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Дм нмхуку мнрзкайщлмгм упромы 
пупнійщлмгм езрря нмроіблм жайуфдл-
ля вфдлзт оіжлзт ланоякків і пндуіа-
йщлмпрди. В ілхмку взнагку ла гдо-
еаву фдкарзкд лдкзлуфд взкзоалля і 
жлзклдлля ж гдмнмйірзфлмї аодлз гм 
лаго іпрмоії. Ммгзсікауії канірайіжку 
і кмкуліжку рур лд гмнмкмеурщ [1]. 
Пмроібдл лмвзи пупнійщлзи йаг [2]. 
Агед ла пщмгмглі лд гмвдгдлм, цм 
омжвзрмк канірайіжку і кмкуліжку лд 
нозжвдгурщ гм нмявз лмвзт пмуіайщ-
лм-дкмлмкіфлзт і нмйірзфлзт кмгд-
йди. Пмндодгу у йыгпрва рзпяфі омків 
омжвзрку, а якіпрщ езрря лапдйдлля 
кає прарз кдрмы пмуіайщлмгм номгод-
пу [3]. 

Бугуварз ноавмву гдоеаву пмуіа-
йщлмгм пноякувалля «лампйін» лд-
кмейзвм. Пмроібдл якіплзи номдкр і 
фзпрд смокуйывалля кдрз, нм ла-
бйзедллы гм якмї взжлафаєрщпя ноа-
взйщліпрщ ланояку. Суфаплзт дкмлм-
кіфлзт моієлрзоів гйя ущмгм лдгмпра-
рлі, бм вмлз лд вігмбоаеаырщ прал 
пакмї йыгзлз ра лд взжлафаырщ ла-
пкійщкз їи кмксморлм в лавкмйзх-
лщмку пвірі [4; 5]. Бійщх вагмкзк 
ігдаймк нмпрає якіпрщ езрря, цм вз-

жлафзрщ, якмы кіомы укмвз іплувал-
ля йыгди вігнмвігарзкурщ їт пдлпу, 
нмродбак і кмейзвмпряк. 

Сщмгмглі емгла ж кмлуднуіи, яку 
взпувайз фз гмпйігеувайз Баоо Н., 
Бдог А., Б’ыкдлдл Де., Гмймвацдл- 
км О., Далзф О., Мійдущкзи В., Пал-
кдвзф О., Сдвоыкмв Д., Сійдлкм А., 
Скознлык О., Фдоодо М., Хайп М., 
Хілгоікп Де., Хмка Н., Шуйщедл-
км Ф., Якубдлкм В. лд гмвмозрщ ном 
гутмвлзи омжвзрмк йыгзлз і пупнійщ-
прва бдж якзт бугівлзурвм гдоеавз 
бугд жвдгдлм лалівдущ і лд гмнмкм-
еурщ лі вдотмвдлпрвм ноава фз жакм-
лу, лі мбкдедлля вйагз, лі пмуіайщ-
лзи жатзпр мпмбз, лі дкмлмкіфлзи 
омжвзрмк фз дкмймгіфлзи жатзпр мрм-
фуыфмгм пдодгмвзца. Оред, бугівлз-
урвм гдоеавз лдмбтіглм нмфзларз ж 
кмлкодрлмї йыгзлз, яка смокуєрщпя 
у нмвлмуіллмгм гомкагялзла іж лаом-
гедлля, лагаварз їи кмейзвмпрі гйя 
омжвзрку і лайделмгм іплувалля у 
пупнійщпрві ра жатзцарз її. 

Щмб пномпрзрз нмбугмву лмвмгм 
йагу, нмроіблм взявзрз кдталіжкз, 
цм имгм смокуырщ і лавфзрзпя лзкз 
кдоуварз. У кзлуймку іпрмоія омжвз-
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вайапя лампйін, ніг внйзвмк кардоіа-
йщлмї жайделмпрі [6]. Бурря взжлафа-
йм пвігмкіпрщ, гд жомпралля номгук-
рзвлзт пзй гдоеавз і оівля езрря 
лапдйдлля пйуезйз лагіилзкз номві-
глзкакз номгодпу. У ущмку і є пурщ 
іпрмозфлмгм кардоіайіжку і смока-
уіилмгм нігтмгу. Піжліхд ж’явзвпя і 
прав омжвзварзпя гоугзи кдталіжк 
двмйыуії у взгйягі гукаліжауії пупні-
йщлмгм бурря. Ймгм мплмвмы буйм 
жайуфдлля жомпраыфмї кійщкмпрі йы-
гди в пмуіайщлі номудпз, жомпралля 
нмвагз гм йыгпщкмї гіглмпрі і пнози-
лярря пдбд гмпнмгаоякз пвмєї гмйі, а 
жлафзрщ і пвмєї коаїлз. Тур пвігмкіпрщ 
взжлафає бурря, куйщруоа є бажзпмк, а 
дкмлмкіка – лагбугмвмы. В ущмку 
пурщ іпрмозфлмгм ігдайіжку і узвійіжа-
уіилмгм нігтмгу, гд йыгзла жа пвмєы 
нозомгмы гвмєгзла ра є мглмфаплм 
іпрмрмы кардоіайщлмы і гутмвлмы, 
ілгзвігуайщлмы і кмйдкрзвлмы. Віг-
нмвіглм пундодфйзвзкз бугурщ її нм-
родбз, а гйя їт жагмвмйдлля нмроібдл 
лмвзи рзн гдоеавз, агдкварлзи гіа-
йдкрзфлмї пурлмпрі йыгзлз. 

Суфаплд пупнійщпрвм – уд вед лд 
кмйдкрзвз війщлзт какдляоів (мтмом-
ляырщ пвмї пдкодрз) абм йзуаопщкзт 
могдлів (мб’єглалзт ігдєы), лд нмйі-
рзфлі наорії жі пвмїкз ігдмймгіякз і 
номгоакакз ндодбугмвз пупнійщпрва, 
а оіжлі мб’єглалля йыгди, жгуормвалі 
пнійщлзкз ілрдодпакз (вдрдоалз, сі-
йардйіпрз, пнморпкдлз, лукіжкарз, 
кужзкалрз, вфдлі, еілкз, кмймгщ, па-
гівлзкз, кзпйзвуі ра озбайкз, аврм-
кмбійіпрз і р.г.). Рмжкаїрря гомкагпщ-
кзт могаліжауіи првмоыє впы найіроу 
гомкагпщкзт ілрдодпів, яку лдмбтіглм 
жларз, взвфарз, алайіжуварз і ―мкуйщ-
руоыварз‖, рмбрм, ланоавйярз ла рвм-
офу, кмозплу омбмру, цм жабджндфує 
омжвзрмк пупнійщпрва в уіймку жа оа-
тулмк уфапрі в лщмку впіт і кмелмгм. 

Рмбмра узт мб’єглалщ взкагає ві-
гнмвіглзт одпуопів, а жайзхаыфз 
галд нзралля бдж увагз мжлафарзкд, 
цм пупнійщпрвм в мпмбі гдоеавз лдт-
рує пакд пмбмы. За оагялпщкзт фапів 
бугувайзпя найауз куйщруоз, гд ноа-
уывайз оіжлі гуоркз рдтліфлмї ра ту-
гмелщмї рвмофмпрі, буйз нозкіцдлля 

гйя номвдгдлля жбмоів рзт ед вдрд-
оалів ноауі, руозпрів, пагівлзків, кі-
лмймгів ра ілхзт. Цзкз мб’єкракз 
пмуіайщлмї псдоз жавігувайз номс-
пнійкмві могаліжауії нігнозєкпрв. 
Сщмгмглі впі жапмбз, цм взгійяйзпя 
ла жагмвмйдлля уієї кдрз, гбаийзвм 
―дкмлмкйярщпя‖ нігнозєкуякз в їт 
кзхдлят, а гдоеава, кдомвала ―дйі-
рмы‖, лд првмоыє, лавірщ, кілікайщлзт 
укмв гйя омбмрз гомкагпщкзт могалі-
жауіи ла кіпуят, в рми фап, кмйз в 
гдоеаві, цм омжвзваєрщпя ла уд нм-
взллі жлатмгзрзпя і быгедрлі кмхрз. 

Супнійщпрвм в пзйу пвмєї лзжщкмї 
гутмвлмпрі жабуйм, цм йыгз езвурщ 
лд жаоагз рмгм, цмб тмгзрз ла омбм-
ру, жаомбйярз ла тйіб ра жагмвмйщля-
рз нмродбз вйаплзка, а нмрік пзгірз 
вгмка [7]. Сщмгмглі впік нмроібдл 
гутмвлзи і сіжзфлзи омжвзрмк пвмєї 
мпмбзпрмпрі, а рмку гомкагялак лдмб-
тіглі мб’єкрз пмуіайщлмї ілсоапроук-
руоз, а лд рійщкз прагімлз, нозварз-
жмвалі у лзт і які урозкуырщпя жа їт 
оатулмк. Якіпрщ езрря йыгзлз жайд-
езрщ віг кардоіайщлзт укмв нозбйз-
жлм ла родрзлу, а ла гві родрзлз – віг 
гутмвлзт ра ілрдйдкруайщлзт фзллз-
ків, як-рм взпмкзт ігдайів, вігфурря 
пвмбмгз і пноавдгйзвмпрі, якмпрі мпві-
рз, жайуфдлля гм куйщруоз і р.г. [8, 
п. 18]. Щмб бурз ілпроукдлрмк нмйі-
рзфлмгм уноавйілля, якіпрщ езрря 
нмвзлла карз фіркі впралмвйдлі нмка-
жлзкз, якзкз є лаиваейзвіхі йыгпщ-
кі уіллмпрі, цм взоаедлі в прарзпрзф-
лзт ілгзкармоат ра нмкажуырщ якіпрщ 
і розвайіпрщ езрря; лаомгеуваліпрщ; 
лаявліпрщ пдлпу езрря, вігпурліпрщ 
якмгм нозжвмгзрщ гм пакмгубпрва; 
вжаєкмнмвагу у віглмпзлат кіе йы-
гщкз; пноавдгйзвзи омжнмгій вйаплм-
прі, вігпурліпрщ якмгм нмомгеує гоа-
бдеі, омжбмї ра ілхі. 

Лыгзла у пвмєку езррі кмлром-
йыє пдбд ла вігнмвігліпрщ іплуыфзк 
уявйдлляк в пупнійщпрві як ном мпм-
бзпріпрщ гвмка пнмпмбакз. Пм-ндохд, 
гзвзрщпя жоалку в гждокайм і лавм-
гзрщ пвіи жмвліхліи взгйяг в нмоя-
гмк, нм-гоугд, номрягмк гля вкйыфає 
нак’ярщ, ―ілвдлраозжує‖ пвмї гії у віг-
нмвіглмпрі ж лмокакз нмвдгілкз, 
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нозилярзкз в пупнійщпрві, якзкз 
вмймгіє имгм пвігмкіпрщ. Алаймгіфлзи 
кдталіжк нмвзлдл ноауыварз і в пуп-
нійщпрві. Як вігмкм, бугщ-яка кдомва-
ла пзпрдка кає наоакдроз гйя впіт 
дйдкдлрів, цм її пкйагаырщ, рмбрм 
гіанажмлз її іплувалля і сулкуімлу-
валля, які жабджндфує уійіпліпрщ і 
пріикіпрщ пзпрдкз. 

Супнійщпрвм іплує в рощмт пдод-
гмвзцат, мглзк ж якзт є лавкмйзхлє 
нозомглд пдодгмвзцд, якд жа лаявлм-
прі вігнмвіглзт дкмймгіфлзт наоакдр-
оів є пнозярйзвзк гйя езрря. Доу-
гзк – пмуіайщлд пдодгмвзцд, нодг-
правйдлд бджйіффы ілгзвігууків, вжа-
єкмгія якзт взжлафдла жакмлакз і 
жабджндфує їк ндвлзи оджуйщрар ноз 
кмлракрі іж пдодгмвзцдк, номглмпрз-
флм ндодгбафає жагмвмйдлля їт нмр-
одб. У уіи ―номглмпрзфлмпрі‖ нозтм-
валм ндвлзи пмуіайщлзи нігпрун і 
хатоаипрвм мглзт нм віглмхдллы гм 
ілхзт в гдоеаві ж нозкірзвлм омжвз-
лдлзк гомкагпщкзк кзпйдлляк, жа 
кмоайщлзк пралмк якмгм у ндвлі нд-
оімгз іпрмозфлмгм омжвзрку гдоеавз 
нмкйзкалі буйз прдезрз кугодуі, 
праоіихзлз і проаелзкз.  

Тодрік пдодгмвзцдк є рдтлмймгі-
флзи абм рдтлмгдллзи кмкнйдкп ка-
хзл і агодгарів, бугівдйщ і пнмоуг, 
првмодлзт ноауды йыгди, які лдпурщ 
лдбджндку лд рійщкз жгмомв’ы йыгз-
лз, айд и пакмку пдодгмвзцу. Тмку 
гмрозкалля наоакдроів рощмт пдодгм-
взц є мглзк іж сулгакдлрайщлзт 
жавгалщ пзпрдкз гомкагпщкмгм кмлр-
омйы, гйя могаліжауії якмгм пйіг омж-
омбзрз лмокарзвз гйя вігпйігкмву-
валля наоакдроів рощмт пдодгмвзц. 

Цзк жаикаєрщпя Міліпрдопрвм 
дкмймгії ра нозомглзт одпуопів Укоа-
їлз, якд жгіиплыє пнмпрдодедлля жа 
пралмк вігрвмоывайщлмї сулкуії ноз-
омглмгм пдодгмвзца, сймоз і саулз, 
нмвіроялмгм і вмглмгм бапдилів, ґоул-
ру, ждкдйщлзт одпуопів, а ракме 
йалгхасрлмї псдоз і гдмймгії, якд є 
ваейзвмы пкйагмвмы гдоеавлзт мо-
галів лагйягу, цм жгіиплыырщ дкмйм-
гіфлзи кмлромйщ жа пралмк нозомг-
лзт одпуопів. Піггмрмвка номсдпіи-
лзт кагоів гйя уієї псдоз, взтмвалля 

нмфурря мбмв’яжку і вігнмвігайщлмпрі, 
мплацдлля ущмгм могалу кардоіайщлм-
рдтліфлмы бажмы гйя омбмрз і жагм-
вмйдлля пмуіайщлзт нмродб ноауівлз-
ків – уд рми лабіо дйдкдлрів, які жа-
бджндфарщ проукруоак Міліпрдопрва 
сулкуімлайщліпрщ ла лайделмку оівлі 
і жбдодедлля пупнійщлзт одпуопів. 

Щмб у номудпі оуту коаїлз гм 
нмправйдлмї кдрз лд вігбуймпя вігтз-
йдлля віг мбоалмгм куопу, лдмбтіглм 
впралмвзрз кмлромйщ жа гіяйщліпры 
вйагз, гмймвлзк жавгалляк якмгм є 
лд ндодпйігувалля жа нмкзйкз, а їт 
нмндодгедлля, мпкійщкз, нмндодглі 
пномбз в галмку ланоякі взявзйзпя 
лдгмпрарлікз. За ракзт укмв номнм-
луєрщпя кдталіжк жвмомрлмгм нмйі-
рзфлмгм жв’яжку, кмйз ндодбувалля 
―бійя кдока‖ гдоеавз бджнмпдодглщм 
жайдезрщ віг бйагмнмйуффя пупнійщп-
рва. Дйя ущмгм нодгправлзкз гдоеав-
лмї вйагз цмоіфлм жвіруырщ ндодг 
жакмлмгавфзк могалмк ном гзлакіку 
якмпрі и оівля езрря лапдйдлля. У 
оажі нмгіохдлля нмкажлзків ж їт взлз, 
ракі кдоівлзкз аврмкарзфлм вігноав-
йяырщпя у вігправку. 

Ввдгдлля вігнмвігайщлмпрі вйагз 
жа оджуйщрарз пвмєї гіяйщлмпрі жабдж-
ндфзрщ номозв у нмйірзфлмку уноав-
йіллі лмвмгм рзну, жаплмвалмку ла 
жакмлат пмуіайщлмї догмлмкікз. Бугщ-
які гії гдоеавз нмвзллі бурз догмлм-
кіфлзкз, рмбрм вігнмвігарз уіллмпряк, 
нмродбак і кмейзвмпряк йыгди. Суп-
нійщпрвм прає гмймвлзк омжнмояглз-
кмк вйаплмгм езрря, мпкійщкз, бугурщ 
жгіиплыварзпя йзхд рі гії, цм вігнм-
вігаырщ лауімлайщлзк ілрдодпак. 

В оджуйщрарі ракмгм номудпу вз-
лзклд пакмлайагмгеувайщлзи нмйі-
рзфлзи кдталіжк, якзи лд нозкухує 
оіжлі коаїлз гм мглакмвмї пмуіайщлм-
дкмлмкіфлмї кмгдйі, а жлатмгзрщ мн-
рзкайщлі укмвз омжвзрку гйя кмелмї. 
Гмймвлзи козрдоіи мнрзкайщлмпрі – 
нмйінхдлля якмпрі езрря лапдйдлля, 
а рмку ігдмймгія ноавмвмї гдоеавз 
пмуіайщлмгм пноякувалля жгарла пра-
рз кмлпмйігуыфзк пвірмгйягмк ілрдг-
оуырщпя лаомгів. 

Гомкагпщкі могаліжауії, омжвзваы-
фзпщ, првмоыырщ пвмї ієоаотіфлм мо-
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галіжмвалі проукруоз ж удлроайщлзкз 
і кіпудвзкз анаоаракз. Цд мб’єкрзв-
лзи гіайдкрзфлзи номудп і ж взомб-
лзфзт нігнозєкпрв, ла якзт у нмга-
йщхмку бугурщ ноауыварз омбмрз, 
йыгз бугурщ ндодкіцарзпя гйя омбм-
рз в гомкагпщкі могаліжауії, гм мога-
лів гдоеуноавйілля, лмвмгм, пмуіайщ-
лмгм прзйы, сулкуімлайщліпрщ якзт 
вед лд мбкдеуєрщпя проардгіфлзкз 
ланояккакз гдоеавлмї гіяйщлмпрі, а 
номлзкає в ―канійяоз‖ пупнійщлмгм 
езрря, лабйзеаєрщпя бджнмпдодглщм 
гм лаомгу, взпймвйыє имгм пнмгівал-
ля, гутмвлі нмродбз і ілрдодпз. 

Наеайщ, нмйірзфлі гіяфі вндорм 
лд нмкіфаырщ явзца лагрм проіккмгм 
омжвзрку пупнійщпрва ла мплмві пу-
фаплзт рдтлмймгіи, вваеаыфз, цм 
рійщкз вмлз гдоеуноавйілуі-
номсдпімлайз, а одхра гомкагпщкі 
ноауівлзкз-йыбзрдйі. В жв’яжку ж 
узк, нозтмвалзи вдйзфджлзи нйапр 
омбмрз, гм якмгм лахд пупнійщпрвм цд 
лд нозпрунайм, тмфа уя омбмра гд-лд-
гд пупнійщпрвмк акрзвлм вдгдрщпя. 
Оред, лдмбтіглм жажлафзрз, цм пвяр-
кмві уомфзпрмпрі ра каолавайз рійщкз 
рмгі праырщ жагайщлмлаомглзкз жатм-
гакз, кмйз гомкагпщкіпрщ і гдоеава 
пнійщлм мб’єглуырщ жупзййя гйя їт 
номвдгдлля.  

Рмбмра кмелмгм гомкагялзла в 
проукруоат гомкагялпщкмгм пупнійщп-
рва омбзрщ впіт гомкагял пнівуфаплз-
какз номудпу уноавйілля коаїлмы і 
номгукує жмвпік ілхзи оівдлщ гутмв-
лмпрі лауії, рак як кмедл бдод уфапрщ 
в рвмодллі пвмгм каибурлщмгм. В га-
лмку взнагку кз праєкм пвігкакз 
пноавелщмгм лаомгмвйаггя, врійдлмгм 
у езрря. Тур жлаигурщ пвмє взоіхдл-
ля номбйдкз номрзпрмялля одйігіи-
лзт кмлсдпіи, лауімлайщлі і кмвлі 
нзралля, нігтмгз гм муілкз іпрмозф-
лмгм кзлуймгм і ілхі номбйдкз, цм 
твзйыырщ гомкагял. 

Дутмвлзи омжвзрмк пупнійщпрва і 
гдоеавз в мбйапрі омжукілля омйі 
ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпр-
ва номявйяєрщпя в укмват, цм првм-
оыырщпя гйя омбмрз узт ілпрзрурів, 
жабджндфдллі їт кардоіайщлмы бажмы, 
яка пнозяє нмвлмуіллмку їт сулкуі-

млуваллы ра взкмлалля нмправйдлзт 
жавгалщ. 

Супнійщпрвм, цм взкмозпрмвує 
нозлузнз пмуіайщлмгм пноякувалля 
ра ноаглд гм првмодлля ноавмвмї гдо-
еавз ла мплмві узт нозлузнів, бугд 
вномвагеуварз кдталіжкз пноавдгйз-
вмгм омжнмгійу лмвмпрвмодлмї ваормп-
рі. Збайалпмвалд пніввіглмхдлля 
нозварлмгм нігнозєклзурва і гдоеа-
влмгм пдкрмоа дкмлмкікз, гаокмліилм 
вжаєкмгіыфзт кіе пмбмы, цм гмнмв-
лыырщ мгзл мглмгм – ваейзвзи ап-
ндкр пзпрдкз гомкагпщкмгм уноавйіл-
ля гмпнмгаопщкзк кмкнйдкпмк коаї-
лз. В ущмку і нмйягає ―к’яка‖ кмлку-
одлуія нігнозєклзурва і гдоеавз 
хйятмк прзкуйывалля мгзл мглмгм і 
жкагалля кіе пмбмы. У лап уд взгйя-
гає нм-ілхмку: нігнозєкдущ мрозкує 
у гдоеавз ноавм ла взкмозпралля 
лауімлайщлзт одпуопів, айд ноз ущмку 
взкмозпрмвує впі кмейзвмпрі гйя 
лдпнйарз нмгарків, розкає жаомбірлу 
нйару омбірлзків ла какпзкайщлм 
лзжщкмку оівлі, мрозкалі нозбуркз 
взвмгзрщ жа кмогмл абм тмває в мс-
хмолі жмлз. Тмбрм, віглмпзлз нігн-
озєкуя і гдоеавз (пупнійщпрва) лд 
взоіхдлі ймгіфлм і гаокмліилм в фап-
рзлі оауімлайщлмгм омжнмгійу гмтмгу. 
Кмйз е озлкмва дкмлмкіка нмвдора-
єрщпя гм нігнозєкуя впієы пвмєы 
озлкмвмы ―коапмы‖ – козжмы, віл 
біезрщ гм гдоеавз і номпзрщ гмнмкм-
гз, мпкійщкз, лд тмфд жбалкоуруварз і 
нмнмвлзрз оягз бджомбірлзт. 

Япла оіф, цм в гдоеаві ж мйігаоті-
флмы вйагмы у гдоеавліи пзпрдкі 
уноавйілля жгіиплыєрщпя нозилярря 
оіхдлщ їт нодгправлзкакз. Тмку і 
ж’явйяырщпя ніг вігнмвіглзкз нозвм-
гакз оіхдлля уоягмвзт могалів ном 
лагалля гмнмкмгз ракзк балкоурак ж 
гдоеавлзт одждовів, лакмнзфдлзт 
впік лаомгмк, якзи вед нмгоабмва-
лзи ж бмку узт ед нігнозєкуів, оі-
вдлщ кмоайщлмпрі якзт у псдоі омжу-
кілля пупнійщлзт вжаєкмвіглмпзл і 
нозвмгзрщ їт гм балкоурпрва. Напйіг-
кз ракзт віглмпзл взявйяырщпя гйя 
лзт лднозилярлзкз і вмлз жакйзка-
ырщ гм кзймпдогя гдоеаву, тмфа пакі 
бджпмомклм кзгайз в жйзглі багарм 
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рзпяф йыгди, мбзоаыфз їт в номудпі 
нозварлмвйаплзущкмї дкпнйуарауії. 

У нмгмйаллі гзпбайалпу цмгм 
омжнмгійу бйаг номвіглд кіпуд нм-
взллі жаилярз номспнійкз, як могалз, 
цм мб’єглуырщ ноауівлзків в бмомрщ-
бі жа їтлі ноава, цм акрзвлм жгіиплы-
ырщ гіаймг ж нігнозєкуякз і уоягмк. 
Помспнійкз – єгзлд гомкагпщкд 
мб’єглалля, пмйігаозжує в пвмїт оягат 
вдйзфджлу кійщкіпрщ йыгди ра в ода-
йщлмпрі кмед прарз мплмвмы, ла якіи 
псмокуєрщпя гомкагялпщкд пупнійщп-
рвм. Помспнійкз нмвзллі прарз, айщ-
рдоларзвлзк уоягмк абм кмед бурз 
єгзлзк уоягмк лаомглмгм кмлромйы, 
лаомглмы вйагмы ла взомблзурві. 
Вмлз нмвзллі жаикарзпя лд рійщкз 
омжнмгіймк гмтмгу кіе ноауівлзкакз 
і вйаплзкмк, айд і кіегайуждвзкз 
жв’яжкакз, цм йдеарщ в йалуыеку 
првмодлля лауімлайщлмгм гмтмгу, 
номбйдкакз взкмозпралля одпуопів, 
дкмймгіфлмгм нмрдлуіайу, ндлпіилмгм 
жабджндфдлля ра ілхмгм, цм жафінає 
нзралля вігрвмодлля омбмфмї пзйз, 
якд йдезрщ в мплмві сулкуімлувалля 
пмуіайщлм дкмлмкіфлмї кмгдйі коаїлз, 
ра жабджндфує дсдкрзвлу гмпнмгаопщ-
ку гіяйщліпрщ лапдйдлля. Сакд номс-
пнійкз і є номмбоажакз мглієї іж проу-
круо гдоеавз лаомгмвйаггя, гоугмы 
пзпрдкмы наоайдйщлмгм уноавйілля 
номудпакз дкмлмкіфлмї ра пмуіайщлмї 
псдоз, яку кмкуліпрз у тмгі бмомрщбз 
ж мнмжзуієы ―ноауівлзків‖ жлзцзйз в 
30-т омкат ХХ пр. 

Ндмбтіглм омжукірз, цм лд нігн-
озєкдущ ―жабджндфзрщ‖ ноауівлзка, 
нозикаыфз имгм ла омбмру, а ж гм-
жвмйу гдоеавз нігнозєкдущ мрозкує 
одпуопз коаїлз в кмозпрувалля у вз-
гйягі йыгпщкмгм канірайу, мрозкує 
ноауівлзка у рзкфапмвд кмозпрувал-
ля, в ―модлгу‖ [9]. За уд віл нмвзлдл 
нйарзрз гдоеаві модлглу нйару і нм-
вдолурз йыгпщкзи канірай в уіймпрі и 
бдж бугщ-якзт ухкмгедлщ, лармкіпрщ, 
нігнозєкуі е нмвдораырщ балкак 
мрозкалзи віг лзт гомхмвзи канірай 
і нйарярщ ноз ущмку вігпмркз, лд-
пнйара вігпмрків, лднмвдолдлля код-
гзрлмгм канірайу жагомеує палкуіякз 
і пдоимжлзкз лапйігкакз. Ддоеава 

нмвзлла лажварз нігнозєкуяк одайщ-
лу уілу жа ноауы у взгйягі жаомбірлмї 
нйарз, взпрунаыфз у віглмпзлат цм-
гм модлгз ноауі гомкагялзла ла прм-
омлі пупнійщлзт ілрдодпів і боарз 
модлглу нйару абм нмгармк, цм жа-
бджндфує вігрвмодлля йыгпщкмгм ка-
нірайу, имгм мпвіру, кдгзфлд мбпйугм-
вувалля, ндлпіилд жабджндфдлля, 
урозкалля езрймвмї ра роалпнморлмї 
ілсоапроукруоз, куйщруоз, ілхмгм. 

Рівдлщ жаомбірлмї нйарз пакд і 
нмвзлдл бурз нмкажлзкмк кмлкуодл-
рмпномкмелмпрі лауії ла пвірмвмку 
озлку [10]. З ущмгм нмкажлзка вз-
нйзваырщ і нмкажлзкз кмлкуодлрмпн-
омкмелмпрі лауімлайщлзт рмваоів ла 
пвірмвіи аодлі. Хмфа нзралля жмвліх-
лщмї рмогівйі вдйщкз пндузсіфлд фд-
одж рд, цм нмпрає нзралля, жаоагз 
фмгм пакмгмпрарліи коаїлі нмроіблм 
віггаварз пвмї одпуопз жа кмогмл, а 
мрозкуварз фуеу вайыру? Взпмка 
жаомбірла нйара жабджндфзрщ тмомху 
нмгаркмву бажу у взгйягі нмгарку ж 
гмтмгів сіжзфлзт мпіб [11]. Якцм 
взтмгзрз ж рмгм, цм нмбугмва нмгар-
кмвмї пзпрдкз жа мплмву ланмвлдлля 
быгедру бугд боарз гмтмгз лапдйдл-
ля, а лд гмтмгз нігнозєкпрва, рм ра-
кзк фзлмк, нм-ндохд, жабджндфуєрщпя 
имгм одрдйщлд ланмвлдлля, якд вігбу-
ваєрщпя оажмк ж взнйармы жаомбірлмї 
нйарз. Пм-гоугд, жабджндфуєрщпя 
нозлузн пмуіайщлмї оівлмпрі, пноавд-
гйзвмпрі і бджндкз, якзк лд гмнупка-
єрщпя прмкоарлмгм омжозву кіе кілі-
кайщлмы жаомбірлмы нйармы ноауів-
лзків і какпзкайщлмї жаомбірлмї нйа-
рмы мкодкзт нмпагмвуів абм гмтмгів 
нігнозєкуів. Помспнійкз, як гомкаг-
пщка могаліжауія, нмкйзкала одгуйы-
варз взомблзфі віглмпзлз, уд нмвзл-
лі кмлромйыварз, рмгі вігнагає нмр-
одба в омжгурмку храрі нмгарківуів, 
цм взймвйыырщ пукз, ―вігвдгдлі‖ 
біжлдпмк віг пнйарз нмгарків, агед 
вмлз впі нігурщ ла взнйару жаомбірлмї 
нйарз, яка одгйакдлрує ноавм ноауів-
лзка ла мрозкалля ндвлмї фапркз 
првмодлмгм лауімлайщлмгм багарпрва. 
У ущмку нзраллі номспнійкз нмвзллі 
взпрунарз жатзплзкакз ілрдодпів 
гдоеавз (првмодлмї лаомгмк), ла 
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номрзвагу нозварлзк ілрдодпак нігн-
озєкуів. 

Поз ущмку нігнозєкдущ лд нмвз-
лдл пнозикарзпя як вйаплзк, а нмвз-
лдл вваеарзпя могаліжармомк взомб-
лзурва, якзи лдпд вігнмвігайщліпрщ 
ндодг пупнійщпрвмк жа жбдодедлля і 
омжвзрмк одпуопів, жмкодка, омбмфмї 
пзйз, цм пралмвзрщ фапрзлу гдоеав-
лмї кмлпроукуії [12]. Пігнозєкдущ 
нодгправйяє дкпндорліи оагі гомкагз 
пвіи біжлдп-номдкр нм взкмозпраллы 
одпуопів гомкагз. Помдкр абм мроз-
кує птвайдлля, абм вігтзйяєрщпя. Поз 
ущмку нігнозєкдущ лдпд вігнмвігайщ-
ліпрщ жа жбдодедлля і омжвзрмк упіт 
пмуіайщлзт пкйагмвзт. У ракмку вз-
нагку віл взявйяєрщпя гомкагпщкзк 
нодгправлзкмк ла нмпагу кдоівлзка 
(нігнозєкуя), а в оажі лдвзкмлалля 
жмбмв’яжалщ кмед бурз нмжбавйдлзи 
ущмгм ноава. Цд жмвпік ілха ігдмймгія 
взомблзфзт віглмпзл, цм кає кмоіллі 
вігкіллмпрі віг ігдмймгії, цм гіє пщм-
гмглі. 

Ссдоа гутмвлмпрі, цм смокує 
уявйдлля пупнійщпрва ном взомблзфі 
віглмпзлз, нмвзлла бажуварзпя ла 

омжукіллі і пнмвігуваллі нозлузнів 
рвмофмї ноауі, в мплмві якмї йдезрщ 
пнівомбірлзурвм і вжаєкмгія, упвігмк-
йывалі, як бджайщрдоларзвлзи пнмпіб 
лаидсдкрзвліхмгм жагмвмйдлля пвмїт 
ужагайщлдлзт ілрдодпів хйятмк пні-
йщлмгм взкмозпралля лауімлайщлзт 
одпуопів. В номудпі пупнійщлмї ноауі 
имгм уфаплзкз мрозкуырщ кмейз-
віпрщ пнійщлм кмозпруварзпя бйагакз, 
а лд правзрз ла номвіглд кіпуд у пуп-
нійщлмку омжвзркмві нозлузнз ноз-
варлмї вйаплмпрі ра озлкмвмї дкмлм-
кікз, яку пвірмві мйігаотз бдж уоату-
валля нмродб лаомгів пвіру нозвдйз 
гм козжз. Помспнійкз в ущмку нз-
раллі каырщ прмярз ла прмомеі ілрд-
одпів ноауівлзків, цм нодгправйяырщ 
мплмву роугмвмгм канірайу коаїлз. 
Дутмвліпрщ омжвзрку лауії і гдоеавз 
в псдоі могаліжауії взомблзфзт віг-
лмпзл гдоеава вігвмгзрщ номспній-
как, як гомкагпщкзк могаліжауіяк, 
омйщ якзт номявйяєрщпя в номудпі 
одгуйывалля дкмлмкіфлмгм бажзпу 
пупнійщпрва, фдодж нмвлмру їт сулк-
уіи в уноавйіллі взомблзурвмк і пм-
уіайщлмы псдомы. 
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Сдогык Н. А. Пдопндкрзвз омжвзрку ілпрзрурів гомкагялпщкмгм пупнійщпрва в 
пуфапліи Укоаїлі 

Суфаплд пупнійщпрвм, уд омжкаїрря гомкагпщкзт могаліжауіи, цм првмоыє впы на-
йіроу гомкагпщкзт ілрдодпів, яку лдмбтіглм жларз, взвфарз, алайіжуварз і ланоавйярз 
ла рвмофу, кмозплу омбмру, цм жабджндфує омжвзрмк пупнійщпрва в уіймку жа оатулмк 
уфапрі в лщмку впіт і кмелмгм. Гомкагпщкі могаліжауії, омжвзваыфзпщ, првмоыырщ пвмї 
ієоаотіфлм могаліжмвалі проукруоз ж удлроайщлзкз і кіпудвзкз анаоаракз ра кмлр-
омйщ жа гіяйщліпры вйагз. 

Рмбмра кмелмгм гомкагялзла в проукруоат гомкагялпщкмгм пупнійщпрва омбзрщ 
впіт гомкагял пнівуфаплзкакз номудпу уноавйілля коаїлмы, врійыыфз у езрря пноа-
велє лаомгмвйаггя. Тур жлаигурщ пвмє взоіхдлля номбйдкз номрзпрмялля одйігіилзт 
кмлсдпіи, лауімлайщлі і кмвлі нзралля, нігтмгз гм муілкз іпрмозфлмгм кзлуймгм і 
ілхі номбйдкз, цм твзйыырщ гомкагял. 

У нмгмйаллі гзпбайалпу цмгм омжнмгійу бйаг номвіглд кіпуд нмвзллі жаилярз 
номспнійкз, які нмвзллі жаикарзпя лд рійщкз омжнмгіймк гмтмгу кіе ноауівлзкакз і 
вйаплзкмк, айд і кіегайуждвзкз жв’яжкакз, цм йдеарщ в йалуыеку првмодлля лауім-
лайщлмгм гмтмгу, номбйдкакз взкмозпралля одпуопів, дкмймгіфлмгм нмрдлуіайу, ндл-
піилмгм жабджндфдлля ра ілхмгм. Цд жафінає нзралля вігрвмодлля омбмфмї пзйз, цм 
йдезрщ в мплмві сулкуімлувалля пмуіайщлм дкмлмкіфлмї кмгдйі коаїлз, яка жабджнд-
фує дсдкрзвлу гмпнмгаопщку гіяйщліпрщ лапдйдлля. 

Кйыфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, ноавмва гдоеава, пмуіайщла гдоеава, 
номспнійкз, лаомгмвйаггя, пмуіайщлм-дкмлмкіфла кмгдйщ коаїлз, пноавдгйзвзи омж-
нмгій вйаплмпрі. 

 

Сдогык Н. А. Пдопндкрзвш оажвзрзя злпрзрурмв гоаегалпкмгм мбцдпрва в пм-
водкдллми Укоазлд 

Смводкдллмд мбцдпрвм, ърм оажлммбоажзд мбцдпрвдллшт могалзжаузи, пмжгаы-
цзт впы найзроу мбцдпрвдллшт злрдодпмв, кмрмоуы лдмбтмгзкм жларщ, зжуфарщ, ала-
йзжзомварщ з ланоавйярщ ла рвмофдпкуы, нмйджлуы оабмру, фрм мбдпндфзр оажвзрзд 
мбцдпрва в удймк жа пфдр уфапрзя в лдк впдт з каегмгм. Ражвзваяпщ, мбцдпрвдллшд 
могалзжаузз пмжгаыр пвмз здоаотзфдпкз могалзжмваллшд проукруош п удлроайщлшкз 
з кдпрлшкз могалакз з кмлромйзоуыр гдярдйщлмпрщ вйапрз. 
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Рабмра каегмгм гоаегалзла в проукруоат гоаегалпкмгм мбцдпрва гдйадр впдт 
гоаегал пммбцлзкакз в номудппд уноавйдлзя проалми, вмнймцая в езжлщ лапрмяцдд 
лаомгмвйапрзд. Згдпщ лаигур пвмд одхдлзд номбйдкш номрзвмпрмялзя одйзгзмжлшт 
кмлудппзи, лаузмлайщлшд з яжшкмвшд вмномпш, нмгтмгш к мудлкд зпрмозфдпкмгм 
номхймгм з гоугзд номбйдкш, кмрмошд вмйлуыр гоаегал. 

В нодмгмйдлзз гзпбайалпа мрлмпзрдйщлм оапнодгдйдлзя бйаг, вдгуцдд кдпрм гм-
йелш жалярщ номспмыжш, кмрмошд мбяжалш жалзкарщпя лд рмйщкм оапнодгдйдлздк 
гмтмга кдегу оабмфзкз з пмбпрвдллзкакз, лм з кдемроапйдвшкз пвяжякз, кмрмошд 
явйяырпя мглзк зж жвдлщдв в уднмфкд пмжгалзя лаузмлайщлмгм гмтмга, номбйдкакз 
зпнмйщжмвалзя одпуопмв, а ракед ъкмймгзфдпкмгм нмрдлузайа з ндлпзмллмгм мбдпнд-
фдлзя з го. Эрм жароагзвадр вмномпш вмпномзжвмгпрва оабмфди пзйш, фрм йдезр в 
мплмвд сулкузмлзомвалзя пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкми кмгдйз проалш, мбдпндфзвая 
ъссдкрзвлуы тмжяипрвдллуы гдярдйщлмпрщ лапдйдлзя. 

Кйыфдвшд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, ноавмвмд гмпугаопрвм, пмузайщлмд гм-
пугаопрвм, номспмыжш, лаомгмвйапрзд, пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкая кмгдйщ проалш, 
пноавдгйзвмд оапнодгдйдлзд пмбпрвдллмпрз. 

 

 

Serdiuk N. Perspective for the development of civil society institutes in modern 
Ukraine 

Modern society, this is a diversity of public organizations creating a whole range of 
public interest that needs to know, study, analyze and guide to the creative, useful work, 
which ensures the development of society through participation in it and all. 

The work of every citizen in the structures of civil society makes all citizens an 
accomplice to the process of managing the country, realizing the real democracy. It will 
find its solution the problems of confrontation of religious denominations, national and 
linguistic issues, approaches to the assessment of the past, and other issues that concern 
to citizens. 

In overcoming the imbalance in the distribution of goods, the leading role should be 
taken by trade unions, which must deal not only with the distribution of income between 
employees and the owner, but also through inter-branch links that are lying in the chain 
of national income generation, use of resources, environmental capacity, pensions and 
other. This affects the reproduction of the labor force, which underlies the functioning of 
the socio-economic model of the country, that ensures effective economic activity of the 
population. 

Keywords: civil society, rule of law, social state, trade unions, democracy, socio-
economic model of the country, fair distribution of property. 


