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Нджабаомк ыозгзфла йірдоаруоа 
кає нмнмвлзрзпя кмйдкрзвлмы лау-
кмвмы ноауды, яка бджндодфлм жауі-
кавзрщ пвмєы мозгілайщліпры хзомкд 
кмйм ыозпрів, нмйірмймгів, сіймпмсів 
ноава і лаукмвмї гомкагпщкмпрі. Сщм-
гмглі уілуырщпя у лаууі лмві ігдї, 
лмві нмгйягз, які гмнмкагаырщ гйз-
бхд упвігмкйыварз пкйаглі пупнійщ-
лі віглмпзлз ноава і нмйірзкз. У 
кмлмгоасії рвмофмгм кмйдкрзву ном-
віглзт вфдлзт-ыозпрів ра нмйірмйм-
гів мбґоулрмвуєрщпя лмва кмлуднуія 
внйзву ноава ла нмйірзку. Акруайщ-
ліпрщ і лмвзжла номгйягаєрщпя пнмфа-
рку у пакзт лажват кмелмї номбйдкз 
омжукілля ноава в одайіят нмйірзф-
лмгм езрря коаїлз. Цілліпрщ ущмгм 
рвмофмгм кіегзпузнйілаолмгм гмпйі-
гедлля, якд нйавлм ндодтмгзрщ віг 
рдмоії гм нзралщ одайщлмгм пвіру 
првмоыє і нігрозкує мплмвлу аврмо-
пщку ігды – взпймвзрз вйаплу нмжз-
уіы кмелмгм ла номудпз, які вндохд 

нмбафзйз лаукмві нмгйягз ла ноавм 
в лмвмку оакуопі, имгм іплувалля в 
нмйірзфлзт віглмпзлат гдоеавз ра 
пупнійщпрва. Огоажу жажлафзкм, цм 
ндодгкмва ущмгм взгалля гає уяв-
йдлля ном рвмофу, пакмпріилм взбу-
гувалу кмлуднруайщлу проукруоу 
одайщлмгм пвіру іплувалля ноава і 
нмйірзкз. 

Кмйдкрзв аврмоів омжгйягає ак-
руайщлу і жгаєрщпя лдмпяелу рдку 
кіегзпузнйілаолмгм гмпйігедлля, 
якд нйавлм ндодтмгзрщ віг рдмоії гм 
нзралщ одайщлмгм мпкзпйдлля ж 
ноакрзфлзт нмжзуіи вжаєкмжв’яжків 
ноава і нмйірзкз. Дйя пупнійщпрва, 
ыозпноугдлуія, як лаука гукалірао-
лмї псдоз гмпйігедлля, цд ж гавліт 
фапів правзйа нмродбу, як вваеаырщ 
аврмоз, нм-лмвмку нігіирз гм пнози-
лярря рдмодрзфлзт ігди ноава і нмйі-
рзкз, айд жаоаж игдрщпя ном пуфаплд 
мпкзпйдлля ноава у нмйірзуі, які 
вжаєкмгіырщ у кдталіжкі гмпяглдлля 

_________________ 
1 Алмлп взтмгу кмйдкрзвлмї лаукмвмї ноауі: Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку езррі 

Укоаїлз. Наукмвд взгалля. К. Лмгмп. 2020. 390 п. 
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гмбомбуру ра гаоалріи пакмвояглмпрі 
пупнійщлмгм езрря. У лзліхліи ндоі-
мг впд бійщхд ваейзвзк вігфуваєрщ-
пя гйя кмелмї гмнзрйзвмї йыгзлз ж 
оіжлзт пупнійщлзт гоун кмейзвіпрщ 
мрозкарз вігнмвігі ла гмпзрщ пкйаглі 
і каймгмпйігедлі нзралля у ыозгзф-
ліи ра нмйірзфліи псдоат жлалщ, вз-
тмгяфз іж кдрз ра іплувалля багарщмт 
акруайщлзт гйя омжв’яжалля пундод-
фйзвзт нзралщ лд рійщкз ноава, айд 
фапрм і нмйірзкз.  

Завгалля жгіиплзрз ваейзвзи 
комк гм якмгм лаваезвпя кмйдкрзв 
аврмоів (а уд номвіглі вфдлі ыозпрз 
ра нмйірмймгз) мжлафає, цм нодгкдр 
лаукмвмгм алайіжу є пнійщлмы кдрмы 
- ніжлалля одайщлмгм пвіру пупнійщ-
лзт віглмпзл, айд гмпзрщ віггайдлзт 
віг йыгзлз, Агед ноавм є номгукрмк 
гіяйщлмпрі нубйіфлмї вйагз, цм првм-
оыє баеалі укмвз врійдлля лаомгмв-
йаггя ла жоажмк, жмкодка, у Євомнди-
пщкзт гдоеават. Цд, в ндоху фдогу, 
гйя укоаїлпщкмї ноавмвмї лаукз 
мжлафає взвфдлля жа козрдоіякз коа-
їл Євомнз нмляріилм-кмлуднруайщлі 
нігтмгз ра укмвз сулкуімлувалля 
ноава в одайщлзт пдгкдлрат нмйірзф-
лмгм езрря в Укоаїлі. 

Агед, кмйз, ланозкйаг, ла пу-
фаплмку драні жкіл у гдоеавліи нмйі-
рзуі, а уд нозомглм нмжлафаєрщпя і 
ла ноавмвіи пзпрдкі, игдрщпя ном 
смокувалля лмвмї нмйірзфлмї «гмкр-
озлз гдоеавлзт гіи» взлзкає лдмб-
тігліпрщ взявзрз і гмпйігзрз смоку-
валля нмйірзфлмї ігдмймгії гдоеавз 
як сдлмкдлмймгії нмйірзфлзт кмлуд-
нуіи ра ігди у сулкуімлуваллі ноава. 
Опмбйзвм ваейзвзк у ущмку нзрал-
лі є ж’япувалля нмйірзфлзт одезків, 
які пкйагаырщпя у псдоі ланмвлдлля 
лмвзкз ноавмвзкз одгуйярмоакз 
жакмлмгавфмї пзпрдкз Укоаїлз. Агед 
ліфмгм гзвлмгм лд вігбуваєрщпя, кмйз 
ноавм жкілыєрщпя ніг внйзвмк ода-
йщлзт нмгіи в пупнійщпрві і гдоеаві, 
а лд нмйірзкз наоріи, віг якзт пкм-
оіхд жайдезрщ вйага, і рмку кз км-
едкм пнмпрдоігарз як лдвзкмлалля 
жапраоійзт жакмлів є лапйігкмк бы-
омкоарзфлмї ілдоуії нмпагмвзт мпіб 
гдоеавз лавірщ в укмват млмвйдлля 

вйаглзт кабілдрів Поджзгдлра Укоа-
їлз ра пкйагу наойакдлру ра Уоягу. 
У гдоеаві бдж ноавзйщлм псмокмва-
лмї нмйірзкз, лд каєкм жабуварз, цм 
гдоеава вмыє ж агодпмомк, унмгм-
балля «нмндодгліт нмкмйілщ» нмпа-
гмвзт мпіб гдоеавз лд каырщ ваед-
йів, і рмку нмроібла нмйірзка одайщ-
лзт жкіл в пупнійщпрві.  Ілдоуія у 
номвдгдллі одсмок нмяплыєрщпя 
рзк, цм їт гайщкувайз і пакд гйя 
ущмгм, в ндоху фдогу, ваейзвм омжк-
озрз рдмоіы  жайуфдлля ноава у нм-
йірзфлі номудпз. 

Рмжкозваыфз жкіпр жаявйдлмї рд-
кз аврмоз у ндохіи фапрзлі кмлмг-
оасії гмпзрщ мозгілайщлм взпвірйы-
ырщ сулкуіы і омйщ ноава у влуроі-
хліт віглмпзлат пупнійщпрва і гдо-
еавз, рмку вмлз пноякувайз пвмї 
ігдї ра взплмвкз ла рд, як ноавм мб-
кдеує, жкілыє і «оуилує» кдеі нмйі-
рзкз, яка в пуфаплзи ндоімг фапрм 
взтмгзрщ пкмоіхд ж нмжзуії гмуійщ-
лмпрі, а уд ноякзи хйят гм іглмоу-
валля ноавмвзт гмжвмйів і мбкдедлщ, 
кмйз игдрщпя ном гмпяглдлля байал-
пу гдоеавлзт (нмйірзфлзт) і пупні-
йщлзт ілрдодпів. Ця лдйдгка рвмофм 
нмхукмва  аврмопщка кмлуднуія км-
лмгоасії взкагайа лд рійщкз пнійщлу 
ужгмгедліпрщ  в аврмопщкзт нігтмгат, 
айд и  нмєглалля уілліплзт козрдоіїв 
в нмйірзуі і ноаві. Мдрмгмймгія ноава 
гмнмкмгйа нмгйзбйдллы жлалщ у км-
еліи псдоі (гайужі) ноавмвмгм одгу-
йывалля, якцм пнмгіварзпя ла лау-
кмвм-ноакрзфлд мфікувалля взплмв-
ків, як вагмкзи оджуйщрар пнійщлзт  
рдмодрзфлзт нмхуків у ракмку  
пкйаглмку гмпйігедллі жа взжлафд-
лмы номбйдкарзкмы. 

Зкіпрмвлд гмпйігедлля рдкз 
«Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку 
езррі Укоаїлз» вігмбоаеає лд рійщкз 
їт вжаєкмгіы у одайіят езрря гвмт 
лаиваейзвіхзт номудпів в пупнійщ-
лмку і гдоеавлмку псдоат езрря. 
Взжлалля рмгм, цм нмйірзка мбукмв-
йыє лдмбтігліпрщ ноавмвмгм одгуйы-
валля ла ввдгдлля лмвзт одгуйярмоів 
гйя ноавмжапрмпувалля лд взкйзкає 
мпмбйзвзт жандодфдлщ. У кмлмгоасі-
флзт  жбіолзкат ра лаукмвзт ноауят 
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вірфзжлялзт ра жаоубіелзт вфдлзт 
буйз вігмбоаедлі фзпйдллі багармап-
ндкрлі нзралля в мплмвлмку нмйі-
рзфлмгм внйзву нмйірзкз ла ноавм, 
мпкійщкз ноавмрвмофіпрщ кає гзлакі-
флм вігнмвігарз ла нмйірзфлі гмкр-
озлз, ланояккз проардгіфлмгм і пу-
фаплмгм ракрзфлмгм омжвзрку пупні-
йщлзт віглмпзл і, в ндоху фдогу, уд 
прмпуєрщпя пралу езррєжабджндфдлля 
лаомгу, врійдлля нозлузнів і уіллмп-
рди кмлпрзрууіилмгм ноавмнмоягку, 
мтмомлз ноав і пвмбмг йыгзлз і гом-
кагялзла. Пмйірзка є гмймвлзк 
фзллзкмк внйзву ла жмвліхлє ра 
влуроіхлє езрря у гдоеаві ра пупні-
йщпрві і мпмбйзвм уд нмжлафаєрщпя ла 
кіелаомглм-ноавмвзт віглмпзлат, 
які прмпуырщпя кмлпрзрууіилмгм жа-
коінйдлля нмоягку оарзсікауії гмгм-
вмоів ра ілхзт акрів. Опмбйзву омйщ 
вігігоає влдпдлд гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз гмнмвлдлля цмгм мбоалмгм 
Укоаїлмы ланоякку ілрдгоауії іж Єв-
омндипщкзк Смыжмк ра НАТО. Пом-
рд ноавм лд вроафає  пвмєї омйі, одгу-
йярмоа пупнійщлзт віглмпзл, кмйз 
нмйірзка нмвзлла жвдорарзпя гм ноа-
ва, в ндоху фдогу, гм Кмлпрзрууії 
Укоаїлз, ж якмы жмбмв’яжалі оатува-
рзпя і жваеуварз пвмї лакіоз ра гії 
впі пуб’єкрз нмйірзфлмгм номудпу. 
Пмйірзфла гмуійщліпрщ ліякзк фзлмк  
лд кмед у ракмку оажі жаикарз вдо-
тмвдлпрвм лаг пувдодллмы вйагмы, 
яка, лапакндодг, умпмбйыєрщпя іж 
вйагмы Укоаїлпщкмгм лаомгу. 

Вфдлі, які нмфайз жвдорарзпя гм 
нзралщ жапрмпувалля ноава у нмйі-
рзфлмку езррі гдоеавз, нозвдолуйз 
гм пдбд увагу пакд муілыыфз акруа-
йщліпрщ номбйдк у кмлрдкпрі, жайу-
фдлля ноава, як ілпроукдлру гмпяг-
лдлля нмйірзфлзт уійди. Вмлз 
ж’япмвувайз пурліпрщ внйзву нмйірз-
кз ла ноавм, айд кдталіжк ущмгм ном-
удпу лд буйм ніггалм ыозгзфлмку 
алайіжу, мпкійщкз нодгкдр гмпйі-
гедлля омжгйягавпя в ілхіи нймцз-
лі. Ндмбтігліпрщ жвдолдлля гм жкіпру 
ра смок іплувалля ноава в нмйірзф-
лмку езррі взжлафаєрщпя лд прійщкз 
пкзпймвзк лавалраедлляк в кдеат 
лаукмвм-рдмодрзфлмгм йдкпзкмлу 

ыозпрів, пкійщкз жгарліпры ноава 
смокуварз нмйірзку в ланоякку 
гдоеавлмї уійіплмпрі ра іпрмозфлмї 
езррєжгарлмпрі лауімлайщлзт ілрд-
одпів. Тмку у гоугіи фапрзлі кмлмг-
оасії вфдлі жмпдодгзйз увагу ла рдм-
оії нмйірзфлмгм езрря гдоеавз. Айд  
в рмку, цмб смокуйыварз рдмоії, 
влмпзрз кмлуднруайщлі ігдї у ндоп-
ндкрзву гмпяглдлля ноавмвмї гдоеа-
вз, в якіи кає бурз гмймвлмы нмйі-
рзка уілліплмгм нігтмгу гм впіт кард-
гмоіи ноава, лармкіпрщ, пйіг нмпйарз-
пя ла номгмймхдлля йыгзлз лаивз-
цмы гдоеавлмы уілліпры, в рмку 
гмрозкалля і жатзпр йыгзлз і гом-
кагялзла нмвліпры нмкйагаєрщпя ла 
гдоеаву. Тмбрм у нмйірзкз є рака 
ваейзва мпмбйзвіпрщ як кмлпрзру-
уіилзи капхраб лд рійщкз вйаглзт 
ноавмвіглмпзл, айд и бажмва пмуіайщ-
ла ігдя, яка нмкйагдла у кмлкодрлм-
ку пупнійщлмку уявйдллі ном рд, які  
жавгалля і кдра гдоеавлмї гіяйщлмпрі 
нмвзллі бурз гмкілуыфзкз гйя іп-
лувалля  і омжвзрку укоаїлпщкмгм 
пупнійщпрва. 

Наикоацзк нігрвдогедлляк лм-
взт номудпів у нмйірзуі є взтіг ла-
омгу ла ндохі нмжзуії смокувалля 
нмйірзкз «пупнійщлзт ілрдодпів». 
Гомкагялз гмвдйз, цм взбмоз 2019 
номрз рзт, трм вфмоа лд омжуків і 
нмгмгзвпя ла вкоаи лзжщкзи взкіо 
вігнмвігайщлмпрі лд кмеурщ прмярз у 
«кдока вйагз». Наомг ндодкмлавпя, 
цм имгм ноавм є нмйірзфлм жайделзк 
і впя нмйірзка є сакрзфлм ноавмвмы, 
кмйз игдрщпя ном вмйы лаомгу, имгм 
уійіпліпрщ і мглмпраиліпрщ. Айд лд 
пйіг йдгкмваелм пнозикарз уы таоа-
крдозпрзку пупнійщлмгм ілрдодпу – 
карз лаомглу вйагу, яка оігкм прає 
дкмлмкіфлм пноякмвалмы одайщліпры 
гйя гмбомбуру пакмгм лаомгу. Агед 
нмйірзфла вмйя і мбіуялкз пнозика-
єрщпя пупнійщпрвмк, якд лікмйз лд 
нозикає жкіл йдгкмваелм.  

Такзк фзлмк моієлрауія аврмо-
пщкмгм кмйдкрзву, яку жажлафзв ав-
рмо у пвмїи ндодгкмві, ла гмкілалру 
ноава номгзкрмвала ракмы ваейз-
вмы мбправзлмы, кмйз аврмоз взтм-
гярщ іж лагалмї кмейзвмпрі пакмп-
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ріилмгм кзпйдлля вфдлзт ыозпрів ра 
нмйірмймгів, які взявзйз пкійзвіпрщ 
взкйапрз вйаплі, мозгілайщлі жа ігд-
якз нмгйягз ла пуфаплзи прал ра 
ндопндкрзвз омжвзрку оаліхд лд 
взявйдлзт і нмгйзбйдлм лд гмпйі-
гедлзт лаукмвуякз уілліплмї моієл-
рауії і козрзфлзт муілмк іплуыфзт 
ноавмвзт номбйдк в мбпяжі рдкз 
«Поавм у пуфаплмку нмйірзфлмку 
езррі Укоаїлз». 

Кмедл аврмо омжомбзв мбоалу 
рдку ла мплмві вйаплмї лаукмвм-
ноавмвмї нмжзуії ра кдрмгмймгії жага-
йщлм сіймпмспщкзт і ноавмвзт ніг-
тмгів гм взявйдлля кйыфмвзт дйдкд-
лрів нмйірзкм-ноавмвмгм жлафдлля, 
мпкійщкз жайзхаєрщпя нмжа кдеакз 
взкйагдлля ра нмпзйалля ла кардоі-
айз гмпйігедлля ілхзт аврмоів в 
кмлмгоасіят ндоімгу 2007-2019 ом-
ків. Бджндодфлм лаукмві ноауі 
Л. І. Пдроаезущкмгм «Тдмоія і нмйі-
рзка ноава»; А. А. Ооймва «Поавм і 

нмйірзка: акруайщлі рдлгдлуії нмйі-
рзфлмї бмомрщбз у жаоубіелзт коаї-
лат» ра ілхі пнозикаырщпя, як лау-
кмва уілліпрщ вед гмпяглурзт взплм-
вків цмгм рдкз, айд уя мплмва гдлд-
оує лмві нігтмгз у рдмоії нзралля, 
гмкрозлз, вфдлля у омжкозррі нмвлм-
гм її жкіпру, нмпралмвкз мозгілайщлзт 
пугедлщ аврмопщкмгм нмтмгедлля, 
які каырщ нозвдолурз увагу каибур-
літ фзрафів ущмгм взгалля. 

Наукмвд взгалля «Поавм у пу-
фаплмку нмйірзфлмку езррі Укоаї-
лз» пйіг жавфаплм алмлпуварз, мпкі-
йщкз вмлм жауікавзрщ багарщмт, тмфа і 
омжоатмвалд ла рзт вфдлзт, апніоал-
рів і пругдлрів, гдоеавлзт гіяфів, трм 
баеає млмвзрз пвмї уявйдлля ра 
жлалля у лаипкйагліхіи псдоі езрря 
пупнійщпрва, кмйз ноавм є козрзфлм 
ваейзвзк гйя нмйірзкз, яка нмвзлла 
карз пвмї хйятз гмпяглдлля пупні-
йщлм вагмкзт оджуйщрарів. 


