлмгм нмгійу пзпрдкз мтмомлз 
жгмомв’я ла гдоеавлу, кмкулайщлу ра 
нозварлу, цм, жа укмвз вномвагедл-
ля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, жу-
кмвйыє ндвлу улісікауіы гіяйщлмпрі 
вігнмвіглзт кдгзфлзт жакйагів.  

2. Пмєглалля лдмбтіглмпрі смо-
кувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номпрм-
оу ж номвдгдлляк у лахіи гдоеаві 
номрягмк 2016-2019 оо. кдгзфлмї 
одсмокз, яка ндодгмвпік пноякмвала 
ла жкілу пзпрдкз сілалпувалля кд-
гзфлмї гайужі. 

3. Євомілрдгоауіилі ноаглдлля 
лахмї  гдоеавз лд кмеурщ лд бурз 
воатмвалі ноз нмбугмві єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу Укоаїлз.  Якцм  
нубйіфла нмйірзка лахмї гдоеавз 
уед лд мгзл оік бугуєрщпя ж уоату-
валляк нмрдлуіилмгм впруну Укоаї-
лз гм Євомндипщкмгм Смыжу, рм кз 
каєкм уоатмвуварз уди сакр ном 
нмхуку хйятів угмпкмлайдлля ноа-
вмвмгм одгуйывалля кдгзфлмї гіяйщ-
лмпрі.  

Алайіжуыфз рдмодрзкм-кдрм-
гмймгіфлі ра іпрмоімгоасіфлі апндкрз 
гмпйігедлля номбйдкз смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаї-
лз, ваорм жажлафзрз, цм рур лдмбтіг-
лм моієлруварзпщ у рмку фзпйі і ла 
жагайщлі омбмрз ж рдмоії гдоеавз і 
ноава, агкіліпроарзвлмгм ноава і, 
бджукмвлм, кдгзфлмгм ноава. Ваорм 
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жвдолурзпщ гм сулгакдлрайщлзт ра 
нозкйаглзт лаукмвзт омжомбмк ра-
кзт сатівуів, цм влдпйз нмкірлзи 
омжвзрмк у лауку: 

- рдмоії гдоеавз і ноава 
(С. С. Айєкпєєва, С. В. Бмбомвлзк, 
С. Д. Гупаоєва,  В. В. Кмндифзкмва, 
Л. А. Луущ, Ю. М. Обмомрмва, 
Н. М. Оліцдлкм, О. В. Пдрозхзла, 
П. М. Рабілмвзфа, В. П. Сайщлзкмва 
ра іл.); 

- агкіліпроарзвлмгм ноава 
(В. Б. Авдо’ялмва, О. Ф. Алгоіикм, 
М. І. Алусоієва, О. М. Балгуокз, 
Д. М. Батоата, Ю. П. Бзряка, 
В. М.  Гаоацука, І. П. Гмймпліфдлка,  
Т. О. Кмймкмєущ, В. К. Кмйнакмва, 
О. В. Кужщкдлкм, Є. В. Куоіллмгм, 
М. Н. Куока, Р. С. Мдйщлзка, 
В. Я. Напрыка, Н. Р. Нзелзк, 
О. П. Оойык, А. М. Пмгмйякз, 
А. О. Сдйівалмва, Ю. М. Сраоіймва, 
С. Г. Срдудлка, Н. Ю. Хакалдвмї ра 
іл.); 

- кдгзфлмгм ноава  (Ю. М. Ао-
гулмва, Н. Б. Бмймріла, І. О. Буояк, 
І. В. Вдлдгікрмва, В. О. Гайаи, 
З. С. Гйагул, Л. М. Ддхкм, Д. В. Ка-
оакзхдв, О. Ю. Кахзлудва, М. М. Ма-
йєїла, В. Ф. Ммпкайдлкм, З. О. На-
гык, В. М. Пахкмв, О. М. Пдйагдха, 
О. М. Піціра, М. І. Позхйяк, 
Я. Ф.  Рагзх, Г. Б. Рмкалмвпщкзи, 
Л. О. Сакійзк, О. В. Смйгардлкм, 
Р. О. Срдсалфук, В. Ю. Срдудлкм, 
Г. М. Тмкаоєв, Д. М. Шаркмвпщка, 
Я. М. Шаркмвпщкзи, Н. В. Шдвфук 
ра іл.). 

Дмуійщлм лавдпрз смокуйывалля 
праррі 49 Оплмвлмгм жакмлу гдоеавз. 
«Кмедл кає ноавм ла мтмомлу жгмом-
в'я, кдгзфлу гмнмкмгу ра кдгзфлд 
проатувалля. Отмомла жгмомв'я жа-
бджндфуєрщпя гдоеавлзк сілалпу-
валляк вігнмвіглзт пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзт, кдгзкм-паліраолзт і 
мжгмомвфм-номсійакрзфлзт номгоак. 
Ддоеава првмоыє укмвз гйя дсдкрз-
влмгм і гмпрунлмгм гйя впіт гомкагял 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля. У гдо-
еавлзт і кмкулайщлзт жакйагат мтм-
омлз жгмомв'я кдгзфла гмнмкмга 
лагаєрщпя бджмнйарлм; іплуыфа кд-
одеа ракзт жакйагів лд кмед бурз 

пкмомфдла. Ддоеава пнозяє омжвзр-
кмві йікувайщлзт жакйагів упіт смок 

-
кдрмгмймгіфлзи алайіж ракмгм омгу 
смокуйывалля, у кмлрдкпрі лдмбтіг-
лмпрі ланоауывалля нігтмгів гм см-
окувалля єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу, жапвігфує лзжку номбйдклзт 
апндкрів: 

- нм-ндохд, цд оаж лагмймпзкм, 
кмва в Оплмвлмку жакмлі гдоеавз 
игд пакд ном ноавм ла мтмомлу жгм-
омв’я, а лд ноавм ла жгмомв’я; 

- нм-гоугд,  гдоеава првмоыє 
укмвз гйя дсдкрзвлмгм і гмпрунлмгм 
гйя впіт гомкагял кдгзфлмгм мбпйу-
гмвувалля. Нак взгаєрщпя, цм ндв-
лмы кіомы вкажалд пйугує пвірмгйяг-
лзк нігґоулряк гйя пнозилярря па-
кмї ігдї єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу 
Укоаїлз. Агед дсдкрзвлзи і (цм 
гмймвліхд) гмпрунлзи гйя впіт гом-
кагял ваоіалр кдгзфлмгм мбпйугмву-
валля кмейзвзи йзхд жа укмвз нд-
влмї улісікауії лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз. А уя улісікауія кмейзва 
жа укмвз єгзлзт бажмвзт нозлузнів 
ра жапаг могаліжауії її лагалля. За-
жлафдлд прає кмейзвзк жа укмвз 
нмбугмвз єгзлмгм кдгзфлмгм номп-
рмоу Укоаїлз, нмндодглщм лайделзк 
фзлмк омжомбйдлмгм, агкіліпроарзв-
лм-ноавмвзкз кдрмгакз ра пнмпмба-
кз улмокмвалмгм, жагаймк гдоеавмы 
гаоалрмвалмгм; 

- нм-родрє, лмока Кмлпрзрууії, 
яка пвігфзрщ ном рд, цм іплуыфа кд-
одеа ракзт жакйагів лд кмед бурз 
пкмомфдла, к’якм каеуфз, лд вігнмві-
гає одайіяк пщмгмгдлля. Рдайіяк, гд 
жкдлхуєрщпя кійщкіпрщ лапдйдлля 
Укоаїлз, гд жакозваырщпя пійщпщкі 
йікувайщлі жакйагз, гд в укмват кд-
гзфлмї одсмокз жакйагз ндовзллмї 
кдгзфлмї йалкз, які праырщ лдодлра-
бдйщлзкз, нігйягаырщ лд агкіліпроа-
рзвлмку, а сілалпмвм-дкмлмкіфлмку 
мбґоулруваллы цмгм їт жакозрря.  

Свмєы фдогмы, Оплмвз жакмлм-
гавпрва Укоаїлз ном мтмомлу жгмом-
в'я віг 19 йзпрмнага 1992 омку 
№ 2801-XII кіпрярщ взжлафдлля, віг-
нмвіглм гм якмгм мтмомла жгмомв'я – 
уд пзпрдка жатмгів, цм жгіиплыырщпя 
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могалакз гдоеавлмї вйагз ра мога-
лакз кіпудвмгм пакмвоягувалля, їт 
нмпагмвзкз мпмбакз, жакйагакз мтм-
омлз жгмомв’я, сіжзфлзкз мпмбакз - 
нігнозєкуякз, які жаодєпромвалі в 
упралмвйдлмку жакмлмк нмоягку ра 
мгдоеайз йіудлжіы ла ноавм номва-
гедлля гмпнмгаопщкмї гіяйщлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз, кдгзфлзкз ра 
саокаудврзфлзкз ноауівлзкакз, 
гомкагпщкзкз мб’єглаллякз і гомка-
гялакз ж кдрмы жбдодедлля ра віг-
лмвйдлля сіжімймгіфлзт і нпзтмймгі-
флзт сулкуіи, мнрзкайщлмї ноаудж-
гарлмпрі ра пмуіайщлмї акрзвлмпрі 
йыгзлз ноз какпзкайщліи бімймгіф-
лм кмейзвіи ілгзвігуайщліи розва-
ймпрі її езрря. Срарря 33 галмгм лм-
окарзвлм-ноавмвмгм акру «Забджнд-
фдлля лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз» 
пвігфзрщ, цм кдгзфла гмнмкмга ла-
гаєрщпя вігнмвіглм гм кдгзфлзт нм-
кажалщ номсдпіилм ніггмрмвйдлзкз 
кдгзфлзкз ноауівлзкакз, які ндод-
буваырщ у роугмвзт віглмпзлат іж 
жакйагакз мтмомлз жгмомв’я, цм жа-
бджндфуырщ лагалля кдгзфлмї гмнм-
кмгз жгіглм ж мгдоеалмы вігнмвіглм 
гм жакмлу йіудлжієы, ра сіжзфлзкз 
мпмбакз - нігнозєкуякз, які жаодєп-
ромвалі ра мгдоеайз вігнмвіглу йі-
удлжіы в упралмвйдлмку жакмлмк 
нмоягку і кмеурщ ндодбуварз ж узкз 
жакйагакз у узвійщлм-ноавмвзт віг-
лмпзлат. Мдгзфла гмнмкмга жа взга-
кз нмгійяєрщпя ла дкпродлу, ндовзл-
лу, врмозллу (пндуіайіжмвалу), род-
рзллу (взпмкмпндуіайіжмвалу), найіа-
рзвлу, кдгзфлу одабійірауіы [2]. 

Фмокайщлм каеуфз, кз бафзкм, 
цм «кдгзфла кмлпрзрууія», як лдоіг-
км лажзваырщ Оплмвз жакмлмгавпрва 
Укоаїлз ном мтмомлу жгмомв'я, пра-
взрщ жлак оівлмпрі кіе лаирзнмвіхз-
кз нодгправлзкакз: гдоеавлзкз, 
кмкулайщлзкз ра нозварлзкз жакйа-
гакз мтмомлз жгмомв’я. Впд уд, жгава-
ймпя б, лахрмвтує ла гукку ном ода-
йщлд іплувалля єгзлмгм кдгзфлмгм 
номпрмоу, гд ла оівлзт ноават іплу-
ырщ впі взцдндодоатмвалі пуб’єкрз. 
Помрд ла ноакрзуі уд лд рак. Позвар-
лі жакйагз каырщ мбкдедлу кмейз-
віпрщ кмлкуоуварз жа, пкаеікм, бы-

гедрлі кмхрз, цм взгійяырщпя ла 
йікувалля науієлрів. Чз жкмед кдгз-
фла одсмока, цм лаоажі номвмгзрщпя 
в Укоаїлі, жкілзрз пзруауіы? 

 Якцм е вдпрз кмву ном іпрм-
оімгоасіфлі жапагз гмпйігедлля ноа-
вмвзт жапаг смокувалля єгзлмгм 
кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз, рм лд-
мбтіглм вкажарз ла гдкійщка ваейз-
взт мбправзл: 

- нм-ндохд, пака пуфапла нмп-
ралмвка нзралля ном єгзлзи кдгзф-
лзи номпріо – уд лагбалля мпралліт 
8-10 омків. Дм ущмгм фапу у ракмку 
смокарі номбйдкарзку сулкуімлайщ-
лмгм мб’єглалля оіжлзт пзпрдк мтм-
омлз жгмомв’я сатівуі ла лаукмвмку 
оівлі сакрзфлм лд нігіикайз; 

- нм-гоугд, лдмбтіглм галзи 
жоіж ноавмвмгм одгуйывалля кдгзф-
лмї гіяйщлмпрі пнозикарз у омжоіжі 
агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм жабджнд-
фдлля укоаїлпщкмї мтмомлз жгмомв’я, 
нмжаяк як ндодваела бійщхіпрщ пуп-
нійщлзт віглмпзл, цм ноз ущмку вз-
лзкає, - водгуйщмвалм пакд лмокакз 
агкіліпроарзвлмгм ноава; 

- нм-родрє, кмлпраруєкм жлаф-
лзи внйзв нмйірзфлзт сакрмоів ла 
іліуіывалля одсмок у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я. Зажвзфаи лмві нмйірзфлі 
пзйз, - ндодкмеуі рзт фз ілхзт вз-
бмофзт ндодгмлів, лакагаырщпя жа-
номнмлуварз пупнійщпрву лмвзи вдк-
рмо омжвзрку могаліжауії мтмомлз 
жгмомв’я, якзи, як ноавзйм, нмродбує 
пвмгм лайделмгм ыозгзфлмгм улмо-
кувалля.  

Єгзлзи кдгзфлзи номпріо кає 
смокуварзпщ ла жапагат йыгзлмудл-
розжку. Пауієлр кає бурз кдрмы 
жгіиплдлля ракмгм омгу одсмок. Мз 
нмгійяєкм гукку Р. С. Мдйщлзка, 
якзи жажлафає, цм пуфаплд агкіліпр-
оарзвлд ноавм взкмлує рі жавгалля, 
які буйз лдвігмкі уіи гайужі ноава 
нмндодглщмгм іпрмозфлмгм ндоімгу 
омжвзрку лахмї ноавмвмї пзпрдкз. 
Кмлуднуія йыгзлмудлрозжку, моієл-
рауія ла ноакрзку Євомндипщкмгм 
пугу ж ноав йыгзлз, євомілрдгоауіи-
лі ноаглдлля Укоаїлз, нозлузн вдо-
тмвдлпрва ноава - уд йзхд фапрзла 
ыозгзфлзт явзц ра кардгмоіи, які 
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взжлафаырщ кдру агкіліпроарзвлмгм 
ноава, внйзваырщ ла влуроіхлы 
проукруоу ра смокуырщ нодгкдр им-
гм одгуйывалля [3, п. 47].  

Нак взгаєрщпя, цм првмодлля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу кає 
вігбуварзпщ ж уоатувалля номвдгдл-
ля лаоажі кдгзфлмї одсмокз ра пзп-
рдклм, лакагаыфзпщ бурз пкйагмвмы 
гдоеавлмї нмйірзкз у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я.  Щмгм кдгзфлмї одсм-
окз, рм, як пйухлм првдогеує 
С. Г. Срдудлкм, лзліхліи дран кдгз-
флмї одсмокз в Укоаїлз лмпзрщ 
бійщх пзпрдклзи таоакрдо, мпкійщкз 
віл номявйяєрщпя лзжкмы таоакрдо-
лзт мпмбйзвмпрди, які вігоіжляырщ 
имгм віг нмндодгліт, жмкодка: 

-нм-ндохд, віл нігкоінйдлзи лм-
окарзвлм-ноавмвзкз жкілакз фзллм-
гм жакмлмгавпрва. Позфмку кмва игд 
лд ном влдпдлля жкіл гм гмнмвлдлщ 
гм іплуыфзт жакмлів, а нмявмы лмвзт 
жакмлів, нмймедлля якзт пноякмвалі 
ла водгуйывалля пупнійщлзт віглм-
пзл у псдоі кдгзфлмї гіяйщлмпрі; 

-нм-гоугд, вігбуваєрщпя сакрзфла 
пномба омжгійзрз мбмв’яжкз цмгм 
сілалпувалля кдгзфлмї гмнмкмгз 
кіе гдоеавмы, кіпудвзк пакмвоягу-
валляк ра гомкагялакз Укоаїлз. Бдж 
влдпдлля жкіл гм праррі 49 Кмлпрз-
рууії Укоаїлз [4, п.  57-58].  

І. В. Вдлдгікрмва првдогеує, цм 
гдоеавла нмйірзка у псдоі тмомлз 
жгмомв’я пщмгмглі – уд оіжлмкапрзи 
капзв номгоак, які лд каырщ кмк-
нйдкплмгм таоакрдоу, проардгії мога-
ліжауії і уноавйілля гайужжы, кмлудн-
руайщлзт ланоякків омжвзрку. Га-
йужщ мтмомлз жгмомв’я езвд лд жа-
вгякз, а впундодф уноавйілпщкзк 
гіяк. Позфмку ракд проіккд жлзедл-
ля кійщкмпрі лапдйдлля (каиед в 1,5 
оажів жа 20 омків) вкажує ла рд, цм 
пвмї жавгалля гдоеавла нмйірзка в 
псдоі мтмомлз жгмомв’я лд взкмлує, є 
лдномсдпіилмы і лдгукаллмы, гіє ж 
лдгарзвлзк кмдсіуієлрмк [5, п. 47]. 
Ммейзвм у взпймвйываллят галмгм 
гмпйіглзка і кає кіпуд ндвла кардгм-
озфліпрщ, номрд одайщлзи прал пноав 
жлатмгзрщпя лднмгайік віг рмгм оів-
ля, ном якзи пкажалм взцд.  

Пдвлмгм омгу кіпркмк кіе ном-
бйдкарзкмы агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм жабджндфдлля кдгзфлмї 
гайужі ра првмодлляк єгзлмгм кдгзф-
лмгм номпрмоу кає бурз ланоауы-
валля кдталіжків вжаєкмгії йікувайщ-
лм-номсійакрзфлзт жакйагів оіжлмї 
смокз вйаплмпрі ра нігнмоягкувал-
ля: гдоеавлзт, нозварлзт, кмкула-
йщлзт, вігмкфзт. Дйя їт сулкуімла-
йщлмгм нмєглалля лдмбтіглм ланоа-
уыварз кдталіжк, якзи гмжвмйзрщ ж 
мглмгм бмку, жабджндфуварз ноава 
науієлрів ла якіплу ра гмпрунлу кд-
гзфлу гмнмкмгу, номрд ж ілхмгм: 

- кіпрзрзкд дкмлмкіфлі прзку-
йз нозикарз уфапрщ у сулкуімлу-
валлі єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу; 

- лд ирзкд впундодф ігдмймгії 
гдудлроайіжауії, цм акрзвлм номна-
гуєрщпя у гдоеаві; 

- вігнмвігарзкд ноавмвзк ра 
ілхзк роагзуіяк укоаїлпщкмгм пуп-
нійщпрва. 

Поакрзка Євомндипщкмгм Сугу ж 
ноав йыгзлз є ваейзвмы гйя Укоаї-
лз як фйдла оагз Євомнз. Цд рмока-
єрщпя як рак жвалзт «кдгзфлзт 
пноав», рак і гіяйщлмпрі пугу жагаймк 
іж омжгйягу пакзт оіжлмкалірлзт 
пнмоів. Якцм кз нігдкм гайі, рм кз 
нмвзллі воатмвуварз, цм лаха гдо-
еава жагдкйаоувайа фйдлпрвм у Єв-
омндипщкмку Смыжі як ваейзвзи 
ланояк жмвліхлщмї ра влуроіхлщмї 
нмйірзкз. Віграк, каєкм кмлпрарува-
рз лдмбтігліпрщ гоарз «жа жагайщлзкз 
ноавзйакз» Євомндипщкмгм Смыжу. 
«Ваейзву омйщ у смокуваллі ноавм-
вмгм нмйя Євомнз вігігоає жакмлм-
гавпрвм ЄС. Впрун гм уієї могаліжауії 
багарщмт євомндипщкзт коаїл, рдлгд-
луії, цм каырщ кіпуд в пвірі, гдйдгу-
валля фапрзлз сулкуіи мкодкзт 
гдоеав євомндипщкзк могалак, жукм-
взйз лдмбтігліпрщ угмпкмлайдлля 
ноавмвмгм одгуйывалля нзралщ гі-
яйщлмпрі коаїл Євомпмыжу. Оглзк іж 
лаиваейзвіхзт нозлузнів, якзи є 
мплмвмнмймелзк у ноавмвмку нм-
оягку ЄС, є нозлузн жатзпру ноав 
йыгзлз, гедодймк якмгм є кмлпрз-
рууіилі роагзуії ноав і гаоалрії гдо-
еав- фйдлів, кіелаомглі угмгз ном 
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ноава йыгзлз, лмокз кіелаомглмгм 
ноава. Поава і пвмбмгз як нмйірзфлі, 
рак і гомкагпщкі, дкмлмкіфлі, пмуіа-
йщлі ра куйщруолі взжлафаырщпя у 
Хаорії мплмвлзт ноав Євомндипщкмгм 
Смыжу (7 гоугля 2000 о.). Дм мплмв-
лзт нозлузнів уіллмпрди, які кіп-
рярщпя у Хаорії лайдеарщ нозлузн 
нмвагз йыгпщкмї гіглмпрі, нозлузн 
жабджндфдлля ноав і пвмбмг йыгзлз 
ра гомкагялзла, нозлузн оівлмпрі, 
нозлузн пмйігаолмпрі, гдкмкоарії ра 
ноавмвмї гдоеавз. Кмела йыгзла 
кає ноавм ла гмпрун гм пзпрдкз 
номсійакрзфлзт жатмгів у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я і ноавм ла кмозпру-
валля кдгзфлмы гмнмкмгмы жгіглм ж 
укмвакз, ндодгбафдлзкз лауімлайщ-
лзк жакмлмгавпрвмк ра ноакрзкмы  
[6, п. 41].  

Щд мгзл комк, якзи, ла лахд 
ндодкмлалля, кає бурз жомбйдлм в 
Укоаїлі у кмлрдкпрі смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу, - уд 
жаномвагедлля ла жакмлмгавфмку 
оівлі мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проа-
тувалля. Тур у аврмоа лдкає емглзт 
пуклівів, - уд нмроіблм гдоеаві, кд-
гзузлі, науієлрак. «Чмку кз вваеа-
єкм, жажлафає В. Ю. Срдудлкм, цм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля є 
пуррєвзк комкмк гм взоіхдлля бага-
рщмт номбйдк укоаїлпщкмї кдгзузлз? 
Позфзл є гмпрарлщм, лавдгдкм йзхд 
кйыфмві: 

1. Ндмбтігліпрщ жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля пноякмвала лд рійщкз ла жкілу 
сілалпувалля мтмомлз жгмомв’я, айд і 
ла жкілу могаліжауіилзт проукруо 
кдгзузлз, кмроі мбукмвйыырщ нмпз-
йдлля бджндкз кдгзфлмї гмнмкмгз. 

2. Кйыфмвмы сігуомы кдгзфлмї 
гіяйщлмпрі, мб’єкрмк її ноавмвмгм 
одгуйывалля пралд науієлр, ла жа-
бджндфдлля бджндкз лагалля кдгзф-
лмї гмнмкмгз якмку і кає бурз пноя-
кмвалд одсмокувалля мтмомлз жгм-
омв’я, в рмку фзпйі жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувал-
ля. 

3. Ндмбтігліпрщ жабджндфдлля 
якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз – 
мб’єкрзвлмгм козрдоіы жагмвмйдлмпрі 
лагалзкз кдгзфлзкз нмпйугакз ж 
бмку науієлрів, а ракме лаявліпры 
ноавмвзт віглмпзл, які взлзкаырщ 
кіе йікувайщлмы упралмвмы, гд ла-
гавайапщ кдгзфла гмнмкмга ра проа-
тмвмы кдгзфлмы могаліжауієы, яка 
сілалпує кдгзфлу гмнмкмгу. Забдж-
ндфдлля якмпрі ра бджндкз кдгзфлмї 
гмнмкмгз кає прарз  ілгзкармомк, жа 
якзк ндодпіфлі гомкагялз пугзрз-
курщ ном дсдкрзвліпрщ (лддсдкрзв-
ліпрщ) жаномвагедлля мбмв’яжкмвмгм 
кдгзфлмгм проатувалля» [7, п. 51-52]. 
Кмедл іж вкажалзт нулкрів ваорм 
нігрозкарз, жмкодка прмпмвлм ніг-
взцдлля якмпрі кдгзфлмї гмнмкмгз. 
Кйапзфлі жапагз мбмв’яжкмвмгм кдгз-
флмгм проатувалля пвігфзрщ ном рд, 
цм йікувайщлм-номсійакрзфла упра-
лмва, мкодкм вжярзи йікао,які нмка-
жуырщ лддсдкрзвліпрщ йікувалля, 
цмгм якзт є жлафла кійщкіпрщ пкаог 
науієлрів, - іж лзкз проатмва кмкна-
лія лд жакйыфарзкд угмгу ном 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля. 
Віграк лд бугд науієлрів ра одайщлмї 
омбмрз. Тмку жа якіпрщ кдгзфлмї гм-
нмкмгз бугурщ бмомрзпщ лд хруфлз-
кз, а нозомглзкз пнмпмбакз. 

.      
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Сігдйкмвпщкзи О. Л. Єгзлзи кдгзфлзи номпріо як мб’єкр агкіліпроарзвлм-
ноавмвмї лаукз 

Срарры нозпвяфдлм номбйдкарзуі агкіліпроарзвлм-ноавмвзт жапаг смокувалля 
єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу Укоаїлз. Акудлруєрщпя увага ла ріи мбправзлі, цм жа-
номвагедлля у нмвлмку мбпяжі єгзлмгм кдгзфлмгм номпрмоу гмжвмйзрщ пуррєвм нмк-
оацзрз гмпрунліпрщ ра якіпрщ кдгзфлмї гмнмкмгз. Срвдогеуєрщпя, цм жаномвагедлля 
мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проатувалля кає прарз комкмк гм смокувалля єгзлмгм кд-
гзфлмгм номпрмоу. 

Кйыфмві пймва:  єгзлзи кдгзфлзи номпріо, мтмомла жгмомв’я, агкіліпроарзвлд 
ноавм, кдгзфлд ноавм, науієлр, мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля.  

 
 
Сзгдйкмвпкзи A. Л. Егзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм как мбчдкр агкзлзпр-

оарзвлм-ноавмвми лаукз 
Срарщя нмпвяцдла номбйдкарзкд агкзлзпроарзвлм-ноавмвшт мплмв смокзомва-

лзя дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва Укоазлш. Акудлрзоудрпя влзкалзд ла рмк 
мбпрмярдйщпрвд, фрм ввдгдлзд в нмйлмк мбчдкд дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва 
нмжвмйзр пуцдпрвдллм уйуфхзрщ гмпрунлмпрщ з кафдпрвм кдгзузлпкми нмкмцз. 
Урвдоегадрпя, фрм влдгодлзд мбяжардйщлмгм кдгзузлпкмгм проатмвалзя гмйелм прарщ 
хагмк к смокзомвалзы дгзлмгм кдгзузлпкмгм номпроалпрва. 

Кйыфдвшд пймва: дгзлмд кдгзузлпкмд номпроалпрвм, жгоавммтоалдлзд, агкзлзп-
роарзвлмд ноавм, кдгзузлпкмд ноавм, науздлр, мбяжардйщлмд кдгзузлпкмд проатмва-
лзд. 

 
 
Sidelkovsky O. Unified medical space as an object of administrative and legal 

science 
The article is devoted to the problems of administrative and legal bases of formation 

of the unified medical space of Ukraine. Attention is paid to the fact that the 
introduction of a single medical space in full will significantly improve the availability 
and quality of medical care. It is argued that the introduction of compulsory health 
insurance should be a step towards the formation of a single medical space. 
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