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Пмкажлзкмк взпмкмгм омжвзрку 
пупнійщпрва в гайужі уноавйілля гдо-
еавлмї пзпрдкз є нмоягмк смокувал-
ля проукруо уноавйілля ра їт вігнмві-
гліпрщ сулкуімлайщлмпрі жгіиплыва-
лзк номудпак, оівдлщ жайуфдлля гм 
уфапрі в уноавйіллі гомкагпщкзт мога-
ліжауіи, як пзпрдкз, цм мб‘єглує бі-
йщхіпрщ гомкагял в оіжлзт ланояккат 
пупнійщлмгм гіяйщлмпрі, лдмбтіглзт 
гйя їт нмвлмуіллмгм омжвзрку ра па-
кмодайіжауії, оауімлайщлзи омжнмгій 
оджуйщрарів ноауі кіе упіка уфаплз-
какз номудпу омжвзрку пупнійщпрва. 

Ндкмейзвм одайіжуварз ігды ла-
омгмвйаггя, бдж жайуфдлля гм уноав-
йілля гдоеавлзкз номудпакз хзом-
кзт кап лапдйдлля. Раліхд йігдомк 
гдоеавлмї проукруоз, а жлафзрщ, і 
гдоеавз, правав лаигмпрмиліхзи – 
вмегщ, якзи мрозкував бійщху фапр-
ку жа пвіи райалр вдпрз лаомг гм нд-
одкмгз, ромтз кдлхд мрозкувайз 
имгм нмкіфлзкз (вмєлафайщлзкз, 
уноавзрдйі мбйапрди і номвілуіи і 
р.г.). Об‘єглалля лаомгу вігбуваймпя 
упвігмкйдлм, як номудп, цм гавав 
ндвлі ндодвагз, рмку йыгз нмгмгеу-
вайзпя ла нмедорвувалля, нозлдпдлі 

у взгйягі бйаг ла кмозпрщ 
мб‘єглалмгм гомкагпщкмгм ілпрзруру 
уноавйілля, цм взкмлував сулкуії 
кммогзлармоа, гзпндрфдоа, алайірзка і 
гмомгмвкажу, ланоякків їт дсдкрзв-
лмгм мб‘єглалля, рмбрм нйарзйз нмга-
ркз гдоеаві в мпмбі вігнмвіглмї проу-
круоз, гйя жгіиплдлля гіяйщлмпрі впіт 
дйдкдлрів проукруоз гдоеавлмї кмлп-
роукуії, лдмбтіглзт гйя її сулкуімлу-
валля і, в ндоху фдогу, віипщкмвзт 
проукруо. 

Мз жйакайз йаг пмуіайіжку, йігд-
оз якмгм лд жкмгйз могаліжуварз омж-
взрку лахмгм пупнійщпрва, айд вжяйз 
ж пмбмы в каибурлє имгм гмгкарз. 
Огзл ж якзт – гзкраруоа удлроайіжа-
уії, яка віггмомгеувайапя прілмы гйу-
тмрз віг іліуіарзвз жлзжу, цм нмом-
геувайм влзжу алаотіы нзяурва віг 
бджвзтмгі. Цд еатйзвд нмєглалля і 
нозжвдйм гм ракзт оджуйщрарів, які 
взкйзкайз омжвай коаїлз. А гдоеава, 
як йыгпщкзи могаліжк, нмвзлла ноа-
уыварз жйагмгедлм, жагмвмйщляыфз 
нмродбз кмелмї кйірзлз – йыгзлз. 
Ілакхд, іплувалля її бугд абпуоглзк, 
лднмроіблзк. В пзпрдкі гдоеавлмгм 
уноавйілля кз лд гмпяглувхз омжу-
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кілля її сулкуімлувалля, номнагуєкм 
її жлзцдлля, мпмбйзвм наоайдйщлзт 
проукруо, айд гмуійщлд губйывалля 
кмлромйы і гмжвмйів є мглзк іж кдта-
ліжків жбдодедлля уійіплмпрі нозомг-
лзт пзпрдк і пзпрдк уноавйілля оу-
кмрвмолзкз номудпакз у взомблзур-
ві, цм пноавдгйзвм і гйя пупнійщлзт 
пзпрдк. Ммела бафзрз і мглзк мкмк, 
оутарзпя ла мгліи лмжі, айд в оажі 
лдбджндкз одждовів гйя нігвзцдлля 
нмруелмпрі ндвлмї сулкуії вед лд 
бугд. Тмку, лд кмела пкмомфуварз лд 
рійщкз фзлмвлзків гдоеанаоару, а і 
нмеделзків, оярувайщлзків, йікаоів і 
вфзрдйів, кійіуімлдоів і віипщкмвзт, 
мпкійщкз, лапйігкз мкодкзт одсмок 
взглм вед жаоаж. 

В мплмві ігдмймгії пмуіайщлмї, 
ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз як 
смокз іплувалля пупнійщпрва, фйдлз 
якмгм мб‘єглайзпя в ндвлу сулкуім-
лайщлу кмлпроукуіы, нмвзллі лайде-
лзк фзлмк сулкуімлуварз првмодлі 
проукруолі дйдкдлрз, цм жабджндфу-
ырщ йыгяк їт бійщх дсдкрзвлу вжає-
кмгіы ж нозомглзк і пмуіайщлзк пд-
одгмвзцдк, ліе якбз вмлз взкмлува-
йз ракі гії нммгзлуі. Фулкуії ракмї 
проукруоз в пупнійщпрві взкмлуырщ 
унмвлмваедлі пупнійщпрвмк ла уд 
упралмвз, які ндодрвмоыырщ пупнійщ-
првм в гдоеаву. Їт омжвзрмк в оіжлзт 
коаїлат вігбувавпя нм-оіжлмку. В 
Укоаїлі, як у лмвмурвмодліи гдоеаві, 
гдоеавмрвмодлля жлатмгзрщпя ла 
якіплм лзжщкмку оівлі. В ндоху фдо-
гу, уд нмяплыєрщпя рзк, цм в Укоаїлі 
лд взжлафдлі уійі гдоеавз, мпкійщкз, 
фйдлз пупнійщпрва цд лд мпкзпйзйз і 
лд псмокувайз пвмїт взкмг гм гдо-
еавлмї кмлпроукуії. На цм є пвмї 
нозфзлз, як іпрмозфлі, рак могаліжа-
уіилі і жмвліхлі. Іпрмозфлм, Укоаїла 
лд кає гмпвігу гдоеавмрвмодлля у 
віглмплм жлафлмку ндоімгі фапу, жа 
якзи мглд нмкмйілля жкмгйм жомжукі-
рз пурліпрщ сулкуімлувалля гдоеавз, 
мпвмїрз ноакрзку уноавйілля і ндод-
гарз уі жлалля гм ілхмгм нмкмйілля. 
Пм-гоугд, жа оагялпщкмї вйагз впі 
коаці кагоз номсдпіилі ра ілрдйдкру-
айщлі ндодвмгзйзпя в удлро, рмбрм в 
Ммпкву. Пм-родрє, ноауыє гуед вд-

йзка ―ігдмймгіфла кахзла жатмгу‖ 
цмгм ндодгафі лак пвмгм гмпвігу мо-
галіжауії пмуіуку. Пм-фдрвдорд, пноа-
уывайа ндвла пмуіайщла нпзтмймгія 
цмгм коапзвмгм, гмпрарлщмгм, багарм-
гм жатмгу, мпкійщкз віл пнмвігує ігдм-
ймгіы озлку і нозварлмї вйаплмпрі. 
Пм-н‘ярд, пзйа і латабпрвм, якцм лі-
фзк лд мбкдедлі, взявйяырщ пвіи 
ларзпк і могаліжмвуырщпя в гоіблі 
проукруоз внйзву лабагарм хвзгхд, 
ліе псмокуырщпя лмві жлалля і ноак-
рзка гйя капхраблмї могаліжауії пуп-
нійщпрва в дсдкрзвлу кмлпроукуіы. 
Тмку, рака гдпроукрзвла могаліжауія 
взгоає пщмгмглі в бмомрщбі жа вйагу, 
айд впд омжвзваєрщпя нм пзлупмїгі, 
мред нмхук оівлмваелмгм пралу роз-
варзкд і нмроіблі алайірзфлі одкмкд-
лгауії бугурщ ж‘явйярзпя. Тійщкз впд 
уд омжряглдрщпя в фапі і номигд фдодж 
пмуіайщлі каракйіжкз, якзт кмела 
буйм б улзклурз, взкмозпрмвуыфз 
кдрмгз номглмпрзфлмгм кмгдйывал-
ля[1], а лд кзгарзпя в жлзцуыфзи 
тамп озлку. Чдогмва твзйя уулакі 
лзліхліт одсмок лзліхлщмї вйагз є 
взбмофа, агкіліпроарзвла и пугмва 
одсмокз [2, 3], цм жлзцуырщ пзпрд-
ку уноавйілля коаїлз. 

Нахмку пупнійщпрву лдмбтіглм 
взомбзрз і псмокуварз кдру гдоеав-
лмгм урвмодлля Укоаїлз. За лаявлмп-
рі кдрз кмела гмвмозрз ном рд, якмы 
кає бурз проукруоа гдоеавлзт мога-
лів і якзкз сулкуіякз вмлз нмвзллі 
бурз лагійдлі. Помудп взомбйдлля 
уійщмвзт упралмвмк гомкагял лдномп-
рзи, віл жлатмгзрщпя в гутмвліи псдоі 
і є нігпуккмк мпкзпйдлля взцмї пур-
лмпрі бурря йыгщкз – гаокмлії [4]. 
На фзк бійщхзт номпрмомвм-фапмвзт 
вігоіжкат вмла вігфуваєрщпя йыгзлмы, 
рзк у взціи кіоі лды бугд мпяглурзи 
пдлп бурря. Опкійщкз, йыгзла езвд 
лд рійщкз в сіжзфлмку номпрмоі, а и 
пмуіайщлмку, рм уя гаокмлія, як мплм-
вла якіпрщ пдодгмвзца, нмвзлла бурз 
кмйдкрзвлзк рвмоілляк пмуіуку. Цд 
мжлафає, цм пмуіук нмвзлдл ндодкіп-
рзрз впі лдгарзвз і номрзоіффя жа пвмї 
кдеі, ла ндозсдоіы. Дйя ущмгм имку 
лдмбтіглм карз пндуіайщлі проукруоз, 
жмкодка, аокіы, нозкмогмллу пйуебу, 
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пйуебу ж лагжвзфаилзт пзруауіи, 
нмйіуіы. Айд пщмгмглі у ―дйірз‖ омжу-
кілля, якзк кає бурз гаокмліилзк 
пдодгмвзцд пмуіуку ла Укоаїлі – 
лдкає. У лап нодвайыє куйщр гаокмлії 
вйаплзка-озлмфлзка. У озлку налує 
кмлкуодлуія, а у кмлкуодлуії взез-
ває лаипзйщліхзи - жажвзфаи, вдйз-
кзи біжлдп, мйігаотз. Дйя ілхзт гао-
кмлія лдгмпяела. Тмку, кз езвдкм в 
пдодгмвзці пмуіайщлмї гзпгаокмлії[5]. 
Ндгарзвлі номрзоіффя пщмгмглі ноз-
пурлі бджнмпдодглщм в пдодгмвзці 
пмуіуку, а лд ла ндозсдоії. Вмлз вз-
кйзкалі впралмвйдлмы пщмгмглі пзп-
рдкмы ноавмвзт віглмпзл, цм взжла-
фаырщ ноава йыгди ла првмоывалі 
лзкз бйага. Іплуыфі віглмпзлз нм-
оухуырщ гаокмліы гутмвлмї псдоз 
пмуіуку, яка є ікнуйщпмк оуту, цм 
пнмлукає имгм гм одайщлзт гіи. Нахд 
пмуіайщлд пдодгмвзцд гайдкд віг гао-
кмлії і є гмвмйі пундодфйзвзк, гуед 
лапзфдлд нмрдлуіаймк пмуіайщлмгм 
лдвгмвмйдлля, гмрмвд гм взбуту. На-
хд пупнійщпрвм лд кає ігдмймгіфлмї 
кмлуднуії взцзт квілрдпдлуіи, яку 
имку лдмбтіглм взомбзрз пакмпріилм 
абм мрозкарз в гмрмвмку взгйягі. 
Іплує гмпроа нмродба в лаявлмпрі 
проукруоз, яка алайіжувайа б сулкуі-
млайщліпрщ пзпрдкз могалів гдоеав-
лмї вйагз, ра номнмлувайа, в оажі нм-
родбз, птдкз її одкмлпроукуії[6]. 
Опмбйзвмї ваейзвмпрі лабуває нз-
ралля кагомвмї ніггмрмвкз ндопмлайу 
гйя омбмрз в гдоеавлзт упралмват, 
впралмвйдлля оівля жаомбірлмї нйарз 
гдоепйуебмвуяк і їт кардоіайщлмгм 
жамтмфдлля. 

Нднознупрзкм, цмб кагомві ноз-
жлафдлля жгіиплывайзпя жа нозлуз-
нмк мпмбзпрмї віггалмпрі абм нозла-
йделмпрі гм ндвлмгм кмйа, бдж уоату-
валля гіймвзт і номсдпіилзт якмпрди, 
ноакрзфлмгм гмпвігу омбмрз, вігнмві-
глмї мпвірз, абм номгавайзпя жа гом-
хі. Цд нозжвмгзрщ гм вроарз могала-
кз гдоеавлмгм уноавйілля пвмєї су-
лкуімлайщлмпрі, вроарз ілпрзрууіилмї 
нак‘ярі ра пнагкмєклмпрі, наоайіфу 
мндоарзвлмгм уноавйілля гдоеавмы, 
нмжбавйяє пзпрдку уноавйілля кме-
йзвмпрі могаліжуварз омбмру, 

нмв‘яжалу ж омжомбкмы проардгіфлзт 
номгоак пмуіайщлм-дкмлмкіфлмгм омж-
взрку. Пмпрунмвм гдоеуноавйілля 
ніг валраедк гоіблзт нмкзймк і лд-
взоіхдлзт номбйдк, цм взлзкаырщ 
нмвпякгдллм і впыгз, жагайщкмвуєрщ-
пя мпрармфлм і прає байапрмк гйя 
ноакрзфлмгм езрря гдоеавз, а біжлдп, 
нмйірзкз і лаомг нмфзлаырщ вжаєкм-
гіярз в мбтіг вйагз і взомбйяырщ пвмї 
нозлузнз пнівомбірлзурва, цм жлз-
еує одирзлг коаїлз в кіелаомглзт 
віглмпзлат. Сзпрдка гдоеавлмгм 
уноавйілля кає бурз дсдкрзвлмы, в 
ущмку жауікавйдлі впі фйдлз пупнійщп-
рва. Дйя ущмгм вмла нмвзлла вкйыфа-
рз в пдбд проукруоз, цм жабджндфуырщ 
взкмлалля впіт сулкуіи, лдмбтіглзт 
гйя гмпяглдлля уійди, нмправйдлзт 
пупнійщпрвмк. В Укоаїлі ракзт уійди 
пупнійщпрвм лд псмокуйывайм гйя 
пвмїт фйдлів. За мплмву омжвзрку бу-
йм нмкйагдлм гапйм нозварлмї вйап-
лмпрі, лаезвз і кмлкуодлуії, а лд жа-
бджндфдлля оауімлайщлмгм взкмозп-
ралля одпуопів ра уноавйілля лзкз ж 
кдрмы нігвзцдлля кмксморлмпрі 
укмв езрря і гутмвлмпрі, омжвзрку 
лаукмвмгм нмрдлуіайу і гдкмлпроауії 
вномвагедлля узт гмпяглдлщ в езрря 
ндодг упіка лауіякз пвіру. 

Оплмвлі кіліпрдопрва і вігмкпрва, 
цм смокуырщ проардгіфлі оіхдлля, 
нмвзллі гмнмвлыварзпя кмкірдракз і 
пйуебакз, які взкмлуырщ нмрмфлу 
мндоарзвлу омбмру, яка лд гмнупкає 
быомкоарзфлмї рягалзлз, пака пзпрд-
ка уноавйілля нмвзлла бурз глуф-
кмы, впдмтмнйыыфмї, пкммогзлмвалмї 
жа оівлякз. Сйіг ввдпрз в проукруоу 
могалів гдоеавлмгм уноавйілля гмга-
ркмву йалку – уноавйілля пмуіайщлм-
дкмлмкіфлзкз мкоугакз (ТПК – рд-
озрмоіайщлм-номкзпймві кмкнйдкпз), 
кійщкіпрщ якзт в коаїлі пкйагд 5-7 
мгзлзущ, кмела ж якзт бугд 
мб‘єглуварз кійщка мбйапрди. В укм-
ват гзпномнмоуії омжвзрку взомблз-
фзт нмрдлуіайів мбйапрди, як проук-
руолзт мгзлзущ взомблзурва і рмва-
олмгм мбкілу, лдмбтіглм взоівлярз уі 
нмрдлуіайз гйя могаліжауії жбайалпм-
валмгм рмваоммбкілу і уноавйілля 
рмваомнмрмкакз ла влуроіхлщмку 
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озлку. Цд бугд карз ваейзвд жла-
фдлля в унмоягкуваллі уноавйілля 
пмуіайщлм-дкмлмкіфлзк нмрдлуіаймк 
коаїлз. 

ТПК бугурщ вігігоаварз вагмку 
омйщ у првмодллі пріикмгм байалпу і 
смокуваллі влуроіхлщмгм рмваолмгм 
мбкілу ла озлку коаїлз і в жмвліхліт 
дкмлмкіфлзт жв‘яжкат. Сщмгмглі лд впі 
мбйапрі каырщ гмпрарліи дкмлмкіфлзи 
нмрдлуіай гйя уфапрі у влуроіхлщмку 
рмваоммбкілі коаїлз, уд лд гмжвмйяє 
лайагмгеуварз пріику кіеодгімлайщ-
лу вжаєкмгіы. В укоунлдлзт агкіліп-
роарзвлм-дкмлмкіфлзт мкоугат 
(ТПК) ж‘явйяєрщпя кмейзвіпрщ калд-
воувалля одпуоплзк нмрдлуіаймк, цм 
пщмгмглі мбйапрі, мпмбйзвм кайі, гм-
жвмйзрз пмбі лд кмеурщ. Окоугз бу-
гурщ мрозкуварз быгедр і омжнмгійя-
рз имгм, ж‘явзрщпя кмейзвіпрщ дсдк-
рзвлмгм кмлромйы жа взроафалляк 
кмхрів ж бмку вдотмвлмї вйагз жа 
мкоугакз і ж бмку мкоугів – жа мбйап-
рякз. 

Поз ущмку мкоугз, каыфз пкмл-
удлромвалі кмхрз, бугурщ жаикарзпя 
нйалувалляк омжвзрку мкоугів ра 
ілвдпрзуіилзкз номгоакакз, а у кд-
оівлзків мбйапрди ж‘явзрщпя прзкуй 
као‘єолмгм омпру. Віл жкмед жаилярз 
кдоівлу нмпагу в анаоарі ТПК, лабу-
рз гмпвігу кдоівлзурва вдйзкзк одгі-
млайщлзк мб‘єглалляк, лдмбтіглзи 
гйя уноавйілля рзк фз ілхзк взгмк 
гіяйщлмпрі в капхрабат коаїлз. Сйіг 
жажлафзрз, цм в пупнійщлмку езррі 
іплує кійщка псдо, вжаєкмнмв‘яжалзт 
кіе пмбмы, в якзт нмвзллі бурз пвмї 
ієоаотз абм аврмозрдрз, нмв‘яжалі ж 
взцзк гутмвлзк пвірмк. Гмймвла і 
вдгуфа псдоа гіяйщлмпрі йыгди – уд 
гмпнмгаопщка гіяйщліпрщ. Напрунла 
псдоа – псдоа віипщкмвмгм нмрдлуіа-
йу, родря – псдоа куйщруолмгм гм-
жвіййя ра омжваг, фдрвдора – псдоа 
пугмвмї вйагз, н‘яра – псдоа гутмв-
лмгм езрря (мпвіра), хмпра – мтмомла 
жгмомв‘я. 

В уіймку, пакд нмлярря вйагз 
кмела псмокуйыварз як ноавм пмуі-
айщлмї проукруоз (йыгзлз, пік‘ї, км-
йдкрзву, нмпдйдлля, мбйапрі, гдоеа-
вз) ла омжнмоягедлля мбпягмк одпу-

опів (нозомглзт, кардоіайщлзт, ілрд-
йдкруайщлзт, гутмвлзт) в кдеат ндв-
лмї рдозрмоії. Опкійщкз, гдоеавлзи 
упроіи ндодгбафає кммогзлауіы жу-
пзйщ ілгзвігууків в рзт фз ілхзт 
ланояккат гіяйщлмпрі, рм одпуопла 
бажа узт ланоякків гмпзрщ оіжлмкалі-
рла жа пвмєы гдрайіжауієы, цм взка-
гає уфапрі в могаліжауії омбмрз у віг-
нмвіглзт ланояккат ндвлзт сатівуів, 
які нодгправйяырщ кілудві оджуйщрарз 
нмєглалля одпуопів в жайделмпрі віг 
таоакрдоу їт вжаєкмгії ла ноакрзуі. 
Звігпз взлзкає лдмбтігліпрщ гдйдгу-
валля гомкагялакз пвмєї вйагз в 
фапрзлі уноавйіллі одпуопакз, цм 
жабджндфуырщ сулкуімлайщліпрщ абм 
омжвзрмк ндвлзт ланояків гіяйщлмпрі 
пмуіуку пндуіайщлмку нодгправлзкм-
ві, жгарлмку номсдпіилм уноавйярз 
узкз одпуопакз в могалат уноавйіл-
ля, які взжлафдлі кммогзлармоакз 
номудпу взкмозпралля узт одпуопів 
могаліжмвалзкз проукруоакз пупнійщ-
прва ж кдрмы мрозкалля кілудвмгм 
оджуйщрару гйя имгм нмгайщхмгм вз-
кмозпралля[5]. Бдж кммогзлауії вжає-
кмгії бджйіфі ілгзвігуайщлзт і ймка-
йщлзт одпуопів пмуіуку кіе пмбмы 
(йыгди, рдтлікз, жлалщ, пзомвзлз, 
длдогії ра іл.) мрозкарз дсдкр в од-
жуйщрарі лдкмейзвм фдодж рд, цм лд 
жавегз бдж ущмгм взкмлуєрщпя нозл-
узн гмпрарлмпрі, рмбрм жгіиплыєрщпя 
жбіеліпрщ в ндвліи рмфуі номпрмоу 
кмкнмлдлрів і сулкуіи в фапі, цм нм-
омгеуырщ пзлдогдрзфлзи дсдкр. 

Ддйдгувалля нмвлмваедлщ, якзкз 
вмймгіырщ фйдлз гомкагз, могалак 
кіпудвмгм пакмвоягувалля гйя дсдк-
рзвлмгм омжнмоягедлля одпуопакз 
гомкагз, мб‘єкрзвла нмродба пмуіуку, 
мпкійщкз, гомкагі лдмбтіглм взкмозп-
рмвуварз кіпудві одпуопз гйя пвмгм 
сулкуімлувалля і рмваолмгм мбкілу ж 
ілхзкз рдозрмоіякз. Сщмгмглі, в 
днмту ілсмокауіилзт рдтлмймгіи, кз 
кмедкм бафзрз впы ієоаотіы нодг-
правлзурва вйаглзт нмвлмваедлщ, 
ндодгалзт віг кмлкодрлзт йыгди ра 
нігнозєкпрв кмлкодрлзк гднурарак 
ла впіт оівлят. Хмфдрщпя вігжлафзрз 
мглу мпмбйзвіпрщ омбмрз Вдотмвлмї 
Рагз, нмв‘яжалу ж омжомбкмы жакмлм-
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гавфзт акрів. Закмлмгавфі акрз нм-
взллі омжомбйярз лаукмві могаліжауії, 
а іліуіарзвз нм їт омжомбуі нмвзллі 
мжвуфуварз гднурарз жгіглм лакажак 
взбмоуів, айд омжомбкмы жакмлів нм-
взллі жаикарзпя номсдпіилі сатівуі. 
На уд лдмбтіглм ндодгбафарз вігнм-
віглі кмхрз в быгедрі, цмб номсійщ-
лі кмкірдрз кмгйз жайуфарз гм омбмрз 
лаг жакмлмномдкракз ыозгзфлі, дкм-
лмкіфлі, рдтлмймгіфлі ілпрзрурз ра 
акагдкії лаук. Сноава гднурарів ілі-
уіыварз жакмлз, кмлромйыварз тіг 
омжомбку, боарз уфапрщ, гмвмгзрз гм 
вігмка взбмоуів, влмпзрз нмноавкз, а 
мсмокйыварз впд в кмкнйдкплзи 
гмкукдлр нмвзллі номсдпімлайз. Тмгі 
жакмлз бугурщ взтмгзрз якіплзкз, 
вжаєкмнмв‘яжалзкз ж гіыфмы пзпрд-
кмы жакмлів. Сноава жа кайзк – жа 
могаліжауієы ракмї кмгдйі лаомгмв-
йаггя. 

Сщмгмглі гмпзрщ пндузсіфлзк є 
нзралля сулкуімлувалля могалів 
взкмлавфмї вйагз. У праоіи пзпрдкі 
гдоеавлмї кмлпроукуії жагайщлд кдоі-
влзурвм омжвзркмк пмуіуку взжлафа-
ймпя наоріилзк кдоівлзурвмк і вмлм 
впралмвйывайм уійі каибурлщмгм, ноз 
ущмку жапмбз взомблзурва буйз ла-
омглзк лагбалляк і кагомвзи пкйаг 
кдоівлзків нігнозєкпрв і гайужди см-
окувавпя фдодж наоріилі могалз. Су-
фаплі нігнозєкпрва жлатмгярщпя в 
оукат у нозварлзт вйаплзків, які 
езвурщ в пралі кмлкуодлрлмї бмомрщ-
бз жа нозбурмк, кмкнйдкплмгм омжвз-
рку гайужди, як пдгкдлрів дкмлмкіфлм-
гм бажзпу вмлз лд уявйяырщ. 

У узт укмват омйщ гайуждвзт кі-
ліпрдопрв, а рмку і Кабілдру Міліпроів 
жвдгдлі гм сулкуіи омжнмгійу быгед-
рлзт кмхрів, рмбрм, галі проукруоз 
взявйяырщпя мйігаотак лд нмроіблз-
кз. Тмку, гдоеава нмвзлла карз 
гдоеавлзи пдкрмо дкмлмкікз, як айщ-
рдоларзвлзи, якзк кає уноавйярз, 
айд в лзліхліт укмват, кмйз впі мп-
лмвлі смлгз віггалі мйігаотак, жом-
бзрз уд ноакрзфлм лдкмейзвм абм 
нмроіблм нмфзларз впд ж луйя. 

В ракмку взнагку кагомва нмйі-
рзка бугд жгіиплыварзпя у вігнмвіг-
лмпрі жі впралмвйдлзкз козрдоіякз. 

Сщмгмглі е сулкуімлайщлі кіліпрдоп-
рва іплуырщ в якмпрі мб‘єглалзт оаг 
кмонмоауіи номкзпймвмпрі – кдрайу-
огії, кахзлмбугувалля, тікії, ілхзт 
гайужди і пійщпщкмгм гмпнмгаопрва і 
номгмвмйщпрва, айд сілалпуырщпя жа 
гдоеавлзи оатулмк. Цди ед номудп 
пнмпрдоігаєрщпя і в ілхзт кіліпрдопр-
ват, нмв‘яжалзт ж длдогдрзфлзкз га-
йужякз, гд лакагаырщпя жбдодгрз нм-
гмбу кмкнйдкплмгм уноавйілля гайу-
жякз, в рми фап, кмйз нігнозєкпрва, 
цм втмгярщ гм лзт, є нозварлзкз. 
Міліпрдопрвм дкмлмкікз лакагаєрщпя 
цмпщ номглмжуварз в узт укмват, а 
кіліпрдопрвм сілалпів гійзрз кмхрз, 
які имку лд баеаырщ нйарзрз мйігао-
тз. Каорзла, пкаедкм, лд гуед нозє-
клзкз, мпкійщкз гдоеаві (лаомгу) 
уноавйярз ліфзк. 

Сдоимжлмы і акруайщлмы номбйд-
кмы є нзралля кмоунуії в могалат 
гдоеавлмї вйагз. Алайіж уієї номбйд-
кз ндодкмлує, цм вмла взоіхувала, 
айд лд в оупйі роагзуіилзт нігтмгів, 
які номнмвігуырщ прдедлля, гмлмпз і 
однодпії. Так пакм, лд гмнмкмгйм вз-
оіхзрз уы номбйдку лмвмпрвмодлд 
Науімлайщлд алрзкмоунуіилд быом. 
Зваеаыфз ла уд, нмроіблм взтмгзрз ж 
нозлузнів пмуіайщлмї пноякмвалмпрі 
гдоеавз, жа якзт впі гомкагялз гдо-
еавз є пмоарлзкакз в пніврвмофмпрі 
каибурлщмгм, ноауівлзкз гдоеавлмї 
пзпрдкз уноавйілля є вйаплзкакз 
агкіліпроарзвлмї одлрз, цм взлзкає 
жавгякз їт ілрдйдкру, номсдпімлайіж-
ку в ланзпаллі жакмлів і райалру 
уноавйілля, цм нозлмпзрщ вігкіллзи 
оджуйщрар. Тмку. вмлз каырщ ноавм 
мрозкуварз фапрзлу гмтмгу, цм вз-
лзкає віг нігвзцдлля дсдкрзвлмпрі 
сулкуімлувалля пзпрдкз лаомглмгм 
гмпнмгаопрва абм мкодкзт нігноз-
єкпрв у оджуйщрарі нозилярря ндвлзт 
жакмлмгавфзт іліуіарзв, нмпралмв 
уоягу, ілпроукрзвлзт і лмокарзвлзт 
кардоіайів, омжомбйдлзт в могалат 
гдоеавлмгм уноавйілля ж їт уфапры. 

Есдкрз, які жабджндфуырщпя ілрд-
йдкруайщлмы пкйагмвмы агкіліпроа-
рзвлзт ноауівлзків пзпрдкз гдоеав-
лмгм уноавйілля, які бдоурщ уфапрщ в 
омжомбуі гмкукдлрів, гмпзрщ йдгкм 
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омжоатмвуырщпя і, як ноавзйм, жавегз 
гмгаырщпя в якмпрі дкмлмкіфлмгм мб-
ґоулрувалля кмозплмпрі нозилярзт 
уоягмк абм Вдотмвлмы Рагмы Укоаї-
лз гмкукдлрів. Чапрзла ущмгм дсдкру 
нмвзлла йдгайщлм гіправарзпя уноав-
йілуяк, а лд рійщкз нігнозєкуяк, цм 
кмлмнмйіжувайз пщмгмглі гмтмгз віг 
взомблзурва в пвмїт оукат. Вмлз 
прозкуырщ жомпралля жаомбірлмї нйа-
рз омбірлзків ла вйаплзт нігнозєкп-
рват, цм взкйзкає пмуіайщлу ланоу-
едліпрщ в пупнійщпрві (вмлз номвмку-
ырщ в пупнійщпрві кмлсйікр і нмвзллі 
лдпрз нмкаоалля). Цд прал пноав, 
якзи пщмгмглі іплує в коаїлі, вдгд гм 
пкмомфдлля кунівдйщлмї пномкмелмп-
рі озлку, а віл жа жакмлакз дкмлмкіф-
лмї рдмоії взпрунає гмймвлзк сакрм-
омк омжвзрку пакмгм біжлдпу і жомп-
ралля имгм нозбурків. 

У лах фап лд гдоеава фз пупнійщ-
првм лагмомгеує гдоепйуебмвуя 
гдоеавлмы нодкієы, а нодгправлзкз 
біжлдпу нозикаырщ оіхдлля ном ―жам-
тмфдлля‖ гдоеавлзт пйуебмвуів та-
баоакз, в тмгі упродкйілщ гм гмпяг-
лдлля пвмїт пурм мпмбзпрзт ілрдодпів. 
Ддоеавлзи фзлмвлзк пйуезрщ пупні-
йщпрву, пупнійщпрвм гмвіозйм имку 
кммогзлуварз пвмы гіяйщліпрщ і пуп-
нійщпрвм нмвзллм гіглм муілыварз 
имгм ноауы. Кляжі, уаоі, кмомйі уілу-
вайз пвмїт нмкіфлзків у гдоеавлзт 
пноават, гаоував їк ждкдйщлі лагійз 
гйя гмгувалля, а пщмгмглі гдоепйуе-
бмвуяк лд гаырщ лавірщ кваорзо. Та-
кзи прал пноав нігозває пзпрдку 
гдоеавлмгм уноавйілля, взомбйяє в 
ліи укмвлзи одсйдкп ―пмбакз Павйм-
ва‖, жгіглм ж якзк кйієлрз пзпрдкз 
уноавйілля гійярщпя ла ―жлафуцзт‖ і 
―лджлафуцзт‖. Вігнмвіглм, пупнійщ-
лзи омжвзрмк мрозкує пвмє пнмрвм-
одлля віг пуб‘єкрзвлзт гіи фзлмвлз-
ків, жайуфдлзт в кмоунуіилі птдкз 
вжаєкмгії. Пігнозєкуяк взгіглзи 
ракзи прал пноав в пзпрдкі гдоеавлм-
гм уноавйілля, взгіглм нігрозкуварз 
в лаомгі гукку ном лікфдкліпрщ фз-
лмвлзків, розкарз лаомг в пвмїт ―пм-
ыжлзкат‖, цмб йдгхд номрзпрмярз 
гієвіи омбмрі гдоеавлзт пйуебмвуів ж 
ндодвіокз гіяйщлмпрі біжлдпу, якмку 

жа ракмї пзруауії йдгхд гуозрз і гоа-
буварз лаомг. 

Тмку, цмб гіглм нйарзрз пвмїк 
фзлмвлзкак, лаомг нмвзлдл мрозку-
варз нмвліпры віг нігнозєкуів нйару 
жа пвмы ноауы, рмгі і фзлмвлзк лд 
бугд боарз табаоі. Помнмлмвала пзп-
рдка прзкуйывалля ноауі фзлмвлзків 
гмкмоіллм жкілыє пралмвзцд. Чзлмв-
лзкз праырщ жауікавйдлзкз в нмхуку 
кйієлрів і уфапрі в омжомбуі лмокарз-
влм-ноавмвзт гмкукдлрів, цм нмйін-
хуырщ дсдкрзвліпрщ взкмозпралля 
одпуопів в уіймку і ла кіпуят, мпкійщ-
кз, жа пвмы омбмру вмлз мрозкуырщ 
взлагмомгу пдорзсікаракз, акуіякз 
абм мбйігауіякз, цм гаырщ їк ноавм 
ла мрозкалля ндвлмгм гмтмгу ноз 
одайіжауії номдкру, в омжомбуі якмгм 
вмлз боайз уфапрщ. 

Бджукмвлм, цм уд лмва пзпрдка 
мнйарз ноауі фзлмвлзків, яка взкага-
рзкд могаліжауіы пзпрдкз мбйіку ак-
уімлдоів в мпмбі гдоепйуебмвуів, 
вігнмвіглмгм нмгаркмвмгм мбйіку, айд 
уд і є оут вндодг, уд і є одсмокз, в 
рмку фзпйі в агкіліпроарзвліи ра в 
нмгаркмвіи псдоі. Ддоеава жгмгмк впд 
бійщхмы кіомы бугд віггаварз пвмї 
сулкуії гомкагялпщкзк могаліжауіяк, 
кіпудвзк могалак уноавйілля, які в 
кмлракрат кіе пмбмы взжлафарзкурщ 
пвмї вжаєкзлз і взоіхуварз нзралля 
омжвзрку рдозрмоіи. Оглзк ж рдтліф-
лзт оіхдлщ фзлмвлзущкмї рягалзлз і 
кмоунуії є првмодлля ілсмокауіилмї 
гдоеавлмї пзпрдкз, яка нмвзлла кіп-
рзрз впі вігнмвігі ла нзралля, цм 
уікавйярщ гомкагял. 

У лахіи коаїлі кмеліи ыозгзф-
ліи мпмбі і лавірщ гомкагялзлу лага-
лм ігдлрзсікауіилі кмгз, айд одєпр-
оауія їт, як ілсмокауіилзт мб‘єкрів 
гдоеавз лд вдгдрщпя, тмфа впі ндодг-
укмвз првмодлі. Сщмгмглі лдкзпйзкм 
вдпрз гмпнмгаопщкі віглмпзлз бдж 
кмкн‘ырдоа, рмку омжвзрмк ілсмока-
уіилмї пзпрдкз коаїлз – мглд іж гмйм-
влзт жавгалщ омжвзрку пзпрдкз гдо-
еавлмгм уноавйілля. Опщ фмку ноа-
взйм: взоіхзв прарз нігнозєкудк – 
мрозкаи ілсмокауіилзи кмг і лага-
ваи ілсмокауіы ном взкмозпралля 
лауімлайщлзт одпуопів – кає прарз 
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жакмлмк. А, ланозкйаг, ввдгдлля омж-
оатулків фдодж каоркз дйдкромллзт 
нйардеів жлікає номбйдку тмгілля 
гомхди ―фмолмї гмрівкз‖ оаж і лажав-
егз. 

В укмват могаліжауії дкмлмкіфлзт 
віглмпзл ла нозлузнат мбйіку длдо-
гдрзфлзт одпуопів гйя взнупку рмва-
оів і лагалля нмпйуг, які смокуырщ 
взроарлу бажу взомблзурва, гмпзрщ 
йдгкм ндодирз гм омжнмгійу узт од-
пуопів кіе уфаплзкакз їт пнмезвал-
ля: лапдйдлляк, нігнозєкпрвакз, рд-
озрмоіайщлзкз ра гдоеавлзкз 
мб‘єкракз бдж вдйзфджлмї аокії нмгар-
ківуів. Поз ущмку, віг пакзт гомка-
гял і нігнозєкуів бугд нмроіблм бдж-
жандодфлд взкмлалля і гмрозкалля 
жакмлів, а лд вмймгілля райалрмк вз-
оіхуварз пвмї нзралля в мбтіг їт гйя 
гмпяглдлля пвмїт кмозпйзвзт ілрд-
одпів, рмку кмлромйщлі сулкуії гдо-
еавз нмвзллі нмпзйзрзпя фдодж пзп-
рдку оіжлзт гомкагпщкзт могаліжауіи, 
і в ндоху фдогу – номспніймк. 

Впі жажлафдлі номудпз взкагаырщ 
нігвзцдлля якмпрі вкілля і номсдпі-
млайіжку уноавйілпщкмгм ндопмлайу, 
оіжкм жомпйм ілрдйдкруайщлд лавал-
раедлля, а имгм ілрдлпзвліпрщ внйз-
ваырщ ла жіо, кмжмк, нпзтіку, взкага-
ырщ пкмомфдлля омбмфмгм гля і жбі-

йщхдлля одждовів. Ілхзк апндкрмк, 
якзи вкажує ла лдмбтігліпрщ жбійщ-
хдлля уноавйілпщкзт проукруо, є 
омжвзрмк проукруо гомкагялпщкмгм 
пупнійщпрва, які впд в бійщхіи кіоі 
вкйыфаырщпя в номудпз одгуйывалля 
пупнійщлмгм езрря ла бійщх рмлкзт 
оівлят лапромикз. Цд взкйзкалм лд 
рійщкз ілрдодпакз кардоіайщлмгм нйа-
лу, а гутмвлзкз ілрдодпакз гомка-
гял, цм жабджндфуырщ їк ніжлалля 
пвіру в оіжлзт псдоат їт езррєвзт 
ілрдодпів. 

Тійщкз пнійщлм ж нодгправлзкакз 
гомкагпщкмпрі гдоеавлі проукруоз 
кмеурщ взоіхзрз номбйдкз, жа оату-
лмк якзт і йыгз кмеурщ одайіжуварз 
пвмї ілрдодпз. Нд пйіг жабуварз, цм 
гдоеавлі сулкуії ж фапмк нмвзллі 
ндодгарзпя гомкагпщкзк могаліжауі-
як, мглієы ж якзт є номспнійка. 
Агед в гдоеаві ж ігдмймгієы ноавм-
вмї, пмуіайщлмї, гдкмкоарзфлмї гдоеа-
вз бугурщ нігнозєкуі-могаліжармоз, 
які мрозкайз віг гомкагпщкзт одгім-
лайщлзт оаг, могалів кіпудвмгм пакм-
воягувалля птвайдлля пвмїт біжлдп-
номдкрів, які вігнмвігаырщ жа їт одайі-
жауіы, а уд, в пвмы фдогу, вдгд гм омж-
взрку рдозрмоіайщлмї гомкагз ра пд-
одгмвзца її номезвалля.      
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Сдогюк Н. А. Вгмпкмлайдлля пзпрдкз уноавйілля жгіглм взкмг пуфаплмгм 
гдоеавмрвмодлля 

Пмкажлзкмк взпмкмгм омжвзрку пупнійщпрва в гайужі уноавйілля гдоеавлмї пзп-
рдкз є нмоягмк смокувалля проукруо уноавйілля ра їт вігнмвігліпрщ сулкуімлайщлм-
прі жгіиплывалзк номудпак, оівдлщ жайуфдлля гм уфапрі в уноавйіллі гомкагпщкзт 
могаліжауіи, як пзпрдкз, цм мб‘єглує бійщхіпрщ гомкагял в оіжлзт ланояккат пупні-
йщлмгм гіяйщлмпрі, лдмбтіглзт гйя їт нмвлмуіллмгм омжвзрку ра пакмодайіжауії, оауім-
лайщлзи омжнмгій оджуйщрарів ноауі кіе упіка уфаплзкакз номудпу омжвзрку пупнійщ-
прва. 

В мплмві ігдмймгії пмуіайщлмї, ноавмвмї, гдкмкоарзфлмї гдоеавз як смокз іплу-
валля пупнійщпрва, фйдлз якмгм мб‘єглайзпя в ндвлу сулкуімлайщлу кмлпроукуіы, 
нмвзллі лайделзк фзлмк сулкуімлуварз првмодлі ндвлі проукруолі дйдкдлрз, цм 
жабджндфуырщ йыгяк їт бійщх дсдкрзвлу вжаєкмгіы ж нозомглзк і пмуіайщлзк пдод-
гмвзцдк, ліе якбз вмлз взкмлувайз ракі гії нммгзлуі. Тійщкз пнійщлм ж нодгправлз-
какз гомкагпщкмпрі гдоеавлі проукруоз кмеурщ взоіхзрз номбйдкз, жа оатулмк якзт 
і йыгз кмеурщ одайіжуварз пвмї ілрдодпз. 

Кйыфмві пймва: гомкагялпщкд пупнійщпрвм, ноавмва гдоеава, пмуіайщла гдоеава, 
лаомгмвйаггя, могалз уноавйілля. 

 

 

Сдогюк Н. А. Смвдохдлпрвмвалзд пзпрдкы уноавйдлзя в пммрвдрпрвзз п род-
бмвалзякз пмводкдллмгм нмпромдлзя гмпугаопрва 

Пмкажардйдк вшпмкмгм оажвзрзя мбцдпрва в мбйапрз уноавйдлзя гмпугаопрвдл-
лми пзпрдкш явйядрпя нмоягмк смокзомвалзя проукруо уноавйдлзя з зт пммрвдрпр-
взд сулкузмлайщлмпрз мпуцдпрвйядкшк номудппак, уомвдлщ нозвйдфдлзя к уфапрзы 
в уноавйдлзз мбцдпрвдллшт могалзжаузи, как пзпрдкш, мбчдгзляыцди бмйщхзлпрвм 
гоаегал в оажйзфлшт ланоавйдлзят мбцдпрвдллми гдярдйщлмпрз, лдмбтмгзкшт гйя 
зт нмйлмудллмгм оажвзрзя з пакмодайзжаузз, оаузмлайщлмд оапнодгдйдлзд оджуйщра-
рмв роуга кдегу впдкз уфапрлзкакз номудппа оажвзрзя мбцдпрва. 

В мплмвд згдмймгзз пмузайщлмгм, ноавмвмгм, гдкмкоарзфдпкмгм гмпугаопрва как 
смокш пуцдпрвмвалзя мбцдпрва, фйдлш кмрмомгм мбчдгзлзйзпщ в мнодгдйдллуы су-
лкузмлайщлуы кмлпроукузы, гмйелш лагйдеацзк мбоажмк сулкузмлзомварщ пмжга-
лш мнодгдйдллшд проукруолшд ъйдкдлрш, мбдпндфзваыцзд йыгяк зт бмйдд ъссдкрз-
влмд вжазкмгдипрвзд п нозомглми з пмузайщлми подгми, фдк дпйз бш млз вшнмйляйз 
ракзд гдипрвзя в мгзлмфку. Тмйщкм пмвкдпрлм п нодгправзрдйякз мбцдпрвдллмпрз 
гмпугаопрвдллшд проукруош кмгур одхзрщ номбйдкш, жа пфдр кмрмошт з йыгз кмгур 
одайзжмварщ пвмз злрдодпш. 

Кйюфдвыд пймва: гоаегалпкмд мбцдпрвм, ноавмвмд гмпугаопрвм, пмузайщлмд гм-
пугаопрвм, лаомгмвйапрзд, могалш уноавйдлзя. 

 

 

Serdiuk N. Improvement of the management system in accordance with the 
requirements of modern state-building 

An indicator of the high development of society in the field of governance of the 
state system is the order of formation of management structures and their compliance 
with the functionality of the processes carried out, the level of involvement in the 
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management of public organizations as a system that unites the majority of citizens in 
different areas of social activity necessary for their full development and self-realization, 
rational distribution of the results of work among all participants in the process of 
development of society. 

At the heart of the ideology of social, legal, democratic state as a form of existence of 
society, whose members have united in a certain functional structure, certain structured 
elements must be properly created to provide people with more effective interaction with 
the natural and social environment than if they performed such actions alone. Only 
together with representatives of state structures can solve the problems through which 
people can realize their interests. 

Key words: civil society, legal state, social state, people's power, administrative 
bodies. 

 


