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Дзлакіфлі номудпз пуфаплмгм пу-
пнійьлм-нмйірзфлмгм омжвзрку взка-
гаюрь хвзгкмгм і вфаплмгм одагувал-
ля ноавмвмї лаукз ла взкйзкз фапу 
гйя дсдкрзвлмгм жабджндфдлля жакм-
лмгавфмї гіяйьлмпрі і ноавмжапрмпу-
валля. Дм фзпйа ракзт лаукмвзт   
омжомбмк лайдезрь кмлмгоасія 
Н. В. Бмфаомвмї «Кмлпрзрууімлайіжа-
уія ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в укм-
ват ілсмокауіилмгм пупнійьпрва і 
дкмлмкікз жлаль». Акруайьліпрь рдкз 
кмлмгоасіфлмгм гмпйігедлля мбукм-
вйдла рзк, цм пуфаплі кмлпрзрууії 
гіюрь в лмвзт пмуіайьлзт укмват, 
гдрдокілмвалзт ілсмокарзжауією, 
кмкн’юрд-озжауією і ндодтмгмк гм 
взпмкмрдтлмймгіфлзт взомблзурв. 
Коік рмгм, таоакрдолмю озпмю пуфап-
лмгм ноавмвмгм омжвзрку є кмлпрзру-
уімлайіжауія ноавмвзт пзпрдк. Пмрод-
ба в кмлпрзрууімлайіжауії гдрдокілм-
вала лдмбтігліпрю жабджндфдлля єг-

лмпрі ноавмвмгм одгуйювалля і прабі-
йьлмпрі ноавмвмї пзпрдкз. Кмлпрзру-
уімлайіжауія ндодгбафає лапзфдліпрь 
кмлпрзрууіилзкз лмокакз ра нозл-
узнакз упіт псдо пмуіайьлм-
ноавмвмгм бурря пупнійьпрва. Супні-
йьлі номудпз, пвмєю фдогмю, внйзва-
юрь ла таоакрдо і жкіпр кмлпрзрууіи-
лзт лмок, пнозяюрь омжхзодллю 
кмйа мб’єкрів  кмлпрзрууіилмгм одгу-
йювалля. Як жажлафає аврмо кмлмг-
оасії, рак праймпя ж ілрдйдкруайьлмю 
вйапліпрю, яка ла рйі омжвзрку лау-
кмвм-рдтліфлмгм номгодпу і нігвз-
цдлля її пмуіайьлмї сулкуії, як сак-
рмоу прзкуйювалля і мтмомлз од-
жуйьрарів рвмофмї гіяйьлмпрі, жлаихйа 
вігмбоаедлля в лмокат кмлпрзрууіи.   

У одудлжмваліи кмлмгоасії унд-
охд у вірфзжлялмку ноавмжлавпрві 
жомбйдла пномба і, ла лах нмгйяг, 
гмпзрь вгайа, номалайіжуварз номудпз 
кмлпрзрууімлайіжауії  ноава ілрдйдк-
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руайьлмї вйаплмпрі, якд є віглмплм 
кмймгзк ноавмвзк ілпрзрурмк, цм 
проіккм омжвзваєрьпя в укмват гзгі-
райіжауії пупнійьпрва і нозпкмодлмгм 
рдтлмймгіфлмгм омжвзрку. Тодба віра-
рз жвдолдлля аврмоа гм ракмї номбйд-
карзкз, мпкійькз в укоаїлпькіи лаууі 
кмлпрзрууіилмгм ноава нмкірлм віг-
фуваєрьпя боак омбір, які б гмпйігеу-
вайз внйзв кмлпрзрууіи і мпмбйзвмпрі 
кмлпрзрууіилмгм одгуйювалля у рак 
жвалу кібдо-днмту, кмйз  дкмлмкіфлі і 
рдтлмймгіфлі ндодрвмодлля пуфаплмпрі 
гмнмвлююрьпя омжвзркмк ноав йю-
гзлз, гдкмкоарзжауією ноавмвмї гдо-
еавз,  а йюгзла-рвмодуь нмпрає у 
удлроі пуфаплмї номгоакз омжвзрку. 
Кодарзвліпрь і жгібліпрь гм рвмофмпрі 
внйзваюрь ла ноавмвзи праруп мпмбз 
в кмлрдкпрі имгм омжхзодлля, роалп-
смокауії ра вгмпкмлайдлля і 
мб’єкрзвлм  нмродбуюрь кмлпрзрууіи-
лмгм жабджндфдлля. 

Ммлмгоасія проукруолм пкйага-
єрьпя ж роьмт омжгійів, в якзт омжгйя-
лурі  рдмодрзкм-ноавмві мплмвз кмл-
прзрууіилмгм ноава ла  ілрдйдкруайь-
лу вйапліпрь, кмлпрзрууімлайіжауія 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в лауімла-
йьлзт ноавмвзт пзпрдкат ра кмлпрз-
рууіилм-номудпуайьлд жабджндфдлля 
ноава йюгзлз ла оджуйьрарз рвмофмї 
гіяйьлмпрі ра ілрдйдкруайьлу вйап-
ліпрь.  Сдодг гмпйіглзуькзт жавгаль 
буйз нмправйдлі ракі ваейзві ном-
бйдкз, як взжлафдлля іпрмозкм-
ноавмвзт апндкрів кардоіайьлм-
ноавмвмгм кмлпрзруювалля  ноава ла 
оджуйьрарз рвмофмї гіяйьлмпрі ра іл-
рдйдкруайьлу вйапліпрь; алайіж ноава 
йюгзлз ла оджуйьрарз рвмофмї гіяйь-
лмпрі ра ілрдйдкруайьлу вйапліпрь в 
гзпкуопі алромнмймгії ноава ра коіжь 
нозжку кмлпрзрууіилмї акпімймгії; 
гмпйігедлля  ілрдйдкруайьлмї вйап-
лмпрі як мб’єкру  кмлпрзрууіилмгм 
одгуйювалля; оівлі смокайіжауії кмл-
прзрууіилмгм ноава йюгзлз ла  ілрд-
йдкруайьлу вйапліпрь  в кмлпрзрууіи-
лзт рдкпрат  гдоеав пвіру (ндовзлла 
кмлпрзрууімлайіжауія); омйь кмлпрз-
рууіилмгм ноавмпуггя в кмлпрзрууім-
лайіжауії ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі в 
лауімлайьлзт ноавмвзт пзпрдкат 

(врмозлла кмлпрзрууімлайіжауія); 
жлафдлля жагайьлзт кмлпрзрууіилм-
номудпуайьлзт лмок гйя номудпу 
кмлпрзрууімлайіжауії ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі. 

Мдрмгмймгія номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля бажувайапь ла акпімймгіфлмку 
нігтмгі гм алайіжу жкіпру кмлпрзру-
уіи, нмбугмвалмку ла взявйдллі кмл-
прзрууіилзт уіллмпрди. Ілрдйдкруа-
йьла вйапліпрь в укмват ілсмокауіи-
лмгм пупнійьпрва жабджндфує омжвзрмк 
лаукмвм-рдтліфлмгм номгодпу і куйь-
руоз, взжлафаюфз омжвзрмк пупнійьп-
рва. Вмла прає ракзк фзлмк пмуіайь-
лмю уілліпрю, жабджндфдлмю кмлпрз-
рууіилзк жатзпрмк. Акруайьлзк і 
пвмєфаплзк в укоаїлпькзт одайіят є, 
ла лах нмгйяг, взплмвмк аврмоа км-
лмгоасії, цм,  ла мплмві  лмокарзвлзт 
нознзпів кмлпрзрууіи нмроіблд  смо-
кувалля вігнмвіглмї ноавмпвігмкмпрі 
цмгм уіллмпрі ноава ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі. В уьмку пдлпі нмйірзка 
гдоеавз нмвзлла бурз пкдомвала ла 
взтмвалля нмвагз гм рвмоуів ілрдйдк-
руайьлзт номгукрів, а ракме ла ном-
нагалгу і омж’яплдлля жлафдлля і уіл-
лмпрі ілрдйдкруайьлмї ноауі жапмбакз 
взтмвлмї, мпвірялпькмї ноакрзкз ра 
ніао-гіяйьлмпрі. В омбмрі правзрьпя 
нзралля  ном  лдмбтігліпрь нмєглал-
ля гйя уьмгм жупзйь гдоеавлзт іл-
прзрурів ра гомкагялпькмгм пупнійьп-
рва у взгйягі гдоеавлм-нозварлмгм 
наорлдопрва. Оглмфаплм, вваеаєкм 
мбґоулрмвалмю номнмжзуію, цмб в 
рдкпрі Кмлпрзрууії Укоаїлз і рдкпрат 
пндуіайьлзт жакмлів ж ноава ілрдйдк-
руайьлмї вйаплмпрі жомбзрз лагмймп 
ла лдмбтіглмпрі лд рійькз жатзпру 
ілрдодпів аврмоів, айд і ла кмейзвмпрі 
пупнійьпрва карз гмпрун і кмозпрува-
рзпя ілрдйдкруайьлзкз і рвмофзкз 
оджуйьраракз, ж кдрмю нмгайьхмгм 
омжвзрку лаукз,  рдтліфлмгм  номгод-
пу і куйьруоз.  

В гмкрозлайьлмку нйалі пйіг ві-
гкірзрз жаномнмлмвалзи  аврмомк 
гмпйігедлля алромнмймгіфлзи нігтіг, 
якзи мжлафає, цм жабджндфдлля i мтм-
омла ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі нм-
взллі номвмгзрзпя ж нмжзуіи гаоал-
рувалля ноав мпмбз. Коік рмгм, внйзв 
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кмлпрзрууіи ла ноавм ілрдйдкруайьлмї 
вйаплмпрі лд взфдонуєрьпя кмлкодр-
лмю лмокарзвліпрю. Кмлпрзрууії вз-
жлафаюрь гут і жагайьлу пноякмва-
ліпрь пндуіайьлмгм жакмлмгавпрва. На 
гукку багарьмт жатіглзт гмпйіглзків 
(Р. Енхрдил, С. Лдкйі), жатзпр ілрд-
одпів лдвдйзкмї гоунз ноавмвйаплзків 
пуфаплмю пзпрдкмю ноавмвмї мтмомлз 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, – номрзоі-
фзрь ілрдодпак пупнійьпрва і ноавак 
йюгзлз ла пвмбмгу пакмвзоаедлля, 
гмпруну гм лагбаль куйьруоз  і мпві-
рз, мтмомлу жгмомв’я і нмвлмуіллд 
таофувалля. Фдлмкдл ніоарпькзт 
наорії, оут жа війьлд номгоаклд жабдж-
ндфдлля – япкоаві нмкаефзкз лдвгм-
вмйдлля пуфаплзк пралмк одфди. Вз-
тіг вбафаєрьпя у кмлпрзрууімлайіжауії 
ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, яка бугд 
мжлафарз  гмкілувалля кмлпрзрууіи-
лмгм жатзпру, жгарлмгм жабджндфзрз 
пвмбмгу рвмофмпрі і лаукмвзи омжвз-
рмк.  

Вігкірзкм, цм нмояг ж алайіжмк 
пкйаглзт рдмодрзфлзт номбйдк кмлм-
гоасія лапзфдла уікавзк сакрзфлзк 
кардоіаймк ж нзраль пуфаплмї ноавм-
вмї мтмомлз ілрдйдкруайьлмї вйаплмп-
рі  і ноакрзкз жапрмпувалля кмлпрз-
рууіилзт лмок. Цд оджмлалплі оіхдл-
ля жаоубіелзт кмлпрзрууіилзт юозп-
гзкуіи (ланозкйаг, пноава Hadopi у 
Фоалуії, абм пноава ном Міккі Маупа 
у США), таоакрдозпрзка нмгйягів 
номвіглзт жатіглзт ілрдйдкруайів ж 
нзраль ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі (Р. 
Срмййкдла, Де. Срігйіуа, Л. Лдппіга), 
абм бмомрьба ілгіалпькзт мбцзл Ла-
рзлпькмї Акдозкз жа кмйдкрзвлу іл-

рдйдкруайьлу вйапліпрь ла роагзуіилі 
жлалля. Позвдорає увагу взкмозп-
ралля жлафлмгм капзву кіелаомглм-
ноавмвзт гмкукдлрів ра гмкрозлайь-
лзт гедодй пуфаплмї жаоубіелмї 
юозпноугдлуії, які гм уьмгм фапу бу-
йз кайм вігмкі у вірфзжлялмку ноа-
вмжлавпрві. Вваеаєкм уд ваейзвзк, 
бм мбіжлаліпрь ж  кмлуднуіякз і лмві-
рлікз нігтмгакз пвірмвмї юозгзфлмї 
гуккз, нмвзллі прарз лмокмю гйя 
укоаїлпькзт гмпйіглзків. 

Вігжлафаюфз рвмофзи таоакрдо і 
номсдпімлайіжк номвдгдлмгм гмпйі-
гедлля, каєкм жомбзрз гдкійька коз-
рзфлзт жауваедль. Так, ла лах нмг-
йяг, бійьх ґоулрмвлзк кіг бз бурз 
алайіж ракзт номбйдк, як внйзв пу-
фаплзт кіелаомглзт пралгаорів ноав 
йюгзлз ла лауімлайьлі кмлпрзрууії в 
нйалі жакоінйдлля ноава ла ілрдйдк-
руайьлу вйапліпрь, пвмбмгу рвмофмпрі 
ра кмозпрувалля оджуйьраракз рвмо-
фмї гіяйьлмпрі. Нд гмпрарльм нмвлм 
взпвірйдлі кмлпрзрууіилі апндкрз 
юозпгзкуіилмгм і лдюозпгзкуіилмгм 
жатзпру ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі, 
нмродбує нмгайьхмгм взвфдлля ном-
бйдка ілрдйдкруайьлмї вйаплмпрі як 
мб’єкра кмлпрзрууіилмгм одгуйювал-
ля.  

Ражмк ж рзк, вваеаєкм, цм лавд-
гдлі жауваедлля лд внйзваюрь ла 
жагайьлу нмжзрзвлу муілку кмлмгоа-
сії Н. В. Бмфаомвмї, а каюрь бурз 
прзкуймк гйя нмгайьхмгм лаукмвмгм 
нмхуку. Ммлмгоасія кає «номозв-
лзи» таоакрдо і нмродбує нмгайьхзт 
гмпйігедль акруайьлмї в рдмодрзфлм-
ку і ноакрзфлмку віглмхдллят рдкз. 


