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Бйагмнмйуффя ра прайзи омжвзрмк 
бугщ-якмї лауії жайдезрщ віг йыгпщ-
кмгм канірайу. Взоіхайщлу омйщ дсд-
крзвлмї пзпрдкз мпвірз у смокуваллі 
номгукалмї ра нмпйігмвлмї нмйірзкз в 
псдоі омжвзрку йыгпщкмгм канірайу 
нігрвдогеуырщ пймва ж гмнмвігі 1983 
о. Фдгдоайщлмї кмкіпії США ж якмпрі 
мпвірз «Науія ла кдеі озжзку. Ндмб-
тігліпрщ одсмокз мпвірз»: якбз вм-
омеа гдоеава лакагайапщ лав‘яжарз 
Акдозуі бджгаолу пзпрдку мпвірз, цм 
кз каєкм пщмгмглі, кз омжгйягайз б 
уд як акр віилз» [1, c. 5]. Опвіра є 
мглзк ж кйыфмвзт взгів ілвдпрзуіи в 
жагайщлзи гмбомбур лауії, взпмкзи 
оівдлщ езрря ра номувіралля гдоеа-
вз. Пмпрілгупроіайщлд пупнійщпрвм ра 
омжвзрмк ілсмокауіилм-
рдйдкмкулікауіилзт рдтлмймгіи ом-
бзрщ ілрдйдкруайщлу ноауы (яка лд-
кмейзва бдж жгмбурря вігнмвіглмгм 
мпвірлщмгм оівля) лаибійщх нозваб-
йзвмы у нмоівляллі ж ілхзкз взгакз 
омбір. На нмфарку іплувалля йыгпрва 
віилз вігбувайзпя ж кдрмы жатмнйдл-
ля жа ждкйі: трм бійщхд кав ждкйі, 
бійщхд пійщпщкмгмпнмгаопщкмгм взом-
блзурва, рми був жакмеліхзк ра уп-
ніхліхзк. Піпйя номкзпймвзт одвм-
йыуіи бмомрщба омжгмолуйапщ жа ілхі 

нозомглі одпуопз, жмкодка, длдогмлм-
пії: трм кає гмпрун гм длдогмлмпіїв – 
рми і кає ндохіпрщ в омжвзрку пвіру. 

На пуфаплмку драні пвір бмодрщпя 
жа кіжкз, ілрдйдкруайщлзи нмрдлуіай, 
лмвірлі рдтлмймгії. Суфапла мпвіра – 
уд пакмпріила смока пупнійщлмї 
ноакрзкз, мпмбйзва пмуіайщла ілсоа-
проукруоа, цм номлзжує впі ілхі пмуі-
айщлі псдоз, і рзк пакзк жабджндфує 
уійіпліпрщ пупнійщлмгм могаліжку. За-
гайщлзи євомндипщкзи вдкрмо омжвз-
рку мпвірлщмгм номудпу, ілрдгоауія в 
євомндипщкзи мпвірлщм-лаукмвзи 
номпріо взкагає віг Укоаїлз іпрмрлзт 
жкіл у пзпрдкі мпвірз – її роалпсмо-
кауії вігнмвіглм гм євомндипщкзт 
пралгаорів, нмхуку ра одайіжауії лм-
взт мпвірліт рдтлмймгіи, нігвзцдлля 
якмпрі мпвірз, аврмлмкіжауії ноавмвм-
гм прарупу жакйагів мпвірз. Обмв'яж-
кмвмы укмвмы гмпяглдлля упніту ла 
ущмку хйяту є лаявліпрщ дсдкрзвлм-
гм ноавмвмгм нмйя, бдж якмгм лдкме-
йзвм нмбугуварз омжвзлдлд пупнійщп-
рвм жлалщ. Є нмродба в ндодмпкзп-
йдллі ра у гйзбмкмку алайіжі багарщмт 
кмлуднруайщлзт жапаг номбйдк ноа-
вмвмгм одгуйывалля мпвірлщмї гіяйщ-
лмпрі, в рмку фзпйі і ыозгзфлмгм нм-
жзрзвіжку, якзи розвайзи фап був 
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гмкілуыфмы кардгмоієы ноавмомжу-
кілля. 

Пзраллякз рдмоії мпвірлщмгм ноа-
ва жаикайзпщ ракі вірфзжлялі ра жаоу-
біелі лаукмвуі як Б. І. Алгоупзхзл, 
В. В. Апратмв, Р. Г. Вайєєв, Г. О. Дм-
омтмва, О. Я. Каотур, С. В. Куомв, 
В. М. Сзозт, Н. І. Пігапмва, В. І. Шка-
руййа, Д. А. Ягмсаомв. 

Мдра праррі – ж'япувалля кіпуя 
мпвірлщмгм ноава в ноавмвіи пзпрдкі 
Укоаїлі ра ланоякків имгм омжвзрку. 

За оагялпщкзт фапів номбйдку 
ноавмвмгм одгуйывалля мпвірліт віг-
лмпзл гмпйігеувайз в оаккат нубйі-
флм-ноавмвмгм (агкіліпроарзвлм-
ноавмвмгм) одгуйывалля ж рмфкз жмоу 
гдоеавлмгм уноавйілля мпвірмы і 
нігнмоягкувалля жакйагів мпвірз мо-
галак гдоеавлмї вйагз ра могалак 
кіпудвмгм пакмвоягувалля. Помрягмк 
мпраллщмгм гдпярзйірря акудлр жкіп-
рзвпя у бік нозварлмноавмвмгм (уз-
війщлм-ноавмвмгм) одгуйывалля віг-
лмпзл у псдоі мпвірз: ж‘явзйзпя 
мкодкі праррі, жбіолзкз рдж, лавфайщлі 
нмпіблзкз, гзпдорауії ра лавірщ кмлм-
гоасії ж мпвірлщмгм ноава ж нозварлм-
ноавмвзк пноякувалляк. Сакмпріи-
ліпрщ, лджайделіпрщ, каилмву ра мога-
ліжауіилу аврмлмкіы, іліуіарзвліпрщ 
нозварлмгм езрря кмела жабджндфзрз 
йзхд жа укмвз взжлалля нозомглмгм, 
мб‘єкрзвлмгм, лаглмокарзвлмгм таоа-
крдоу пуб‘єкрзвлзт узвійщлзт ноав 
[2, c. 13], цм в нмвліи кіоі ракме 
номявйяєрщпя в псдоі мпвірз. 

Тдокіл «мпвірлє ноавм» акрзвлм 
жапрмпмвуєрщпя у кмві ндгагмгіфлмї ра 
ыозгзфлмї лаукз. Ражмк іж рзк, нмйі-
пдкалрзфліпрщ ущмгм нмлярря упкйаг-
лыє пзпрдклзи і уійдпноякмвалзи 
таоакрдо гмпйігедлля мпвірлщм-
ноавмвмї рдкарзкз, цм жкухує жвдо-
лурзпя гм мплмвлзт жкіпрмвлзт жла-
фдлщ ущмгм рдокіла. В йірдоаруоі имгм 
везрм у багарщмт омжукіллят, а пакд 
мпвірлє ноавм як: а) кмкнйдкпла га-
йужщ ноава; б) лмокарзвлм-ноавмвзи 
капзв (мпвірлє жакмлмгавпрвм); в) 
дйдкдлр пзпрдкз кмлпрзрууіилзт ноав 
і пвмбмг, у рмку фзпйі дйдкдлр пзпрд-
кз кіелаомглзт пралгаорів ноав і 
пвмбмг (ноавм ла мпвіру); г) дйдкдлр 

мпвірліт ноав уфаплзків мпвірліт віг-
лмпзл; ґ) лавфайщла гзпузнйіла; 
г) акруайщлзи ланояк рдмодрзкм-
ноавмвзт, пмуіайщлм-ноавмвзт і гайу-
ждвзт ыозгзфлзт лаукмвзт гмпйі-
гедлщ; д) дйдкдлр (прмомла) пзпрдкз 
мпвірз в уіймку [3, п. 22; 4, п. 6]. 
В. І. Шкаруййа взмкодкйыє ракі вае-
йзві смокз іплувалля мпвірлщмгм ноа-
ва: 1) мб‘єкрзвлд явзцд – пукунліпрщ 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, цм одгу-
йыырщ віглмпзлз у псдоі мпвірз, рмбрм 
мпвірлє жакмлмгавпрвм; 2) пукунліпрщ 
лмок ноава, ноавзй нмвдгілкз, цм 
кіпрярщпя в лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрат, рмбрм гайужщ жакмлмгавпрва; 
3) пзпрдка ноавмвіглмхдлщ у псдоі 
мпвірз, абм одайщлі віглмпзлз кмлкод-
рлзт йыгди, уодгуйщмвалі лмокакз 
ноава; 4) ноавмпвігмкіпрщ, абм уявйдл-
ля йыгди ном мпвірлє жакмлмгавпрвм, 
лауку мпвірлщмгм ноава; 5) уявйдлля 
йыгди ном пноавдгйзвіпрщ пупнійщлзт 
віглмпзл у псдоі мпвірз; 6) прал пвм-
бмгз йыгзлз в пзпрдкі мпвірз; 7) ла-
вфайщла гзпузнйіла; 8) нозомглд і 
лдвігфуеувалд пуб‘єкрзвлд ноавм йы-
гзлз ла мпвіру [5, п. 2]. 

Позилявхз укмвліпрщ і нмхзод-
ліпрщ ракмгм нмлярря як «мпвірлє ноа-
вм» гйя ж‘япувалля кіпуя, вігвдгдлмгм 
имку в ноавмвіи пзпрдкі Укоаїлз, 
жунзлзкмпя ла ракзт лаибійщх нм-
хзодлзт омжукіллят мпвірлщмгм ноа-
ва: 1) як лавфайщлмї гзпузнйілз, 
2) як ыозгзфлмї лаукз, 3) як гайужі 
жакмлмгавпрва ра 4) як гайужі ноава. 

І. Опвірлє ноавм кмела омжгйяга-
рз як лавфайщлу гзпузнйілу [6, 
п. 50–54]. На еайщ, рака лавфайщла 
гзпузнйіла лд є нмхзодлмы в укоаї-
лпщкзт жакйагат взцмї мпвірз, айд її 
жажвзфаи взкйагаырщ пругдлрак   
ноавмвзт і ндгагмгіфлзт пндуіайщлмп-
рди у коаїлат Затіглмї Євомнз ра 
CША. Опвірлє ноавм кмед бурз км-
озплзк гйя апніоалрів як 
мбмв‘яжкмвзи дйдкдлр ніггмрмвкз 
взкйагафів жакйагів взцмї мпвірз; 
пругдлрів-ыозпрів; пругдлрів, які ла-
вфаырщпя у ндгагмгіфлзт взхат;   
мпіб, кмроі каырщ взцу мпвіру ра  
номтмгярщ ніггмрмвку у псдоі уноав-
йілля жакйагмк мпвірз. Мдрмы лавфа-
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йщлмгм куопу «Опвірлє ноавм» є 
мжлаимкйдлля пругдлрів іж бажмвзкз 
нмляррякз ра кардгмоіякз мпвірлщмгм 
ноава, ж мплмвлзкз нмймедллякз 
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва Укоаїлз ра 
кіелаомглм-ноавмвзкз пралгаоракз 
одгуйывалля мпвірліт віглмпзл. 

Вваеаєкм жа гмуійщлд номалайі-
жуварз жкіпр лавфайщлмї гзпузнйілз 
ра кмйм взпвірйывалзт нзралщ ж мпві-
рлщмгм ноава в Укоаїлі ра США. У 
кмлпндкрі йдкуіи ж мпвірлщмгм ноава 
жа жагайщлмы одгакуієы В. В. Апратм-
ва жаномнмлмвалм гдв‘ярщ рдк, жмкод-
ка: нмлярря, нодгкдр і кдрмг мпвір-
лщмгм ноава; пзпрдка мпвірз в Укоаї-
лі; гедодйа мпвірлщмгм ноава; кіела-
омглм-ноавмві пралгаорз у псдоі 
мпвірз, вномвагедлля в Укоаїлі нм-
ймедлщ Бмймлпщкмї гдкйаоауії; уфап-
лзкз мпвірліт віглмпзл і їт ноавмвзи 
праруп; ноавмві мплмвз дкмлмкіфлзт 
віглмпзл в мпвірліи псдоі; ноавмвзи 
праруп взцмгм лавфайщлмгм жакйагу; 
ноавмвд одгуйывалля ілрдйдкруайщлмї 
вйаплмпрі ра іллмвауіилмї гіяйщлмпрі 
взцмгм лавфайщлмгм жакйагу; мплмвз 
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва жаоубіелзт 
коаїл [4]. Р. Г. Вайєєв у нігоуфлзку ж 
мпвірлщмгм ноава Укоаїлз взжлафає 
пік ракзт рдк: мпвіра як пмуіайщлзи 
ілпрзрур, ноавм ла мпвіру ра имгм га-
оалрії; нмлярря, нодгкдр і кдрмг мпві-
рлщмгм ноава; пзпрдка, проукруоа 
мпвірз Укоаїлз ра праруп мплмвлзт 
пуб‘єкрів мпвірліт ноавмвіглмпзл; 
гдоеавла нмйірзка в гайужі мпвірз, її 
ілпроукдлрз, гдоеавлм-гомкагпщкд 
уноавйілля мпвірмы; лмокарзвлм-
ноавмвд одгуйывалля номудгуоз жмв-
ліхлщмгм лджайделмгм муілывалля 
лавфайщлзт гмпяглдлщ і ноавмвіглм-
пзлз ж нозимку гм лавфайщлмгм жа-
кйагу; лмокарзвлм-ноавмвд одгуйы-
валля лавфайщлм-взтмвлмгм номудпу 
ра ндгагмгіфлзт віглмпзл; жапагз ноа-
вмвмгм одгуйывалля кмкірмолзт ноа-
вмвіглмпзл, пукіелзт іж ндгагмгіфлз-
кз ноавмвіглмпзлакз ра пугмвд вз-
оіхдлля пнмоів [7]. 

Опвірлє ноавм в США мтмнйыє 
хзохд кмйм нзралщ, є жкіпрмвліхзк. 
Пігоуфлзк ж мпвірлщмгм ноава, ніггм-
рмвйдлзи аврмопщкзк кмйдкрзвмк у 

2004 о. гйя вфзрдйів, уноавйілуів, 
барщків і гірди, кіпрзрщ ракі омжгійз: 
впрун гм жакйагу мпвірз і взбіо хкм-
йз; акагдкіфлі пнмоз, цм прмпуырщпя 
пругдлрів; сдгдоайщлі жакмлз ра жа-
кмлз храру ном жатзпр пругдлрів іж 
сіжзфлзкз вагакз; мпвіра гйя омжу-
кмвм вігпрайзт мпіб; мпвірлі нмпйугз 
гйя пругдлрів іж сіжзфлзкз вагакз; 
агкіліпроарзвла ра пугмва смокз 
взоіхдлля пнмоів цмгм мпвірз омжу-
кмвм вігпрайзт мпіб; ноавзйа нмвдгі-
лкз пругдлрів; гзпузнйілаолі палкуії 
прмпмвлм пругдлрів; гзпузнйілаолі 
номудгуоз; лаокмрзкз, жбомя ра нмйі-
рзка «луйщмвмї рдонзкмпрі» (нмйірз-
ка емопркзт жатмгів); Чдрвдора нмн-
оавка гм Кмлпрзрууії: мбхук ра 
аодхр; кмлромйщ цмгм лдгмнуцдлля 
лапзйщпрва у хкмйі; Пдоха нмноавка 
гм Кмлпрзрууії: ноавм ла пвмбмгу 
пймва; одйігія ра хкмйа; гомкагялпщкі 
ноава ра гзпкозкілауія; мпмбмва 
пноава пругдлра; узвійщлі ноавмнм-
оухдлля (гдйікрз); вігвігувалля 
хкмйз ра лавфалля вгмка; пнморзвлі 
жалярря; нзралля мпмбмвмгм пкйагу 
жакйагу мпвірз [8]. У нігоуфлзку 
«Поавм в кмйдгеі ра улівдопзрдрі», 
ніггмрмвйдлмку жа іліуіарзвмы Акд-
озкалпщкмї апмуіауії ыозпрів у 
2010 о., взпвірйдлм ракі рдкз: гедод-
йа ноава ра ноавмві нозлузнз; ыоз-
гзфлі смокз, нодрдлжії і жандодфдлля; 
уноавйілля ілпрзрууієы; ноаудвйах-
рувалля; взкйагафі; віглмпзлз кіе 
пругдлракз ра жакйагмк мпвірз; ноава 
пругдлрів і гзпкозкілауія; сілалпмва 
гмнмкмга; жймфзлз, вфзлдлі пругдл-
рмк; жалярря нмжа жакйагмк мпвірз; 
кіелаомглзи мбкіл пругдлракз ра 
номгоакз; ілрдолдр, гзпралуіила мпві-
ра ра млйаил пмуіайщлі кдодеі; одфмві 
ноава ла каилм жакйагу мпвірз; ном-
бйдкз ыозгзфлмї фдплмпрі жакйагу 
мпвірз; жанмбіелі жатмгз; номвдгдлля 
омжпйігувалщ жакйагакз мпвірз; 
ыозпкмлпуйщр і пугмві пнмоз; ндодга-
фа озжзків: вігхкмгувалля; вігкмва 
віг ноава взкмгз ра проатувалля [9]. 

Вігкілліпрщ жкіпру лавфайщлмї 
гзпузнйілз «Опвірлє ноавм» в укоаї-
лпщкзт ра акдозкалпщкзт жакйагат 
мпвірз є мфдвзглмы, цм кмела нмяп-
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лзрз гвмка нозфзлакз. Пм-ндохд, 
мпвірлє ноавм в Укоаїлі є кмкнйдкп-
лмы гайужжы жакмлмгавпрва; кмела 
гайужщ кіпрзрщ лмокз, цм ноякм абм 
мнмпдодгкмвалм прмпуырщпя псдоз 
мпвірз. Укоаїлпщка ра акдозкалпщка 
пзпрдкз ноава вігоіжляырщпя, ндох жа 
впд, фдодж лайделіпрщ узт коаїл гм 
оіжлзт ноавмвзт пікди: Укоаїла – 
нодгправлзк гоунз коаїл омкалм-
гдокалпщкмї пзпрдкз ноава, Снмйуфд-
лі Шрарз – алгйм-акдозкалпщкмї. Пм-
гоугд, у США лабагарм оаліхд упві-
гмкзйз лдмбтігліпрщ смокувалля 
ноавмвмї кмкндрдлрлмпрі кдоівлзка 
жакйагу мпвірз. У Снмйуфдлзт Шра-
рат мпвірлє ноавм як гайужщ жлалщ 
бійщхд омжвзлурм, а кмйм ноавмвзт 
нзралщ, якзкз жаикаырщпя ыозпрз ра 
агкіліпроармоз жакйагів мпвірз, є хз-
охзк віг рмгм, цм номнмлуырщ ла-
вфайщлі номгоакз укоаїлпщкзт жакйа-
гів взцмї мпвірз. На лаху гукку, 
лдмбтіглм акрзвлм лапйігуварз нозк-
йаг коаїлз, яка вваеаєрщпя пвірмвзк 
вжіоудк гдкмкоарії і жатзпру ноав 
йыгзлз, йігдомк іж лагалля нмпйуг 
взцмї мпвірз, ра омжхзозрз жкіпр 
гзпузнйілз «Опвірлє ноавм», лапак-
ндодг хйятмк гмнмвлдлля нозварлм-
ноавмвзкз рдкакз. 

ІІ. Опвірлє ноавм псмокуваймпя 
як ыозгзфла лаука, рмбрм як гайужщ 
жлалщ. Як вігмкм, рдмоієы гдоеавз і 
ноава ланоаущмвалм раку пзпрдку 
ыозгзфлзт лаук: жагайщлм-рдмодрзфлі 
ыозгзфлі лаукз (рдмоія гдоеавз, 
рдмоія ноава, сіймпмсія ноава), гайу-
ждві ыозгзфлі лаукз (узвійщлд ноавм, 
агкіліпроарзвлд ноавм, козкілайщлд 
ноавм, роугмвд ноавм, ілсмокауіилд 
ноавм, мпвірлє ноавм рмцм), мбпйугм-
вуыфі ыозгзфлі лаукз (пугмва прарз-
прзка, пугмва кдгзузла, пугмва нпз-
тіароія рмцм). 

ІІІ. Опвірлє ноавм кмела омжгйя-
гарз як гайужщ жакмлмгавпрва, як нм-
жзрзвлд мпвірлє ноавм, рмбрм пукун-
ліпрщ лмокарзвлм-ноавмвзт акрів, які 
одгуйыырщ мпвірлі віглмпзлз (рі, цм 
взлзкаырщ у номудпі взтмвалля і 
лавфалля кіе мпмбакз, які лавфаырщ-
пя, і ндгагмгіфлзкз ноауівлзкакз, 
жакйагмк мпвірз, агкіліпроауієы), ра 

кмкнйдкплі віглмпзлз, цм водгуйщм-
валі лмокакз ноава ла кдеі мпвірлщм-
гм ра ілхзт гайужди ноава. 

Доуга гоуна віглмпзл кає пйуе-
бмвзи, жабджндфувайщлзи таоакрдо і, в 
пвмы фдогу, нмгійяєрщпя ла роз взгз: 
1) рі, цм ндодгуырщ мпвірлік; 2) рі, 
цм іплуырщ мглмфаплм ж лзкз; 3) рі, 
цм взрікаырщ ж мпвірліт ноавмвіглм-
пзл [10, п. 215–216]. У псдоі мпвірз 
Укоаїлз вед нозилярм жлафлу кійщ-
кіпрщ лмокарзвлм-ноавмвзт акрів оіж-
лмгм оівля, які каырщ єгзлу кдру – 
жабджндфзрз якіплд ноавмвд одгуйы-
валля мпвірлщмї гайужі. Вваеаєкм, цм 
ла пщмгмглі вед сакрзфлм псмокмва-
лм лмву пакмпріилу гайужщ жакмлмгав-
прва, якд нмвзллм взвдпрз мпвірлы 
гайужщ ла лмвзи взцзи оівдлщ і жа-
бджндфзрз одайіжауіы жагдкйаомвалм-
гм нозлузну ноімозрдрлмпрі омжвзрку 
пзпрдкз вірфзжлялмї мпвірз. 

Сзпрдка жакмлів і нігжакмллзт 
лмокарзвлм-ноавмвзт акрів є пкйаг-
лмы ра жанйуралмы, ла еайщ, нмпріилм 
влмпярщпя жкілз і гмнмвлдлля гм ла-
явлзт акрів, влапйігмк фмгм роанйя-
ырщпя влуроіхлі номрзоіффя (кмйіжії) 
кіе лзкз, пзпрдка нігжакмллзт акрів 
є жалагрм гіндоромсмвалмы ра лднм-
пйігмвлмы; кмела нмкірзрз гдкйаоа-
рзвліпрщ лмок, лд нігкоінйдлзт ноа-
вмвзкз кдталіжкакз одайіжауії; лаяв-
лі ракме номгайзлз, рмбрм вігпурлі 
ноавмві лмокз, якзт нмродбує ноак-
рзка. У уіймку пзпрдка мпвірлщмгм 
жакмлмгавпрва пкйагаєрщпя іж пукун-
лмпрі жакмлів і нозилярзт ла їт мплм-
ві нігжакмллзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів. У фзпйдллмку капзві ракзт 
акрів укмвлм кмела взмкодкзрз пнд-
уіайщлі (номсійщлі) лмокз, рмбрм 
жакмлз, нозилярі гйя одгуйывалля 
віглмпзл, цм взлзкаырщ взкйыфлм у 
псдоі мпвірз (ланозкйаг, жакмлз 
Укоаїлз «Пом мпвіру», «Пом гмхкі-
йщлу мпвіру», «Пом жагайщлу пдодглы 
мпвіру», «Пом нмжахкійщлу мпвіру», 
«Пом взцу мпвіру») ра кіегайуждві 
(лдномсійщлі) лмокз, рмбрм жакмлз, 
які кіпрярщ мкодкі нмймедлля, цм 
одгуйыырщ віглмпзлз у псдоі мпвірз. 
Опвірлє ноавм мтмнйыє гедодйа, які 
гіырщ лд рійщкз ла рдозрмоії мкодкмї 
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гдоеавз (влуроіхлє абм лауімлайщлд 
жакмлмгавпрвм), айд и кіелаомглм-
ноавмві гедодйа (кіелаомглд жакм-
лмгавпрвм). 

Міелаомглзи кмкнмлдлр прмпу-
єрщпя, в ндоху фдогу, номбйдк, 
нмв‘яжалзт іж взжлалляк ілмждклзт 
гмкукдлрів ном мпвіру ра/абм квайі-
сікауіы в Укоаїлі ра взжлалляк віг-
нмвіглзт укоаїлпщкзт гмкукдлрів жа 
кмогмлмк; нзраллякз кмвлмї нмйірз-
кз у вжаєкмгії іж жакйагакз мпвірз 
оіжлзт коаїл; укмвакз лавфалля ілм-
ждклзт пругдлрів і пругдлрпщкзкз 
мбкілакз, кіелаомглмы акодгзрауі-
єы мпвірліт номгоак. Сйіг вжярз гм 
увагз ракме нзралля номсдпіилзт 
пралгаорів оаккмвзт квайісікауіи, 
нозилярзт у оіжлзт одгімлат пвіру 
(European Credit Transfer and Accu-
mulation System – ECTS, Credit Ac-
cumulation and Transfer Scheme – 
CATS, University Mobility in Asia and 
Pacific – UMAP).  

Наявліпрщ вдйзкмї кійщкмпрі лмо-
карзвлм-ноавмвзт акрів жукмвйыє 
акруайщліпрщ жавгалля цмгм пзпрдка-
рзжауії жакмлмгавпрва у псдоі мпвірз. 
Сзпрдкарзжауія пноякмвала ла взяв-
йдлля номрзоіф у жкіпрі ноавмвзт 
лмок, номгайзл у ноаві, жапраоійзт 
лмок. Піг фап омбмрз ж унмоягкувал-
ля ра вгмпкмлайдлля жакмлмгавпрва 
ном мпвіру ваорм воатуварз жагайщлі 
рдлгдлуії вгмпкмлайдлля лауімлайщ-
лмгм жакмлмгавпрва ра взоіхзрз, 
якзи пакд іж вігмкзт рдмоії ноава 
взгів пзпрдкарзжауії (ілкмонмоауія, 
кмлпмйігауія, кмгзсікауія) бугд лаи-
йінхзк гйя мпвірлщмї псдоз. Пом-
бйдкз, пнозфзлдлі лдпзпрдкарзжмва-
лзк таоакрдомк мпвірлщмгм жакмлм-
гавпрва, гавлм нозвдораырщ увагу 
омпіипщкзт вфдлзт, які мбпрмыырщ 
лдмбтігліпрщ нозилярря Кмгдкпу ном 
мпвіру. За алаймгієы іж Фоалуієы, гд 
жаномвагедлм ракзи кмгдкп [11], гмп-
йіглзущка гоуна, првмодла ноз Кмкі-
рдрі Рагз Фдгдоауії ж лаукз, куйщру-
оз, мпвірз ра дкмймгії, омжомбзйа Оп-
лмвлі нмймедлля Кмлуднуії Кмгдкпу 
Рмпіипщкмї Фдгдоауії ном мпвіру. Піж-
ліхд нмймедлля Кмлуднуії буйм ода-
йіжмвалм у номдкрі жагайщлмї фапрзлз 

Кмгдкпу РФ ном мпвіру [12]. Цікавзк 
і нмкажмвзк гйя нмпроагялпщкмї роа-
гзуії є сакр, цм омбмру ж ніггмрмвкз 
номдкру Кмгдкпу РФ ном мпвіру в 
нмгайщхмку буйм жгмолурм, а жакмлм-
гавдущ жагмвмйщлзвпя роагзуіилзк 
влдпдлляк жкіл і гмнмвлдлщ гм гіы-
фмгм жакмлмгавпрва ном мпвіру. На 
нмпроагялпщкмку номпрмоі нозкйагмк 
взкмозпралля пакд кмгзсікауії як 
пнмпмбу пзпрдкарзжауії жакмлмгавпрва 
є Опвірліи кмгдкп Рдпнубйікз Бійм-
оупщ віг 13.01.2011 о. № 243-З [13], 
якзи мтмнйыє хзомкд кмйм пупнійщ-
лзт віглмпзл, цм взлзкаырщ ла впіт 
оівлят мпвірз, ра кіпрзрщ 295 прарди, і 
Кмгдкп ном мпвіру Рдпнубйікз Ммй-
гмва [14], якзи пкйагаєрщпя жі 157 
прарди. Сйіг ракме жгагарз Ммгдйщ-
лзи мпвірліи кмгдкп гйя гдоеав-
уфаплзущ СНД, нозилярзи ла 27-ку 
жапігаллі Міенаойакдлрпщкмї Апакб-
йдї гдоеав-уфаплзущ СНД (нмпралмва 
віг 16.11.2006 о. № 27-12) [15]. 

Кмгзсікауія є смокмы лмокмр-
вмофмпрі, яка ндодгбафає првмодлля 
лмвмгм, вгмпкмлайдлмгм, мб‘єглалмгм 
жагайщлзк нодгкдрмк ноавмвмгм од-
гуйывалля, лмокарзвлм-ноавмвмгм 
акра ла мплмві праозт лмокарзвлзт 
акрів хйятмк фапркмвмї абм жлафлмї 
жкілз їтлщмгм жкіпру (упулдлля губ-
йывалля, омжбіелмпрди ра пундодфлм-
прди, їт ужгмгедлля, жанмвлдлля ном-
гайзл, жвійщлдлля віг жапраоійзт і 
лддсдкрзвлзт лмок, ланоауывалля 
лмвзт). Нд кмела нмгмгзрзпя іж жа-
кйзкакз гдякзт укоаїлпщкзт аврмоів 
гм ніггмрмвкз ра нозилярря Кмгдкпу 
Укоаїлз ном мпвіру абм Опвірлщмгм 
кмгдкпу, якзи був бз ндодвалраедлзк 
і лагкіоу гдрайіжмвалзк, мпкійщкз уди 
жакмл кає прмпуварзпя впіт пдкрмоів 
мпвірз. За пймвакз Н. С. Кужлєумвмї, 
лапрайа днмта «кмгдкпмкалії», 
ж‘явйяырщпя фзпйдллі номнмжзуії прм-
пмвлм нозилярря «кважікмгдкпів»: 
длдогдрзфлмгм, ілсмокауіилмгм, ілвд-
прзуіилмгм, іллмвауіилмгм, балківпщ-
кмгм ра іл. [16, c. 14]. Сроардгія одсм-
окувалля пзпрдкз мпвірз нмвзлла 
вігнмвігарз лд рійщкз пщмгмгдллзк, 
айд і гмвгмпромкмвзк взкмгак пупні-
йщпрва, цм жакмлмкіолм взкагає і 
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кмлуднруайщлмгм млмвйдлля пзпрдкз 
мпвірлщмгм жакмлмгавпрва. Вігпурліпрщ 
ла пуфаплмку драні гайуждвмгм кмгдк-
пу в псдоі мпвірз лд є ндоднмлмы у 
омжвзрку жакмлмгавпрва ном мпвіру, 
якд кмед вгмпкмлайыварзпя гвмка 
хйятакз: жа гмнмкмгмы влдпдлля 
жкіл і гмнмвлдлщ гм гіыфзт лмокарз-
влм-ноавмвзт акрів, а ракме фдодж 
нозилярря лмвзт акрів. Наявліпрщ 
лдцмгавлм нозилярмгм Закмлу Укоа-
їлз віг 5 вдодпля 2017 омку «Пом 
мпвіру» нозжвмгзрщ гм взплмвку, цм 
ла лаибйзефд каибурлє нзралля гм-
уійщлмпрі/кмейзвмпрі првмодлля 
мпвірлщмгм кмгдкпу жайзхзрщпя йзхд 
ла оівлі гмкрозлайщлзт гзпкупіи, а 
лд ноакрзфлмї одайіжауії. 

ІV. Ддякі аврмоз омжукіырщ мпві-
рлє ноавм як гайужщ ноава. У фзпйі 
нозбіфлзків уієї рдмоії лаибійщх ак-
рзвлзк жаоубіелзк лаукмвудк є 
В. М. Сзозт, ла гукку якмгм, мпвірлє 
ноавм є пакмпріилмы гайужжы ноава. 
Нмвармопщкзи нігтіг ущмгм аврмоа 
кає номяв у смокуйываллі ра пномбі 
мбґоулрувалля оягу ігди і взплмвків 
іж сулгакдлрайщлзт номбйдк пзпрд-
карзжауії мпвірлщмгм ноава. Наукм-
вдущ жмпдодгеує увагу ла таоакрдозп-
рзуі мпвірліт віглмпзл, які пралмв-
йярщ мплмву нодгкдра ноавмвмгм од-
гуйывалля мпвірлщмгм ноава, гмпйі-
геує кмкнйдкплі ілпрзрурз вігнмвіг-
лмї гайужі ноава, взкйагає кмлуднру-
айщлі мплмвз проукруоз і жкіпру   
Кмгдкпу РФ ном мпвіру. На гукку 
В. М. Сзозт, мпвірлі віглмпзлз мглм-
оіглі ра є «мплмвмы, ягомк» [10, 
c. 93] нодгкдра ноавмвмгм одгуйы-
валля гайужі мпвірлщмгм ноава, яка 
кає лд рійщкз вйаплзи мозгілайщлзи 
нодгкдр, айд и вмймгіє ілхзкз лдмб-
тіглзкз мжлакакз гайужі ноава (пнд-
узсіфлзи кдрмг, мпмбйзвзи кдталіжк 
ноавмвмгм одгуйывалля, ноавмві од-
езкз і лабіо ноавмвзт ілпрзрурів). 

Сдодг укоаїлпщкзт ыозпрів ракме 
є нозбіфлзкз мпвірлщмгм ноава як 
пакмпріилмї гайужі ноава. На гукку 
Т. Г. Кмое-Ікаєвмї, мпвірлє ноавм – 
уд гайужщ ноава, пзпрдка ноавмвзт 
лмок, цм одгуйыырщ віглмпзлз прм-

пмвлм могаліжауії ра жгіиплдлля мпві-
рлщмгм номудпу кіе: 

– пуб‘єкракз мпвірлщмї гіяйщлмпрі 
оіжлзт гдоеав цмгм взжлалля оіжлзт 
ілпрзрурів мпвірз; 

– могалакз гдоеавлмї вйагз і 
пуб‘єкракз мпвірлщмї гіяйщлмпрі (цм-
гм првмодлля, уноавйілля, йіудлжу-
валля, ардпрауії, акодгзрауії, кардоіа-
йщлмгм ра сілалпмвмгм жабджндфдлля 
гіяйщлмпрі рмцм); 

– мпвірлщмы упралмвмы і пнмез-
вафакз мпвірліт нмпйуг (уфлякз, ба-
рщкакз, пупнійщпрвмк) [17, c. 453]. 

Іж нмжзуієы прмпмвлм лаявлмпрі 
ракмї гайужі ноава як мпвірлє ноавм 
(абм ілмгі – «мпвірялпщкд ноавм») лд 
кмела нмгмгзрзпя, якцм гмрозкува-
рзпя кйапзфлмгм нігтмгу, жгіглм ж 
якзк гайужщ ноава є пакмпріилзк 
пзпрдклзк урвмодлляк, цм коік кйа-
пзсікауіилзт нігправ – нодгкдра ра 
кдрмгу ноавмвмгм одгуйывалля – 
таоакрдозжуєрщпя і оягмк гмгаркмвзт 
нмкажлзків, жмкодка лаявліпры пнд-
узсіфлзт гедодй, сулкуіи, влуроіх-
лщмї проукруоз, кдталіжку одгуйы-
валля, ноавмвзт одезків, нмляріилм-
гм анаоару, нозлузнів, кмкбілауія 
якзт гйя кмелмї іж гайужди ноава є 
улікайщлмы. 

Наибійщх нмпйігмвлзи козрзк 
кмлуднуії мпвірлщмгм ноава як пакмп-
ріилмї гайужі ноава – Є. О. Суталмв, 
якзи вваеає «мпвірлє ноавм» укмв-
лзк нмлярряк, ніг якзк лапноавгі 
каєрщпя ла уважі жакмлмгавпрвм ном 
мпвіру – капзв лмокарзвлзт акрів 
кмкнйдкплмгм таоакрдоу, айд ж мфдвз-
глм гмкілуыфмы агкіліпроарзвлм-
ноавмвмы нозомгмы [18, c. 66–74]. 

Сйіг нмгмгзрзпя ж нмжзуієы 
В. О. Бмляк, жгіглм ж якмы ла пуфап-
лмку драні мпвірлє ноавм псмокува-
ймпя як гайужщ жакмлмгавпрва, номрд 
лд як гайужщ ноава. Гайужщ ноава см-
окуєрщпя мб‘єкрзвлм, вігнмвіглм гм 
упрайдлзт пупнійщлзт віглмпзл, а 
гайужщ жакмлмгавпрва првмоыєрщпя в 
оджуйщрарі уійдпноякмвалмї гіяйщлмп-
рі унмвлмваедлзт пуб‘єкрів і рмку 
кає пуб‘єкрзвлзи таоакрдо… Рмжбіе-
ліпрщ гайужі мпвірялпщкмгм ноава ра 
гайужі мпвірялпщкмгм жакмлмгавпрва лд 
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взкйыфає в ндопндкрзві нмжзрзвлмї 
рдлгдлуії гм їт вігнмвіглмпрі, «взоів-
лывалля» [19, c. 39]. 

Бійщх кмодкрлмы лажвмы гйя 
мпвірлщмгм ноава є, ла лаху гукку, лд 
«гайужщ ноава», а «кмкнйдкплд ноавм-
вд урвмодлля», лмокз якмгм одгуйы-
ырщ оіжлмкалірлі віглмпзлз: цмгм 
уноавйілля жакйагмк мпвірз і кмлром-
йы жа якіпры мпвірліт нмпйуг (агкілі-
проарзвлд ноавм), цмгм пряглдлля 
нмгарків ра жбмоів (сілалпмвд ноавм), 
цмгм укйагалля гмгмвмоів і мсмок-
йдлля віглмпзл ілрдйдкруайщлмї вйа-
плмпрі (узвійщлд ноавм), цмгм ноз-
илярря ла омбмру ра жвійщлдлля ндга-
гмгіфлзт ноауівлзків (роугмвд ноа-
вм), цмгм ноауыыфзт ндлпімлдоів і 
барщків, які ндодбуваырщ у вігнупруі 
нм гмгйягу жа гірщкз (ноавм пмуіайщ-
лмгм жабджндфдлля), цмгм вфзлдлля 
жймфзлів уфаплзкакз лавфайщлм-
взтмвлмгм номудпу (козкілайщлд 
ноавм) рмцм. 

Пмйіпдкалрзфлд нмлярря "мпвірлє 
ноавм" кмед везварзпщ в якмпрі ла-
вфайщлмї гзпузнйілз, ыозгзфлмї лау-
кз абм гайужі жакмлмгавпрва, айд лд-
кає гмпрарліт нігправ гйя рвдогедл-
ля ном рд, цм псмокувайапщ рака га-
йужщ ноава. Дйя ущмгм мпвірлє ноавм 
лд вмймгіє лайделзкз мжлакакз, жмк-
одка пндузсіфлзк нодгкдрмк, кдрм-
гмк ноавмвмгм одгуйывалля ра нозл-
узнакз. Опвірлє ноавм є кмкнйдкп-
лзк ноавмвзк урвмодлляк, цм нмєг-
лує лмокз агкіліпроарзвлмгм, сілал-
пмвмгм, узвійщлмгм, роугмвмгм ра ла-
вірщ козкілайщлмгм ноава. Щмгм ом-
жукілля мпвірлщмгм ноава як гайужі 
жакмлмгавпрва, рм лдгмуійщлзк є км-
гзсікауія мжлафдлмї псдоз. Вігпур-
ліпрщ гайуждвмгм кмгдкпу лд є ндод-
нмлмы ла хйяту омжвзрку жакмлмгав-
рпва у смокі влдпдлля жкіл і гмнмв-
лдлщ гм гіыфзт лмокарзвлм-ноавмвзт 
акрів абм фдодж нозилярря лмвзт. 
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Давзгмва Н. О. Суфаплі родлгз омжвзрку мпвірльмгм ноава 

У праррі алайіжуырщпя оіжлі нігтмгз гм омжукілля мпвірлщмгм ноава: 1) як лавфа-
йщлмї гзпузнйілз, 2) як ыозгзфлмї лаукз, 3) як гайужі жакмлмгавпрва ра 4) як гайужі 
ноава. З мглмгм бмку, пзпрдка ноава є гмвмйі праймы, ндодвіодлмы фапмк кмлпроукуі-
єы, яку лд родба тамрзфлм гмнмвлыварз лмвзкз дйдкдлракз. З ілхмгм бмку, уд лд 
ндодхкмгеає смокуваллы лмвзт гайужди жакмлмгавпрва, ланозкйаг, мпвірлщмгм жакм-
лмгавпрва. 

Кйюфмві пймва: мпвірлє ноавм, гайужщ ноава, гайужщ жакмлмгавпрва, лавфайщла гз-
пузнйіла, ыозгзфла лаука. 

 

 

Давыгмва Н. А. Смводкдллыд родлгы оажвзрзя мбоажмвардйьлмгм ноава 

В прарщд алайзжзоуырпя оажлшд нмгтмгш к нмлзкаы мбоажмвардйщлмгм ноава: 
1) как уфдблая гзпузнйзла, 2) как ыозгзфдпкая лаука, 3) как мроапйщ жакмлмгардйщп-
рва, 4) как мроапйщ ноава. С мглми прмомлш, пзпрдка ноава явйядрпя гмпрармфлм пра-
бзйщлми, номвдодллми водкдлдк кмлпроукузди, кмрмоуы лд пйдгудр тамрзфдпкз гмнм-
влярщ лмвшкз ъйдкдлракз. С гоугми прмомлш, ърм лд ноднярпрвудр смокзомвалзы 
лмвшт мроапйди жакмлмгардйщпрва, ланозкдо, мбоажмвардйщлмгм жакмлмгардйщпрва.  
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Кйюфдвыд пймва: мбоажмвардйщлмд ноавм, мроапйщ ноава, мроапйщ жакмлмгардйщп-
рва, уфдблая гзпузнйзла, ыозгзфдпкая лаука. 

 

 

Davydova N. Modern trends in the development of education law 

The article analyzes different approaches to the understanding of education law: 1) as 
an academic discipline, 2) as legal science, 3) as a branch of legislation, 4) as a branch of 
law. On the one hand, the system of law is a stable and conservative construct that has 
been developed to its present state over long period of time: it resists random addition of 
new elements. On the other hand, it can still evolve and develop new branches, for 
example of educational legislation. 

Key words: educational law, branch of law, branch of legislation, academic discipline, 
legal science. 


