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Мдгзузла є бійьх ліе пмуіайьлм 

фуурйзвмю псдомю пупкнійьлзт віг-
лмпзл. Вмла рмокаєрьпя сакрзфлм 
впіт: віг гірди гм мпіб нмтзймгм віку. 
А віграк омйь ра жлафдлля гдоеавлмї 
нмйірзкз у уіи псдоі, жлафуціпрь 
ноавмвмгм жабджндфдлля могаліжауії 
мтмомлз гомкагял пуррєвм жомпра-
юрь. Вмглмфап каєкм кмлпраруварз 
лдмбтігліпрь ілрдлпзсікауії лаукмвзт 
гмпйігедль, кдрмю якзт кає прарз 
омжомбка рдмодрзкм-ноавмвзт ра га-
йуждвзт кмгдйди юозгзфлмгм жабдж-
ндфдлля ндвлзт ланояків кдгзфлмї 
гіяйьлмпрі. Загаймк ед вкажалі жу-
пзййя нмвзллі бурз пноякмвалі ла 
лайделд пуномвмгедлля кдгзфлмї 
одсмокз, цм гдкійька омків рмку 
праорувайа в Укоаїлі.  

Оглзк іж ваейзвзт дйдкдлрів 
жакмлмгавфмгм жабджндфдлля кдгзф-
лмї одсмокз прайм нозилярря Закм-
лу Укоаїлз  віг 19 емврля 2017 омку 
№ 2168-VIII «Пом гдоеавлі сілал-
пмві гаоалрії кдгзфлмгм мбпйугмву-
валля лапдйдлля». Пдодгмвпік, цм 
лмвмгм нозвліп взцдлажвалзи лмо-
карзвлм-ноавмвзи акр у пноаву аг-
кіліпроарзвлм-ноавмвмгм ра сілалпм-
вмгм жабджндфдлля мтмомлз жгмомв’я 

жагаймк ра ндовзллмї кдгзфлмї гм-
нмкмгз жмкодка? Такзт лмвауіи є 
фзкайм, вкаедкм кйюфмві ж лзт: 

1) номгоака гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдл-
ля (номгоака кдгзфлзт гаоалріи) - 
номгоака, цм взжлафає ндодйік ра 
мбпяг кдгзфлзт нмпйуг (вкйюфаюфз 
кдгзфлі взомбз) ра йікаопькзт жапм-
бів, нмвлу мнйару лагалля якзт на-
уієлрак гдоеава гаоалрує жа оатулмк 
кмхрів Ддоеавлмгм бюгедру Укоаї-
лз жгіглм ж раозсмк, гйя номсійак-
рзкз, гіаглмпрзкз, йікувалля ра ода-
бійірауії у жв’яжку ж твмомбакз, роа-
вкакз, мроуєллякз і нармймгіфлзкз 
пралакз, а ракме у жв’яжку ж вагірліп-
рю ра нмймгакз; 

2) лагавафі кдгзфлзт нмпйуг - 
жакйагз мтмомлз жгмомв’я упіт смок 
вйаплмпрі ра сіжзфлі мпмбз - нігноз-
єкуі, які мгдоеайз йіудлжію ла ном-
вагедлля гмпнмгаопькмї гіяйьлмпрі ж 
кдгзфлмї ноакрзкз ра укйайз гмгмвіо 
ном кдгзфлд мбпйугмвувалля лапд-
йдлля ж гмймвлзкз омжнмояглзкакз 
бюгедрлзт кмхрів; 

3) вігнмвіглм гм уьмгм Закмлу 
гдоеава гаоалрує нмвлу мнйару жгіг-
лм ж раозсмк жа оатулмк кмхрів 
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Ддоеавлмгм бюгедру Укоаїлз ла-
галля гомкагялак лдмбтіглзт їк 
кдгзфлзт нмпйуг ра йікаопькзт жапм-
бів, цм ндодгбафдлі номгоакмю кд-
гзфлзт гаоалріи [1, п. 158-159]. 

Мз лд нмвзллі жабуварз ном 
кмлпрзрууіилу лмоку, кмроа взжла-
фає лаху гдоеаву як пмуіайьлу, гд-
кмкоарзфлу ра ноавмву. Рмжбугмва в 
Укоаїлі гдкмкоарзфлмї, ноавмвмї, 
пмуіайьлм моієлрмвалмї гдоеавз 
мбукмвйююрь лдмбтігліпрь бійьх 
нзйьлмї увагз гм номбйдк жабджнд-
фдлля ра одайіжауії ноав, пвмбмг ра 
жакмллзт ілрдодпів гдоеавз. Ндмб-
тіглм нмгмгзрзпь: псмокуйьмвалі 
пвмгм фапу лмвармопькі нмжзуії 
В.Б.Авдо’ялмва прмпмвлм жкілз наоа-
гзгкз гіяйьлмпрі гдоеавз – в мплмві 
кає прарз йюгзла, її ілрдодпз, і, як 
лапйігмк ракмгм бафдлля – смоку-
валля йюгзлмудлрозпрпькмї ігдмймгії 
гіяйьлмпрі гдоеавз, жгіглм ж якмю 
гдоеава нмвзлла, укмвлм каеуфз 
«пйуезрз» ілрдодпак гомкагял, жа-

м-
ку взнагку кз жкмедкм гіиплм нз-
харзпь рзк, як в Укоаїлі жабджндфу-
єрьпя одайіжауія кйюфмвзт ноав йю-
гзлз. На пьмгмглі е, ноз вномва-
гедллі у езрря кдгзфлмї одсмокз 
кз каєкм уійу лзжку номбйдк, лдвз-
оіхдліпрь якзт мбукмвйює лдмбтіг-
ліпрь нмхуку агдкварлзт кдталіжків, 
в рмку фзпйі і хйятмк жгіиплдлля 
лаукмвзт гмпйігедль.   

Акудлруєкм увагу ла пйухлмпрі 
номнмжзуії С. Г. Срдудлка прмпмвлм 
рмгм, цм «жагаймк ед одсмокувалля 
псдоз мтмомлз жгмомв’я кає іліуію-
варз бійьх акрзвлзи омжвзрмк кдгз-
флмгм ноава, - лмвмгм ноавмвмгм 
урвмодлля, цм мб’єкрзвлм нодрдлгує 
ла праруп пакмпріилмї гайужі ноава. 
Ваейзвм упвігмкзрз, цм уд 
мб’єкрзвлзи номудп, ноз якмку кд-
гзфлд ноавм жгарлд прарз нмкіфлз-
кмк одсмокармоів мтмомлз жгмомв’я, 
їт рдмодрзкм-кдрмгмймгіфлзк ра 
ноакрзфлзк ілпроукдлраоієк гйя 
номвагедлля лмвауіи. На лахд нд-
одкмлалля, рмгі і пруніль йдгірзклм-
прі одсмок бугд пуррєвм взцмю» [3, 
п. 60]. У уіи фапрзлі ваейзвм гмйу-

фарз юозпрів, які пндуіайіжуюрьпя ла 
нзраллят ноавмвмгм одгуйювалля 
кдгзфлмї гіяйьлмпрі гм мноауювалля 
номбйдк могаліжауії мтмомлз жгм-
омв’я. Вмлз каюрь бурз ла нмфарку 
одсмокармопькмгм хйяту. У уьмку 
пдлпі гіиплм, кдгзфла одсмока ра 
кдгзфлд ноавм жбагафуварзкурь мгзл 
мглмгм.  

Взмкодкйююрьпя гва ваейзвзт 
соагкдлра ноавмвмгм жабджндфдлля 
кдгзфлмї одсмокз: 1) жаномвагедл-
ля мбмв’яжкмвмгм кдгзфлмгм проату-
валля, ном цм акрзвлм гмвмоярь са-
тівуі; 2) іліуіювалля, улмокувалля 
ра гмрозкалля кдгзфлзт пралгаорів. 
Срмпмвлм ндохмгм ваейзвм вкажарз 
лапрунлд. Кдоуюфзпь рією мбправз-
лмю, цм жа ужагайьлдлзкз нмкажлз-
какз  нозбйзжлм 70 % науієлрів нм-
взллі мрозкуварз кдгзфлу гмнмкмгу 
пакд ла ндовзлліи йалуі, вкаедкм, 
цм ноз номвагедллі кдгзфлмї одсм-
окз нзралля нйарлмпрі / бджмнйар-
лмпрі її лагалля є вкоаи ваейзвзк ра 
пмуіайьлм фурйзвзк. У жв’яжку ж узк, 
пьмгмглі укоаїлпькі ноавлзкз ра са-
тівуі мтмомлз жгмомв’я гзпкуруюрь 
цмгм гмуійьлмпрі (лдгмуійьлмпрі) 
вномвагедлля мбмв’яжкмвмгм кдгзф-
лмгм проатувалля в Укоаїлі. Загаюфз 
жагайьлзи рмл нмгайьхзт аогукдл-
рів, жажлафаєкм, цм айьрдоларзвз 
мбмв’яжкмвмку кдгзфлмку проату-
валлю в Укоаїлі лдкає. Щмб нмйін-
хзрз пзруауію, яка пкйайапь у вір-
фзжляліи мтмомлі жгмомв’я, нмроіблм 
хукарз хйят взоіхдлля лагайьлзт 
номбйдк.  

Пом цм игдрьпя? Зажлафдла ном-
бйдка ндодгупік ноавмва і йзхд нм-
рік  – сілалпмва, могаліжауіила, нпз-
тмймгіфла. Ігдрьпя ном рд, цм 
мбмв’яжкмвд кдгзфлд проатувалля 
жгарлд пуррєвм жкілзрз могаліжауію 
мтмомлз жгмомв’я в Укоаїлі ра кме-
йзвмпрі гйя одайіжауії ноав науієлрів. 
Дйя лаукмвзт гмпйігедль мбмв’яж-
кмвд ра гмбомвійьлд кдгзфлд проату-
валля є ндопндкрзвлзкз ланояккмк, 
мпкійькз мбмв’яжкмвд цд лд жаномва-
гедлм в Укоаїлі (а мред, віг лаукмв-
уів багарм в фмку жайдезрь кмгдйь, 
яку  у нігпукку бугд нозилярм), а 
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гмбомвійьлд, тмфа і сулкуімлує, ном-
рд кає фзкайм лдвзоіхдлзт номбйдк. 
Ваорм нмгмгзрзпь іж гуккмю В.Ю. 
Срдудлкм, яка жажлафає, цм 
мбмв’яжкмвзи – уд ікндоарзвлзи. 
Тмбрм, гмвмояфз ном мбм-в’яжкмвд 
кдгзфлд проатувалля, омжукіюфз, цм 
ндохд пймвм у галмку рдокілі є вз-
жлафайьлзк, пкдомвуюфзк, гмтмгзкм 
взплмвку: гдоеава нмвзлла првмозрз 
укмвз гйя мрозкалля проатмвмгм 
нмйіпу кмелзк гомкагялзлмк. 
Обмв’яжкмвд – уд жлафлмю кіомю 
мбмв’яжмк гдоеавз, сакрзфлм у лдї 
лдкає ілхмгм взбмоу, пакд рмку кз 
гмвмозкм ном ндодваелм нубйіфлм-
ноавмвзи таоакрдо одгуйювалля га-
лмгм взгу проатувалля [4, п. 163]. 

Тдндо ном гоугд – кдгзфлі прал-
гаорз. Елузкймндгзфла йірдоаруоа 
кіпрзрь ракі взжлафдлля: пралгаорз-
жауія – уд номудп упралмвйдлля ра 
жапрмпувалля пралгаорів, рмбрм пуку-
нлмпрі лмокарзвлм-рдтліфлзт гмку-
кдлрів, цм одгйакдлруюрь кмкнйдкп 
лмок, ноавзй, взкмг гм мб’єкра прал-
гаорзжауії ра жарвдогеуюрьпя кмкнд-

 
На лаху гукку, у жагайьлмрдмод-

рзфлмку омжукіллі ніг пралгаорзжа-
уією лдмбтіглм омжукірз номудп 
првмодлля, нозилярря (жарвдогедл-
ля) ндвлзт ноавзй, лмок, драймлів, 
пралгаорів, які, у пвмю фдогу, лагайі 
взжлафаюрь нмпйігмвліпрь жгіиплдлля 
ндвлзт номудгуо (номудпів, гіи) лд-
жайделм віг пуб’єкрів їт взкмлалля. 
Акудлруєкм мпмбйзву увагу ла гвмт 
нозлузнмвзт апндкрат: 

нозилярря фз жарвдогедлля пра-
лгаорів. Вмлз жайделм віг мб’єкрів 
пралгаорзжауії ра псдоз їт взкмозп-
ралля кмеурь нозикарзпь як кмйдгі-
айьлзк могалмк, рак і мглммпмбмвм 
жарвдогеуварзпь; 

 гмрозкалля пралгаорів лд жайд-
езрь віг пуб’єкрів взкмлалля вігнм-
віглзт номудгуо, номудпів фз гіи. В 
уьмку оажі каєкм впіт пуб’єкрів, ла 
якзт нмхзоюєрьпя кдоівлзи внйзв 
могалів (мпіб), кмроі нозиляйз (жа-
рвдогзйз) пралгаорз. 

Взтмгяфз іж уьмгм взжлафдлля, 
ваорм жаномнмлуварз нмлярря «кдгз-

флі пралгаорз», агед віг фіркмгм ом-
жукілля взжлафдлля рмгм фз ілхмгм 
явзца (нодгкдра рмцм) прає бійьх 
фіркзк упвігмкйдлля пурлмпрі ра 
нозжлафдлля.  

Помнмлуєкм ракд взжлафдлля: 
кдгзфлі пралгаорз – уд омжомбйдлі 
кмкндрдлрлзк могалмк, нозилярі фз 
жарвдогедлі у впралмвйдлмку жакм-
лмгавпрвмк нмоягку ноавзйа лагал-
ля кдгзфлзт нмпйуг, могаліжауії ра 
уноавйілля мтмомлмю жгмомв’я, жгіи-
плдлля гмнмкіелзт жатмгів, пноякм-
валзт ла жабджндфдлля кдгзфлмї гм-
нмкмгз, кдрмю якзт є жабджндфдлля 
ноав, пвмбмг і жакмллзт ілрдодпів 
науієлрів ра мб’єкрзвіжауія йікувайь-
лм-гіаглмпрзфлмгм номудпу.  

Уоатмвуюфз жагайьлмрдмодрзфлд 
омжукілля пралгаорзжауії ра пралгао-
рів, ваейзвзк взгаєрьпя алайіж кд-
гзфлзт пралгаорів ж нмжзуіи ноавм-
взт мплмв їт омжомбйдлля ра нозил-
ярря (жарвдогедлля). 

Сакд в укмват  пуфаплмгм одсм-
окувалля кдгзфлмї гайужі номбйдка-
рзка кдгзфлзт пралгаорів є гуед 
акруайьлмю, мпкійькз їт жаномва-
гедлля гіиплм нмвзллм пнозярз 
впралмвйдллю ндвлмгм ноавмвмгм 
наозрдру кіе йікаоякз ра науієлра-
кз. Сйіг нмгмгзрзпь ж гуккмю 
М. Кмвайдвпькмгм, кмрози првдо-
геує, цм «ноавмва нозомга номсд-
піилзт пралгаорів кдгзфлмї гіяйьлм-
прі є гмпзрь пкйаглмю, пкйаглзк є і 
взжлафдлля кде, в оаккат якзт км-
ейзвм ра лдмбтіглм жапрмпмвуварз 
галі пралгаорз ноз омжгйягі пугакз 
пноав ном узвійьлм-ноавмву вігнмві-
гайьліпрь жа жанмгіялля хкмгз езр-
рю ра жгмомв’ю науієлра» [6., п. 24]. 
Сакд рмку, алайіжуюфз уд нзралля, 
лдмбтіглм взтмгзрз і ла юозгзфлу 
пзйу кдгзфлзт пралгаорів ра кмейз-
віпрь взкмозпралля їт у гмкажмвіи 
бажі. Взоіхдлля уьмгм жавгалля пур-
рєвм пномпрзрь омжгйяг ра 
мб’єкрзвіжує взоіхдлля «кдгзфлзт 
пноав», мплмву якзт пкйагаюрь ном-
бйдклі нзралля лагалля кдгзфлмї 
гмнмкмгз. 

Кйюфмвд нзралля, цм нмродбує 
взоіхдлля – трм пакд нмвзлдл омж-
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омбйярз кдгзфлі пралгаорз. Алайіж 
іплуюфзт рмфмк жмоу лаукмвуів, фзл-
лмгм жакмлмгавпрва і ноакрзкз жаоу-
біелзт коаїл гмжвмйзв взмкодкзрз 
лаибійьх рзнмві ваоіалрз. Згіглм ж 
лзкз пуб’єкракз омжомбйдлля кдгз-
флзт пралгаорів кмеурь бурз: 

а) жагайьлмгдоеавлі проукруоз 
пралгаорзжауії, які омжомбйяюрь лм-
окарзвз, ноавзйа, драймлз гм бійь-
хмпрі рдтлмймгіи, номудпів, номуд-
гуо, нмпйуг рмцм (в Укоаїлі уди мо-
гал лажзваєрьпя Ддоепнмезвпралга-
ормк); 

б) кдгзфлі проукруоз пзпрдкз 
удлроайьлмгм могалу взкмлавфмї 
вйагз, цм жгіиплює гдоеавлд одгу-
йювалля у псдоі мтмомлз жгмомв’я (в 
Укоаїлі – уд Міліпрдопрвм мтмомлз 
жгмомв’я Укоаїлз); 

в) мкодкі йікувайьлм-
номсійакрзфлі жакйагз ж кдрмю їт 
врійдлля у езрря ла кйіліфлзт бажат 
взкйюфлм узт жакйагів; 

г) лаукмві могаліжауії, кмроі сі-
лалпуюрьпя гдоеавмю і є лджайде-
лзкз віг удлроайьлмгм могалу взкм-
лавфмї вйагз, якзи жгіиплює гдоеа-
влд одгуйювалля у псдоі мтмомлз 
жгмомв’я (в Укоаїлі – уд Науімлайь-
ла акагдкія кдгзфлзт лаук); 

г) номсдпімлайьлі кдгзфлі апмуі-
ауії ра ілхі номсдпіилі гомкагпькі 
могаліжауії. 

Помнмлуєкм взмкодкзрз ракі 
взкмгз гм кдгзфлзт пралгаорів: 

Помжмоіпрь ра вігкозріпрь омжом-
бкз. Цд якоаж і гмпягаєрьпя гмроз-
калляк номудгуоз омжомбйдлля кд-
гзфлзт пралгаорів.  

Обмв’яжкмвіпрь їт жапрмпувалля. 
Ця взкмга прзкуйюварзкд кдоівлз-
ків мтмомлз жгмомв’я ра ноакрзкую-
фзт йікаоів упвігмкйдлм правзрзпь 
гм могаліжауії лагалля кдгзфлмї гм-
нмкмгз ра йікувалля жа пралгаоракз. 
Вмглмфап вваеаю жа лдмбтіглд лагм-
ймпзрз: пралгаорз взжлафаюрь йзхд 
кйюфмві, кагіпроайьлі гії, номудгуоз, 
рдтлмймгії. Впі гдрайі (якцм ракзи 
рдокіл гмуійьлзи у кдгзфліи ноак-
рзуі) лд кмеурь бурз номнзпалі, ра 
уд і лд нмроіблм гйя йікувалля, пка-
еікм, ндвлмї твмомбз.  

Бажувалля ла нозлузнат гмкажм-
вмї кдгзузлз. Об’єкрзвлм кмела 
гмкажарз, цм жапрмпувалля пакд узт 
пралгаорів коацд гйя кмлкодрлмї 
пзруауії (жатвмоювалля, науієлра), 
ліе жапрмпувалля ілхзт, фз лд жапрм-
пувалля ліякзт.  

Філалпмва мб’єкрзвліпрь. Бджу-
кмвлм, оджуйьрарз йікувалля нмрдл-
уіилм бугурь коацзкз, кмйз жапрм-
пмвуварз гйя гіаглмпрзкз 
кмкн’юрдолзи рмкмгоас ра гйя йіку-
валля лаигмомефі ноднаоарз ж нмка-
жалзт гйя узт жатвмоюваль. Айд ж 
нмжзуіи агкіліпроарзвлм-ноавмвмгм 
жабджндфдлля гдоеавлмгм одгуйю-
валля у псдоі мтмомлз жгмомв’я вао-
рм номглмжуварз, цм цд гмвгм у км-
еліи укоаїлпькіи оаимлліи фз пійь-
пькіи йікаолі лд бугд кмкн’юрдолмгм 
рмкмгоаса, і гдоеава лд в жкмжі бдж-
кмхрмвлм жабджндфзрз впіт гмомгзкз 
ра дсдкрзвлзкз йікакз. Тур якоаж і 
гіє нозлузн пмуіайьлмї пноавдгйзвм-
прі: ж рмфкз жмоу гдоеавлмї нмйірзкз 
коацд впік гомкагялак лагаварз 
кілікук гмпрунлзт ра дсдкрзвлзт 
кдгзфлзт нмпйуг, аліе гдякзк гом-
кагялак какпзкук.  

Чіркіпрь ра жомжукійіпрь. Лікао, 
гіаглмпруюфз ру фз ілху нармймгію, 
нмвзлдл омжукірз, цм і як имку род-
ба жомбзрз у ріи фз ілхіи пзруауії 
вігнмвіглм гм взкмг кдгзфлмгм прал-
гаору. 

Пдвла пвмбмга гіи кдгзфлмгм 
ноауівлзка. Бдж лдї рде лдкмейзвм. 
Айд в оажі ндвлмгм вігтмгу віг кдгз-
флмгм пралгаору йікао нмвзлдл бугд 
аогукдлрмвалм нмяплзрз, фмку пакд 
віл жгіиплзв рі фз ілхі жатмгз. Опкі-
йькз мгла и ра пака твмомба кмед 
номрікарз нм-оіжлмку у оіжлзт твм-
озт, рм рака взкмга є акруайьлмю.  

Вігнмвігліпрь оівлю йікувайьлм-
номсійакрзфлмгм жакйагу ра имгм 
мплацдллю.  

На жавдохдлля вкаедкм лапрун-
лд. Є лзжка лдвзоіхдлзт рмдодрзкм-
кдрмйммгіфлзт ра ноакрзфлзт кдгз-
км-ноавмвзт нзраль. Сдодг лзт - 
номбйдкарзка гдоеавлзт гаоалріи 
кдгзфлмгм мбпйугмвувалля лапдйдл-
ля (номгоака кдгзфлзт гаоалріи). 
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Помпрзи нмвдотмвзи алайіж галмї 
лмокз пвігфзрь ном ндвлу кіоу лд-
пнівнагілля ракмгм омгу гаоалріи іж 
номгдкйаомвалзкз Кмлпрзрууією 
Укоаїлз гаоалріякз бджмнйарлмї кд-
гзфлмї гмнмкмгз. Тмбрм кз бафзкм, 
цм мнйару лагалля науієлрак кдгз-
флмї гмнмкмгз в гдоеавлзт і кмку-
лайьлзт йікувайьлм-номсійакрзф-
лзтупралмват гдоеава гаоалрує лд у 
нмвлмку мбпяжі. Лзхд у кдеат ном-
гоакз гдоеавлзт гаоалріи кдгзфлмгм 
мбпйугмвувалля лапдйдлля. Айд га-

ваирд жагакмпь нзралляк: фз є ла-
пноавгі кдгзфла гмнмкмга бджмнйар-
лмю? І фзкмед вмла вжагайі ракмю 
бурз? Агед ндвлі одпуопз (сілалпм-
ві, могаліжауіилі, кагомві, кмкулайьлі 
рмцм) жавегз взроафаюрьпя ла ла-
галля кдгзфлмї гмнмкмгз. Тмку, ла 
ндодкмлалля аврмоа, ракмгм омгу 
пзруауію «гйутмгм жакмвфувалля» 
вкажалмї номбйдкз нмроіблм кілярз. 
І уьмку кає пнозярз акрзвла лаукм-
ва дкпндорла гзпкупія.  
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