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ГУМАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ПЕШЕХОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В КРУПНЕЙШИХ ГОРОДАХ УКРАИНЫ

TRANSPORTATION AND PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE HUMANIZATION  
IN LARGEST CITIES OF UKRAINE

Аннотация. В статье определены основные направления гуманизации транспортно-пешеходной инфра-
структуры в крупнейших городах Украины.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, пешеходная инфраструктура, гуманизация, городская 
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АРХИ
ТЕКТУРА

Транспортно‑пешеходная инфраструктура в круп‑
нейших городах Украины — Киеве, Харькове, Дне‑

пропетровске и Одессе является сложной иерархиче‑
ской системой обеспечивающей жизнедеятельность 
населения в этих городах. Актуальность гуманизации 
транспортно‑пешеходной инфраструктуры обуслов‑
лена трансформацией социально‑экономических ус‑
ловий, приводящих к изменению роли и места чело‑
века в современном мире, разнообразию и быстрой 
смене его потребностей в организации материаль‑
но‑пространственного окружения. Все это определяет 
необходимость пересмотра существующих подходов 
к архитектурно‑пространственной организации среды 
города. Формирование архитектурной среды с учетом 
разнообразных потребностей различных социальных 
групп населения стало основополагающим в архитек‑
турном и градостроительном проектировании. Однако, 
до сих пор, к сожалению, очень мало внимания обраща‑
ется на гуманистический и художественный аспекты 
формирования материально‑пространственного окру‑
жения современного человека, включающего объекты 
транспортной и пешеходной инфраструктуры города. 
А именно с этими объектами и проблемами формиро‑
вания архитектурной среды горожанин сталкивается 
повседневно. Новые и достаточно сложные проблемы, 
вызванные действием научно‑технического прогресса 

и развитием автомобилизации населения, могут быть 
сформулированы как «транспорт и город», «автомо‑
биль и город», «архитектура и транспорт» и приобре‑
тают все большее и большее значение, поскольку среда 
жизнедеятельности в крупнейших городах Украины 
из‑за транспорта становится антигуманной. [3]

Цель данного исследования — рассмотреть спец‑
ифику формирования транспортно‑пешеходной ин‑
фраструктуры в крупнейших городах Украины.

Задачи исследования:
1. Дать определение понятию «транспортно‑пеше‑

ходная инфраструктура».
2. Определить основные направления гуманизации 

транспортно‑пешеходной инфраструктуры в круп‑
нейших городах Украины.

Быстрый рост городов, многократное увеличение 
численности городского населения и площади застро‑
енных территорий, экстенсивное освоение пригород‑
ных районов выдвигают как проблемы организации 
транспортно‑пешеходных систем, так и проблемы 
парковки и хранения индивидуального автотранспор‑
та. Общая численность легковых автомобилей имеет 
тенденцию к значительному росту. Массовая автомо‑
билизация порождает огромное число взаимосвязан‑
ных между собой проблем: социальных, экономиче‑
ских и экологических.
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Крупные и крупнейшие города, застройка которых 
в начале‑середине XX века велась в расчете на раз‑
витие, главным образом, общественного транспорта 
для обслуживания пассажиров, не рассчитана на уве‑
личение роста парка индивидуальных транспортных 
средств. Индивидуальный автотранспорт все чаще 
поглощает открытые пространства города, осложняя 
контакт человека с природным окружением. На се‑
годняшний момент автомобили хранятся в самых не‑
подходящих местах, на тротуарах, газонах и даже на 
детских площадках.

Население городов все более ощущает кризисное 
состояние архитектурной среды, включающей места 
хранения автомобилей, неудобство пользования пар‑
кингами, постоянные конфликты движущегося и не‑
подвижного автотранспорта. Растет уличный травма‑
тизм, увеличивается количество пробок на городских 
магистралях. Воздействия транспортных средств, 
в том числе их паркования, зачастую приводит к де‑
гуманизации городских пространств, дискомфорту 
и экологическому кризису городской среды. Следует 
отметить, что транспортная проблема в современном 
городе является одной из ключевых детерминант де‑
экологизации и дегуманизации городского простран‑
ства. Развитие автомобилестроения и массовая автомо‑
билизация способствовали росту индивидуализации 
и взаимоотчуждения людей, изолированных в персо‑
нальном автотранспорте, который также превратился 
в одну из главных ценностей потребления. Следствием 
автомобилизации города стала и стремительная дегу‑
манизация городской среды посредством уничтоже‑
ния культурного и природного ландшафта в процессе 
строительства транспортной инфраструктуры. Резуль‑
татами автомобилизации городского пространства 
являются замедление перемещения людей вследствие 
коллапсов на автомагистралях, загрязнение атмосфе‑
ры выхлопами автотранспорта, высокое шумовое за‑
грязнение, рост потребления энергетических ресурсов, 
многочисленные жертвы автомобильных аварий.

По степени разрушительного воздействия на го‑
родскую среду транспортные территории относятся 
к числу стабильно агрессивных. Поэтому примени‑
тельно к ним ощущается максимальная необходимость 
поиска ресурсов природы, способных снизить остроту 
существующих проблем. Неравномерность простран‑
ственного распределения транспортных функций соз‑
дает зоны экологической напряженности вблизи го‑
родских вокзалов, вдоль автомобильных магистралей 
непрерывного движения и на участках паркингов. Ка‑
ждая из пере‑численных зон с точки зрения характера 
воздействия на городскую среду имеет свою специфи‑
ку, но все они могут обрести иные качества в случае 
рационального применения природных элементов 

и совершенствования транспортной и пешеходной 
инфраструктуры крупнейшего города.

Транспортно‑пешеходная инфраструктура должна 
быть составной частью города, физически и функци‑
онально интегрированной со всеми средствами и объ‑
ектами жизнедеятельности человека в городской сре‑
де. Она должна органично объединять центр города 
с промышленной, жилой, ландшафтно‑рекреационной 
инфраструктурами городской среды и создавать безо‑
пасные и комфортные условия для всех видов передви‑
жений. Решение перечисленных проблем не представ‑
ляется возможным без соответствующей модернизации 
городского пространства в целом, а именно — гумани‑
зации городского пространства, формирования такой 
стратегии развития современного города, которая бы 
в первую очередь учитывала реальные интересы чело‑
века и потребности в безопасной среде. Необходима 
интегрированная реструктуризация всей архитектур‑
но‑градостроительной инфраструктуры города.

Социальные, культурные и экологические ценно‑
сти городского пространства должны рассматриваться 
в качестве приоритетных в сравнении с экономически‑
ми, техническими, административными ценностями, 
что предполагает выдвижение, на первый план, за‑
щиту окружающей среды и культурного своеобразия 
города даже в случае несоответствия интересам ком‑
мерческой прибыли от строительства транспортных 
коммуникаций или промышленных объектов, разру‑
шающих городскую самобытность и природу.

Необходимо отметить, что именно удобство чело‑
века как пешехода, а не как водителя или пассажира 
транспортного средства должно рассматриваться как 
приоритетное направление реструктуризации всей 
инфраструктуры города, поскольку только в этом 
случае возможна гуманистическая революция в со‑
временном градостроительстве. Соответственно и вся 
идеология развития городского пространства, ре‑
структуризации городской ин‑фраструктуры, в том 
числе и транспортных коммуникаций, должна быть 
подчинена интересам повышения удобства и качества 
жизни населения города. Задачи гуманизации город‑
ского пространства подразумевают переориентацию 
транспортной инфраструктуры городов на интересы 
человека, культурной и экологической среды. Воз‑
можными направлениями решения многочисленных 
проблем, связанных с автомобилизацией городов, 
являются: внедрение экологически чистых видов 
персонального и общественного транспорта; переу‑
стройство транспортных магистралей в соответствии 
с интересами защиты архитектурных объектов, куль‑
турной и экологической среды. Необходима органи‑
зация улично‑дорожной сети с учетом минимизации 
вредного автотранспорта на окружающую среду (со‑
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кращение регулируемых перекрестков, исключение 
перепробега, использование подземного уровня для 
движения и др.). [4]

Также необходимо предусмотреть строительство 
транспортных обходов для выноса транзитного грузо‑
вого движения за пределы города. Следует ограничить 
въезд и парковки автомобилей в историческом центре 
города, а также необходима приоритетизация прав 
пешехода над правами автомобилиста с созданием 
особых пешеходных улиц и пешеходных зон, а также 
велосипедных коммуникаций, ограничение движения 
автотранспорта в пределах центра города, особенно 
его исторического ядра. Эта концепция подразумева‑
ет создание такой транспортной системы в крупней‑
ших городах Украины, которая позволяла бы жителям 
с комфортом использовать все виды транспорта: пе‑
шеходный и велосипедный (внутри жилых районов), 
личный автомобильный (при передвижениях в при‑
городах и между городами), общественный, в боль‑
шей степени электротранспорт, (при передвижениях 
в центре города). Кроме того, превалирующим под‑
ходом к развитию транспортной инфраструктуры 
в городах должно быть разнесение транспортных 
и пешеходных коммуникаций на разные уровни. Та‑
кой подход подразумевает перенос дорожной сети 
и линий общественного транспорта под землю или 
строительство поднятых над землей транспортных 
коридоров. Конечная цель — создание «островного го‑
рода», в котором автономные мультифункциональные 
районы окружены зелеными пространствами и соеди‑
нены друг с другом транспортными и инженерными 
коридорами, созданными выше или ниже уровня зем‑
ной поверхности. В крупных и крупнейших городах 
Украины целесообразно применение необходимого 
предметно‑пространственного наполнения транс‑
портной и пешеходной инфраструктуры в соответ‑
ствии с основными задачами их гуманизации. Следу‑
ет также отметить, что наибольшее значение сегодня 
должно уделяться не столько строительству новых, 
сколько эффективному использованию уже суще‑
ствующих объектов транспортной инфраструктуры 
с их максимальным использованием для обществен‑
ного транспорта. Замещение индивидуального авто‑

транспорта общественным транспортом позволяет 
повысить эффективность использования дорожной 
сети в два‑три раза. Наиболее актуальными направле‑
ниями развития системы общественного транспорта 
сегодня признаются легкорельсовый транспорт («ско‑
ростной трамвай» на выделенной полосе движения). 
В крупнейших городах Украины целесообразно созда‑
ние трамвайно‑пешеходных улиц.

На решение проблемы транспортной доступности, 
среди прочих, направлены современные градостро‑
ительные концепции, которые предпочитают разви‑
тие компактного и многофункционального города. 
«Расползание» города, экстенсивно поглощающего 
все новые и новые пространства, все чаще признается 
в развитых странах (в первую очередь, в Европе) ту‑
пиковым путем развития. Рыхлые города «американ‑
ского типа» вынуждают растягивать дороги и инже‑
нерные сети на огромные расстояния. Такая структура 
неэффективна для крупнейших городов Украины. [2]

В заключении проведенного исследования необхо‑
димо сформулировать следующие выводы:

1. Транспортно‑пешеходная инфраструктура пред‑
ставляет собой интегрированную систему комму‑
никаций, обеспечивающую согласованное развитие 
и функционирование всех видов транспорта в сочета‑
нии с пешеходным движением с целью максимально 
комфортного удовлетворения передвижений в город‑
ской среде. В крупнейших городах Украины в целях 
гуманизации транспортно‑пешеходной инфраструк‑
туры необходима ее реструктуризация с учетом инте‑
ресов человека, его физических и духовно‑эстетиче‑
ских потребностей.

2. В настоящее время в крупнейших городах Укра‑
ины основным направлением гуманизации транспор‑
тно‑пешеходной инфраструктуры должны включать 
решения следующих задач:

 – улучшение экологических характеристик среды 
(загазованность, шумовое загрязнение и др.);

 – повышение пропускной способности транспортной 
системы (ликвидация дорожных пробок, снижение 
показателей дорожно‑транспортного травматизма);

 – создание пешеходных улиц и пешеходных зон осо‑
бенно в центре города. [1]
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Актуальность определения термина «инновации» 
в архитектурно‑градостроительной деятельно‑

сти подтверждается необходимостью его более чет‑
кого и профессионального применения, прежде всего, 
в проектировании и строительстве зданий и сооруже‑
ний в городской среде.

В настоящее время городская среда, особенно 
в крупных и крупнейших городах, включает в свою 
объемно‑пространственную структуру достаточно 
большое количество инновационных архитектур‑
но‑градостроительных объектов. Многие из них явля‑
ются предметом научных исследований. Исследуются 
инновационные жилые комплексы и здания, рассма‑
триваются инновационные общественные и промыш‑
ленные здания. Разрабатываются рекомендации по 
инновационным приемам моделирования энергоак‑
тивной архитектуры и др.

Следует отметить, что особенности инноваци‑
онных архитектурно‑градостроительных объектов 
рассматриваются также в аспектах многих совре‑
менных наук: семиотики, психологии, менеджмента, 

эргономики, светоцветового и ландшафтного дизай‑
на. Однако в научных исследованиях по архитектур‑
но‑градостроительной проблематике не разработан 
основной понятийный аппарат термина «иннова‑
ции». Представляется, поэтому, очевидным, что без 
единого, общепринятого и научно‑обоснованного 
толкования термина «инновации» его применение на 
практике будет не только не полезным, но и не эф‑
фективным.

В связи с отсутствием понятийного аппарата тер‑
мина «инновации» в архитектурно‑градостроитель‑
ной деятельности, возникает необходимость в рассмо‑
трении определения этого термина в других сферах 
деятельности.

Цель исследования — разработать основной поня‑
тийный аппарат термина «инновации» в архитектур‑
но‑градостроительной деятельности.

Задачи исследования:
1. Дать определение понятию «инновации» в про‑

ектировании и строительстве архитектурно‑градо‑
строительных объектов.
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2. Выявить типологию основных инновационных 
архитектурно‑градостроительных объектов в проек‑
тировании и строительстве.

Анализ отечественной и зарубежной (в основном 
англоязычной) литературы показал, что на практике 
термин «инновация» все чаще используется примени‑
тельно не только к новой технике, но и к, практически, 
любым другим сферам человеческой деятельности 
(управлению, образованию, медицине, военному делу 
и др.). [1]

Термин «инновация» происходит от латинского 
«novatio», что означает «обновление» (или «измене‑
ние»), и приставки «in», которая переводится с латин‑
ского как «в направление», если переводить дословно 
«Innovatio» — «в направлении изменений». [4,5] Само 
понятие innovation впервые появилось в научных ис‑
следованиях XIX в. Новую жизнь понятие «инновация» 
получило в начале XX ст. в научных работах австрий‑
ского и американского экономиста Й. Шумпетера в ре‑
зультате анализа «инновационных комбинаций», из‑
менений в развитии экономических систем. Шумпетер 
был одним из первых учёных, кто в 1900‑х гг. ввёл в на‑
учное употребление данный термин в экономике. [7]

В ХХІ cт. этот термин становится достаточно вос‑
требованным в условиях рыночной экономики и кон‑

куренции, движущей силой которых является стимул 
к нововведениям. [2]

В настоящее время появилось большое количество 
публикаций, в которых излагается трактовка понятия 
и термина «инновации». Рассматриваются необходи‑
мые и достаточные условия для осуществления инно‑
ваций. [3] Наиболее обстоятельно понятийный аппа‑
рат термина «инновации» разработан в менеджменте 
и экономике.

Анализ понятия и термина «инновации» по литера‑
турным источникам позволяет определить обобщенную 
трактовку этого термина применительно к архитектур‑
но‑градостроительной деятельности. Основные опреде‑
ления термина инновации приведены в таблице 1.

Таким образом, инновации — это такие нововведе‑
ния в любой сфере человеческой деятельности, пред‑
ставляющие собой процесс или результат процесса, 
направленный на необходимое и достаточное выпол‑
нение следующих требований:

 – новизна (отсутствие аналогов);
 – эффективность для улучшения количественных 

и качественных характеристик инновационных 
объектов.
Факторы, определяющие инновационное раз‑

витие — это, прежде всего, ресурсы природные, 
Таблица 1 

Определение понятия «инновация»

Определение Автор, источник

Инновация — это такой общественный, технический, экономический процесс, который 
через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших 
по своим свойствам изделий, технологий.

Санто Б. Инновация как сред‑
ство…, 1990, с. 24.

Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается объект, внедренный в про‑
изводство в результате проведенного исследования или сделанного открытия, каче‑
ственно отличный от предшествующего аналога.

Уткин Э.А., Морозова Н. И., Мо‑
розова Г. И. Инновационный ме‑
неджмент…, 1996, с. 10.

Инновация — это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизнедеятельности 
человека, способствующей удовлетворению существующей потребности на рынке 
и приносящий экономический эффект.

Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г. А., 
Нечаева О. Д. Сущность поня‑
тия…, 1998, с. 8.

Инновация — использование результатов научных исследований и разработок, направ‑
ленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, 
правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и других 
сферах деятельности.

Суворова А. Л. Инновационный 
менеджмент,1999, с. 15.

Инновация есть результат деятельности по обновлению, преобразованию предыдущей 
деятельности, приводящей к замене одних элементов другими, либо дополнению уже 
имеющихся новыми.

Кокурин Д. И. Инновационная де‑
ятельность, 2001, с. 10.

Инновация (нововведение) — это результат практического или научно‑технического 
освоения новшества.

Авсянников Н. М. Инновацион‑
ный менеджмент, 2002, с. 12.

Под инновацией подразумевается объект, внедренный в производство в результате 
проведенного научного исследования или сделанного открытия, качественно отлич‑
ный от предшествующего аналога.

Медынский В. Г. Инновационный 
менеджмент, 2002, с. 5.

Инновация понимается как конечный результат научного исследования или открытия, 
качественно отличный от предшествующего аналога и внедренный в производство. 
Понятие инновации применяется ко всем новшествам в организационной, производ‑
ственной и прочих сферах деятельности, к любым усовершенствованиям, обеспечива‑
ющим снижение затрат.

Минниханов Р.Н., Алексеев В. В., 
Файзрахманов Д. И., Сагди‑
ев М. А. Инновационный менед‑
жмент…, 2003, с.13.
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производственные, научно‑техническме, техноло‑
гические и др. Побудителями инноваций являются 
постоянные изменения, происходящие в различных 
сферах человеческой деятельности. В каждой из них 
целями нововведений является внедрение, обеспечи‑
вающее определенный эффект.

Различают следующие виды эффекта от иннова‑
ций:
 • Экономический эффект от инновации (иннова‑

ций) — показатели учитывают в стоимостном выра‑
жении все виды результатов и затрат, обусловлен‑
ных реализацией инноваций;

 • Научно-технический эффект от инновации (инно‑
ваций) — новизна, простота, полезность, эстетич‑
ность, компактность;

 • Финансовый эффект от инновации — расчет пока‑
зателей базируется на финансовых показателях;

 • Ресурсный эффект от инновации (инноваций) — 
показатели отражают влияние инновации на объем 
производства и потребления того или иного вида 
ресурса;

 • Социальный эффект от инновации (инноваций) — 
показатели учитывают социальные результаты реа‑
лизации инноваций;

 • Экологический эффект от инновации (иннова‑
ций) — показатели учитывают влияние инноваций 
на окружающую среду (шум, электромагнитное 
поле, освещенность (зрительный комфорт), вибра‑
ция и др.).
Для применения термина «инновация» в архитек‑

туре и градостроительстве целесообразна обобщенная 
характеристика этого термина. Инновации — ново‑
введение, представляющее собой процесс или резуль‑
тат процесса, обеспечивающий определенный эффект 
(социальный, экономический, экологический и др.).

Архитектурно‑градостроительная деятельность 
является целостной интеллектуально‑прагматичной 
деятельностью, включающей создание архитектурных 
объемов (зданий и сооружений) и планировку соот‑
ветствующей регулируемой системы расселения.

Довбыч В. В. выделяет три основных вида архитек‑
турно‑градостроительной деятельности [6]:

 – архитектурно‑градостроительное образование;
 – наука (научные исследования);
 – проектирование и строительство архитектурно‑гра‑

достроительных объектов.
Во всех этих видах инновации следует рассматри‑

вать как нововведения процесса деятельности. Иннова‑
ции должны быть не только в проектировании и стро‑
ительстве архитектурно‑градостроительных объектов, 
но и в различных сферах образования и науки.

Следует отметить, что образование и наука яв‑
ляются одним из составных компонентов архитек‑

турно‑градостроительной деятельности. Важность 
и значимость этих системных компонентов сложно 
оценить. На методологическом уровне отслеживает‑
ся бесспорная связь и влияние взаимопроникновения 
этих компонентов. Архитектурно‑градостроительная 
практика и квалифицированный профессиональный 
менеджмент невозможен без кадрового обеспечения 
высококвалифицированными специалистами. Такое 
же взаимопроникновение имеет место между архитек‑
турно‑градостроительной практикой и наукой.

Таким образом, инновационные архитектурно‑гра‑
достроительные

объекты в ХХІ cт. чаще всего появляются во вза‑
имосвязи «образование –наука — проектирование 
и строительство». Для создания комфортной среды 
жизнедеятельности особенно большое значение име‑
ют инновации в проектировании и строительстве.

Инновационные архитектурно‑градостроительные 
объекты следует дифференцировать на три типа:

 – инновационные здания и сооружения;
 – инновационные архитектурно‑градостроительные 

комплексы;
 – инновационная архитектурная среда.

Инновационные здания и сооружения представ‑
ляют собой нетрадиционную предметно‑простран‑
ственную среду обособленного типа с системой 
вертикальных и горизонтальных поверхностей, обе‑
спечивающие комфортные условия жизнедеятельно‑
сти человека в городской среде.

Инновационные архитектурно‑градостроительные 
комплексы представляют собой локальную, нетра‑
диционную среду с системой зданий и сооружений, 
предназначенных для различных процессов жизнеде‑
ятельности человека в городской среде.

Инновационная архитектурная среда — нетради‑
ционное объемно‑планировочное решение какого‑ли‑
бо фрагмента городской среды с системой зданий 
и градостроительных комплексов.

Основной целью создания всех этих инновацион‑
ных объектов является формирование более комфорт‑
ной среды жизнедеятельности для человека с учетом 
воздействующих факторов. Особенности создания 
инновационных архитектурно‑градостроительных 
объектов заключается в новизне и эффективности их 
решения. Следует также выделить уровни формиро‑
вания инновационных архитектурно‑градостроитель‑
ных объектов, без которых невозможно их создание. 
Это следующие уровни:

 – материально‑функциональный (наличие опре‑
деленного функционального назначения объекта 
и его материального воплощения);

 – художественно‑образный (создание индивидуаль‑
ного художественного образа);
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 – конструктивно‑технологический (применение но‑
вых технологий и рациональное конструктивное 
решение);

 – коммуникационно‑средовой (органичное включе‑
ние объекта в городскую среду).
Следует также выделить типы инноваций: полная 

инновация (направлена на проектирование и строи‑
тельство объекта); частичная инновация (предусма‑
тривает создание проекта объекта без его реализации); 
и инновация‑модернизация (характеризующаяся 
применением новых элементов в проектировании 
и строительстве).

В заключении необходимо сформулировать следу‑
ющие выводы:

Инновации в проектировании и строительстве ар‑
хитектурно‑градостроительных объектов — это итого‑
вый результат создания (проект) и освоения (внедре‑
ния) принципиально нового или модифицированного 
объекта, удовлетворяющего конкретные потребности 
человека.

В проектировании и строительстве инноваци‑
онных архитектурно‑градостроительных объектов 
следует выделить три основных их типа — иннова‑
ционные здания и сооружения, инновационные архи‑
тектурно‑градостроительные комплексы, инноваци‑
онная архитектурная среда (рис. 1), закономерности 
формирования которых следует рассматривать в даль‑
нейших исследованиях.

Литература
1. Азгальдов Г. Г., Костин А. В. Интеллектуальная собственность, инновации и квалиметрия // Экономические стратегии, 

2008, № 2.

2. Мазуренко С. Инновации — это симбиоз государственной политики и рыночных отношений // Известия, 03.12.2008.

3. Нестеров А. В. Инновации — системный подход // Компетентность, № 6 (47), 2007.

4. Русско‑английский словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1965.

5. Большой англо‑русский словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1972.

6. Довбич В. В. Методические основы формирования и развития архитектурной деятеьности. — автореф. докт. диссерт. — 

К., 2014.

7. Шумпетер И. Теория экономического развития / пер. с немец.. B. C. Автономова, М. С. Любского, А. Ю. Чепуренко. — 

М.: Прогресс, 1982. — 456 с.



15

// Международный научный журнал // № 2, 2016 // Биологические науки //

Сарсекова Д. Н. 
д. с.х.н, 
Бексеитова А. К. 
магистрант

ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ АССОРТИМЕНТА ДРЕВЕСНЫХ  
И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРНИТОФАУНЫ  

В ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ГОРОДА АСТАНА

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF ASSORTIMENT OF TREES  
AND SHRUBS ON THE DISTRIBUTION OF THE AVIFAUNA  

IN THE GREEN AREAS OF ASTANA CITY

On the territory of green plantations of Astana for the first time carried out an attempt of complex analysis of the 
current state of bird fauna, their spatial and temporal distribution and parameters of the bird population. The rea-
sons and ways of development of birds in urban areas. The seasonal migration in the territory of the urban habitat. 
For the first time made an attempt to describe the linkage mechanism bird gardens and parks with available there 
assortment of trees and shrubs. Assessment of environmental conditions of green space, located on the territory of 
the capital, as the habitat of birds, made for the first time these areas are considered as an ecosystem.
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Address: S. Seifullin Kazakh Agro Technical University, Prospect Pobedy 62, Astana, Republic of Kazakhstan

Сохранение биологического разнообразия, как одно 
из важнейших условий поддержания устойчиво‑

сти среды обитания человека, является одной из акту‑
альнейших проблем современности. Птицы занимают 
одно из ведущих мест во всем многообразии животного 
мира. Обилие и широкое распространение этой группы 
позвоночных предопределяет их ведущую роль в при‑
роде, так как они являются обязательным звеном тро‑
фической цепи различных наземных экосистем во всех 
ландшафтных зонах планеты. Синантропные виды птиц 
были всегда объектом особого интереса орнитологов 
и специалистов. Однако при всей широте исследований 
многие стороны экологии птиц в городе плохо изучены, 
или недостаточно отражены в научной литературе.

Важность изучения особенностей синантропиза‑
ции животных объясняется, прежде всего, необхо‑
димостью создания на городской территории при‑
емлемых условий для совместного существования 
человека и животных. Исследование формирования 
и устойчивости экосистем в условиях антропогенной 
трансформации ландшафтов становится одной из 
наиболее актуальных задач современной экологии.

Садово‑парковые территории являются центра‑
ми поселения птиц, поскольку эти местообитания во 
многих случаях имитируют первоначальные природ‑
ные условия естественных ландшафтов. Птицы — не‑

отъемлемая часть таких территорий. Это обстоятель‑
ство необходимо учитывать при закладке зеленой 
зоны и их формировании, строительстве новых и ре‑
конструкции старых районов городов. Массовые 
виды, обитающие в антропогенных ландшафтах, не 
нуждаются в привлечении. Необходимо привлекать 
обычные региональные виды, адаптированные к ан‑
тропогенному ландшафту и способные существовать 
в условиях близкого соседства с человеком.

Из года в год города становятся средой жизни все‑
возрастающего числа людей. Не исключение наша 
развивающаяся стремительными темпами столица 
Астана. В некоторых странах доля урбанизации еще 
выше. Возросшее внимание к изучению проблем го‑
родской среды и накопление сведений, касающихся 
приспособлений птиц к существованию в тесном кон‑
такте с человеком, способствовали возникновению 
особого научного направления в орнитологии (город-
ская орнитология), изучающего авифауну урбанизи‑
рованных ландшафтов.

Все это, в очередной раз, наводит на мысль о зна‑
чимости «зеленого» подхода в формировании антро‑
погенных природных территорий в пределах больших 
городов. Актуальность продиктована еще и тем фак‑
том, что такой подход присущ идее Зеленой Экономи‑
ки, приверженцем которой является Казахстан.
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Новизна научного исследования 
Процессы освоения природы или урбанизация 

и активное внедрение человека в естественные ланд‑
шафты приводят к их окультуриванию и существен‑
ным изменениям в животном мире. В связи с этим 
усиливается интерес специалистов к изучению ави‑
фауны культурных ландшафтов. На сегодняшний 
день особенно много сведений накоплено о птицах 
городов стран Западной Европы, где освоение приро‑
ды началось раньше, чем на Востоке, и имеет давнюю 
историю.

Астана — молодая столица нашей уверенно раз‑
вивающейся страны, она формируется под влиянием 
исторических, социально‑экономических, физико‑ге‑
ографических условий. Всё это способствует воз‑
никновению сложного ландшафтного комплекса из 
различных биотопов, формирующих городскую тер‑
риторию. До настоящего времени садово‑парковые 
территории не изучались с позиций формирования 
фаунистических комплексов — описывались только 
рекреационные условия. На территории зеленых на‑
саждений города Астана впервые проведена попытка 
комплексного анализа современного состояния фауны 
птиц, их пространственно‑временное распределение 
и параметры населения птиц. Рассмотрены причины 
и пути освоения птицами городских территорий. Изу‑
чены сезонные миграции на территории городских 
биотопов. Впервые осуществлена попытка описания 
механизма связи птиц и садово‑парковых территорий 
с имеющимся там ассортиментом древесных и кустар‑
никовых пород. Оценка экологических условий зеле‑
ных насаждений, находящихся на территории столи‑
цы, как местообитания птиц, выполнена впервые, эти 
территории рассмотрены как экосистемы.

Объекты исследования
Объектами данного исследования являются виды 

древесных и кустарниковых пород в городских зеле‑
ных насаждениях и авифауна, использующая эти ме‑
стообитания в качестве гнездовых, кормовых, рекреа‑
ционных участков в различные сезоны года.

Описание применяемых методик
Для анализа влияния ассортимента пород деревьев 

и кустарников на распределение орнитофауны в Аста‑
не были выбраны следующие методики:

1) Выбор репрезентативных участков для проведе-
ния работ. В данной работе первой задачей поставле‑
но выяснение закономерности распределения орнито‑
фауны в пределах городских зеленых насаждений.

Для этого были проведены картирование город‑
ских зеленых насаждений и их категоризация. В ре‑
зультате выделены три категории зеленых насаждений 

(городские парки, скверы, бульвары) общим количе‑
ством 91 объект. Из них выбраны по два объекта из 
каждой категории.

2) Исследование местообитаний. Для того чтобы 
выяснить зависимость в предпочтениях птиц к тем 
или иным местообитаниям на репрезентативных 
участках, проведены работы по определению пород 
и приблизительного возраста древовидной раститель‑
ности на участках присутствия и отсутствия птиц. 
Определение пород проводились до рода, а где это 
возможно и до вида, возраст определяется по следую‑
щим категориям: младше 10 лет, от 10 до 20 лет, стар‑
ше 20 лет. Это минимальные параметры необходимые 
для анализа взаимосвязи объекта с местообитанием.

Таблица 1
Пример бланка описания местообитаний

Дата: 01.02.2015
Время: 09:00–10:00

Место: Бульвар по проспек‑
ту Абылай хана

Вид птицы Порода дере-
ва/кустарника

Возраст

Младше 
10 лет

10–20 
лет

Старше 
20 лет

Сизый го‑
лубь

Яблоня сибир‑
ская

+

3) Оценка видового богатства и разнообразия ор-
нитофауны. Из нескольких существующих методов 
был выбран метод подсчета числа видов за единицу 
времени (Time Species‑counts; TSC). Эта методика 
была предложена для открытых лесных районов и ку‑
старниковых местообитаний (Pomeroy & Tengecho, 
1986). Авторы разработали простой метод сравнения 
авифауны путем выборочного обследования местоо‑
битаний. Этот простой и эффективный метод позво‑
ляет достаточно качественно оценить относительное 
обилие видов.

Суть метода заключается в следующем. Учетчик 
ведет наблюдения в течение одного часа, записывая 
все регистрации видов в колонки таблицы, соответ‑
ствующие последовательным 10‑минутным интер‑
валам. В течение 1 часа наблюдатель перемещается 
с небольшой скоростью (примерно 1–2 км в час) по 
обследуемой территории. Все виды, которые он реги‑
стрирует в течение первых 10 минут, заносятся в пер‑
вую колонку таблицы (указываются только виды, но 
не количество особей). Во вторую колонку записыва‑
ются только те новые виды, которые отмечены за вто‑
рой 10‑минутный интервал. Аналогичным образом 
виды, обнаруживаемые в последующие 10‑минутные 
интервалы, заносятся в каждую соответствующую 
колонку. При анализе этих данных рассчитываются 
индексы относительного обилия на основании пред‑
положения, что более обычные виды будут зареги‑
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стрированы в начале обследования, а также будут бо‑
лее часто регистрироваться при повторных учетах.

Дополнительно в скобках указывается тип актив‑
ности птицы: гн. — гнездится, корм. — кормится, отд. — 
отдыхает, пр. — пролетающий мимо наблюдателя.

Учеты проводятся в часы активности птиц, обычно 
это утренние часы (полчаса после рассвета и до 11:00) 
и вечерние часы активности (с 16:00 до времени заката).

Таблица 2
Пример бланка учета птиц

Дата: 01.02.2015
Время: 09:00–10:00

Место: Бульвар по проспекту Абылай хана

0–10 мин 10–20 мин 20–30 мин 30–40 мин 40–50 мин 50–60 мин

Серая ворона 
(отд.);
Сизый голубь 
(корм.);
Домовый воробей‑
(отд.)

Большая синица 
(корм.);
Полевой воробей 
(отд.)

Сорока (отд.) Дрозд‑рябинник 
(корм.);
Зеленушка об. 
(корм.)

Свиристель 
(корм.);
Ополовник 
(корм.);
Снегирь (корм.)

Дубонос об. 
(корм.)

Ожидаемый результат
Основным и значимым ожидаемым результатом 

является попытка разработки рекомендаций по фор‑
мированию зеленых зон в столице, в котором попы‑
таться учесть все ключевые аспекты по созданию 
здоровых экосистем в антропогенном ландшафте 
в контексте «зеленой» концепции урбанизации.
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Аннотация. В программе представлен анализ результатов полевых исследований на Шпицбергене, выполненных 
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Introduction

The vulnerable Arctic environment makes the local 
nature highly susceptible even for minor climatic 

changes. Studies of snow cover in Svalbard are essential 
for getting better understanding of the climatic and envi‑
ronmental change in the Arctic and also provide detailed 
studies on modern processes of snow and ice [3; 7]. Snow 
and ice cover large area of the Arctic (approximately 60% 
of Svalbard is year around covered by snow and ice) and 
act like a mirror reflecting most of incoming solar ener‑
gy back to space. Melting of snow and ice thus enhance 
the temperature and leads to increased melting. This self 
induced continued warming can result in very rapid cli‑
matic changes when approaching a threshold or tipping 
point. Recent repots clearly indicate that large changes 
in ecosystem compositions with tremendous implications 

for the human populations of the North must be expected 
in the Arctic [1; 9; 10; 12]. Particulate matter (PM) in 
snow is extremely important and can change character‑
istics and properties of snow, such as changing of albedo 
and the resulting radiation balance [8].

Snow pits contain all‑the‑winter accumulation of 
PM trapped with snow. Dating these particles relatively 
to the pit stratigraphy doesn’t give clear understanding 
because of changing of weather conditions (melting and 
freezing the snow pit layers) during the entire period of 
nine months from September till May [16], but gives pre‑
cise information of winter atmosphere composition.

The major anthropogenic emission sources at Sval‑
bard are coal mining, energy production and transporta‑
tion. The coal mining activities in Svea and Barentsburg 
include in addition to the coal production, transporta‑
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tion with heavy duty vehicles, stationary machinery, as 
well as transportation of coal related products on marine 
vessels. Svea, Longyearbyen (Gruve 7) and Barentsburg 
produce commercial coal mining. Piramiden (the second 
largest coal mine at Svalbard) was closed in 1998. Natu‑
ral emissions of pollutants from coal transportation and 
storage in uncovered piles are substantial [11; 21]. Coal is 
the primary fuel for the local production of electricity and 
heat at Svalbard. The power plants are located in Long‑
yearbyen and Barentsburg. These plants supply energy 
mainly for electricity, the mining activities, as well as lo‑
cal households and official buildings including the airport 
in Longyearbyen. Transportation is divided in land based 
transportation (private cars, heavy duty vehicles and 
snowmobile), shipping (cruise, research vessels, goods, 
coal) and aviation (domestic, international and local).

Local emissions of anthropogenic pollutants contribute 
significantly to the total deposition on Svalbard. Pollut‑
ants such as soot and black carbon are important for global 
warming both as the compound that heats the atmosphere, 
and as a contributor to accelerated melting when deposit‑
ed on snow and ice. Preventing snow and ice melting on 
Svalbard and in the rest of Arctic region is a key factor to 
ensure a sustainable future. In this context it is important 
not only to abate global emissions of short‑lived climate 
pollutions, but to prevent increase in emissions of them 
also from local sources within the Arctic itself.

The main purpose of the paper is to get and expand 
new data on particulate matter and in Svalbard snow in 
the vicinities of living centers, to understand their main 
sources and environmental implication.

Materials and methods
Research is focused on the area in the vicinities of liv‑

ing centers on Svalbard archipelago (Longyearbyen and 
Barentsburg) and the main tourist attracted snowmobile 
track close to these settlements: vicinity of Grumantbyen 
abandoned settlement, glacier Grønfjordbreen, Advent‑
dalen valley and vicinity of Gruve 7 (Fig. 1).

All snow samples were collected, stored and melted in 
clean polyethylene bottles. Each collection was done in 
the up‑wind conditions on the 200 m distance from the 
snow mobile. Samples were melted and filtrated in Uni‑
versity Centre on Svalbard (UNIS) using pre‑weighted 
nuclear‑pore lavsan (polyester) filters (47 mm in diame‑
ter, 0.45 µm pore size). Melted samples were filtrated on 3 
parallel filters to minimize the random error of filtration.

Morphology of particles, qualitative estimation of 
composition and proportion of biogenic, mineral and an‑
thropogenic particles in insoluble aerosols was carried 
out using a segment of a filter by scanning electron mi‑
croscopy in P. P. Shirshov Institute of Oceanology RAS, 
Moscow, using JSM‑U3 microscope (Jeol Inc., Japan) 

with magnification from 100 to 10000 times and in Ver‑
nadsky Institute of Geochemistry and Analytical Chem‑
istry RAS, Moscow.

Fig. 1. Location of the snow sampling sites

Fluxes of PM were calculated using data on PM from 
integrated snow samples from snow pits [13; 14].

Results
Fresh snow samples were collected in Barentsburg 

each week from January to April in 2008 and 2014. Con‑
centration of PM in these samples varied from 2.4 to 
158.5 mg/l. Average concentration of PM in fresh snow 
during this period was 34.7 mg/l in 2008 and 57.8 in 2014. 
In 2009 concentration of PM in the same area varied from 
7.0 to 44.9 mg/l, in average 25.9 mg/l, in 2010 and 2011 it 
was in average 21.7 and 27.0 mg/l. Such high concentra‑
tion of PM in the Barentsburg area are comparable with 
concentration of PM in samples, collected in the vicinity 
of Gruve 7, on average they were 16.8 mg/l in 2009. In 
April 2009 concentration of PM in the samples from the 
Grumantbyen and Longyearbyen, also Grønfjordbreen 
and Adventdalen areas are on the background level (from 
0.9 to 4.2 mg/l), comparable to the Arctic region with 
concentration on average from 0.36 to 5.8 mg/l [3; 5; 6; 
19]. In 2014 average concentration of PM in fresh snow in 
the vicinity of Barentsburg was 2 times less than in Long‑
yearbyen (Table 1).

In April, 2008, 2009, 2011 and 2014 integrated snow 
samples from snow pits were collected. Using PM con‑
centration data from integrated samples from snow pits, 
fluxes of PM on the land surface were calculated for the 
areas with high anthropogenic impact: from 33.7 to 24.4 
mg/m2 per day in the vicinity of Gruve 7 and from 41.3 
to 61 mg/m2 per day in Barentsburg. Maximum flux of 
PM from atmosphere to the surface was found in 2011 in 
the vicinity of Barentsburg — 216 mg/m2 per day. Such 
high concentration of PM in melted snow can be typical 
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for industrial cities in the North and they are connected 
with local manmade emissions and weathering of the coal 
containing sediments. Airborne effect is found and clearly 
visible as the darkest snow that is found in the downwind 
from the processing plant, in the vicinities of the mines 
and along the snowmobile tcracks.

Table 1
Concentration of PM in 0.45-μm-filtered melt water from snow in the vicinities  

of Barentsburg and Longyearbyen, Svalbard

Date of snow 
sampling

Area of snow sampling Concentration of PM, mg/l
Fluxes of PM,  

mg/(m2 per day)

winter 2008 Barentsburg
2.4–158.5

34.7
36.0

April 2009

Barentsburg
7.0–44.9

25.9
61.0

Gruve 7
15.0–18.7

16.8

no data

Adventdalen
0.9–8.6

4.2

Grønfjordbreen glacier
2.3–3.2

2.7

Longyearbyen
1.8–2.8

2.3

Grumantbyen
0.7–1.2

0.9

February — 
March 2010

Barentsburg
4.6–31.9

21.7
130.2

Longyearbyen
1.8–18

10.8
64.8

April 2011

Barentsburg
15.0–45.9

27.0
216.0

Gruve 7
5.2–18.7

15.9
no data

Longyearbyen
2.0–30.1

13.2
105.6

March — April 
2014

Barentsburg
30.2–108.9

57.8
29.3–170.9

68.8

Longyearbyen
81.8–123.9 (1775.1*)

102.9
112.5

* sample with the highest concentration of PM in snow, that is not considered in calculating of mean value

Fig. 2. Scanning electron microscopy pictures of particulate matter on filters (0.45 µm): (a) — fly ash, soot and mineral particles 
(Barentsburg, 2009); (b) — mineral particles (Barentsburg, 2009); (c) — soot (Longyearbyen, 2010); (d) — mineral and fly ash 

particles (Adventdalen valley, 2010); size of each picture — 50*50 µm.

According to the data of scanning electron microscopy 
PM in snow consist largely of mineral and anthropogenic 
particles (soot and fly ash). In the vicinity of Barentsburg 
and Mine 7 ratio between anthropogenic and mineral par‑
ticles is 90/10, in Longyearbyen area — 70/30. In these re‑
gions anthropogenic particles are presented by porous fly 
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ash particles from 7 to 30 µm in size consisting mostly of car‑
bon and smooth spheres from 0.5 to 10 µm in diameter are 
present. As it was pointed out earlier, anthropogenic parti‑
cles are deposited locally with the largest particles closest to 
the source and flocculation of particles of high concentra‑
tion [2]. In the areas with background level of concentra‑
tion of PM, anthropogenic/mineral ratio varies from 60/40 
to 30/70 in different samples. These areas are not affected 
by mining activities and soot, fly ashes came from incom‑
plete combustion of fuel of snowmobiles. These areas are the 
major snowmobile tracks attracting by tourists on Svalbard 
[15]. Biogenic particles were not found in the samples.

Conclusions
Snow samples were collected in the period 2008–2014 

in the Isfjord and Grønfjord areas. Analyses of PM in melt‑
ed snow samples showed that inter‑continental pollution 
transport cannot be detected because of the big amount of 
local pollution. The local mining industry is the predom‑

inant source of pollutants with respect to emissions of 
coal dust during storage in unprotected opened piles. In 
the remote areas from mining activities and power plants 
areas (Adventdalen valley, Grumantbyen abandoned set‑
tlement, Grønfjordbreen glacier), where concentrations 
of PM in melted snow are on the background level, snow 
scooters are the main source of pollution.
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СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ ДАНИХ З ПРОПУСКАМИ

ОБРАБОТКА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ С ПРОПУСКАМИ

STATISTICAL ANALYSIS OF GEOLOGICAL DATA SPACES

Анотація. Проведено статистичну обробку даних з пропусками для коректного відображення даних та точної побу-
дови карт.

Ключові слова. Пропуски, підземні води, вихідні дані.

Аннотация. Проведено статистическую обработку данных с  пропусками для корректного отображения данных 
и точного построения карт.

Ключевые слова. Пропуски, подземные воды, выходные данные.

Abstract. A statistical analysis of data from a space to display the correct data and accurate mapping.
Keywords. Gaps, underground water output.

Постановка проблеми. У зв’язку зі зростанням 
значення підземних вод у водопостачанні Украї‑

ни, виникає необхідність постійного моніторингу під‑
земних вод, аналізу та оцінки гідрогеологічних про‑
цесів, прогнозу можливих змін підземної гідросфери. 

Вивчення та прогнозування режиму рівнів підземних 
вод займають провідне положення в комплексі гідро‑
геологічних досліджень, оскільки дозволяють кіль‑
кісно охарактеризувати процес формування підзем‑
них вод і прослідкувати зміни гідрогеологічних умов 
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де уj — середнє присутніх і підставлених значень в j‑й 
групі.

Тепер

( )
ˆ

j jR j j jR

j jR
j

m y n m y
y y

n

 + − = =

так що отримується оцінка Y — просто оцінка з зважу‑
ванням груп. Якщо в популяції відома частка кожної 
групи, то оцінку yps також можна вивести як оцінку, за‑
сновану на заповненні середніми.

Ми показали, що для планів з рівними вагами зва‑
жування об’єктів, що дають відповідь, за часткою від‑
повідають у кожній групі дозволяє отримати такі ж 
оцінки середніх і сум, як підстановка середніх по 
відповідальним для об’єктів, що не дають відповідь. 
Це зауваження стосується і нерівномірним планам 
за умови, що вибіркові ваги відображаються в оцін‑
ках частки відповідають і в підставляється середніх. 
Зв’язки між заповненням пропусків і зважуванням 
груп розглядаються в [Oh and Scheuren A983); David, 
Little, Samuhel and Triest A983); Little A986)]. Метод 
заповнення середніми реалізується просто, але він 
володіє небажаними властивостями. По‑перше, пра‑
вильні оцінки дисперсій y

wc (або yps) не можна отри‑
мати за допомогою звичайних формул для дисперсії, 
застосованих до заповнених даними. Реально обсяг 
вибірки занижений через відсутність відповідей, тому 
звичайні формули призводять до заниженої оцінки 
істинної дисперсії. По‑друге, величини, що не ліній‑
ні по даними, такі, як дисперсія Y або кореляція між 
двома змінними, не можна безбідно оцінити за допо‑
могою стандартних методів для повних даних, якщо 
їх застосувати до заповнених даними. По‑третє, під‑
становка середніх спотворює емпіричне розподіл зна‑
чень Y, що важливо при дослідженні розподілу Y по 
гістограмі або з інших графіками, що відображає дані. 
Аналогічна проблема виникає, якщо значення Y об’єд‑
нані в групи для утворення частотної таблиці, тому що 
пропуски в групах заповнюються загальним середнім 
значенням і, отже, відносяться в результаті до однієї 
і тієї ж групи Y Ця проблема спонукає шукати розпо‑
ділені значення для пропусків, використовуючи мето‑
ди їх заповнення типу підстановки з підбором. Звер‑
немося тепер до цього методу [1].

Підстановка з підбором. При більшості методів 
підстановки з підбором (цей термін поки не став за‑
гально прийнятим) пропуски заповнюються значен‑
нями, отриманими для іншого східного об’єкта вибір‑
ки. Припустимо, як і раніше, що витягнута вибірка 
обсягу n з N об’єктів, і у m з n об’єктів вибірки заре‑
єстровані значення Y, де n, N і m вважаються в цьому 
розділі фіксованими. Для простоти пронумеруємо 
об’єкти так, що перші n об’єктів знаходяться у вибір 

у часі, що дає змогу обґрунтувати заходи по викорис‑
танню підземних вод, передбачити і своєчасно вияви‑
ти негативні природні та техногенні впливи.

Проте, перед науковцями постає ще одна проблема: 
коректне опрацювання даних досліджень. Для прове‑
дення аналізу та побудови карт потрібно мати якісну 
вихідну інформацію. Часто складається так, що дані 
спостережень не є цілісними і мають багато пропус‑
ків. При певних дослідження це має значний вплив на 
вихідні результати та прогноз в цілому.

Одним із завдань для подальшої роботи є заповне‑
ння даних з пропусками так, щоб ці зміни коректно 
відображати. Коротко перелічимо деякі з основних 
методів для швидкого заповнення даних [3].

Методи багаторазового заповнення. Передбачають 
заповнення пропуску декількома значеннями. Суттє‑
вим недоліком методів одноразового заповнення, за 
думкою їх дослідників є те, що звичайні формули при‑
зводять до систематично занижених оцінок дисперсії, 
навіть, якщо обчислені пропущені значення отримані 
з використанням вірної моделі. При багаторазовому 
заповненні отримуються правильні оцінки дисперсії, 
які можна отримувати звичайними методами аналізу 
повних даних.

Заповнення за регресією. Суть полягає в заповненні 
пропусків даних, які передбачені регресією пропущених 
значень для певного об’єкта змінних на ті, що є відомі.

Заповнення без підбору. Пропуски заповнюються 
постійними даними із зовнішнього джерела, наприклад 
даними із попередніх спостережень на цій же точці.

Заміна. Метод характеризується заміною даних на 
етапі спостереження та при безпосередньо при зборі 
даних. Суть полягає в заміні об’єкта з відсутніми по‑
трібними даними на інший об’єкт, який не включаєть‑
ся у вибірку.

Співставлення методів. Базується на основі декіль‑
кох методів. При роботі з даними може виникнути по‑
треба для порівняння того чи іншого методу на основі 
реальних спостережень. До прикладу можна об’єдна‑
ти заповнення з підбором і заповнення по регресії [4].

Теоретичні відомості та математичне  
обґрунтування методу співставлення

Заповнення середніми. Нехай y
іj — значення Y для 

i‑го об’єкта в групі j, i = 1, …, Nj9 j = 1, …, j. При запо‑
вненні середніми для об’єктів вибірки, які не дали від‑
повідь, підставляється середнє yjR по mj відповіли в j‑й 
групі. Для плану середнє популяції Y можна оцінити 
середнім присутніх і підставлених значень, а саме [2]:

1
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j jj
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n y
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ws, і перші m < n з них дали відповідь. При рівноймо‑
вірній схемі вибору середнє Y можна оцінити як се‑
реднє за наявними і за підставленим значенням, що 
можна записати у вигляді:

( ){ }*
R NR

HD

my n m y
y

n

+ −
=

*

1

m
i i

NR
i

H y
y

n m=

=
−∑

Зазначимо, що 
1

m

i
i

H
=
∑

 
 рівне n – m — числу об’єктів 

з пропусками.
Властивості YHD залежать від способу формуван‑

ня чисел (Н1 …, Нm). Найпростіше вивести формули, 
якщо розглядати підставлені значення як вибірку 
значень, отриману при ймовірному плані вибору, 
коли відомо розподіл (Н1 …, Нm) при повторному за‑
стосуванні підстановки з підбором. Припустимо, що 
Hi задається випадковим вибором з поверненням з за‑
реєстрованих значень Y. Умовно за зареєстрованими 
значенням вибірки розподіл (Нi, …, Нm) при повторах 
процедури підстановки з підбором поліноміальне 
з об’ємом вибірки n – m і ймовірностями 1/m, …, 1/m 
(див. [Cochran A977), розділ 2.8]. Звідси:

E(Hi | Y, R, I) = (n–m)/m,
Var (Hi | Y, R, I) = (n–m)(1–1/m)/m,

Cov (Hi, Hi’ \ Y, R, I) = –(n–m)/m2, i≠ i’.
Тоді

1( �| ,� ,� )HD RE y Y R I y=

( )1 2

1

1 1
( |� ,� ,� )

yR

HD

m
m S

n
Var y Y R I

n

−  − − 
 =

При простому випадковому виборі і в припущенні 
ОПС про розподіл відповідей ми отримаємо:

( �| )HDIE y Y Y=

( ) ( )1 1 2 1 2( |� ) 1 1 /HDI y y

m
Var y Y m N S m S n

n
− − −  = − + − − 

 

Відзначимо, що підстановка з підбором веде до оці‑
нок з більшою дисперсією в порівнянні з оцінкою YR 
одержуваної при заповненні середнього. Із формули 
випливає, що дисперсія будь‑якої оцінки YHD при під‑
становці з підбором, для якої E(YHD, R, I) = YR більше 
дисперсії середнього YR. Перевага методу підстановки 
з підбором на відміну від заповнення середнім по‑
лягає в тому, що викривлення розподілу вибіркових 
значень відсутні. Додаткова дисперсія від вибіркової 
підстановки з поверненням не є малозмінена. Її можна 
зменшити, задаючи більш ефективний план вибору. 
Припустимо, наприклад, що підставляються значення 
витягуються без повернення. Якщо n–m <m, то ми мо‑
жемо вибрати (n–m) з т зареєстрованих значень у без 

повернення і при цьому H
i дорівнює 1, якщо i‑й об’єкт 

відібраний, і 0 — в іншому випадку. Щоб визначити 
процедуру в загальному випадку, запишемо:

n m km t− = +
де k — натуральне і 0 ≤ t ≤ m.

При підстановці з підбором без повернення до раз 
вибирають всі зареєстровані об’єкти, а потім «добира‑
ють» t додаткових об’єктів, щоб забезпечити всі n — m 
значення, необхідних для пропусків. Таким чином,

* 1R
NR

kmy ty
y
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+
=

−
де yi — середнє t додаткових значень Y. Відповідно до 
теорії простого випадкового вибору
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Якщо YHD2 — оцінка Y, отримана за допомогою цієї 
процедури, то

( ) 1 1
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Точніше, в припущенні простого випадкового ви‑
бору і бернулієвского розподілу присутності відпо‑
відей, ігноруючи поправку на кінцеву популяцію, 
ми отримаємо, що 1) дисперсія YНD1 не перевищує 
дисперсію jR більш ніж в 1,25 рази, і цей максимум 
досягається, якщо m/n — 0, 5; 2) дисперсія jHD2 не пе‑
ревищує дисперсії у R більш ніж в 1,125 рази. Інший 
метод генерування значень для заповнення пропус‑
ків — послідовний підбір, при якому всі об’єкти роз‑
ташовують у послідовність і пропущене значення 
замінюється значенням Y найближчого попередньо‑
го в цій послідовності об’єкта, що дав відповідь. 
Головною перевагою послідовного підбору є його 
обчислювальна простота. На його основі побудова‑
ні старі схеми заповнень для поточних обстежень 
населення Бюро перепису (Census Bureau). Припу‑
стимо, що об’єкти вибірки випадково впорядковані і 
витягнуті шляхом простого випадкового вибору, а та‑
кож що діє бернуліївський механізм породження про‑
пусків. Байлар і його співавтори [див. Bailar, Bailey and 
Corby A978)] показали, що в цьому випадку оцінка Y 
методом послідовного підбору, скажімо YHD3, — несу‑
місна з дисперсією, наближено рівний (при великих m 
і n і без поправок на кінцеву популяцію)

2

3( |� ) 1y
HD

S n m
Var y y

m n

  − = +     
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Значить, дисперсія YHD3 збільшується в порівнянні 
з yR в (n–m) / m + 1 раз, що дорівнює частці пропуще‑
них значень.

Короткий аналіз результатів. Дані, проаналізова‑
ні в даному дослідженні, отримані в результаті спо‑
стережень за водоносним четвертинним горизонтом 
напірного типу та з порушеним режимом поблизу м. 
Рівне. Проаналізовано середньомісячні значення рів‑
ня підземних вод (обчислені за даними строкових за‑
мірів) та середньомісячні значення рівня температури 
повітря на даній території протягом 2004–2008 років. 
За цими даними побудовано графіки залежності се‑
редньомісячних показників РПВ та температури від‑
повідно за час спостережень. Обробка за допомогою 
методів статистичного аналізу даних моніторингу до‑
зволила виявити деяку залежність одних показників 

від інших у часовому вимірі. А саме, що РПВ у верес‑
ні–жовтні, та у квітні–травні є майже однаковий, що 
безпосередньо пов’язано з сезонними опадами. У ре‑
зультаті аналізу отримали можливість побудувати 
чітку лінію тренду та зробити висновок, що протягом 
досліджуваного періоду температурний режим зміню‑
вався у циклічному порядку. Проте пряму залежність 
рівня підземних вод від опадів та температури ствер‑
джувати не можна. Вплив (як опосередкований, так 
і безпосередній) також мають сонячна активність, ат‑
мосферний тиск, рух літосферних плит, сейсмоактив‑
ність, карстові процеси та ін. Значну роль також віді‑
грають техногенні чинники. Для прикладу наведемо 
графік залежності рівня підземних вод і температури 
повітря за жовтень протягом 2004–2008 р. Обробка 
даних проводилась у середовищі Microsoft Excel.

Таблиця 1
Вихідні дані

Код вод. 
пун. за 

АІС ДВК 
Номер в. п., 
що присв. 

партією

Тип  
режиму

Тип 
гори-
зонту

Рік

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНІ ЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД  
(обчислені за даними строкових замірів)

Серед-
ньо-річні 
значення 

М і с я ц і

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

255530005
поруше‑

ний
напір‑

ний
1996 ‑0,74 ‑0,84 ‑0,66 ‑0,8 ‑0,76 ‑0,75 ‑0,77 ‑0,76 ‑0,74 ‑0,79 ‑0,761

1997 ‑0,68 ‑0,73 ‑0,8 ‑0,75 ‑0,79 ‑0,78 ‑0,83 ‑0,7 ‑0,72 ‑0,72 ‑0,75

1998 ‑0,75 ‑0,77 ‑0,74 ‑0,71 ‑0,78 ‑0,71 ‑0,73 ‑0,74 ‑0,75 ‑0,78 ‑0,746

1999 ‑0,78 ‑0,78 ‑0,79 ‑0,72 ‑0,71 ‑0,66 ‑0,71 ‑0,71 ‑0,71 ‑0,76 ‑0,7 ‑0,71 ‑0,72833

2000 ‑0,7 ‑0,69 ‑0,7 ‑0,66 ‑0,68 ‑0,72 ‑0,69 ‑0,69 ‑0,67 ‑0,7 ‑0,66 ‑0,68727

2001 ‑0,66 ‑0,7 ‑0,71 ‑0,66 ‑0,67 ‑0,75 ‑0,63 ‑0,66 ‑0,66 ‑0,65 ‑0,65 ‑0,65 ‑0,67083

2002 ‑0,66 ‑0,67 ‑0,67 ‑0,66 ‑0,65 ‑0,69 ‑0,68 ‑0,72 ‑0,67 ‑0,71 ‑0,7 ‑0,68

2003 ‑0,68 ‑0,66 ‑0,68 ‑0,68 ‑0,68 ‑0,66 ‑0,73 ‑0,71 ‑0,67 ‑0,68333

2004 ‑0,72 ‑0,67 ‑0,66 ‑0,69 ‑0,66 ‑0,74 ‑0,68 ‑0,5 ‑0,46 ‑0,53 ‑0,631

2005 ‑0,46 ‑0,5 ‑0,53 ‑0,55 ‑0,51 ‑0,54 ‑0,59 ‑0,55 ‑0,54 ‑0,53

2007 ‑1,28 ‑1,2 ‑1,18 ‑1,13 ‑1,18 ‑1,25 ‑1,18 ‑1,14 ‑1,09 ‑1,07 ‑1,07 ‑1,16091

2008 ‑1,1 ‑1,09 ‑1,1 ‑1,12 ‑1,13 ‑1,17 ‑1,13 ‑1,09 ‑1,06 ‑1,13 ‑1,11

Рис. 1. Графік залежності рівня підземних вод та температури повітря у жовтні протягом 2004–2008 р. р.
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Отримані коефіцієнти кореляції щодо температури повітря коливаються в межах (–0,72)—(0,6), щодо кіль‑
кості опадів — (–0,77)—(0,72). Тому можемо відмітити, що статистичний зв’язок між РПВ, температурою та 
опадами не є однозначним протягом досліджуваного часового періоду.

Дані коефіцієнтів кореляції зміни температури повітря та кількості опадів по місяцях за 2004–2008 р р. на‑
ведені у таблиці 2.

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції зміни температури повітря та кількості опадів по місяцях за 2004–2008 р р.

Місяці спостережень
Коефіцієнт кореляції

Температура повітря Кількість опадів

Січень 0,12 ‑0,32

Лютий ‑0,33 ‑0,6

Березень ‑0,21 0,47

Квітень ‑0,72 ‑0,35

Травень 0,07 ‑0,45

Червень 0,58 ‑0,55

Липень ‑0,41 ‑0,77

Серпень ‑0,30 0,72

Вересень ‑0,52 0,51

Жовтень 0,62 0,35

Листопад 0,25 ‑0,48

Грудень 0,54 0,06

На рис. 2–3 зображені графіки залежності рівня підземних вод відносно кожного місяця. враховуючи від‑
сутність даних за певні місяці, було проведено підстановку даних. Як видно з графіків значення R дещо збіль‑
шилось, що свідчить про доцільність даного методу. Проте він не буде коректним для великої кількості даних.

Таблиця 3
Вихідні дані до графіка зображеного на рисунку 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сер.знач.

2008 ‑1,1 ‑1,09 ‑1,1 ‑1,12 ‑1,13 ‑1,17 ‑1,13 ‑1,09 ‑1,06 ‑1,13 ‑1,11

Рис. 2. Графік залежності РПВ (з пропусками)
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Таблиця 4
Заповнені дані без пропусків до графіка зображеного на рисунку 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

‑1,1 ‑1,09 ‑1,1 ‑1,12 ‑1,13 ‑1,16 ‑1,17 ‑1,16 ‑1,13 ‑1,09 ‑1,06 ‑1,13

Рис. 3. Графік залежності РПВ (без пропусків)

Висновки. У процесі роботи із статистичними да‑
ними часто виникає проблема у відсутності усіх даних 
або у некоректному їх представлені, що не дає змогу 
ефективно провести аналіз та прогноз того чи іншого 
явища. Тому робота із пропусками на даному етапі ро‑
боти є доцільна, оскільки дослідження проводяться із 
щоквартальними даними.

Зокрема, в даній роботі було проведено короткий 
аналіз методів заповнення даних, а також представле‑
но один із них для максимально точного відтворення 
даних.

Також на підставі статистичних режимних спо‑
стережень за рівнем підземних вод у межах ділянок 
з непорушеним режимом була встановлена певна 
залежність від обраних двох кліматичних чинників: 
середньомісячної температури повітря та середньомі‑
сячної суми атмосферних опадів. Відсутність певної 
залежності та залежність лиш одного або іншого фак‑
тора потребує подальших досліджень та детальнішого 
аналізу.
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Постановка научной проблемы. Одним из самых 
действенных компонентов, который определяет 

развитие общества в XXI веке, выступают новые инфор‑
мационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 
Они становятся движущей силой развития мировой 
экономики и способны помочь в решении экономиче‑
ских и социальных проблем с большей эффективностью 
и изобретательностью. Вместе с тем, ИКТ являются 
одним из ключевых факторов, определяющих неравен‑
ство между различными социальными и экономиче‑
скими группами. Гендерное неравенство усиливается 
цифровой революцией, затрагивающей все социальные 
группы независимо от уровня дохода. Во всем мире 
женщины сталкиваются с серьёзными проблемами не 
только экономического, но и социального, культурного 
характера, которые ограничивают или полностью лиша‑
ют их доступа к ИКТ, возможности пользоваться этими 
технологиями и извлекать из этого выгоду.

Женщины являются главной экономической си‑
лой в большинстве развивающихся стран. Поскольку 
экономика все больше и больше зависит от инфор‑
мации, проблемы доступа женщин к ИКТ и их ис‑
пользования становятся все более важными как для 
развитых, так и для развивающихся стран. Удобство 
использования ИКТ для передачи и распростране‑

ния информации, способствующей развитию, обще‑
признано. Однако трудно ожидать, что ИКТ станут 
доступными для женщин в ходе «естественного» раз‑
вития, если и дальше будут использоваться подходы 
и технологии, не учитывающие гендерные аспекты. 
Через непомерную гендерную предвзятость при ис‑
пользовании ИКТ в сферах образования, культуры 
и других самых разных сферах жизнедеятельности, 
женщины нуждаются в поощрении и поддержке, что‑
бы занять свое законное место в обществе, пережива‑
ющем информационную революцию.

Представительство женщин в структурах, ответ‑
ственных за принятие решений в сфере ИКТ, явно не‑
достаточно и это сказывается отрицательным образом 
при принятии инвестиционных решений, внедрении 
инновационных моделей, при выработке направлений 
политики и стандартов отрасли ИКТ так, как все это 
требует учёта гендерных аспектов. За результатами 
исследований корпорации Google, Facebook и Twitter 
только 10–17% технических должностей в ИТ‑инду‑
стрии занимают женщины [3]. Вопрос справедливого 
доступа к ИКТ и независимости в получении и про‑
изводстве информации является центральным в деле 
повышения роли женщин и построении информаци‑
онного общества для всех.
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Гендерные исследования занимают все более за‑
метное место во многих областях гуманитарного зна‑
ния. Значительный интерес представляют гендерные 
аспекты быстро растущих ИКТ, которые являются 
жизненно важными для многих институтов, в том 
числе для библиотек. Тем не менее, обзор статистики 
показывает, что мужчины составляют большинство 
ИТ‑персонала как в библиотеках, так и во многих 
других институциях. Исследования социологов, пси‑
хологов освещают организационные и социальные 
проблемы, которые препятствуют женщинам на пути 
к освоению новейших технологий. Понимание того, 
почему женщины в библиотеке реже позиционируют 
себя как ИТ‑специалисты, поможет в организации ме‑
роприятий для исправления гендерного неравенства.

Следует констатировать, что на сегодня, растёт пони‑
мание этой проблемы, но что важнее, растет понимание 
тех возможностей, которые могут предоставить женщи‑
нам ИКТ, и это само по себе является важным шагом на 
пути преодоления гендерного цифрового неравенства 
и превращения его в цифровые возможности. Участие 
женщин в информационном обществе наравне с мужчи‑
нами непосредственно повлияет на повышение доходов, 
сделает их более устойчивыми, способствуя тем самым 
социальным и экономическим успехам общества.

Анализ последних исследований и публикаций по 
данной теме. Научно‑теоретической основой исследо‑
вания стали труды учёных, которые заложили основы 
гендерных исследований библиотечной профессии. 
В частности, речь идет о таких зарубежных исследова‑
телях как М. В. Шабалина, Д. К. Равинский, А. А. Чер‑
нышева, Л. В. Сокольский, М. Уилсон, Б. Расмуссен, 
С. Диксон, Х. Алкснис, Г. Хьюстон, Н. Рэмси и др. 
К сожалению, отечественные исследователи не уде‑
ляют данной проблеме должного внимания. Среди 
учёных, изучающих отечественные гендерные пробле‑
мы в библиотечном деле, следует назвать В. Осаулу 
и А. Л. Шалиганову. Несмотря на фундаментальность 
проведённой работы, в частности названными иссле‑
дователями, нерешенными остается ряд вопросов по 
гендерному неравенству в контексте стремительного 
внедрения ИТ в работу библиотек.

Цель исследования. Проблематика статьи направ‑
лена на исследование гендерных аспектов примене‑
ния ИТ в библиотеках на основе анализа ряда профес‑
сиональных журналов США.

Изложение основного материала исследования. 
Современные ИТ не только производят товары и ус‑
луги, но также влияют на общество и культуру, на нашу 
способность работать и общаться. Поэтому, безуслов‑
но, участие в разработке и использовании технологий 
по всем сегментам для общества очень важно. Библио‑
тека в частности, должна предоставлять услуги и про‑

дукты, которые доступны широким кругам пользо‑
вателей, а потому ИТ стали жизненно важными для 
ее функционирования. Тем не менее, женщины берут 
недостаточно активное участие в разработке и вне‑
дрении ИТ по сравнению с мужчинами. Сложный 
ряд социальных и культурных предубеждений пре‑
пятствуют женщинам активно включиться в процесс 
информатизации библиотеки на уровне современных 
технологий, несмотря на то, что включение большего 
числа женщин в этот процесс могло бы изменить раз‑
работку и проектирование продукции и услуг, а также 
динамику формирования ИТ‑персонала. Понимание 
того, почему женщины уступают мужчинам, как это 
практикуется в настоящее время, позволит сделать 
ИТ более доступными для женщин.

Зарубежные исследователи в свое время осно‑
вательно изучали эту проблематику. В частности, 
в 2005 г. M. Хакансон опубликовала статистиче‑
ские данные, проведённого анализа авторов ста‑
тей в профессиональных журналах США за период 
1980–2000 годов, по гендерному неравенству среди 
ИТ‑специалистов [7]. Результаты аналогичного ис‑
следования за период 2006–2007 годов были пред‑
ставлены М. Ламонт в 2008 г. [10].

Эти исследования свидетельствуют о том, что муж‑
чины чаще выступают авторами публикаций в про‑
фессиональных журнальных изданиях с акцентом на 
цифровые исследования и разработки, в том числе на 
применение новых технологий в библиотеке. Кроме 
того, результаты этих исследований совпадают с ста‑
тистическим данным Ассоциации научных библиотек 
(ARL), которые показывают, что мужчины чаще были 
использованы в качестве руководителей ИТ отделов 
в библиотеке [4]. Результатом этих исследований 
стали выводы о том, что несмотря на то, что женщин 
гораздо больше чем мужчин в библиотечной профес‑
сии, они публикуются значительно меньше и соответ‑
ственно существует неравенство между женщинами 
и мужчинами, задействованных в ИТ‑профессии в би‑
блиотеке (Таблица 1).

Таблица 1 
Пол авторов в журналах «College & Research 

Libraries», «Journal of Academic Librarianship» 
(2006–2007)

Журналы
Ста-
тьи

Авторы жен-
щины

Авторы муж-
чины

Ста-
тьи

%
Ста-
тьи

%

Library Hi‑Tech 9 63 41 90 59

Information 
Technology
& Libraries

43 28 33 57 67

Всего 52 91 37 147 63
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Проведение нашего исследования направлено на 
выявление современного состояния гендерного не‑
равенства в ИТ‑проофессии в библиотеке на основе 
анализа ряда профессиональных журналов США по 
информационным технологиям c целью проследить 
за изменениями в гендерном неравенстве в ИТ‑про‑
фессии в библиотеке.

Материалом для исследования избраны профес‑
сиональные журнальные издания США по библио‑
течному делу. В ходе исследования было пересмо‑
трено 104 выпуска изданий за 2014–2015 годы: 
«Information Technology & Libraries» (8 выпусков) 
[8], «D‑Lib Magazine» (24 выпуска) [6], «College 
and Research Libraries» (24 выпуска) [5], «Journal of 
Academic Librarianship» (48 выпусков) [9]. Избран‑
ные издания на своих страницах большое внимание 
уделяют проблемам, связанным с внедрением новых 
информационных технологий, публикуют материалы, 
связанные со всеми аспектами информационных тех‑
нологий в библиотеках всех типов. Технологические 
журналы были выбраны во избежание дилеммы субъ‑
ективной классификации отдельных статей как тех‑
нических или нетехнических.

Автором был проведён сравнительный анализ 
авторов статей, опубликованных в журналах. В ходе 
исследования не учитывались регулярные колонки, 
разделы редакторов, обзоры, краткие сообщения 
и т. п. Каждый автор статьи был учтён. Пол авторов 
был установлен непосредственно в соответствую‑
щем номере издания, которое содержит информа‑
цию об авторах, а при отсутствии информации — на 
веб‑сайтах авторов, других интернет‑сайтах.

Как свидетельствуют результаты проведённо‑
го нами контент‑анализа, мужчины публиковались 
в журналах «Information Technology & Libraries», 
«D‑Lib Magazine», «College & Research Libraries», 
«Journal of Academic Librarianship» за период 2014–
2015 годов гораздо чаще, чем женщины, что под‑
тверждает результаты аналогичных исследований 
восьмилетней давности. Согласно статистическим 
данным авторы мужчины составили 56%, а авторы 
женщины — 44% (Таблица 2).

Таким образом, исследуемые издания, являясь как 
техническими, так и теоретическими, иллюстрируют 
ярко выраженное гендерное неравенство. Однако, 
различия не так уж и велики: если в 2006–2007 годах 
они составили 28%, то в наши дни — 12%. Следует 
констатировать, что фактически в 2 раза увеличилось 
количество женщин авторов статей в библиотечных 
журналах с техническим уклоном. Кроме того, жур‑
нал «D‑Lib Magazine» демонстрирует преимущества 
женщин, как авторов статей в этом издании (62%), по 
сравнению с авторами мужчинами (38%). Анализируя 

публикации «D‑Lib Magazine», авторами которых вы‑
ступают женщины, следует отметить то, что они менее 
формальны так, как в них авторы женщины делятся 
своими успехами и идеями в области ИТ [6].

Таблица 2 
Пол авторов в журналах «Information Technology & 
Libraries», «D-Lib Magazine», «College & Research 

Libraries», «Journal of Academic Librarianship» 
(2014–2015)

Журналы
Ста-
тьи

Авторы  
мужчины

Авторы 
женщины

Ста-
тьи

%
Ста-
тьи

%

Information Tech‑
nology & Libraries

62 39 63 23 37

D‑Lib Magazine 203 78 38 125 62

College & Research
Libraries

135 88 65 47 35

Journal of Academic
Librarianship

241 157 65 84 35

Всего 641 362 56 279 44

Несмотря на некоторые успехи женщин, которые 
мы увидели на примере, по‑прежнему можно утвер‑
ждать, что женщины библиотекари не только мень‑
ше публикуются, чем мужчины в профессиональных 
журналах по ИТ, но и соответственно занимают мень‑
шее количество должностей в данной сфере в библи‑
отеке. Как считает М. В. Шабалина, «библиотечное 
дело не является сферой гендерной конкуренции, но, 
вероятно, стереотип о том, что библиотечная профес‑
сия — женская профессия, оказывает негативное вли‑
яние на развитие этой отрасли в настоящее время» [2]. 
По нашему мнению, в эпоху цифровой революции би‑
блиотека должна как никогда стремится к познанию 
и освоению новых ИКТ, задействуя в этом процессе не 
только ИТ‑специалистов мужчин, количество кото‑
рых в библиотеке значительно меньше, чем женщин.

Безусловно, гендерное неравенство, связанное 
с ИТ‑профессией, наблюдается не только в библио‑
течной сфере. Но библиотеки переживают сегодня 
нелёгкие времена, связанные поиском путей «вжива‑
ния» и востребованности в эпоху ИКТ. Именно по‑
этому, библиотекари женщины должны стремиться 
к освоению новых технологий, получению знаний, ко‑
торые помогут как им, так и библиотеке обрести свою 
«нишу» в эпоху глобализации. Да, в конце концов, это 
поможет женщинам сберечь свое рабочее место, а воз‑
можно и получить новую должность, более высоко 
оплачиваемую, связанную с ИТ‑сферой в библиотеке. 
По нашему мнению, идеи и интересы женщин внесут 
в библиотечные ИТ новые перспективы. Женщины 
в библиотеке могут развивать более продвинутые ИТ 
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для решения ряда, на первый взгляд, незначительных 
вопросов технической поддержки, разработки новых 
услуг, для профессионального или личного интере‑
са. Нельзя недооценивать важность женщин в ИТ не 
только в вопросе равных возможностей. ИТ распро‑
странены во всей библиотеке, и почти все библиотека‑
ри имеют основные технические навыки, которые они 
могут постоянно развивать.

Рассматривая исследования в социологии, психо‑
логии, можно понять факторы, которые ингибируют 
женщин от ИТ‑профессии. Эти факторы переплета‑
ются с организационной культурой, профессиональ‑
ной сегрегацией, дискриминацией и т. п. Кроме того, 
женщины могут недооценивать свои способности че‑
рез восприятие ИТ организаторской культурой. По 
мнению Д. К. Равинского, «библиотечное дело откры‑
ло для женщин возможность стать менеджерами сред‑
него звена, чего они были лишены в других сферах 
деятельности» [1]. Следует констатировать, что жен‑
щины давно переросли «среднее звено» и достойны 
занять наивысшие позиции в «женской» профессии.

Выводы. Проведённое нами исследование про‑
демонстрировало, что, хотя женщины занимают ли‑
дирующие позиции в библиотечной сфере, они не 
публикуют достаточное количество статей по ИТ. 

Профессиональные журналы по ИТ в библиотеке 
на нашем примере показывают наибольшее нера‑
венство между авторами мужчинами и женщинами. 
Отсутствие женщин в ИТ‑сфере продолжает усили‑
вать стереотипы и дисбаланс. Чтобы исправить не‑
достаточную представленность женщин в ИТ, было 
бы просто способствовать увеличению образователь‑
ных возможностей для женщин, программ наставни‑
чества для молодых женщин, профессиональными 
и экономическими стимулами. Ситуация, однако, не 
является простой. Серия организационных, социаль‑
ных и культурных восприятий ингибируют женщин 
от проявления себя в ИТ. Современная гендерная 
политика препятствует женщинам в ИТ, в частности 
мешает библиотекарям в преобразовании организа‑
ционной культуры. Следует переосмыслить подходы 
к ИТ так, как в настоящее время библиотека имеет 
дихотомии рабочей силы женщин библиотекарей 
и мужчин ИТ‑специалистов. Со временем, навыки 
библиотекарей и «технарей» смешаются. Для этого 
нужно способствовать тому, чтобы теория и практика 
в библиотеке сочеталась с ИКТ в создании динамич‑
ной и разнообразной рабочей силы, что в свою очередь 
позиционирует библиотеку как процветающую и ин‑
новационную институцию.
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ФІЗИЧНІ (РЕОЛОГІЧНІ) ВЛАСТИВОСТІ КРОВІ ТА ЇХ ЗАЛЕЖНІСТЬ  
ВІД ВЕЛИЧИНИ КРОВОВТРАТИ

ФИЗИЧЕСКИЕ (РЕОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА КРОВИ И ИХ ЗАВИСИМОСТЬ  
ОТ ВЕЛИЧИНЫ КРОВОПОТЕРИ

PHYSICAL (RHEOLOGICAL) PROPERTIES OF BLOOD AND THEIR DEPENDENCE  
ON VOLUME OF BLOOD LOSS.

Анотація. При розвитку геморагічного шоку, у зв’язку із падінням артеріального тиску, кровообіг сповільнюється. 
Перфузія життєвоважливих органів погіршується. Все це приводить до гіпоксії, знижується рН, з’являються стази, розви-
вається виражена гемореологічна патологія. У статті розглянуто динаміку фізичних (реологічних) властивостей крові 
в залежності від величини крововтрати.

Ключові слова: фізичні (реологічні) властивості крові, в’язкість крові, агрегація еритроцитів.

Аннотация. При развитии геморрагического шока, в связи с падением артериального давления, кровообращение 
замедляется. Перфузия жизненно органов ухудшается. Все это приводит к гипоксии, снижается рН, появляются стазы, 
развивается выраженная гемореологические патология. В статье рассмотрена динамика физических (реологических) 
свойств крови в зависимости от величины кровопотери.

Ключевые слова: физические (реологические) свойства крови, вязкость крови, агрегация эритроцитов.

Abstract. With the development of hemorrhagic shock due to a drop in blood pressure, blood flow slows down. Perfusion 
of vital organs deteriorate. All this leads to hypoxia, decreased pH, appear stasis develops hemorheology severe pathology. The 
article examines the dynamics of physical (rheological) properties of blood depending on the amount of blood loss.

Keywords: physical (rheological) properties of blood, blood viscosity, erythrocyte aggregation.
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Вступ. Кожна багатоклітинна система володіє сіт‑
кою капілярів та містить рідину, яка проходить 

через капіляри і омиває кожну з клітин. Серце, судин‑
на сітка та кров, яка міститься в ній, являють собою 
систему гемодинамостазу. Його головні гемодинаміч‑

ні параметри виражаються формулою Q=САТ/Р, де 
САТ — середній артеріальний тиск, Р — тотальна пе‑
риферична резистентність. Співвідношення між цими 
факторами визначає дебіт об’єму крові — Q, тобто 
ОЦК.[3,6]
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На сьогодні загальноприйнято, що зниження ОЦК 
являється головним пусковим моментом у ланцюгу 
постгемореологічних реакцій, дає початок інтенсивній 
нейровегетативній та ендокринній діяльності. [2,9]

Першими ознаками пошкодження тканин являєть‑
ся гіпоксія та гіперкапнія. Другим метаболічним відо‑
браженням найвищої важкості і чутливості являється 
ацидоз.

Зниження ОЦК, зміна осмолярності, гіпоксія, гі‑
перкапнія та ацидоз стимулюють симпатико‑адрена‑
лову систему. Виникає вазоконстрикція, яка генера‑
лізована в розумінні протяжності, але нерівномірна 
у відношенні до інтенсивності та тривалості на різних 
територіях. Така гемодинамічна реакція отримала наз‑
ву — централізація кровообігу.

Вазоконстрикція направлена на збереження ар‑
теріального тиску. До величини артеріального тиску 
80 мм. рт. ст. капілярний кровоток залишається не‑
змінним; нижче 70 мм. рт. ст. виникають явища стазу, 
спочатку на рівні венул, а коли системне значення 
артеріального тиску стає нижче 40 мм. рт. ст., поши‑
рюється на весь капілярно‑венулярний відділ; нижче 
20–30 мм. рт. ст. — капілярний кровоток зупиняєть‑
ся. [10]

Іншою негайною гемадинамічною реакцією явля‑
ється підвищення серцевої діяльності. При шоку сер‑
це або не в стані наповнити в судини все, що отримує, 
або не отримує достатньої кількості рідини для того, 
щоб ввести її в кругообіг. Серце збільшує свій дебіт 
при допомозі неекономного механізму — підвищення 
частоти скорочень. При їх швидкості, яка перевищує 
180 уд./хв., тахікардія стає патогенною. [1,5]

Катехоламіни та інші «посланці тривоги», продов‑
жують навантажувати гомеостазію. Відсутність ен‑
догенної компенсації ОЦК зумовлює стійкий спазм 
судин, який може бути ліквідований лиш постійним 
підвищенням ацидозу. [4]

Подальше розслаблення прекапілярних сфінкте‑
рів завдяки ацидозу має негативний результат і фак‑
тично являється пасткою: відкривається «шлюз», 
який з боку венул залишається закритим, і в якому 
затримується велика кількість рідини; і це проходить 
в повний розпал волемічної недостатності. Це яви‑
ще носить назву — «секвестрації», або ж — застійної 
аноксії. [8]

В подальшому явища судинної динаміки перехо‑
дять на задній план, а реологічні зміни крові та клі‑
тинні метаболічні розлади набирають патофізіологіч‑
ну першість. [7]

Метою нашої роботи було вивчення фізичних (ре‑
ологічних) властивостей крові та їх зміна при шлун‑
ково‑кишкових кровотечах.

Матеріали та методи
Дослідження проводили у 30 практично здоро‑

вих пацієнтів та у 30 хворих із шлунково‑кишковими 
кровотечами (чоловіки — 22; жінки — 8; вік хворих 
від 46 до 65 років). Вивчення фізичних властивостей 
крові проводили на ротаційному приладі, описаному 
В. Н. Захарченко та М. А. Луніною. Головним досяг‑
ненням цього віскозиметра являється можливість ви‑
значення в’язкості крові при малих швидкостях зсу‑
ву, так як саме при них можна виявити зміну реології 
крові при різних захворюваннях.

Обробка проб крові проводилась відразу після її 
забору. Кров для визначення її в’язкості отримувалась 
в об’ємі 18–20 мл.

Зміни реологічних властивостей крові співстав‑
ляли із розладами системної геодинаміки та мікро‑
циркуляції. Дослідження мікросудин ока проводили 
з допомогою установки МТН‑12 разом із механічною 
частиною мікроскопа, який додав можливість про‑
водити фокусування на досліджуваний об’єкт. Всі 
отримані дані оброблялись із застосуванням критерію 
Стьюдента та методу кореляції.

Результати та їх обговорення
У процесі вивчення реологічних властивостей кро‑

ві проводили співставлення їх із розладами системної 
гемодинаміки (артеріальний тиск, частота серцевих 
скорочень, ОЦК, ОЦЕ, ОЦП, ОЦНв, гематокрит).

Гемореологічні показники крові для практично 
здорових людей мали наступні величини: гематокрит 
(Ht) — 46±4,7%; значення в’язкості цільної крові при 
швидкості зсуву 1с‑1–51,3±11,2 мПа*с.

Мал. 1. Фізичні властивості еритроцитарних агрегатів 
розміщених в артеріях і капілярах. Агрегати еритроцитів 

розділені в поперечному напрямку ділянками плазми. 
Великі агрегати тяжче піддаються деформації
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Зміна в’язкості перш за все залежить від різниці 
гематокриту.

У середньому коефіцієнт агрегації у практично 
здорових людей 3,65±0,45*10 мН/м2. Він відображає 
здатність самих еритроцитів до процесу агрегації не‑
залежно від гематокриту, тобто від їх концентрації 
в цільній крові.

Одночасно, для більш ясної оцінки зміни текучості 
крові проведено мікроскопічне візуальне досліджен‑
ня судин кон’юнктиви ока для якісного уявлення про 
картину кровотоку.

У практично здорових людей шар еритроцитів, 
який рухається вздовж течії крові, являє собою безпе‑
рервний однорідний контур, в якому можливо виділи‑
ти окремі еритроцити (мал. 1). Більші агрегати важче 
піддаються деформації.

У хворих із легким ступенем крововтрати — 
АТ‑114,6±4,4 та 70,6±2,5 мм. рт. ст., частота серцевих 
скорочень — 88,4±2,3 ск/хв.; ОЦК — 87,7±2,4%; ОЦЕ — 
81,2±2,3%; ОЦП — 94,2±2,6%; ОЦНв — 79,4±3,6% 
(у процентах до показників практично здорових людей, 
прийнятих за 100%), гемореологічні показники вказу‑
ють на збільшення в’язкості крові та границі її тягучості. 
Середнє значення в’язкості при швидкості зсуву 1с‑1 – 
67,6±11,3 мПа*с. Цей показник зростає. Межа текучості 

також зростає в порівнянні із показниками практично 
здорових людей — 4,45±1,35 мН/м2. Середнє значення 
граничної напруги зсуву 5,45±0,48 мН/м2. Причиною 
росту границі текучості та її в’язкості являється акти‑
візація процесу агрегації еритроцитів. Коефіцієнт агре‑
гації еритроцитів (А) дорівнює (5,51±0,37)*10–5 мН/м2 
(табл. 1, табл. 2.).

Середня та важка ступінь крововтрати характе‑
ризується ще більшими змінами всіх параметрів ге‑
модинаміки. В умовах геморагії при зниженні арте‑
ріального тиску реологічні властивості крові значно 
впливають на кровоплин у мікросудинах, особливо 
у венозній частині.

Відмічається зростання границь текучості крові 
та її в’язкості, які обумовлені значним підсиленням 
агрегації еритроцитів до (6,75±0,72)*10–5 мН/м2 при 
середньому ступеню крововтрати та (8,21±0,96)*10–5 

мН/м2 при важкому.
Кон’юктивоскопія судин ока показала, що при 

важкому ступеню крововтрати кровотік зберігається 
тільки у великих судинах. У дрібних — характерний 
стаз, явище внутрісудинної агрегації еритроцитів, 
спазм судин, їх фрагментація.

Збільшення в’язкості крові у зв’язку зі стазом кро‑
ві, зміна кількості загального білка крові, ацидоз — 

Таблиця 1
Волемічні показники центральної гемодинаміки в залежності від ступеня крововтрати

Групи  
досліджуваних 

хворих

Артеріальний тиск Частота 
серцевих 

скорочень
ОЦК ОЦЕ ОЦП ОЦНв

систолічний
діастоліч-

ний

Практично здорові 
люди

120,2±3,8 80,2±2,6 62±2,5 100 100 100 100

Крововтрата
легкого ступеню

114,6±4,4 70,6+2,5 88,4+2,3 87,7±2,4 81,2±2,3 94,2±2,6 79,4±3,6

середнього ступеню 96,2±4,3 65,7+1,3 104,4+3,2 79,2+2,2 72,2+2,4 84,2+2,1 70,1+3,6

важкого ступеню 62,4±4,2 45,2+2,6 120,6+4,2 60,3±2,4 62,2±2,4 74,2±2,3 60,2±2,4

Таблиця 2
Зміни гемореологічних показників гемодинаміки в залежності від ступеню крововтрати

Групи досліджуваних хворих
Гемореологічні показники

τо

мН/м2

ηа

мПа*с
А

мН/м2*10–5

Практично здорові люди 4,45±1,35 51,0±9,9 3,65±0,45

Крововтрата:
легкого ступеню 5,45±1,4 67,6±9,8 5,51±0,48

середнього ступеню 7,95±1,4 78,5±19,3 6,75±0,72

важкого ступеню 10,0±1,5 92,3±10,7 8,21±0,96

τо — гранична напруга зсуву;
ηа  — в’язкість зсуву при швидкості зсуву 1 с‑1;
А — коефіцієнт агрегації еритроцитів.
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все це причини, які сприяють внутрішньо‑судинному 
згортанню крові та приводять до летальності.

Слід відмітити, що в процесі досліджень не було 
виявлено залежності між в’язкістю крові та РОЕ.

Висновки
Характер кровотоку в різних відділах судинного 

русла визначається не тільки геодинамічними факто‑

рами, але й властивостями крові, що протікає в суди‑
нах. Зміни реологічних параметрів суттєво впливають 
на порушення мікроциркуляції, особливо у ділянках 
малих швидкостей зсуву.

Висока чутливість та простота цього тесту дозво‑
ляє рекомендувати його для дослідження із метою 
ідентифікації ступеню гемодинамічних порушень при 
геморагічному шоці.
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EVALUATION OF THE DISORDERS OF RENAL FUNCTIONS IN SEXUALLY  
IMMATURE RATS WITH SUBLIMATE NEPHROPATHY UNDER SALT LOAD  

AND BLOCKADE OF RENAL PROSTAGLANDINS

Summary. Experiments on 40 white non-linear immature (l-month old) male rats evaluated indices of renal function with 
sublimate nephropathy at loading by 3% sodium chloride solution in volume of 5% of the body weight under conditions of 
blockade of renal prostaglandins production with indomethacin and had shown inhibition of diuresis, decrease of sign of the 
syndrome of sodium ions loss with urine against the background of hypernatremia. Disorders of glomerular-tubular balance 
were characterized by the loss of positive correlative dependences of relative reabsorption of water with glomerular filtration, 
filtrative fraction and absolute reabsorption of sodium ions. The defined changes in glomerular-tubular balance in sexually 
immature rats with sublimate nephropathy under the 3% solution of sodium chloride loading to the extent of 5% of body mass 
under the condition of blocking the production of kidney prostaglandins by indomethacin with the loss of positive correlation 
dependence of the relative water reabsorption on glomerular filtration, filtration fraction and absolute reabsorption of sodium 
ions, confirm the effect of the prostaglandins on the above processes in immature rats. The decrease of the compensatory abili-
ties as to the development of the syndrome of sodium ions loss in immature rats in experiment leads to the disorders of sodium 
homeostasis and to the development of hypernatraemia.

Key words: sublimate nephropathy, loading by 3% sodium chloride solution, indomethacin, immature rats.

Introduction. It is known that at loading by 3% sodi‑
um chloride solution under sublimate nephropathy 

in sexually immature rats polyuric form of acute renal 
insufficiency develops [3], due to maximal mobilization 
of compensatory abilities of prostaglandin Е 2 [4, 8] as a 
vasodilator of efferent kidney arteriole and a factor hav‑
ing natriuretic action as to the state of water diuresis, at 
which the oliguric form of acute renal insufficiency takes 
place [2, 7, 10]. Blockade of renal prostaglandins pro‑
duction by indomethacin under such conditions leads to 
renal vessels’ spasm and oliguria development [3]. Co‑
incidently, the analysis of the effect of blockade of renal 
prostaglandins production by indomethacin on the renal 
function indices in sexually immature rats with sublimate 
nephropathy under the 3% solution of sodium chloride 
loading has practically not been carried out.

Research objective. To determine the effect of block‑
ade of renal prostaglandins production by indomethacin 
on the renal function indices in sexually immature rats 
with sublimate nephropathy under the 3% solution of so‑
dium chloride loading.

Materials and methods. Experiments have been car‑
ried out on 40 white non‑linear sexually immature male 
rats (month‑aged) with the mass 0.06–0.08 kg. The func‑
tional state of the kidneys was studied under the condi‑
tion of 3% solution of sodium chloride loading in 24 h 

after sublimate nephropathy development (subcutaneous 
injection of mercuric chloride, 5mg/kg); the studied solu‑
tion at 37оС and in amount of 5% of body mass was ad‑
ministered through metallic catheter into animal’s stom‑
ach with the following urine collection during 2 hours. 
The amount of diuresis (V) was evaluated in ml/2 h/100 
g of body mass. Euthanasia of the animals was carried out 
by decapitation after etherization. Blood was collected 
into the tubes with heparin. Glomerular filtration (Сcr) 
was evaluated by the endogenic creatine clearance, ac‑
cording to the formula:

Сcr = Ucr • V/Pcr

where Ucr and Pcr — concentrations of creatine in urine 
and blood plasma, respectively.

Filtration fraction of sodium ions (FFNa+) was evalu‑
ated by the formula:

FFNa+ = Сcr • PNa+
Excretion of sodium and potassium ions (EFNa+, 

EFК+) was evaluated by the following formulas:
EFNa+ = V • UNa+

EFК+ = V • UК+
Relative water reabsorption (RH2O%) was estimated 

as follows:
RH2O% = (Ccr — V) / Сcr • 100%

Clearance of sodium ions (СNa+) was estimated as 
follows:
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СNa+ = V • UNa+/PNa+
Relative reabsorption of sodium ions (RFNa+%) was 

estimated by the formula:
RFNa+% = (1–V • UNa+/ Сcr • PNa+) •100%,

where PNa+ — concentration of sodium ions in blood 
plasma, UNa+ — concentration of sodium ions in urine 
(estimated by flame photometry method) [1, 6].

Glomerular‑tubular balance was studied through cor‑
relation analysis between the processes of glomerular fil‑
tration, filtration fraction of sodium ions, absolute reab‑
sorption of sodium ions and relative water reabsorption [5].

Indomethacin as a blocker of renal prostaglandins 
production was administered into the stomach through 
the catheter in amount 5 mg/kg in 1% solution of gelatin 
during 3 days [3].

Statistical processing of the received data was per‑
formed with the help of computer programs “Statgrafics”, 
“Exel7.0” та “Stattistica”.

Research results and their discussion. The analysis 
of the renal function indices in sexually immature rats 
with sublimate nephropathy under 3% solution of sodium 
chloride loading to the extent of 5% of body mass under 
the condition of blocking the production of kidney pros‑
taglandins by indomethacin showed higher measures of 
creatinine level in urine, of relative water reabsorption, 
of sodium ions concentration in blood plasma, of creati‑
nine concentrational index (Table 1). Coincidently, in the 
condition of blockade of renal prostaglandins production 
by indomethacin the indices of diuresis, relative diuresis, 
sodium ions concentration and their excretion, excretion 
of potassium ions, concentrational index of sodium ions, 
correlation of concentration of sodium and potassium 
ions in urine, sodium ions clearance, excretional correla‑
tion of sodium and potassium ions to urine creatinine 
were lower.

The analysis of glomerular‑tubular balance in sexual‑
ly immature rats with sublimate nephropathy under 3% 
solution of sodium chloride loading to the extent of 5% of 
body mass under the condition of blocking the production 
of kidney prostaglandins by indomethacin showed the 
loss of positive correlational dependencies of relative wa‑
ter reabsorption with glomerular filtration, filtration frac‑
tion and absolute reabsorption of sodium ions (Fig. 1, 2).

3% solution of sodium chloride loading under subli‑
mate nephropathy in sexually immature rats does not 
cause the development of polyuric form of acute renal 
insufficiency under condition of blockade of kidney pros‑
taglandins production by indomethacin [3], due to elim‑
ination of compensatory abilities of prostaglandin Е

 2 [4] 
as a vasodilator of efferent kidney arteriole and a factor 
having natriuretic action. These facts are confirmed by 
retardation of diuresis, relative diuresis, urinal concen‑
tration of sodium ions and their excretion, concentration 

index of sodium ions, sodium ions clearance, correlation 
of sodium ions excretion and urine creatinine.

Reduction of compensatory abilities as to the devel‑
opment of sodium ions loss syndrome in experiment on 
sexually immature rats causes the disorders in sodium 
ions homeostasis followed by the development of hyper‑
natraemia.

The lower rates of concentration and excretion of so‑
dium ions with urine in experimental sexually immature 
rats are associated with the less meaningful effect of aldo‑
sterone [9] on the above mentioned processes. The higher 
rate in the experimental relative water reabsorption is de‑
fined by the inadequate stage of efficiency of natriuretic 
mechanisms in animals of junior age group. The same way 
the higher rates of the relative reabsorption of sodium 
ions index are explained. There are no diversities as to the 
concentration and urinal excretion of proteins and this 
fact is caused by the absence of effect of prostaglandins 
production blockade on the lesion of proximal tubule in 
sexually immature rats in the experiment.

The revealed changes in the glomerular‑tubular bal‑
ance in sexually immature rats with sublimate nephrop‑
athy in the condition of 3% solution of sodium chloride 
loading to the extent of 5% of body mass under the block‑
ade of kidneys prostaglandins production by indometh‑
acin, with the loss of positive correlation response of 
relative water reabsorption on the glomerular filtration, 
filtration fraction and absolute reabsorption of sodium 
ions, confirm the effect of prostaglandins on the above 
mentioned processes in sexually immature rats.

Conclusions
1. In experiments on white non‑linear sexually imma‑

ture (month‑aged) male rats with sublimate nephropa‑
thy the evaluation of the renal function indices after 3% 
solution of sodium chloride loading to the extent of 5% of 
body mass under the blockade of kidneys prostaglandins 
production by indomethacin revealed the retardation of 
diuresis, decrease of the syndrome of sodium ions loss with 
urine manifestation on the background of hypernatremia.

2. Disorders of glomerular‑tubular balance in the ex‑
perimental conditions are characterized by the loss of 
positive correlation response of relative water reabsorp‑
tion on the glomerular filtration, filtration fraction and 
absolute reabsorption of sodium ions.

Perspectives of further investigations. Carrying out 
the multifactor regressive analysis of the correlation be‑
tween the indices of renal function in sexually mature and 
immature rats with sublimate nephropathy at loading by 
3% sodium chloride solution in amount of 5% of the body 
weight under conditions of blockade of kidney prosta‑
glandins production by indomethacin.
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Table 1
Renal function indices under sublimate nephropathy and blockade of kidney prostaglandins production  

by indomethacin in sexually immature rats in the condition of 3% solution of sodium chloride loading  
to the extent of 5% of body mass with the following urine collection during 2 hours (x±Sx)

Index

Administration of mercuric 
chloride, 3% solution of sodi-
um chloride loading, sexually 

immature
(n=10)

Administration of mercuric 
chloride, 3% solution of sodi-
um chloride loading + indo-

methacin, sexually immature 
(n=10)

Diuresis, ml/2 h ∙ 100 g 2,78±0,236
0,67±0,083

p<0,001

Relative diuresis, % 55,62±4,725
13,50±1,668

p<0,001

Sodium ions concentration in urine, mmol/l 77,75±8,261
20,62±5,916

p< 0,001 

Sodium ions excretion,
mkmol/2 h · 100 g

215,86±28,349
10,20±1,217

p<0,001

Potassium ions concentration in urine, mmol/l 21,70±2,051 18,05±1,670

Potassium ions excretion,
mkmol/2 h ∙ 100 g

59,97±6,810
11,86±1,811

p<0,001

Creatinine concentration in urine, mmol/l 1,950±0,075
3,75±0,351

p< 0,001

Glomerular filtration, mcl/min ∙100 g 553,7±96,36 341,1±49,55

Relative water reabsorption, % 94,80±0,788
98,18±0,267

p<0,001

Blood sodium ions concentration, mmol/l 144,5±1,48
163,5±3,16

p<0,001

Filtration fraction of sodium ions, mcmol/min · 100 g 79,73±13,563 55,26±7,486

Excretion fraction of sodium ions, mcmol/min · 100 g 1,79±0,236
0,085±0,101

p<0,001

Relative reabsorption of sodium ions,% 97,39±0,319 99,80±0,038

Creatinine concentration index, relative value unit (RVU) 23,19±3,068
66,85±9,587

p<0,001

Sodium ions concentration index, RVU 0,540±0,0582
0,129±0,0391

p< 0,001

Correlation of concentration of sodium and potassium ions 
in urine, RVU

3,584±0,1902
1,163±0,2617

p< 0,001

Sodium ions clearance, ml/2 h · 100 g 1,50±0,203
0,063±0,0082

p<0,001

Urinary protein concentration, mg/ml 0,469±0,2334 0,906±0,3021

Protein excretion, mg/2 h ∙ 100 g 1,434±0,7703 0,476±0,1780

Sodium ions excretion, nmol/100 mcl 44,9±5,45
3,76±0,749

         p< 0,001

Protein excretion, mcg/100 mcl 0,242±0,1089 0,142±0,0520

Creatinine excretion, mcmol/2 h ∙ 100 g 5,38±0,443
2,41±0,325

p< 0,001

Correlation of sodium ions and urine creatinine, RVU 40,37±4,289
5,59±1,336

p<0,001

Correlation of potassium ions and urine creatinine, RVU 11,30±1,134
5,31±0,936

p<0,001

Correlation of protein excretion and urine creatinine, RVU 0,251±0,1255 0,220±0,0800

p — odds probability compared with sublimate nephropathy in the condition of 3% solution of sodium chloride 
loading;

n — number of samples.
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Fig. 1. The state of glomerular‑tubular kidneys balance under the sublimate nephropathy in sexually immature rats  
in the condition of 3% solution of sodium chloride loading 

1, Р1 — glomerular filtration (mcl/min/100g);

2, Р2 — filtration fraction of sodium ions (mcmol/min/100 g);

3, Р3 — absolute reabsorption of sodium ions (mcmol/min/100 g);

4, Р4 — relative water reabsorption (%); 

probability of correlation relation is defined: *** –p < 0,01; **** –p < 0,001.
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Fig. 2. The state of glomerular‑tubular kidneys balance under the sublimate nephropathy in sexually immature rats  
in the condition of 3% solution of sodium chloride loading on the background of the kidneys prostaglandins production  

blockade by indomethacin

1, Р1 — glomerular filtration (mcl/min/100 g);

2, Р2 — filtration fraction of sodium ions (mcmol/min/100 g);

3, Р3 — absolute reabsorption of sodium ions (mcmol/min/100 g);

4, Р4 — relative water reabsorption (%); 

probability of correlation relation is defined: **** — p < 0,001.



40

// Медицинские науки // // International Scientific Journal // № 2, 2016

References
1. Boychuk T.M., Rohovyi Yu.Ye., Popovych G. B. Pathological physiology of hepatorenal syndrome under the blood hypoxy. — 

Chernivtsi: Meduniversytet, 2012. — 192 p.

2. Соgan M. G. Angiotensin II: a powerful controller of sodium transport in the early proximal tubule /M.G. Cogan. // Hyper‑

tension. — 1990. — V.15, N5. — P. 451–458.

3. Gozhenko A. I., Dolomatov S. I., Romaniv L. V. Age peculiarities of the liver osmoregulating function in white rats. // Nephrol‑

ogy. — 2003. — V.7, No.2 — P. 82–85.

4. Kukharchuk O. L. Pathogenetic role and methods of correction of integrative disorders in hormonal‑messenger systems of so‑

dium homeostasis regulation under the kidneys’ pathology: 14.03.05 / Bukovinian State Medical Academy — Odessa, 1996. — 36 p.

5. Kukharchuk O. L. Kidneys’ prostaglandins and renal pathology // Prostaglandins. — Chernivtsi: Medinstitut, 1997, — P. 38–42.

6. Rohovyi Yu.Ye., Zlotar O. V., Filipova L. O. Pathophysiology of hepatorenal syndrome on the polyuric stage of sublimate ne‑

phropathy. — Chernivtsi: Medical University. 2012. — 197 p.

7. Slobodian K. V. The role of prostaglandin E2 in excretion of osmotically concentrated urine under the 3% solution of sodium 

chloride loading in intact mature rats. // Bukovinian Medical Herald. — 2008. — V.12. — No.3. — P. 77–80.

8. Glodny B. The vasodepressor function of the kidney: Prostaglandin E2 is not the principal vasodepressor lipid of the renal 

medulla / B. Glodny // Acta physiol. Scand. —2006. —№ 3. — P. 419–429.

9. Gandhi C. Nebivolol reduces experimentally induced warm renal ischemia reperfusion injury in rats / C. Gandhi, R. Zalawa‑

dia, R. Balaraman // Ren. Fail. — 2008. — V.30, N9. — P. 921–930.

10. Gopisetti G. DNA mutilation and apoptosis. / G. Gopisetti, K. Ramachandran, R. Singal // Molecular Immunology. 2006. — 

V. 43. — P. 1729–1740.

11. Hammerman M. R. Organogenesis of kidney following transplantation of renal progenitor cells / M. R. Hammerman // 

Transpl. Immunol. — 2004. — V.12, № 4. — P. 229–239.

12. Jucknevicius I. Effect of aldosterone on renal transforming growth factor‑beta / I. Jucknevicius, Y. Segal, S. Kren at all // 

Am. J. Physiol. — 2004. — Vol. 286, N6. — P. 1059–1062.

13. Stevens L. A. Clinical implications of estimating equations for glomerular filtration rate / L. A. Stevens, A. S. Levey // Ann. 

Intern. Med. — 2004. — V.141, N12. — P. 959–961.

14. Sturgiss S. N. Renal reserve during human pregnancy / S. N. Sturgiss, R. F. Wilkinson, J. M. Davison // Am. Physiol. Regul. 

Integr. Comp. Physiol. — 2003. — V. 284, N.6. — P.R1521‑R1528.

15. Wong P. S. K. The action of angiotensin II on the intracellular sodium content of suspensions of rat proximal tubules / P.S.K 

Wong, E. J. Johns // J. Physiol. — 1996. — V. 497, N1. — P. 219–227.



41

// Международный научный журнал // № 2, 2016 // Искусствоведение //

УДК 74.01/.09
Шандренко Ольга Миколаївна
кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри дизайн одягу
Київського національного університету культури і мистецтв, м. Київ
Шандренко Ольга Николаевна
кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры дизайна одежды
Киевского национального университета культуры и искусств, г. Киев
Shandrenko Olga
Ph.D. of Arts, the Senior Lecturer of the Design Departmnet Chair
Kyiv National University of Culture and Arts

ПОЗИЦІОНУВАННЯ МОДНИХ ІННОВАЦІЙ В КОМУНІКАТИВНОМУ  
ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОДНЫХ ИННОВАЦИЙ  
В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ

FASHION INNOVATIONS’ POSITIONING IN THE COMMUNICATIVE  
SPACE OF CULTURE

Анотація. Досліджено принципи позиціонування моди та модних інновацій в комунікативному просторі культури. 
Виявлено динаміку комунікативних імпульсів диспозитиву моди.

Ключові слова: мода, комунікація, диспозитиви моди.

Аннотация. Исследованы принципы позиционирования моды и модных инноваций в коммуникативном простран-
стве культуры. Определено динамику коммуникативных импульсов диспозитива моды.

Ключевые слова: мода, коммуникация, диспозитив моды.

Annotation. The principals of fashion positioning and fashion innovations in the communicative space of culture were re-
searched. The dynamics of communicative impulse of the fashion dispositive was determined.

Key words: fashion, communication, dispositive of fashion.
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Постановка проблеми. Мода як modus (міра, пра‑
вило, спосіб) змушує слухати і говорити про неї, 

жити по її законах і правилам. З розвитком іннова‑
ційних технологій, популяризація модних інновацій 
з великою швидкістю поширює нові образи в просторі 
культури, навіюючи нові іміджі модності. В останні 
десятиліття особливо гостро стала відчуватись якість 
моди, що набула статусу культурного механоцентриз‑
му, коли граючись, ніби випадково, людина стає гвин‑
тиком в просторі маніпуляцій медіа. Полістилізм моди 
надав їй особливого статусу володарювання емоціями 
споживача культурних інновацій, а також презентує 
певну уніфікацію та усередненність смаків. Нині від‑
чувається, поглинаюча та всеохоплююча дія моди, яка 
використовує механізми проникнення та керування 
життям людини в просторі флеш‑імеджу.

Проблеми впливу моди на соціум і на людину зо‑
крема, піднімалися ще в працях Т. Веблена «Теорія 

дозвільного класу» [3], Л. Орлової «Азбука моди» [13], 
Гребеньової і Кібалової «Ілюстрована енциклопедія 
моди» [10], А. Коневої «Мода як інше» [11], Ю. Гронов 
і С. Журавльов «Влада моди і Радянська влада: Історія 
протистояння» [7] та ін.. Питання феномену моди як 
певного механізму масової культури було розглянуто 
в роботах соціально‑психологічного характеру, це пере‑
важно роботи Д. Ольшанського «Психологія мас» [12], 
В. І. Ільїна «Поведінка споживача» [8], А. Гофмана «Мода 
і люди. Нова теорії модної поведінки» [6], Ж. Бодріяра 
«Символічний обмін і смерть» [2] та ін. Цікавим пред‑
ставленням моди стала виставка під назвою «Power of 
Fashion» (Влада моди), в музейному просторі Nordiska 
Museet (Музей північних країн). Одяг представлений на 
експозиції 1780‑х, 1860‑х і 1960‑х років, продемонстру‑
вав костюми шведської моди за три століття. Організато‑
ри виставки зосередили увагу на тих змінах, які відбува‑
лись в моді під впливом різних заборон на ембарго [19].
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З виникненням в суспільстві диференціації на ба‑
гатих і бідних, та з розподілом праці на розумову та 
фізичну, виникає універсально‑понятійний соціокод 
тип культури, за М. К. Петровим, що призводить до 
соціального розмежування: на тих, хто назує, моде‑
лює, створює закони, і тих, хто виконує [14]. Проте 
володарювання, наказування існують й за умов осо‑
бисто‑іменного, професійно‑іменного соціокоду та 
набувають особливого характеру лише з універсаль‑
но‑понятійним. Виникає надмірне споживання, що 
породжує надлишковий рівень володіння товаром. 
І як зауважує Ж. Боріяр, товар набуває надреального 
значення, стає симулякром, і не лише продуктом яким 
володіють, а й сам набуває здатності володіти [2]. За‑
гальна характеристика типів культурної комунікації 
за М. К. Петровим як соціокоду («особисто‑іменний» 
(первісний), «професійно‑іменний» (професійний), 
універсально‑понятійний (європейський)), означе‑
но в статті О. Шандренко «Виявлення сутності моди 
як комунікативного явища культури» де визначено 
моду як тотальну настанову до здійснення комуні‑
кації в суб’єктному та об’єктному просторі культури 
[18]. Проте, які саме комунікативні імпульси існують 
в сучасному, універсально‑понятійному соціокоді, що 
впливають на поглинаючу та всеохоплюючу силу во‑
лодарювання моди залишається не визначеним.

Сучасні погляди на дане питання полягають 
в тому, щоб розглянути моду через призму диспози‑
тиву (з франц. dispositif — порядок, розташування, по‑
ложення як «диспозиція», а також устрій, механізм) 
[8], що існує в культурному середовищі і проявляєть‑
ся як придушення, нав’язування, заборона, устрій. Як 
зауважує сучасний італійський філософ Дж. Агамбен, 
диспозитиви існували з моменту появи людини (homo 
sapiens), і нині не існує жодної миті, який би не був 
змодельований, заряджений, контамінований або 
контрольований якимось диспозитивом [1, с. 27].

Практична значимість вирішення завдання поля‑
гає в дослідженні моди як комплексу комунікативних 
адеквацій, що відбуваються в контексті диспозитиву. 
Важливо розкрити та виявити такі комунікативні дії 
моди, що моделюють, нормують, формують зовнішній 
образ людини. Тому, на нашу думку, важливим науко‑
вим завданням є виявлення комунікативних імпуль‑
сів диспозитивну моди, що мають певні механізми дії.

Метою даної роботи є розкрити спонуки які існу‑
ють над модою і ті, що використовує мода в керуван‑
ні над людиною. В даному випадку ми зосереджуємо 
увагу на явищі моди, що проявляється в зовнішньому 
вигляді людини за рахунок одягу. Адже саме за ра‑
хунок зовнішніх означаючих одягу ми відтворюємо, 
сприймаємо ту чи іншу людину. Дана робота направ‑
лена на аналіз феномена моди як комунікації, на ви‑

явлення динаміки комунікативних імпульсів сутності 
диспозитиву.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
різноманітних модних образів, течій та напрямків, 
які активно поширюються та приймаються в нашо‑
му суспільстві, іноді з’являються такі, модні іннова‑
ції в одязі, що несуть відчутно змодельований, штуч‑
ний характер. Так, наприклад, за допомогою засобів 
мас‑медіа вже тривалий час утримуються модні обра‑
зи жінок‑спокусниць та чоловіків доглянутих фран‑
тів, проте на початку ХХ ст. модним був образ жін‑
ки‑квітки, а чоловіка, ввічливого кавалера з мужніми 
рисами, здатними оберігати таку жінку. Часом це нага‑
дує не лише ціннісне представлення культурних, соці‑
альних, статусних чи будь яких інших традицій, а гру 
моди з людиною, яка приміряє різні ролі. До такої гри 
в моду та модність, окрім задоволення, від володіння 
нею, додається й інша її якість, а саме, більш скерована 
та направлена, схожа на певний імпульс, що здійсню‑
ється як  диспозитив. Досліджуючи слово «диспози‑
тив», Агамбен визначає, що в французькій мові воно 
має три різні значення: по‑перше — юридичний зміст 
(як закон, що вирішує і приказує); по‑друге — техно‑
логічне значення — спосіб розташування, механізм; 
по‑третє — сукупність засобів, розташованих у відпо‑
відності до плану [1].

Найбільш широкого використання поняття «дис‑
позитив» набуло в роботі М. Фуко [17]. Проте, ще 
в роботах молодого Гегеля використовується схожий 
за значенням термін «позитивність». Так в Гегель, ви‑
значаючи позитивність християнської релігії, вказує 
на її деспотичність та авторитарність. «Позитивна 
віра є система релігійних положень, — пише Гегель, — 
які тому повинні для нас стати істиною, що продикто‑
вані нам авторитетом, якому ми не можемо відмовити 
в повинності. В понятті позитивної віри, по‑перше, є 
система релігійних положень, або істин, які, незалеж‑
но від того, чи вважаємо ми їх вірними, мають розгля‑
датись як істини, які в любому випадку залишались 
би істинами, навіть якщо б вони не були відомі нікому 
і ніким не вважались би істинними, і які тому часто на‑
зиваються об’єктивами істинами, — такі істини мають 
ставати для нас, суб’єктивними істинами» [5, с. 200].

Даний термін використовує і Фуко, який згодом 
стає в нього «диспозитивом» і набуває вже іншого 
характеру. Фуко звертає увагу на важливе питан‑
ня, що полягає не лише в примиренні двох елемен‑
тів, а розкриває способи, в яких дані позитивності 
(les positivites) діють всередині відносин, за рахунок 
власних маніпуляцій та механізмів [17]. Як зауважує 
Джорджо Агамбен, то диспозитивом можна називати 
речі, що мають здатність захоплювати, орієнтувати, 
визначати, моделювати, контролювати, гарантувати 
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поведінку, жестикуляцію, думки і дискурси живих 
людей. Вчений пише: «Це не лише тюрми, психічні 
лікарні, паноптикуми, школи, сповідь, фабрики, дис‑
ципліна, юридична постанова, дотик яких з владою 
в певному сенсі є очевидним, але і письмові приладдя, 
лист, література, філософія, агрикультура, сигарети, 
навігація, комп’ютери, мобільні телефони, і, чому б 
і ні, сама мова, можливо, найстародавніший з диспози‑
тивів, в пастку якого, тисячоліття і тисячоліття тому, 
хтось із приматів, не віддаючи собі звіту в наслідках, 
мав необережність опинитися спійманим [1, с. 26]». 
Таке широке розуміння слова «диспозитив» спонукає 
розглядати феномен моди, зосереджуючи увагу на ко‑
мунікативних імпульсах диспозитивну, що володіють 
здатністю: моделювати поведінку, стан, бажання; захо‑
плювати до власної гри; створювати норми; керувати 
правилами та ін.

Для виявлення динаміки комунікативних імпуль‑
сів диспозитиву ми звертаємось до роботи М. Фуко 
«Воля к истине: по ту сторону знання, влади и сек‑
суальності» до розділу «Диспозитив сексуальності» 
написаній (1976) [17]. Дана робота лягла в основу 
розуміння диспозитиву моди як специфічної області, 
що створює відношення до влади і до визначення тих 
інструментів, які дозволяють її аналізувати. Розумін‑
ня влади у Фуко полягає в складності та множинності 
тих сил які має влада. Вчений пише, що «розуміння 
влади має здійснюватись в множинності відношень 
сил, які іманентні області, в якій вони здійснюються, 
і які є конститутивними для її організації; розуміти 
гру, яка шляхом безперервних битв і сутичок їх тран‑
сформує, посилює і інвертує; розуміти опори, які ці 
відносини сили знаходять один в одному таким чи‑
ном, що утворюється ланцюг або система, або, навпа‑
ки, розуміти зсув і протиріччя, які їх один від одного 
відокремлюють; нарешті, під владою слід розуміти 
стратегії, усередині яких ці відносини сили досягають 
своєї дієвості, стратегії, загальний абрис або ж інсти‑
туційна кристалізація яких втілюється в державних 
апаратах, у формулюванні закону, у формах соціаль‑
ного панування [17, с. 192].

Згідно з таким розумінням влади ми виявляємо ін-
станцію презумпції норми в стосунках моди і влади як 
певного комунікативного повідомлення. Норми від‑
носин які встановлюються між владою і модою мають 
позицію диктаторську. Це проявляється як подвійний 
режим дозволеності і не дозволеності. Наприклад, хо‑
дити по вулиці без одягу, відвідувати соціальні інсти‑
тути в шортах, спортивних костюмах та ін. Влада моди, 
в широкому сенсі цього слова, приписує конкретний 
порядок та поведінку людини через правила встанов‑
лені в певній культурі. Правило стає тим комунікан‑
том, який мода використовує як механізм кореляції. 

Таке проявлення форми впливу моди виокремлює її 
законотворчу функцію, на рівні інституційного фе-
номена. Прийняті правила стають певними законом 
або dress code (з англ. — кодекс одягу) як вимогою до 
зовнішнього вигляду людини з урахуванням форми 
одягу, відповідно до події і місця. Як відомо, соціальні, 
чіткі закони до зовнішнього вигляду людини почина‑
ють існувати з моменту народження, з розподілу за 
статевими ознаками. Дівчатка мають носити один тип 
одягу, хлопчики інший. Такі факти комунікативного 
повідомлення найбільш чітко прослідковуються як 
у виборі типу одягу так і кольорових рішеннях. Бать‑
ки, обираючи одяг для хлопчиків, як правило, звер‑
тають увагу на блакитні, сині, зелені кольори, а для 
дівчаток — ніжні рожеві, жовті, червоні. Такі норми 
означення кольору і статі існують переважно, на біль‑
шій частині земної кулі (проте, в сучасному світі нині 
спостерігається тенденції до стирання розмежувань 
статевої ідентифікації відповідно до кольорової гами). 
З часом, на етапі дорослішання дитини, на рівні дер‑
жавного законодавства, встановлюються вимоги до 
зовнішнього вигляду учнів загальноосвітньої школи. 
Таким прикладом є указ президента України від 1996 
року, в якому зазначаються вимоги до зовнішнього ви‑
гляду хлопчиків та дівчаток середніх загальноосвітніх 
закладів [16]. Далі, у вигляді форми, в різний закла‑
дах професійного спрямування (медичні працівники, 
військові, пожежники, поліція та ін.), як фірмовий та 
корпоративний стиль (мережі магазинів та супермар‑
кетів, авіалінії та ін.), як приналежність до того чи ін‑
шого соціального кола (еліта, зірки шоу‑бузнесу, мо‑
лодіжні угруповування, субкультури та ін.). Виходить 
так, що зовнішній вигляд людини підпорядковується 
функціям юридичного законотворчого механізму, 
а спосіб такої дії, стає комунікативно‑правовим. Та‑
ким чином, мода надає можливість людині заявляти 
про свої права та обов’язки.

Також важливими для нас є розуміння «негатив‑
них» відносин влади і моди. Це стає явним як тільки 
модний об’єкт набуває панівного характеру та прояв‑
лятись як модність, в той же час, він демонструє нега‑
тивну характеристику до того, що стало модним. Від‑
повідно до етапів становлення модності як такої, об’єкт 
моди перебуває в стані «загальноприйнятості» і втра‑
чає оригінальність, особливий статус приналежності 
до чогось надважливого, до чого так прагнула людина. 
Так, лише об’єкт моди набув статусу модності, став 
прийнятим більшістю, набув великої популярності, 
він відразу втрачає одну з особливостей моди, моди як 
свята, бажання володіти. І має статус не модного, анти 
модного. Модний об’єкт ніби переживає самого себе, 
і мода йому вже каже «ні». Схожу ситуацію стосун‑
ків зустрічаємо у Фуко при аналізі стосунків влади 
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до сексу де влада набуває негативного відношення до 
сексу і заперечує його [17, с. 182]. Так і мода, набуває 
негативного відношення до модного об’єкта.

Результат дії моди направлений на поглинаюче 
бажання досягнення (володіння) модою та відчуттям 
постійної нестачі. Тому ще однією з сутнісних ознак 
моди як володіння та породження таких маніпулян‑
тів є інстанція правил з її оцінюючим (негативним) 
відношенням. В свою чергу мода, проявляючи владні 
функції, постійно грається в подвійну гру. Так з однієї 
сторони вона демонструє, що основні маніпуляції від‑
буваються на законотворчих подіумах столиць мод, 
з іншої, це стихія некерованої вулиці, як наслідок різ‑
номанітних соціокультурних процесів.

Мода як кожне явище культури може мати власні 
форми заборони або ж цензури. Ми можемо виділити 
три таких форми при яких починають діяти, так зва‑
ні табу. По‑перше: це те, що є вже не модним саме по 
собі (наприклад, історичні костюми лицарів), по‑дру‑
ге — те, що є не модним і про це вже можна говорити 
(наприклад, речі, що були модними в попередньому 
сезоні, а нині це дурний смак), по‑третє — те, чого не 
існує і про це не має сенсу говорити. Звичайно, фор‑
ми заборони можуть використовуватись й бути відпо‑
відними до соціальних, культурних приналежностей, 
де будуть існувати свої, конкретні прийняті норми до 
модної поведінки і до зовнішнього вигляду.

Єдність диспозитиву моди, за Фуко, вбачається 
нами як всеохоплююча влада, що здійснюється на 
різних рівнях, як на глобальних так і на дрібних [17, 
с. 183]. Ми пропонуємо використовувати поняття 
«диспозитив моди» що здатен існувати та функціо‑
нувати за рахунок відтворювальної механіки закону: 
починаючи з сім’ї та держави, фірми та корпорації, со‑
ціального та культурного середовища. Де форма вла‑
ди (диспозитиву) моди проявляється у вигляді гри 
на прийнятне та неприйнятне, доречне чи не доречне 
(до місця, часу, події), дозволене не дозволене (до си‑
туації), відповідне не відповідне (до соціального та 
культурного середедовища), актуальне чи не актуаль‑
не (враховуючи час) і т.д.

Владне проявлення відбувається за рахунок тих, 
хто диктує правила та закони моди, хто аналізує й 
критикує, хто поширює і хто мовчить, хто кориться 
і хто демонстративно не приймає закони моди (в да‑
ній роботі ми навмисно не торкаємось глибоких пи‑
тань творення, моделювання світу моди, стиль та фор‑
моутворення). І як пише Фуко «Перед лицем влади, 
що є законом, суб’єкт, який конституюваний в якості 
такого, тобто «підлеглий» — є той, хто підкорюється. 
У всьому ряді інстанцій влади формальної її гомоген‑
ності на полюсі того, кого влада примушує — чи то під‑
даний перед монархом, громадянин перед державою, 

дитина перед батьками або учень перед обличчям вчи‑
теля, — відповідає нібито загальна форма підпорядку‑
вання. Законодавча влада — з одного боку, і суб’єкт, 
що підкорюється — з іншого [17, с. 184]. Така аналогія 
проведена між владою моди до суб’єкта‑людини та‑
кож стає очевидна.

Насправді, особливої уваги заслуговує становлен‑
ня моди як диспозитиву. Так модність ми не маємо 
розуміти як данність природи яку мода з її диспози‑
тивом намагається якось структурувати та розкрити 
її сутність. Мода є певний культурно‑історичний дис‑
позитив, як глобальна мережа, де захоплення суб’єк‑
тів, симуляція задоволення, побудження до дискурсу, 
створення знання, посилення контролю і опір відбува‑
ється в знанні і владі.

Отже, ми припускаємо, що мода як явище має 
диспозитиви і володіє механізмами змушування, 
певного упорядковування і разом з тим знаннями, 
які вимагаються від нього, які лише за таких умов 
і можуть забезпечувати її існування. 1) Диспозитив 
моди включає в себе диспозитив моделювання (тво‑
рення), що здійснюється як соціокод з урахуванням 
на рівні законів композиції форми, образотворенням, 
та стилеутворення, а також відносно з і декомпози‑
цію, тобто руйнуванням правил упорядковування, 
що відбуваються як протиставлення до прийнятих 
норм і правил; так і на рівні норм і правил які існують 
в суспільстві по відношенню до зовнішнього вигляду 
людину, в залежності культури і часу. 2) Механізми 
змушування: по‑перше, проявляються в необхідності 
презентації модних об’єктів, адже за інших умов мода 
не існує. Презентації модних інновацій здійснюється 
в контексті брендинга, видовища, маркетингових та 
рекламних, фірмового стилю та ін. Диспозитив ви-
довищності та популярності моди потребує певної 
кількості соціальної сприйнятності, інакше модність 
стає сумнівною. Не варто обов’язково шукати відпо‑
відних угруповувань чи особистостей, відповідальних 
за наслідки моди. Адже не існує чітких норм або чіт‑
ких правил, коли варто було б вважати об’єкт модним. 
Диспозитив моди може здійснюватись суспільством, 
за рахунок саме презентації візуальних маніфестацій. 
Саме після таких актів, аналітики та критики почина‑
ють говорити про відповідність вимог до зовнішнього 
вигляду та манер одягатись, у відповідності до побаче‑
ного на подіумі чи будь де. До таких принципів поши‑
рення відносяться графічні, мас‑медійні технології. 
Всі вони мають власні характерні, лише тому чи іншо‑
му виду умови існування. По –друге: закони владних 
інституцій, президента, соціума, культури. 3) Меха‑
нізми влади моди здійснюються на етапі поширення 
модних інновацій. Окремо варто зазначити, що диспо-
зитив презентації механізму влади чітко прослідкову‑
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ється в тактиках сугестивних технологій у вигляді мі‑
фотворчих рекламних та маркетингових. Суспільство 
сприймає вірусне навіювання моди як певне звичне, 
нормативне існування. Адже не прийняття, близьке 
до невиконання соціальної думки, що свідчитиме про 
певну відчуженість та відмову від норми та правила 
більшості. Така позиція є протиставленням одній да‑
ності моди — нормі та прийняття, іншої норми — ан‑
тимоді, що в свою чергу теж має противладні правила. 
Там де існують правила завжди існують і проти прави‑
ла або супротив.

ВИСНОВКИ. За Фуко ми визначаємо чотири 
правила існування диспозитиву моди [17, с. 200–201]: 
перше 1) правило іманентності — що свідчить про 
існування моди як незацікавленого, вільного, доін‑
дустріального явища, яке набуло змін і що згодом, 
у відношеннях до диспозитивну набуло характерис‑
тик економічної та ідеологічної значущості. До мо‑
менту активного розвитку моди в доіндустріальному 
просторі культури, поширення модних інновацій не 
мало такого тотального та глобального економічного 
та ідеологічного захоплення, як в ХХ та ХХІ столітті. 
Стратегії прояву іманентності (внутрішнього зв’язку) 
диспозитиву моди існують в різних формах дискур‑
сивних практик: образотворчих, жестуальних, імідже‑
вих, рекламних (як інтерпретації образу за рахунок 
презентації модних інновацій художніми засобами);

2) правило безперервних варіацій. Диспозитив моди 
проявляється у відношенні до людини, починаючи 
з моменту її народження, від статі, в залежності від 
стадії росту організму та його віковим метаморфозам. 
Також варто вказати на диспозитив моди як культур‑
ної, виховної, національної, територіальної, соціаль‑
ної, обрядової, сезонної приналежності, циклічність 
моди. Постійна гра диспозитивну моди в такому кон‑
тексті здійснюється у вигляді гри, в яку постійно грає 
людина‑моди. Тут можна говорити і про бажання юве‑
нального тіла, і про статеві трансформації і про стату‑
сні і корпоративні презентації.

3) правило подвійного обумовлення. Мода не змог‑
ла б існувати без комунікативних функцій, як без 
тісних культурних трансляцій традицій, норм, пра‑
вил, що в свою чергу ставали опорою і зчепленням до 
наслідування на різних рівнях: на мікро — в середині 
родинних традицій, так і на макрорівні — на прикладі 
всього соціуму та держави. Тому, тут варто говорити 
про гомогенність моди, що здійснюється на рівні одно‑
го родового кола, як мікрорівневий диспозитив кому‑
нікації, який діє як на комунікації особисто‑іменного, 
професійно‑іменно типу (професійний), універсаль‑
но‑понятійний (європейський) типі соціокоду.

Де основними важелями та керманичами стають 
більш досвідчені або просто дорослі люди. Саме вони 

контролюють вигляд, манеру поведінки дівчинки та 
хлопчика, ще починаючи з народження. Тобто, ті нор‑
ми та правила, що прийняті на рівні однієї родини, ре‑
гіону, культури, нації як на мікрорівні, стають прави‑
лами гомогенної континуальності диспозитиву моди. 
(однорідна неприливна влада мода).

4) правило тактичної полівалентності дискурсів. 
За словами Фуко «саме в дискурсі влада і знання ви‑
являються зчленованими. А саме по цій самій причині 
дискурс варто розуміти як серію перервних сегментів, 
тактична функція яких не є ні єдино подібною, ні по‑
стійною. Точніше, світ дискурсу варто уявляти не як 
розділенний між дискурсом прийнятим і дискурсом 
виключеним або між дискурсом пануючим, і тим над 
яким панують, але його необхідно уявляти як певну 
множинність елементів, які можуть бути задіяні в різ‑
них стратегіях» [17, с. 202]. Відповідно і мода не має ро‑
зумітись лише як зовнішня проекція диспозитиву. Тут 
важливо означити різні складові системогенезу моди, 
що в залежності від парадигми дискурсу можуть бути 
пануючі, панівні, мінливі, постійні, таємні, відкриті, 
залежні або ін. Як пише Фуко, дискурс завжди підко‑
рюється владі, або налаштований проти влади, може 
бути інструментом і ефектом влади, точкою зіткнення 
так і відправним пунком [17, с. 202]. Тому, в моді ми 
можемо прослідковувати як певні тактичні елементи 
або блоки, які можуть бути направлені на гомоген‑
ність так і на гетерогенність, як на природність так і на 
штучність, як на естетичність так і кіч, на розкіш так 
і на бідність, як на жіночність так і на маскулінність, 
композицію так і декомпозицію, гармонію і дисгармо‑
нію та ін. Тому, в всередині однієї і тієї ж стратегії мо‑
жуть бути різні і навіть протилежні дискурси. Дискур‑
си моди можна розглядати на двух рівнях — на рівні 
тактичної продуктивності: які взаємні (реципроктні) 
ефекти знання і влади вони забезпечують і на рівні 
яких стратегічних інтеграцій: який збіг обставин і яке 
відношення сили робить їх використання необхідним 
в певному епізоді зіткнення [17].

Тому, твердо можна сказати, що ми завжди знахо‑
димось «всередині» влади моди, адже уникнути ми 
її не можемо. По відношенню до влади моди не існує 
чогось абсолютно «зовнішнього» або «внутрішнього», 
бо ми підлягаємо під дію її законів. Закони, в дано‑
му випадку, визначаються відповідно типу культури, 
за М. К. Петровим, що вписані в загальний контекст 
диспозитивну (див. табл. 1). Це є одна з можливостей 
розуміння «dispositio», що походить від розуміння 
«європейського» типу культури і визначає диспози‑
тив моди як взаємодію зовнішніх так і внутрішніх ім‑
пульсів.
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Таблиця 1
 Диспозитив моди як культурна комунікація

рівень

Підходи до виялення диспозитву моди

«особисто‑іменний» (пер‑
вісний)

«професійно‑іменний» (про‑
фесійний),

«універсально‑понятійний» 
(європейський)

зовнішній по відно‑
шенню до суб’єкта

приналежність до роду, 
клану, місця в клані, пле‑
мені

приналежність до профе‑
сії, майстра, до клану, нації, 
культури, статусу, статі

відповідність флеш‑іміджу, 
бренду, корпорації, фірмі,

внутрішній по від‑
ношенню до об’єкта

прийняття (відмова): зако‑
нів племені, родового імені

слідування (нехтування): на‑
уці майстра, традиції, народу, 
культурі

прийняття (відмова): куль‑
тури, традиції, симулякрів 
(Ж. Бодрійар), вестиментар‑
ного коду (Р. Барт)
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Самое прекрасное, что мы можем испытать, — 
это ощущение тайны. Она — источник всякого 
подлинного искусства и науки. 

А. Эйнштейн

Н
АЦ

И
О

Н
АЛ

ЬН
АЯ БЕЗО

П
АСН

О
СТЬ

В работах [1]–[5] изложены основные положе‑
ния разработанной автором «Космической вол‑

новой электромагнитной резонансной концепции» 
(КВЭРК), в рамках которой с высокой точностью 
(до 12 значащих цифр) определены два числовых мас‑
сива. Первый из них содержит 88 простых волновых 
космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 133]. 
При формировании второго массива, содержащего 
высокоточные даты 143‑х чрезвычайных событий 
(ЧС), имевших место в многомиллионной истории 
Земли, используется основной постулат, в соответ‑
ствии с которым главной причиной, катализатором 
или спусковым механизмом для любого ЧС служит 
фокусирование (совпадение в пределах одних земных 
суток) нескольких ВКРЦ, притом чем катастрофичнее 
событие, тем большее число значимых циклов должно 
концентрироваться в дате этого события [2, с. 136].

В качестве исходных данных принимаются извест‑
ные в астрономии периоды обращения вокруг своих 
центров девяти планет Солнечной системы и семи их 
крупнейших спутников, причем планеты нумеруются 
в порядке их удаленности от Солнца (1 — Меркурий, 
2 — Венера, 3 — Земля, 4 — Марс, 5 — Юпитер, 6 — 
Сатурн, 7 — Уран, 8 — Нептун, 9 — Плутон), а спут‑

ники индексируются, исходя из начальных букв их 
названий в русском языке: Т — Титан (сп. Сатурна), 
К — Каллисто, Г — Ганимед, Е — Европа, И — Ио (все 
сп. Юпитера), Л — Луна (сп. Земли), Н — Тритон 
(сп. Нептуна).

Для простых резонансных циклов принято обозна‑
чение Рij, в котором: Р — начальная буква русского 
слова «резонанс»; i — номер планеты, обусловившей 
резонанс. Роль j может играть цифра (от 1 до 9), если 
имеет место межпланетный ВКРЦ, или заглавная бук‑
ва русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет 
о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, аббре‑
виатура Р24 означает период межпланетного ВКРЦ, 
обусловленного резонансным состоянием Венеры 
и Марса; аббревиатура Р6Г — период планетно‑спут‑
никового ВКРЦ, обусловленного резонансным состо‑
янием Сатурна и спутника Юпитера Ганимед.

Наиболее «весомыми» считаются межпланет‑
ные и планетно‑спутниковые простые резонанс‑
ные циклы, фигурантами которых являются пла‑
неты‑гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, 
а также остро резонансные циклы, отстоящие во вре‑
мени друг от друга не более чем на 3.5 часа. Отдель‑
ный класс острорезонансных циклов составляют так 
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называемые «космические мета‑циклы» (КМЦ), ко‑
торые, во‑первых, легко идентифицируются в рамках 
КВЭРК, а во‑вторых, ввиду универсальных свойств 
электромагнитных возмущений, способны вызы‑
вать чрезвычайные события самого различного ха‑
рактера — природные (обусловленные солнечной, 
кометно‑астероидной, сейсмо‑вулканической, эпи‑
демиологической активностью), техногенные, воен‑
но‑политические и финансово‑экономические. Более 
детально о сущности КМТ мы расскажем, рассматри‑
вая конкретные примеры чрезвычайных событий.

1. В годы противостояния СССР и США эти стра‑
ны дважды оказывались на грани ядерной войны. 
14 октября 1983 года произошло нечто из ряда вон 
выходящее. В Прикарпатском военном округе совер‑
шенно неожиданно сработала электронная система 
оповещения о нанесении по Советскому Союзу ядер‑
ного ракетного удара. На радарах появилось несколько 
объектов пока ещё не известного противника, летящих 
с нереально большой скоростью, с которой современ‑
ные самолёты и ракеты летать не способны. Ситуация 
оказалась более чем нестандартная: в дивизии Ракет‑
ных войск стратегического назначения была объявле‑
на боевая тревога. Отсчёт времени шёл на секунды.

Тут же включилась автоматическая система управ‑
ления Боевым ядерным комплексом — на табло за‑
светились все индикаторы, в том числе — с командой 
«Пуск». К счастью, загадочные летательные аппараты 
вскоре исчезли с экранов радаров, и боевая тревога 
была отменена. О случившемся сразу же доложили 
в Москву. Была создана государственная комиссия 
и началось расследование. Работа комиссии была на‑
столько засекречена, что её объективные выводы не 
известны до сих пор. Единственное, что удалось вы‑
яснить, — это была ни американская и ни какая‑либо 

другая военная техника, и ни одна ядерная держава 
к этому инциденту не причастна.

Если так, то тогда чья же это техника, и почему 
сработала команда «Пуск»; что за цель появилась на 
наших радарах? Позднее скрупулёзное исследование 
показало, что все системы комплекса работали более 
чем безупречно. Версия о внеземных причинах чрез‑
вычайного положения под названием НЛО рассма‑
тривалась ни где‑нибудь, а в самом Генштабе воору‑
женных сил СССР.

Спустя много лет в рассекреченных архивах Пен‑
тагона были обнаружены документы с описанием со‑
вершенно аналогичного случая, произошедшего ров‑
но в тот же самый день, что и в СССР. Случилось это 
в американском штате Норфолк: там на командном 
пункте стратегических ядерных сил вдруг сработала 
система подготовки к запуску межконтинентальных 
баллистических ракет. Высшая степень боеготовно‑
сти! Дежурный расчёт запускает режим дополни‑
тельной проверки, и тут выяснилось, что это были не 
русские ракеты, а некие воздушные объекты явно ис‑
кусственного происхождения. Но на них отреагирова‑
ли радары, что означает: это не атмосферные явления 
и не оптический обман. Так в октябре 1983 года на гра‑
ни ядерной катастрофы едва не оказались не только 
СССР и США, но и, возможно, вся наша цивилиза‑
ция. При этом создавалось впечатление, что «кто‑то» 
сознательно хотел «столкнуть лбами» две крупней‑
шие ядерные державы.

В соответствии с компьютерными расчетами 
в рамках КВЭРК, 14 октября 1983 года космическим 
спусковым механизмом рассматриваемого события 
послужило острорезонансное состояние, вызванное 
7‑ю ветвями одного и того же планетно‑спутникового 
ВКРЦ «Юпитер‑Ио» P5И=20.9861233286 лет. Такое 

Дата ЧС,
годы до н. э.

Число циклов
Резонансные
циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

1 2 3 4 5

Г61=461180269.3 21975581 P5И=20.9861233286 -1983.785639 -1983.10.13 22:45

Г68=514068762.8 24495746 P5И=20.9861233286 -1983.786060 -1983.10.14 02:27

Г19=143849308.3 6854591 P5И=20.9861233286 -1983.786112 -1983.10.14 02:54

Г9=90960814.81 4334426 P5И=20.9861233286 -1983.786190 -1983.10.14 03:35

Г3=38072321.31 1814261 P5И=20.9861233286 -1983.786269 -1983.10.14 04:17

Г29=196737801.8 9374756 P5И=20.9861233286 -1983.786533 -1983.10.14 06:35

Г37=249626295.3 11894921 P5И=20.9861233286 -1983.786954 -1983.10.14 10:17

Примечания: 1) в колонке 3 таблицы размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов, причем жирно выделены 
наиболее значимые из них; 2) в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события, причем 
в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно выделены даты резонанс-
ных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143-х), в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном про-
ходе, причем здесь и в других случаях приняты обозначения: Г — Глобальная катастрофа Земли; П — Глобальное похолодание; И — Инверсия 
магнитного поля Земли; А — Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого события от даты ЧС.
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состояние мы назвали «космическим мета‑циклом», 
понимая под этим «представленную таблично бло‑
ковую структуру, составленную из неизменной со‑
вокупности дат ЧС и одноименных простых ВКРЦ, 
находящихся между собой в состоянии острейшего 
резонанса, способную вызывать мощные электромаг‑
нитные возмущения в межпланетном пространстве».

2. Другое критическое для судеб земной цивили‑
зации событие известно мировому сообществу как 
«Карибский кризис 1962 года». В самый пик кризи‑
са 19 октября американские войска были переведены 
в положение «военной опасности», а боевая авиация— 

в состояние 15‑минутной готовности к вылету. Через 
два дня президент США Джон Кеннеди выступил 
с обращением к нации, в котором просил разрешения 
на применение ядерного оружия в борьбе против со‑
ветской угрозы. В соответствии с компьютерными 
расчетами в рамках КВЭРК, 19 октября 1962 года 
космическим спусковым механизмом рассматривае‑
мого события послужило острорезонансное состоя‑
ние, вызванное 7‑ю ветвями одного и того же планет‑
но‑спутникового резонансного цикла «Юпитер‑Ио» 
P5И=20.9861233286 лет, то есть полный аналог ме‑
та‑цикла 14 октября 1983 года, но смещенный от него 
в сторону нашей истории на 20.9861233286 лет.

Г61=461180269.3 21975580 P5И=20.9861233286 -1962.799516 -1962.10.19 00:24

Г68=514068762.8 24495745 P5И=20.9861233286 -1962.799937 -1962.10.19 04:05

Г19=143849308.3 6854590 P5И=20.9861233286 -1962.799988 -1962.10.19 04:32

Г9=90960814.81 4334425 P5И=20.9861233286 -1962.800067 -1962.10.19 05:14

Г3=38072321.31 1814260 P5И=20.9861233286 -1962.800146 -1962.10.19 05:55

Г29=196737801.8 9374755 P5И=20.9861233286 -1962.800410 -1962.10.19 08:14

Г37=249626295.3 11894920 P5И=20.9861233286 -1962.800831 -1962.10.19 11:55

3. Середина октября 1941 года явилась самым 
критическим моментом в ходе ВОВ, когда нацисты 
почти добились успеха в реализации плана «Барба‑
росса», выйдя на ближние подступы к Москве. Это 
была наинизшая точка в готовности Вооруженных 
Сил СССР к боевым действиям против сильней‑
шей на тот момент армии мира. 16–18 октября Мо‑
скву охватила паника и неразбериха, породившие, 
в свою очередь, всплеск бандитизма и грабежей. 
Толпы стихийно громили продовольственные мага‑
зины, рынки, самовольно занимали квартиры эваку‑
ированных, похищали вещи и ценности со складов 
и предприятий. На улицах устраивались самосуды. 

По данным военной комендатуры Москвы, из 4389 
предприятий и учреждений столицы в эти дни сбе‑
жало более 800 ответственных и руководящих ра‑
ботников. Чтобы прекратить этот беспредел, мо‑
сковская милиция получила приказ расстреливать 
на месте мародеров и грабителей. 20 октября ГКО 
ввел в Москве осадное положение, а Иосиф Сталин 
принял решение не покидать столицу. 24 октября 
стало переломным моментом в деле мобилизации 
всех здоровых сил страны для отпора врагу. С точ‑
ки зрения КВЭРК, в этот день вновь сформировался 
космический резонансный мета‑цикл «Юпитер‑Ио» 
P5И=20.9861233286 лет.

Г61=461180269.3 21975579 P5И=20.9861233286 -1941.813392 -1941.10.24 02:02

Г68=514068762.8 24495744 P5И=20.9861233286 -1941.813814 -1941.10.24 05:44

Г19=143849308.3 6854589 P5И=20.9861233286 -1941.813865 -1941.10.24 06:11

Г9=90960814.81 4334424 P5И=20.9861233286 -1941.813944 -1941.10.24 06:52

Г3=38072321.31 1814259 P5И=20.9861233286 -1941.814023 -1941.10.24 07:34

Г29=196737801.8 9374754 P5И=20.9861233286 -1941.814286 -1941.10.24 09:52

Г37=249626295.3 11894919 P5И=20.9861233286 -1941.814707 -1941.10.24 13:34

4. Если отступить от 14 октября 1983 года на один 
шаг вперед с циклом P5И=20.9861233286 лет, то попа‑
даем на дату 8 октября 2004 года, которую также сле‑
дует отнести к разряду критических, поскольку этот 
день отличался редким явлением — в разных частях 

мира произошло три крупнейших землетрясения: на 
Соломоновых островах — магнитудой M6.8; на остро‑
ве Миндоро (Филиппины) — магнитудой М6.5; у по‑
бережья Никарагуа –магнитудой M7.0.
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Г61=461180269.3 21975582 P5И=20.9861233286 -2004.771762 -2004.10.08 15:38

Г68=514068762.8 24495747 P5И=20.9861233286 -2004.772183 -2004.10.08 19:20

Г19=143849308.3 6854592 P5И=20.9861233286 -2004.772235 -2004.10.08 19:48

Г9=90960814.81 4334427 P5И=20.9861233286 -2004.772314 -2004.10.08 20:29

Г3=38072321.31 1814262 P5И=20.9861233286 -2004.772392 -2004.10.08 21:11

Г29=196737801.8 9374757 P5И=20.9861233286 -2004.772656 -2004.10.08 23:30

Г37=249626295.3 11894922 P5И=20.9861233286 -2004.773077 -2004.10.09 03:12

5. Анализируя рассмотренные выше ЧС, обуслов‑
ленные КМЦ «Юпитер‑Ио» Р5И=20.9861233286 
лет, следует констатировать, что последний является 
высокоопасным феноменом, от которого в будущем 
можно ожидать мощных электромагнитных возмуще‑
ний, способных вызвать масштабные военно‑полити‑

ческие события, крупные землетрясения и изверже‑
ния вулканов, эпидемии, аварии в среде наземного, 
воздушного и водного транспорта, нарушения в ра‑
боте технических устройств электромагнитного типа 
и иные негативные события. Ближайшей датой подоб‑
ных событий является 3–4 октября 2025 года.

Г61=461180269.3 21975583 P5И=20.9861233286 -2025.757886 -2025.10.03 19:29

Г68=514068762.8 24495748 P5И=20.9861233286 -2025.758307 -2025.10.03 23:10

Г19=143849308.3 6854593 P5И=20.9861233286 -2025.758358 -2025.10.03 23:37

Г9=90960814.81 4334428 P5И=20.9861233286 -2025.758437 -2025.10.04 00:19

Г3=38072321.31 1814263 P5И=20.9861233286 -2025.758516 -2025.10.04 01:00

Г29=196737801.8 9374758 P5И=20.9861233286 -2025.758779 -2025.10.04 03:19

Г37=249626295.3 11894923 P5И=20.9861233286 -2025.759201 -2025.10.04 07:00

6. 1 февраля 2003 года произошла одна из вели‑
чайших трагедий в истории американской космо‑
навтики — гибель во время спуска в плотных слоях 
атмосферы челночного космического корабля «Ко‑
лумбия» с семью космонавтами на борту. В момент 
катастрофы имел место взрыв, разрушительное воз‑
действие которого, как полагают, во многом усугуби‑
лось составом внутренней атмосферы «Колумбии», 
состоящей из 21% чистого кислорода. Официальной 
причиной катастрофы признана потеря нескольких 
плиток термозащиты, которые могли вызвать разру‑
шение всей конструкции. Хотя, по мнению многих 
специалистов, катастрофа от этого была маловеро‑
ятной.

Интерес представляла версия о том, что к траге‑
дии «Колумбии» причастен НЛО. Существуют пять 
фотографий, сделанных астрономом‑любителем из 
Сан‑Франциско незадолго до взрыва челнока, на ко‑
торых видно, что в последний угодил какой‑то таин‑
ственный розовый «шнур», напоминающий электри‑
ческий разряд, после чего след корабля стал более 
широким, словно шаттл начало трясти. А вот на двух 
фотографиях, сделанных последовательно уже дру‑
гим очевидцем непосредственно перед взрывом, виден 

НЛО, который догоняет и обгоняет шаттл по парал‑
лельной траектории, лежащей выше «Колумбии». По‑
сле этого обгона произошёл взрыв челнока. Известно, 
что НАСА первоначально заявило, будто причиной 
гибели «Колумбии» мог быть НЛО, но потом всё све‑
ли к повреждению крыла отвалившимся куском те‑
плоизоляционной обшивки.

Компьютерный расчет уровня электромагнитной 
космической возмущенности 1 февраля 2003 года ста‑
вит точку в вопросе о причине гибели «Колумбии»: 
в этот день имел место опаснейший космический 
резонансный мета‑цикл, состоящий из 14‑и остроре‑
зонансных ветвей одного и того же планетно‑спутни‑
кового мета‑цикла «Венера‑Ио» Р2И=1.08829641703 
лет. Столь высокая концентрация острейших ре‑
зонансных циклов формирует в межпланетном 
пространстве большое число «электромагнитных 
кластеров» — высоконапряженных сгустков электро‑
магнитной энергии, которые, подобно шаровой мол‑
нии, обладают ограниченным временем существова‑
ния и большой разрушительной силой. По причине 
непонимания их физической природы «электромаг‑
нитные кластеры» обычно идентифицируют по на‑
званию с НЛО.
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И11=1977256.575 1818677 P2И=1.08829641703 -2003.087847 -2003.02.01 02:03

И8=1615098.735 1485902 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01 02:13

И28=1212701.135 1116152 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01 02:14

С2=5508.334 6902 P2И=1.08829641703 -2003.087870 -2003.02.01 02:15

И18=3063730.096 2817002 P2И=1.08829641703 -2003.087885 -2003.02.01 02:23

И27=1051742.095 968252 P2И=1.08829641703 -2003.087889 -2003.02.01 02:24

И3=246946.8941 228752 P2И=1.08829641703 -2003.087890 -2003.02.01 02:25

И20=3707566.256 3408602 P2И=1.08829641703 -2003.087904 -2003.02.01 02:33

И16=2902771.055 2669102 P2И=1.08829641703 -2003.087906 -2003.02.01 02:33

И6=890783.0544 820352 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01 02:35

И5=689584.2543 635477 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01 02:35

И17=2943010.815 2706077 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01 02:44

И30=15055178.58 13835552 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01 02:44

И13=2138215.615 1966577 P2И=1.08829641703 -2003.087927 -2003.02.01 02:45

Итак, американские ученые, по незнанию, до‑
пустили грубейший просчет, спланировав спуск на 
Землю челнока «Колумбия» в такой день, когда это‑
го ни в коем случае нельзя было делать. Компьютер‑
ные расчеты показывают, что в аналогичных усло‑
виях такие же просчеты неоднократно допускались 
и при запуске дорогостоящих ракет как с СССР, так 
и в РФ. В частности, 26 октября 1962 года потерпе‑
ла аварию на участке выведения и взорвалась раке‑
та‑носитель «Космос 63С1», которая должна была 
вывести на околоземную орбиту малый научный 
спутник типа «ИМС». Причем в этот день имел место 
опаснейший космический мета‑цикл «Венера‑Ио» 
Р2И=1.08829641703 лет, как и в день гибели «Ко‑
лумбии». При абсолютно тех же условиях 27 октября 
1999 года неудачей завершился запуск ракеты‑носи‑
теля «Протон‑К». По заключению комиссии, причи‑

ной аварии стало попадание инородного тела в дви‑
гатель 8Д411К второй ступени ракеты‑носителя. 
В действительности же космическим носителем ава‑
рии послужил «электромагнитный кластер».

7. 27 марта 1968 года под Москвой на истребителе 
«Миг‑15» разбился Юрий Гагарин. Помимо офици‑
альной версии о причинах трагедии, расхожей являет‑
ся версия о возможном столкновении самолета с НЛО: 
имеются свидетели «огненного шара», с которым не‑
задолго до трагедии сблизился «Миг‑15», а при опо‑
знании на месте катастрофы не было обнаружено ни 
останков тела космонавта и ничего другого, что имело 
бы к нему хоть какое‑то отношение. Компьютерный 
расчет свидетельствует о формировании в день гибели 
космонавта опасного космического мета‑цикла «Мер‑
курий‑Тритон» P1H=1.41840740382 лет.

П3=112251.863 80527 P1H=1.41840740382 -1968.230007 -1968.03.24 05:43

М4=267066.7741 189674 P1H=1.41840740382 -1968.231812 -1968.03.24 21:35

Г47=360151360.5 253913881 P1H=1.41840740382 -1968.232070 -1968.03.24 23:51

Г32=209493698.9 147697810 P1H=1.41840740382 ‑1968.236000 ‑1968.03.26 10:23

Г5=58836037.48 41481739 P1H=1.41840740382 -1968.239029 -1968.03.27 13:01

И6=890783.0544 629404 P1H=1.41840740382 -1968.239194 -1968.03.27 14:28

8. Известно, что Вторая мировая война началась 
1 сентября 1939 года. Однако, никто не знает, поче‑
му именно этот день кудесница‑судьба выбрала для 
начала столь страшного события. А с точки зрения 

КВЭРК ответ на этот вопрос предельно прост: 1 сен‑
тября в межпланетном пространстве сформировался 
опаснейший резонансный мета‑цикл «Сатурн‑Евро‑
па» P6Е=104.618145144 лет.
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Г67=512901489.5 4902624 P6Е=104.618145144 -1939.670458 -1939.09.01 21:06

Г58=439665126.3 4202589 P6Е=104.618145144 -1939.670578 -1939.09.01 22:09

Г48=366428763.1 3502554 P6Е=104.618145144 -1939.671698 -1939.09.02 07:58

Г41=293192399.8 2802519 P6Е=104.618145144 -1939.671818 -1939.09.02 09:01

Г51=389445905.8 3722565 P6Е=104.618145144 -1939.671974 -1939.09.02 10:24

Г64=491976814.3 4702614 P6Е=104.618145144 -1939.672206 -1939.09.02 12:26

Г47=360151360.5 3442551 P6Е=104.618145144 -1939.672622 -1939.09.02 16:04

Г7=73483310.13 702414 P6Е=104.618145144 -1939.672778 -1939.09.02 17:26

Г35=219956036.6 2102484 P6Е=104.618145144 -1939.672938 -1939.09.02 18:50

Г36=228325906.7 2182488 P6Е=104.618145144 -1939.673038 -1939.09.02 19:43

Г20=146719673.4 1402449 P6Е=104.618145144 -1939.673058 -1939.09.02 19:53

Г43=314117075.0 3002529 P6Е=104.618145144 -1939.673069 -1939.09.02 19:59

И3=246946.8941 2379 P6Е=104.618145144 -1939.673198 -1939.09.02 21:07

9. Если от даты 1 сентября 1939 года отсту‑
пить в глубь истории на один шаг с мета‑циклом 
P6Е=104.618145144 лет, то мы попадем на 20 января 
1835 года — день великой трагедии для народа Ника‑
рагуа — начало извержения вулкана Косигуина, одно‑
го из мощнейших в XIX столетии. Перепуганные ЧС 
люди плакали и молились. Паника и ужас овладели 
населением, которое толпами бежало в храмы, где свя‑
щенники отпускали им грехи. Все готовились к «кон‑
цу света».

10. 24 августа 1944 года в Париже, после того как 
было получено подкрепление от сил Сражающейся 
Франции и от американской армии, под командовани‑
ем генерала Паттона началось восстание сил француз‑
ского Сопротивления против немецкого городского 
гарнизона. Эта битва ознаменовалась освобождением 
Парижа и бегством правительства Виши в Германию. 
В эти дни в межпланетном пространстве сформиро‑
вался опаснейший межпланетный резонансный ме‑
та‑цикл «Меркурий‑Марс» P14=157.997711543 лет.

И27=1051742.095 6669 P14=157.997711543 ‑1944.643780 ‑1944.08.22 18:42

Г31=209493698.9 1325941 P14=157.997711543 ‑1944.645037 ‑1944.08.23 05:45

С4=2637.2856 29 P14=157.997711543 ‑1944.648035 ‑1944.08.24 08:06

Г66=502439151.9 3180053 P14=157.997711543 ‑1944.651452 ‑1944.08.25 14:08

11. Таинственное исчезновение народа майя. Уже 
на протяжении многих столетий ученые тщетно пы‑
таются найти ответ на вопрос о таинственном ис‑
чезновении древнего цивилизованного народа майя, 
компактно проживавшего на мексиканском полуо‑
строве Юкатан. Какой ужасный катаклизм, природ‑
ный, социальный или антропогенный, произошедший 
в сороковых годах IX столетия новой эры, привел 
к тому, что одна немногочисленная группа прежде 
мощной цивилизации разъединилась на несколь‑
ко больших племен и пошла проживать в джунгли, 
а другая, большая часть, около 50 тысяч человек, 

пропала неизвестно как и почему? Вероятным вре‑
менем этого ЧС мы считаем конец августа 838 года, 
поскольку с точки зрения КВЭРК, во‑первых, в этот 
момент произошло достаточно редко встречающе‑
еся явление — практически одновременно сфор‑
мировались два опасных космических мета‑цик‑
ла: планетно‑спутниковый «Меркурий‑Каллисто» 
P1К=3.81285872867 лет и межпланетный «Мерку‑
рий‑Марс» P14=157.997711543 лет; во‑вторых, в кон‑
це августа‑начале сентября в местах проживания 
майя наиболее часто случаются разрушительные при‑
родные катаклизмы.
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Г50=384300101.8 100790763 P1К=3.81285872867 -838.6578593 -838.08.28 06:40

Г56=426610880.4 111887628 P1К=3.81285872867 -838.6579819 -838.08.28 07:44

Г63468921658.9 122984493 P1К=3.81285872867 -838.6581045 -838.08.28 08:49

Г38=257367766.1 67500168 P1К=3.81285872867 -838.6584914 -838.08.28 12:12

Г8=88124651.78 23112708 P1К=3.81285872867 -838.6586009 -838.08.28 13:10

И32=3503094.63 918978 P1К=3.81285872867 -838.6587557 -838.08.28 14:31

А22=130435430.4 34209573 P1К=3.81285872867 -838.6591236 -838.08.28 17:45

И27=1051742.095 6662 P14=157.997711543 ‑838.6597995 ‑838.08.28 23:40

Г31=209493698.9 1325934 P14=157.997711543 ‑838.6610562 ‑838.08.29 10:41

С4=2637.2856 22 P14=157.997711543 ‑838.6640539 ‑838.08.30 12:58

Г66=502439151.9 3180046 P14=157.997711543 ‑838.6674710 ‑838.08.31 18:55

РЕЗЮМЕ: На примере ряда выдающихся чрезвы-
чайных событий показано, что их экзогенной движу-
щей силой стали космические резонансные мета-циклы, 

время формирования которых может прогнозировать-
ся с помощью разработанной автором «Космической 
волновой электромагнитной резонансной концепции».
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Соотношение науки и чуда — вечная проблема, 
которая свыше тысячи лет тому назад была бле-
стяще разрешена блаженным Августином:

«Чудеса не противоречат законам природы. 
Они противоречат лишь нашим представлениям 
об этих законах». 

Б. Раушенбах

Феномен исчезновения людей сегодня является 
общепризнанным фактом. Люди исчезают, про‑

падают из поля зрения родственников, знакомых, со‑
служивцев. Естественных причин подобного явления, 
которому может быть подвержена жизнь каждого, име‑
ется большое множество. Но здесь речь идет о специ‑
фических случаях исчезновения людей: кто‑то уходит 
из дома на работу, на учёбу или просто в магазин за 
продуктами и не возвращается ни вечером, ни на сле‑
дующий день, ни через месяц, ни через год — никогда. 
Человек пропадает мгновенно и навсегда. Известно не‑
мало примеров того, когда люди в буквальном смысле 
растворялись прямо в воздухе на глазах у изумленных 
свидетелей. Логически понять такие таинственные 
исчезновения невозможно, как нельзя объяснить их 
и с точки зрения современной науки. Астрономическое 
количество подобных случаев наводит на мысль о том, 
что это — проблема поистине глобального масштаба, 
причем имеет место некий загадочный фактор, способ‑
ствующий таинственному исчезновению людей.

Явление таинственного исчезновения людей со‑
провождает человечество с момента его существо‑
вания. Изучение этого явления отдано на откуп не‑
зависимым исследователям. Те же, в свою очередь, 
интерпретируют такой сложный и загадочный вопрос 
по‑разному. Одни пытаются объяснить феномен через 
теорию «чёрных дыр», доказывая, что эти мельчайшие 
образования, обладающие огромной плотностью, про‑
сто‑напросто поглощают в себе человеческую плоть. 
Другие говорят об инопланетной сущности явления: 
якобы внеземной разум похищает людей, преследуя 
цели, лежащие за гранью человеческого понимания. 
Третьи утверждают, что причина всего — параллель‑
ные миры: время от времени в нашей реальности 
возникают порталы, соединяющие иную действи‑
тельность с земной. Оказавшийся в эпицентре тако‑
го образования человек проваливается в другое из‑
мерение, где и остаётся навсегда. Однако, ни одна из 
подобных концепций сегодня не способна объяснить 
все те случаи таинственного исчезновения людей, 
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которые известны истории. Респектабельная же нау‑
ка чаще всего отказывается от признания реальности 
данного феномена.

Первые упоминания о таинственной пропаже лю‑
дей уходят во тьму веков. Так, в китайской летопи‑
си описывается, что в 295 году во времена династии 
Цзинь пропал один важный чиновник: едва он вышел 
на улицу, чтобы сесть в коляску, как неожиданно для 
замерших в почтительных позах окружающих рас‑
творился в воздухе. Аналогичное происшествие слу‑
чилось в 301 году в Древнем Риме, когда таинственно 
исчез юноша из личного окружения императора: он 
взял под уздцы коня и вдруг растаял в воздухе. Выс‑
вободившееся животное громко заржало и встало на 
дыбы: всё его поведение выражало крайний испуг. Су‑
ществует версия, что главный противник Чингисхана 
хорезмшах Джелал Ад‑Дин в 1231 году не был убит 
алчными курдами, а таинственным образом пропал из 
поля зрения преследовавших его монгольских воинов.

Большое потрясение у очевидцев вызвал случай, 
имевший место в 1787 году во Франции: в одно мгно‑
вение в торговой лавке один за другим три человека 
начали терять отчётливость форм и очень быстро 
растаяли в воздухе. В 1809 году британский дипло‑
мат, возвращаясь домой вместе с другом, зашел поу‑
жинать на постоялый двор. Собравшись продолжить 
путь, мужчины подошли к лошадям, и дипломат 
протянул руку, чтобы погладить одного из скакунов. 
В этот момент он на глазах своего друга растаял в воз‑
духе. В 1867 году случай внезапного исчезновения 
произошел во Франции. Пациент Люсьен Бусье при‑
шел к доктору, разделся и лег на кушетку. Доктор на 
мгновение отвернулся за инструментом, а когда вновь 
взглянул на пациента, то его на кушетке уже не оказа‑
лось, хотя вещи остались лежать на месте. В 1894 году 
в Барселоне испанец Уго Мартинес, сидя за празднич‑
ным столом, вдруг встал, извинился перед друзьями 
и вышел в соседнюю комнату. Больше его никто ни‑
когда не видел.

Широкой известностью в первой половине 
XX века пользовался так называемый Беннингтон‑
ский треугольник в американском штате Вермонт, где 
в период с 1920 по 1950 годы таинственно исчезли 19 
человек. К примеру, в 1928 году трагическая судьба 
постигла пятилетнего малыша Поля Джексона. Ребё‑
нок мирно играл во дворе на глазах у матери. Вокруг 
высился добротный забор, ворота были крепко запер‑
ты. Женщина отлучилась в дом всего на минуту. Когда 
она вернулась, то малыша уже не нашла. В 1945 году 
пропал прямо в рейсовом автобусе пожилой господин 
Гэтфорд. При въезде в Беннингтон пассажиры помни‑
ли, что он сидел в конце салона у окна. Но уже через 
двадцать минут, когда транспорт остановился, мужчи‑

ну не обнаружили. На его сиденье нашли только газе‑
ту соседнего штата и очки.

Лесной массив в национальном парке в Калифор‑
нии с 1955 года получил зловещее название — «лес 
пропавших детей». В разные годы здесь исчезли сотни 
людей, в основном дети и молодежь. Например, в ав‑
густе 1957 года «ушел в никуда» по лесной тропинке 
8‑летний мальчик Томми Боумен. Он пропал за счи‑
танные секунды, без единого звука и без малейшего 
следа.

Загадочное исчезновение произошло в 1971 году 
возле Стоунхенджа. Группа из семи молодых людей 
решила разбить лагерь среди камней мегалита. Глу‑
бокой ночью мимо их шумного лагеря проезжала па‑
трульная полицейская машина. Полицейские увиде‑
ли, как гигантские камни внезапно озарились ярким 
голубым светом. Машина немедленно свернула к ме‑
галиту. В лагере полицейские нашли вещи, палатки 
и никаких следов людей. Семь человек пропали без 
следа.

В США в 1997 году семья из четырех человек — 
жена с мужем и двумя детьми, — путешествуя, заехали 
по пути в кафе в штате Нью‑Мексико. Там они заку‑
сили и пока глава семейства ещё заканчивал трапезу, 
жена и дети решили немного прокатиться по окрест‑
ной дороге. С этого момента их больше никто никогда 
не видел. Наступивший XXI век не избавил жителей 
планеты от такого явления, как таинственное исчез‑
новение людей. Оно напомнило о себе уже в 2002 году 
в городе Давенпорт (штат Айова, США). Жертвой 
стала коренная жительница этих мест, работница реч‑
ного порта, молодая девушка Эмили Дэвид. Она таин‑
ственно исчезла во время совершения покупок прямо 
из супермаркета.

История знает немало случаев, когда таинственно 
исчезали не только отдельные личности, но большие 
группы людей и даже все жители многотысячных на‑
селенных пунктов и деревень. Так, в 1589 году таин‑
ственно исчезли сотни колонистов — мужчин, женщин 
и детей — американского поселка Руанук. Вошедшие 
в деревню солдаты увидели, что в домах горят свечи, 
на столах стоит еда. Не было только жителей. Сначала 
решили, что их убили индейцы, но не нашли ни капли 
крови, ни единого трупа. Лишь на дереве рядом с до‑
мом священника в явной спешке была вырезана кри‑
вая надпись: «Оно выглядит не так, как…»

В 2001 году пропали все 47 жителей небольшой 
деревушки в Заире. Их вещи остались нетронутыми, 
столы накрытыми. Создавалось впечатление, что пе‑
ред самой пропажей сельчане собирались пообедать. 
В 1930 году было зафиксировано исчезновение насе‑
ления целой эскимосской деревни, расположенной 
на берегу канадского озера Анджикуни. Пропажу 
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обнаружил охотник, который не нашел в деревне ни 
одной живой души. При этом все вещи и теплая оде‑
жда жителей остались на месте, хотя на улице стояла 
зима. Следов на снегу вокруг деревни также обнару‑
жить не удалось. В 1935 году таинственно исчезло 
население острова Эльмоло в Кении. Чтобы найти 
пропавших жителей, был вызван самолет, но поиски 
оказались безрезультатными.

В 1916 году неподалеку от французской деревень‑
ки Амьен пропала рота немецких солдат. Англичане, 
атаковавшие немецкие позиции, были крайне удивле‑
ны тем, что противник не произвел ни одного ответно‑
го выстрела. Когда английское подразделение вошло 
в Амьен, оказалось, что немецкие солдаты отчего‑то 
покинули окопы. При этом заряженные орудия оста‑
лись на месте, у огня сушилась одежда и обувь, в котел‑
ках булькала похлебка. Декабрьской ночью 1937 года 
3000 китайских солдат заняли позиции возле Нанки‑
на. Утром радиосвязь с этим отрядом была потеряна, 
а срочно посланная разведка не обнаружила никаких 
следов людей. Дезертировать они не могли, поскольку 
кругом были посты вооруженной охраны. В 1991 году 
КГБ рассекретил данные о том, что тридцать лет назад 
рядом со Свердловском пропал с экрана локатора са‑
молет Ан‑2, на борту которого было семь человек. Раз‑
бившийся вдребезги самолет вскоре был найден спа‑
сательной бригадой в лесу. Однако, люди исчезли — не 
было обнаружено ни одного тела. Зато неподалеку от 
самолета нашли «выгоревший круг непонятного про‑
исхождения диаметром тридцать метров». В 1939 году 
во время строительства одного из лагерей бесследно 
пропала бригада заключённых вместе с охранявшим ее 
взводом войск НКВД. Случилось это в 150 километрах 
севернее Красноярска, в болотистом месте, которое 
люди называют «Чёртовым курганом». Во время след‑
ствия не нашли никаких улик, даже зацепок, которые 
указывали бы на побег группы «зеков». Удалось об‑
наружить только шапки: их оказалось ровно столько, 
сколько было пропавших людей. В ноябре 1945 года 
исчезла 12‑я рота НКВД СССР в составе ста человек. 
Они вышли из города в направлении железнодорож‑
ной станции и не вернулись. Поиски результатов не 
дали — наткнулись лишь на потухший костер и палат‑
ки, разложенные для привала, и больше — ничего.

Перечень случаев таинственного исчезновения 
людей и техники можно продолжать очень долго. Од‑
нако, главная цель нашей работы заключается в том, 
чтобы раскрыть физическую природу столь загадоч‑
ного феномена. Автор убежден в том, что решить эту 
задачу можно с помощью разработанной им «косми‑
ческой волновой электромагнитной резонансной кон‑
цепции» (КВЭРК), суть которой подробно изложена 
в работах [1], [2], [3].

В рамках этой концепции с высокой точностью 
(до 12 значащих цифр) определены два числовых мас‑
сива. Первый из них содержит 88 простых волновых 
космических резонансных циклов (ВКРЦ) [1, с. 133]. 
При формировании второго массива, содержащего 
высокоточные даты 143‑х чрезвычайных событий 
(ЧС), имевших место в многомиллионной истории 
Земли, используется основной постулат, в соответ‑
ствии с которым главной причиной, катализатором 
или спусковым механизмом для любого ЧС служит 
фокусирование (совпадение в пределах одних земных 
суток) нескольких ВКРЦ, притом чем катастрофичнее 
событие, тем большее число значимых циклов должно 
концентрироваться в дате этого события [2, с. 136].

В качестве исходных данных приняты известные 
в астрономии периоды обращения вокруг своих цен‑
тров девяти планет Солнечной системы и семи их 
крупнейших спутников, причем планеты нумеруются 
в порядке их удаленности от Солнца (1 — Меркурий, 
2 — Венера, 3 — Земля, 4 — Марс, 5 — Юпитер, 6 — 
Сатурн, 7 — Уран, 8 — Нептун, 9 — Плутон), а спут‑
ники индексируются, исходя из начальных букв их 
названий в русском языке: Т — Титан (сп. Сатурна), 
К — Каллисто, Г — Ганимед, Е — Европа, И — Ио (все 
сп. Юпитера), Л — Луна (сп. Земли), Н — Тритон 
(сп. Нептуна).

Для простых резонансных циклов используется 
обозначение Рij, в котором: Р — начальная буква рус‑
ского слова «резонанс»; i — номер планеты, обусловив‑
шей резонанс. Роль j может играть цифра (от 1 до 9), 
если имеет место межпланетный ВКРЦ, или заглав‑
ная буква русского алфавита (Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если 
речь идет о планетно-спутниковом ВКРЦ. Например, 
аббревиатура Р26 означает период межпланетного 
ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием Ве‑
неры и Сатурна; аббревиатура Р4Е — период планет‑
но‑спутникового ВКРЦ, обусловленного резонанс‑
ным состоянием Марса и спутника Юпитера Европа.

Наиболее «весомыми» считаются межпланетные 
и планетно‑спутниковые простые резонансные ци‑
клы, фигурантами которых являются планеты‑гиган‑
ты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, а также остроре‑
зонансные циклы, отстоящие во времени друг от друга 
не более чем на 3.5 часа. Отдельный класс острорезо‑
нансных циклов составляют так называемые «косми‑
ческие мета‑циклы» (КМЦ), которые легко иденти‑
фицируются в рамках КВЭРК и способны вызывать 
ЧС самой различной природы. Более детально с сущ‑
ностью КМТ мы ознакомимся ниже, при рассмотре‑
нии конкретных случаев таинственного исчезновения 
людей и техники.

1. 5 декабря 1945 года с авиабазы военно‑морских 
сил США в Форт‑Лодердейле во Флориде в полет 
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отправились пять бомбардировщиков‑торпедоносцев 
типа «эвенджер». При невыясненных обстоятель‑
ствах в акватории Бермудского треугольника исчезли 
все пять машин, а также отправленный на их поиски 
спасательный гидросамолет PBM‑5 «Мартин Мари‑
нер». В день вылета эскадрильи после 15.45 оператор 
в Форт‑Лодердейле начал получать тревожные сооб‑
щения от руководителя полета лейтенанта Тейлора. 
Голосом, полным недоумения, он сообщал: «При‑
боры на всех самолетах «сошли с ума». Все здесь не 
так, мы сбились с пути! Даже море какое‑то не такое». 
Встревоженный сообщениями Тейлора, оператор про‑
должал спрашивать об их координатах, но с каждой 
минутой голос командира становился все отдалённее 
и глуше, а сообщения становились все более бессмыс‑
ленными. Его последние слова были примерно таки‑
ми: «Не летите за нами, ради всего святого…». И дру‑
гой голос: «Что это за странный белый туман?!» На 
этом связь с эскадрильей оборвалась.

Это лётное происшествие — одно из самых нео‑
бычных и загадочных в истории мировой авиации. 
В те дни в море вышел целый флот, более двухсот 
кораблей, однако «эвенджеры» в буквальном смысле 

канули в воду, не было найдено ни единого обломка, 
который мог бы рассказать о судьбе самолетов.

В соответствии с компьютерными расчетами в рам‑
ках КВЭРК, 5 декабря 1945 года космическим спуско‑
вым механизмом рассматриваемого события послу‑
жило острорезонансное состояние, вызванное 14‑ю 
ветвями одного и того же планетно‑спутникового 
ВКРЦ «Земля‑Ганимед» P3Г=7.14749506237 лет. Та‑
кому состоянию мы дали название «космический ме‑
та‑цикл», понимая под этим «представленную таблич‑
но блоковую структуру, составленную из неизменной 
совокупности дат ЧС и одноименных простых ВКРЦ, 
находящихся между собой в состоянии острейшего 
резонанса, способную вызывать мощные электромаг‑
нитные возмущения в межпланетном пространстве». 
Высочайшая концентрация острейших резонансных 
циклов обусловливает рождение в межпланетном 
пространстве большого числа «электромагнитных 
кластеров» — высоконапряженных сгустков электро‑
магнитной энергии, отличающихся малым сроком 
жизни и колоссальной разрушительной силой, обыч‑
но идентифицируемых по названию с НЛО (по при‑
чине незнания их физической природы).

Дата ЧС,
годы до н. э.

Число циклов
Резонансные
циклы, годы

Дата искомого события

десятичная календарная

1 2 3 4 5

Г69=522573775.4 73113128 P3Г=7.14749506237 -1945.930426 -1945.12.05 19:56

Г65=494156042.7 69137227 P3Г=7.14749506237 -1945.930454 -1945.12.05 20:11

Г54=408902844.4 57209524 P3Г=7.14749506237 -1945.930538 -1945.12.05 20:55

Г49=380485111.6 53233623 P3Г=7.14749506237 -1945.930566 -1945.12.05 21:10

Г44=323649646.1 45281821 P3Г=7.14749506237 -1945.930622 -1945.12.05 21:39

Г39=266814180.6 37330019 P3Г=7.14749506237 -1945.930678 -1945.12.05 22:09

Г32=209978715.0 29378217 P3Г=7.14749506237 -1945.930734 -1945.12.05 22:38

Г26=181560982.3 25402316 P3Г=7.14749506237 -1945.930762 -1945.12.05 22:53

Г21=153143249.5 21426415 P3Г=7.14749506237 -1945.930791 -1945.12.05 23:08

Г17=124725516.7 17450514 P3Г=7.14749506237 -1945.930819 -1945.12.05 23:22

Г11=96307783.95 13474613 P3Г=7.14749506237 -1945.930847 -1945.12.05 23:37

Г6=67890051.19 9498712 P3Г=7.14749506237 -1945.930875 -1945.12.05 23:52

Г4=39472318.42 5522811 P3Г=7.14749506237 -1945.930903 -1945.12.06 00:07

Г1=11054585.66 1546910 P3Г=7.14749506237 -1945.930931 -1945.12.06 00:21

Примечания: 1) в колонке 3 таблицы размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных ци-
клов; 2) в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события, 
причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак «ми-
нус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3) в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143-х), 
в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе, причем здесь и в других случаях 
приняты обозначения: Г — Глобальная катастрофа Земли; П — Глобальное похолодание; И — Инверсия магнит-
ного поля Земли; А — Астроблема; 4) в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого события от 
даты ЧС.
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Если отступить от даты 5 декабря 1945 года в сторо‑
ну нашей эпохи на 8 шагов с циклом P3Г=7.14749506237 
лет, то попадем на 9 февраля 2003 года. В этот день 
самолёт службы береговой охраны Австралии обнару‑
жил индонезийскую шхуну «Хай Эм 6», трюмы кото‑
рой были полны выловленной макрели. Куда делись 
14 моряков — осталось загадкой?

2. 5 февраля 1923 года в Бразилии солдаты на‑
циональной армии зашли в деревушку Хоер‑Верде. 
Она встретила их тишиной, которую нарушали лишь 
единственное работающее радио, и полным без‑
людьем. На столах стояла нетронутая пища, в некото‑

рых печах еще не погас огонь. И только на школьной 
доске было написано: «Мы все умрем. Спасения нет. 
Оно может принимать любую форму!» В одном из до‑
мов солдаты обнаружили ружье, ствол его все еще пах 
порохом. В кого целились из этого ружья? Ни одного 
из 600 жителей Хоер‑Верде больше никто никогда не 
видел.

Компьютерный расчет в рамках КВЭРК показал, 
что космическим спусковым механизмом ЧС 4 февра‑
ля 1923 года послужил резонансный мета‑цикл «Вене‑
ра‑Ио» P2И=1.08829641703 лет, обусловивший рост 
численности электромагнитных кластеров в межпла‑
нетном пространстве и их активизацию.

И10=1957136.695 1800116 P2И=1.08829641703 -1923.09805 -1923.02.04 19:29

И7=951142.6945 875741 P2И=1.08829641703 -1923.09805 -1923.02.04 19:30

И15=2802171.655 2576591 P2И=1.08829641703 -1923.09807 -1923.02.04 19:39

И9=1796177.655 1652216 P2И=1.08829641703 -1923.09807 -1923.02.04 19:40

И23=4250803.016 3907691 P2И=1.08829641703 -1923.09809 -1923.02.04 19:48

И22=4049604.216 3722816 P2И=1.08829641703 -1923.09809 -1923.02.04 19:48

И14=2440013.815 2243816 P2И=1.08829641703 -1923.09809 -1923.02.04 19:50

П1=25628.214 25316 P2И=1.08829641703 -1923.09809 -1923.02.04 19:52

И25=4492241.576 4129541 P2И=1.08829641703 -1923.09811 -1923.02.04 19:59

И4=267066.7741 247166 P2И=1.08829641703 -1923.09811 -1923.02.04 20:02

И19=3325288.536 3057266 P2И=1.08829641703 -1923.09813 -1923.02.04 20:10

И12=2118095.735 1948016 P2И=1.08829641703 -1923.09813 -1923.02.04 20:11

И24=4371522.296 4018616 P2И=1.08829641703 -1923.09815 -1923.02.04 20:20

Если сместиться от даты 4 февраля 1923 года 
в сторону нашей эпохи на 4 шага с циклом 
P2И=1.08829641703 лет, то попадем на 6 июня 
1927 года. В это время у берегов Калифорнии загадоч‑
но пропала команда и пассажиры английского круиз‑
ного лайнера «Stella Maris». Ни одного человека не 
нашли ни на палубе, ни в каютах, ни в кубрике. При‑
чем на камбузе в котлах варился гуляш, был заварен 
свежий чай, а в одной из кают дымилась полная гол‑
ландского табака трубка. Казалось, еще минуту назад 
все были на месте.

Если же отступить от даты 4 февраля 1923 года 
в сторону нашей эпохи на 11 шагов с циклом 
P2И=1.08829641703 лет, то попадем на 25 января 
1935 года. В это время таинственно исчезло население 
острова Эльмоло в Кении. Все попытки найти людей 
оказались безрезультатными.

В разные годы на мета‑цикле «Венера‑Ио» 
P2И=1.08829641703 лет произошло еще два ЧС, свя‑
занных с таинственным исчезновением людей. В част‑
ности, 14 июня 2001 года 19‑летний Джейсон Йол‑
ковски, житель небольшого американского городка 
Омаха из штата Небраска, утром отправился на работу 

и исчез навсегда, несмотря на все предпринятые меры 
по его поискам. 14 июля 1854 года в окрестностях го‑
рода Сельма штата Алабама пропал фермер Орион 
Уильямсон. На глазах нескольких очевидцев он «убе‑
жал в никуда». Жена и дочь Уильямсона и двое его со‑
седей ясно видели, как он бежал по собственному лугу 
и вдруг исчез — словно сквозь землю провалился. На 
этом месте не осталось никаких следов пропавшего 
человека: даже собака‑ищейка здесь потеряла след.

3. 12 августа 1915 года на турецком полуострове 
Галлиполи 250 солдат и офицеров английского Нор‑
фолкского полка вошли в полосу белого тумана и не 
вышли из него. Оставшиеся на позициях товарищи 
по оружию свидетельствовали, что в этот день прямо 
над высотой висели 6–8 плотных туч идеально кру‑
глой формы. Несмотря на ветер, тучи не двигались 
и формы своей не меняли. Еще одна туча опустилась 
на землю и накрыла дно пересохшей речки. Солдаты 
полка вошли в эту тучу и ни один из них из нее не 
вышел. Вскоре туча поднялась и соединилась вместе 
с другими в единое целое. Воздушное образование на‑
чало движение в сторону Болгарии и скоро пропало 
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из виду. Это событие было официально засекречено 
на протяжении пятидесяти лет. Исчезнувших солдат 
искали долго, но ни одного из них не нашли ни среди 
мертвых, ни среди пленных, освобожденных турками 
после окончания войны. Согласно компьютерным рас‑

четам, 12 августа 1915 года космическим спусковым 
механизмом рассматриваемого события послужило 
острорезонансное состояние, вызванное семью ветвя‑
ми планетно‑спутникового мета‑цикла «Марс‑Калли‑
сто» P4К=31.2654423538 лет.

Г51=389445905.8 12456175 P4К=31.2654423538 -1915.605345 -1915.08.09 02:20

Г35=219956036.6 7035178 P4К=31.2654423538 -1915.605722 -1915.08.09 05:38

А14=50466167.4 1614181 P4К=31.2654423538 -1915.605999 -1915.08.09 08:04

Г43=314117075 10046843 P4К=31.2654423538 -1915.606179 -1915.08.09 09:39

Г45=332949282.7 10649176 P4К=31.2654423538 -1915.60647 -1915.08.09 12:12

Г33=201123828.9 6432845 P4К=31.2654423538 -1915.608431 -1915.08.10 05:23

Г66=502439151.9 16070173 P4К=31.2654423538 -1915.613093 -1915.08.11 22:15

На этом же резонансном мета‑цикле 22 февраля 
1978 года транспортный самолет «Tiger 524» бесслед‑
но исчез при перелете через Атлантический океан.

4. Новосибирец Артемий Дроздов летом 
1983 года стал участником и свидетелем траги‑
ческих и необъяснимых событий, произошедших 
с его другом Дмитрием во время рыбалки. Когда 
друзья начали собираться домой отлучившийся на 
несколько минут Дроздов вдруг услышал хрипы 
и стоны. Подбежав к берегу, он увидел, что его друг, 
по‑прежнему сидя над невысоким обрывом, кор‑

чится в конвульсиях. Кожа на его лице, шее и ру‑
ках светилась бледно‑желтоватым светом, словно 
внутри мужчины зажглось множество ярких ламп. 
Артемий кинулся к другу, но не успел добежать до 
него нескольких десятков шагов: сидевший на бере‑
гу мужчина навсегда исчез. В соответствии с ком‑
пьютерными расчетами в рамках КВЭРК, 8 авгу‑
ста 1983 года космическим спусковым механизмом 
рассматриваемого события послужило острорезо‑
нансное состояние, вызванное 9‑ю ветвями планет‑
но‑спутникового мета‑цикла «Меркурий‑Тритон» 
P1H=1.41840740382 лет.

Г66=502439151.9 354229070 P1H=1.41840740382 -1983.602273 -1983.08.07 23:24

Г60=452219931.4 318823713 P1H=1.41840740382 -1983.602583 -1983.08.08 02:07

Г53=402000710.9 283418356 P1H=1.41840740382 -1983.602893 -1983.08.08 04:50

А32=301562269.9 212607642 P1H=1.41840740382 ‑1983.603512 ‑1983.08.08 10:16

А25=201123828.9 141796928 P1H=1.41840740382 -1983.604131 -1983.08.08 15:42

А23=150904608.4 106391571 P1H=1.41840740382 -1983.604441 -1983.08.08 18:25

А19=100685387.9 70986214 P1H=1.41840740382 -1983.604751 -1983.08.08 21:08

А14=50466167.4 35580857 P1H=1.41840740382 -1983.604961 -1983.08.08 22:58

И3=246946.8941 175500 P1H=1.41840740382 -1983.60527 -1983.08.09 01:41

В разные годы на космическом мета‑цикле 
P1H=1.41840740382 лет произошло несколько других 
ЧС, связанных с таинственным исчезновением людей 
и техники. В частности, британский фрегат «Атлан‑
та», отплывший 21 января 1880 года с Бермудских 
островов в Англию с экипажем в 290 человек, исчез 
без следа. Тщательные поиски ничего не дали. Шесть 
судов британского ВМФ патрулировали зону, где 
исчезла «Атланта», на расстоянии одной мили друг 
от друга. Поиск продолжался четыре месяца, но ни‑
каких следов катастрофы найдено не было.18 апреля 
2006 года у берегов Австралии был обнаружен абсо‑
лютно безлюдный танкер «Ян Сенг», а 19 декабря 

1872 года — судно «Мария Целеста», покинутое эки‑
пажем. Все ценности находились на своих местах, так 
что версия о нападении разбойников отпадала. Про‑
пала только одна шлюпка, но люди не взяли с собой 
ничего, даже воду. За многие годы загадка этого судна 
так и не была разгадана. Недалеко от села Ляда Псков‑
ской области в аномальном местечке «Чертов овраг» 
13 апреля 1928 года без вести пропала бригада лесору‑
бов. 18 января 1941 года патрульные суда наткнулись 
в Северной Атлантике на корабль «Исландия», у ко‑
торого работал мотор, все было нормально, но только 
не было людей. 26 августа 1956 года большая — разме‑
рами с баржу — роскошная прогулочная яхта ночью 
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таинственно исчезла из своего «водного бассейна» — 
водохранилища Сардис Дам, сооруженного в 10 ми‑
лях от городка Бейтсвилл на севере штата Миссисипи. 
20 декабря 2011 года в США два ребенка практически 
одного возраста пропали из своих домов.

5. В июне 1936 года под Красноярском в деревне 
Елизаветино обосновалась небольшая группа геоло‑
гов. Однажды ученые ушли в экспедицию на несколь‑
ко дней. По возвращении они испытали настоящий 
ужас: вещи в домах остались на своих местах, посреди 

главной улицы лежали два велосипеда. Не было толь‑
ко людей. Сельчан безуспешно разыскивали работни‑
ки НКВД. С очевидцев была взята подписка о нераз‑
глашении этого таинственного случая, дабы не сеять 
смуту.

Как показали компьютерные расчеты, 24 июня 
1936 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонансное 
состояние, вызванное 11‑ю ветвями планетно‑спутни‑
кового мета‑цикла «Земля‑Ио» P3И=1.76526803054 
лет.

И29=2339414.414 1326343 P3И=1.76526803054 -1936.481431 -1936.06.24 07:41

Г7=73483310.13 41628379 P3И=1.76526803054 -1936.481503 -1936.06.24 08:19

А14=50466167.4 28589485 P3И=1.76526803054 -1936.482003 -1936.06.24 12:42

А13=40003829.79 22662715 P3И=1.76526803054 -1936.482139 -1936.06.24 13:54

Г5=58836037.48 33330901 P3И=1.76526803054 -1936.482494 -1936.06.24 17:01

Г11=96500452.86 54667273 P3И=1.76526803054 -1936.483203 -1936.06.24 23:15

Г14=115332660.6 65335459 P3И=1.76526803054 -1936.483357 -1936.06.25 00:37

Г20=146719673.4 83115769 P3И=1.76526803054 -1936.483448 -1936.06.25 01:24

А19=100685387.9 57037981 P3И=1.76526803054 -1936.483848 -1936.06.25 04:55

Г18=134164868.2 76003645 P3И=1.76526803054 -1936.484011 -1936.06.25 06:22

Г25=171829283.6 97340017 P3И=1.76526803054 -1936.48432 -1936.06.25 09:04

Если от даты 24 июня 1936 года отступить назад 
на 7 шагов с циклом P3И=1.76526803054 лет, то по‑
падем на 15 февраля 1924 года. В этот день японский 
грузовой корабль «Райфуку Мару» послал леденя‑
щее кровь послание, находясь где‑то между Багама‑
ми и Кубой. Последние слова радиограммы гласили: 
«Опасность невероятно велика. Скорее. Мы не можем 
спастись.» Никто так и не узнал, что это была за опас‑
ность. Еще загадочнее то, что корабль, спешивший 
навстречу «Райфуку Мару», услышав зов о помощи, 
в указанном районе не обнаружил ничего: ни облом‑
ков, ни тел.

На резонансном мета‑цикле P3И=1.76526803054 
лет имели место еще два случая загадочного исчез‑
новения людей. Так, в новогодний вечер 31 декабря 
1909 года Оливер Томас, 11‑летний житель Уэльса, 
пошел за водой. Вдруг родственники мальчика услы‑
шали его отчаянный крик. Все кинулись на помощь, 
но Оливера уже и след простыл. Отпечатки его ног от‑
четливо виднелись на снегу, но следы обрывались, не 

доходя до колодца. Мальчик исчез навсегда. 26 июня 
1763 года в Англии в присутствии своей сестры и си‑
делки из инвалидного кресла исчез старый парализо‑
ванный моряк, который коротал дни на крыльце сво‑
его дома.

6. В августе 1840 года недалеко от столицы Багам‑
ских островов Нассау было обнаружено французское 
судно «Розали», дрейфовавшее в море с поднятыми 
парусами, но без экипажа. На судне не было никаких 
повреждений, груз был цел, и казалось, что люди толь‑
ко‑только покинули корабль. В результате судно даже 
было прозвано «призраком» и названо спутником 
«Летучего Голландца».

Как показали компьютерные расчеты, 1 августа 
1840 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонанс‑
ное состояние, вызванное четырьмя ветвями планет‑
но‑спутникового мета‑цикла «Меркурий‑Ганимед» 
P1Г=1.68449860029 лет.

Г6=67890051.19 40303917 P1Г=1.68449860029 -1840.584704 -1840.08.01 03:26

Г23=162574206.5 96513020 P1Г=1.68449860029 -1840.584861 -1840.08.01 04:49

А34=351942517.2 208931226 P1Г=1.68449860029 -1840.584874 -1840.08.01 04:55

Г59=446626672.5 265140329 P1Г=1.68449860029 -1840.584930 -1840.08.01 05:25
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Если от даты 1 августа 1840 года переместиться 
вперед на 3 шага с мета‑циклом Р1Г=1.68449860029 
лет, то попадем на 21 августа 1845 года. В эти дни таин‑
ственно исчезла американская полярная экспедиция.

7. Недалеко от села Ляда Псковской области в ано‑
мальном местечке «Чертов овраг» в августе 1974 года 

без вести пропала группа грибников из Санкт‑Петер‑
бурга. Согласно компьютерным расчетам, 6 августа 
1974 года космическим спусковым механизмом рас‑
сматриваемого события послужило острорезонансное 
состояние, вызванное 8‑ю ветвями планетно‑спутни‑
кового мета‑цикла «Марс‑Ио» P4И=3.32487371208 
лет.

Г61=461180269.3 138706695 P4И=3.32487371208 -1974.596998 -1974.08.06 01:10

Г68=514068762.8 154613613 P4И=3.32487371208 -1974.597411 -1974.08.06 04:47

Г19=143849308.3 43265187 P4И=3.32487371208 -1974.597525 -1974.08.06 05:47

Г9=90960814.81 27358269 P4И=3.32487371208 -1974.597613 -1974.08.06 06:33

Г3=38072321.31 11451351 P4И=3.32487371208 -1974.597701 -1974.08.06 07:20

Г29=196737801.8 59172105 P4И=3.32487371208 -1974.597938 -1974.08.06 09:24

Г37=249626295.3 75079023 P4И=3.32487371208 -1974.59835 -1974.08.06 13:01

А25=201123828.9 60491261 P4И=3.32487371208 ‑1974.59947 ‑1974.08.06 22:50

На этом же резонансном мета‑цикле в начале мар‑
та 2011 года с борта роскошного океанского лайнера 
«Disney Wonder», совершавшего круизный рейс из 
США в Мексику, бесследно исчезла 24‑летняя бри‑
танка Ребекка Кориам. Поиски ни к чему не привели.

8. В июле 1978 года в Свердловске (ныне Екатерин‑
бург) загадочно исчез житель города Андрей Федосе‑

ев. Он пытался догнать нашкодивших в отношении 
него ребят и неожиданно исчез навсегда. Согласно 
проведенным расчетам, 13 июля 1978 года космиче‑
ским спусковым механизмом рассматриваемого ЧС 
послужило острорезонансное состояние, вызванное 
8‑ю ветвями планетно‑спутникового мета‑цикла «Ве‑
нера‑Тритон» P2H=3.59326221374 лет.

Г49=38072321.31 10596026 P2H=3.59326221374 -1978.531607 -1978.07.13 03:57

Г9=90960814.81 25314822 P2H=3.59326221374 -1978.531654 -1978.07.13 04:22

Г19=143849308.3 40033618 P2H=3.59326221374 -1978.531702 -1978.07.13 04:47

Г61=461180269.3 128346394 P2H=3.59326221374 -1978.531986 -1978.07.13 07:17

А51=1836281100 511035090 P2H=3.59326221374 -1978.532220 -1978.07.13 09:20

Г29=196737801.8 54752414 P2H=3.59326221374 -1978.532249 -1978.07.13 09:35

Г68=514068762.8 143065190 P2H=3.59326221374 -1978.532534 -1978.07.13 12:05

Г37=249626295.3 69471210 P2H=3.59326221374 -1978.532796 -1978.07.13 14:23

9. В архивах УВД Свердловского облисполкома 
сохранилось любопытное уголовное дело: в сентябре 
1972 года в идущем по улице Нижнего Тагила авто‑
бусе на виду у нескольких десятков пассажиров про‑
пал мужчина средних лет. Во время мощной вспышки 
молнии, которая ударила в непосредственной бли‑
зости от автобуса, в салоне раздался легкий треск, 

вслед за которым мужчина буквально растворился 
в воздухе. Согласно компьютерным расчетам, 10 сен‑
тября 1972 года космическим спусковым механиз‑
мом рассматриваемого события послужило остро‑
резонансное состояние, вызванное 14‑ю ветвями 
планетно‑спутникового мета‑цикла «Земля‑Титан» 
P3Т=16.0110727294 лет.

Г69=522573775.4 32638397 P3Т=16.0110727294 -1972.694031 -1972.09.10 04:24

Г65=494156042.7 30863517 P3Т=16.0110727294 -1972.694073 -1972.09.10 04:46

Г54=408902844.4 25538877 P3Т=16.0110727294 -1972.694201 -1972.09.10 05:53

Г51=380485111.6 23763997 P3Т=16.0110727294 -1972.694243 -1972.09.10 06:16

Г44=323649646.1 20214237 P3Т=16.0110727294 -1972.694328 -1972.09.10 07:01
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Г39=266814180.6 16664477 P3Т=16.0110727294 -1972.694413 -1972.09.10 07:45

Г32=209978715 13114717 P3Т=16.0110727294 -1972.694499 -1972.09.10 08:30

Г26=181560982.3 11339837 P3Т=16.0110727294 -1972.694541 -1972.09.10 08:53

Г21=153143249.5 9564957 P3Т=16.0110727294 -1972.694584 -1972.09.10 09:15

Г17=124725516.7 7790077 P3Т=16.0110727294 -1972.694626 -1972.09.10 09:38

Г11=96307783.95 6015197 P3Т=16.0110727294 -1972.694669 -1972.09.10 10:00

Г6=67890051.19 4240317 P3Т=16.0110727294 -1972.694711 -1972.09.10 10:22

Г4=39472318.42 2465437 P3Т=16.0110727294 -1972.694754 -1972.09.10 10:45

Г1=11054585.66 690557 P3Т=16.0110727294 -1972.694796 -1972.09.10 11:07

10. Загадочный случай исчезновения людей про‑
изошел недалеко от села Ляда Псковской области 
в марте 1931 года, когда в одночасье без вести про‑
пало несколько десятков сосланных сюда кулаков 
вместе с семьями. Космическим спусковым механиз‑

мом рассматриваемого события послужило остро‑
резонансное состояние, вызванное 7‑ю ветвями пла‑
нетно‑спутникового мета‑цикла «Меркурий‑Титан» 
P1Т=3.48066809303 лет.

Г53=384300101.8 110410422 P1Т=3.48066809303 -1931.177378 -1931.03.05 18:51

Г56=426610880.4 122566358 P1Т=3.48066809303 -1931.177492 -1931.03.05 19:51

Г63=468921659 134722294 P1Т=3.48066809303 -1931.177607 -1931.03.05 20:52

Г38=257367766.1 73942614 P1Т=3.48066809303 -1931.178033 -1931.03.06 00:36

Г8=88124651.78 25318870 P1Т=3.48066809303 -1931.178174 -1931.03.06 01:50

А8=3503094.63 1006998 P1Т=3.48066809303 -1931.178345 -1931.03.06 03:20

А22=130435430.4 37474806 P1Т=3.48066809303 -1931.178689 -1931.03.06 06:21

11. По сообщению газеты «Дейли Кроникл», 
30 июля 1889 года мистер Макмиллиан, член семьи 
владельцев знаменитого издательства «Макмиллиан», 
поднялся на вершину горы Олимп в Греции, помахал 
рукой своим друзьям, после чего исчез. Несмотря на 

тщательные поиски и назначенную награду, найти его 
так и не удалось. Космической причиной этого собы‑
тия оказался резонансный мета‑цикл «Юпитер‑Три‑
тон» P5H=69.6903774509 лет.

Г25=171829283.6 2465637 P5H=69.6903774509 ‑1889.568905 ‑1889.07.26 18:54

Г47=360151360.5 5167905 P5H=69.6903774509 ‑1889.569393 ‑1889.07.26 23:11

А23=150904608.4 2165385 P5H=69.6903774509 ‑1889.570517 ‑1889.07.27 09:02

Г53=402000710.9 5768409 P5H=69.6903774509 ‑1889.575169 ‑1889.07.29 01:49

РЕЗЮМЕ: В статье на основе анализа многочис‑
ленных примеров явления таинственного исчезнове‑
ния людей и техники доказана космофизическая при‑

рода этой многовековой загадки, а также разработана 
методология прогнозирования аналогичных событий 
в будущем.
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АЛИШEР НАВОИЙ — БУЮК МАЪРИФАТПАРВАР СИЙМО

Улуғ ўзбeк шоири ва мутаффаккири Алишeр На‑
воийнинг ҳаётлик даврида унинг бир кeчада пор‑

трeтлари яратилган бўлиб, яна бир қатор расмларда 
шоирнинг сиймоси акс эттирилган дeб таҳмин қили‑
нади.

Алишeр Навоий шахсияти тўғрисидаги энг қим‑
матли ва ноёб манбалар албатта унинг ўз асарларидир. 
Шоирнинг ҳаёти ва ижодига оид кўплаб тадқиқотлар 
мавжуд, аммо уларда Алишeр Навоийнинг нашр кўри‑
ниши қиёфасининг тўла ва мукаммал баёни йўқ. Ўша 
даврнинг машхур тарихчиси Ғиёсиддин Хондамир 
асарларида, айниқса «Мақорим ул‑ақлоу» китобида, 
ҳамда Зайниддин Восифийнинг «Бадои ул‑вақои» ва 
Заҳриддин Бобурнинг «Бобурнома» сида Алишeр На‑
воий ҳаётидан қизиқарли ва ибратли лавҳалар, унинг 
ҳарактeрини айрим қирраларини очиб бeрувчи муҳим 
кузатишлар баён қилинган.

Тарихчи Қози Аҳмад Қумийнинг хаттотлар ва рас‑
сомлар тўғрисидаги «Гулистонни ҳунар» («Санъат 
гулистони») рисолидаги маълумотдан Алишeр Наво‑
ийнинг «Мажолис ул‑нафоис» таскирасини котиблар 
султони Султон Али Машхади ҳусниҳат билан кўчир‑
ган, қўлёзма саҳифалари расмлар билан зийнатланган 
eканлигидан хабардор бўламиз.

Ўрта Осиё халқлари тасвирий санъати тарихида 
миниатюра ёки қадимги нодир қўлёзмаларни зийнат‑
лаш учун яратилган нафис мўжаз расмлар жуда кат‑
та ўрин тутади. Буни кeйин мустақиллик йилларида 
санъаткорларнинг олиб борган йирик тадқиқотлари 
эълон қилинган қатор рангли албомлар яна бир карра 
тасдиқлайди.

Ўтган асрнинг 70‑йилларида Алишeр Навоий 
туғилган кунига 525 йил тўйини нишонлаш муноса‑
бати билан яратилган аксарият тасвирий санъат асар‑
ларидан ташқари рассомлар Тўхтабeк Соипов, Жав‑
лон Умарбeков, Иван Кириакиди, Тeмур Саъдуллаев, 
Абдулбоқи Ғуломов, Тeмурғолиб Жамолиддинов ва 
бошқалар ижодида ҳам миниатюр санъати анъанала‑
рига мурожат қилиш сeзиларли даражада кучайган 
эди. Бугунги кунда Марказий Осиё жаҳоннинг энг 
қадимий маданий марказларидан бўлгани исботлан‑
моқда. Аммо бу иш ката қийинчиликлар ва машаққат‑
ли тадқиқотлар туфайли амалга оширилмоқда. Чунки 

Марказий Осиё халқларининг барча мeъмо‑
рий обидалари, зeби зийнатлари, уларнинг 
бадиий нафис кўчирилган китоблари, мут‑
тасил чeт эл босқинчилари томонидан та‑
лон‑тарож қилиб кeлинди.

Абу Райҳон Бeрунийнинг ёзишича: «…
Юнонистонлик фотиқ Искандар Ўрта Осиё 
халқларининг илму фан хазиналарини ўз 
мамлакатига олиб кeтди. Искандар ва унинг 
ворислари томонидан ҳаёт воситаси бўлган ва фахр 
қилинадиган гўзал санъатлар барбод этилган эди. Ис‑
кандар кўплаб китобларни куйдирган, ажойиб бино‑
ларни вайрон қилган» [1].

Қомусий билимлар сохиби, буюк мутафаккир 
Алишeр Навоий фан ва санъатнинг турли сохалари: 
адабиёт, тарих, тил, мусиқа, ҳаттотлик, матeматика, 
тасвирий санъат, мeъморчилик ва бошқа билимлар‑
ни ривожлантириш билан бирга таълим‑тарбияни 
такомиллаштиришга ҳам ката eътибор бeрганди. 
У ўзининг «Хамса», «Мақбул‑ул Қулуб» каби йирик 
асарларида, шунингдeк, «Муножот», «Вақфил», «Ма‑
жолис‑ул Нофоис», «Муҳокаматул луғатайн» асарла‑
рида eса тарбияга оид ўз қарашларини ифода этади.

Алишeр Навоий ўзининг бадиий асарларида комик 
инсон образларини яратиб, таълим‑тарбия тўғрисида‑
ги фикрларини ифодалаган бўлса, маърифий асарла‑
рида eса комик инсонни шакллантиришнинг тип маз‑
муни, йўллари усулларини батх eтади.

Алишeр Навоий ўз даврининг илғор, маърифат‑
парвар алломаси сифатида исломдаги таълим‑тарбия 
ақидалари, ўзидан илгари ўтган мутафаккирларнинг 
қарашларини анъанавий тарзда давом eттирди. Ай‑
ниқса, инсон камолотида илм‑фаннинг ўрни, ақл‑и‑
дрокининг аҳамиятини ёритиб бeрди.

Алишeр Навоий билим олишда барча фанларни ўр‑
ганишни тарғиб этади. У билимни узлуксиз ўрганиш 
зарур дeйди. Буюк аллома билим олиш тамойиллари‑
ни ўз даврида тўғри ифодалаб, ҳатто таълим тизими‑
ни ҳам бeлгилаб бeради, яъни Алишeр Навоий таълим 
тизимини ўз даврида мактаб, мадрасаларда ўқиш, 
олим, ҳунарманд, санъаткорларга шогирд тушиб ёки 
мустақил ҳолда билим олиш имкониятларидан фой‑
даланишни тавсия eтади. Мутафаккир ҳар бир инсон 
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ақлли, аҳлоқли, билимдон, одил, доно, софдил, сахо‑
ватли, сабр‑қаноатли, адолатли, мурувватли, камтар, 
мард ва жасур бўлмоғи лозим, дeб таъкидлар эди.

Алишeр Навоий асарларида китоб яратиш ёки ки‑
тобот санъатига оид маълумотлар салмоғли ўрин eгал‑
лайди. Хусусан, унинг «Хамса» таркибидаги достонла‑
ри, «Хазойин ул‑Маоний» дeвони, «Мақбуб ул‑қулуб» 
ва бошқа асарларида китобат санъатига таллуқли 
фикрлар, кузатишлар талайгина учрайди. «Мажолис 
ун‑Нафоис» тазкирасидан китобат санъати ақли тўғри‑
сидаги маълумотлар таҳлил eтилади. Аммо тазкирада 
номлари зикр eтилган eллик ижодкорларнинг китобат 
санъатига дахлдорлиги, уларнинг ҳар бири тўғрисида 
батафсил тўхташ бир мақола доирасида мумкин эмас.

Алишeр Навоий даври китобат санъати хусусан 
расм санъати ва хаттотлик маълум даражада кўпгина 
тадқиқотчилар томонидан, шу жумладан А. А. Сeмё‑
нов, Ҳамид Сулаймон, А. Муродов, Г. А. Пугачeнкова, 
О. А. Акимушкип, А. А. Иванов, Н. Норқулов ва бо‑
шқалар томонидан ўрганилган.

Насталик хатининг мислсиз устози «Қиблат 
ул‑қуттаб» (Котиблар пeшвоси) унвони сохиби бўл‑
ган Султон Али Машҳадий Алишeр Новоий ва Ҳу‑
сайн Байқаронинг тўплаб бeбахо қўлёзмаларни китоб 
ҳолига кeлтиришда ката захмат чeккан. Бундан ташқа‑
ри, Низомий, Фахриддин Аттор, Хўжа Хофиз, Сади‑
ий, Хусрав Дeҳлавий, Абдураҳмон Жомий сингари 
мумтоз адабиётимиз даҳоларининг кўплаб асарлари 
ҳам унинг бeтиним сайи‑ҳаракатлари билан кўчири‑
либ, авлодларга армуғон этилган.

Улуғ мутафаккир Алишeр Навоий асарлари‑
ни мутоала қилар eканмиз, уларда акс eтган, илга‑
ри сурилган чин инсонпарварлик, ватанпарварлик, 
мeҳнатсeварлик, ҳаётга ошувталик, кeнг маънодаги 
ишқ‑муҳаббат ғоялари вужуди шуни қамраб олади, 
ўзига мафтун eтади. Бу ҳам Навоий ижодининг умр‑
боқийлигидан, умумбашарий қадрятлар руҳи билан 
чуқур суғорилганлигидан далолатдир.

Фойдаланилган адабиётлар
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CONTEMPORARY TRANSCARPATHIAN MEDIA IN THE CONTEXT  
OF THE LANGUAGE INFORMATION POLICY

Summary. The article analyses the problem of information language policy on the example of Transcarpathia. It 
is a multiethnic region in Ukraine where people of different nationalities have been living for centuries. The author 
studies the Ukrainian, Hungarian, Romanian, Russian, Gypsy and other media of the information field of Transcar-
pathia. This research is carried out in the light of the access to information in native languages. The author also anal-
yses the role of the media in the formation of a tolerant attitude towards the representatives of other ethnic groups 
of the land. The research raises the need to broaden and deepen the term “information policy”. It should include the 
language and multiethnic peculiarities of multinational regions. To the author’s mind, this might help to produce a 
statesmanship-mentality among the representatives of different ethnic groups.

Key words: media, information policy, media of ethnic groups, intercultural communication, ethnic tolerance.

Formulation of the problem. To our mind, the language 
policy of the Ukrainian Media is one of the most rele‑

vant issues of the modern journalism studies. Of primary 
importance in the information activity are the accurate 
and balanced language policy of Ukraine and the preserva‑
tion of our country’s position in the world arena as a coun‑
try with high intellectual and technological potential. All 
this results in an immense number of problems. They are 
connected with the level of the training of Ukrainian spe‑
cialists. In this regard, journalism as a science “depends on 
the journalist as a person all the time. It depends upon the 
journalist’s professionalism, knowledge, moral face, polit‑
ical views, cultural level” [13, p. 268]. There is no use of 
convincing anyone that the language policy of a state is 
introduced because of each separate journalist.

As a scientific problem, the information and language 
policy had been regarded in Ukraine from the ideological 
point of view for a long time. For the slightest mention of 
it could have been treated as Ukrainian bourgeois nation‑
alism. According to Prof. V. Zdoroveha, Ukraine, “having 
been one of the parts of the great Soviet empire, one of 
its largest provinces, it had to follow the laws dictated by 
Moscow” [16, p. 95]. Thus, the Ukrainian language policy 
had been “underway” as a part of the only Soviet nation, 
the only international culture for a long time. Actually, 
the language problem was truly acute in Ukraine. The 
very “philological approach had an inclination of political 
repression” [7, p. 466]. The method of denationalisation 
was actively applied among Ukrainians. It was used in 
all Ukrainian regions that belonged to Russia, the Soviet 
Union and those under the control of other countries.

However, to our mind, the information policy, not 
only the Ukrainian one, is often viewed from the point 
of the position of the sociological‑technological approach. 
It is treated as the politicians’ ability and possibility to 
influence the consciousness, the mind and the behaviour 
of the people in favour of the state. In this respect, a sig‑
nificant component, i. e. the language, is not taken into 
consideration.

Analysis of recent research and publications. There 
are several laws on the information industry in Ukraine: 
“On Information” (1992), “On The Printed Means Of 
Mass Media (press) in Ukraine” (1992), “On Television 
And Radio Broadcasting” (1993), “On State Secrets” 
(1994), “On Information Agencies” (1995), “On The 
National Council Of Ukraine On Television And Radio 
Broadcasting” (1997), “On The National Informatisation 
Program” (1998) etc.

The majority of the domestic and foreign studies on 
this problem beginning with Marshall McLuhan’s re‑
search [11] touch upon the essence of the technology of 
the information policy [3], epistemology [4] and its spec‑
ificity in the conditions of the globalisation [2, 8, 10], the 
political impact of the technologies of the information so‑
ciety [14], the role of the media of the information policy 
in the creation of the national narrative [6, 9, 10], in the 
context of the national culture [15] etc. The development 
of the uniform standards for the information policy is the 
responsibility of the decision‑making bodies of the EU 
[1]. The problem of the link between the information pol‑
icy of the mass media and the purposeful formation of the 
mass consciousness has been studied recently. As practice 
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shows, the media do not always treat the formation of 
their information policy with responsibility. They are not 
aware of the whole spectrum of the social responsibility. 
The media, while actualising a certain set of problems and 
generating a discussion and formulating the view of the 
people, may often not aim at reflecting the public interest 
and supplying it with objective information. This results 
in the problem of the balanced approach of the state and 
the society in the media activity and the achievement of a 
constructive information strategy.

Selecting the previously not studied parts of the 
general problem. Most researchers, while analysing the 
issue of the information policy, mainly accentuate on the 
technological influence on the society and the formation 
of the public opinion. However, the problem of language 
is studied very poorly in this context, but it is the lan‑
guage that transmits the information to the recipient. The 
problem is especially relevant in the information field of 
multicultural regions where representatives of different 
ethnic groups have been residing for centuries.

The importance of the language policy in the mass 
media has been confirmed in the process of the modern 
national renaissance. As the propaganda of the social‑po‑
litical, cultural‑artistic and spiritual renaissance of our 
society streams through the media. On the other hand, 
thoughtless approach towards the language issue in 
Ukraine may create new, unforeseen problems. It should 
be remembered that the Ukrainian national rebirth was 
not the only to begin with the independence of Ukraine. 
It was also the beginning of the rebirth of those ethne 
that have been living on the territory of our country for 
a long time. Of crucial importance is that the rebirth of 
the Ukrainian ethnos, the state‑building one, would not 
disturb the ethne residing in Ukraine. Nevertheless, the 
Ukrainian language itself, as the main attribute of our 
culture, should not be left behind. Because today, accord‑
ing to political analysts, “as it was in the Soviet era,…ev‑
erything is being applied to prove that Ukrainian, that is 
Little Russian, more precisely the village folk culture” is 
not even able “to produce its own bard, pop or rock mu‑
sic” [15, p. 161].

The aim of the article is to analyse the peculiarities of 
the language information policy in the multiethnic media 
field on the example of Transcarpathia; to study the prob‑
lem of the balance in the formation of the public opinion 
of the multicultural region in the context of equal access 
to information in native languages. These problems are 
especially urgent because of Ukraine’s active attempts to 
integrate with the European information space and the 
weak control over the refugee crisis. The topic is also rel‑
evant due to three important aspects: 1) the ethnic prob‑
lem is acquiring a dominant character in the newest me‑
dia; 2) the attention of the mass media in the mentioned 

topic usually arouses not from the interest towards the 
peculiarities of the culture of the neighbour nations but 
from the interethnic conflicts or their dormant stage; 3) 
the growing influence of the media on the society in the 
conditions of the globalisation, on the one hand, and the 
national renaissance, on the other, puts the task for the 
government to timely and properly react to the needs of 
the society in the management and adjustment of the eth‑
nonational policy of the country.

Main material. Transcarpathia is a specific region of 
our country. It had been apart from the “mainland” Ukraine 
for the longest period. Also the region has undergone a de‑
molishing process of assimilation and nationalisation by 
the neighbouring countries. The Transcarpathian Ukrai‑
nians as the dominating nation have preserved their lan‑
guage and culture. According to the 2001 consensus, out 
of 1 254 614 Transcarpathians, 1 010 127 were Ukrainians 
(80,51%). On the other hand, different national groups 
have been cohabiting in peace in Transcarpathia: Hun‑
garians, Romanians, Germans, Slovaks etc. Hungarians, 
being the eighth largest ethnic group in Ukraine (0.3% 
of the total population), are the second in Transcarpathia 
with 151 516 people (12.8% of the region’s population). 
The Romanian group is the third largest in Transcarpath‑
ia with 32 152 people (2,56%). At the same time, they are 
only the ninth largest ethnic group in Ukraine (0.26%). 
Russians, being the second largest group in Ukraine, oc‑
cupy the fourth place in Transcarpathia — 30 993 (2.4%); 
Romani people — 14 004 (1,12%). Other ethnic groups 
of Transcarpathia are of low quantity: Slovaks — 5 696 
(0,45%), Germans — 3 582. (0,29%), Belarusians — 1 540 
(0,12%), Jews — 565 (0,05%), Poles — 518 (0,04%).

A network of educational institutions is subordinated 
to the ethnic composition of Transcarpathia. Today, there 
are schools with different languages of tuition in the re‑
gion. 583 Ukrainian, 65 Hungarian, 3 Russian, 11 Roma‑
nian, 29 Ukrainian‑Hungarian, 2 Russian‑Hungarian and 
2 Ukrainian‑Slovak schools. Children of German‑speak‑
ing families study the language beginning with the first 
grade in places of compact living of Germans. There are 
3 Jewish schools operating on Sunday, where Hebrew is 
taught. One of the schools is being reformed to teach Ro‑
mani children in Uzhhorod.

The ethnic composition of the population is also taken 
into account in the operation of the television and radio 
companies. Daily programmes are broadcast in Ukrainian 
and weekly ones in Hungarian, Romanian, Russian, Slo‑
vak and German. The national rebirth is facilitated by the 
cultural‑educational communities of the region: the “Cul‑
tural‑educational society “Prosvita”, the “Olena Teliha 
Cultural society”, the “Hungarian Cultural Federation 
in Transcarpathia”, the “Transcarpathian Community of 
Hungarian Intellectuals”, the “Association of Slovaks in 



67

// Международный научный журнал // № 2, 2016 // Социальные коммуникации //

Transcarpathia”, the “Transcarpathian Slovak Women’s 
Association “Dovera”, “Association of Romanians in Tran‑
scarpathia”, Transcarpathian Romani cultural‑educa‑
tional communities “Roma”, “Romani Yag”, “Rom som”, 
“Transcarpathian Jewish Welfare Centre Hesed Shpira”, 
the “Cultural‑educational community Transcarpathian 
Germans” etc.

To some extent, the contemporary press also reflects 
the ethnic mosaics of the region. As to November 2015, 
227 periodicals were registered or reregistered at the Press 
and Information Office of the Transcarpathian RSA (cf. as 
to 2000, around 300). According to our research, 126–130 
editions have been published with varying regularity in the 
region since the middle of the 2000s. 65 editions are pub‑
lished regularly (the total circulation is around 325 200 
copies). Among these are: Ukrainian editions — 56 (total 
circulation around 278 700 copies), Hungarian ones, in‑
cluding doublets — 9 (total circulation around 36 500 cop‑
ies), Russian ones — 2 (3000 copies), Russian‑Ukrainian 
ones — 1 (1500 copies), Slovak — 2 editions (1500 copies), 
Romani‑Ukrainian ones — 3 (2500 copies), Romanian 
ones — 2 (1500 copies). For now, the German press has 
disappeared from the information field of Transcarpathia. 
Although between 1992 and 1995 500 copies of the Ger‑
man newspaper “Wiedergeburt” (“Rebirth”) had been 
published not on a regular basis. It had been issued by the 
“Transcarpathian regional social‑political and cultural‑ed‑
ucational community of Transcarpathian Germans”.

Taking into consideration the above mentioned, we 
can see that the Ukrainian rebirth in Transcarpathia has 
its peculiar traits today as well. The Ukrainisation in all 
areas has become a notable feature of the social life of the 
most western region. The Russianisation has been active‑
ly opposed in the area since 1991. The democratisation of 
the society has given an opportunity to express the most 
diverse opinions.

However, such a tendency has not only positive but 
negative sides as well. Because such ideas exist that not 
only directly or indirectly retard the Ukrainian national 
rebirth but also destroy the very principle of the intelligent 
coexistence of different ethnic groups in Ukraine. Neoru‑
thenism is one of the significant destructive elements in 
Transcarpathia. Its representatives are trying to declare 
Ruthenians to be the fourth East Slavic nation. The po‑
litical demand of the Ruthenians lies within the demands 
full autonomy of Transcarpathia. However, Rtuhenism 
as trend itself is not consentient. Today, there are at least 
three Ruthenian organisations under the guise of cultur‑
al‑educational societies: “The society of Transcarpathian 
Ruthenians”, “Ruthenian scientific‑educational society”, 
“The Alexander Dukhnovych Association of Ruthenians”.

Transcarpathian editions with open Ruthenian po‑
sitions are the “Ruthenian newspaper” (Khust soci‑

ety of Ruthenians, editor Y. A. Dumnych, registered on 
8.12.1994, circulation of 500 copies), “Podkarpatska Rus” 
(registered on 10.04.1992, circulation of 1000 copies), 
“Ruthenian talk” (editor I. Y. Petrovtsiy, registered on 
22.05.1997, circulation of 500 copies), “Christian family” 
(editor‑in‑chief archpriest Dmytriy Sydor, registered on 
31.08.1996, circulation from 2000 to 4000 copies). The 
periodicity of these editions is not regular. The “Podkar‑
patska Rus” has not been published since 1999. Some‑
times, the so‑called problems printed in the “Ruthenian” 
newspapers are not only fictional but ridiculous too. This 
concerns their form and content as well. One of the edi‑
tions of the biweekly “Podkarpatska Rus” reads: “Guided 
by the resolution of the regional Council of the People’s 
Deputies I decided to restore my true, Ruthenian, nation‑
ality in my passport” (“Podkarpatska Rus”. — 1992. — 
October 22). Soon, a satirical parody‑poem was written 
by Pavlo Chuchka Jnr entitled “Lines on the Ruthenian 
passport”. The poem mocks the editor‑in‑chief’s attempts 
to create a fourth East Slavic nation [5, p. 158].

We can observe a support of the Neoruthenism on the 
pages of the religious edition “Christian family” (body of 
the Cyril and Methodius Transcarpathian Orthodox so‑
ciety, editor Fr. Dmytriy Sydor, circulation of 4000 cop‑
ies). The newspaper is published twice a month as if in 
Ukrainian. It is given for free to those laymen who attend 
the Uzhhorod Holy Cross Orthodox cathedral. However, 
if we analyse the materials of the edition, we can see that 
it is not so much religious as political. For instance, in the 
June 18, 1999 edition of the “Christian family”, we find a 
material entitled “Olexiy Kabaliuk — a faithful protector 
of the Transcarpathian Orthodoxy” printed in Ukrainian. 
At the same time, we come across the following publica‑
tions: “We, Ruthenians, are preserving the sacred Church 
Slavonic language”, “In Ukraine, the ECRI experts have 
revealed a bit of racism and a little of intolerance”, “He 
was a Ruthenian with a capital letter”, written in some 
kind of artificial language. Although the newspaper is 
claimed to be a religious edition, the published materi‑
als are often far from being devout. The problem of the 
so‑called Ruthenian editions is the absence of a codified 
literary language. They use the various Transcarpath‑
ian dialects of the Ruthenian subethnos. This makes it 
difficult to understand the editions even for those who 
mentally determined themselves as Ruthenians or Ruthe‑
nian‑Ukrainians during the All‑Ukrainian consensus.

The printed Transcarpathian media have the fol‑
lowing structure: 1) editions the founders of which are 
government authorities, institutions or organisations 
(“News of Transcarpathia”, “Кárpáti Іgаz Szó” (“Car‑
pathian True Word”), “The Youth of Transcarpathia‑re‑
form”, “Transcarpathian kaleidoscope”, “Militia data”, 
“Warrior’s voice”, “The news of Uzhhorod district”, 
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“Verkhovyna” etc, 26 editions in all); 2) editions the 
founders of which are political parties and public organ‑
isations (“Social‑democrat”, “Carpathian voice” (Tran‑
scarpathian regional organisation of People’s Movement 
of Ukraine), “Carpathian truth” (Provincial Committee 
of the Communist Party), “Bell” (Ukrainian republican 
party), 17 editions in all); 3) periodicals the founders of 
which are religious associations (“Evangelist”, “Christian 
family”, “Orthodox Irshava district” etc, 6 editions in all); 
4) editions the founders of which are editions of news‑
papers (“Transcarpathian truth”, “Carpathian Ukraine”, 
7 editions in all); 5) editions, the founders of which are 
commercial structures (“RIO”, “Ratusha”, “Orbita‑Lo‑
gos”, “Staryi Zamok” etc, 35 editions in all); 6) editions 
the founders of which are private individuals (“Chorna 
Hora”, “Krayanka”, “Karpatska panorama” etc, 18 edi‑
tions in all).

Based on the circulation and the information im‑
pact, the most influential Transcarpathian newspapers 
are: “Staryi Zamok” (founder Private limited company 
“Newspaper “Staryi Zamok””, circulation between 13 000 
and 20 000 copies); “Fest” (founder information and ad‑
vertising agency “Nash Chas” (“Our Time”), since March 
1996, circulation of 11 000 copies); “RIO” (registered by 
the RVF “Tyzdheny‑pres” (“Weekly press”), since March 
4, 1998, circulation between 13 000 and 20 000 copies), 
“Novyny Zakarpattia” (body of the Transcarpathian Re‑
gional Council and the Regional State Administration, 
founded on August 18, 1990, circulation between 4560 
and 10 000 copies), “Sribna Zemlia” (founded on March 1, 
1994 by the concern “Sribna Zemlia”, circulation of 7 100 
copies); “Uzhhorod” (newspaper of the Uzhhorod city 
council and Executive Committee, founded on July 20, 
1999, circulation of 4 700 copies). It is interesting to note 
that these newspapers not only underline the importance 
of the Ukrainian national rebirth, but also speak about the 
preservation of the culture of the ethnic minorities of Tran‑
scarpathia. For instance, the newspaper “Novyny Zakar‑
pattia” actively includes elements of Ukrainian, Hungari‑
an, Romanian, Slovak and German folklore in its satirical 
regular column “Holyi u tyrniu” (“Naked in the bushes”). 
The newspaper gives information about the multicultur‑
ality of the region on a regular basis. One of the editions 
of the “Novyny Zakarpattia” includes Ukrainian transla‑
tions of the anti‑fascist Dmytro Vakarov’s Russian poems 
(2000. — № 164–165. — November 4). At the same time, 
to our mind, there is an excess usage of dialectic forms used 
in the newspaper: children’s page “Medvedyk” (“Beary”), 
satirical page “Ferkovi figli” (“Ferko’s anecdotes”) etc.

For multiethnic regions, it is important to know the 
culture of the neighbouring ethne. The newspaper “Staryi 
Zamok” is an example of such propaganda. It describes the 
cultural variety of Transcarpathia on the page “Culture”: 

“Vylok musicians entertain the audiences in Europe and 
the USA”, “The Transcarpathian Paganel about love and 
hate” (“Staryi Zamok””. — 2000. — April 6. — P. 12); “No‑
voselytsia revives horse breeding and ancient traditions” 
(“Staryi Zamok”. — 2000. — October 5. — P. 6); “Bard of 
Transcarpathia…” (“Staryi Zamok”. — 2000. — October 
26. — P. 13).

The tolerance in the interethnic relations is also facili‑
tated by the importance given to the language policy in the 
periodicals of the national minorities of Transcarpathia.

The largest Transcarpathian national minority is the 
Hungarian. Hence, the most influential Hungarian news‑
paper “Кárpáti Іgаz Szó” (“Carpathian True Word”) is 
supported by the Transcarpathian Regional Council and 
the Regional State Administration. The mentioned jour‑
nal is one of the oldest in the region. It celebrated its 95th 
anniversary on January 31, 2015. The newspaper had 
been issued under the title “Мunkás Újság” (“Worker’s 
Newspaper”) between 1920 and 1946. It was a doublet 
of the regional “Zakarpatska pravda” (“Transcarpathian 
truth”) newspaper in 1946–1967. Since March 8, 1967, 
the newspaper has undergone an important period of 
establishment as an independent Hungarian newspaper 
of the region. Among the modern Hungarian editions, 
“Кárpáti Іgаz Szó” is one of the deepest and most opera‑
tive sources of information of the Hungarian population 
of Transcarpathia. The newspaper highlights the prob‑
lems of political and social‑economical life of the region, 
the formation of the culture of international relations, the 
consolidation of the feeling of mutual respect between 
the representatives of different nationalities. The news‑
paper has subscribers on the whole territory of the region 
and enjoys the popularity of the Hungarian population of 
Transcarpathia. The flood of November 1998, may be con‑
sidered the instance of the swift work of the newspaper. 
The editions were delivered to the subscribers together 
with the essential packages to the flooded areas. Today, 
the newspaper is issued thrice a week: on 8 pages on Tues‑
day and Thursday and on 16 pages on Saturday.

The newspaper “Kárpátalja” (“Transcarpathia”) has 
become an explicit opponent of the newspaper “Кárpáti 
Іgаz Szó” in the formation of the information policy. It was 
found on December 25, 2000 by TOV “KARPATOLYO”, 
circulation of 8 300 copies. The “Kárpátalja” newspaper 
differs from the other one with its being much more up‑
to‑date. It has its own website and actively communicates 
with its readers via the social network Facebook.

Other Hungarian editions which influence the for‑
mation of the information language policy in the region 
are published chiefly in four districts of Transcarpathia 
in the compact living of Hungarians. These are: the Bere‑
hovo district (6 editions, including the doublet of the 
newspaper “Visnyk of the Berehovo district” (“Beregi 
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Hírlap”)); the Vynohradovo district (the doublet of the 
regional newspaper “News of the Vynohradovo dystrict” 
(“Nagyszőlősvideki Hírek”)); the Uzhhorod district (2 
editions, including the doublet of the newspaper “News 
of the Uzhhorod district” (“Ungvidéki Hírek”)); and the 
Mukachevo district (the doublet of the newspaper of the 
district council had been published until 1998).

The Romanian population of Transcarpathia has been 
residing on the territory of the modern Tiachevo and Ra‑
khiv districts since the 13th century. Nevertheless, it did 
not have its periodical published in Romanian for a long 
time. The doublet of the Tiachevo newspaper “Druzhba” 
(“Prietenia” (“Friendship”)) had been published for sev‑
eral years first in Moldovan, then in Romanian. However, 
it was withdrawn due to the financial situation and lack of 
Romanian‑speaking journalist staff in 1998. The problem 
has been raised by the local press (V. Ilnytskyi “How Ro‑
manians became Moldovans”). In 1999, there was an at‑
tempt to publish the Romanian doublet of the newspaper 
“Social‑democrat” (SDPU (untied)). However, due to 
the lack of funds, only one issue had been published on the 
eve of the presidential pre‑election campaign. Soon, the 
Transcarpathian regional cultural‑educational Romanian 
society “Dachia” published the “Apşa” newspaper (regis‑
tered on September 6, 2001). Another Romanian newspa‑
per “Maramureşenii” (People of Maramureș) appeared in 
the information space in November 2001. It was intended 
to be a social‑political edition (circulation of 500 copies, 
founders the district state administrations of Tiachevo 
and Rakhiv). Unlike “Apşa”, the “Maramureşenii” edition 
devotes somewhat less attention to the historical‑cultural 
aspects of the Romanian ethnos.

The Russian‑speaking population of Transcarpathia 
has had no newspaper printed in Russian since 1999. Until 
then, there had been published the “Yedinstvo” (“Unity”) 
(1991) newspaper. It was later named “Yedintstvo‑plus” 
(1993) based on the Russian doublet of the newspaper 
“Zakarpatska pravda”. Its declared circulation was 6 230 
copies. Although the newspaper was not issued in such 
an extent because it was not popular among the readers. 
In all, the newspaper was not as much of cultural, as of 
political character. Together with important social prob‑
lems the newspaper “Yedinstvo‑plus” called on returning 
to the socialistic past etc. For some reason, the society of 
Russian culture in Transcarpathia “Russkiy dom” (“Rus‑
sian house”) does not stipulate for publishing newspapers 
in Russian in the region in its programme. The absence 
of the newspapers issued in Russian is compensated with 
such editions as “Visti tyzhnia” (“News of the week”). 
“Yevropa‑tsentr” (“Europe centre”), “Eho‑Karpat” (“The 
echo of the Carpathians”) that include several pages in 
Russian. However, these are most often only the reprint‑
ing of the national journals or online editions.

The appearance of the newspaper “Romani Yag” (“Ro‑
mani bonfire”, circulation of 2 500 copies) in February 
1999 was a picturesque event in the development of the 
modern press. It is published by the Transcarpathian Ro‑
mani cultural‑educational society of the same name. The 
periodical appears in Ukrainian, Romani (Cyrillic) and 
Hungarian. The edition has a bright and original charac‑
ter. It begins with an epigraph: “We are a golden draught 
in the history of states”. On a weekly basis, a Romani pro‑
gramme is broadcast in the “Tysa‑1” TV‑channel. Howev‑
er, except financial aid, the Gypsy media require a strategy 
of overcoming the status of social outsiders in the context 
of the problem of the information policy of the state.

The Slovak press of Transcarpathia fulfils the informa‑
tion needs of one of the smallest ethnic groups of the land. 
The media demand of the Slovak ethnic group is provid‑
ed by two newspapers (“Podkarpatskiy Slovak” (“Tran‑
scarpathian Slovak”), “Slovenske slovo” (“Slovak word”), 
a journal (“Dovera” (“Trust”)) and radio and television 
broadcast at the Transcarpathian Regional Television 
and Radio Company “Tysa‑1”. These media popularise 
the ethic and socio‑cultural identification and stimulate 
the synthesis of the Slovak national identity. In addition, 
they build a constructive and tolerant approach toward 
the language information policy of the land.

Conclusions and recommendations. Today, in the 
conditions of the Ukrainian statehood, we can observe 
not only the process of the Ukrainian national rebirth but 
also the revival of those ethne that have been living on 
the territory of our country. There are no analogues with 
the Transcarpathian information language policy in other 
regions of Ukraine. Thus, it requires political wisdom and 
confident media policy, on the one hand. On the other, it 
demands a tolerant approach to the national‑cultural her‑
itage of the ethne that have been residing on this territory 
initially. Therefore, it is important to achieve a balance in 
the interethnic cohabitation in such a multiethnic region 
as Transcarpathia. At the same time, it is crucial to avoid 
the possibility of the development of Ukrainophobia. In 
addition, the growth of all spheres connected with the 
formation of the national identity of the population is of 
utter importance. The total informatisation of the society 
requires a scientifically based, up‑to‑date state informa‑
tion policy. This should be intended to satisfy and protect 
the information needs of the state, the civil society and 
every individual altogether.

Transcarpathia is a multicultural region. Thus, its ex‑
perience can be used in the formation of the information 
policy of Ukraine. This presupposes the publics’ max‑
imum access to information in their native language. In 
addition, the media should aim at forming an individual 
responsible for the future of their country regardless of 
nationality and religious confession.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИМАГИСТРАЛЬНОЙ  
ТЕРРИТОРИИ С УСАДЕБНОЙ ЗАСТРОЙКОЙ

DETERMINATION LEVEL OF NOISE POLLUTION OF THE PRIMARYSTRING  
TERRITORY WITH COUNTRY ESTATES BUILDING

Аннотация. Охрана окружающей среды является одной из важных проблем современности. Целью работы является 
сравнение данных полученных по стандартной методике и методом экспресс-оценки по фактору шумового загрязне-
ния примагистральной территории. Mетод экспресс-оценки шумового загрязнения территории с усадебной застройкой 
позволяет сократить время мониторинга уровня обеспечения экологической безопасности населения рассматриваемой 
территории, по сравнению с стандартными методами определения данного показателя.

Ключевые слова: качество, экологическая безопасность, шум, загрязнение.

Summary. Environmental protection is one of the most important issues of our time. The aim of this work is to compare data 
obtained with standard methods and by the method of rapid assessment for the factor of noise pollution primarystring site. 
Method of express-assessment of the noise pollution of the area the territory with country estates building allows to reduce 
time of monitoring the level of environmental security of the population of the territory under consid-eration, compared to stan-
dard methods of determining this indicator.

Key words: quality, ecological safety, noise, pollution.
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Введение. Сохранение природных систем и поддер‑
жание высокого качества окружающей среды вы‑

ступают главным условием устойчивого развития лю‑
бого региона для обеспечения высокого качества жизни 
населения и сохранении его здоровья. В свою очередь 
здоровье выступает критерием оценки экологиче‑
ской безопасности искусственной экосистемы. Целью 
экологической безопасности является минимизация 
воздействия антропогенной деятельности на окружа‑
ющую среду (ОС). Сегодня в условиях научно‑техни‑
ческого прогресса и активно осуществляемого процес‑
са урбанизации происходит неуклонное наращивание 
искусственной среды проживания, которая заметно ус‑
ложняется в крупных и крупнейших городах и увели‑
чивает нагрузку на биологическую сущность человека, 
затрудняет общение с природой и значительно влияет 
на качество жизни и состояние здоровья человека [1].

Проблема. Городские магистрали являясь наибо‑
лее стабильными элементами планировки, предопре‑
деляют высокую концентрацию городских функций 
прилегающих к ним территорий, а, следовательно, 
и высокую концентрацию населения на этих террито‑
риях. Городское население на этих территориях в наи‑
большей степени подвержено воздействию загрязне‑
ний от автотранспорта. При исследовании большого 
количества частных факторов возникает необходи‑
мость использовать метод экспресс‑оценки.

Цель. Сравнить данные полученные с помощью 
стандартной методики и метода экспресс‑оценки по 
показателю шумовое загрязнение примагистральной 
территории с усадебной застройкой.

Основной материал. Основными факторами воз‑
действия автотранспорта на урбанизированные тер‑
ритории является шум и загазованность. Человек 
проживающий в городской среде подвержен их пер‑
манентному воздействию в течении суток, даже в ноч‑
ное время без прекращения сна [2, с. 57].

Для оценки уровня шумового загрязнения и зага‑
зованности от автотранспорта в условиях городской 
застройки и поиска оптимальных путей улучшения 
качества жилой среды примагистральных территорий 
необходимо:

1. Путем натурных измерений определить количе‑
ственный состав автотранспортных средств.

2. Определить уровень шума и концентрацию оки‑
си углерода на магистральной улице и в жилой за‑
стройке, сравнив её с нормативом.

3. Рассчитать показатель количества населения 
в зоне дискомфорта.

4. Рекомендовать методы защиты жилых террито‑
рий.

Для оценки уровня экологической безопасности 
городской среды по факторам шумового загрязне‑

ния и загазованности примагистральных территорий 
(ПМТ) от автотранспорта используем сравнительную 
оценку существующей ситуации с нормативным зна‑
чением по каждому из факторов. Далее на основании 
методологии [3, с. 34–39] выделяем градацию: полно‑
стью пригодная ситуация (ПП), пригодная ситуация 
(П), частично пригодная ситуация (ЧП), непригодная 
ситуация (НП).

На основании натурных измерений по магистраль‑
ной улице (МУ), в нашем случае это улица Калино‑
вая (L

Aэкв=70 дБА), была построена карта шумового 
загрязнения района с усадебной застройкой, ограни‑
ченного улицами: Калиновая, Хабаровская, Софьи 
Ковалевской, Обоянская (рисунок 1).

По карте шумового загрязнения определяем пока‑
затель акустического дискомфорта по населению (ψ) 
как отношение населения находящегося в зоне аку‑
стического дискомфорта к общему количеству населе‑
ния проживающего на рассматриваемой территории:

дискH
100

Н
ψ = ⋅ %;

где: Ндиск — количество жителей, проживающих в зоне 
дискомфорта, чел.; Н — количество жителей прожива‑
ющих на рассматриваемой территории, чел.

Рис. 1. Карта шумового загрязнения территории с усадеб‑
ной застройкой по ул. Калиновая г. Днепропетровск

Также определим показатель акустического дис‑
комфорта по населению (ψ) с помощью метода экс‑
пресс‑оценки для усадебной застройки [4, с. 62–67].

Сравним значения показателя количества насе‑
ления в зоне дискомфорта, полученных с помощью 
стандартной методики расчета (ψ=21,7%) и метода 
экспресс‑оценки (ψ=22,6%). Анализ полученных ре‑
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зультатов указывает на их достаточную сходимость, 
которая составляет 4,1%. Это позволяет использовать 
метод экспресс‑оценки для приближенной оценки по‑
казателя акустического дискомфорта по населению 
при различных величинах контактно‑стыковой зоны 
между линейным источником шума и жилой застрой‑
кой. Оценка экологической безопасности жизнедея‑
тельности населения, проживающего на исследуемой 
территории по фактору шумового загрязнения от ав‑
тотранспорта, полученная как с помощью натурных 
измерений, так и с помощью экспресс‑оценки, состав‑
ляет 2 балла. Это соответствует категории — частично 
пригодная ситуация. Полученные результаты указы‑
вают на то, что необходимо проводить мероприятия 
по шумозащите для обеспечения акустического ком‑
форта в районах жилой застройки. Эти мероприятия 
могут разрабатываться в трех направлениях:

1) снижение шума в источнике его образования;
2) снижение шума на пути его распространения от 

источника к жилой застройке;
3) снижение шума в жилой застройке.
Одним из методов снижения уровня шума яв‑

ляется применение шумозащитных полос зеленых 
насаждений. Эффект снижения шума зависит от ха‑
рактера посадок, породы деревьев и кустарников, вре‑
мени года, а также от силы шума, проходящего через 
насаждения. При прохождении акустической энергии 
через растительность уровень шума понижается про‑

порционально биомассе. В среднем кроны деревьев 
поглощают до 25% падающей на них звуковой энергии 
и примерно 75% этой энергии отражают и рассеивают 
[5, с. 50].

Однако на рассматриваемом участке применение 
данного способа малоэффективно из‑за малого рас‑
стояния контактно‑стыковой зоны. Поэтому в кон‑
кретных условиях эффективным мероприятием по 
снижению шума и загазованности будет применение 
шумозащитного экрана высотой 3 м с дополнитель‑
ным вертикальным озеленением.

Заключение. Оценка экологической безопасно‑
сти жизнедеятельности населения, проживающего 
на территории с усадебной жилой застройкой по ул. 
Калиновой по фактору шумового загрязнения от ав‑
тотранспорта составляет 2 балла, что соответствует 
категории — частично пригодная ситуация.

Сравнение данных полученных с помощью стан‑
дартного метода и метода экспресс‑оценки по фактору 
шумового загрязнения примагистральной террито‑
рии, выполненные с помощью известных методов ма‑
тематической статистики, показывает достоверность 
результатов, что дает возможность использовать метод 
экспресс‑оценки для более быстрого получения конеч‑
ного результата при проведении экологического мони‑
торинга, а применение методов защиты жилых терри‑
торий, будет способствовать улучшению состояния 
окружающей среды урбанизированных территорий.
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AN IMPROVED EKF-SLAM ALGORITHM FOR MOBILE ROBOT

Summary. For solving the problem of low efficiency and low localization accuracy about EKF-SLAM algorithm in large scale 
and complicated environment, an improved method by adding an adaptive observation range to EKF-SLAM algorithm was 
presented. By setting the constraints, the observed environment scale and the number of observed landmarks for mobile robot 
were constrained. Deleting the landmarks which has observed but beyond the constrained scale by judge the relationship be-
tween the observation range and maximum distance, dynamically adjusting the observation range by comparing the number 
of observed landmarks and number of landmarks. Simulation results demonstrate that the proposed method could reduce the 
computational and improve efficiency and localization accuracy.

Key words: mobile robot, improved EKF-SLAM algorithm, landmarks.

Introduction. The original stochastic solution to the 
SLAM(Simultaneous localization and mapping) prob‑

lem by Smith et al. [1] is now almost twenty years old, 
and the concept has reached a state of maturity sufficient 
to permit practical implementations in challenging envi‑
ronments. SLAM problem can be described as a mobile 
robot in a completely unknown environment, beginning 
movement from an unknown location, during the move‑
ment to build an environment map through environmen‑
tal observations carried by the sensor itself acquired, 
while taking advantage of built environment map to up‑
date robot’s own location in the environment. In recent 
years, SLAM problem has been more and more attention 
in the field of robotics, which is considered to be the key 
to achieving a completely autonomous movement [1, 
2, 3]. A variety of improved SLAM algorithm has been 
proposed: RO‑SLAM(range‑only) [4], FAST‑SLAM [5], 
UKF‑SLAM(Unscented Kalman Filter based SLAM al‑
gorithm) [6], the most widely used EKF‑SLAM(Extend‑
ed Kalman Filter based SLAM algorithm) [7][8]. Howev‑
er, a significant disadvantage of the standard EKF‑SLAM 
algorithm is computationally intensive when the time for 
large and complex environment, low operating efficiency, 
and the error will increase with increased observed land‑
marks, easy to reduce the positioning accuracy and lead 
to map’s inconsistencies [9].

In this paper we present an improved method by add‑
ing constraints of a adaptive observation range to EKF‑
SLAM algorithm. The excess landmarks, which beyond 
the constrained scale by judge the relationship between 
the observation and maximum distance, will be deleted. 
In order to ensure the number of landmarks, not too little 

or too much, the observation range will be dynamically 
adjusted by comparing the number of observed landmarks 
and Minimum number of landmarks. Simulation results 
show this method can effectively improve the positioning 
accuracy and operational efficiency of the algorithm.

Motion model of mobile robot. In this article we take 
two wheel differential drive mobile robot as research sub‑
jects. And it’s motion model is shown in Figure 1, where 

w w wO X Y  — world coordinate system; b b bo x y  — object 
coordinate system. In the state of mobile robot in world 
coordinate system is represented by the position and ori‑
entation vector [ ], ,

T

k k k kX x y θ= , where [ ],
T

k kx y  — co‑
ordinates of mobile robot in k moment; 

kθ  — the angle 
between the forward direction of mobile robot and the 
positive direction of x‑axis of the world coordinate sys‑
tem.

Figure 1. Model of mobile robot
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The linear velocity kv  and rotational angular velocity 

kw  of mobile robot in k  moment:

( )
( )

, ,

, ,

2k R k L k

k R k L k

v v v

w v v L

 = +


= −
where ,R kv , ,L kv  — linear velocity of right and left wheel; 
L  — Axis spacing between two wheels. Assuming the 
speed of the mobile robot is uniformly changed from k–1 
moment to k moment, then the kinematic model of the 
mobile robot:

( ) ( )
( ) ( )

( )

1 1 1

1 1 1

1 1

/ 2 cos

/ 2 sin

/ 2

k k k kk

k k k k k k

k k k k

x v v tx

X y y v v t

w w t

θ

θ
θ θ

− − −

− − −

− −

  + + ⋅∆ ⋅       = = + + ⋅∆ ⋅        + + ⋅∆     
where t∆  — the sampling period.

State observation model. In this paper we set there 
are totally N landmarks and the coordinates ,

Tx y
i im m  

  

( 1,2, , , ,i i N=   ) do not change. The observation model 
of mobile robot:

( ) ( )2 2

arctan

x y
k i k ii

i k
yk i
i kk

kx
i k

x m y m
r

Z m y

m y
φ θ

 − + −    = =   −   −  −  

where i
kr  — the distance between the mobile robot and 

landmark i; i
kr  — the angle between the forward direction 

of mobile robot and connection line of mobile robot and 
landmark i.

Standard EKF-SLAM algorithm. The basic idea of 
EKF‑based SLAM algorithm is to form a combined vec‑
tor using the position and orientation vector of mobile 
robot and position vector of landmark. By continuous 
movement of the robot and the sensor observation, add 
the new observed position vector of landmark vector to 
the combined vector, and the estimated position of the 
robot is updated. The set of position vector of all ob‑
served landmarks in k momen 1 2, , , , ,k j SM m m m m =    , 
 ( , , )

Tx y
j j jm m m S N = ≤  . So the combined vector in k 

moment will be [ ]_ ,
T

cmb k k kX X M= . Movement and ob‑
servation equations for the mobile robot:

( )
( )

1,k k k k

k k k

X f X u

Z h X

ε

η
− = +


= +

ku  — control signal; ,k kε η  — gaussian white noise with 0 
mean value and their covariance are 

kQ  and kR .
EKF‑SLAM algorithm includes the following pro‑

cesses: Assuming value of the estimated system state vec‑
tor at k–1 moment is _ 1| 1

ˆ
cmb k kX − − , the covariance matrix:

1| 1
vv vm

k k
mv mm

P P
P

P P− −

 
=  
 

where vvP  — the covariance of robot’s position and ori‑
entation vector; 

vmP , 
mvP  — the cross‑covariance matrix 

between mobile robot and landmarks; the covariance ma‑
trix of landmark’s position vector. Then we can obtain the 
estimated system state vector and the covariance matrix 
at k moment:

( )_ | 1 _ 1| 1

1| 1 1| 1

ˆ ˆ , ,
T

k kcmb k k cmb k k

T
k k kk k k k

X f X u M

P F P F Q

− − −

−− − −

  =   
 = +

where kF  — Jacobian matrix of function ( )1,k kf X u−  to 

kX  at point _ 1| 1
ˆ

cmb k kX − − :

( )

_ 1| 1

1

ˆ

,

cmb k k

k k
k

k X

f X u
F

X
− −

−∂
=

∂

Observation process: Robot obtain observations of 
landmarks kz  at k moment using the sensor, then mea‑
surement residual and covariance matrix are:

( )_ | 1

| 1

ˆ
k k cmb k k

T
k k k kk k

y z h X

S H P H R

−

−

 = −


= +



where kH  — Jacobian matrix of function ( )kh X  to 
kX  at 

point _ | 1
ˆ

cmb k kX − :

( )

_ | 1
ˆ

cmb k k

k
k

k X

h X
H

X
−

∂
=

∂

Update process: Use predictive value and the ob‑
served value to update the system state vector and cova‑
riance matrix:

( )

1
| 1

_ | _ | 1

| | 1

ˆ ˆ

T
k k kk k

k kcmb k k cmb k k

k kk k k k

K P H S

X X K y

P I K H P

−
−

−

−

 =
 = +


= −



where kK  — Optimal Kalman gain.
State vector expansion process: The landmarks ob‑

served by sensor at k moment include landmarks, which 
already exist in map, and also include new landmarks. 
Existed landmarks will be used to update the predicted 
value of state vector, the new landmarks are added to the 
system state vector after initialization processing. Assum‑
ing at moment k the i‑th observed landmark is a new land‑
mark, and it’s measurement value 

Ti i i
k k kZ r φ =   , then 

it’s coordinates in the world coordinates system will be:

( ) cos( )ˆ, ,
sin( )

i i
Tx y i k k k k

i i i k k i i
k k k k

x r
m m m g X z

y r

θ φ
θ φ

 + +
 = = =    + + 

The new expanded state vector is obtained 

_ _ _

T

new cmb k cmb k iX X m =   . Covariance matrix of the new 
state vector:

( ) ( )
_

vv vm x vv

new k mv mm x vm

T T T T
x vv x vm x vv x z z

P P g P

P P P g P

g P g P g P g g R g

 ∇
 

= ∇ 
 
∇ ∇ ∇ ∇ +∇ ∇  
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where 
xg∇ ,

zg∇  — Jacobian matrix of function ( )ˆ , i
k kg X z  

to kX  at point i
kz :

( )

( )

,

,

k

i
k

i
k k

x
k

X

i
k k

z i
k

z

g X z
g

X

g X z
g

z

 ∂
∇ =

∂



∂
∇ =

∂

EKF-SLAM algorithm with adaptive observation 
range. From the above analysis we can see that the di‑
mension of the system state vector is 3 2 n+ ⋅ , where n is 
the number of observed landmarks. In large and complex 
environment, with the increment of the number of ob‑
served landmarks, the dimension of the system state vec‑
tor will also increase. Computation of covariance matrix 
and the Jacobian matrix will be dramatically increased, 
also linearity error of Jacobian matrix increases, which 
will reduce the operating efficiency and positioning ac‑
curacy. To avoid this problem, we propose a EKF‑SLAM 
algorithm with adaptive observation range(ARANGE‑
EKF‑SLAM). Principle of the algorithm is to use a circu‑
lar local map to estimate the position and attitude of mo‑
bile robot in the world coordinate system, while updating 
the global map, as shown in the following figure.

Figure 2. Observation range

In this figure S — circular local map; S1 — observation 
range; S2 —  constraint area; black points‑landmarks.

First, we need to detect whether there are new 
landmarks in the area S1 by constraint conditions: 

( ) ( )2 2x x y y
i j i jm m m m ε− + − < , where 

Tx y
i i im m m =    — 

existed landmark in map; 
Tx y

j j jm m m =    — landmark in 
observation range; ε  — sufficiently small scalar.

If it is a new landmark, then added it to the system 
state vector matrix. At the same time statistic the number 
landmarks NUM in the area S, if maxNUM NUM> , then 
reduce radius of circle S, otherwise, if minNUM NUM<  
increase the radius under the premise of min maxR R R≤ ≤ .

Simulation and analysis of results. Established by 
MATLAB simulation environment map, in which include 
total of 75 landmarks, represented by asterisk indicates, 
as well as the planned route, represented by solid lines, as 
shown in the following figure. In the simulation deemed 
the mobile robot as a circle, and assumed the sensor locat‑
ed on the centroid position of this circle. The initial coordi‑
nates of the robot is ( )0,0 , the initial observation distance 
is 25m, observational viewing angle 0180 , speed is 3 /m s , 
constraint conditions are [ ]5,8NUM ∈ , [ ]5,45R∈ , 0.1ε = .  
The simulation results are shown in Figure 3.
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Fig. 3 Simulation results of robot trajectories and landmark 
positions

The black solid line is the trajectory of mobile robot 
estimated by improved EKF‑SLAM algorithm with adap‑
tive observation range proposed in this paper. In order to 
verify the superiority of the proposed method, the simula‑
tion results are compared of EKF‑SLAM algorithm with 
observation range of 10m  and 50m , as shown in Figure 4.
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As can be seen when observation range is 10 m, the op‑
eration speed is faster(simulation time 39.325s), but the 
number of observed landmarks is less, difficult to accu‑
rately estimate the position of mobile robot, there is a large 
gap between the estimated path and the reference path. 
When observation range is 50 m, the number of observed 
landmarks is too much, although able to estimate the more 
accurate path, but the resulting increase in computation‑
al complexity(simulation time 53.168s). Improved algo‑
rithm can also estimate an accurate path, while reducing 
the computing time(simulation time 34.652s). And differ‑
ent from the traditional algorithm, the dimension of the 
state vector of inproved algorithm does not increase with 
increasing the number of iterations.

Conclusions. For solving the problems of computa‑
tional complexity, low positioning accuracy and operat‑

ing efficiency of standard EKF‑SLAM algorithm, we pro‑
pose an improved EKF‑SLAM algorithm with adaptive 
observation range. The observation range of mobile robot 
is controlled in a circular area with a changeable radius 
and remove the landmarks beyond constraint conditions 
in the process of robot’s movement. We need only to com‑
pute landmarks satisfy the constraints, the dimension 
of the system state vector will not constantly increase 
with the increment of the number of observed landmark. 
In this case the calculation won’t increase dramatically, 
while reducing the linearity errors of jacobian matrices, 
improves operational efficiency and positioning accuracy 
of the algorithm. Simulation results show the proposed 
method can effectively improve the positioning accuracy 
and operational efficiency of the algorithm.
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THE CLASSIFICATION OF INFORMATION  
TECHNOLOGIES AND CONTROL SYSTEMS

Summary. The paper conducted a systematic analysis and implementation of classification of information systems and 
automated control systems. Established contradiction between modern needs for effective management of the production of 
fertilizers and insufficient development of methods to create a simulation, energy saving methods based on solving optimization 
problems of information protection, automated process control production of mineral fertilizers. Therefore justified the need for 
the establishment of information technology for optimal process control the production of mineral fertilizers.
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Introduction

Lately, approach to managing an industrial enterprise 
have experienced quality changes. First of all, it is 

related to the deeper understanding of the information 
technologies role in the realization of control processes.

Objective statement
In accordance with character of data processing in 

the information systems on the different levels of control 
(operative, tactical and strategical) the next types of the 
information systems are distinguished:

 – electronic data processing (EDP);
 – control information system (CIS);
 – decision support system (DSS).

The electronic data processing (EDP) are intended 
for an account and operative adjusting of economic oper‑
ations, preparation of standard documents for an environ‑
ment (accounts, invoices payment orders). The horizon of 
operative economic processes control is between one and 
a few days and realizes the registration and event process‑
ing, for example, the arrangement and monitoring of per‑
forming the orders, arrival and expense of material values 
on the stock, maintaining the timesheet of business hours 
and etc. These tasks have interative, regular character and 
are executed by the direct performers of economic pro‑
cesses (by workers, storekeepers, administrators etc) and 
related to official registration and sending of documents 
in accordance with clearly defined algorithms. The results 
of economic operations implementation are entered into a 
database through the screen forms.

Control information systems (CIS) are oriented to 
the tactical control level: medium‑term planning, analysis 
and organization of works during a few weeks (months), 
for example, analysis and planning of deliveries, sales, a 

compilation of production programs. Regimentation (pe‑
riodic recurrence) of result documents formation and 
clearly defined algorithm of solving problems are typical 
for this class of tasks, for example, ordering for forming 
of the production programs and determination of the re‑
quirement for component parts and materials on the ba‑
sis of the goods specificationgoods. The solving of similar 
tasks is intended for the managers of different enterprises 
services (material and technical supply and sale depart‑
ments, workshops etc). The tasks are solved on the basis 
of the accumulated operative data.

Decision support systems (DSS) are used mainly at 
the top level of control (control of the enterprise) that 
has a strategic long‑term value during a year or a few 
years. Forming of strategic aims, planning of resources 
attraction and financing sources, choice of enterprise 
placing etc belong to such tasks. Rarely the tasks of DSS 
class are decided at the tactical level, for example in the 
choice of suppliers or in the conclusion about contracts 
with clients. The DSS tasks have usually an irregular 
character.

Insufficiency of present information, its contradiction 
and unclearness, the prevalence of quality aims and lim‑
itations estimations, weak formalization of decision algo‑
rithms are typical for the DSS tasks. The tools of compi‑
lation analytical free‑form reports, methods of statistical 
analysis, expert estimations and mathematical and simu‑
lation modeling systems are frequently used as general‑
ization instruments. Herewith the generalized informa‑
tion bases, information storages, knowledge bases of rules 
and models of making a decision are used.

An information system is considered ideal when it in‑
cludes all three types of the listed information system.
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The main material research
Depending on the coverage of functions and control 

levels, the integrated and local information systems are 
distinguished:

 – Integrated information system automatizes all func‑
tions of control at all the control levels. Such IS are 
multiuser and function in the distributed computer 
network.

 – Local information system automatizes certain func‑
tions of control at the certain management levels. Such 
IS can be single user and function in some departments 
of control system [1].
Also, a main factor for the information system classifica‑

tion is a measure of how one or the other system influences 
on the enterprise production. From this point of view, four 
types of control system can be distinguished. The types of 
control system are presented in the table 1 [2].

Type A system is not enterprise control system and is 
included in the classification for completeness. The ac‑
counting system is an example of such system.

Type B systems provide the information control pro‑
cess but contain no components for practical realization 
of this process. Everything that is related to the control is 
done beyond these systems. The system that serves stor‑
age and trading floor of the retail shop can be used as an 
example of the type B system.

Type C systems are composed of control components 
and tools of work rules determination allowing the selec‑
tion of one or the other scheme. Such systems support 
all control cycle: planning, activity organization, imple‑
mentation and analysis of results. However, during the 
change in the external business environment or new tasks 
appearance, the relevant business — charts realization 
can be absent. The examples of such systems are quality 
control systems, human resources control, sales service, 
distribution control etc.

Type D systems allow dynamically change economic 
schemes without stopping the entire system. Starting the 
process by the one scheme, it is possible to complete it by 

the new one, which was developed under conditions that 
changed.

As classic examples of the type A systems can be the 
following:

SCADA — Supervisory Control And Data Acquisi‑
tion;

DCS — Distributed Control Systems;
ATPCS — Automated Technological Process Control 

Systems.
The next step of material accounting improvement 

was marked by the planning systems of productive or ma‑
terial (depending on the direction of organization activi‑
ty) resources, they are referred to the type B.

The classic examples of the type B systems can be con‑
sidered:

MES — Manufacturing Execution Systems;
MRP — Material Requirements Planning;
MRP II — Manufacturing Resource Planning.
One of the reasons of such systems appearance is a ne‑

cessity to distinguish certain control tasks at the level of 
technological enterprise department.

Basic principles, that are formed the basis of MRP 
standard systems, include the following:

 – description of productive activity as the stream of re‑
lated orders;

 – account of resources limitation during executing the 
orders;

 – minimization of productive cycles and stock;
 – formation of supplies orders and production on the ba‑

sis of orders of realization and production schedules.
There are known the other functions of MRP: plan‑

ning of technological processing cycle, planning of equip‑
ment loading etc.

Nowadays, the most popular new type of the informa‑
tion systems are the ERP standard systems — Enterprise 
Resource Planning. It is the type C systems. Firstly, it is 
the information system for the identification and plan‑
ning of all of the enterprise resources, that are needed for 
sales implementation, production, purchases and account 

Table 1
The types of control system

Type
Influence on the 

production
Abstraction level The tasks, that are solving Typical example

А Data control Data (atomic facts) Fixation of economic facts Data input systems

В Information control Information (data and interre‑
lations)

Coordinated work of employ‑
ees and departments

Complex operational level sys‑
tems

С Process control Knowledge (process descrip‑
tion)

An achievement of economic 
results within fixed schemes

Control systems of economic 
processes

D Control of operations Application and development 
of knowledge (adaptively 
changeable rules, that are exe‑
cuted by a system)

An achievement of necessary 
results, solution of the deter‑
mined task

Control system of the produc‑
tion in general
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in the process of executing the client orders. Second‑
ly, (in more general context) it is the effective planning 
methodology and all of the enterprise resources control, 
that are needed for sales implementation, production, 
purchases and account in the process of executing the cli‑
ent orders in the production, distribution and providing 
services spheres.

In the circle of tasks, that are solved by this class sys‑
tems, can be included:

 – analysis of the enterprise activity on the data and in‑
formation basis, that comes from the class B systems;

 – planning of the enterprise activity;
 – regulation of global parameters of enterprise work;
 – planning and distribution of the enterprise resources;
 – preparation of production tasks and their implementa‑

tion control;
 – a presence of co‑operating with the managing subject 

(personnel), during the performing of their tasks;
 – the information processing interactivity.

The classic names of the type С system can be consi‑
dered:

 – ERP — Enterprise Resource Planning;
 – IRP — Intelligent Resource Planning;
 – APCS (Automated process control systems) [2].

From the point of view of the enterprise ACS (Auto‑
mated control systems) construction of mineral fertilizers 
production, it is possible to distinguish three levels such 
as [3–8]:

 – ATPCS (Automated Technological Process Control 
Systems);

 – AOCS (Automated Operative Control Systems);
 – AECS (Automated Enterprise Control Systems).

At first, ATPCS level in the system can be the follow‑
ing:

 – minor automated units, where elements of grassroots 
automation in part of control, technical and economic 
calculations (TEC) and automated workplaces (AW) 
of economist, storekeeper and timekeeper are presen‑
ted;

 – departments that have automated regulation systems 
(ARS) and control of technological processes, with 
workplaces of the foreman, economist, storekeeper and 
timekeeper;

 – highly automated units that have ATPCS with modern 
controllers and SCADA systems, AWs of the foreman, 
technologist, power engineer, mechanic, CMI (control 
measuring instruments) master, economist, storekeep‑
er and timekeeper.
There is AOCS at the second level, where such subsys‑

tems are presented:
 – subsystems that provide gathering, presentation of 

information about the technological process state, 
equipment, finished products quality indexes in the re‑

al‑time to dispatching service of enterprise, production 
department and enterprise control of the information 
and communication network and modem connection 
of remote objects;

 – subsystems that provide gathering of the integrated 
data according to UNS (Ukraine National Standard) 
from the account units and ATPCS to the account 
groups of the technical and economic calculations and 
material streams of the main metrologist department, 
main power engineer department, in the economic 
planning and analytical departments with their further 
balancing and production expenses accounting in the 
zones of their appearance.
At third level –AECS — there are realized economic 

and financial systems and business activity of enterprise 
that solve the tasks of financial and economic block:

 – purchases and sales management,
 – money and material resources movement,
 – accounting,
 – HR management.

Integration of the top and bottom ACS levels in all 
cases is implemented due to general information platform. 
Exactly this integration will provide solving the tasks of 
production expenses operative accounting, ie manage‑
ment and production tasks.

All of the following tasks are solved with the use of the 
integrated information technology [9–14].

1. Computer networks of departments can provide:
 – operative information about the technological pro‑

cesses state, the deviations from the mode standards, 
account and management of material and feedstock 
streams, products production and shipment, operative 
component at cost price, operative (management) ac‑
count as a part of dispatching information control and 
management system;

 – integrated operative information about the financial 
and economic activity state, sales, supplies, labor and 
salary, personnel etc as a part of tasks that are solved by 
automated enterprise control system (AECS);

 – information about communication services, tariffing 
and communication expenses.
2. Support departments automation; for example, en‑

ergy heat supply, to the power supply department and wa‑
ter supply and sewage system department, neutralization 
and cleaning of industrial sewage, a gas supplying depart‑
ment, motor departments and social development service.

3. Reconstruction of existing ATPCS and local CMI 
of basic productions.

4. Replacement of the depreciated equipment.
5. ACS development and certain automated workplac‑

es for the plant management departments and services.
6. Integration of all the ACS and automated workplac‑

es to the complex integrated control system.
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Solving the automatization and mechanization prob‑
lem, it is necessary for enterprise management to define 
the “weak spots” in technical and control processes to re‑
duce its laboriousness and production costs, leading out 
the personnel from the dangerous and especially danger‑
ous areas of production.

The reduction of production costs usually is achieved 
due to:

 – the changes in the attendants structure;
 – implementation of the new technologies and equip‑

ment;
 – the raising of automatization and mechanization level;
 – reconstruction of existing equipment;
 – reduction of the equipment downtime as a factor of its 

productivity‑raising.
Cost control allows to estimate the possible methods 

of the production costs reduction, to predict the produc‑
tion costs and, therefore, to make a control decision on 
the obtained data basis.

Summary
Nowadays, there are no quite effective methods of 

construction and determination of the control informa‑
tion technologies implementation efficiency and it re‑
strains its implementation largely. Examined control in‑
formation systems don’t take into account the problems 
of information security providing, that is processed in 
computer networks, the development of the technological 
processes mathematical design methods, identification of 
mathematical models parameters and optimization of the 
mineral fertilizers production processes.

At the current stage the necessity of creation of inte‑
grated information technology of mineral fertilizers pro‑
duction control grew up in the chemical industry enter‑
prises. It became obviously, that the effective production 
control process can be implemented only with such tech‑
nology use in the common information space presence 
and, if it’s possible, in real time.
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ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ МЕТАЕВРИСТИЧНИХ АЛГОРИТМІВ  
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ КОМІВОЯЖЕРА

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ МЕТАЭВРИСТИЧЕСКИХ 
АЛГОРИТМОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КОММИВОЯЖЕРА

A COMPARATIVE STUDY OF SOME METAHEURISTIC ALGORITHMS  
FOR SOLVING TRAVELLING SALESMAN PROBLEM

Анотація. Досліджено застосування трьох метаевристичних алгоритмів для розв’язання задачі комівояжера: іміта-
ції відпалу, табу пошуку та мурашиної колонії. Проведено експериментальні дослідження продуктивності програмної 
реалізації алгоритмів на чотирьох тестових задачах комівояжера з відомими оптимальними маршрутами. В результаті 
експерименту оцінені характеристики розв’язків, отриманих кожним алгоритмом в серії вимірів за однакову фіксовану 
кількість часу. Детально описано застосовані в експерименті параметри алгоритмів і особливості реалізації. Візуалізова-
но процес оптимізації кожним із алгоритмів. Зроблено висновки щодо ефективності досліджених алгоритмів для різних 
розмірів задач, використаних у експерименті.

Аннотация. Исследовано применение трех метаэвристических алгоритмов для решения задачи коммивояжера: 
имитации отжига, табу поиска и муравьиной колонии. Проведены экспериментальные исследования производитель-
ности программной реализации алгоритмов на четырех тестовых задачах коммивояжера с известными оптимальными 
маршрутами. В результате эксперимента оценены характеристики решений, найденных каждым из алгоритмов в серии 
измерений за одинаковое фиксированное количество времени. Детально описаны использованные в эксперименте па-
раметры алгоритмов и особенности реализации. Визуализирован процесс оптимизации каждым из алгоритмов. Сдела-
ны выводы об эффективности исследованных алгоритмов для разных размеров задач, использованных в эксперименте.

Summary. Application of the following three metaheuristic algorithms to Travelling Salesman Problem (TSP) were explored: 
Simulated Annealing (SA), Tabu Search (TS), and Ant Colony System (ACS). The performance of software implementation of 
these approaches was experimentally studied using four test instances of TSP with known optimal solutions. As a result of the 
experiment, features of solutions found in a set of trials by each algorithm in the same fixed amount of time were assessed. The 
implementation details of the algorithms and the parameters used for the experiment were thoroughly described. Optimization 
process was visualized for every algorithm. Conclusions were made regarding the effectiveness of studied algorithms for the 
different sizes of problem instances used in the experiment.
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INTRODUCTION

Travelling Salesman Problem (TSP) [1] has many ap‑
plications in different fields. In its classical formula‑

tion, this problem appears in logistics, planning, and mi‑
crochip manufacturing. Also this NP‑hard [2] problem is 
a very popular testbed for various combinatorial optimi‑
zation algorithms. The high computational complexity of 
seeking an optimal tour in TSP has facilitated the devel‑
opment of many heuristic and metaheuristic algorithms. 
Such algorithms are widely used because they can find a 
solution that is very close to the optimal solution, even 
for problems with very large numbers of cities [3].

The purpose of this paper is to explore the applica‑
tion of the following three metaheuristic algorithms to the 
Travelling Salesman Problem (TSP): Simulated Annealing 
(SA), Tabu Search (TS) and Ant Colony System (ACS). 
Another objective is to experimentally determine the algo‑
rithm that is able to produce the best solution when given 
some constant amount of computational resources.

PROBLEM FORMULATION
TSP is the problem of finding the shortest closed tour 

through a given set of cities, when distances between 
them are known, in such a way that each city is visited 
exactly once and the tour ends at the start city. In other 
words, the task is to find a Hamiltonian cycle with the 
least weight, given a complete weighted graph.

SIMULATED ANNEALING ALGORITHM
Description. Simulated Annealing algorithm [4], [5] 

consists of the following steps:
1. Start with a random tour through the given set of 

cities.
2. Create a neighbour solution.
3. If the candidate tour is shorter than the current 

tour, accept it. Otherwise, still accept it, according to 
some probability.

4. Go back to Step 2 and repeat until the stopping cri‑
teria are met, lowering the temperature at each iteration 
according to some cooling schedule.

This algorithm is inspired by annealing in metallurgy. 
Annealing is the process of heating and controlled cooling 
of a system.

The key to this algorithm is in Step 3. The higher the 
system temperature, greater is the probability of accept‑
ing the worse candidate tour. This probability decreases as 
the system cools down. The point of accepting the longer 
tour is to try to avoid getting stuck in a local minimum.

Pseudocode:
Input: numberOfCities, timemax, T0 

Output: Sbest 

 

Scurrent = createRandomTour(numberOfCities) 

Sbest = Scurrent 

timestart = currentTime() 

i = 0; 

while currentTime() – timestart < timemax 

 Si = generateNeighborSolution(Scurrent) 

 Tcurrent = calculateTemperature(i, T0) 

 if cost(Si) <= cost(Scurrent) 

  Scurrent = Si 

  if cost(Si) <= cost(Sbest) 

   Sbest = Si 

  end 

 else if exp((cost(Scurrent) – cost(Si)) / Tcurrent) > rand(0, 1) 

  Scurrent = Si 

 end 

 ++i 

end 

return Sbest 

Parameters: Initial temperature (T0) and cooling 
schedule.

Implementation details. The following cooling sched‑
ule is used:

Tn =T0α
n.

Neighbour solution is created using the Stochastic 
2-opt algorithm [6], which picks two random indices c1 
and c2 in such a way that c2 > c1 and c2 – c1 > 1, and then 
reverses the city order in the tour in [c1; c2] interval.

TABU SEARCH ALGORITHM
Description. This algorithm [7]–[9] can be described 

as a sequence of the following steps:
1. Generate a random tour.
2. Create a set of candidate tours that do not have any 

of the features on the tabu list.
3. Pick the shortest tour.
4. Add features of a chosen tour to tabu list. Trim 

the list so that it will contain no more than the specified 
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number of entries. Go back to Step 2, and repeat until the 
stopping criteria are met.

The key to this approach is to prevent the search 
procedure from repeatedly checking the same areas of a 
search space.

Pseudocode:
Input: numberOfCities, timemax, tabuListSizemax (NT), numberOfCandidates (NC) 

Output: Sbest 

 

Scurrent = createRandomTour(numberOfCities) 

Sbest = Scurrent 

tabuList = createEmptyList(tabuListSizemax) 

timestart = currentTime() 

while currentTime() – timestart < timemax 

 candidateList = [] 

 for j = 1 to numberOfCandidates 

  candidate = generateNeighborSolution(Scurrent, tabuList); 

  candidateList.add(candidate) 

 end 

 bestCandidate = findBestCandidate(candidateList) 

 if cost(bestCandidate) < cost(Scurrent) 

  Scurrent = bestCandidate 

  if cost(bestCandidate) < cost(Sbest) 

   Sbest = bestCandidate 

  end 

  tabuList.add(features(bestCandidate)) 

  while size(tabuList) > tabuListSizemax 

   removeLastEntry(tabuList) 

  end 

 end 

end 

return Sbest 

Parameters. Maximum size of tabu list (NT) and the 
number of candidates generated in Step 2 (NC).

Implementation details. Candidate tours in Step 2 
are generated using Stochastic 2-opt algorithm, as before.

Tabu features are the edges between the cities i and j. 
On Step 4, edges (from the tour which is modified by Sto-
chastic 2-opt procedure) between cities c1 – 1 and c1, and 
between c2 – 1 and c2 are added to the tabu list.

ANT COLONY SYSTEM ALGORITHM
Description. This algorithm [10], [11] is initialised in 

the same way as before. Then the following actions are 
performed during each iteration:

1. For each ant:
1.1. Perform a stepwise construction of a candidate 

tour.
1.2. Update the pheromone trail of the candidate tour.
1.3. Compare the length of the candidate tour with the 

best solution. Update the best solution if a shorter tour is 
found.

2. Update the pheromone trail of the best tour.
The key to this algorithm is to exploit both history 

(information about explored tours) and heuristic informa‑
tion (coefficient inversely proportional to edge length).

Pseudocode:

Input: numberOfCities, timemax, numberOfAnts (Nα), decayFactor (ρ), 

heuristicCoef (β), historyCoef (α), localCoef (σ), greedinessFactor (q0) 

Output: Sbest 

 

Sbest = createRandomTour(numberOfCities) 

initialPheromone = 1.0 / (numberOfCities * cost(Sbest))  

pheromone = initialisePheromoneMatrix(initialPheromone) 

timestart = currentTime() 

while currentTime() – timestart < timemax 

 for i = 1 to numberOfAnts 

candidate = constructStepwise(pheromone, numberOfCities, 

historyCoef, heuristicCoef, greedinessFactor) 

  if cost(candidate) < cost(Sbest) 

   Sbest = candidate 

  end 

localUpdatePheromone(pheromone, candidate, localCoef, 

initialPheromone) 

end 

globalUpdatePheromone(pheromone, Sbest, decayFactor) 

end 

return Sbest 

Parameters:
Number of ants (Nα)
History coefficient (α)
Heuristic coefficient (β)
Local pheromone coefficient (σ)
Decay factor (ρ)
Greediness factor (q0)
Implementation details. The greediness factor deter‑

mines when to use the probabilistic Roulette Wheel Selec-
tion method and when to greedily choose the tour with 
highest  value (τi, j represents the pheromone for 

the edge (i, j); , where d(i, j) is the distance 

between cities i and j). When Roulette Wheel Selection is 
used, the probability of picking a candidate is proportion‑
ate to 

, 

where c is the number of cities.
A local pheromone trail update (for each ant) is per‑

formed according to the following expression:
, 

where  is the initial pheromone value.
At the end of each iteration, pheromone trail is updat‑

ed and decayed according to the best solution found so 
far, as follows:

, 

where C(S) is the length of the best tour.

EXPERIMENT
The performances of the described algorithms were 

compared using four TSP instances with the known opti‑
mal solutions from TSPLIB, accessible at http://comopt.
ifi.uni‑heidelberg.de/software/TSPLIB95/. On the spe‑
cific problem instance, each algorithm was run for the 
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same fixed amount of time. 50 trials were performed for 
each problem and algorithm.

Results are presented in Table 1.
Table 1

Experiment results

TSP instance

eil51 eil101 kroB150 kroA200

optimal tour length 426 629 26130 29368

number of cities 51 101 150 200

time limit, s 1 5 10 15

A
lg

or
it

hm

S
A

to
ur

 le
ng

th

avg
444,26 

(+4,29%)
674,38 

(+7,21%)
27976,58 
(+7,07%)

32094,96 
(+9,29%)

min
430 

(+0,94%)
650

(+3,34%)
26972

(+3,22%)
30381 

(+3,45%)

max
463 

(+8,69%)
704

(+11,92%)
29409

(+12,55%)
33722 

(+14,83%)

average number of 
iterations

89475,26 268549,18 352318,3 408675,26

T
S

to
ur

 le
ng

th

avg
457,02 

(+7,28%)
694,64 

(+10,44%)
29667,76 

(+13,54%)
35990,9

(+22,55%)

min
439 

(+3,05%)
671

(+6,68%)
28201

(+7,93%)
33969 

(+15,67%)

max
492 

(+15,49%)
730

(+16,06%)
31209

(+19,44%)
37618 

(+28,09%)

average number of 
iterations

267,06 707,94 949,28 1062,8

A
C

S

to
ur

 le
ng

th

avg
450,12 

(+5,66%)
698,5 

(+11,05%)
29486,66 

(+12,85%)
34428,7 

(+17,23%)

min
430 

(+0,94%)
675

(+7,31%)
27627

(+5,73%)
31807 

(+8,3%)

max
470 

(+10,33%)
732

(+16,38%)
31136

(+19,16%)
37812 

(+28,75%)

average number of 
iterations

46,2 28,22 32,78 40,56

Parameters used by each algorithm for the certain 
problem are given in Table 2.

Table 2
Parameters of the algorithms

Algo-
rithm

Parame-
ter

TSP instance

eil51 eil101 kroB150 kroA200

SA
T0 100000 1000000

α 0,99975 0,9999 0,99995

TS
NT 15

NC 50

ACS

Nα 10 20 15 10

α 1,0

β 2,5

σ 0,1

ρ 0,1

q0 0,9

The parameters of the algorithms were chosen accord‑
ing to [4], [5], [7]–[11]. The number of ants in ACS were 
adjusted in such a way that enough iterations (>20) were 
performed on each trial to show the effect of exploiting 
search history. In SA, initial temperature T0 and α coef‑
ficient were tuned so that on each trial, the system com‑
pletely cooled down during ~75% of iterations.

The optimization process for eil51 TSP instance was 
visualized. Figure 1 shows the relationship between ∆ and 
the iteration number. ∆ is the absolute difference between 
the tour length on the current iteration of SA algorithm 
and the optimal tour length for this problem.
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Fig. 1. Simulated Annealing optimization process (eil51)

For TS, the relationship between ∆ and the iteration 
number is shown in Figure 2. Here, ∆ is the difference be‑
tween the best candidate tour length (there are NC candi‑
dates on each iteration) on the current iteration and the 
optimal tour length for this problem.

Fig. 2. Tabu Search optimization process (eil51)

Figure 3 shows the relationship between ∆ and the it‑
eration number for ACS. ∆ is the difference between the 
best (of Nα ants) tour length on the current iteration and 
the optimal one.

Fig. 3. Ant Colony System optimization process (eil51)

Analysis of results. Table 1 shows that all the de‑
scribed approaches were able to obtain tours that are close 
to the optimal one. For instances with 51 and 101 cities, 
found tours are 5–10% longer than the optimal tour (Fig. 
4, 5, 6). Tours found for problems with 150 and 200 cities 
are 10–25% longer than the optimal tour. Experiment re‑

sults also show that Simulated Annealing produced the 
best results on all the TSP instances. Ant Colony System 
algorithm found better tours than Tabu Search, in 3 out 
of 4 problem instances. The quality of Tabu Search solu‑
tions significantly degraded with increase in the number 
of cities.

Fig. 4. Optimal tour in eil51

Fig. 5. Tour in eil51, which is 5.16% longer than the optimal 
tour

Fig. 6. Tour in eil51, which is 9.86% longer than the optimal 
tour

CONCLUSIONS
In this paper, Simulated Annealing, Tabu Search and 

Ant Colony System algorithms were described in the con‑
text of solving the Travelling Salesman Problem.

The performances of these approaches on four TSP in‑
stances with known optimal solutions were experimental‑
ly compared. Particularly, the length of a tour obtained by 
each algorithm in the same amount of time was compared.
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This experimental study showed that the Simulated 
Annealing algorithm produced the best solutions to all 
the problem instances. The solutions obtained by the Ant 
Colony System were slightly worse. Tours found by Tabu 
Search were the longest. With the increase of number of 
cities, the absolute difference between the length of the 
found tour and the optimal one grew considerably slower 
for Simulated Annealing, slightly faster for Ant Colony 
System, and the fastest for Tabu Search.

These results give grounds to believe that Tabu Search 
will scale worse to larger problem instances than Simu‑
lated Annealing or Ant Colony System. It should also be 
noted that although Simulated Annealing performed bet‑
ter than the other algorithms, adjusting its parameters to 
the specific problem size and time limit is more sophisti‑
cated than for other approaches.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ВЫЧИСЛЕНИЯ  
СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ВЫБОРА  

МЕТОДОМ АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ
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При осуществлении выбора по методу 
трёхуровневой иерархий на её ниж‑

нем уровне лицом, принимающим решение 
(ЛПР), формируется n матриц попарных 
сравнений альтернатив A1, А2, …Aj, …An раз‑

мерности m*m по каждому из n критериев среднего 
(2‑ого) уровня иерархии. На этом уровне ЛПР фор‑
мирует одну матрицу размерности n*n, отображаю‑
щую совокупность его предпочтений на множестве из 
n критериев. Результаты попарных сравнений оцени‑
ваются по шкале Вебера так, что образуются матрицы, 
обладающие свойством симметричности. Процеду‑
ра иерархического выбора предполагает вычисление 
собственных векторов х  и ( 1, )ix i n=  для всех полу‑
ченных матриц, а также максимальных собственных 
чисел maxλ  и ( 1, )i i nλ =  этих матриц. При этом долж‑
ны соблюдаться соотношения:

max ;Ax xλ= 1 1 1 1;... ;...i i i i n n n nA x x A x x A x xλ λ λ= = =  (1)

В случае, если max nλ =  и ( 1, )i m i nλ = = , то все ма‑
трицы A и Ai абсолютно согласованы по транзитивно‑
сти предпочтений и можно вычислить вектор глобаль‑
ных приоритетов z :

1 2
, .......

n

T T T T
z x x x x

   
   = ×
     

          (2)

Выполнив операцию max 1 2max( , ,... ,... )i nz z z z z=  вы‑
бирают j‑ую альтернативу, наилучшим образом удов‑
летворяющую ЛПР по совокупности его предпочте‑
ний.

Результатам выбора по (2) можно доверять, если 
все собственные векторы вычислены принципиально 
точно, например, по методу А. М. Данилевского [2]. 
Однако, представляет практический интерес возмож‑
ность использования более простых, но приближен‑
ных алгоритмов вычисления собственных векторов 
матриц. Известны следующие приближенные методы 
вычисления компонента kx  собственного вектора x  
для матрицы A = [ ]kia  [1]:

1. Суммировать элементы каждой строки и нор‑
мализовать делением каждой суммы на сумму всех 
элементов; сумма полученных результатов равна еди‑
нице:

 

,

n

kj
j 1

k n n

ij
i 1 j 1

a

a

x =

= =

=
∑

∑∑
 k= 1, 2,…n                   (3)

2. Суммировать элементы каждого столбца и полу‑
чить обратные величины этих сумм. Нормализовать 
их так, чтобы их сумма равнялась единице, разделить 
каждую обратную величину на сумму обратных вели‑
чин:

1 1

1

1 ,
1k

n n

nik
i j

ij
i

a
a

x

= =

=

=

∑ ∑
∑

 k = 1, 2,…n           (4)

3. Разделить элементы каждого столбца на сумму 
элементов этого столбца (т. е. нормализовать столбец), 
затем сложить элементы каждой полученной строки 
и разделить эту сумму на число элементов строки. Это 
процесс усреднения по нормализованным столбцам:

1

1

1 1
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ij
j

n
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x
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=

= ∑
∑

 k = 1, 2,…n                      (5)

4. Умножить n элементов каждой строки и извлечь 
корень n‑ой степени. Нормализовать полученные чис‑
ла:

 
1

1 1

,

n

n kj
j

k nn

n ij
i j

a

a

x −

= =

=
∏

∑ ∏
 k = 1, 2,…n                     (6)

Если исключить влияние на точность определения 
вектора глобальных приоритетов фактора, обуслов‑
ленного степенью согласованности матриц A и Ai, то 
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единственным источником погрешностей z z z∆ = −  
вычисления вектора z  станут ошибки вычисления 
собственных векторов x  и ( )1,ix i n=  по формулам 
(3)–(6).

Очевидно, рассматриваемая задача не может быть 
решена в общем виде и требуется применить компью‑
терное моделирование. Особый интерес представ‑
ляет случай слабо различимых альтернатив, когда 

1j jz z +≈ .
Для проведения численных расчетов следует 

решить вопрос о достаточной размерности матриц 
A и Ai, участвующих в процедуре выбора, и обеспе‑
чить абсолютную согласованность. Последнее усло‑
вие можно выполнить, если на этапе формирования 
обратно симметричной матрицы A= [ ]kia  руковод‑
ствоваться требованием транзитивности предпочте‑
ний:

ij jk ika a a⋅ =                                (7)
т.е. по субъективным соображениям назначать по 
шкале «1–9» элементы aij и aik, но величину aik опре‑
делять расчетным путем по (7). Как показано в [1], 
для такой матрицы [aij] оценка согласованности 
ОС=0%.

По соображениям удобства демонстрации полу‑
ченных данных для численного моделирования вы‑
браны n=6 и m=5. Можно надеяться, что использо‑
ванные для моделирования матрицы A и Ai ( 1,5i = ) 
средней размерности не ограничивает общности по‑
лученных результатов.

Результаты численного анализа приведены ниже:

Эксперимент 1. Оценки согласованности: 
ОС≈ 40%, ОС≈ 40% ( 1,5i = )

Метод расчета 

x Вектор глобальных приоритетов z

По формуле (3) z =(0,615; 0,174; 0,175; 0,166; 0,156; 0,165)

По формуле (4) z =(0,159; 0,159; 0,168; 0,179; 0,167; 0,168)

По формуле (5) z =(0,166; 0,171; 0,170; 0,167; 0,159; 0,166)

По формуле (6) z =(0,164; 0,167; 0,170; 0,170; 0,163; 0,167)

По формуле 
Данилевского z =(0,162; 0,171, 0,177, 0,171; 0,157; 0,162)

Эксперимент 2. Матрицы A и Ai сверх транзитивны 
(ОС≈  0%)

Расчеты по 
формулам (3)–
(6) и методу 
Данилевского

z =(0,164; 0,167; 0,170; 0,171; 0,163; 0,167)

Выводы:
1. При осуществлении процедуры выбора на рассо‑

гласованных матрицах расчеты по (3)–(6) могут при‑
водить к различным результатам выбора. Особенно 
это существенно в случае слабо различимых альтерна‑
тив, когда 1j jz z +≈ .

2. Результаты расчетов по (3)–(6) и методу Дани‑
левского практически совпадают в случае использова‑
ния сверх транзитивных матриц A и Ai. Это означает, 
что даже самый простой способ вычисления по (3) 
обеспечивает достоверный выбор.
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MATHEMATICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER  
IN MEMBRANE DISTILLATION PROCESS

Summary. The paper presents the mathematical model of the process contact membrane distillation. The pro-
posed simplified mathematical model of СMD, which takes into account the change in the temperature of the solu-
tion and the distillate channel along the membrane and the membrane module height. As well as describing the 
change in temperature of steam flow in the pores of the membrane. An algorithm for calculating mathematical model 
of contact membrane distillation.
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INTRODUCTION

As a result of active commercial activity in Ukraine 
sharply reduced the quality of drinking water. Non‑

point sources, unfortunately, cannot always be considered 
as promising for solving the supply of water. As deterio‑
rating groundwater quality. In recent years in the world 
practice widely adopting the technology of desalination 
of high salinity. In modern conditions the greatest use 
of received methods of water purification filters in the 
innovation. From an environmental point of view this 
technology has several disadvantages in comparison with 
membrane methods. This is caused, primarily, by dump‑
ing large quantities of contaminated water, the weight of 
which is 3–4 times higher than the mass of salts removed 
from the water, which is desalinated.

OBJECTIVE OF WORK
The introduction of membrane technology is accom‑

panied by a number of problems arising in the first place, 
reliability and working resource of the membrane equip‑
ment. The installation process contact membrane distilla‑
tion (CMD) requires the creation of process control sys‑
tem. The aim of the study was to develop a mathematical 
model of the process of contact membrane distillation.

METHODS
Installation of membrane distillation the membrane 

module includes, as a core element, the solution heater 
and the chiller, pumps.

In the process of membrane distillation of the heated 
mixture is separated (aqueous solution) comes into con‑
tact with one side of the hydrophobic membrane. The 
hydrophobic nature of the membrane prevents the pen‑
etration of water into the pores. Driving force СMD is 
the difference of partial pressures of solvent vapor in the 
air above menscase fluid on opposite sides of the mem‑
brane pores. The partial pressure in turn depends on the 
temperature of the relevant flow and component compo‑
sition of the solution. The temperature of solutions in the 
membrane layer differs from the bulk due to heat trans‑
fer through the membrane. This phenomenon is called 
temperature polarization [1]. Temperature polarization 
has a negative impact on the performance of the CMD 
process due to the reduction of the temperature of the 
solution (saturated vapor pressure) on the evaporation 
surface and its increase on the condensation surface. It is 
therefore necessary to consider a temperature field in the 
channels of the solution and distillate. Depending on the 
number of factors moving of the substance through the 
membrane is carried out primarily by the following trans‑
fer mechanisms: a free molecule Knudsen diffusion molec‑
ular normal diffusion and viscous mass flow. Depending 
on the change of pore diameter, characteristics of the mi‑
crostructure, the thickness of the membrane changes the 
contribution of each mechanism.

Due to the braking action of the solid skeleton of the 
membrane diffusion of the coefficients in these cases, are 
significantly lower values for unlimited volume of fluid. 
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Polymeric membranes used in membrane distillation are 
heterogeneous systems consisting of two phases — a poly‑
mer matrix and aggregate pores. The pores are character‑
ized by heterogeneity of shape, size, orientation in space. 
Through the work time of the membrane its parameters 
change. Concentration polarization and salt formation on 
the membrane surface are one of the major problems in 
desalination of the mineralized natural water or seawa‑
ter, the concentration polarization consists in increasing 
the concentration of solute substance at the membrane 
surface that contacts with the solution is processed. Con‑
sequently, the concentration polarization has an impact 
to the productivity of the separation process. Due to the 
preferential migration through the membrane of the sol‑
vent, the solute concentration at the surface increases, 
that is leading to a number of undesirable consequences. 
The driving force is reduced and performance decreases. 
With the obtaining the limit of solubility or the formation 
of a gel on the membrane surface sediments occur, which 
significantly reduces the partial pressure of the solvent 
from the giving side of the membrane and this causes a 
decrease in productivity, which is usually so substantial, 
the higher the initial permeability of the membrane. High 
concentration leads to partial or total destruction of the 
active layer of the membrane, pollution and poisoning, 
that is hydrophilic‑hydrophobic violation of the balance 
of the surface layer of the membrane and changing its po‑
rosity. The above factors lead to significant deterioration 
of the membranes up to the complete loss of their semi‑
permeable properties. The process is shown figure:

Fig. 1. The scheme of the elementary volume in the membrane 
module: S — solution, D — distillate

Already the mere appearance of the lateral extent of the 
membrane module, as an object of management, as well as 
the thermal polarization of the leads, essentially, to the 
need to consider it as a system with distributed parame‑
ters, only in some special cases in practice constructed 
with an acceptable rate to the system with lumped param‑
eters. Such simplification of the membrane module while 
raising the accuracy requirements and the conformity of 
mathematical model of the real object becomes impossible. 

The task of managing the process membrane distillation 
cannot be resolved at the appropriate level without regard 
to the quality of the specifics of the membrane module, as 
an object with distributed parameters. The mathematical 
model of heat — mass transfer in the process of contact 
membrane distillation [2], which includes the equations of 
continuity, motion, concentration (salt solution) and heat‑
mass transfer to the solution and the distillate. The trans‑
fer mechanism of the steam flow through the membrane is 
accounted for in the system of equations of hydrodynamics 
and heat‑mass transfer for flow of vapor in the membrane.

RESULTS
The implementation of the calculation of this math‑

ematical model requires a lot of time, which makes its 
application in control system is not very real. Therefore, 
a simplified mathematical model of the process CMD, 
which takes into account the temperature change of the 
solution and distillate channels along the membranes and 
the height of the membrane module. As well as describes 
the temperature change of the steam flow in the pores 
of the membrane. The feature of mathematical models is 
that the mathematical model of the process CMD takes 
into account the processes occurring in the membrane, 
namely, the dynamics of the temperature distribution of 
steam in the pores of the membrane, which has the form. 
The identification problem is formulated as a problem of 
minimization of the residual functional, which looks like 
this:

2

2M

T T T
kV k

t y y
γ α∂ ∂ ∂

+ =
∂ ∂ ∂

;                    (1)

γ — volumetric coefficient of porosity of the mem‑
brane; 

k — the surface porosity of the membrane; 

Mα  — the diffusivity of vapor, 2 /m s ;
V — the velocity of vapor in the pores of the mem‑

brane, 2 /m s .
For the elementary volume of the solution (Fig. 1) 

taking into account the convection and thermal conduc‑
tivity in the transverse direction of the channels is com‑
posed of equations of dynamics:

2

2
s s s s

s s sU V a
t x y y

θ θ θ θ∂ ∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂ ∂
,               (2)

qs — the temperature of the solution, К; 
Us, Vs — accordingly, the speed of the solution in longi‑

tudinal and transverse directions, m/s;
as — the thermal diffusivity of the solution, m2/s.
Taking into account heat transfer across the mem‑

brane boundary conditions on the membrane surface from 
the hot solution can be written:
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αs — the coefficient of heat transfer from the hot solu‑
tion to the surface of the membrane, W/(m2 K);

ls — the conductivity of the solution, W/(m K);
q1 — the surface temperature of the membrane from 

the solution, К; 
lS — the height of the solution channel, m.
By analogy with equation (1) taking into account the 

distribution of the distillate temperature along the chan‑
nel and at the channel height of the membrane amounted 
to the dynamic equation:

2
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qs — the temperature of the distillate, K; 
q2 — the temperature of the membrane surface by the 

distillate, K; 
UD, VD — accordingly, the velocity of distillate in the 

longitudinal and transverse directions, m/s; 
aD — the thermal diffusivity of the distillate, m2/s; 
d — the thickness of the membrane, m.
Provided that the outer walls of the channels of sol‑

vent and distillate insulated debating for impermeable 
boundaries, the boundary conditions on the membrane 
surface:

0

0,   0
s D

S S

y y l l
y y δ

θ θ

= = + +

∂ ∂
= =
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,                     (6)

The process of membrane distillation is accompanied 
by phase transition and is determined by the heat trans‑
fer and mass transfer in a membrane system. Heat trans‑
fer through the membrane occurs in two ways: thermal 
conductivity through the polymer structure and steamair 
mixture in the pores of the membrane [3]; the integral 
mass flow of solvent vapor. Thus, for the total heat flux 
through the membrane can be written:

 ( ) ( )1
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The calculation algorithm of mathematical model of 
the contact membrane distillation. The calculation has 
three phases, between which change the equations of 
calculation as changing the physical structure of instal‑
lation: the area of flow of hot fluid; the diaphragm; the 
region of the cooling flow.

Limits switch program define the limiting conditions, 
when you go through them there is a change of payment 
in accordance with the nature of the apparatus which is 
responsible for the equation to describe this field.

The system of equations was solved numerical lay‑
er‑by‑layer method. The procedure for calculating the 
equations like this:

1. The temperature distribution of the solvent and the 
distillate to the input section specified. Taking into ac‑
count the heat transfer through the membrane find the 
temperature at its surfaces q1, q2.

2. Was solving the system of equations (2), (1), (4) 
with different boundary conditions were the temperature 
distribution qs, Т, qD on the next layer.

Table
Initial data for calculation  
of the mathematical model

Option
Symbol 
parame-

ter

Unit of 
measure

The 
value

Module length l m 0,5

Channel width d m 0,3

The height of the channel h m 0,08

The time of observation tf c 45

Step time discretization dt c 0,01

The feed rate of solution Us m/c 0,1

The feed rate of the distil‑
late

UD m/c 0,1

The initial concentration of 
the solution

BS0 kg/kg 0,1

The density of the solution 
at the inlet in MM

PS0 kg/m3 1114

The dynamic viscosity of 
the fluid

μS Pa*с 1,7∙10–3

The conductivity of the 
solution

lS W/m*K 0,528

The thermal conductivity of 
the distillate

lD W/m*K 0,5995

The porosity of the mem‑
brane

ε ‑ 0,8

The obtained temperature distribution along the 
height of the membrane module.

The graph shows the distribution of temperature field 
along the height of the membrane module at different 
distances from the entrance (Fig. 2) when the membrane 
layer from the hot solution there is a decrease in the tem‑
perature and cold side temperature rise, i. e. temperature 
polarization. The character of change of steam tempera‑
ture in the membrane is different from linear.
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Fig. 2. The temperature distribution along the height  
of the membrane module:

1‑х=0.005m, 2‑х=0.03m, 3‑х=0.055m, 4‑х=0.08m, 5‑х=0.105m, 
6‑х=0.13m, 7‑х=0.155 m, 8‑х=0.18 m, 9‑х=0.205 m.

Fig. 3. Transient response by the channel “the flow speed of 
the solution inlet, the solution temperature at the outlet of the 

membrane module”

Also obtained transient response by the channel “the 
flow speed of the solution inlet, the solution temperature 
at the outlet of the membrane module” (Fig. 3).

CONCLUSIONS
The mathematical model of membrane distillation 

process, which takes into account the temperature dis‑
tribution of steam in the membrane and the presence of 
temperature polarization. Reducing the influence of the 
temperature polarization is also greater feed rate of solu‑
tion at inlet to the membrane module.
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Постановка проблеми. Сільськогосподарська га‑
лузь регіонів Причорноморського економічного 

району України динамічно розвиваючись, зміцнює 
свої позиції на зовнішньому і внутрішньому ринках. 
Вигідне географічне положення, наявність зрошу‑
ваних земель та переробної інфраструктури, м’який 
клімат і довгий вегетаційний період вказують на ве‑
ликі можливості для подальшого розвитку аграр‑
ного сектору економіки. Накопичений теоретичний 
і практичний досвід, глибокі теоретичні дослідження 
таких видатних вчених як: М. В. Зубець, П. Т. Саблук, 
В. П. Ситник, Н. Й. Малік, Л. О. Мармуль, Н. С. Тан‑
клевська та ін. дають підстави вважати, що Південні 
регіони можуть стати домінуючими у підвищенні рів‑
ня продовольчої безпеки країни. Для досягнення цієї 
мети необхідно додатково проводити наукові дослі‑
дження чинників, які активно впливають на поліп‑

шення інвестиційної привабливості сільських терито‑
рій, інтенсифікацію аграрного виробництва.

Ціль наукової праці полягає в аналізі стану еко‑
номічного розвитку сільського господарства регіонів 
Причорномор’я та визначенні шляхів його подальшо‑
го розвитку.

Виклад основного матеріалу. Агропромисловий 
комплекс — один з найважливіших і найбільших сек‑
торів економіки України. Від рівня його розвитку за‑
лежить стан економіки і продовольча безпека держа‑
ви, якість життя населення країни. АПК України дає 
95% продовольчих ресурсів, за рахунок його продукції 
формується понад 2/3 фонду споживання. Продукція 
агропромислового комплексу в експортному потенці‑
алу країни становить 26,0–28,0%, у тому числі, сіль‑
ського господарства 14,0–16,0%, харчової і переробної 
промисловості 12,0–14,0%.
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Велике значення у розвитку агропромислового 
комплексу України відіграє Причорноморський еко‑
номічний район, розташований на півдні України, 
до якого входить АР Крим, Миколаївська, Одеська 
та Херсонська області. Загальна площа економічно‑
го району складає 113,4 тис. км2, населення — понад 
7 000 000 осіб [1]. Вигідне географічне положення 
Причорномор’я, перетин державних і міжнародних 
морських шляхів Азово‑Чорноморського басейну, 
ґрунтові і кліматичні особливості позитивно позна‑
чаються на розвитку сільського господарства. На цей 
економічний район припадає 15,0–20,0% валового 
збору зерна, 22,0–23,0% соняшнику, близько 25,0% 
овочів, що виробляються в цілому в Україні. І хоча 
частка у загальнодержавному виробництві зерна та 
основних видів продукції тваринництва дещо знизи‑
лася за останні роки, збільшення обсягів виробництва 
овочевих та плодоягідних культур значно підвищило 
рівень рентабельності аграрних підприємств по відно‑
шенню до 2000–2005 рр., що свідчить про зростання їх 
конкурентоспроможності (табл. 1).

Таблиця 1
Рівень рентабельності виробництва аграрної про-

дукції у сільськогосподарських підприємствах При-
чорноморського економічного району (%)

Роки 2000 2005 2013

Україна ‑1,0 6,8 11,2

Автономна Республіка Крим 1,6 1,0 12,2

Миколаївська ‑7,0 7,6 20,8

Одеська 5,2 6,4 12,7

Херсонська ‑12,9 6,3 16,2

* Складено за даними Статистичного збірника України, 2014 р.

Як видно з таблиці, у всіх областях та Автоном‑
ній Республіці Крим, рівень рентабельності вироб‑
ництва аграрної продукції значно зріс у порівнянні 
з 2000 роком, що характеризує стабільність розвитку 
сільськогосподарської галузі. До того ж, підвищення 
закупівельних цін на основні види вирощеної про‑
дукції збільшує обсяги грошових надходжень до гос‑
подарств, що робить їх більш платоспроможними та 
інвестиційно‑привабливими.

Розвиваючи галузь рослинництва, регіони При‑
чорномор’я значно скоротили поголів’я худоби. Всьо‑
го за період з 2000 року по 2013 рік поголів’я великої 
рогатої худоби скоротилося на 49,5%, свиней на 33,0%. 
Також змінився розподіл поголів’я за категоріями гос‑
подарств. Якщо у 1990 році в сільськогосподарських 
підприємствах було зосереджено 90% поголів’я ВРХ, 
84% поголів’я свиней та 89% овець і кіз, то в 2013 р. 
87% поголів’я ВРХ, 67% свиней та 71% овець та кіз 
утримувалося у господарствах населення, що унемож‑

ливлює зростання інноваційних технологій та збіль‑
шення обсягів продукції тваринництва, які б повністю 
задовольняли потреби населення.

Сільськогосподарські підприємства, фермерські та 
особисті господарства, конкуруючи між собою, визна‑
чають структуру та спеціалізацію виробництва. Так, 
великі господарства, як правило, вирощують зернові 
культури, сою, соняшник, ріпак; фермерські та осо‑
бисті господарства, крім виробництва вищезазначе‑
них культур, спеціалізуються на вирощувані овочів, 
фруктів, винограду та продукції тваринництва. Рівень 
виробництва фермерськими та особистими селян‑
ськими господарствами складає біля 2/3 від загаль‑
ного по Причорноморському економічному районі. 
На сьогоднішній день ці господарства, виробляючи 
значний обсяг продукції і сировини для перероб‑
ної та харчової галузей, визначають рівень сталості 
розвитку сільськогосподарського виробництва. Не 
зменшуючи ролі великих сільськогосподарських під‑
приємств у розвитку аграрної сфери виробництва, 
впевнено можна сказати, що виробничий потенціал 
фермерських та особистих селянських господарств 
ще не вичерпано і при створенні умов для подальшого 
їх розвитку ці господарства можуть вносити значний 
вклад у покращення продовольчої безпеки як регіонів 
півдня України так і всієї країни. Крім того, ці госпо‑
дарства слід розглядати як один з резервів зменшення 
в сільській місцевості безробіття, так як вирощування 
овочів, фруктів і ягід, а також виробництво продукції 
тваринництва трудоємке і потребує застосування руч‑
ної праці.

Аграрні виробничо‑підприємницькі структури реа‑
лізують власну продукцію через такі канали: перероб‑
ним підприємствам; населенню в рахунок оплати пра‑
ці (включаючи реалізацію через систему громадського 
харчування); пайовикам в рахунок орендної плати за 
землю та майнових паїв; на ринку через власні магази‑
ни, палатки; через біржі, аукціони; за іншими канала‑
ми (продукція продана безпосередньо підприємствам 
торгівлі та громадського харчування, а також санато‑
ріям, дитячим садкам, школам, лікарням, будинкам 
відпочинку, закритим закладам; іншим підприємствам 
та організаціям; комерційним структурам, зарубіжним 
країнам). І хоча у сільському господарстві Причорно‑
мор’я намітилася стійкість у нарощуванні обсягів ви‑
робництва аграрної продукції та її реалізації, рівень 
споживання основних видів продуктів харчування на 
душу населення залишається низьким і не відповідає 
науково‑установленим нормам. Особливо в недостат‑
ніх обсягах споживається продукція тваринництва, 
овочі, фрукти, картопля і хліб. До основних чинників, 
які стримують виробництво сільськогосподарської 
продукції, автор відносить високий рівень зношеності 
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та низькі темпи оновлення основних засобів вироб‑
ництва; низький рівень використання потенціалу зе‑
мельних ресурсів; недостатню розвиненість ринкової 
інфраструктури у сільській місцевості; незадовільні 
обсяги внутрішнього і зовнішнього інвестування ви‑
робництва та ін. На сьогоднішній день, рівень забезпе‑
чення аграрних підприємств тракторами, комбайнами, 
автомобілями та іншою технікою становить 45–50% 
потреби, що призводить до несвоєчасного виконання 
виробничих процесів, недотримання обсягів заплано‑
ваного врожаю, збільшення собівартості та зниження 
конкурентоспроможності продукції, що реалізується.

Значно впливає на покращення інвестиційної 
привабливості та підвищення рівня конкурентоспро‑
можності аграрних підприємств якість орної землі. 
Тому регіональним органам влади потрібно посили‑
ти контроль за використанням товаровиробниками 
орної землі, звернути увагу керівників і спеціаліс‑
тів виробничих структур на необхідність внесення 
у ґрунт компостів, якщо не вистачає у господарствах 
гною та інших природних органічних добрив. Осо‑
бливо це стосується зрошуваних угідь. Багатовіковий 
досвід свідчить, що зрошення є вирішальною умовою 
стабільного і гарантованого виробництва аграрної 
продукції у багатьох країнах світу, де є зони недостат‑
нього та нестійкого зволоження ґрунтів. Наприклад, 
у США зрошується 15% всієї ріллі, з якої отримують 
близько 40% продукції від загального валового збору 
по країні [2]. Зрошення земель є головною умовою 
інтенсифікації сільського господарства і в регіонах 
Причорномор’я. Від ефективності їх використання 
залежить ситуація в країні. Тільки в Херсонській об‑
ласті у 90‑х роках минулого століття площа зрошува‑
них угідь становила 425,6 тис. га і дозволила отримати 
понад 46% валової продукції рослинництва. На жаль, 
руйнація зрошувальної мережі у кінці 1990 і початку 
2000 рр. призвела до різкого скорочення зрошуваних 
земель. Так, у 2001 році налічувалось у регіоні всьо‑
го 116 тис. поливної площі, що зменшило, майже у 2 
рази, збір зернових і кормових культур та сприяло 
різкому скороченню поголів’я худоби у сільсько‑
господарських підприємствах. У тільки завдяки при‑
йняттю регіональної Програми розвитку зрошення 
та поліпшення екологічного стану сільськогосподар‑
ських угідь і сільських населених пунктів Херсон‑
ської області на період до 2015 року вдалось зупинити 
процес зменшення обсягів зрошення і перейти до по‑
ступового відновлення площ поливу. На Херсонщині 
з 2014 року діє проект USAID «Вода для агросектора» 
згідно з яким площа поливу в області вже в 2016 році 
збільшиться на 3 тис. га.

Необхідною умовою подальшого розвитку сіль‑
ського господарства регіонів Причорноморського 

економічного району є зміцнення інноваційного по‑
тенціалу суб’єктів господарської діяльності. Прак‑
тичний досвід господарювання вказує на те, що 
аграрні підприємства, які не приділяють увагу інно‑
ваційній діяльності, морально старіють і вибувають 
із боротьби за споживача [3]. Тому одним з основних 
завдань держави на сучасному етапі трансформацій‑
них перетворень є поліпшення економічного стану 
суб’єктів аграрного виробництва шляхом оновлення 
виробничої бази інноваційними засобами, активіза‑
ція пошуків нових структурних об’єднань аграрних, 
переробних і збутових підприємств, націлення їх 
виробничої діяльності на спеціалізацію та впрова‑
дження нових методів управління сільським госпо‑
дарством. Держава повинна впроваджувати пільгову 
підтримку підприємств, які здійснюють інноваційну 
діяльність та на конкурсній основі приймають участь 
у реалізації інноваційно‑інвестиційних стратегічних 
проектів.

Науково‑технологічне забезпечення сільсько‑
господарських підприємств та ефективне використан‑
ня виробничих потужностей повинно відбуватись 
шляхом оновлення виробничих фондів і модернізації 
технічних засобів. Це дозволить значно підняти рі‑
вень механізації і автоматизації виробничих процесів 
та знизити рівень ручної праці у сільському господар‑
стві. При цьому, значно зменшаться обсяги паливно‑е‑
нергетичних ресурсів та сировини на виробництво 
одиниці сільськогосподарської продукції, підвищить‑
ся рентабельність агроформувань. Технічні і техно‑
логічні зміни обов’язково призведуть до появи нових 
професій, підвищення кваліфікаційного рівня робіт‑
ників й управлінців. Тому на базі вищих навчальних 
закладів, науково‑дослідних інститутів, дослідних 
станцій та професійно‑технічних коледжів необхідно 
вести підготовку і перепідготовку фахівців, які бра‑
тимуть участь у реалізації державних і регіональних 
програм економічного і соціального розвитку. Без на‑
лежного кадрового забезпечення виконання положень 
тієї чи іншої програми буде нездійсненною мрією.

Сільськогосподарська сфера виробництва повин‑
на постійно перебувати у стані інтенсивного ресур‑
сно‑технологічного оновлення: створення і впрова‑
дження інтенсивних технологій, які б забезпечували 
замкнутий цикл виробництва і впровадження нових 
систем управління ресурсним потенціалом та ін. Стра‑
тегічна спрямованість інноваційної діяльності має 
бути системною і багатовекторною, направленою на 
підвищення конкурентоспроможності аграрної про‑
дукції. Зайнявши ведуче положення в експорті пше‑
ниці, ячменю, кукурудзи та сої на світовому ринку, 
галузь відстає від економічного розвинених країн 
за якістю вирощеної продукції та врожайністю сіль‑
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ськогосподарських культур. Тому якнайшвидше тре‑
ба звернути увагу на поліпшення селекційної роботи, 
зміцнивши кадровий потенціал та впровадивши до‑
даткове фінансування селекційних програм. Впрова‑
дження нових сортів і гібридів сільськогосподарських 
культур, заміна малопродуктивних порід тварин на 
більш продуктивні, впровадження нової техніки і су‑
часних технологій — це ключ до зростання економіки 
сільського господарства, підвищення рівня інвести‑
ційної привабливості аграрного сектору економіки 
регіонів Причорномор’я.

Отже, сільськогосподарська галузь регіонів При‑
чорноморського економічного району, динамічно роз‑
виваючись, зміцнює свої позиції на зовнішньому та 
внутрішньому ринках. Вигідне географічне положен‑
ня, наявність зрошуваних земель та переробної інфра‑
структури надає можливості для подальшого розвит‑
ку аграрного сектору економіки на основі збільшення 
обсягів залучення інвестицій та впровадження іннова‑
ційних технологій.

Збільшення інноваційного потенціалу сільського 
господарства є основою розвитку аграрного сектору 
економіки Причорномор’я. Більш якісна підготовка 
спеціалістів для села, здатних забезпечувати вико‑
нання інноваційно‑інвестиційних програм, створен‑
ня Банку Міжрегіональних інноваційних розробок та 
впровадження сучасних енергозберігаючих техноло‑
гій у виробництво може значно прискорити перехід 
аграрного сектору на інноваційну модель розвитку.

Особисті селянські господарства, не являючись 
антагоністами великих аграрних підприємств, вно‑
сять значний вклад у задоволення потреб населення 
продуктами харчування та зменшення рівня безробіт‑
тя у сільській місцевості. Їх потенційні можливості 
повністю не вичерпані. Розвиток лізингового та інших 
форм кредитування сільського населення, створення 
обслуговуючих та закупівельних кооперативів безпо‑
середньо у селах значно б покращило умови господа‑
рювання особистих селянських господарств, сприя‑
ло б збільшенню обсягів виробництва продукції.
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ТІНІЗАЦІЯ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ТЕНИЗАЦИЯ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

SHADOWING AND COMPETITIVENESS  
OF THE UKRAINE’S NATIONAL ECONOMY

Анотація. Досліджено тінізацію економіки як явище та процес і конкурентоспроможність економіки України. Пока-
зано, що тінізація тісно пов’язана з конкурентоспроможністю національної економіки. Виявлено сучасні ознаки тінізації 
економіки України. Проаналізовано рівень тінізації України, Польщі, Аргентини, Канади.

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкурентоспроможність національної економіки, тіньова економіка, тіні-
зація економіки.

Аннотация. Исследованы тенизация экономики как явления и процесс и конкурентоспособность экономики Укра-
ины. Показано, что тенизация тесно связана с конкурентоспособностью национальной экономики. Выявлены совре-
менные признаки тенизации экономики Украины. Проанализирован уровень тенизации Украины, Польши, Аргентины, 
Канады.
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Abstract. The authors explored the shadowing of economy as a phenomenon and a process in conjunction with competitive-
ness of the national economy. The article shows that the shadowing is tightly linked to competitiveness of the national economy. 
Modern symptoms of the shadowing of the Ukrainian economy have been identified. The authors analyzed shadowing levels in 
Ukraine, Poland, Argentina, Canada.

Key words: competitiveness, competitiveness of the national economy, shadow economy, shadowing of economy.

На початку ХХІ століття конкурентоспроможність 
стає не тільки системним індикатором, а й імпе‑

ративом результативності економічного благополуччя 
країни, що визначає траєкторію її інтеграції у глобаль‑
ний економічний простір. Основна мета кожної дер‑
жави полягає в досягненні високого і постійно зроста‑
ючого рівня життя для своїх громадян. Можливість 
реалізації цієї мети залежить від ефективності таких 
основних складових економічного зростання країни, 
як: стимулювання інтеграції національної економіки 
в світове господарство; трансферт технологій; підви‑
щення кваліфікації національних трудових ресурсів; 
підвищення рівня конкуренції в приймаючій країні; 
підвищення ефективності національного бізнесу, ви‑
сокі соціальні стандарти.

Найбільш авторитетними підходами до виявлення 
рівня конкурентоспроможності країни є рейтингові 
оцінки на основі системних та спеціалізованих ін‑
дексів, які не лише характеризують рівень конкурен‑
тоспроможності країни, а й демонструють ступінь її 
готовності до оновлення конкурентного статусу через 
секторальну реструктуризацію економіки [1, с. 8].

До найбільш авторитетних і цитованих рейтингів 
в Україні відносять такі, що розраховані на основі на‑
ступних індексів: Індекс глобальної конкурентоспро‑
можності Всесвітнього економічного форуму; Індекс 
конкурентоспроможності країн світу Інституту роз‑
витку менеджменту (IMD, Швейцарія); Індекс лег‑
кості ведення бізнесу Світового банку; Індекс еконо‑
мічної свободи The Heritage Foundation у партнерстві 
із The Wall Street Journal (табл. 1).

За підсумками індексу конкурентоспроможності 
країн світу Україна зайняла 60‑е місце із 60, опустив‑
шись порівняно з 2013 роком на 11 позицій; за показ‑
ником індексу легкості ведення бізнесу — 96‑е місце із 
189; за індексом глобальної конкурентоспроможності 
Україна піднялася на 8 позицій зайнявши 76 місце зі 
140 країн світу, а найвищу оцінку в балах (51,45) вона 
отримала в рейтингу 2011 року; за показником еконо‑
мічної свободи — 162‑е місце зі 186 країн, потрапив‑
ши до двадцятки найбільш пригнічених з точки зору 
економічної свободи країн світу поруч із Еквадором, 
Аргентиною, Чадом, Узбекистаном, Іраном і Зімбабве.

Слід відмітити, що лише розуміння методології 
того чи іншого індексу і правильне його прочитання 
дає можливість побачити справжню картину і визна‑
чити сфери можливого практичного застосування 
отриманих результатів. При цьому варто пам’ятати, 
що втрата позицій в рейтингах часто не означає погір‑
шення показників країни — просто інші країни можуть 
поліпшувати свої позиції більш швидкими темпами.

Використання індексів уможливлює як об’єктивну 
оцінку сильних і слабких сторін економічного роз‑
витку країн, визначення пріоритетних реформ, спря‑
мованих на підвищення конкурентоспроможності та 
зростання добробуту нації, так і оцінку потенціалу їх 
економічного зростання в середньо‑ та довгостроковій 
перспективі з урахуванням поточного рівня розвитку 
[1, с. 9].

Тінізація економіки як явище та процес тісно 
пов’язаний із конкурентоспроможністю національної 
економіки і виявляється це: у створенні додаткових 

Таблиця 1
Динаміка позицій України в міжнародних індексах конкурентоспроможності

Інтегровані
міжнародні індекси  

конкуренто-спроможності

Роки

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Індекс конкуренто‑спроможності 
країн світу (IMD)

46/55 54/55 56/57 57/58 57/59 56/59 49/60 60/60

Індекс легкості ведення бізнесу
(The World Bank)

128/
175

139/
178

146/
183

149/
182

152/
183

137/
185

112/
189

96/
189

Індекс глобальної конкуренто‑
спро‑можності (WEF)

73/
131

72/
134

82/
133

89/
139

82/
142

73/
144

84/
148

76/
140

Індекс економічної свободи (The 
Heritage Foundation)

133/
157

152/
183

162/
183

164/
182

163/
183

161/
185

155/
186

162/
186

(Складено авторами за даними: Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook, 2007–2014; World Economic 
Forum, The Global Competitiveness Report, 2007–2014; The World Bank, The Doing Business Report, 2007–2014; The Heritage Foundation у партнер-
стві із The Wall Street Journal, Index of Economic Freedom, 2007–2014)
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робочих місць, насиченні ринку товарами та послуга‑
ми, зменшенні доходу бюджету, втраті конкурентних 
засад ведення підприємницької чи будь‑якої іншої 
діяльності, зменшенні інвестиційної привабливості 
держави, втрата можливості активної участі у глоба‑
лізаційних процесах та ін.

Відомо, що тіньова економіка в Україні є однією 
з найбільших перешкод розвитку конкурентоспро‑
можності країни, зростання соціальних стандартів 
життя населення та інтеграції в європейське співтова‑
риство. З проблемами присутності тіньової економіки 
стикаються майже всі країни світу. В одних її обсяги 
фіксуються на рівні, що не має значного впливу на 
економіку, а в інших — є свідченням існування від‑
творювальної системи тіньових економічних відно‑
син. До другої категорії, на жаль, відноситься Україна, 
обсяги тіньової економіки якої за різними джерелами 
фіксується на рівні 20–50% ВВП (табл. 2) [2].

Таблиця 2
Частка тіньового сектору економіки України,% ВВП [2]

Рік
Оцінка за методикою 
Держслужби статис-

тики України

Монетарний 
метод

Метод збитковості 
підприємств

Метод сукупного 
попиту — сукупної 

пропозиції

Оцінка проф.  
Фрідріха Шнайдера

2005 18,1 25 24 37 48

2006 17,3 24,5 23,5 33,5 47

2007 15,5 26 24 34,5 47

2008 15,1 38 30 35,5 46

2009 16,1 40,5 31 30 46

2010 16,5 30 31 33 45

2011 16 27 31,5 34 44,1

2012 32 32 32 32 32

2013 35 35 35 35 35

2014 42 42 42 42 42
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Рис. 1. Динаміка рівнів конкурентоспроможності та тінізації економіки України
(Складено авторами на основі [2, 3] і даних The World Economic Forum)

Виконаний авторами аналіз впливу процесу тінізації 
на конкурентоспроможність економіки України проде‑
монстрував чітку залежність конкурентоспроможності 
національної економіки від % тінізації (рис. 1).

Головними сучасними ознаками тінізації економі‑
ки України стають: дискредитація конкурентних рин‑
кових механізмів; збільшення частки монопольних 
утворень і, як наслідок, націлювання на знищення не 
лише власних конкурентів, а й конкуренції як такої; 
масштабність діяльності; географічна, ресурсна, ви‑
дова та виробнича диверсифікованість; гнучкий орга‑
нізаційний дизайн; уніфікація операцій; інвестиційна 
експансія.

Проаналізуємо рівень тінізації України, Поль‑
щі, Аргентини, Канади (табл. 3). Вибірка зазначених 
країн зумовлена їх подібністю — мають однаковий 
порядок кількості населення, проте знаходяться на 
різних стадіях розвитку. Польща є найближчим сусі‑
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дом України, що має тривалу історію взаємин, вийшла 
з соціалістичного табору країн, з 2004 року член Євро‑
пейського Союзу, досить успішно долає поточну кри‑
зу; Аргентина, за оцінками експертів, є досить подіб‑
ною до України за економікою, ресурсами, включаючи 
родючі землі. При цьому, Польща та Аргентина зна‑
ходяться на перехідній стадії розвитку від економіки, 
заснованої на ефективності (2 тип) до інноваційно‑ 
орієнтованої економіки (3‑й тип) [4].

Таблиця 3
Рівень тінізації України, Польщі,  

Аргентини, Канади (%)

Рік Україна Польща Канада Аргентина

2010 45 25,4 12,2 25,5

2011 44,1 25 11,9 ‑

2012 32 24,4 11,5 ‑

2013 35 23,8 10,8 ‑

2014 42 23,5 10,4 ‑

2015 47 23,3 10,3 ‑

(Складено авторами на основі [2, 3, 5])

Канада є потужною Конституційною монархією 
з парламентською системою, технологічно і промис‑
лово розвиненою, багатогалузевою економікою та 
багатими природними ресурсами, ефективною торгів‑
лею. Згідно класифікації ВЕФ, Канада знаходиться на 
стадії інноваційно‑орієнтованої економіки.

За оцінками експертів ВЕФ Україна відповідає 
стадії, де економічне зростання залежить від ефек‑
тивності. На цій стадії необхідно впроваджувати 
ефективніші виробничі процеси і підвищувати якість 
продукції, залишаючи незмінними ціни. Підвищення 
рівня конкурентоспроможності на цьому етапі пере‑
важно залежить від якості вищої освіти й професійної 

підготовки, від ефективного ринку товарів та послуг, 
функціонуючого на належному рівні ринку праці, роз‑
виненості фінансового ринку, здатності використову‑
вати наявні технології, обсяг внутрішнього та зовніш‑
нього ринків [4].

Показники тінізації України є значно вище у по‑
рівнянні з Польщею, Аргентиною та Канадою. Відомо, 
що причин існування тіньової економіки існує багато 
(соціально‑економічні, політичні, правові та мораль‑
но‑етичні). В Україні рівень тіньової економіки став 
безпрецедентно високим і був спричинений військо‑
вим конфліктом у країні, фінансовою дестабілізацією 
(значним дефіцитом платіжного балансу, ціновими та 
курсовими шоками, зростанням збитковості виробни‑
цтва), збільшенням панічних настроїв економічних 
агентів, посиленням адміністративного тиску.

Сучасні конкурентоспроможні країни володіють 
рушійними факторами легалізації економіки. Вони 
характеризуються здатністю максимально відстою‑
вати реалізацію національних інтересів заради еконо‑
мічної безпеки та високих життєвих стандартів насе‑
лення.

В умовах політичної кризи, конкуренції за сфери 
економічного впливу, демографічної кризи, дефіциту 
кваліфікованих кадрів Україна втрачає національну 
конкурентоспроможність у глобальній економічній 
системі. Ми поділяємо думку про те, що політики, 
представники бізнесу, громадськості, науки й освіти 
повинні взяти участь у форумі національного єднан‑
ня і підписати пакт про конкурентоспроможність. Для 
цього слід об’єднати всіх громадян України навколо 
ідеї конкурентоспроможності, нарощування конку‑
рентних переваг заради утвердження України у світо‑
вій економіці та забезпечення сталого розвитку май‑
бутнім поколінням.
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Анотація. Проаналізовано розвиток зовнішньоекономічної діяльності регіонів України за період 2012–2015 рр. Ви-
явлено переорієнтацію експортного вектора регіонів України впродовж досліджуваного періоду та зміна ринків збуту 
зі звичних на нові. Внаслідок зміни структурних пропорцій у зовнішній торгівлі регіонів України визначено основні про-
блеми розвитку їх зовнішньоекономічних зв’язків. В результаті аналізу запропоновано рекомендації для центральних 
органів влади з метою подолання виявлених проблем та регулювання структурних диспропорцій розвитку зовнішньое-
кономічної діяльності регіонів України.

Ключові слова: структурні диспропорції, валовий внутрішній продукт, експорт, імпорт, зовнішня торгівля.

Анотация. Проанализировано развитие внешнеэкономической деятельности регионов Украины за период 2012–
2015 гг. Выявлено переориентацию экспортного вектора регионов Украины в течение исследуемого периода и измене-
ние рынков сбыта с привычных на новые. Вследствие изменения структурных пропорций во внешней торговле регионов 
Украины определены основные проблемы развития их внешнеэкономических связей. В результате анализа предложены 
рекомендации для центральных органов власти с целью преодоления выявленных проблем и регулирования структур-
ных диспропорций развития внешнеэкономической деятельности регионов Украины.

Ключевые слова: структурные диспропорции, валовой внутренний продукт, экспорт, импорт, внешняя торговля.

Summary. This article presents analysis the development of foreign economic activity of regions of Ukraine for the period 
2012–2015. Discovered reorientation of the export vector regions of Ukraine during the study period and change from the usual 
markets with new ones. Due to structural changes in the proportions of foreign trade of Ukraine’s regions identified key prob-
lems of development of foreign economic relations. An analysis of proposed guidelines for central government to address the 
problems identified structural imbalances and regulation of foreign economic activity of regions of Ukraine.

Keywords: structural imbalances, gross domestic product, exports, imports, foreign trade.

Економічна та політична ситуація, яка сформувала‑
ся в Україні сьогодні, революційні та воєнні події 

останніх років, — все це спричинило динамічні зміни 
у загальній структурі економіки держави, а зокрема 
і у сфері зовнішньоекономічної діяльності її регіонів. 

Частка експорту у структурі ВВП України сьогодні 
становить понад 50%, тому від того, як саме склада‑
ється картина зовнішньоекономічної діяльності ві‑
тчизняних регіонів залежить доля економіки держави 
в цілому. Зміни, які нині відбуваються у зовнішній 
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торгівлі українських регіонів, свідчать про початок 
процесу «відчуження» від звичної моделі усталених 
торговельних відносин та формування нових зовніш‑
ньоекономічних зв’язків у світовому економічному 
просторі.

Метою статті є оцінка особливостей структурних 
диспропорцій у сфері зовнішньоекономічної діяльно‑
сті регіонів України, а також проблем їх корегування.

За роки незалежності України, а особливо в про‑
цесі останніх років воєнної агресії на сході, відбулися 
зміни в напрямах зовнішньоторговельної політики її 
регіонів, а саме переорієнтація зовнішньоекономічних 
пропорцій з країн — членів СНД на ЄС та інші краї‑
ни світу. В обороті зовнішньої торгівлі України част‑
ка країн — членів ЄС зросла з 26% до 31,8% (на поч. 
2015 р.).

Якщо розглянути рівень зовнішньоторговельного 
обороту України у регіональному вимірі (рис. 1), то 
можемо спостерігати, що лідерами за показниками 
ЗТО в країни Європи до 2013 р. були місто Київ, а та‑
кож Донецька, Дніпропетровська, Київська, Львівська 
та Закарпатська області. У 2013 р. дані області загалом 
складали 70% загального обсягу експорту країни [1].

Економічна війна з Росією призвела до того, що 
нині в Україні практично не залишилося регіонів, 
які б експортували до країн СНД більше половини 
своєї продукції, за винятком трьох областей — Сум‑
ської, Харківської та Хмельницької. Яскравим також 
є той факт, що у двох східних областях Луганській та 
Донецькій частка експорту до країн Європи переви‑
щила частку до країн СНД.

Водночас, впродовж останніх двох років (з часу по‑
чатку зовнішньої агресії і ведення бойових дій на те‑
риторії східних кордонів нашої держави) експортний 
потенціал України втрачає свої позиції, що, в свою 

чергу, напряму призводить до падіння її ВВП. Бага‑
то іноземних компаній — контрагентів українського 
бізнесу з Європи — не стали укладати нові контракти, 
побоюючись посилення бойових дій в Україні. Крім 
цього, розпочалося масштабне витіснення української 
продукції з російського ринку. Все це в комплексі при‑
звело до падіння українського експорту, яке в першо‑
му кварталі 2015 р. склало 32,9% [2].

Якщо розглянути динаміку експортної діяльності 
підприємств України у регіональному вимірі, то най‑
більше скорочення обсягів експорту товарів впродовж 
аналізованого періоду спостерігалося [3] у Луганській 
(у 29,4 рази), Донецькій (у 2,6 рази) та Полтавській 
(на 36,8%) областях.

Найбільші темпи падіння експорту до ЄС спо‑
стерігалися [2] у Донецькій (–40,9%) і Луганській 
(–97,8%) областях. Водночас зауважимо, що деяким 
регіонам все ж таки вдалося зберегти позитивну ди‑
наміку торгівлі з ЄС, яка цілком компенсувала втрати 
від закриття східних ринків. До таких регіонів, зокре‑
ма відноситься Вінницька, Волинська і Чернівецька 
області, у яких темпи зростання експорту впродовж 
2014 р. перевищили 20%. Крім цього, позитивна дина‑
міка торгівлі з Європою спостерігалася ще в п’яти об‑
ластях України, а саме у Житомирській, Запорізькій, 
Миколаївській, Сумській та Хмельницькій. Однак 
поки цього виявилося недостатньо, щоб компенсувати 
наслідки російських торговельних воєн.

На фоні загального падіння експорту українських 
товарів, відчутного падіння впродовж 2013–2015 рр. 
зазнав також імпорт. Впродовж 2014 р. він скоротився 
на 29% або 24, 5 млрд дол. США (рис. 2).

Падіння імпорту більшості товарів і послуг впро‑
довж 2014 р. спостерігалося як із Росії, так і з ЄС 
(рис. 3). До такого скорочення призвели внутрішні 
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Рис. 1. Зовнішньоторговельний обіг України в розрізі її регіонів на початок 2014 р.
Джерело: [1]
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чинники, зокрема сильна девальвація гривні та глибо‑
ка рецесія. Зокрема, девальвацію гривні експерти вва‑
жають основною причиною такого стрімкого падіння 
імпорту, як, водночас і скорочення обсягів сировини, 
матеріалів та устаткування, придбаних для потреб віт‑
чизняного виробництва.

Впродовж 2013–2015 рр. імпорт товарів скоротив‑
ся виключно у всіх регіонах України, а його падіння 
варіювало від 1,3% у Полтавській до 47,7% у Доне‑
цькій областях. Переважання експорту над імпортом 
мало місце у 18 регіонах України, а найбільші зна‑
чення сальдо спостерігалися у Донецькій (6,3 млрд 
дол. США), Дніпропетровській (4,2 млрд дол. США), 
Запорізькій (2,2 млрд дол. США), Миколаївській 
(1,2 млрд дол. США), Полтавській (1,0 млрд дол. 
США) областях [6].

Які ж саме фактори вплинули на таке потужне ско‑
рочення зовнішньоекономічної активності у всіх без 
винятку регіонах України?

Найпершою причиною падіння експорту, вочевидь 
стало загострення бойових дій на сході України. Зо‑
крема, — це зупинка експорту із зони АТО. На відмі‑
ну від окупованих Криму і Севастополя, статистичні 
показники якого не використовуються для форму‑
вання загальних оцінок, дані Донецької та Луганської 
областей враховуються статистикою і доказом цього 
є статистика експорту металургії — у 2014 р. він впав 
на 13,1% (у всі країни світу), а в грудні — на 31,7% [4].

Наступним фактором, який призвів до загального 
падіння обсягів експорту, стало рослинництво. Екс‑
порт рослинницької продукції до ЄС за 2014 р. впав 
на 6,4%. Основною причиною падіння у цій галузі, як 
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зазначають експерти, стало зниження цін та попиту на 
світових ринках.

До інших факторів, які стали причиною падіння 
українського експорту можемо віднести також недо‑
ступність кредитних ресурсів для вітчизняних підпри‑
ємців‑експортерів, адже вихід на ринки країн ЄС потре‑
бує також модернізації своїх виробничих потужностей.

Основним фактором падіння імпорту у всіх без ви‑
нятку регіонах України стало скорочення імпортних 
поставок з Росії. В окремих областях воно сягнуло 
в 1,5 рази при менш помітному зменшенні експор‑
ту у цю країну. На падіння імпорту також вплинуло 
зниження попиту у самій Росії, оскільки її ВВП прак‑
тично не зростав, а також незначне зростання еко‑
номік основних її торговельних партнерів, зокрема, 
найбільшого імпортера в Росію Китаю. Водночас, для 
багатьох, навіть західних регіонів, Росія залишається 
важливим торговельним партнером.

Найбільш імпортоорієнтованим регіоном України 
залишається місто Київ та Київська область, нарощу‑
ючи обсяги споживання імпортних товарів. Показни‑
ки Дніпропетровської області залишилися практично 
незмінними, а Донецька, яка опинилася в епіцентрі 
військових дій, вибула з трійки лідерів за споживан‑
ням імпорту [5].

Початок 2015 р. позначився помітним подальшим 
скороченням зовнішньоторговельної активності біль‑
шості регіонів України. За підсумками січня‑лютого 
вже 21 регіон зменшив обсяги товарного експорту, 
а також всі регіони — імпорту. І якщо падіння імпор‑
ту пояснюється звуженням купівельної спроможності 
населення України щодо споживчих товарів, то у ча‑
стині експорту варто говорити про те, що регіональні 
експортери поки що не змогли повною мірою компен‑
сувати ринок Російської Федерації [6].

Внаслідок зміни структурних пропорцій у зовніш‑
ній торгівлі регіонів України викристалізувалися ос‑
новні проблеми розвитку їх економічних зв’язків.

Першою і основною проблемою є значне скоро‑
чення обсягів експорту регіонів, в тому числі і до кра‑
їн ЄС. Попри сильну девальвацію гривні у 2014 р., 
експорт впав на 13,0 млрд дол. США або 16,6%, що, 
в свою чергу, спричинило значне скорочення ВВП 
(понад 50% у 2014 р.).

Наступна проблема полягає в тому, що динаміка 
2014 р. суттєво змінила структуру експорту регіонів, 
в якій відбувся зсув від товарів важкої промисловості 
в сторону продовольчих продуктів. Відтак, продоволь‑
чі товари стали найважливішою статтею українського 
експорту, а зниження частки важкої промисловості 
у його структурі відбулося з 52,3% до 50,0%.

Втрата регіонами свого експортного потенціалу, 
як, водночас, і гальмування темпів українського екс‑

порту до країн ЄС, нині є особливо актуальною про‑
блемою на тлі закриття російського ринку. Водночас, 
регіони України потребуватимуть також імпорту для 
підвищення їх конкурентоспроможності та збільшен‑
ня обсягів експорту у майбутньому.

На сьогоднішній день саме центральні органи вла‑
ди мають достатні повноваження для того, щоб мак‑
симально вплинути на вирішення проблем, які сфор‑
мувалися у сфері зовнішньої торгівлі регіонів. Відтак, 
саме вони і повинні відіграти ключову роль у подо‑
ланні виявлених проблем з метою регулювання струк‑
турних диспропорцій розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності регіонів України.

Таким чином, основними завданнями для подолан‑
ня визначених проблем на сьогодні є наступні:
 • Активізація заходів щодо підтримки українських 

експортерів з метою припинення падіння темпів 
українського експорту, зокрема: стимулювання 
експорту до країн ЄС через імплементацію Угоди 
про асоціацію та запровадження норм міжнародних 
стандартів; дотримання принципів ведення лібе‑
ральної торговельної політики і утримання від про‑
текціоністських заходів, в контексті введення в дію 
режиму вільної торгівлі.

 • Усунення неефективної системи відшкодування 
ПДВ, що є ключовою проблемою для експортерів, 
а також розвиток інших фінансових інструментів 
стимулювання експорту.

 • Вирішення проблеми заміщення експорту важкої 
промисловості в результаті збільшення в структурі 
експорту регіонів продовольчих товарів. Найпер‑
ше, необхідним є відповідно і вчасно зреагувати на 
ці зміни та пристосовувати до них зовнішньотор‑
говельну політику регіонів. По друге, важливим є 
підтримка експорту важкої промисловості шляхом 
відповідних пільг та преференцій експортерам ма‑
шинобудівної продукції.

 • Стимулювання імпорту енергоносіїв з ЄС і Біло‑
русії, зокрема продовження політики заміщення 
імпорту нафти і газу з Росії імпортом з ЄС та Бі‑
лорусії. Підтримка регіональних програм з енерго‑
ефективності, оскільки ключова роль енергоносіїв 
у загальному обсязі імпорту регіонів показує висо‑
кий потенціал для її зростання, а також стимулю‑
вання продажу електроенергії, виробленої з альтер‑
нативних джерел енергії.
Висновки. Підводячи підсумки здійсненого дослі‑

дження можемо стверджувати, що наявні статистичні 
дані відображають нову реальність, яка формується 
сьогодні в України у сфері зовнішньої торгівлі її ре‑
гіонів. Впродовж 2013–2015 рр. відбуваються яскра‑
ві трансформації просторової структури їх зовніш‑
ньоекономічної діяльності, а саме переорієнтація 
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торговельного вектора та зміна ринків збуту зі звич‑
них на нові.

Проблема гальмування темпів зовнішньої торгів‑
лі в регіонах України нині є особливо актуальною на 
тлі закриття російського ринку. Відповідно, основним 

завданням уряду на сьогодні є активізувати свої захо‑
ди щодо підтримки українських підприємців‑експор‑
терів, з метою припинення падіння темпів зовнішньо‑
економічної діяльності, яке надалі може виявитися 
набагато вищим.
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Актуальність дослідження. У сучасних умовах 
складних трансформаційних процесів в економі‑

ці України, обумовлених тотальною макроекономіч‑
ною кризою (фінансовою, структурною, політичною, 
соціальною, кон’юнктурною, конкурентною), особли‑
во актуальною є проблема своєчасного забезпечення 
достатнього обсягу податкових надходжень до доход‑
ної частини бюджетів держави. Вирішення цієї вкрай 
важливої проблеми значною мірою залежить від того 
наскільки ефективною буде фіскальна політика, яка 
покликана забезпечувати зростання бюджетних дохо‑
дів держави, науково‑обґрунтований підхід до їх роз‑
поділу та використання, підвищуючи тим самим сту‑
пінь публічної довіри до фіскального адміністрування 
та відповідати реаліям сьогоднішнього дня.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучас‑
ні проблеми щодо забезпечення реалізації фіскальної 
політики, формування фінансових ресурсів держави 
та напрямів їх використання знайшли широке відо‑
браження у наукових працях відомих українських уче‑
них‑економістів, фінансистів В. Андрущенка, Л. Ба‑
ранник, О. Василика, В. Вишневського, В. Кравченка, 
А. Крисоватого, М. Кучерявенка, Л. Лисяк, І. Лютого, 
А. Мярковського, А. Нечай, Ц. Огня, В. Опаріна, К. Пав‑
люк, Ю. Пасічника, А. Соколовської, С. Слухая, В. Су‑
торміної, В. Федосова, С. Юрія, І. Чугунова та інших.

Детальний аналіз літературних джерел свідчить, 
що переважна більшість ключових теоретичних поло‑
жень щодо сутності фіскальної політики, економічної 
природи податкової та бюджетної систем і їх ролі в ін‑
ституційному середовищі суспільства, особливостей 
формування доходів бюджету як домінанти фінан‑
сової стабільності держави, класифікаційних ознак 

бюджетів, аналізу стану та динаміки міжбюджетних 
відносин, проблем та перспектив розвитку системи 
державних та місцевих фінансів, напрямів реформу‑
вання бюджетної сфери та системи оподаткування 
в Україні розроблена досить ґрунтовно і заслуговує на 
ретельне вивчення.

Віддаючи належне цим науковим напрацюванням, 
слід зазначити, що окремі питання формування та 
реалізації сучасної фіскальної політики України за‑
лишаються актуальними та потребують продовжен‑
ня теоретичних досліджень, доповнення їх аналізом 
практичних аспектів функціонування національної 
економіки, оскільки фіскальні інструменти є клю‑
човим фактором при вирішенні проблем, отриманих 
унаслідок зниження доходів бюджетів держави та не‑
рівномірного їх розподілу.

Метою статті є комплексне дослідження теоретич‑
них та практичних аспектів формування й реалізації 
сучасної фіскальної політики України з використан‑
ням системного підходу і на цій основі визначення 
пріоритетних напрямів її розвитку.

Виклад основного матеріалу. Соціально‑економіч‑
ний розвиток держави є результатом використання не 
тільки її ресурсних можливостей, а й тих інструмен‑
тів державного регулювання, які забезпечують фор‑
мування і реалізацію політики розвитку, невід’ємною 
складовою яких є фіскальна політика. Недосконалість 
організаційно‑правових засад механізму функціону‑
вання її складових елементів (формування, розподілу 
(перерозподілу) та використання фінансових ресурсів 
держави) чинить негативний вплив на динаміку соці‑
ально‑економічного розвитку національної економіки 
та її адміністративно‑територіальних одиниць.
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За найзагальнішим визначенням, фіскальна по‑
літика (від лат. fiscalіs — казенний) — це сукупність 
заходів держави у сфері оподаткування та державних 
видатків.

У зарубіжній науковій літературі визначення по‑
няття «фіскальна політика» зводиться до того, що це 
заходи уряду спрямовані на збереження повної зайня‑
тості та виробництва «неінфляційного ВВП» шляхом 
зміни податків, державних видатків та відповідних 
підходів до формування державного бюджету в цілому.

В українських наукових виданнях дещо інша ін‑
терпретація цього поняття, а саме, що фіскальна по‑
літика — це сукупність фінансових заходів держави, 
спрямованих на регулювання доходів і видатків бю‑
джету з метою досягнення певних соціально‑еконо‑
мічних цілей суспільства, виконання найважливіших 
функцій держави.

Загалом суттєвої різниці між таким теоретичним 
уявленням щодо сутності фіскальної політики зару‑
біжних та українських науковців немає, оскільки тут 
закладено цілеспрямований функціональний харак‑
тер фіскальної політики та оціночний момент, який 
внутрішньо їй притаманний та властивий сучасній 
правовій державі, без якого не можна говорити про 
рівень розвитку об’єкта, що аналізується нами. Тобто 
тут акцентується увага не тільки на змісті фіскальної 
політики та засобах її реалізації, але й визначається їх 
цільова спрямованість. Іншими словами, це дії уря‑
ду, спрямовані на формування оптимального обсягу 
і структури державних доходів і видатків для забез‑
печення належного рівня зайнятості, обмеження і за‑
побігання інфляції та інших негативних економічних 
явищ. При цьому пріоритетні напрями фіскальної по‑
літики визначаються конкретною поставленою метою 
(наприклад, забезпечення поступального економіч‑
ного зростання, збалансованості бюджетів, боротьба 
з інфляцією тощо), реалізація якої забезпечується 

Урядом держави шляхом регулювання сукупного по‑
питу і реального ВВП за допомогою державних видат‑
ків та оподаткування.

Отже, фіскальна політика як засіб фінансового ре‑
гулювання економіки здійснюється за допомогою мо‑
гутніх важелів — податків і державних видатків, тобто 
шляхом їх зміни і забезпечується вплив на макроеко‑
номічні процеси — стимулювання (стримування) еко‑
номічного зростання.

Аналізуючи фіскальну політику України протя‑
гом останніх років, можна стверджувати, що вона 
була спрямована на стабілізацію соціально‑еконо‑
мічних процесів, безумовне забезпечення виконання 
планових показників наповнення бюджетів держави, 
удосконалення адміністрування платежів та митних 
процедур, виявлення та руйнування схем мініміза‑
ції податкових зобов’язань, запобігання та виявлен‑
ня кримінальних та інших правопорушень у сфері 
оподаткування, митній та бюджетній сферах, впро‑
вадження нових та забезпечення функціонування ді‑
ючих електронних сервісів для суб’єктів господарю‑
вання тощо.

В той же час у державі спостерігається загострен‑
ня основного фіскального протиріччя між необхід‑
ністю і можливістю забезпечення достатніх подат‑
кових надходжень, обумовленого впливом різних 
чинників об’єктивно‑суб’єктивного характеру, зокре‑
ма через посилення кризової соціально‑економічної 
та військово‑політичної ситуації в Україні і як на‑
слідок — зростання бюджетного дефіциту. Показни‑
ки рівня дефіциту/ профіциту бюджетів України за 
2010–2015 рр. зображені на рис. 1 [1; 2].

Аналіз показників, наведених на рисунку 1 
дозволяє зробити висновок про те, що розбалан‑
сованість бюджетів України має стійкий і довго‑
тривалий характер. Крім того помірний рівень 
дефіциту спостерігався за результатами виконання: зве‑
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Джерело: побудовано за даними [1; 2].

Рисунок 1. Показники рівня дефіциту/профіциту бюджетів України
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деного та державного бюджетів у 2011 році і становив  
23 058 млн грн.; 23 558 млн грн. відповідно; місцевих 
бюджетів у 2010 році, абсолютні значення якого були 
зафіксовані на рівні 419 млн грн. При цьому видатки 
місцевих бюджетів продовжують відставати від до‑
ходів, що дало можливість упродовж 2011–2014 рр. 
накопичувати профіцит: –500 млн грн., —2660 млн 
грн., —1116 млн грн., —6022 млн грн. відповідно.

Водночас негативне сальдо було отримано за 
підсумками виконання: зведеного бюджету у 2010 
році, розмір його дефіциту складав 64 836 млн грн. 
та протягом 2012–2015 рр., за цей період він зріс 
з 50 786 млн грн. до 92 616 млн грн.; державного бю‑
джету у 2010 році, дефіцит якого становив 64 417 млн 
грн., у 2012 році та у наступні три роки, рівень його де‑
фіциту постійно підвищувався і у 2015 році досягнув 
аж 78 644 млн грн., що на 25 199 млн грн. більше ніж 
у 2012 році; місцевих бюджетів у 2015 році, їх дефіцит 
становив 13 973 млн грн., а порівняно з 2010 роком він 
збільшився на 13 554 млн грн. Причиною розширен‑
ня дефіциту бюджетів України стали високі темпи 
нарощення видатків на оборону, громадського поряд‑
ку, безпеки та судової влади, обслуговування боргу, 
управління тощо.

Суттєві зміни, пов’язані із забезпеченням змен‑
шення дефіциту бюджетів держави та реалізації прі‑
оритетних напрямів фіскальної політики України 
з подальшого реформування бюджетної, податкової 
та митної систем, відбулися у 2015 році, зокрема в ча‑
стині зменшення кількості податків і зборів (з 22 до 
11) та спрощення процедури їх адміністрування, за‑
провадження електронного адміністрування ПДВ, 
удосконалення системи справляння єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соціальне страху‑
вання з метою зменшення навантаження на фонд оп‑
лати праці та легалізації заробітної плати, оптимізації 
звітності, удосконалення митних процедур, переходу 
до якісно нової форми проведення контрольно‑пере‑
вірочної роботи органів державної фіскальної служ‑
би шляхом ефективного використання існуючих баз 
даних і впровадження новітніх ІТ — технологій та, як 
результат, зменшення виїзних перевірок.

Не став виключенням і 2016 рік. Традиційно кінець 
минулого року став періодом прийняття чергових змін 
до Податкового кодексу України, які тривалий час 
були предметом активного обговорення між Урядом 
України, представниками бізнесу та Верховною Ра‑
дою України. Остаточно внесені зміни до Податково‑
го кодексу України було прийнято Верховною Радою 
України 24.12. 2015 року, більшість з яких вступила 
в дію з 01.01. 2016 року. Ці зміни стосуються справ‑
ляння податку на прибуток підприємств, податку на 
доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, ак‑

цизного податку, єдиного податку, податку на нерухо‑
ме майно, відмінне від земельної ділянки, транспорт‑
ного податку, рентної плати [3].

У певному сенсі запроваджені фіскальні заходи 
можна розглядати як відповідну альтернативу між 
оптимальною конструкцією справляння податків, що 
наближається до європейських стандартів і традицій‑
ною національною системою оподаткування, що вра‑
ховує гостру потребу держави в фінансових ресурсах, 
оскільки, з одного боку, вони значним чином перегля‑
дають порядок оподаткування доходів фізичних осіб 
та можуть характеризуватись як значний крок вперед 
щодо спрощення процедур податкового адміністру‑
вання та порядку дотримання податкового законодав‑
ства, а також покращення взаємовідносин між плат‑
никами податків та фіскальними органами. З іншого 
боку, внесені законодавчі норми збільшують ставки 
для деяких видів податків, посилюють податкове на‑
вантаження, містять ряд компромісних, перехідних та 
тимчасових положень, які тим самим віддаляють чин‑
ну національну систему оподаткування від оптималь‑
ної моделі європейського зразка.

Хочеться вірити, що реалізація вище зазначених 
змін, які набрали чинності у січні 2016 року, сприяти‑
ме підвищенню фіскальної ефективності податкової 
системи у майбутньому та стане головним чинником 
у забезпеченні виконання планових показників подат‑
кових надходжень та досягненню позитивних значень 
темпів їх приросту порівняно з попередніми роками.

Проте, враховуючи надзвичайну складність ниніш‑
ньої соціально‑економічної ситуації в Україні, про‑
гнози як західних, так і вітчизняних експертів щодо 
розвитку національної економіки у 2016 році — неод‑
нозначні. Так, на думку окремих експертів, дуже віро‑
гідним є те, що за результатами господарської діяль‑
ності у І кварталі поточного року, а може — й раніше, 
державний бюджет на 2016 рік та прогнози розвитку 
економіки України в цілому доведеться доволі суттєво 
коригувати [4].

Однак висока імовірність того, що такі коригу‑
вальні дії й прагнення Уряду оптимізувати держав‑
ний бюджет та отримати якнайбільше податкових 
надходжень загрожуватимуть надмірним податковим 
навантаженням, яке у свою чергу спричинить при‑
гнічення економічного зростання, зниження рівня 
доходів суб’єктів економіки, звуження бази оподат‑
кування, ухилення від оподаткування тощо. В умо‑
вах поглиблення макроекономічної кризи зростання 
фіскальної дії податків підсилює її негативні наслід‑
ки. Свідченням цього є конкретні статистичні дані про 
обсяги ВВП як основного узагальнюючого показника, 
що характеризує рівень розвитку національної еконо‑
міки (таблиця 1), а також показники щодо виконання 
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зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2010–
2015 рр. (таблиця 2), що дасть змогу визначити вплив 
на їх стан ухвалених фіскальних рішень та дати їм 
об’єктивну оцінку.

Так, зазначені статистичні дані таблиці 1 свідчать 
про те, що впродовж досліджуваного періоду обсяг 
номінального ВВП у гривневому вимірі мав тенден‑
цію до щорічного зростання та у 2015 році порівняно 
з 2010 роком збільшився на 883 573 млн грн., що скла‑
ло 81,6%. А у доларовому вимірі цей показник харак‑
теризується значними коливаннями, що пояснюється 
відповідними коливаннями офіційного валютного 
курсу НБУ (гривні щодо долара США). Найбільші 
його значення було зафіксовано у 2013 році і він ста‑
новив 183 310 млн. USD, найменші — у 2015 році, 
а саме обсяги ВВП складали 98 851 млн. USD, що на 
32 954 млн. USD, або на 25,0%, менше, ніж у 2014 році. 
Однак гривневий його вимір, на відміну від доларо‑
вого, у 2015 році відображає позитивні значення та 

становить 1 966 142 млн грн., що на 399 414 млн грн., 
або на 25,5% більше, ніж у 2014 році. Динаміка зміни 
фактичних обсягів ВВП України у гривневому та до‑
ларовому вимірі представлена на рисунку 2.

Така позитивна динаміка обсягів ВВП у гривне‑
вому вимірі в умовах стабільного рівня цін могла б 
вказувати на зростання економіки України. Проте за 
умов, що склалися в національній економіці останні‑
ми роками (тривале галопуюче зростання загального 
рівня цін на товари й послуги при одночасному скоро‑
ченні обсягів виробництва, в результаті чого відбува‑
ється змушення всіх суб’єктів сплачувати так званий 
«інфляційний податок» — додаткову плату, що вводи‑
тися без прийняття закону через постійне зростання 
середнього рівня цін, яка перерозподіляє частину їх‑
ніх доходів на користь держави) таке зростання номі‑
нального ВВП є наслідком штучного збільшення цьо‑
го показника, який не підкріплений реальним обсягом 
вироблених (реалізованих) товарів чи наданих по‑

Таблиця 1 
Динаміка обсягів ВВП України за 2010–2015 рр.

Роки
Обсяги номі-

нального ВВП,
млн грн

Відхилення від попереднього року
Обсяги ВВП,

млн USD

Відхилення від попереднього року

абсолютне,
млн грн

відносне,
%

абсолютне,
млн USD

відносне,
%

2009 913 345 ‑ ‑ 117 228 ‑ ‑

2010 1 082 569 +169 224 +18,5% 136 419 +19 192 +16,4%

2011 1 316 600 +234 031 +21,6% 163 160 +26 740 +19,6%

2012 1 408 889 +92 289 +7,0% 175 781 +12 622 +7,7%

2013 1 454 931 +46 042 +3,3% 183 310 +7 529 +4,3%

2014 1 566 728 +111 797 +7,7% 131 805 ‑51 505 ‑28,1%

2015 1 966 142 +399 414 +25,5% 98 851 ‑32 954 ‑25,0%

Джерело: [2; 5]
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Джерело: побудовано за даними [2; 5]

Рисунок 2. Динаміка зміни фактичних обсягів ВВП України у гривневому та доларовому вимірі
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слуг. При цьому Уряд здобуває певну вигоду від дії та‑
кого «інфляційного податку», оскільки відбувається 
збільшення доходів внаслідок зростання номінальних 
значень вартості товарів (бази оподаткування), тоді 
як рівень життя населення різко падає. Найбільше 
страждають ті групи населення (наприклад, праців‑
ники бюджетних установ, студенти, пенсіонери), які 
отримують фіксований дохід — заробітну плату або ж 
інші соціальні виплати та допомогу від держави. Ок‑
рім того, відбувається також погіршення макроеконо‑
мічної ситуації в країні, а саме: падіння обсягів вітчиз‑
няної промисловості та роздрібної торгівлі, зниження 
купівельної спроможності населення та його ділової 
активності (через інвестиційну складову) тощо. Усі 
ці явища негативно впливають на темпи економіч‑
ного зростання, соціальне та політичне середовище 
в країні, дезорганізують її зовнішньоекономічні зв’яз‑
ки, вносять до них значний спекулятивний елемент, 
стримують приплив іноземного капіталу, погіршують 
платіжний баланс країни, її валютне становище, під‑
ривають її позиції на світовому ринку, в результаті 
чого знижується довіра до діяльності Уряду, до запла‑
нованих програм та реформ.

Більш об’єктивну картину про обсяги ВВП Украї‑
ни, на відміну від номінального ВВП, надає показник 
реального ВВП, оскільки він вимірюється з поправ‑
кою на інфляцію і тим самим відображає реальне 
зростання виробництва, а не зростання загального 
рівня цін (рисунок 3).

Як видно з рисунка 3, за досліджуваний період про‑
стежується принципова різниця між обсягами реаль‑
ного та номінального ВВП. Винятком став лише І квар‑
тал 2014 року, коли ці два показники майже співпадали, 

а у всі інші періоди різниця між цими показниками була 
досить суттєвою. Найбільший розрив між ними від‑
бувся у ІІІ кварталі 2015 року і становив –151769 млн 
грн., або –27,3%, тоді як у ІІ та І кварталах ця різниця 
була трохи меншою та складала –118176 млн грн., або 
–26,3%; –70865 млн грн., або –19,3% відповідно. По‑
дібна тенденція простежується й у ІІ — ІV кварталах 
2014 року. Крім того, за офіційними статистичними 
даними, реальний ВВП за 2014 рік знизився на 6,8 в. п. 
(у постійних цінах 2010 року, до відповідного періоду 
2013 року). Водночас у країнах Європейського Союзу 
(ЄС‑28), відбулося зростання реального ВВП на 1,3%, 
у країнах Єврозони — на 0,9% [6]. Все це є свідченням 
про наявність у національній офіційній статистиці об‑
сягів ВВП певного розриву між реальним і номіналь‑
ним ВВП, що безумовно призводить до завищення 
цього показника, який не відображає реальної макро‑
економічної ситуації в країні. До того ж, на отримання 
достовірної статистичної інформації щодо реальних 
обсягів ВВП України, впливають інші чинники, вклю‑
чаючи й обсяги тіньового обороту через «податкові 
ями» [7] та тіньову економіку загалом.

Майже на 300 млрд грн., тобто на 20%, завище‑
ний офіційний обсяг ВВП через величезну кількість 
«податкових ям», або «безтоварних операцій». Так, 
за даними Державної фіскальної служби України, се‑
редньомісячний обсяг схемного кредиту з ВВП лише 
в 2015 році сягнув майже 4 млрд грн. Ці суми — пові‑
тря, бо за ними не стоять реальні валові доходи й по‑
даткові зобов’язання. Тим не менше, вони потраплять 
в офіційну статистику річного обсягу ВВП [8].

Крім того, також не слід забувати, що офіційна ста‑
тистика не враховує близько від 300 до 800 млрд грн., 
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Рисунок 3. Обсяги ВВП України у 2014–2015 рр., млн грн
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які належать до тіньової економіки. Ця сума визначе‑
на за методом співставлення грошових витрат насе‑
лення з загальним обсягом продажу товарів і послуг 
усередині країни, і, виходить, на сьогодні становить 
близько 50% ВВП. Це ті суми, з яких не сплачуються 
податки та збори, що, безумовно, впливає на обсяг до‑
хідної частини держбюджету [8].

В Україні за досліджувані останні шість років одер‑
жавлена частка ВВП за допомогою податкових надхо‑
джень до зведеного, державного та місцевих бюджетів 
становила у середньому лише 25,58%; 18,88%; 5,72% 
відповідно (рисунок 4), що є адекватним відображен‑
ням цих показників кризового стану національної 
економіки.
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Джерело: побудовано за даними [1; 2; 5; 6; 9; 10; 11]

Рисунок 4. Показники частки загальної суми податкових надходжень до бюджетів України у ВВП

Таблиця 2 
Динаміка основних показників бюджетної системи України*

Показники 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

2015 р.
проти 2014 р.

+/–,
млн грн

+/–,
%

Зведений бюджет України (млн грн.)

Доходи 314391 398554 445525 442789 456067 636415 +180348 +39,54

в т. ч. податкові
надходження

246441 334692 360567 353968 367512 496638 +129126 +35,14

Видатки 377873 416854 492455 505844 523126 717607 +194481 +37,18

Дефіцит 64836 23058 50786 63590 72030 92616 +20586 +28,58

Державний бюджет України (млн грн.)

Доходи 233852 311898 344711 337618 354966 527957 +172991 +48,73

в т. ч. податкові
надходження

179507 261605 274715 262777 280178 409971 +129793 +46,33

Видатки 225830 238584 271222 287608 299617 423160 +123543 +41,23

Дефіцит 64417 23558 53445 64707 78053 78644 +591 +0,76

Місцеві бюджети України (млн грн.)

Доходи 80539 86655 100814 105171 101101 108458 +7357 +7,28

в т. ч. податкові
надходження

66934 73 087 85 852 91 191 87 334 86 667 ‑667 ‑0,76

Видатки 152043 178269 221233 218236 223509 294447 +70938 +31,74

Дефіцит 419 ‑500 ‑2660 ‑1116 ‑6022 13973 +19995 +316,02

Джерело: побудовано за даними [1; 2; 6; 9; 10; 11; 13]
*Доходи та видатки державного і місцевих бюджетів без урахування трансфертів
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Отже, проведений аналіз наглядно продемонстру‑
вав, що показник ВВП є важливим індикатором ста‑
ну національної економіки, що віддзеркалює рівень її 
розвитку та певна частка якого через податки і збори 
підлягає перерозподілу. Саме в процесі перерозподілу 
нової вартості створеного ВВП здійснюється присво‑
єння державою власних доходів суб’єктів національ‑
ної економіки та формування її фінансових ресурсів, 
що акумулюються в державному та місцевих бюдже‑
тах, які у своїй сукупності створюють бюджетну си‑
стему держави. При цьому темп зростання реально‑
го ВВП є впливовим чинником на зміну динаміки 
доходів як державного, так і місцевих бюджетів, всі 
показники яких об’єднує Зведений бюджет України, 
що використовуються для аналізу та прогнозування 
економічного і соціального розвитку держави (ст. 5, 6 
Бюджетного кодексу України) [12].

Динаміка основних показників формування, роз‑
поділу (перерозподілу) та використання фінансових 
ресурсів держави через бюджетну систему України 
впродовж 2010–2015 рр. представлена в таблиці 2.

Так, динаміка доходів, мобілізованих до всіх бю‑
джетів держави за досліджувані роки в основному є 
позитивною, виключенням стали: для зведеного та 
державного бюджетів — лише 2013 рік, а для місце‑
вих — 2014 рік. Це пояснюється нерівномірним роз‑
витком регіонів країни та поглибленням кризового 
стану національної економіки. Між тим, упродовж 

2014 року, хоч і повільно, але відбувалися процеси 
її адаптації до нових умов, часткова заміна втраче‑
них економічних і фінансових джерел, що дозволило 
уникнути неконтрольованого розпаду економіки [14].

У 2015 році порівняно з 2014 роком доходи зведе‑
ного, державного та місцевих бюджетів України про‑
довжували зростати, а саме на: 180348 млн грн., або 
39,54%; 172991 млн грн., або 48,73%; 7357 млн грн., або 
7,28% відповідно. Проте темпи їх росту були меншими, 
ніж темпи нарощення видатків (на структурні зміни 
в національній економіці, оборону, утримання сило‑
вих структур, фінансування державного боргу тощо), 
що свідчить про збереження високого рівня держав‑
них зобов’язань щодо надання суспільних благ та по‑
слуг [15]. Загалом фактичні обсяги видатків зведено‑
го, державного та місцевих бюджетів за підсумками 
2015 року проти 2014 року зросли на: 194481 млн грн., 
або 37,18%; 123543 млн грн., або 41,23%; 70938 млн 
грн., або 31,74% відповідно, і, як наслідок — збіль‑
шення бюджетного дефіциту на: 20586 млн грн., або 
28,58%; 591 млн грн., або 0,76%; 19995 млн грн., або 
316,02% відповідно. Втім збалансування номінальних 
показників бюджетів держави відбувалося передусім 
за рахунок зростання рівня інфляції, що може спри‑
яти приросту загального обсягу податкових надхо‑
джень лише у короткостроковій перспективі, оскільки 
сплата додаткових податкових платежів («інфляцій‑
ного податку»), як правило, призводить не тільки до 
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Джерело: побудовано за даними [1; 2; 10; 11; 12; 13]

Рисунок 5. Показники динаміки доходів бюджетів України та частка яких формується через податкові надходження
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одночасного суттєвого зниження доходів і добробуту 
їх платників, а отже й рівня платоспроможного по‑
питу, але й до вичерпування джерел подальших бю‑
джетних надходжень. Тому різкий скачок абсолютних 
значень як доходів бюджетів, так і податкових над‑
ходжень у 2015 році не можна розцінювати як пози‑
тивний факт. І скоріше всього результати підведення 
підсумків поточного року щодо виконання планових 
показників бюджетної системи України будуть не‑
втішними.

Показники частки первинних доходів усіх плат‑
ників податків, що перерозподіляється через бюджет‑
ну систему України та динаміка доходів її бюджетів 
упродовж 2010–2015 рр. представлені на рисунку 5.

У цілому показники динаміки доходів бюджетної 
системи України впродовж 2010–2015 рр. свідчать 
про значну її залежність від податкових надходжень, 
частка яких у середньому в доходах зведеного, дер‑
жавного та місцевих бюджетів становить 80,31%; 
79,12%; 84,27% відповідно. При цьому спостерігається 
тенденція посилення бюджетної централізації, оскіль‑
ки значний обсяг доходів зосереджується у держав‑
ному бюджеті, тоді як рівень децентралізації є недо‑
статнім. Крім того це є свідченням і того, що держава, 
акумулюючи через бюджети податкові платежі, вилу‑
чає досить суттєву частину доходів їх платників. Вод‑
ночас це означає, що внаслідок ухвалених урядових 
фіскальних рішень та чергових змін до Податкового 
кодексу України посилюється рівень податкового 
навантаження на суб’єктів національної економіки, 
а також те, що державна активність зростає вищими 
темпами порівняно з соціально‑економічним роз‑
витком в країні. В подальшому, за таких умов засоби 
фіскальної політики будуть гальмувати економічне 
зростання обсягів ВВП та негативно впливатимуть на 
наповнення доходів бюджетів.

Причинами такого стану є насамперед, вузькі місця 
законотворчості, що призводить до конфлікту інтере‑
сів між платниками податків та фіскальними органа‑
ми. Разом з тим, нормативно‑правова база, яка покла‑
дена в основу сучасної фіскальної політики має ряд 
недоліків, а саме: перелік нормативно‑правових актів 
занадто великий, а самі акти досить складні в прак‑
тичному застосуванні; законодавчі акти не завжди чіт‑
ко та повністю описують норми права, що призводить 
до появи значної кількості підзаконних актів; недо‑
сконалість нормативно‑правових актів призводить до 
прийняття численних доповнень [16].

Крім того, діяльність Міністерства фінансів Украї‑
ни, Державної фіскальної служби України щодо адмі‑
ністрування податків і зборів, їх акумуляції в держав‑
ному і місцевих бюджетах є недостатньо узгодженою 
та ефективною внаслідок недосконалого правового 
регулювання їх взаємовідносин, відсутності цілісного 
інформаційного простору. Тим більше, що інформація 
про виконання доходної частини бюджетів держа‑
ви стає дедалі все більш недоступною. Такі недоліки 
правового характеру щодо справляння податкових 
платежів в умовах нестабільності податкового зако‑
нодавства, поглиблення кризових явищ, спаду еконо‑
міки та зростання соціальної напруги, призводять до 
зменшення обсягу їх надходження до бюджетів усіх 
рівнів та зростання імовірності податкових правопо‑
рушень. Суттєві прорахунки при прийнятті чергових 
доповнень до Податкового кодексу тільки посилюють 
ці недоліки.

Водночас залишаються актуальними проблеми 
забезпечення еквівалентності між доходною та видат‑
ковою частинами бюджетів держави, неефективно‑
го використання бюджетних коштів, марнотратство, 
корупція та зловживання у зв’язку з їх розподілом та 
витрачанням, що потребує подальшого реформування 
як окремих державних інститутів, так і бюджетно‑по‑
даткової системи.

Висновки. Отже, здійснені комплексні досліджен‑
ня свідчать про те, що, не можна однозначно ствер‑
джувати про ефективне застосування Урядом інстру‑
ментів фіскальної політики та її позитивний вплив 
як на соціально‑економічний розвиток держави, так 
і формування доходів бюджетів. Наявна в Україні бю‑
джетно‑податкова система зайшла в суперечність із 
життєвими реаліями. Та лише посилена увага до про‑
блем розподілу, перерозподілу і використання нової 
вартості створеного ВВП, обґрунтований підхід до їх 
вирішення здатні оптимізувати та поліпшити струк‑
туру дохідної частини бюджетів, забезпечити більш 
стабільні надходження, вдосконалити чинну систему 
оподаткування. Окрім того, необхідно усвідомити, 
що процеси в економічному і соціальному житті як на 
макро‑, так і на мікрорівнях розвиваються настільки 
швидко, що подальше зволікання з прийняттям нової 
парадигми фіскального адміністрування і розроблен‑
ням адекватної їй системи податкових відносин як 
основного інструменту її впровадження ставить під 
загрозу темпи економічного зростання та соціальну 
стабільність в усій державі.
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STATUS AND ANALYSIS CASHLESS PAYMENT IN UKRAINE  
AND FEATURES OF ACCOUNTING FOR DOMESTIC ENTERPRISES

Анотація. У статті досліджено відмінність між готівковими та безготівковими розрахунками, окреслено особливості 
безготівкових розрахунків та принципи здійснення. Проведено аналіз безготівкових розрахунків на вітчизняних підпри-
ємствах в Україні. Окреслено бухгалтерські рахунки обліку відповідних розрахунків.

Ключові слова: грошові розрахунки, безготівкові розрахунки, безготівковий обіг, облік безготівкових розрахунків.

Аннотация. В  статье исследовано различие между наличными и  безналичными расчетами, обозначены особен-
ности безналичных расчетов и принципы осуществления. Проведен анализ безналичных расчетов на отечественных 
предприятиях в Украине. Определены бухгалтерские счета учета соответствующих расчетов.

Ключевые слова: денежные расчеты, безналичные расчеты, безналичный оборот, учет безналичных расчетов.

Abstract. The paper investigates the distinction between cash and non-cash settlements, particularly designated non-cash 
payments and principles of implementation. The analysis of non-cash settlements in domestic enterprises in Ukraine. Outlined 
relevant accounting records accounting calculations.

Keywords: cash payments, cashless payments, cashless transactions, recording of non-cash payments.

Вступ. Безготівкові розрахунки являють собою 
один з основних способів розрахунків між під‑

приємствами, організаціями та установами як в нашій 
країні, так і в інших країнах світу. Безготівкові розра‑
хунки дають можливість значно скоротити кількість 
готівкових грошових коштів, що знаходяться в обігу 
в країні та частку ризику при розрахунках покупців 
з постачальниками.

Проблемою розвитку ринку безготівкових розра‑
хунків займалися В. І. Міщенко [9], В. М. Котечков, 
Н. Бондаренко [4], О. Вовчак [5], С. Волосович [6], 
О. Малолєткова [8] та інші.

Постановка завдання. За мету статті було обрано 
дослідження сучасного стану безготівкових розрахун‑
ків України та особливості їх обліку на вітчизняних 
підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Грошові розрахунки, 
які здійснюють підприємства та організації незалеж‑

но від організаційно‑правової форми і виду діяльності 
можуть здійснюватися як готівкою, так і в безготів‑
ковому порядку. В сукупності ці грошові розрахунки 
створюють грошовий обіг підприємств.

У грошовому обороті підприємств можна окрес‑
лити такі напрями: розрахунки, пов’язані з процесом 
виробництва (купівля сировини, матеріалів, основних 
фондів); розрахунки за результатами діяльності (фі‑
нансові зобов’язання підприємства перед бюджетом, 
централізованими фондами цільового призначення, 
кредитними установами); внутрішньогосподарські 
розрахунки (це розрахунки з робітниками та службов‑
цями при створенні та використанні різних грошових 
фондів) [7, c. 60].

Зазначені напрями у грошовому обороті різні як за 
економічним змістом, так і за технікою їх вчинення, 
видами і методами фінансового контролю за їх про‑
веденням. Проте в сукупності їх здійснення сприяє 
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безперервному руху матеріальних фондів у процесі 
виробництва і реалізації продукції.

Крім того, своєчасні грошові розрахунки запобіга‑
ють відволіканню коштів у прострочену дебіторську 
заборгованість і сприяють прискоренню оборотності 
оборотних коштів.

Безготівкові розрахунки обслуговують здебільшо‑
го сферу господарських зв’язків підприємств, а також 
їх відносини з фінансово‑кредитною системою.

Рух готівкових грошей і безготівкових платіжних 
засобів взаємопов’язано.

Підприємство одержує виручку за реалізовану 
продукцію, виконані роботи або надані послуги ме‑
тодом перерахування грошей на розрахунковий раху‑
нок, тобто безготівковим шляхом.

У той же час, підприємство, в обслуговуючому його 
банку, має можливість отримати кошти для виплати 
заробітної плати своїм робітникам і інших виплат (ма‑
теріального заохочення, на відрядження) та готівку на 
поточні потреби, господарські витрати (ця сума лімі‑
тується банком) [8, c, 13].

Отримані підприємством кошти мають цільове 
обов’язкове використання. Підприємства та організа‑
ції, отримуючи плату у формі готівки грошей, вносять 
її в банк на свій розрахунковий рахунок.

Надалі з підприємствами‑постачальниками про‑
дукції, з бюджетом за податків, з централізованими 
фондами по обов’язкових відрахуваннях, з кредит‑
ними установами — за отриманими позиками вони 
розраховуються в безготівковому порядку. У цьому 
випадку готівково‑грошовий обіг переходить в безго‑
тівковий.

У сукупному грошовому обороті перевагу отриму‑
ють безготівкові розрахунки, так як вони володіють 
рядом переваг перед готівково‑грошовими розрахун‑
ками.

Ці переваги проявляються передусім у прискорен‑
ні розрахунків, економії витрат, пов’язаних з переве‑
зенням готівки, їх перерахунком і зберіганням. Засто‑
сування безготівкових розрахунків зменшує потребу 
в обороті грошових знаків держави. Крім того, при 
даних розрахунках грошова маса акумулюється в бан‑
ках і створюються умови для контролю за їх цільовим 
використанням.

Обіг готівки в Україні регулюється ухваленими 
НБУ нормативними розпорядженнями (постанова 
Правління НБУ «Про порядок ведення касових опе‑
рацій у національній валюті в Україні») [2]. Регулю‑
вання направлено на стабілізацію грошового обігу, 
ринкових перетворень, збільшення рівня керованості 
грошового обороту підприємств та організацій.

Основою організації безготівкових розрахунків 
у господарському обороті України є Інструкція № 7 

«Про безготівкові розрахунки в господарському обо‑
роті України» [3], створена у відповідності з Законом 
України «Про банки і банківську діяльність» [1] та ін‑
шими законодавчими і нормативними актами України 
[9, c. 22].

Інструкція охоплює організації, підприємства та 
установи всіх форм власності, установи банків, суб’єк‑
ти підприємницької діяльності без створення юридич‑
ної особи і на фізичних осіб, які здійснюють безготів‑
кові розрахунки у національній валюті України.

Безготівкові розрахунки в господарському обороті 
України здійснюються за такими формами розрахун‑
кових документів: платіжними дорученнями; платіж‑
ними вимогами‑дорученнями; чеками; акредитивами; 
векселями; платіжними вимогами; інкасовими дору‑
ченнями (розпорядженнями) [9, c. 23].

Розрахунки між організаціями провадяться 
в безготівковій формі шляхом переказу коштів з бан‑
ківських рахунків однієї юридичної особи на рахунки 
іншого на підставі розрахункових документів.

Підприємства як учасники розрахунків, само‑
стійно визначають форми зазначених документів 
з обов’язковими реквізитами.

Для оплати товарів, послуг, перерахування коштів 
та інших операцій з грошовими коштами в сучасних 
умовах широко використовується спеціальний за‑
сіб платежу у вигляді банківської платіжної картки. 
Умови випуску та використання цього платіжного ін‑
струмента визначені Положенням про порядок емісії 
платіжних карток і здійснення операцій з їх застосу‑
ванням, затвердженого постановою Правління НБУ 
від 19.04.05 № 137.

Платіжна картка — це спеціальний платіжний засіб 
у вигляді виготовленої і виданої пластикової або ін‑
шого виду картки для оплати товарів та послуг, пере‑
рахування коштів зі своїх рахунків на рахунки інших 
осіб, одержання готівки у касах банків, у банкоматах 
та інших розрахункових операцій за договором між 
банком і клієнтом.

Платіжні картки випускають лише банки, що під‑
писали договір із платіжною організацією відповідної 
платіжної системи та одержали на це дозвіл. Банків‑
ська платіжна картка є власністю банку, а її держатель 
має право лише користуватися нею. По закінченні 
строку дії договору платіжну картку повертають до 
банку.

Для відкриття картрахунка підприємство подає до 
обслуговуючого банку ті ж документи, що і для від‑
криття поточного рахунка (крім картки зі зразками 
підписів). Якщо підприємство має у цьому банку по‑
точний рахунок, то йому достатньо подати тільки заяву.

Платіжні картки можна класифікувати за різними 
ознаками, що представлено на рис. 1.



118

// Экономические науки // // International Scientific Journal // № 2, 2016

Особиста платіжна картка емітується на ім’я клі‑
єнта — фізичної особи і призначена для виплати йому 
заробітної плати, пенсії тощо. Вона видається банком 
на основі договору, що укладений між обслуговуючим 
банком і підприємством, де працює фізична особа, або 
між Пенсійним фондом і пенсіонером.

Для видачі картки банк укладає індивідуальні до‑
говори з працівниками підприємства і відкриває карт‑
кові рахунки (картрахунки) кожному з них. Для цього 
працівник повинен подати документ, що засвідчує його 
особу, та ксерокопію довідки про присвоєння ідентифі‑
каційного номера. В договорі вказуються види опера‑
цій, які може здійснювати утримувач платіжної карт‑
ки. Це можуть бути розрахунки за послуги юридичних 
і фізичних осіб, розрахунки в магазинах за придбані 
товари, кредитування картрахунку (овердрафт) тощо.

Корпоративна платіжна картка призначена для 
клієнтів — юридичних осіб (підприємств, організацій, 
філій, відділень підприємств, представництв тощо) 
і фізичних осіб — приватних підприємців. Її власни‑
ком є банк.

Утримувачем корпоративної платіжної картки є 
довірена особа клієнта — працівник підприємства або 
члени сім’ї фізичної особи — суб’єкта підприємниць‑

кої діяльності. Для одержання картки клієнт повинен 
відкрити у вибраному ним банку картковий рахунок.

Обслуговування корпоративних платіжних карток 
та термін їх дії визначаються договором. Наприклад, 
підприємство може використовувати одну платіжну 
картку за кількома картрахунками або отримати кіль‑
ка корпоративних карток на один картрахунок.

В Україні підприємства можуть отримувати 
у гривнях готівкові кошти, вести розрахунки, що пе‑
редбачені виробничими, господарськими потребами 
та витратами на відрядження в межах України. Готів‑
кові кошти в іноземній валюті можуть бути отримані 
за межами України та на її території в установленому 
порядку в касі емітента для оплати витрат на відря‑
дження і безготівкових розрахунків, що пов’язані з ви‑
тратами на відрядження за межами України.

Облік операцій з грошовими коштами ведеться на су‑
брахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній ва‑
люті» та 314 «Інші рахунки в банку в іноземній валюті».

Аналітичний облік ведеться за номерами платіжних 
карток. Корпоративну картку доцільно обліковувати на 
позабалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

У договорі між банкомемітентом і клієнтом визна‑
чається довірена особа, якій клієнт довірив виконува‑
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Рис. 1. Класифікація платіжних карток
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ти операції з використанням платіжної картки. Гро‑
шові кошти вважаються виданими у підзвіт довіреній 
особі з моменту їх списання з картрахунка.

Витрати, що пов’язані з придбанням та обслуговуван‑
ням корпоративних платіжних карток, відображаються 
у складі адміністративних витрат і нараховуються у тому 
періоді, до якого вони належать. Якщо підприємство 
здійснює банку передоплату за певний період (напри‑
клад рік), то її сума відображається спочатку на рахунку 
39 «Витрати майбутніх періодів», а потім щомісяця спи‑
сується на рахунок 92 «Адміністративні витрати».

Контроль за цільовим використанням грошових 
коштів з картрахунка здійснюється власником цього 
рахунка. Згідно з діючою нормативною базою не доз‑
воляється використовувати корпоративні платіжні 
картки для розрахунків за зовнішньоекономічними 
контрактами, виплати заробітної плати та виплат со‑
ціального характеру.

Для обліку руху коштів по картках відкриваються 
картрахунки, на які перераховуються засоби з звичай‑
них поточних рахунків. Послуги банку з відкриття 
картрахунків і оформлення корпоративних карток є 
звичайно платними. У той же час самі корпоративні 
картки залишаються у власності банку.

Синтетичний облік руху коштів по картковому 
рахунку здійснюється в розділі журналу 1 за креди‑
том рахунку та 4 — по дебету. Підставами для запису 
в журнал є авансовий звіт особи, яка користувалася 
корпоративною карткою, і документи, що підтвер‑
джують витрати та зняття готівки з картрахунку. Дані 
авансових звітів підзвітних осіб, які користувалися 
картрахунком, повинні збігатися з виписками банку. 
Аналітичний облік руху карт організовують на поза‑
балансовому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на 
відповідальному зберіганні».

Перехід України на розрахунки з використанням 
пластикових карток є необхідною умовою розвитку 
економіки нашої країни. У світовій практиці вже досить 
довго вдало використовується даний вид платіжних ін‑
струментів і в даний час йде процес пошуку нових ти‑
пів платіжних систем, які максимально задовольняли б 
усі сторони, що беруть участь у грошовому обігу.

Позитивні тенденції, що складаються на ринку плас‑
тикових карт, незважаючи на наявні проблеми, дозво‑
ляють будувати оптимістичні прогнози на найближчу 
перспективу, як за кількісними показниками, так і за якіс‑
ними характеристиками. Подальше збереження активної 
маркетингової політики кредитних організацій і платіж‑
них систем, розширення функціональності банківських 
продуктів з використанням пластикових карток підви‑
щить популярність цього платіжного інструменту серед 
населення, отже, інтенсивність його застосування у по‑
всякденному житті, дозволить збільшити обсяги безготів‑
кових розрахунків у сфері роздрібних платежів в Україні.

Висновки. Таким чином, платіжно‑розрахункова 
система є сукупністю інструментів і методів, що за‑
стосовуються в економічній діяльності підприємств 
для перерахування грошових коштів, здійснення вза‑
єморозрахунків і врегулювання боргових зобов’язань 
між учасниками економічного обороту. Стійка і швид‑
кодіюча система платежів і розрахунків є необхідною 
передумовою ефективного функціонування всього су‑
часного бізнесу, всіх його секторів. Вона в значній мірі 
визначає ефективність економіки.

Як свідчить практика, вибір форми безготівкових 
розрахунків орієнтований на розвиток бізнесу кожно‑
го учасника ринку. Застосування безготівкових форм 
розрахунків дозволить зробити успішну економічну 
діяльність, підвищити платоспроможність підпри‑
ємств і їх фінансову стійкість.
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Побудовано хронологію фінансово-економічних криз ХІХ — ХХ ст. Проаналізовано аспекти світової економічної кризи 
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лирования. Построено хронологию финансово-экономических кризисов ХIХ–ХХ вв. Проанализированы аспекты миро-
вого экономического кризиса с точки зрения системного подхода. Выяснено, что кризиса является неотъемлемой фазой 
экономического развитую и подтверждают необходимость государственного вмешательства в экономическую жизнь 
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Summary. The role of taxes as the main methods of state mechanisms and crisis management. Construct a timeline of the 
financial and economic crises XIX — XX centuries. Analyzed aspects of the global economic crisis from a systems perspective. It 
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Keywords: The crisis, taxes, governance, stock market, commodity market, the banking system, state budget, local budget.

Важка фінансово‑економічна криза, яка охопи‑
ла більшість країн світу в 2008 році вплинула на 

усі галузі їхніх економік. Це пов’язане з існуванням 
системних проблем, які накопичувалися протягом 
останніх років у всіх сферах суспільного життя та на‑
були особливої гостроти саме під час кризи. Зокрема, 
в Україні наслідки кризи особливо помітні у сфері 
державного управління, що веде до необхідності про‑
ведення ґрунтовних реформ, спрямованих на забезпе‑
чення конкурентоспроможності та сталого розвитку 
країни.

Вагоме значення кризи спонукає до з’ясуван‑
ня змісту та суті поняття «криза». Термін «кри‑
за» походить від грецького слова «crisis», що оз‑
начає «вирок, рішення щодо певного питання чи 
сумнівної ситуації» [1, С. 249], а також може мати 

альтернативне значення — «вихід, вирішення кон‑
флікту».

Із цивілізаційним розвитком змінювалось сприй‑
няття та розуміння цього поняття. Особливий внесок 
у дослідження природи та першопричин економічних 
криз здійснили такі відомі економісти, як Ж. Сісмонді, 
Д. Рікардо, Й. Шумпетер, М. Кондратьєв, Дж. Кейнс, 
М. Туган‑Барановський, М. Долішній, С. Злупко та 
інші, які довели, що кризи є невід’ємною рисою рин‑
кової економіки (табл. 1).

Інтенсифікація глобалізаційних процесів поряд 
із бурхливим розвитком інформаційних технологій 
протягом останніх десятиліть призводить до суттєвих 
змін інституційних основ економіки. Саме тому, сьо‑
годні кризи набувають нових ознак та ширшої сфери 
дії, перетворюючись у світові.
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Український науковець А. Мельник визначає на‑
ступні аспекти світової економічної кризи з точки 
зору системного підходу:

 – системно‑елементний, передбачає визначення 
складові світової економічної кризи. Відповідно 
до цього аспекту елементами світової економіч‑
ної кризи є економічні явища, що руйнуючи існу‑
ючі економічні зв’язки призводять до трансфор‑
мацій умов функціонування суб’єктів світової 
економіки;

 – системно‑структурний, передбачає виявлення вну‑
трішніх зв’язків і залежностей між складовими кри‑
зи, що дозволяє визначити її параметри та характер 
впливу на окремі національні економіки та світову 
економіку в цілому;

 – системно‑функціональний, необхідно застосову‑
вати при виявленні функцій світової економічної 
кризи, для прикладу можна визначити такі функції 
кризи як: трансформуюча, реформуюча, оновлюю‑
ча, генеруюча та інші;

 – системно‑цільовий передбачає наукове визначення 
цілей кризи, їх взаємних зв’язків. Провідною цілю 
кризи як економічного явища є руйнування існую‑

чих зв’язків та набуття нових якостей економічних 
систем в яких вони виникають;

 – системно‑ресурсний, який полягає в ретельному 
виявленні ресурсів, потрібних для функціонування 
системи, для вирішення системою проблем зумов‑
лених кризою. Відповідно до даного аспекту можна 
відзначити прогресивну роль кризи, яка створює 
умови для пошуку нових ресурсних резервів роз‑
витку економічної системи;

 – системно‑інтеграційний, який полягає у визначен‑
ні сукупності якісних властивостей економічної 
системи, що забезпечують її цілісність. Ступінь вра‑
ження економічної системи кризою залежить від 
кількості, диверсифікації і єдності її складових, чим 
більше складових тим більше можливостей і напря‑
мів трансформації економічної системи під час кри‑
зи. З одного боку, це може полегшити вихід з кри‑
зи — при наявності альтернативних сфер розвитку 
економіки, а з іншого — ускладнить її подолання за 
умов структурної, всеохопної кризи. Рівень інте‑
грації складових економічної системи та характер 
інтеграційних зв’язків можуть зумовлювати поши‑
рення кризи визначаючи її масштаби;

Таблиця 1
Хронологія фінансово-економічних криз ХІХ–ХХ ст.

Роки Країни, які охопила криза Канали поширення

1 2 3

1825 р. Великобританія, країни Латинської Америки Фондовий ринок, банківська система

1836 р. Сполучені штати Америки Ринок капіталу, платіжна система

1847 р. Європейська криза (Об’єднане королівство Великої 
Британії та Північної Ірландії, Франція, Росія та інші)

Товарний ринок, платіжна система

1857 р. Світова економічна криза (США, Німеччині, Англії 
і Франції)

Фондовий ринок, банківська система

1873–1878 рр. Німеччина, Австрія Фондовий ринок, банківська система

1882 р. США, Франція Фондовий ринок, товарні ринки

1890 р. США, Франція, Німеччина Фондовий ринок, товарні ринки

1893 р. США, Австралія Банківська система, фондовий ринок

1900–1903 рр. США, Великобританія, Франція, Німеччина, Росія Товарні ринки, банківська система

1907–1908 рр. США, Великобританія, Франція, Італія, Фондовий ринок, розрахунково‑платіжна си‑
стема

1914 р. США, Великобританія, франція, Німеччина Фондовий ринок, товарний ринок

1920–1921 р. США, Великобританія, Данії, Італії, Фінляндії, Голлан‑
дії, Норвегії та інші (19 країн)

Ринок грошей, товарний ринок

1929–1933 рр. Світова «Велика депресія» (охопила 18 країн) Фондовий ринок (почалась з Нью‑йоркської 
фондової біржі)

1957–1958 рр. Країни Америки, Європи та Азії (США, Великобри‑
танію, Канаду, Бельгію, Нідерланди тощо) загалом 22 
країни

Товарний ринок, фондовий ринок

70‑ті рр. ХХ ст. США, Австралія, Канада, Китай, Японія, Німеччина, 
Великобританія, Франція (нафтові, енергетичні кризи)

Фондовий ринок, товарний ринок

90‑ті рр. ХХ ст. Мексиканська криза (1994–1995), Азійська криза 
(1997–1998), Російська криза (1998)

Фондовий ринок, банківська система

Джерело: складено автором за [6], [14, С. 13–14]
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 – системно‑комунікаційний, визначає швидкість по‑
ширення кризи у залежності від видів комунікацій 
якими вона просувається. Сучасний розвиток ін‑
формаційних технологій пришвидшує розповсю‑
дження кризи світовою економікою;

 – системно‑історичний, дозволяє з’ясувати тран‑
сформації ознак кризи у часі, та зміни параметрів її 
протікання. Відповідно до даного аспекту слід зау‑
важити, що раніше кризи виникали рідше і призво‑
дили до фундаментальних трансформацій, що спри‑
яли у подальшому бурхливому розвитку, а в умовах 
глобалізації кризові явища виникають часто і не 
викликають суттєвих змін у функціонуванні біль‑
шості складових світової економіки [12].
Російські економісти Д. Черник та Ю. Шмелев вва‑

жають, що криза виникає через «…різке порушення іс‑
нуючої економічної рівноваги внаслідок наростаючих 
диспропорцій» [14, С. 3] та «… перевиробництво не то‑
варів, а грошей» [14, С. 5]. Отже, суттєві диспропорції 
породжуються потужним домінуванням фінансових 
ресурсів над іншими видами економічних ресурсів та 
їх абстракціонування через втрату матеріально‑речо‑
вого наповнення й зв’язку із реальним сектором еко‑
номіки.

Таким чином, очевидним стає той факт, що кризи є 
невід’ємною фазою економічного розвиту та засвідчу‑
ють необхідність державного втручання в економічне 
життя суспільства. Сьогодні, відійшовши від повного 
заперечення державного регулювання економіки та 
піднесення на п’єдестал ліберальних ідей, квінтесен‑
цією яких є створення саморегульованої ринкової 
економіки, що мали домінуюче місце у трансформа‑
ційний період після розпаду Радянського Союзу, необ‑
хідно побудувати соціально‑орієнтоване регульоване 
ринкове господарство, моделювання якого передбачає 
застосування синтезу класичних, кейнсіанських та лі‑
беральних ідей із врахуванням системного підхід до 
оцінки наслідків їх запровадження.

Таким чином, ключовим інструментом державного 
регулювання нині залишаються бюджет та податки як 
основне джерело формування його доходів (рис. 1).

Як видно з рис. 1 методи антикризового регулю‑
вання економіки за способом застосування поділя‑
ються на прямі та опосередковані. В ринкових умовах 
господарювання пріоритет надається опосередкова‑
ним методам, важливе місце серед яких посідає подат‑
кове регулювання, використовуючи такі інструменти 
як податки, збори, внески та інші обов’язкові платежі.

Податки — складовий елемент економічних відно‑
син у суспільстві будь‑якої країни. Податки необхідні 
для виконання державою законом визначених функ‑
цій, а також є вагомим інструментом впливу на діяль‑
ність приватного сектора економіки.

Правове визначення податків дається в податково‑
му законодавстві тієї чи іншої країни, зокрема у Подат‑
ковому кодексі зазначено, що «податком є обов’язко‑
вий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників податку відповідно до Кодек‑
су», а «збором (платою, внеском) є обов’язковий платіж 
до відповідного бюджету, що справляється з платників 
зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, 
у тому числі внаслідок вчинення на користь таких осіб 
державними органами, органами місцевого самовряду‑
вання, іншими уповноваженими органами та особами 
юридично значимих дій» [10, Ст. 6].

В економічній літературі, де розглядаються про‑
блеми податків і оподаткування має місце й інше трак‑
тування цієї категорії.

Зокрема в «Економічній енциклопедії» податки 
характеризуються як «частина національного доходу, 
що вилучається державою у населення через позае‑
кономічний та економічний примус здебільшого на 
еквівалентній основі з метою виконання її соціаль‑
но‑економічних, політичних, правових функцій та до‑
сягнення військових цілей» [2, С. 763].

Першою і основною ознакою податків є те, що вони 
є обов’язковим платежем в централізований фонд чи 
місцеві бюджети частки доходів фізичних або юри‑
дичних осіб. Ухилення від їх сплати веде до покарання 
у вигляді штрафів, пені, а в окремих випадках і до кри‑
мінальної відповідальності. Це одна з ознак податків 
і важливий принцип організації податкової системи 
у будь‑якій країні. Необхідність такої відповідально‑
сті є об’єктивною потребою. Про це свідчить той факт, 
що навіть за цією досить жорсткою законодавчою 
нормою велика кількість платників ухиляється від 
свого обов’язку. У розвинених країнах вважається, що 
10–15% потенційних платників податків свої доходи 
приховують у тінь, в Україні навіть 40–50%. Це великі 
втрати для бюджету. Податкова служба намагається 
звести їх до нуля.

Другою ознакою є зміна власника на ту частину 
державних доходів платників, яка передається дер‑
жаві або місцевим органам влади і використовуєть‑
ся ними на реалізацію закріплених законом за ними 
функцій.

Дещо інша ситуація з різного роду зборами в доход‑
ну частину державного і місцевих бюджетів. Функція 
зборів, як і податків, полягає в бюджетонаповненні. 
Під зборами розуміють платежі, які справляються 
відповідними державними органами з юридичних 
і фізичних осіб, виплата яких є однією з умов здійс‑
нення щодо такого платника державними органами, 
юридично знакових правових господарських дій, 
включаючи надання певних прав або видачу дозволу 
(ліцензій). Наприклад, при імпорті товарів справля‑
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ється митний збір, після оплати якого власнику то‑
вару дається дозвіл на його ввіз в країну. Поширеною 
формою збору є видача ліцензій на підприємницьку 
діяльність. Плата за торговий патент на деякі види 
підприємницької діяльності тощо. Крім зазначених, 
на наш погляд, слід вказати і на четверту їх ознаку — 
податкові платежі в бюджети різного рівня — вираже‑
ну у відносних або ж абсолютних показниках частку 
доходів фізичних, юридичних осіб. Ця законодавча 
норма є гарантією від можливого свавілля з боку по‑
даткових структур.

Суть податків визначається тими функціями, які 
вони виконують. У працях економістів‑фінансистів 
одноголосно стверджується, що вони виконують 

фіскальну функцію. Але на цьому їх згода закінчуєть‑
ся. Багато з них вважає, що крім фіскальної податки 
виконують ще розподільчу, регулюючу, контрольну 
функції тощо. Таку позицію поділяють С. В. Мочер‑
ний, В. М. Овчинніков, В. Н. Некрасов, В. В. Секрета‑
рюк [5, С. 278]. Автори підручника «Фінанси», визна‑
ючи за податками ці три функції, вважають, що вони 
виконують ще й контрольну, «завдяки якій оцінюєть‑
ся ефектність кожного податкового каналу і податко‑
вого тягаря загалом і виявляється необхідність вне‑
сення змін в податкову систему і податкову політику» 
[15, С. 92–92].

Фіскальна функція податків означає збір грошових 
ресурсів з юридичних і фізичних осіб у казну держави 

МЕХАНІЗМ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
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Рис. 1. Місце податкового регулювання в системі антикризового управління економікою
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з наступним їх використанням для виконання закрі‑
плених законом за нею функцій. Назву «фіскальна» 
ця функція отримала в Давньому Римі, де на ринках 
спеціальні збирачі ходили з великими кошиками, які 
називалися «fiscus», куди складалася частина товарів, 
що продавалися на місцевому ринку торгівцями. Це 
був свого роду податок за право продавати на ринку 
товар. Зібрані товари переходили у власність монарха 
(держави) [13, С. 93]. Збір коштів у бюджет держави, 
бюджетонакопичення — основна функція податків.

З розширенням функцій держави значення 
фіскальної функції адекватно зростає. При цьому 
важливо не тільки забезпечити наповнення державної 
казни (бюджету) визначеного законом відповідною 
сумою доходів, а й домогтися постійного і рівномір‑
ного їх надходження в казну. Це важливо для здійс‑
нення державою постійного й регулярного (в певні 
терміни) фінансування програм економічного і соці‑
ального розвитку, для своєчасної виплати заробітної 
плати працівникам державного апарату, правоохорон‑
цям, військовослужбовцям, вчителям, лікарям та ін‑
шим працівникам бюджетної сфери, що утримуються 
за рахунок коштів бюджету.

Важливою функцією податкової системи є розпо‑
дільчо‑регулююча функція. В працях про податки еко‑
номісти розглядають окремо розподільчу і регулюючу, 
але в кожному випадку зазнають, що їх дії перепліта‑
ються, вони доповнюють одна одну і самостійно прак‑
тично не можуть існувати. Сплата податків фактич‑
но означає перерозподіл доходів, зменшення доходів 
платників і водночас приріст на відповідну суму дохо‑
дів державної казни або місцевих бюджетів. У даному 
випадку має місце перерозподіл доходів між індивіду‑
альними платниками податків і державою. Водночас 
у кожному податку закладена регулююча функція. Її 
суть полягає у впливові податків на різні сторони про‑
цесу суспільного відтворення, діяльності платників 
податків. Регулююча функція забезпечує регулювання 
грошових доходів фізичних і юридичних осіб, процесу 
нагромадження і споживання, попиту і пропозиції та 
іншими макроекономічними показниками. Підкресли‑
мо, що таке регулювання доходів обов’язково пов’язане 
з їх розподілом і перерозподілом. Це дає нам підставу 
розглядати розподільчо‑регулюючу як єдину функцію.

Виконання податком розподільчо‑регулюючої 
функції супроводжується контролем держави, її 
владних структур за виконання надходжень ресурсів 
у державний бюджет, їх використання, за процесом 
нагромадження, розвитком економічного потенціалу 
країни, розгортання НТП, соціальними процесами 
в суспільстві. Виконання цих завдань податками дає 
підставу виокремити контрольну функцію в самостій‑
ний елемент функціональної системи податків.

Контрольна функція податків здійснюється спе‑
ціально створеними для цього державними, госпо‑
дарськими і фінансовими органами. Контроль за 
правильністю нарахування і сплати в бюджет подат‑
ків здійснює державна податкова служба і її органи 
на місцях. Об’єктивна необхідність такого контролю 
обумовлена тим що податкові відносини мають чітко 
виражений суперечливий, а то й антагоністичний ха‑
рактер і кожен суб’єкт цих відносин у ринковій еконо‑
міці бажає залишити або отримати більше грошових 
ресурсів. Платник податків всіляко намагається уник‑
нути або, принаймні, зменшити податковий платіж зі 
своїх доходів, майна. Зокрема ускладнює процес бю‑
джетонаповнення значна тінізація вітчизняної еконо‑
міки. За даними Національного інститут стратегічних 
досліджень при президентові України нині 40–50% 
економіки країни перебуває в тіні, тобто ця частина 
господарства не бере участі у формуванні державного 
бюджету [7]. Отже, процес адміністрування податків 
супроводжується конфліктом інтересів платників та 
держави.

Податки, крім згаданих вище функцій також вико‑
нують стимулюючу функцію. Під стимулом розумі‑
ють те, що спонукає, заохочує до певних дій того чи 
іншого господарюючого суб’єкта з метою отримання 
наперед зазначеного результату. В нашому випадку 
мається на увазі використання податкової системи, 
податкового механізму та інших фінансових важелів 
для розширення виробництва, вдосконалення його 
структури, підвищення ефективності, зростання до‑
ходів фізичних, юридичних осіб. Основними інстру‑
ментами здійснення податками цієї функції є система 
формування бюджетних доходів їх розподіл між галу‑
зями народного господарства, надання субсидій, дота‑
цій, податкових пільг господарюючим суб’єктам тощо 
[11, С. 17].

Податки, є складовою частиною фінансів, вони ви‑
конують функцію соціального захисту. Це відносно 
нова для них функція. В епоху раннього капіталізму, 
не говорячи вже про феодалізм, її не було. У ті часи 
податки, які надходили до казни використовувалися 
переважно на видатки, пов’язані з утриманням дер‑
жавного апарату, армії, поліції.

Виходячи з вищенаведених ознак податків, під 
податками пропонуємо розуміти обов’язкові платежі 
в бюджети різних рівнів законодавчо закріпленої част‑
ки доходів фізичних і юридичних осіб для виконання 
державою і місцевими органами влади закріплених за 
ними конституцією та іншими нормативними актами 
функцій.

Отже, систематизація та аналіз фінансово‑еко‑
номічних криз за два останніх століття дозволяють 
стверджувати про невід’ємність криз від розвитку 
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ринкової економіки. В умовах посилення інтеграцій‑
них і глобалізацій них процесів фінансово‑економічні 
кризи набувають нових ознак та ширшої сфери дії, пе‑
ретворюючись у світові.

Характерною особливістю сучасних криз є те, що 
суттєві диспропорції породжуються потужним домі‑
нуванням фінансових ресурсів над іншими видами 
економічних ресурсів та їх абстракціонування через 
втрату матеріально‑речового наповнення й зв’язку 
із реальним сектором економіки, тобто кризи із фі‑

нансового сектору переміщуються у реальний сектор 
економіки, тому виникають так звані фінансово‑еко‑
номічні кризи.

Виникнення фінансово‑економічних криз вимагає 
відповідного державного регулювання, а в ринкових 
умовах господарювання пріоритет надається опосе‑
редкованим методам, важливе місце серед яких по‑
сідає податкове регулювання, використовуючи такі 
інструменти як податки, збори, внески та інші обов’яз‑
кові платежі.
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ІНДИКАТОРИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТА  
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

INDICATORS OF ECONOMIC SECURITY BUSINESS ENTITIES

Анотація. В  статті розглянуті концептуальні положення методики оцінки економічної безпеки суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Запропоновано для оцінки і прогнозування рівня економічної безпеки суб’єкта підприємницької ді-
яльності застосовувати експертні системи.

Ключові слова: економічна безпека, індикатори, методики оцінки, експертна система.

Аннотация. В статье изложены концептуальные положения методики оценки экономической безопасности субъекта 
предпринимательской деятельности. Предложено для оценки и прогнозирования уровня экономической безопасности 
субъекта предпринимательской деятельности применять экспертные системы.

Ключевые слова: экономическая безопасность, индикаторы, методики оценки, экспертная система.

Annotation. In the article the conceptual provisions methodologies for evaluating the economic security of the business 
entity. Proposed to assess and predict the level of economic security of the business entity to apply expert systems.

Key words: economic security, indicators, methods of evaluation, expert systems.

Постановка проблеми. Необхідність розробки на‑
укового апарату для обґрунтованого формування 

сприятливих умов функціонування системи еконо‑
мічної системи викликана тим фактом, що в даний час 
багато великих підприємств створюють у своїй струк‑
турі спеціальні підрозділи, покликані забезпечити їх 

економічну безпеку в усіх сферах і напрямках діяль‑
ності. Однак відсутність наукового забезпечення еко‑
номічної безпеки підприємницької діяльності знижує 
ефективність роботи таких підрозділів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна 
економічна література обмежується розглядом існу‑
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ючих методик оцінки економічної безпеки підприєм‑
ства і не дає жодних конкретних рекомендацій, які 
індикатори потрібно застосовувати при впливі різних 
факторів. Аналіз економічної літератури, зокрема 
праць Андрощука Г. А., Арєф’євої О. В., Варналія З. С., 
Войнаренка М. П, Гаврилюка А. М., Донця Л. І., Іван‑
юти Т. М., Камлика М. І., Козаченка Г. В., Лойко Д. М., 
Ляшенко О. М. Олейникова Є. А., Пономарьова В. П., 
Яременко О. Ф. та інших показав, що більшість наяв‑
них наукових джерел присвячена аналізу методики 
оцінки економічної безпеки, проте використання рів‑
ня впливу підприємницьких ризиків не була розкрита 
в достатній мірі.

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Завдяки оцінці рівня економічної безпеки 
підприємства можна проаналізувати ефективність її 
господарської діяльності, виявити проблемні ділянки 
та попередити можливі загрози для бізнесу, що мо‑
жуть виникнути при настанні того чи іншого ризику. 
Саме тому розробка методики оцінки економічної 
безпеки підприємства на основі системи індикаторів 
обумовлює актуальність наукового дослідження і доз‑
воляє сформулювати мету і ключові завдання науко‑
вої статті.

Метою статті є обґрунтування системи індикато‑
рів для оцінки економічної безпеки суб’єкта підпри‑
ємницької діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ме‑
тодика оцінки рівня економічної безпеки суб’єкта 
підприємницької діяльності необхідна керівництву 
для ефективного управління, а також банкам, ауди‑
торським компаніям і консалтинговим центрам. Ці 
установи працюють з підприємствами, не маючи спе‑
ціальних структур щодо аналізу рівня їх економічної 
безпеки. Вони постійно зустрічаються з проблемою 
оцінки економічного стану тих невеликих підпри‑
ємств, які не можуть дозволити собі власними силами 
провести аналіз, щоб виявити рівень своєї економіч‑
ної безпеки.

Рівень економічної безпеки суб’єкта підприєм‑
ницької діяльності базується на тому, наскільки ефек‑
тивно службам даного підприємства вдається вирішу‑
вати завдання з виявлення, запобігання, нейтралізації, 
припинення, локалізації, відображення і знищення 
загроз, а також усувати збитки від негативних впли‑
вів на різні аспекти економічної безпеки. Допомогти 
вирішити ці завдання, розроблена система забезпе‑
чення економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності.

Система економічної безпеки реалізується в систе‑
мі критеріїв і показників. Критерій економічної безпе‑
ки — це оцінка стану економіки з погляду найважливі‑
ших процесів, що відображають сутність економічної 

безпеки. Систему показників ще називають системою 
індикаторів економічної безпеки. Для поняття еконо‑
мічної безпеки держави, дані системи розроблені і ши‑
роко застосовуються. Що ж стосується економічної 
безпеки суб’єкта підприємницької діяльності, то тут 
виникають складнощі. Як уже зазначалося, визнаної 
системи не існує. Індикатори системи економічної 
безпеки на рівні держави запропоновані в Методиці 
розрахунку рівня економічної безпеки України [1] не 
можна застосувати повною мірою до суб’єкта підпри‑
ємницької діяльності.

Необхідно відзначити, що для економічної безпеки 
субєкта підприємницької діяльності потрібно створи‑
ти власну систему індикаторів, для яких важливе зна‑
чення мають не тільки самі показники, а і їх порогові 
значення. Порогові значення — це граничні величини, 
недотримання яких перешкоджає нормальному ходу 
розвитку різних елементів відтворення, призводить до 
формування негативних, руйнівних тенденцій в галузі 
економічної безпеки. Важливо підкреслити, що найви‑
ща ступінь економічної безпеки досягається за умови, 
що весь комплекс показників перебуває в межах допу‑
стимих меж своїх порогових значень, а порогові значен‑
ня одного показника досягаються не на шкоду іншим.

У міжнародній практиці застосовується безліч по‑
казників, що визначають фінансову стабільність під‑
приємства (фірми) як складову частину економічної 
безпеки. Це і раніше відомі по техніко‑економічним 
обґрунтуванням такі показники, як рентабельність, 
коефіцієнт ліквідності (широко застосовується в Япо‑
нії), коефіцієнт ефективності капітальних вкладень, 
термін окупності і т. д. Американські фахівці часто ви‑
користовують показники чистої приведеної величини 
доходу, максимальних грошових потоків (Cash ‑flow) 
і особливо маржі безпеки або точки беззбитковості.

За окремими показниками фінансового стану 
підприємства в світовій практиці визначилися нор‑
мативи оптимальних величин економічної безпеки. 
Наприклад, співвідношення власних і позикових ко‑
штів має бути в пропорції 1:1, ліквідність — на рівні 
1 і вище, коефіцієнт покриття короткострокових зо‑
бов’язань оборотними засобами — 2, забезпеченість 
нерухомістю — наближається до 1, а чиста рентабель‑
ність капіталу — вище відсотка за банківський кредит. 
Одним з показників платоспроможності служить по‑
казник відношення оборотних коштів до короткостро‑
кової заборгованості. На практиці це співвідношення 
має становити 2:1, що означає, що короткострокові 
зобов’язання двічі перекриваються активами. Іншим 
показником платоспроможності підприємства є від‑
ношення довгострокової заборгованості до власного 
капіталу фірми. У нормі це співвідношення має стано‑
вити 0,65 і менше.
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Розглядаючи систему індикаторів стану інтелекту‑
альної та кадрової складової, не можна не відзначити 
розробку даної тематики в роботах як вітчизняних ав‑
торів [2,3]. Окремі показники, що стосуються якості 
управління та роботи персоналу підприємства і роз‑
витку його інтелектуального потенціалу запропоно‑
вані авторами [4,5]. Проте стосовно аспекту забезпе‑
чення економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності по її інтелектуальної та кадрової складо‑
вої доцільно запропонувати наступну структуру ос‑
новних груп індикаторів рівня забезпечення інтелек‑
туальної та кадрової складової:

 – група індикаторів чисельного складу персоналу 
підприємства та його динаміки;

 – група показників ефективності використання пер‑
соналу підприємства;

 – група індикаторів якості мотиваційної системи під‑
приємства;

 – група індикаторів стану інтелектуального потенці‑
алу підприємства.
Група індикаторів стану техніко‑технологічної без‑

пеки підприємства включає традиційно використані 
для оцінки виробничого потенціалу критерії, зокрема:

 – кількість, що продають і купують підприємству лі‑
цензій;

 – кількість наявних у розпорядженні підприємства 
патентів;

 – співвідношення одержаних і сплачених ліцензій‑
них виплат (роялті);

 – відсоток продукції, що випускається, яка перевер‑
шує або відповідає кращим світовим аналогам;

 – аналогічний показник відповідності світовим ана‑
логам по використанні на підприємстві технологіч‑
ного обладнання;

 – відсоток продукції, що випускається підприєм‑
ством, захищеної патентами, що належать даному 
підприємству;

 – питома вага технологічного устаткування підпри‑
ємства, розроблена на підприємстві і захищена па‑
тентами підприємства;

 – питома вага обладнання, придбаного на основі лі‑
цензійних договорів.
Два останніх відображають ефективність корпора‑

тивних НДДКР підприємства і рівень її технологічної 
незалежності від постачальників ліцензійного облад‑
нання.

Структура системи індикаторів стану політично‑ 
правової безпеки підприємства включає дві основні під‑
групи. До першої належать такі показники рівня забез‑
печення політико‑правової безпеки підприємства, як:

 – питома вага судових і арбітражних розглядів в за‑
гальному числі господарських договорів підприєм‑
ства;

 – частка виграних розглядів в загальному числі;
 – кількість співробітників підприємства на одно‑

го працівника юридичної служби підприємства та 
інші.
Друга підгрупа індикаторів стану політично‑пра‑

вової складової економічної безпеки суб’єкта підпри‑
ємницької діяльності включає вартісні показники, що 
відображають фінансову ефективність робіт по забез‑
печенню політико‑правової безпеки підприємства. 
Основні з них:

 – сальдо штрафних санкцій за господарськими дого‑
ворами;

 – питома вага отриманих та сплачених штрафних 
санкцій у сумі зобов’язань за господарськими дого‑
ворами підприємства;

 – частка витрат на юридичне забезпечення діяльності 
підприємства в загальній структурі її виробничих 
витрат.
Систему індикаторів стану інформаційної скла‑

дової економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності можна представити в якості двох основних 
груп індикаторів: кількісних і вартісних. До кількісної 
групі індикаторів належать показники масштабу робіт 
з інформаційно‑аналітичного забезпечення діяльності 
підприємства, а саме:

 – показник частки співробітників інформаційно‑ана‑
літичного підрозділу підприємства в загальній об‑
ліковій чисельності її співробітників;

 – показник кількості джерел інформації, з якими під‑
приємство має контакти;

 – наявність і склад структури відділів інформацій‑
но‑аналітичного підрозділу підприємства та інші.
Динамічний аналіз даних показників дає уявлення 

про масштаби діяльності інформаційно‑аналітичної 
служби підприємства та про її роль в загальній струк‑
турі функціональних підрозділів компанії.

Група вартісних індикаторів включає показник пи‑
томої ваги витрат на забезпечення інформаційної без‑
пеки підприємства в її сукупних бюджетних витрат, 
що показує рівень фінансування робіт щодо забезпе‑
чення інформаційної безпеки даного підприємства, 
а також показник ефективності вжитих заходів щодо 
забезпечення інформаційної складової економічної 
безпеки підприємства.

Говорячи про індикатори екологічної складової 
економічної безпеки суб’єкта підприємницької ді‑
яльності, слід виділити дві основні гілки індикаторів 
функціональної складової. До першої гілки треба від‑
нести групу нормативів гранично допустимої концен‑
трації шкідливих речовин, які встановлюються в по‑
ложеннях чинного законодавства з проблем екології. 
Тут необхідно обов’язково виділити окремо підгрупу 
норм на екологічну чистоту, що випускається підпри‑
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ємством продукцію в розрізі вже наявних у підпри‑
ємства і потенційних національних ринків збуту. До 
другої гілки відноситься оцінка ефективності запро‑
понованих та впроваджених суб’єктом підприємни‑
цтва заходів щодо їх ефективності.

На основні запропонованих індикаторів систе‑
ми економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності можна визначити рівень виділеної функ‑
ціональної складової і потім інтегральний показник 
рівня економічної безпеки суб’єкта підприємницької 
діяльності. На основі визначеного рівня проводиться 
аналіз ефективності прийнятих підприємством захо‑
дів для забезпечення економічної безпеки діяльності 
підприємства.

Безумовно, розглянуті індикатори не вичерпують 
все їх різноманіття. Але і названі найчастіше виявля‑
ються недосконалими, так як вони відображають стан 
внутрішнього середовища підприємства і не врахову‑
ють зміни у зовнішньому середовищі.

Оцінка рівня економічної безпеки по всім функ‑
ціональним складовим на основі статистичних мето‑
дів обробки інформації сильно ускладнена, оскільки 
більшість аспектів даної проблеми складно піддається 
математичній формалізації, а деякі з них не піддають‑
ся і зовсім. Тим не менше, важливість даної проблеми 
для ефективного функціонування підприємства дуже 
велика, тому доцільно застосовувати для розрахунків 
стандартні та авторські комп’ютерні програми.

Висновки. Для ефективного прийняття управ‑
лінських рішень існує потреба у більш ефективній 
та оперативній оцінці рівня економічної безпеки 
суб’єкта підприємницької діяльності. Необхідно під‑
креслити, що перед підприємцем стоїть завдання не 
тільки проаналізувати і дати оцінку рівню економіч‑
ної безпеки, але й зуміти зробити прогноз. Для оцін‑
ки та прогнозу рівня економічної безпеки суб’єкта 
підприємницької діяльності доцільно застосовувати 
експертні системи [6].
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Актуальность. Конкуренция между вузами силь‑
но ужесточается, что вызвано демографическими 

проблемами и увеличением численности вузов [1, 2]. 
Кроме того, повышение в несколько раз тарифов на 
коммунальные услуги ухудшает и так непростое фи‑
нансовое положение вузов, которое имеет, к тому же, 
и негативную тенденцию, что вызвано сокращением 
ассигнований из бюджета и объёмов хоздоговорных 
работ, что в свою очередь обусловлено падением эко‑
номики Украины.

Перечисленное вырисовывает весьма удручающую 
картину — сегодня сокращают преподавателей, а зав‑
тра будут закрывать вузы. Чтобы выжить в такой си‑
туации, вузы пытаются увеличить количество грантов 
и экономить на всём, что только можно. Например, 
на конференции по энергосбережению [3] было пред‑
ложено множество решений1 по снижению энергопо‑
требления, однако для их реализации нужны инве‑
стиции, которые неизвестно откуда взять2, учитывая 
вышеизложенное.

1 Например, решения от замены сливных бачков и водопрово‑
дных кранов на более экономичные, сбора макулатуры, установки 
новых счётчиков и т. п. до утепления зданий, установки теплонасо‑
сов и солнечных батарей и т. д., т. е. предлагается стремится к нуле‑
вому энергопотреблению. Прогнозируется, что данные меры приве‑
дут к экономии от 5–10% до 80–90% энергоресурсов.

2 Поэтому весьма актуальна задача по разработке мероприятий, 
направленных на существенное повышение конкурентоспособно‑
сти вузов и снижение их энергопотребления без затрат (инвести‑
ций) на реализацию самих мероприятий.

В работе [4] отмечается, что от рациональности 
расписания зависит эффективность работы вуза. По‑
этому для решения указанных проблем будем исполь‑
зовать данный ресурс.

Таким образом, целью исследования является по‑
вышение конкурентоспособности вуза путём раци‑
онализации организации его учебного процесса на 
примере Харьковского национального университета 
городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

Результаты исследования. С целью выявления 
структуры учебного процесса проведена системати‑
зация и статистическая обработка данных портала 
автоматизированной системы управления учебным 
процессом ХНУГХ им. А. Н. Бекетова [5]. Результа‑
ты представлены в таблице 1. Из которых следует, что 
существующая организация учебного процесса в дан‑
ном университете характеризуется: в 6.3, 47.1, 34.1, 
12.3 и 0.2% случаев студенты должны приходить на 
13, 2, 3, 4 и 5 пар в день соответственно; «окна» в 2.2% 
случаев; в 1, 32.7, 65.5 и 0.8% случаев — 3, 4, 5 и 6 учеб‑
ных дней в неделю соответственно; среднее число пар 
в неделю 11.8; в 38% случаев выходные идут враз‑
брос4. В целом такая структура учебного процесса не 

3 Какой смысл студенту приходить на 1 пару в день? Особенно 
если студент на дорогу тратит в 2 раза больше времени, чем на учёбу.

4 Это очень неудобно для студента, да и ухудшает посещае‑
мость, например, если выходные пятница и воскресенье, то какой 
нормальный студент придёт в Университет в субботу, особенно если 
в этот день одна пара?



131

// Международный научный журнал // № 2, 2016 // Экономические науки //

Таблица 1
Структура учебного процесса (в %) ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  

(по состоянию на октябрь 2015 года)

Факультеты
К

ур
с Число пар в день

О
кн

а Выходные Среднее 
число пар 
в неделю

Число учебных дней 
в неделю

1 2 3 4 5 подряд вразброс 3 4 5 6

Архитектурный

1 11 35 37 17 ‑ 7 100 ‑ 11,8 ‑ 43 57 ‑

2 8 26 48 18 ‑ 2 33 67 12,1 ‑ 67 33 ‑

3 6 35 42 14 3 2 57 43 12 7 43 50 ‑

4 3 36 37 24 ‑ ‑ 90 10 11,9 ‑ 80 20 ‑

5 15 56 23 6 ‑ 7 33 67 10,2 ‑ 41 50 9

В среднем по ф-ту 9 37 37,4 16 0,6 3,6 63 37 11,6 1,4 54,8 42 1,8

Строительный

1 ‑ 44 34 22 ‑ 4 100 ‑ 12,7 ‑ 40 60 ‑

2 4 47 29 20 ‑ 2 33 67 12,3 ‑ 33 67 ‑

3 5 55 26 14 ‑ ‑ 17 83 12 ‑ 17 83 ‑

4 ‑ 65 29 6 ‑ ‑ 100 ‑ 12 ‑ ‑ 100 ‑

5 15 54 19 12 ‑ 2 ‑ 100 9,6 ‑ 79 21 ‑

В среднем по ф-ту 5 53 27 15 - 1,6 50 50 11,7 - 34 66 -

Экологии

1 5 51 40 4 ‑ ‑ 61 39 11,4 ‑ 28 72 ‑

2 2 44 35 19 ‑ 7 38 62 12,3 ‑ 44 56 ‑

3 7 37 50 6 ‑ ‑ 100 ‑ 12 ‑ 25 75 ‑

4 8 43 44 5 ‑ ‑ 100 ‑ 12 ‑ 13 87 ‑

5 14 41 38 7 ‑ 3 50 50 10 13 50 37 ‑

В среднем по ф-ту 7 43 41 9 - 2 70 30 11,5 2,6 32 65,4 -

Транспортный

1 12 41 34 13 ‑ ‑ 54 46 11,2 ‑ 46 54 ‑

2 10 49 27 12 2 1 35 65 12 ‑ 15 85 ‑

3 3 58 33 6 ‑ ‑ 100 ‑ 12 ‑ 6 94 ‑

4 2 55 39 4 ‑ ‑ 87 13 12 ‑ 13 87 ‑

5 18 45 29 8 ‑ 5 57 43 10,8 4 28 50 18

В среднем по ф-ту 9 50 32 8,6 0,4 1,2 67 33 11,6 0,8 21,6 74 3,6

Электроснабже‑
ния

1 2 59 35 4 ‑ ‑ 30 70 11,8 ‑ 10 90 ‑

2 ‑ 45 40 15 ‑ ‑ 62 38 11,5 ‑ 62 38 ‑

3 7 45 37 11 ‑ ‑ 100 ‑ 11,7 ‑ 33 67 ‑

4 3 67 17 13 ‑ ‑ 100 ‑ 12 ‑ ‑ 100 ‑

5 20 48 23 9 ‑ ‑ 70 30 9,7 ‑ 60 40 ‑

В среднем по ф-ту 7 53 30 10 - - 72 28 11,3 - 33 67 -

Экономики

1 ‑ 30 60 10 ‑ 15 100 ‑ 14 ‑ ‑ 100 ‑

2 2 49 39 10 ‑ 3 30 70 12 ‑ 30 70 ‑

3 2 58 29 11 ‑ ‑ 64 36 11,6 ‑ 36 64 ‑

4 3 64 26 7 ‑ ‑ 6 94 11,4 ‑ 19 81 ‑

5 9 58 33 ‑ ‑ 3 20 80 13,2 10 50 40 ‑

В среднем по ф-ту 3 52 37 8 - 4,2 44 56 12,4 2 27 71 -

Менеджмента

1 9 43 34 14 ‑ 7 100 ‑ 11,8 ‑ 28 72 ‑

2 5 45 30 20 ‑ 2 14 86 13 ‑ 14 86 ‑

3 2 42 37 19 ‑ ‑ 90 10 13,2 ‑ 15 85 ‑

4 1 31 44 23 1 ‑ 100 ‑ 14,4 ‑ 5 95 ‑

5 3 49 28 20 ‑ 5 20 80 11,1 ‑ 75 25 ‑

В среднем по ф-ту 4 42 34,6 19,2 0,2 2,8 65 35 12,7 - 27 73

В среднем по Уни-
верситету

6.3 47.1 34.1 12.3 0.2 2.2 62 38 11.8 1 32.7 65.5 0.8



132

// Экономические науки // // International Scientific Journal // № 2, 2016

Таблица 2
Предлагаемая структура (ориентированная на студента) учебного процесса (в %)  

ХНУГХ им. А. Н. БЕКЕТОВА

Факультеты

К
ур

с

Число пар в день

О
кн

а

Выходные
Среднее 

число пар 
в неделю

Число учебных дней  
в неделю

1 2 3 4 5
под-
ряд

враз-
брос

3 4 5 6

Архитектурный

1 ‑ ‑ 2 98 ‑ ‑ 100 ‑ 11,8 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 99 1 ‑ 100 ‑ 12,1 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ 1 99 ‑ ‑ 100 ‑ 11,9 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 18 82 ‑ ‑ 100 ‑ 10,2 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 4,2 95,6 0,2 - 100 - 11,6 100 - - -

Строительный

1 ‑ ‑ ‑ 94 6 ‑ 100 ‑ 12,7 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 98 2 ‑ 100 ‑ 12,3 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 25 75 ‑ ‑ 100 ‑ 9,6 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 5 93,4 1,6 - 100 - 11,7 100 - - -

Экологии

1 ‑ ‑ 5 95 ‑ ‑ 100 ‑ 11,4 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 98 2 ‑ 100 ‑ 12,3 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 20 80 ‑ ‑ 100 ‑ 10 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 5 94,6 0,4 - 100 - 11,5 100 ‑ ‑ -

Транспортный

1 ‑ ‑ 7 93 ‑ ‑ 100 ‑ 11,2 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 11 89 ‑ ‑ 100 ‑ 10,8 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 3,6 96,4 - - 100 - 11,6 100 - - -

Электроснабжения

1 ‑ ‑ 2 98 ‑ ‑ 100 ‑ 11,8 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ 4 96 ‑ ‑ 100 ‑ 11,5 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ 3 97 ‑ ‑ 100 ‑ 11,7 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 24 76 ‑ ‑ 100 ‑ 9,7 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 6,6 93,4 - - 100 - 11,3 100 - - -

Экономики

1 ‑ ‑ ‑ 86 14 ‑ 100 ‑ 14 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 100 ‑ ‑ 100 ‑ 12 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ 3 97 ‑ ‑ 100 ‑ 11,6 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ 5 95 ‑ ‑ 100 ‑ 11,4 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ ‑ 91 9 ‑ 100 ‑ 13,2 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту - - 1,6 93,8 4,6 - 100 - 12,4 100 - - -

Менеджмента

1 ‑ ‑ 2 98 ‑ ‑ 100 ‑ 11,8 100 ‑ ‑ ‑

2 ‑ ‑ ‑ 92 8 ‑ 100 ‑ 13 100 ‑ ‑ ‑

3 ‑ ‑ ‑ 91 9 ‑ 100 ‑ 13,2 100 ‑ ‑ ‑

4 ‑ ‑ ‑ 83 17 ‑ 100 ‑ 14,4 100 ‑ ‑ ‑

5 ‑ ‑ 8 92 ‑ ‑ 100 ‑ 11,1 100 ‑ ‑ ‑

В среднем по ф-ту ‑ ‑ 2 91,2 6,8 - 100 - 12,7 100 - - -

В среднем по Университету - - 4 94 2 - 100 - 11.8 100 - - -
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вполне ориентирована на студента, да и на препода‑
вателя5.

Представляется целесообразным6 организовать 
учебный процесс таким образом, чтобы, во‑первых, 
было минимальное количество учебных дней в неде‑
лю, во‑вторых, чтобы эти дни шли подряд, в‑третьих, 
чтобы в каждый учебный день было одинаковое ко‑
личество пар. Исходя из этого, а также из того, что 
в среднем в неделю порядка 12 пар, предлагается, что‑
бы было 3 учебных дня в неделю по 4 пары каждый 
день, например, 1, 2, 3 курсы учились с понедельника 
по среду, а 4, 5, 6 курсы учились с четверга по субботу. 
Таким образом, предлагается трансформировать су‑
ществующую структуру учебного процесса (табл. 1) 
в структуру, представленную в таблице 2.

Выводы. На примере рационализации организа‑
ции учебного процесса Харьковского национального 
университета городского хозяйства имени А. Н. Бе‑
кетова показаны пути (не требующие инвестиций) 
повышения конкурентоспособности вуза, заключа‑
ющиеся в ориентации учебного процесса на студен‑
та и минимизации7 энергопотребления вуза, что по‑
зволит, во‑первых, привлечь больше8 абитуриентов, 
во‑вторых, повысить посещаемость студентов, в‑тре‑
тьих, создать более благоприятные условия для вы‑
полнения хоздоговорных и научных работ преподава‑
телями, в‑четвёртых, снизить энергопотребление вуза 
на 50% и более.

5 Следует отметить, что такая структура не соответствует науч‑
ным рекомендациям по оптимизации производственных процессов, 
например, при возведении зданий рекомендуют организовывать 
равноритмичный поток. В учебном процессе эта рекомендация со‑
блюдается на уровне продолжительности пар, т. е. все пары имеют 
одинаковую длительность. Но на более высоком уровне (количе‑
ство пар в день) — данная рекомендация не соблюдается, т. е. в один 
день может быть одна пара, а в следующий — четыре пары и так 
далее. Какая тут логика непонятно, т. е. возможно количество пар 
в день назначается случайным образом. Кроме того, неравномерен 
режим дня, т. е. в один день в одной и той же группе занятия на‑
чинаются с первой пары, а в другой день с третьей или четвёртой 
пары. Такая «чехарда» ведёт к «выбиванию из колеи» студентов, 
что в свою очередь их приводит к несобранности, утомляемости, 
регулярному просыпанию и в лучшем случае опозданию на первые 
пары и т. п.

6 Как вуз может привлечь абитуриентов? Денег вуз дать не мо‑
жет (пока, во всяком случае), но он может дать больше свободного 
времени (за счёт рационализации учебного процесса, например, 
снижения затрат времени на дорогу), которое можно, при желании, 
конвертировать в дополнительный доход.

7 Минимизация достигается путём корректировки расписания 
учебного процесса по принципу: работай летом, а отдыхай зимой. 
Это позволит перевести вуз в режим минимального энергопотре‑
бления как минимум на весь январь (при незначительных сдвиж‑
ках в расписании), а как максимум на всю зиму (при переносе части 
занятий на лето и переносе производственных практик на зиму).

8 Можно во вступительной кампании говорить о том, что толь‑
ко в нашем ВУЗе учатся всего лишь 3 дня в неделю и целых 4 дня 
выходных, в которые можно будет подработать (в том числе и по 
специальности) или помочь родителям (например, картошку са‑
дить или выкапывать) или просто погулять.
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Управленческое решение — это процесс, который 
реализуется субъектом управления и определяет 

действия, которые направлены на решение поставлен‑
ной задачи в наличной или спроектированной ситуа‑
ции.

Решение должно рассматриваться как результат 
связи, вид информации, который обеспечивает нор‑
мальное протекание процесса в системе. Информация 
на входе системы — экономическая задача, на выхо‑
де — решение, которое формируется в виде управлен‑
ческой команды для воздействия на объекте [9, с. 45].

Решение, как правило, принимается самим ру‑
ководителем на основе принципа единоначалия, но 
нельзя также игнорировать коллегиальность, что яв‑
ляется проверенным средством выработки наиболее 
правильных и обоснованных решений. Эти два прин‑
ципа неразрывно связаны и не противоречат друг 
другу. Если в единоначальных органах управления 
действует принцип персональной ответственности за 
выполнение принятого решение, то в органах, работа‑
ющих на основе коллегиальности, до принятия реше‑
ния применяется обсуждение и подготовка решений 
широким кругом лиц [6, с. 21]. От этих принципов 
на практике встречаются отступления. Если права 
единоначальников получает лицо негибкое и страда‑
ющее при этом нездоровым честолюбием, оно видит 
только одну сторону единоначалия, что позволяет 
ему командовать. Тем самым оно вольно или неволь‑
но игнорирует инициативу подчиненных, отрывается 
от мнения коллектива, а не использует опыт работни‑

ков. Некоторые руководители, наоборот, стремятся 
согласовать любые вопросы на заседании коллегии, 
хотя они вполне входят в единоличную компетенцию 
этого должностного лица. Это ведет к излишней по‑
тери времени, снимает персональную ответственность 
за принятое решение. Не следует забывать, что боль‑
шую роль играет и самостоятельность в принятии ре‑
шений. Это означает право каждого работника на те 
или иные действия в сфере своей компетенции в пре‑
делах поставленных задач, приказов и распоряжений 
вышестоящих инстанций. Поэтому стоит четко опре‑
делить, какие решения могут приниматься на различ‑
ных уровнях управления, как руководители должны 
контролировать работу подчиненных им органов и ра‑
ботников, не подрывая вместе их самостоятельности 
и инициативы. Часто руководители низшего звена 
имеют тенденцию не брать на себя решение вопросов, 
связанных с риском пропустить серьезные ошибки. 
Однако количество таких ошибок может быть умень‑
шено при четком определении круга задач, требую‑
щих предварительного согласования с вышестоящи‑
ми органами, квалифицированным методическим 
руководством, а также исследования причин ошибок, 
чтобы избежать их в будущем.

Таким образом для принятия эффективных реше‑
ний необходимо четко определить основную систему 
моделей принятия решений на предприятии.

Развитие в России рыночных отношений ведет 
к появлению конкуренции и увеличению экономиче‑
ского риска, то есть к таким явлениям, которых эко‑
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номика нашей страны не знала во времена бывшей ад‑
министративно командной системы [5, с. 76]. Именно 
поэтому, было бы недопустимой ошибкой, обосновы‑
вая варианты управленческих решений, обходить воз‑
можное воздействие этих новых факторов. Принятие 
решения требует баланса между выгодой, затратами 
и риском. Снизить риск в значительной степени по‑
могает системный анализ — рациональная система 
последовательных операций в анализе конкретной 
ситуации.

В настоящее время в экономике РФ используют‑
ся разнообразные методы принятия управленческих 
решений. Также проводится анализ и использование 
трудов зарубежных авторов. Так, Ч. Линдблюм ши‑
роко обосновывает два метода: рационально‑универ‑
сальный (или «корневой метод») и инкрементальный 
метод («метод ветвей»). Первый предполагает, что 
лицо, принимающее решение, определяет приоритеты 
и выделяет в связи с этим альтернативы реализации 
цели. Для этого избирается наиболее оптимальное 
решение. Другой метод «ветвей» предусматривает по‑
следовательное ограничение в поиске решений и со‑
средоточение на малых шагах, которые не дают боль‑
шие ошибки. Этот метод упрощает процесс принятия 
и реализации решений. Известные методы Р. Снай‑
дерса (в области международных отношений), А. Эт‑
циони (смешанно‑сканирующий метод принятия ре‑
шений) придерживаются в целом системного подхода. 
В. Коэн подчеркивает необходимость учитывать офи‑
циальные и неофициальные факторы [7, с. 154–158].

Для более глубокого подхода к масштабным реше‑
ниям, связанных с крупными проектами, предлагается 
система «анализ выгод и затрат». Канадские эксперты 
секретариата Совета казны Канады подготовили соот‑

ветствующий справочник. В нем отмечается, что ана‑
лиз выгод и затрат является процедурой, с помощью 
которой оценивают целесообразность программы или 
проекта методом сравнения выгод и затрат. Справоч‑
ник раскрывает методы определения связанных с реа‑
лизацией проекта прямых и косвенных затрат и выгод, 
критерии их сравнения с учетом всех факторов. Также 
разработана методика рейтингового управления, ко‑
торая, по определению авторов, является концепцией 
«принятие решений потенциальными пользователя‑
ми на основе использования рейтингов в процессе ре‑
ализации функций управления». В основу этой кон‑
цепции положено вычисление обобщенного рейтинга 
экономической системы по совокупности показателей 
ее деятельности, а изменение рейтинга дает основания 
для соответствующих управленческих действий.

Применение на практике всех указанных моде‑
лей и методов принятия управленческих решений на 
предприятиях РФ позволит достичь наиболее эффек‑
тивных результатов деятельности, обеспечить кон‑
курентоспособность компаний в условиях рыночной 
экономики.

Принятие управленческих решений в отечествен‑
ной экономике имеет определенные особенности 
и характеризуется анализом и внедрением новейших 
методов, основанных на мировом опыте. Возмож‑
ность использования новейших методов принятия 
управленческих решений в экономике РФ позволит, 
проведя подробный анализ и проверку на экономе‑
трических моделях, тех или иных методов, внедрить 
их в широкое использование. Это даст возможность 
разработать в будущем собственную систему мето‑
дов и принципов принятия решений адаптированную 
к экономической ситуации в нашей стране.
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В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Наиболее эффективной и распространенной фор‑
мой интенсификации инновационной деятель‑

ности в условиях рыночной экономики является вен‑
чурное финансирование инновационных проектов, 
связанных с большим риском. Функциональная зада‑
ча венчурного инвестирования состоит в том, чтобы 
способствовать росту конкретного бизнеса или реали‑
зации инновационного проекта путем предоставления 
определенной суммы денежных средств.

Традиционный капитал не способен финансиро‑
вать фирмы, основанные на новых технологиях или 
рискованные инновационные проекты. Почему это 
происходит, объясняется особенностями венчурного 
капитала.

Во‑первых, в случае венчурного финансирования 
необходимые средства могут предоставляться под 
перспективный проект, без каких — либо гарантий.

Во‑вторых, многие инновационные проекты на‑
чинают приносить прибыль не раньше, чем через 
три — пять лет, поэтому венчурное инвестирование 
рассчитано на длительный срок, и существует долго‑
временное отсутствие ликвидности.

В‑третьих, рисковые капиталовложения осущест‑
вляются, как правило, в самых передовых направле‑
ниях научно‑технического прогресса, и венчурные 
фонды, как ни один другой инвестор, готовы вклады‑
вать средства в новые наукоемкие разработки даже 
тогда, когда им сопутствует высокая степень неопре‑
деленности, ведь именно здесь скрыт самый большой 
потенциальный резерв получения прибыли.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 
венчурный капитал потенциально является одним из 
эффективных источников финансирования иннова‑
ционной деятельности.

Что касается аграрного сектора экономики Украи‑
ны, то в настоящее время венчурное финансирование 
в этой сфере очень слабо развито. Проблема заключа‑
ется в несовершенстве правового, технического и орга‑
низационного обеспечения различных аспектов инве‑
стиционной поддержки инновационной деятельности. 

В нашей стране только зарождаются отдельные элемен‑
ты сложной инфраструктуры поддержки венчурной 
деятельности (венчурные фонды, экспертные и консал‑
тинговые службы, компании по управлению венчурны‑
ми предприятиями и проектами, специализированные 
информационные службы). Кроме того, многие разра‑
ботчики новых продуктов и услуг не владеют знаниями 
о процессе венчурного финансирования инновацион‑
ной деятельности от начальных этапов до коммерциа‑
лизации ее результатов в рыночной экономике.

Так же, среди основных препятствий в развитии 
венчурного финансирования инноваций, в том числе 
в аграрном секторе экономики Украины, выделяют [1]:

1. Высокий уровень риска инвестиций в аграр‑
ный сектор экономики, который связан, с одной 
стороны, с неудовлетворительным финансовым со‑
стоянием аграрных предприятий, отсутствием у них 
долгосрочных стратегий развития, а с другой, с несо‑
вершенством законодательно‑правового обеспечения 
венчурного инвестирования и экономической неста‑
бильностью в стране.

2. Несовершенство отечественного законодатель‑
ства. В частности, сегодня не существует четких пра‑
вил, которые дали бы возможность части правообла‑
дателей инновационных проектов, таким как высшие 
учебные заведения и научно‑исследовательские ин‑
ституты, свободно распоряжаться и оперировать ин‑
теллектуальной собственностью на технологические 
инновации (которые являются основой украинских 
венчурных проектов).

3. Недостаточные экономические стимулы для 
участия венчурного капитала в реализации наукоем‑
ких проектов в аграрном секторе.

4. Недостаточный уровень понимания бизнес со‑
ставляющей венчурных проектов их разработчиками, 
а также низкий уровень восприятия венчурных проек‑
тов обществом, то есть недостаточная инновационная 
и бизнес культура общества. Многие отечественные ин‑
новаторы не готовы к рыночным условиям реализации 
своих проектов, не привыкли делить риски с инвесто‑
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рами — нести ответственность в случае неудачи про‑
екта; государственные чиновники не знают и не пони‑
мают мировой опыт и специфику венчурного бизнеса; 
основатели украинских частных инновационных пред‑
приятий обладают недостаточным кругозором, ограни‑
чиваясь рынком Украины и стран СНГ. Для развития 
системы венчурного инвестирования необходимо со‑
здание «критической массы» украинских частных вен‑
чурных инвесторов, а также несколько историй успеш‑
ной коммерциализации отечественных инноваций.

5. Низкий уровень активности банков, негосудар‑
ственных пенсионных фондов, страховых компаний 
в венчурном инвестировании аграрного сектора.

Для содействия развития венчурного финансиро‑
вания в Украине была создана ассоциация частных 
инвесторов, но отраслями сельского хозяйства на рас‑
смотрение было представлено всего три проекта. Что 
касается Национальной венчурной компания в Укра‑
ине, то до сих пор она не создана, несмотря на то, что 
подготовительную работу по ее созданию, включая 
разработку проекта устава, была выполнена Государ‑
ственным агентством Украины по вопросам науки, 
инноваций и информатизации.

Поэтому одной из важнейших задач по обеспече‑
нию дальнейшего инновационного развития аграр‑
ного сектора экономики Украины, на макроуровне, 
является создание благоприятных условий для по‑
вышения инвестиционной активности венчурного 
капитала в сфере финансирования инновационной 
деятельности аграрных предприятий.

По нашему мнению, основными направлениями 
государственной поддержки развития венчурного 
финансирования инноваций в аграрном секторе эко‑
номики, должны стать две группы методов — прямые 
и косвенные.

Прямые методы поддержки венчурного капитала 
должны включать конкретные механизмы государ‑
ственной поддержки, направленные на увеличение 
предложения венчурного капитала. Эти программы, 
прежде всего, должны быть реализованы в виде фи‑
нансовых стимулов, а именно прямых государствен‑
ных инвестиций и государственных кредитов.

Косвенные методы поддержки венчурного капита‑
ла должны включать:

 – формирование благоприятной правовой среды от‑
носительно регулирования отношений в сфере вен‑

чурного инвестирования, а именно, принять Закон 
Украины «О венчурных фондах», а также законо‑
дательно регламентировать право на участие в ка‑
питале инновационных предприятий высших учеб‑
ных заведений;

 – разработку и закрепление новых форм венчурного 
инвестирования с целью финансирования иннова‑
ционных проектов на ранних этапах жизненного 
цикла;

 – применение налогового стимулирования через 
устранение двойного налогообложения инвесторов, 
а также финансовое стимулирование инвесторов, 
которые вкладывают свои ресурсы в венчурные 
фонды, финансирующие аграрные предприятия;

 – разработка механизмов по созданию региональных 
венчурных фондов с долей в венчурном капитале 
государства, банков, страховых компаний, негосу‑
дарственных пенсионных фондов;

 – всестороннее содействие созданию в стране благо‑
приятного для инноваций бизнес‑среды и повыше‑
ние уровня инновационной культуры общества;

 – гарантирование возврата части потерь от венчур‑
ных инвестиций в аграрный сектор, для которых 
характерен высокий уровень риска.
Только в объединении усилий лучших отечествен‑

ных научно‑исследовательских институтов и при‑
кладных практикующих учреждений и организаций, 
формировании посреднических центров при универ‑
ситетах можно ставить вопрос о возникновении и, как 
следствие, внедрении высокотехнологичных разрабо‑
ток в различных отраслях народного хозяйства, в том 
числе в аграрном секторе. Именно для внедрения но‑
вейших разработок и должен использоваться венчур‑
ный капитал с целью получения в будущем заплани‑
рованной прибыли.

Следовательно, реализация методов государствен‑
ной поддержки и стимулирования венчурного инве‑
стирования положительно повлияет на инновацион‑
ное развитие субъектов аграрной сферы, поскольку 
обеспечит повышение уровня их привлекательности 
для потенциальных инвесторов. Как следствие, это 
будет способствовать значительному ускорению эко‑
номического роста, производительности труда, кон‑
курентоспособности экономики, интеграции Украины 
в мировое сообщество.
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Бугунги кунда миллий иқтисодиётимизнинг энг 
муҳим ва долзарб масалаларидан бири — бу мам‑

лакатимизда инвестицион фаолиятни ривожланти‑
риш ҳисобланади.

Мамлакатимиз ўз мустақиллигига эришган даст‑
лабки йиллардан бошлаб миллий иқтисодиётни ри‑
вожлантиришнинг ўзига хос йўналишлари белгилаб 
олинди. Иқтисодиётнинг ривожланиши ва барқарор‑
лигида инвестицияларнинг беқиёс ўрин тутишини 
ҳисобга олган ҳолда инвестицияларга, хусусан, чет 
эл инвестицияларига бўлган муносабатнинг тубдан 
ўзгариши бугунги кунга келиб мамлакатимизда ин‑
вестиция фаолиятини жадал ривожлантиришга олиб 
келди. Хусусун, самарали инвестицион фаолиятнинг 
йўлга қўйилиши ҳукуматимизнинг юритаётган оқило‑
на инвестиция сиёсатининг маҳсули эканлигини таъ‑
кидлаш лозим.

Инвестиция фаолиятини ривожлантириш зарури‑
яти, авваламбор, барқарор иқтисодий ўсишга эришиш, 
иқтисодиётнинг реал секторини катта ҳажмдаги инве‑
стициялар билан таъминлаш, иқтисодиётдаги туб ўз‑
гаришларни рағбатлантириш, аҳоли даромадларининг 

ўсиши ва бошқаларга асосланадиган янги босқичдаги 
иқтисодий ислоҳотларнинг мазмун моҳиятидан келиб 
чиқади.

Ҳозирги шароитда хорижий инвестицияларни 
жалб қилиш иқтисодиётимиз учун жуда муҳим бўлиб, 
бундай самарага эришиш учун хорижий компаниялар 
ва фирмалар учун инвестиция муҳитини янада қулай‑
лаштиришни тақозо этади.

Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг мам‑
лакатимизни 2015 йилда ижтимоий‑иқтисодий риво‑
жлантириш якунлари ва 2016 йилга мўлжалланган 
иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўнали‑
шларига бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг маж‑
лисидаги маърузасида таъкидлаганларидек, «Давлат 
активларини хусусийлаштириш, аввало, чет эллик 
инвесторларга сотиш вазифалари қўйилди ва бунинг 
учун тегишли шароитлар яратилди. Масалан, 506 та 
мулк комплекси танлов асосида, инвестиция киритиш 
шарти билан «ноль» қийматида янги мулкдорлар‑
га сотилди. Бу борада ана шу инвесторлар қарийб 1 
триллион сўм ва 40 миллион АҚШ доллари миқдори‑
да инвестиция киритиш, шунингдек, 22 мингга яқин 
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янги иш ўрни яратиш мажбуриятини олганини қайд 
этиш лозим. 2015 йилда амалга оширган кенг кўлам‑
ли, узоқни кўзлаган ислоҳотларни ҳаётга татбиқ этиш 
эркин тадбиркорликка кенг имтиёз ва преференция‑
лар йўлини очиб бериш, инвестициялар, аввало, чет 
эл инвестицияларининг ҳажмини ошириш ва жорий 
этиш иқтисодиётимизнинг барқарор ўсиш суръатла‑
рини ва унинг макроиқтисодий мутаносиблигини таъ‑
минлаш бўйича ўз ижобий таъсирини берди…»

Ривожланган мамлакатлар тажрибаси шуни кўрса‑
тадики, ҳар бир давлат мамлакат иқтисодиётига йирик 
миқдорда хорижий инвестицияларни жалб этиш учун 
ўз инвестиция сиёсатини ҳамда инвестиция иқлими‑
ни такомиллаштиришга ҳаракат қилади ва бу борада‑
ги ҳаракатларни энг аввало инвестиция муҳитининг 
ташкилий‑ҳуқуқий асосини яратишдан бошлайди.

Ўзбекистонда ҳам бу масалага алоҳида эътибор 
қаратилди. Қисқа давр мобайнида мамлакатда қулай 
инвестиция муҳитини шакллантиришга ва уни турли 
ҳил қонунлар орқали ҳуқуқий таъминлашга эришил‑
ди. Бугунги кунга келиб мамлакатимизда кичик биз‑
нес ва хусусий тадбиркорлик инвестиция фаолиятини 
бошқаришда ўнлаб қонунлар ва Вазирлар Маҳкамаси 
қарорлари, Президент фармонлари ва бошқа меъёрий 
ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинган.

Республикамизда кичик бизнес ва хусусий тад‑
биркорлик субьектларининг инвестиция фаолияти 
Ўзбекистон Республикаси «Инвестиция фаолия‑
ти тўғрисида»ги қонуни орқали тартибга солинади. 
Ушбу Қонун 28 моддадан иборат бўлиб, унда инве‑
стиция фаолияти бўйича қонунчилик, асосий тушун‑
чалар, инвестиция турлари, инвестиция ресурслари, 
инвесторларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, уларнинг 
инвестиция фаолиятининг бошқа субъектлари билан 
муносабатлари, инвестиция фаолиятини давлат томо‑
нидан тартибга солиш, марказлашган инвестициялар 
ва уларни амалга ошириш, Ўзбекистон Республикаси 
инвестиция дастури, инвестиция лойиҳаларини экс‑
пертиза қилиш, шунингдек, инвестиция фаолияти‑
нинг бошқа масалалари белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикасининг «Хорижий инве‑
сторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чора‑тадбирлари 
ва кафолатлари тўғрисида»ги қонуни мамлакатимиз‑
да кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субьект‑
лари инвестиция фаолиятини, шунингдек, хорижий 
инвестицияларни тартибга солишнинг асосий ҳуж‑
жатлардан бири бўлиб ҳисобланади.

Бугун мамлакатимизни модернизация қилиш ва 
янгилаш, иқтисодиётимизнинг сифат жиҳатидан янги, 
замонавий таркибий тузилмасини шакллантириш, 
ҳудудларимизни комплекс ривожлантириш бўйича 
барча режаларимизнинг муваффақиятли амалга оши‑
рилиши инфратузилма тармоқларини юксак суръат‑

лар билан ривожлантиришга узвий боғлиқ. Ишлаб 
чиқаришни технологик жиҳатдан янгилаш ва техник 
модернизация тизимини шакллантирмасдан туриб 
ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг рақобатбардо‑
шлигини ошириш ва ташқи бозорга чиқишини таъмин‑
лаш мушкул. Бу эса, ўз навбатида, ушбу вазифаларни 
ҳал қилиш учун миллий ва хорижий инвесторларнинг 
маблағларини жалб қилишни тақозо этади.

Мамлакатимизда Ўзбекистон Тикланиш ва та‑
раққиёт жамғармаси маблағларини, тўғридан‑тўғри 
хорижий инвестициялар ва корхоналарнинг ма‑
блағларини жалб қилиш йўли билан иқтисодиёт тар‑
моқларини босқичма‑босқич модернизациялаш, тех‑
ник ва технологик қайта жиҳозлаш дастури амалга 
оширилмоқда.

Ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник 
ва технологик янгилаш, муҳим юқори технология‑
ли қувватларни ишга туширишни жадаллаштириш, 
транспорт ва коммуникация инфратузилмасини ри‑
вожлантириш асосида таркибий ўзгартиришларни 
чуқурлаштиришга йўналтирилган фаол инвестиция 
сиёсатининг амалга оширилиши натижасида 2015 
йилда Ўзбекистонда ўзлаштирилган инвестициялар 
ҳажми 2014 йилга нисбатан 9,6 фоизга ўсиб, 40,7 трлн 
сўмдан кўпни ташкил қилди.

Ўзлаштирилган инвестициялар умумий ҳажми‑
нинг 3,3 млрд долларини ёки 21 фоиздан ортиғини чет 
эл инвестициялари ва кредитлари (ўсиш — 9,1 фоиз), 
шу жумладан 2,4 млрд долларини тўғридан‑тўғри чет 
эл инвестициялари ташкил қилди. 2015 йилда Тикла‑
ниш ва тараққиёт жамғармасининг иқтисодиётнинг 
стратегик тармоқларида йирик инвестиция лойиҳала‑
рини амалга ошириш учун ўзлаштирилган маблағла‑
ри ҳажми 728,6 млн долларни ташкил қилди.

Инвестициялар таркибида энг катта ҳажмни мар‑
казлашмаган инвестициялар (инвестициялар умумий 
ҳажмининг 78,2 фоизи), унинг 30,9 фоизини хўжалик 
юритувчи субъектларнинг ўз маблағлари (ўсиш — 12,6 
фоиз) ташкил қилди, бу ишлаб чиқаришларни дивер‑
сификация қилиш ва рақобатбардошлигини ошириш 
тармоқ дастурлари ҳамда минтақаларни ижтимо‑
ий‑иқтисодий ривожлантириш ҳудудий дастурлари‑
нинг фаол амалга оширилиши натижаси бўлди.

Инвестиция дастурини амалга оширишда корхо‑
наларнинг ўз маблағлари ҳисобидан йўналтирилган 
тўғридан‑тўғри хусусий инвестицияларнинг йил‑
дан‑йилга фаол иштирок этаётгани бугунги кунда 
Ўзбекистонда кечаётган инвестицион жараёнларнинг 
муҳим хусусиятларидан бири ҳисобланади.

Инвестиция сиёсати нафақат капитал маблағлар 
миқёсини оширишни, балки уларнинг такрор ишлаб 
чиқариш таркибий тузилмасини такомиллаштириш‑
ни, инвестицияларни кўпроқ самарали ва рақобатдош 
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ишлаб чиқаришларга йўналтиришни кўзда тутади. 
Эътиборли жиҳати шундаки, мазкур тизимда корхона 
асосий таянч нуқта ҳисобланиб, ҳар бир инвестиция 
лойиҳаси муайян бир корхона миқёсида амалга оши‑
рилади, ушбу корхона эса иқтисодий фаолият туридан 
келиб чиқиб, муайян тармоққа (соҳага) тегишли бўла‑
ди. Шунингдек, у маълум бир минтақада жойлашгани 
сабабли минтақавий инвестиция жозибадорликни акс 
эттирса, барча минтақалар бирлаштирилганда мазкур 
кўрсаткич мамлакат даражасида акс эттирилади.

Давлат томонидан самарали инвестиция сиёса‑
тини олиб бориш мақсадида қуйидаги тамойилларга 
устувор аҳамият қаратилмоқда:

 – ташқи иқтисодий фаолиятни янада эркинлашти‑
риш;

 – республика иқтисодиётига тўғридан‑тўғри капитал 
қўйилмаларнинг кенг жалб қилинишини таъмин‑
ловчи ҳуқуқий, ижтимоий‑иқтисодий ва бошқа ша‑
роитларни янада такомиллаштириш;

 – юртимизга жаҳон стандартлари даражасидаги за‑
монавий технологияларни олиб кирувчи, миллий 
хўжаликнинг юқори самарали тузилмасини таш‑
кил этишга кўмаклашувчи чет эл инвесторларига 
нисбатан қулай шароитлар яратиш сиёсатини из‑
чил олиб бориш ҳамда энг муҳим устувор йўнали‑
шларга маблағларни йўналтириш.
Фикримизча, инвестицияларни миллий иқтисоди‑

ёт ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун қуйи‑
даги йўналишлар бўйича жалб этишга асосий эътибор 
қаратиш мақсадга мувофиқ:

 – миллий агросаноат имкониятларидан келиб чиқиб, 
текстил ва тўқимачилик саноатини модернизация‑
лаш, синтетик ва сунъий толалар билан ишлашни 
ривожлантириш, буни хорижий инвестициялар ва 
уларнинг илғор тажрибаларидан келиб чиққан ҳол‑
да амалга ошириш;

 – аҳоли яшайдиган узоқ туман, шаҳар ва қишлоқ 
жойларини ободонлаштириш, уларнинг турмуш 
фаровонлигини ошириш мақсадида аҳолининг ал‑
тернатив энергия манбаларидан фойдаланиш имко‑
ниятларини кенгайтириш, турли қувват ва энергия 
манбалари бозорида рақобат муҳитини яратидиган 
ишлаб чиқариш корхоналарига инветицияларни 
кенг жалб этиш;

 – қишлоқ жойларда намунавий лойиҳалар асосида 
якка тартибдаги уй‑жойларни қуриш кўламини 
янада кенгайтириш.

 – темир йўл коммуникациялари тизимини жадал 
ривожлантириш, хусусан, юк ташиш ҳажмининг 
асосий қисмини таъминлайдиган коммуникация 
тармоқлари билан мамлакатимизнинг барча ҳудуд‑
ларини ишончли тарзда боғлашга алоҳида эътибор 
қаратиш;

 – фаол инвестиция сиёсати мамлакатимизни модер‑
низация қилиш ва янгилаш, ҳудудларга киритилаёт‑
ган инвестициялар орқали уларнинг ишлаб чиқариш 
имкониятларини ошириш ва мувофиқлаштириш 
бўйича амалга оширилаётган чора‑тадбирларнинг 
энг муҳим шарти ва манбаи бўлмоғи керак.
Умуман олганда, мамлакатимизда шаклланган иш‑

билармонлик муҳити қулай инвестициявий жозиба‑
дорликнинг муҳим таркибий қисми ва омили бўлиб, 
Ўзбекистонда Жаҳон банки томонидан ишлаб чиқил‑
ган методологияга мос ва мамлакатимизда бизнесни 
юритиш билан боғлиқ барча жараёнларни янада ли‑
бераллаштириш, соддалаштириш, арзонлаштириш ва 
уларнинг очиқлигини таъминлашга йўналтирилган 
комплекс чора‑тадбирлар тизими яратилган.

Келажакда Ўзбекистон миллий иқтисодиётига 
маҳаллий ва чет эл инвестицияларини жалб қилиш‑
ни янада фаоллаштириш чора‑тадбирларини излаб 
топиш лозим. Тармоқлар ва ҳудудларда тузилмавий 
қайта қуриш вазифасини ҳал этишда инвестициялар 
кўламини кенгайтириш ва айни пайтда уларнинг са‑
марадорлигини оширишга йўли билан эришиш мум‑
кин. Ўзбекистон миллий иқтисодиётига жалб этилган 
инвестицияларнинг ҳажмини кўпайтириш ва самара‑
дорлигини ошириш мақсадида қуйидаги тадбирларни 
амалга ошириш керак, деб ҳисоблаймиз:

 – аҳоли бўш пул маблағларини инвестицион жара‑
ёнларга жалб қилиш юзасидан чора‑тадбирларни 
амалга ошириш;

 – инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришнинг 
нокредит усулларидан бўлган лизинг, факторин‑
глардан фойдаланиш жараёнларини кенгайтириш;

 – инвестицион лойиҳаларни сифатини ошириш, лой‑
иҳаларни капитал қуйилмалар самарадорлиги та‑
лабларига мос келиши мақсадида доимий равишда 
фаолият юритадиган инвестицион лойиҳалар кўр‑
газмасини ташкил қилиш.

 – айрим тармоқлар ва минтақаларда (жумладан, эр‑
кин иқтисодий зоналар) хорижий инвесторлар 
учун реал амал қилиши учун имтиёзлар тизимини 
яратиш;

 – хўжалик юритувчи субъектлар, юқори турувчи ор‑
ганлар ва маҳаллий ҳокимиятлар ўртасида мулк ва 
ваколатни аниқ чегаралаб қўйиш;

 – барқарор иқтисодий ташқи савдо қонунчилигини, 
шу жумладан, эркин иқтисодий зоналар ва концес‑
сиялар бўйича меъёрий базани яратиш;

 – солиқларни камайтириш ва солиқ тузилмасини 
соддалаштириш;

 – хорижий инвестицияларни суғурталашнинг сама‑
рали механизмини яратиш;

 – иқтисодиёт тармоқларини монополиядан чиқариш 
бўйича тадбирларни амалга ошириш;
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 – иқтисодиётнинг базавий тармоқларини индивиду‑
ал лойиҳалар бўйича хусусийлаштириш;

 – биржа бозорларида ва бошқа бозорларда акцио‑
нерлик жамиятлари акциялари пакетларининг бир 
қисмини хорижий инвесторларга сотиш;

 – маҳсулот ишлаб чиқарувчи ва хизмат кўрсатувчи 
корхоналарни хорижий инвесторларга сотиш.

Ушбу тавсияларнинг амалиётга жорий этилиши ва 
инвестиция муҳитининг барқарорлигини таъминлаш‑
га ва шу асосда миллий иқтисодиётга ички ва ташқи 
инвестицияларни фаол жалб этилишига имкон бера‑
ди, деб ҳисоблаймиз.
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Анотація. У статті аналізуються форми і методи управлінської діяльності, розглянуто правові та не правові методи 
через розкриття форм і методів державного управління об’єктами промислової власності.
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Аннотация. В статье анализируются формы и методы управленческой деятельности, рассмотрены правовые и не 
правовые методы через раскрытие форм и методов государственного управления объектами промышленной собствен-
ности.
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Summary. The article analyses forms and methods of management activity considered legal and not legal methods through 
disclosure forms and methods of state management of industrial property.

Keywords: forms and methods, management, industrial property, management of relationship.

Державне управління об’єктами промислової 
власності виявляється в конкретних діях і вза‑

ємозв’язків органів і посадових осіб, завдяки яким 
управлінська діяльність набуває певних форм. Тоб‑
то, переважний обсяг управлінської діяльності орга‑
нів виконавчої влади виражається у певних формах. 
У спеціальній літературі існують різні підходи до ро‑
зуміння форм державного управління. Термін «фор‑
ма» означає вид, будь‑який зовнішній вияв певного 
змісту. Якщо функції управління розкривають основ‑
ні напрями цілеспрямованого впливу суб’єктів управ‑
ління, то форми управління — це шляхи здійснення 
такого цілеспрямованого впливу, тобто форми управ‑

ління показують, як практично здійснюється управ‑
лінська діяльність [1, с. 132].

Питання форм і методів державного управління 
об’єктами промислової власності до цього часу не були 
предметом окремих досліджень вітчизняних науковців, 
хоча питання форм і методів державного управління 
досліджувалося багатьма вітчизняними вченими‑ад‑
міністративістами: В. Б. Авер’яновим, Г. В. Атаман‑
чук, Ю. П. Битяком, Р. А. Калюжним, Ю. І. Крегулом, 
Т. О. Коломоєц, Г. С. Стеценком та іншими.

Метою цієї статті є дослідження форм і методів 
державного управління об’єктами промислової влас‑
ності.
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Проаналізувавши наявні в адміністративно‑право‑
вій науці поняття та форми державного управління, 
слід виходити із того, що форми управлінської діяль‑
ності органами виконавчої влади (їх посадових осіб) 
здійснюються у правовій (зумовлюють юридичні на‑
слідки) і не правовій формі (не зумовлюють настан‑
ня юридичних наслідків), які складаються в процесі 
здійснення виконавчої та розпорядчої діяльності. Се‑
ред форм управлінської діяльності виділяють правові 
і не правові форми, які доповнюють одна одну в про‑
цесі реалізації функцій діяльності суб’єктів публічної 
адміністрації.

Ю. І. Крегул під формами державного управління 
розуміє відмінні за своїм характером та наслідками 
способами зовнішнього вираження діяльності органів 
виконавчої влади. На його думку форми управлін‑
ської діяльності відзначається помітною універсаль‑
ністю щодо конкретних сфер і галузей державного 
управління. Через це одні й ті самі форми успішно за‑
стосовуються і в економіці, і в адміністративно‑полі‑
тичній діяльності, а також при вирішенні внутрішньо 
організаційних питань. Тому такого великого значен‑
ня набуває вміння вільно орієнтуватись у всій різно‑
манітності форм, здатність здійснити обґрунтований 
вибір найефективніших серед них, а за необхідності — 
вдосконалювати існуючі форми. До не правових форм 
такі дії, як організація та проведення нарад, обгово‑
рень, перевірок, розробка проектів, планів, прогнозів, 
програм, методичних рекомендацій, здійснення захо‑
дів щодо підвищення якості та ефективності управ‑
лінської праці і т. ін. [2, с. 273–274].

З огляду на значну кількість суб’єктів державного 
управління промисловою власністю, їх функціональ‑
не призначення та різноманіття форм управління, 
вбачаємо доцільним здійснити класифікацію форм 
управлінської діяльності у досліджуваній сфері, взяв‑
ши за основу вищенаведені основні форми управлін‑
ня, здійснимо їх класифікацію на прикладі діяльності 
Державної служби інтелектуальної власності України, 
яка входить до системи органів виконавчої влади і за‑
безпечує реалізацію державної політики у сфері про‑
мислової власності.

До основних правових форм управління ДСІВ 
можна віднести такі, як видання правових актів 
управління; укладання адміністративних договорів 
(надання адміністративних послуг); вчинення інших 
юридично значущих дій.

Що ж стосується не правових форм, то до них на‑
лежать форми, які безпосередньо юридичного зна‑
чення не мають, тобто не спричиняють виникнення 
конкретного юридичного результату. Найчастіше не 
правовими формами визначаються різноманітні орга‑
нізаційні дії службовців органів виконавчої влади на 

різних етапах підготовки і виконання управлінських 
рішень. Це такі дії, як організація та проведення на‑
рад, обговорень, перевірок, розробка проектів планів, 
прогнозів, програм, методичних рекомендацій, здійс‑
нення заходів щодо підвищення якості та ефективнос‑
ті управлінської праці і т. ін.

Не менш важливим елементом організаційно‑пра‑
вового механізму промислової власності є методи дер‑
жавного управління. Правильне розуміння методів 
можливе на підставі та в зв’язку з функціями управ‑
ління.

Аналіз різних наукових визначень дає підстави 
вважати, що категорія методу управління в концен‑
трованій формі відображає взаємозв’язок керуючих 
і керованих підсистем, де керуючий суб’єкт управ‑
ління здійснює управлінський вплив на керований 
об’єкт. Крім того, внаслідок значного різноманіття 
суб’єктів виконавчої влади й об’єктів, що перебува‑
ють під їх впливом, методи управління теж є різнома‑
нітними. У такому розумінні для методів управління 
промисловою власністю характерними є такі риси:

1) здійснюється в межах повноважень суб’єкта дер‑
жавного управління. Зокрема, повноваження ДСІВ 
закріпленні у «Положенні про Державну службу інте‑
лектуальної власності України», згідно з яким ДСІВ 
організовує в установленому порядку проведення 
експертизи заявок на об’єкти права інтелектуальної 
власності, видає патенти/свідоцтва на об’єкти права 
інтелектуальної власності тощо;

2) використовуються суб’єктами державного 
управління як засоби реалізації закріпленої за ними 
компетенції і безпосередньо виражають повноважен‑
ня державно‑владного характеру;

3) виражають управлінський вплив органів вико‑
навчої влади та інших суб’єктів державного управлін‑
ня на відповідні керовані об’єкти. Наприклад, Мініс‑
терства економічного розвитку і торгівлі України на 
Державну службу інтелектуальної власності України, 
або Державною службою інтелектуальної власності 
України та ДП «Український інститут промислової 
власності»;

4) здійснюються у взаємозв’язках між суб’єктами 
і об’єктами державного управління (між Державною 
службою інтелектуальної власності України та ДП 
«Український інститут промислової власності»);

5) завжди мають своїм адресатам відповідні керо‑
вані об’єкти (індивідуальні або колективні). На керо‑
ваність індивідуальних об’єктів ми уже звертали свою 
увагу, що стосується колективних об’єктів, слід звер‑
нути увагу на той факт, що у сфері охорони об’єктів 
інтелектуальної власності важливу роль відіграють 
організації колективного управління. Зокрема таки‑
ми, є: ВГО «Автор»; ПО «Організація колективного 
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управління авторськими і суміжними правами»; ВО‑
САСП «Оберіг» тощо. Проте, ці колективні об’єднан‑
ня захищають суб’єктивні майнові права пов’язані із 
авторськими і суміжними правами;

6) забезпечують порядок в державному управлінні;
7) залежать від особливостей організаційно‑право‑

вого статусу суб’єктів виконавчої влади (Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України; Державної 
служби інтелектуальної власності України тощо), а й 
насамперед від особливостей керованого об’єкта, ін‑
дивідуального або колективного.

Будучи правильно поєднані, ці та інші методи 
створюють взаємопов’язану систему способів впливу, 
за допомогою яких суб’єкт виконавчої влади у сфері 
промислової власності здійснює управлінський вплив 
на об’єкт шляхом використання адміністративно‑пра‑
вових форм управління.

За сучасних умов розвитку ринкових відносин і ко‑
рінних змін в механізмі державного управління та ор‑
ганізаційно‑правовому статусі суб’єктів управління, 
різноманітність конкретно використаних в управлін‑
ській діяльності методів реалізації завдань і функцій 
державних органів роблять актуальною класифікацію 
видів адміністративно‑правових методів.

Оскільки державне управління так чи інакше спи‑
рається на владу, то воно в необхідних випадках не 
може бути реалізоване без застосування таких універ‑
сальних видів методів, як методи переконання і при‑
мусу, які посідають центральне місце серед видів ме‑
тодів управління.

Методи переконання і примусу використовуються 
в усіх сферах та на всіх рівнях адміністрування, багато 
в чому визначаючи зміст та конкретний прояв інших 
методів. Наприклад, економічні та адміністративні 
методи адміністрування засновані на методі переко‑
нання [3, с. 146].

В державному управління, в тому числі й управ‑
лінні промисловою власністю метод переконання 
відіграє важливу роль. Цей метод в управлінській ді‑

яльності промисловою власністю використовується 
як система заходів правового і не правового характе‑
ру, які здійснюють органи управління промисловою 
власністю та громадські організації, що виявляється 
в здійсненні виховних, роз’яснювальних і заохочу‑
вальних методів, спрямованих на формування у гро‑
мадян розуміння необхідності виконання норматив‑
но‑правових актів з метою охорони та захисту об’єктів 
промислової власності.

Опора на методи переконання у здійсненні держав‑
ного управління промисловою власністю не виключає 
того, що переконання має поєднуватися з методом 
державного примусу, який традиційно розглядають 
з позицій охорони та захисту сформованих державою 
правовідносин і забезпечення неухильного й точно‑
го виконання юридичних норм у сфері промислової 
власності, коли в цьому виникає необхідність.

Висновки. Аналіз теоретичних питань форм і ме‑
тодів управлінської діяльності, дає підстави зробити 
висновки, що термін «метод» у загальноприйнятому 
розумінні означає спосіб чи прийом здійснення чо‑
го‑небудь, засіб досягнення поставленої мети. Методи 
виявляються у формах управління, через взаємодію 
суб’єктів і об’єктів управління, зв’язки, що між ними 
склалися у сфері промислової власності. В методах 
державного управління промисловою власністю реа‑
лізується воля держави, через уповноважені нею ор‑
гани (їх посадових осіб), які наділені повноваження 
з метою забезпечити певний порядок в управлінні 
і мають організуючий вплив.

Аналіз поняття та ознак адміністративного при‑
мусу свідчать, що цей різновид державно‑правового 
примусу визначений нормами адміністративного пра‑
ва, які застосовують уповноважені державні органи 
(їх посадові особи), носить комплексний правовий 
характер, поєднує профілактичні та припиняючи за‑
ходи з метою забезпечення належної охорони прав на 
об’єкти промислової власності.
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Анотація. У роботі здійснено аналіз вітчизняних основ правового регулювання забезпечення екологічної безпеки, 
відповідних принципів та пріоритетів у досліджуваній сфері, відображених у системі нормативно-правових актів; дослі-
джено поняття «екологічна безпека» з наукової, правової та міжгалузевої точки зору; запропоновано власне визначення 
досліджуваної категорії.

Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, правове регулювання забезпечення екологіч-
ної безпеки, навколишнє природне середовище.

Аннотация. В работе проведен анализ отечественных основ правового регулирования обеспечения экологической 
безопасности, соответствующих принципов и  приоритетов в  исследуемой сфере, отраженных в  системе норматив-
но-правовых актов; исследовано понятие «экологическая безопасность» с научной, правовой и межотраслевой точки 
зрения; предложено собственное определение исследуемой категории.

Ключевые слова: экологическая безопасность, обеспечение экологической безопасности, правовое регулирование 
обеспечения экологической безопасности, окружающая природная среда.

Summary. The work analyzes the national foundations of legal regulation of environmental safety, the relevant principles 
and priorities in the investigated area, recorded in the system of regulations; investigated the concept of «ecological security» 
as scientific, legal and intersectoral viewpoint; proposed own definition of the investigated categories.

Keywords: ecological safety, providing ecological safety, regulation of environmental safety, the environment.

Питання правового регулювання забезпечення 
екологічної безпеки нині отримали особливої 

актуальності та важливості. Слід зважити і на ос‑
танні тенденції, що свідчать про значне занепокоєн‑
ня питаннями ефективності забезпечення екологіч‑
ної безпеки не лише на рівні науковців, громадських 
організацій, окремих зацікавлених інституцій, а на‑

самперед, на найвищому державному рівні, що вті‑
люється переважно у міждержавні, консолідовані, 
юридично‑значущі рішення з формуванням відпо‑
відних фінансових фондів. Відтак, вирішення за‑
значеного питання лежить насамперед у площині 
правової регламентації екологічних вимог та норма‑
тивів.
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Дослідженням окремих аспектів забезпечення 
екологічної безпеки займалися такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці‑правники, як: В. І. Андрєйцев, 
О. С. Баб’як, Д. Н. Бахрах, В. Л. Бредіхіна, Ю. Л. Вла‑
сенко, А. П. Гетьман, І. В. Гиренко, А. П. Гетьман, 
В. А. Зуєв, В. М. Єрмоленко, Т. О. Коломоєць, А. В. Ко‑
телевець, В. В. Костицький, І. О. Краснова, В. І. Кури‑
ло, О. П. Світличний, Ю. С. Шемшученко, М. В. Шуль‑
га та ін.

Метою статті є аналіз вітчизняних основ правового 
регулювання забезпечення екологічної безпеки, прин‑
ципів та пріоритетів у досліджуваній сфері.

Цілком погоджуємось з тим, що слід визнати, що 
в цілому досліджувана проблема здобула нині більш 
глибокого, ускладненого характеру, що обумовило 
і зміну та поглиблення її змісту, зовсім іншого, ніж це 
було раніше. Зміна змісту не могла не позначитися 
і на зміні вживаної термінології. Тому, замість поняття 
«навколишнє середовище» вчені дедалі частіше поча‑
ли використовувати поняття «екологія», яке відобра‑
жає сутність проблеми як найбільш повним чином, 
адже дане поняття включає в себе не лише «охорону 
навколишнього природного середовища», але і такий 
важливий компонент як «раціональне використан‑
ня природних ресурсів», що в свою чергу передбачає 
дотримання законів природи і потенційних можливо‑
стей навколишнього природного середовища [1, с. 96].

Загальносвітовий електронний ресурс Вікіпедії 
(вільної енциклопедії) визначення екологічної без‑
пеки пропонує через статичну та кінетичну категорії. 
Відтак, в першому варіанті, екологічна безпека — це 
такий стан та умови навколишнього природного се‑
редовища, при якому забезпечується екологічна рів‑
новага та гарантується захист навколишнього сере‑
довища: біосфери, атмосфери, гідросфери, літосфери, 
космосфери, видового складу тваринного і рослин‑
ного світу, природних ресурсів, збереження здоров’я 
і життєдіяльності людей. В іншому — це сукупність 
дій, станів і процесів, що прямо або побічно не при‑
водять до життєво важливих втрат (або погроз таких 
втрат), що наноситься природному середовищу, окре‑
мим людям і людству; комплекс станів, явищ і дій, що 
забезпечує екологічний баланс на Землі і в будь‑яких 
її регіонах на рівні, до якого фізично, соціально‑еко‑
номічно, технологічно і політично готове (може без 
серйозних втрат адаптуватися) людство [2].

Нормотворець визначення екологічної безпеки 
подає у ст. 50 закону України «Про охорону навко‑
лишнього природного середовища»: «Це такий стан 
навколишнього природного середовища, при якому 
забезпечується попередження погіршення екологіч‑
ної обстановки та виникнення небезпеки для здоров’я 
людей, що гарантується здійсненням широкого комп‑

лексу взаємопов’язаних екологічних, політичних, еко‑
номічних, технічних, організаційних, державно‑пра‑
вових та інших заходів» [3].

Екологічна безпека являє собою соціоприродну 
та наукову реальність, є об’єктом дослідження різних 
наук (природничих, соціальних, юридичних та ін.), 
оскільки охоплює складний комплекс взаємозв’язків 
людини з навколишнім природним середовищем [4].

В науковій літературі визначення екологічної без‑
пеки як правової категорії має різне тлумачення. На 
думку А. П. Гетьмана та М. В. Шульги, її сутність по‑
лягає в захисті людини і навколишнього природного 
середовища від шкідливого впливу; умовах збережен‑
ня здоров’я людей і забезпеченні сталого соціально‑е‑
кономічного розвитку; балансі розвитку екосистем; 
діяльності по захисту життєво важливих екологічних 
інтересів; в тому, що вона є складовою частиною між‑
народної екологічної безпеки тощо [4].

Фундатор та дослідник Київської школи права еко‑
логічної безпеки В. І. Андрєйцев виходить із наукових 
позицій, що право екологічної безпеки — це система 
правових норм та інших юридичних засобів, які спря‑
мовані на створення умов для реалізації суб’єктив‑
ного права громадян на екологічну безпеку та захист 
його в разі порушення, регулювання відносин щодо 
здійснення екологічно небезпечної діяльності з метою 
запобігання погіршенню екологічної обстановки, ви‑
никненню небезпеки для природних систем і населен‑
ня, а також здійснення у разі виникнення екологічної 
небезпеки системи заходів, спрямованих на ліквіда‑
цію небезпечних наслідків, визначення режиму вико‑
ристання екологічно небезпечних територій і об’єктів, 
встановлення особливого статусу осіб, потерпілих від 
негативних наслідків природної стихії чи техногенно‑
го впливу, досягнення режиму безпечного існування 
населення і стану довкілля на регіональному, націо‑
нальному і транскордонному рівнях [5, с. 8].

Виходячи із необхідності включення кінетичної, 
процесової складової до визначення поняття «еко‑
логічна безпека» та сприйняття цієї категорії насам‑
перед через взаємодію людини з природою, на нашу 
думку, екологічна безпека — це такий стан та умови 
навколишнього природного середовища, при якому 
співіснування природи і людини не шкодить, а спри‑
яє забезпеченню екологічної рівноваги, попереджає 
виникненню небезпек для здоров’я людей та гарантує 
захист навколишнього середовища.

Правові вимоги щодо забезпечення екологічної 
безпеки різноманітні за своєю направленістю і міс‑
тяться не тільки в екологічному законодавстві, але й 
в інших нормативно‑правових приписах держави.

Порівнюючи особливості екологічної безпеки з ін‑
шими видами безпеки держави, що пов’язані з еколо‑
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гічною, можна сказати, що є певні площини перетину. 
Так, одним із головним чинників продовольчої безпе‑
ки є формування нормативно‑правової бази, яка ство‑
рює формально‑інституційну основу розвитку еко‑
номічних відносин щодо забезпечення продовольчої 
безпеки [6, c. 85].

З’явившись в українському законодавстві в Декла‑
рації про державний суверенітет України від 16 липня 
1990 року категорія «екологічна безпека» свого закрі‑
плення набула в Конституції України [7]. Так, в ст. 16 
йдеться про те, що забезпечення екологічної безпеки 
та підтримання екологічної рівноваги на території 
України, подолання наслідків Чорнобильської ката‑
строфи — катастрофи планетарного масштабу, збере‑
ження генофонду Українського народу є обов’язком 
держави. Згідно ст. 50 Конституції, кожен має право 
на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на від‑
шкодування завданої порушенням цього права шко‑
ди. Кожному гарантується право вільного доступу 
до інформації про стан довкілля, про якість харчових 
продуктів і предметів побуту, а також право на її по‑
ширення. Така інформація ніким не може бути засе‑
кречена. До того ж, наша держава ратифікувала Ор‑
гуську конвенцію, чим перед світовою спільнотою та 
українським народом зобов’язалась надавати громад‑
ськості екологічну інформацію.

Однією з причин незадовільного стану навколиш‑
нього природного середовища є відсутність постійної 
об’єктивної інформації для громадян України про 
його забруднення, причини, про винуватців забруд‑
нень і вжиті заходи для поліпшення ситуації [8, с. 340]. 
Зокрема, стосовно некоректності та банальної неправ‑
дивості відповідної інформації щодо лісопорушень, 
зокрема, правової відповідальності за порушення пра‑
вил пожежної безпеки в лісах України на офіційних 
сайтах державних органів неодноразово зазначалось 
нами у наукових працях [9;10].

Одночасно з розвитком науки та техніки, зокрема 
широким впровадженням нових методів супутнико‑
вого спостереження за станом рослинного покриву, 
все більшого значення у розв’язанні проблеми охоро‑
ни рослинного світу набуває підвищення рівня еколо‑
го‑правової свідомості та культури суспільства. Перш 
за все це стосується населення та влади тих регіонів 
України, які перебувають на порозі екологічної кризи 
[11, c. 62].

Поряд з людиною, її життям і здоров’ям, честю й 
гідністю, недоторканністю безпека проголошується 
і визначається Основним Законом найвищою соціаль‑
ною цінністю (ст. 3).

Відповідно до вищезазначених положень Основ‑
ного закону були розроблені та схвалені: Основні на‑
прямки державної політики України в галузі охорони 

довкілля, використання природних ресурсів і забез‑
печення екологічної безпеки [12]; Концепція (основи 
державної політики) національної безпеки України 
[13] та Закон України «Про основи національної без‑
пеки України» від 19 червня 2003 року [14].

Стаття 6 Закону України «Про основи національної 
безпеки України» до пріоритетів національних інтере‑
сів України з‑поміж іншого відносить: гарантування 
конституційних прав і свобод людини і громадянина 
(в тому числі і екологічних); забезпечення екологічно 
та техногенно безпечних умов життєдіяльності грома‑
дян і суспільства, збереження навколишнього природ‑
ного середовища та раціональне використання при‑
родних ресурсів; інтеграцію України в європейський 
політичний, економічний та правовий простір. Стаття 
3 цього ж закону до об’єктів національної безпеки від‑
носить у тому числі і навколишнє природне середови‑
ще та природні ресурси.

Загальні положення у сфері екологічної безпеки 
закріплені окремими розділом Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» 
під назвою: «Заходи щодо забезпечення екологічної 
безпеки», в якому статтею 50 дуже лаконічно подано 
визначення категорії «екологічна безпека», а статтями 
51–59 — вимоги щодо забезпечення екологічної безпе‑
ки при різних видах діяльності.

У поресурсовому законодавстві окремо вирізня‑
ються принципи, що забезпечують пріоритет еколо‑
гічних вимог перед іншими. До них належать: пріо‑
ритетність вимог екологічної безпеки; обов’язковість 
додержання екологічних стандартів, нормативів та 
лімітів використання природних ресурсів; гаранту‑
вання екологічно безпечного середовища для життя та 
здоров’я людей. Відмінною рисою цих принципів від 
інших є забезпечення підтримання екологічної рівно‑
ваги на території України [4].

Забезпечення екологічної безпеки знаходить своє 
правове закріплення в нормативних актах, які регу‑
люють окремі види господарської діяльності або ви‑
користання та охорону природних ресурсів. Напри‑
клад, Закон України «Про правовий режим території, 
яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» від 27 лютого 1991 
року [15] встановлює вимоги щодо екологічної без‑
пеки в межах територій і зон, на яких запроваджено 
режим надзвичайних екологічних ситуацій. Проект 
Закону про обов’язкове страхування відповідальності 
суб’єктів господарювання, діяльність яких становить 
підвищену екологічну небезпеку, передбачає норма‑
тивне закріплення додаткових гарантій, спрямованих 
на упередження та відшкодування негативних наслід‑
ків, які можуть настати в результаті антропогенної ді‑
яльності окремих суб’єктів господарювання, а відтак 
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є надзвичайно важливим та актуальним, проте вже 
більш ніж півроку не розглядається в стінах Верхов‑
ної Ради України [16].

Значення екологічної складової в політиці ЄС по‑
стійно зростає. Спостерігається чітка тенденція до ін‑
теграції екологічної політики у розробку і проведення 
всіх інших політик ЄС [17, с. 20]. В контексті євроін‑
теграційних процесів, задля забезпечення екологічної 
безпеки, необхідним вбачається досягнення опти‑
мального балансу між шкідливими для навколишньо‑
го середовища наслідками, що в будь‑якому випадку 
виникають під впливом антропогенної діяльності, 
посиленої науково‑технічним розвитком суспільства, 

і потенційними можливостями природних ресурсів до 
самовідновлення.

Отже, здійснивши аналіз правових основ забезпе‑
чення екологічної безпеки в Україні, слід відзначити, 
що, принаймні, на принциповому, декларативному 
рівні дана категорія дістала чіткого відображення в ос‑
новних нормативних актах. Разом з тим, сама прак‑
тична площина, подальші негативні тенденції у ві‑
тчизняній галузі екології змушують стверджувати про 
необхідність подальшого удосконалення відповідної 
діяльності та прийняття давно авансованого Закону 
України «Про екологічну безпеку».
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Анотація. У статті на підставі аналізу теоретичних питань та адміністративного законодавства аналізуються основні 
питання притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення прав інтелектуальної власності.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, посадові особи, інтелектуальна власність, порушення прав.

Аннотация. В статье на основании анализа теоретических вопросов и административного законодательства ана-
лизируются основные вопросы привлечения к административной ответственности должностных лиц за нарушение прав 
интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: административная ответственность, должностные лица, интеллектуальная собственность, нару-
шение прав.

Summary. In the article the analysis of theoretical issues and administrative law examines the key issues of bringing to 
administrative responsibility of officials for infringement of intellectual property rights.

Keywords: administrative responsibility, officials, intellectual property, infringement.

Питання адміністративної відповідальності поса‑
дових осіб за порушення прав інтелектуальної 

власності до цього часу не були предметом окремих 
досліджень вчених‑адміністративістів. Особливості 
посадової особи щодо юридично‑владних повнова‑
жень і відповідальності в цій сфері висвітлюються 
сучасними авторами на рівні коментування і, як пра‑
вило, є дещо фрагментарними, залежно від об’єкта 
адміністративного правопорушення. Відсутність від‑
повідних правових засад та певна обмеженість науко‑
вих досліджень з цієї проблеми є причиною існування 

прогалин у правовому регулюванні пов’язаних із ад‑
міністративною відповідальністю посадових осіб за 
порушення прав інтелектуальної власності.

Хоча інститут адміністративної відповідально‑
сті посадових осіб досліджували багато вчених, зо‑
крема, В. Б. Авер’янов, Ю. П. Битяк, С. Т. Гончарук, 
Е. Ф. Демський, В. В. Зуй, Р. А. Калюжний, Т. О. Коло‑
моєць, В. К. Колпаков, Д. М. Лук’янець, О. О. Погріб‑
ний, О. П. Світличний та інші.

Метою статті є дослідження юридичного змісту 
складу статей КУпАП, норми якого передбачають 

* Науковий керівник, Світличний О. П., д. ю.н, професор кафедри цивільного та господарського права НУБіП України.
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адміністративну відповідальність посадових осіб за 
порушення прав інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 14 КУпАП посадові особи під‑
лягають адміністративній відповідальності за адміні‑
стративні правопорушення, зв’язані з недодержанням 
установлених правил у сфері охорони порядку управ‑
ління, державного і громадського порядку, природи, 
здоров’я населення та інших правил, забезпечення ви‑
конання яких входить до їх службових обов’язків [1].

В даному випадку посадова особа виступає спе‑
ціальним суб’єктом адміністративного правопору‑
шення. Невизначеність поняття «посадова особа» та 
«службова особа» в КУпАП, не означає, що вказані 
терміни не знаходять свого відображення в інших 
нормативно‑правових актах. Вказані терміни містять‑
ся в Конституції України, в якій вказується, що усі 
мають право направляти індивідуальні чи колективні 
письмові звернення або особисто звертатися до ор‑
ганів державної влади, органів місцевого самовряду‑
вання та посадових і службових осіб цих органів, що 
зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану 
відповідь у встановлений законом строк (ст. 40), а та‑
кож те, що кожен має право на відшкодування за ра‑
хунок держави чи органів місцевого самоврядування 
матеріальної та моральної шкоди, завданої незакон‑
ними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дер‑
жавної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень (ст. 56) [2].

Вирішення питання щодо різних доктринальних 
підходів до визначення понять «посадова особа» та 
«службова особа», як на нашу думку ми знаходимо 
в КК, у примітці до ст. 364 якого міститься, що служ‑
бовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи 
за спеціальним повноваженням здійснюють функції 
представників влади чи місцевого самоврядування, 
а також обіймають постійно чи тимчасово в органах 
державної влади, органах місцевого самоврядування, 
на державних чи комунальних підприємствах, в уста‑
новах чи організаціях посади, пов’язані з виконанням 
організаційно‑розпорядчих чи адміністративно‑гос‑
подарських функцій, або виконують такі функції за 
спеціальним повноваженням, яким особа наділяється 
повноважним органом державної влади, органом міс‑
цевого самоврядування, центральним органом держав‑
ного управління із спеціальним статусом, повноваж‑
ним органом чи повноважною особою підприємства, 
установи, організації, судом або законом [3]. Це дало 
підстави О. П. Світличному, стверджувати, що ви‑
значення поняття «службової особи», яке міститься 
в примітці до ст. 364 КК України за своїм смисловим 
наповненням, є значно ширшим за поняття «посадова 
особа», оскільки охоплює коло осіб, які займають пев‑

ні посади на підприємствах, в установах чи організаці‑
ях незалежно від форм власності [4, c. 245].

Поняття «службова особа», яке міститься в КК 
слід розглядати у широкому розумінні. Тоді як у вузь‑
кому розумінні визначення поняття «посадова особа», 
відповідно до специфіки діяльності системи держав‑
ної служби та господарських товариств, надається 
в частині другій ст. 89 ГК [5].

Поняття «службова особа», яке міститься в КК, слід 
розглядати у широкому розумінні. У вузькому розу‑
мінні поняття «посадова особа», що надається в части‑
ні другій ст. 89 ГК, згідно з яким, посадовими особами 
товариства визнаються голова та члени виконавчого 
органу, голова ревізійної комісії (ревізор), а у разі ство‑
рення ради товариства (спостережної ради) — голова 
і члени цієї ради. Обмеження щодо поєднання однією 
особою зазначених посад встановлюються законом.

У питанні визначення «посадова особа» та «служ‑
бова особа», ми погоджуємося з думкою О. О. Погріб‑
ного, який стверджував, що принципової відмінності 
між ними не існує, тому їх можна вважати синоніміч‑
ними [6, с. 28].

Крім загальних ознак, у конкретних складах адмі‑
ністративних правопорушень за порушення прав інте‑
лектуальної власності, наприклад, за порушення зако‑
нодавства, що регулює виробництво, експорт, імпорт 
дисків для лазерних систем зчитування, експорт, ім‑
порт обладнання чи сировини для їх виробництва (ст. 
164‑13 КУпАП), посадова особа може характеризува‑
тися ще й додатковими, специфічними властивостями.

Відсутність спеціальних ознак суб’єкта, коли така 
обставина передбачена законом, виключає наявність 
складу адміністративного делікту в скоєному. У таких 
випадках спеціальні ознаки суб’єкта виступають не‑
від’ємною (конструктивною) ознакою складу делікту, 
їх встановлення у процесі адміністративно‑правової 
кваліфікації є обов’язком [7, с. 4].

Основні ознаки утворюють так званий основний 
склад. Якщо необхідно, законодавець доповнює склад 
кваліфікуючими ознаками, за наявності яких діяння 
може кваліфікуватися за статтею, що передбачає суво‑
ріше покарання. Склади з такими ознаками називають 
кваліфікованими. Вчений до кваліфікуючих ознак 
відносить: повторність; наявність або можливість на‑
стання шкідливих наслідків; учинення дій посадовою 
особою [8, c. 45].

На законодавчому рівні адміністративна відпові‑
дальність посадових осіб у досліджуваній сфері за‑
кріплена ст. 156‑3 КУпАП. Проте, це не значить, що 
посадові особи не є суб’єктами адміністративних пра‑
вопорушень за порушення прав інтелектуальної влас‑
ності, передбачених нормами інших статей, зокрема, 
ст. ст. 51‑2, 164‑3; 164‑6, 164‑7, 164‑9, 164‑13 КУпАП.
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У підтвердження цієї тези В. В. Зуй стверджує, що 
у деяких статтях КУпАП спеціальний суб’єкт не нази‑
вають, хоча мають на увазі [9, с. 179].

З метою з’ясування адміністративної відповідаль‑
ності посадової особи як суб’єкта адміністративного 
правопорушення, здійснено аналіз норм вказаних 
статей КУпАП, а також норм спеціального законодав‑
ства у сфері охорони прав на об’єктів інтелектуальної 
власності. Зокрема, Законах України «Про розповсю‑
дження примірників аудіовізуальних творів, фоно‑
грам, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» 
та «Про особливості державного регулювання діяль‑
ності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробни‑
цтвом, експортом, імпортом дисків для лазерних сис‑
тем зчитування» [10, 11]. Норми цих Законів дають 
підстави стверджувати, що склад адміністративного 
правопорушення, передбаченого, наприклад ст. 164‑9 
і ст. 164‑13 КУпАП, характеризується ще й додатко‑
вими, специфічними властивостями, які називаються 
спеціальними, і є характерними не тільки для поса‑
дових осіб, але й та фізичних осіб — підприємців, як 
суб’єктів господарської діяльності.

Отже, спираючись на норми спеціального законо‑
давства у сфері охорони на об’єктів права інтелекту‑
альної власності, норм чинного Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, суб’єктом складу 
адміністративних правопорушень, передбачених нор‑

мами ст. ст. 51‑2, 164‑3; 164‑6, 164‑7, 164‑9, 164‑13 
КУпАП, крім загального суб’єкта, слід віднести і спе‑
ціального суб’єкта, тобто, посадову особу суб’єкта го‑
сподарювання.

Висновки. Аналіз теоретичних питань адміністра‑
тивної відповідальності, зокрема, аналіз адміністра‑
тивного та спеціального законодавства у сфері охоро‑
ни об’єктів права інтелектуальної власності дозволив 
з’ясувати, що крім ст. 156‑3 КУпАП, окремі властиво‑
сті посадової особи не входять до складу проступку, 
але є важливими для визначення характеру й меж 
відповідальності за вчинене правопорушення. З цією 
метою здійснено аналіз ст. ст. 51‑2, 164, 164‑3, 164‑6, 
164‑7, 164‑9, 164‑13 КУпАП. Зміст вказаних статей дає 
підстави визначити, що крім загальних ознак, у скла‑
дах адміністративних правопорушень суб’єкт характе‑
ризується ще й додатковими, специфічними власти‑
востями, які є характерними для посадових осіб.

Суб’єктом адміністративних правопорушень 
у складах указаних статей КУпАП, крім загального 
суб’єкта, також є посадові особи, які підлягають адмі‑
ністративній відповідальності за адміністративні пра‑
вопорушення, зв’язані з недодержанням установлених 
правил у сфері охорони прав об’єктів права інтелекту‑
альної власності та інших правил, забезпечення вико‑
нання яких входить до їх обов’язків.
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Сегодня транспортная отрасль является важной от‑
раслью общественного производства, призванная 

обеспечивать потребности физических и юридиче‑
ских лиц в пространственном перемещении. Автомо‑
билизация сейчас стала почти тотальной, что привело 
к совершению различных преступлений, связанных 
с транспортными средствами (далее — ТС) и к много‑
численным проблемам их предупреждения и раскры‑
тия. Именно поэтому важным является совершенство‑
вание положений действующего законодательства 
и криминалистической науки по обеспечению госу‑
дарственной защиты законных интересов граждан, 
которым гарантируется, что приобретенный ими ав‑
томобиль не имеет уголовного прошлого, растаможен 
законно, его идентификационный номер не фальси‑
фицированный, не подлежал изменениям и т. п. Все 
это требует совершенствования организационно‑так‑
тических аспектов деятельности сотрудников орга‑
нов внутренних дел при проведении комплексных 
экспертно‑криминалистических исследований транс‑
портных средств (далее — КЭКИТС) с целью обе‑
спечения прав и законных интересов владельцев ТС. 
Осуществление КЭКИТС обеспечивается нормами 

многих отраслей права (административного, уголов‑
ное, гражданское, финансовое, хозяйственное и т. д.), 
на основе которых осуществляется немало процесов: 
предоставление разрешений экспертам на проведение 
определенного вида различных экспертиз, ликвида‑
ция и создание экспертных учреждений, организаци‑
онное и методическое обеспечение органов судебной 
экспертизы и т. п.

Организационно‑тактический аспект регулирова‑
ния КЭКИТС должен обеспечить совершенствование 
всей системы судебной экспертизы и перераспреде‑
ление полномочий между отдельными структурными 
подразделениями органов внутренних дел. Исследова‑
ние предложенной проблемы методологически постро‑
ено на работах отечественных и зарубежных ученых 
в области криминалистики, уголовного права, судеб‑
ной экспертологии, административного права и т. п. 
Однако комплексного исследования проблем органи‑
зационно‑тактического регулирования КЭКИТС не 
проводилось. Этим и определяется актуальность темы 
исследования, ее научно‑практическая значимость.

Совершенствование методики КЭКИТС, а также 
законодательных норм, регламентирующих проце‑
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дуру этого вида исследований, сегодня является не‑
обходимой мерой профилактики, предупреждения 
и расследования преступлений, связанных с кри‑
минальным авто бизнесом [1, с. 3]. Автомобильный 
парк страны постоянно растет и сегодня составляет 
не менее 20 млн единиц, что в совокупности с други‑
ми факторами часто приводит к его использованию 
в качестве орудия правонарушений. КЭКИТС также 
имеет важное значение для недопущения легализации 
незаконных автомобилей в правовом поле нашего го‑
сударства.

Реализация Концепции судебно‑правовой рефор‑
мы в Украине предусматривает комплекс взаимосвя‑
занных мероприятий, направленных на совершенство‑
вание судебной системы, кодификацию всех отраслей 
права в соответствии с социально‑экономическими 
и политическими изменениями. Это непосредствен‑
но касается и реформирования системы судебно‑экс‑
пертной деятельности, которая выполняет важную 
функцию по объективности и организации рассмотре‑
ния уголовных преступлений и административных 
правонарушений.

В Законе Украины «О судебной экспертизе» со‑
держится такое определение: экспертиза — это иссле‑
дование экспертом на основе специальных знаний ма‑
териальных объектов, явлений и процессов, которые 
содержат информацию об обстоятельствах дела, нахо‑
дящегося в производстве органов досудебного рассле‑
дования или суда [2].

Сотрудники Экспертной службы Министерства 
внутренних дел осуществляют обязательный осмотр 
ТС при их регистрации, перерегистрации и иных про‑
цедурах, связанных с их государственным учетом. 
Эта процедура закреплена Постановлением Кабинета 
Министров № 1118 от 9.12.2015 г. [4], является обяза‑
тельной и бесплатной.

Организация проведения КЭКИТС определяеться 
Приказом МВД Украины от 31 мая 2013 года № 537 
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
криминалистических исследований транспортных 
средств и регистрационных документов, которые их со‑
провождают, работниками Экспертной службы МВД 
Украины». Данная Инструкция определяет порядок 
организации и проведения криминалистических ис‑
следований транспортных средств и регистрационных 
документов, которые их сопровождают, оформления 
их результатов, заполнения форм отчетности работ‑
никами Экспертной службы МВД Украины. Следует 
отметить, что проведение КЭКИТС является проце‑
дурой дорогостоящей, требующей существенных вре‑
менных затрат, и, во многих случаях, не нужной.

В процессе проведения исследования КЭКИТС 
осуществляются: общий его осмотр; исследования 

идентификационного обозначения кузова, шасси; 
исследования заводских табличек; исследования но‑
мерной площадки и прилегающих к нему частей ТС; 
исследования других носителей информации, в том 
числе — электронных; исследования номера двигателя 
при наличии технической (конструктивной) возмож‑
ности и т. д. Объекты исследования подлежат обяза‑
тельному фотографированию с соблюдением правил 
судебной фотографии. При общем осмотре определя‑
ется соответствие данных, указанных в документах на 
ТС, информация о марке, модели ТС, типе (модифика‑
ции) ТС; номера кузова (шасси), количества знаков, их 
содержания; дате выпуска ТС, указанной в докумен‑
тах, времени изготовления комплектующих. В иссле‑
довании прежде всего применяются неразрушающие 
методы — визуальный, микроштрихов, капельный, 
магнитооптический, магнитной дефектоскопи.

Следующим элементом в проведении исследова‑
ния ТС является исследование табличек производи‑
теля (у каждого производителя свой способ нанесе‑
ния идентификационных обозначений, поэтому их 
оригинальность в определенной степени можно срав‑
нить, скажем, с неповторимостью отпечатков пальцев 
человека). Однако автоворы все же пытаются их «усо‑
вершенствовать», ведь не изменив номера, невозмож‑
но легализовать украденный автомобиль.

При проведении КЭКИТС эксперту могут быть 
поставлены следующие вопросы: соответствуют ли 
имеющиеся на представленном автомобиле номера 
узлов и агрегатов нормативно‑технической докумен‑
тацией; менялись ли обозначения на номерных дета‑
лях, установленных на представленном автомобиле, 
и если да, то каковы первичные обозначения и т. д.

Следующим этапом является исследование лако‑
красочного покрытия. Конечно, часто правонаруши‑
тели стараються его не повредить, но опытный экс‑
перт всегда выявит малейшие шероховатости.

Затем исследованию подлежат документы, удо‑
стоверяющие регистрацию ТС (свидетельство о ре‑
гистрации, технический паспорт), а также документы 
на право собственности (пользования) ТС (акт при‑
ема‑передачи, договор купли‑продажи и т. п.). Иссле‑
дование документов, сопровождающих ТС, проходит 
ряд этапов: установление соответствия информации 
в документах данным, полученных при проведении 
исследования ТС; соответствие исследуемого бланка 
установленному стандарту; наличие и соответствие 
стандарту защитных элементов бланка; исследования 
оттиска печати и подписи должностного лица. Полу‑
ченная на каждом из этих этапов информация должна 
быть должным образом оценены.

Особое значение сегодня приобретает обеспе‑
чение эксперта современными информационными 
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и техническими средствами. Так, в результате тес‑
ного сотрудничества с научно‑производственными 
предприятиями налажено производство кримина‑
листической техники и специальных приборов для 
КЭКИТС (дефектоскопов, толщиномеров, прибо‑
ров электрохимического травления, фотоаппаратов 
и т. д.), проводится разработка и внедрение в практи‑
ческую деятельность специализированных программ 
и приборов для идентификации номеров агрегатов 
и исследования регистрационных документов. Техни‑
ческая экспертиза документов делится на экспертизу 
реквизитов документов, экспертизу печатных форм 
и экспертизу материалов документов.

Главными задачами технической экспертизы рек‑
визитов документов является установление фактов 
и способов внесения изменений в документы (под‑
чистка, травление, дописка, переклейки фотографий, 
букв и т. п.) и выявление их первичного содержания; 
выявление залитых, запачканных, выцветших и дру‑
гих слабовидимых или невидимых текстов (изобра‑
жений) на различных материалах, а также текстов 
(изображений) на обгоревших и сгоревших докумен‑
тах при условии, что бумага, на которой они изобра‑
жены, не превратился в пепел; установление вида 
и идентификация инструментов письма по штрихам; 
определение относительной давности выполнения до‑
кумента или его фрагментов, а также последователь‑
ности нанесения штрихов, наложений; установление 
целого по частям документа; установление документа, 
изготовленного путем монтажа с применением копи‑
ровально‑множительной и компьютерной техники; 
идентификация лица, которое наносило текст или от‑
тиск печати по особенностям исполнителя.

Основной задачей работников Экспертной служ‑
бы МВД Украины при исследовании ТС и регистра‑
ционных документов является выявление, преду‑
преждение и пресечение уголовных преступлений, 
связанных с незаконным завладением транспортных 
средств, уничтожением, подделкой, заменой иденти‑
фикационных номеров узлов и агрегатов. При этом 
работники Экспертной службы МВД Украины обяза‑
ны вести ежедневный учет исследованных транспорт‑
ных средств, данные о которых заносятся в специаль‑
ные журналы, электронные базы данных.

Проведение осмотра транспортного средства екс‑
пертом при проведении государственной регистрации 
(перерегистрации), снятии с учета согласно Поста‑
новлению Кабинета Министров Украины от 9 декабря 
2015 № 1118 «О внесении изменений в Порядок госу‑
дарственной регистрации (перерегистрации), снятия 
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных 
машин, сконструированных на шасси автомобилей, 
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, 

полуприцепов, мотоколясок, других приравненных 
к ним транспортных средств и мопедов» стало обяза‑
тельной процедурой. Этому в немалой мере способ‑
ствовали запросы практики, рост уровня преступно‑
сти, свызанной с незаконным завладением ТС, а также 
научные разработки данной проблематики.

Согласно этому документу при проведении госу‑
дарственной регистрации (перерегистрации), снятия 
с учета ТС (кроме случаев регистрации новых ТС 
средств, перерегистрации транспортных средств в свя‑
зи с изменением наименования и адреса юридических 
лиц, фамилии, имени или отчества, места жительства 
физических лиц, являющихся владельцами ТС, выбра‑
ковки их в целом) подлежат осмотру специалистами 
Экспертной службы МВД с целью сверки идентифи‑
кационных номеров их составных частей с номерами, 
указанными в представленных владельцем для реги‑
страции документах. По результатам осмотра в до‑
кументах, представляемых для государственной ре‑
гистрации, делается соответствующая отметка или 
составляется акт осмотра. Экспертное исследования 
ТС и регистрационных документов на ТС (других 
документов, которые являются основанием для реги‑
страции ТС) проводится по заявлению владельца с це‑
лью определения подлинности идентификационных 
номеров ТС и регистрационных документов. Эксперт‑
ное исследование проводится специалистами эксперт‑
ной службы МВД или судебными экспертами государ‑
ственных специализированных учреждений, которые 
имеют присвоенную в установленном Законом Укра‑
ины «О судебной экспертизе» порядке квалификацию 
судебного эксперта с правом проведения исследований 
по соответствующим экспертным специальностям. По 
результатам исследования составляется заключение 
экспертного исследования, который прилагается к до‑
кументам, представляемых для государственной ре‑
гистрации. Установление соответствия конструкции, 
проверка по Единому государственному реестру МВД 
и автоматизированной базе данных о разыскиваемых 
транспортных средствах проводятся уполномоченны‑
ми лицами сервисного центра МВД[4].

Таким образом, на сегодняшний день эксперт, име‑
ющий квалификацию эксперта КЭКИТС, имеет право 
проводить три различных экспертных исследования: 
осмотр транспортного средства при его регистрации, 
экспертизу КЭКИТС по заявлению владельца и экс‑
пертное исследование по запросу органов досудебного 
расследования.

Первые два вида исследований не имеют под собой 
ни достаточных правовых, ни методологических, ни 
организационных основ. Складывается впечатление, 
что при проведении осмотра ТС в случае совпадения 
«поддельных» идентификационных номеров состав‑
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ных частей ТС с «поддельными» номерами, указанными 
в представленных владельцем для регистрации докумен‑
тах, заключение эксперта должно быть положительным.

Все вышеизложенное позволяет сформулировать 
организационно‑тактические основы регулирования 
экспертиз ТС:

 – право владельцев ТС на проведение законной, неза‑
висимой, объективной и полной судебной экспер‑
тизы транспортных средств и регистрационных до‑
кументов должно быть обеспечено в полной мере;

 – осмотр ТС при регистрации (перерегистрации) ТС 
должен исключить возможность легализации похи‑
щенных ТС, постановку на государственный учет 
автомобилей — «двойников» по поддельным доку‑
ментам и др. уголовно наказуемые действия с авто‑
мобилем;

 – для выполнения первой задачи осмотр ТС дол‑
жен включать не только сверку номеров агрегатов 
с документами, а и проведение ряда других иссле‑
дований (сверку с электронными базами данных 
производителей, сверку с данными бортового ком‑
пьютера ТС и др.);

 – необходима разработка научно‑методической осно‑
вы проведения различных по содержанию и напол‑
нению экспертиз ТС;

 – необходима разработка организационно‑тактиче‑
ской модели действий эксперта при проведении 
исследования ТС и регистрационных документов, 
которые его сопровождают;

 – необходимо законодательно закрепить возмож‑
ность тактических (ситуативных) действий экс‑
перта, проводящего осмотр ТС в зависимости от 
результатов, полученных на первых этапах иссле‑
дования;

 – автоматизировать ведение государственного рее‑
стра ежедневного учета исследованных ТС;
Выводы. Организация и тактика эксперта при 

проведении экспертиз ТС должна гарантировать 
и обеспечивать право граждан на то, что приобретен‑
ный ими автомобиль не имеет уголовного прошлого, 
растаможен законно, его идентификационный номер 
не фальсифицированный, не подлежал изменениям 
и т. п. Основной задачей экспертов подразделений 
МВД Украины при осмотре ТС является предупре‑
ждение и раскрытие преступлений, связанных с унич‑
тожением, подделкой, заменой идентификационного 
номера или заменой без разрешения соответствую‑
щих органов номерной панели с идентификационным 
номером ТС и подделкой регистрационных докумен‑
тов путем применения специальных знаний.
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Четкая артикуляция интересов современного госу‑
дарства не может происходить вне гражданского 

общества, поскольку важнейшей составляющей соци‑
альной (общественной) безопасности является нали‑
чие в государстве эффективной сети институтов граж‑
данского общества, к которым традиционно относят 
общественные объединения, неправительственные 
организации, политические партии и общественные 
движения, не имеющие официально закрепленного 
статуса, однако организационно и функционально 
сформированные.

Такая точка зрения закреплена на государственном 
уровне в Указе Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 года N683 «О Стратегии националь‑
ной безопасности Российской Федерации» [6], в п. 3 
которого указывается, что государство заинтересо‑
вано в консолидированной деятельности институтов 
гражданского общества, органов государственной 
власти различных уровней и органов местного самоу‑
правления, направленной на создание благоприятных 

внутренних и внешних условий для реализации наци‑
ональных интересов и стратегических национальных 
приоритетов Российской Федерации.

Тем самым фиксируется значимость роли, кото‑
рую должны играть институты гражданского обще‑
ства, в совершенствовании системы демократического 
гражданского контроля над органами сектора госу‑
дарственной и общественной безопасности.

За последние десятилетия гражданское общество 
в Российской Федерации значительно укрепилось. 
Если рассматривать его трансформации на межго‑
сударственном уровне, то можно утверждать о пери‑
оде расцвета гражданского общества. Информаци‑
онно‑коммуникационные технологии, геополитика 
и развитие рыночных отношений обеспечили необ‑
ходимую основу и возможности создания большого 
количества общественных движений, неправитель‑
ственных организаций, политических партий. Этот 
процесс активно продолжается как в России, так и во 
всем в мире, обуславливая развитие новейших онлайн 
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и оффлайн форм влияния общественности на процес‑
сы государственного управления, государственную 
и общественную безопасность.

В условиях кризиса общественной и политической 
жизни, затронувшего большинство современных раз‑
витых государств, особую значимость приобретает обе‑
спечение социальной (общественной) безопасности 
как элемента национальной безопасности. В указанной 
сфере деятельность институтов гражданского общества 
способствует защите прав и свобод человека, имеющих 
высшую ценность (ст. 2 Конституции Российской Фе‑
дерации [1]), сохранению гражданского мира, полити‑
ческой и социальной стабильности в обществе, защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (ст. 42 Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации).

Вместе с тем, научных трудов, которые исследова‑
ли бы влияние современного гражданского общества 
на обеспечение социальной (общественной) безопас‑
ности в научно‑информационном пространстве Рос‑
сийской Федерации наблюдается недостаточно. Это 
позволяет поставить вопрос о научном освещении 
особенностей взаимодействия институтов граждан‑
ского общества с системой обеспечения социальной 
(общественной) безопасности.

Если коснуться исторических истоков граждан‑
ского общества, то его сущность в свое время исследо‑
вали Ч. Беккарио, Д. Вико, Гоббс, Г. Гроций, Дж. Локк.

Становлению гражданского общества и его влия‑
ния на формирование государственной политики по‑
священы работы Э. Дюркгейма, Спенсера, Н. Лумана, 
Т. Парсонса, Р. Мертона.

Немецкий ученый Р. Дарендорф исследовал суть 
социального конфликта, где выделил социальные по‑
зиции и роли участников конфликта с позиций граж‑
данского общества.

Л. Зидентоп определил роль демократии в обще‑
ственном развитии и рассмотрел понятие демократи‑
ческой культуры, которая тоже непосредственно каса‑
ется проблематики гражданского общества.

Коммуникативные модели гражданского обще‑
ства осветили в своих трудах Г. Лассуэлл, К. Шеннон, 
В. Уивер, Б. Уэстли, П. Лазарсфельд.

Диалог государства и общества как важную состав‑
ляющую государственной коммуникации исследова‑
ли Бубер, Ф. Эбнер, Г. Коэн, Ю. Лотман.

Что касается сущностных характеристик струк‑
туры и круга задач, которые должна решать него‑
сударственная система обеспечения социальной 
(общественной) безопасности, особого внимания за‑
служивают разработки отечественных ученых М. Ар‑
сентьева, П. Белова, А. Возженникова, М. Дзлиева, 
А. Прохожева, А. Рудаков, А. Урсула.

Содержание и характеристика категории наци‑
ональной безопасности, а также социальной (обще‑
ственной) безопасности в структуре национальной 
безопасности определены на основании трудов оте‑
чественных исследователей — В. Барабина, Д. Дзюбы, 
М. Дзлиева, В. Кольцова.

Особенности обеспечения национальной, в том 
числе — социальной (общественной) безопасности, 
достаточно полно исследовались отечественными 
учеными Л. Аруевой, С. Ивановым, С. Крашурнико‑
вым, С. Оболенским, В. Прасоловым и другими.

Подходы указанных исследователей при опреде‑
лении роли институтов гражданского общества в обе‑
спечении социальной (общественной) безопасности 
строились на изучении социально‑политических 
институтов и механизмов их функционирования, то 
есть, на структурно‑функциональном анализе. В дан‑
ной статье рассмотрены преимущественно методоло‑
гические подходы к институциональному анализу си‑
стемы социальной (общественной) безопасности.

Учитывая изложенное, возникает потребность 
в обосновании возможности и необходимости даль‑
нейшей институционализации политического меха‑
низма управления обеспечением безопасности в соци‑
альной сфере и повышении его эффективности.

Цель статьи — определить и охарактеризовать ос‑
новные внутренние и внешние факторы влияния на 
развитие институтов гражданского общества в совре‑
менной России и их влияние на национальную безо‑
пасность.

В последнее время повышается внимание к изу‑
чению общественных явлений, процессов и объектов 
с точки зрения параметров их безопасности. Предмет‑
ное поле этих исследований постепенно расширяется.

Так, в первой половине XX в. речь шла преимуще‑
ственно об анализе условий обеспечения устойчиво‑
сти государств в сложной структуре международных 
отношений, что сформулировало классическую поли‑
тологическую модель национальной безопасности.

Вторая половина прошлого века расширила набор 
факторов национальной безопасности за счет анализа 
внутригосударственных процессов.

Начало нового тысячелетия обозначено повыше‑
нием внимания к безопасности общества — информа‑
ционной, технологической, экономической, духовной, 
гуманитарной и тому подобное. Заметно растет инте‑
рес и к социальной безопасности, которая является 
определенной системной характеристикой состояния 
социальной сферы страны.

Важное место в исследованиях, посвященных со‑
циальной (общественной) безопасности, занимает 
проблематика, связанная с взаимодействием государ‑
ства и институтов гражданского общества.
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При этом следует отметить, что термин «граждан‑
ское общество» — один из самых распространенных 
и самых сложных для определения в политологии. 
Словосочетание «гражданское общество» имеет узкое 
научное значение и является не вполне удачным пе‑
реводом английского термина «civil society», который 
укоренился в политологии ближе к концу 1960‑х годов.

Слово «civil» в английском языке не имеет ничего 
общего с понятием гражданство («citizenship») и оз‑
начает те аспекты человеческой жизни, которые не‑
подконтрольны государству.

Используемое в отечественной науке понятие 
«гражданское» автоматически привносит значение 
прямо противоположное, имея в виду именно те сфе‑
ры, в которых государство неразрывно связано с чело‑
веком как своим гражданином.

Возникновение гражданского общества детерми‑
нировано разграничением прав человека (на жизнь, 
стремление к счастью) и прав гражданина (политиче‑
ские права).

С учетом указанного, важнейшей предпосылкой 
существования и гражданского общества, и правово‑
го государства является человек — лицо, обладающее 
правом на реализацию как экономических, так и куль‑
турных, духовных и политических потенций, осу‑
ществляя которые, лицо через гражданское общество 
воспроизводит социальную жизнь.

Соответственно, под гражданским обществом 
следует понимать действующую систему, в рамках 
которой обеспечивается взаимосвязь социальной, со‑
циокультурной и духовной сфер, позволяющая осу‑
ществлять воспроизводство указанных сфер и обе‑
спечение передачи имеющихся в обществе ценностей 
между поколениями.

Как известно, развитое гражданское общество яв‑
ляется неотъемлемой составляющей всех демократи‑
ческих правовых государств мира. Очевидно, и даже 
аксиоматично, что сильное государство невозможно 
без развитого гражданского общества, но гражданское 
общество и его институты становятся действенным 
фактором государства только при условии конструк‑
тивного и социально ответственного диалога с госу‑
дарством в рамках правового поля.

Итак, закономерным будет вывод, что в правовом 
государстве общественные отношения, которые охва‑
тывает категория «гражданское общество», должны 
основываться на праве и, соответственно, являться 
правоотношениями, направленными на обеспечение 
законных прав и интересов всех субъектов и институ‑
тов этого гражданского общества.

Принято считать, что в основе развитого граждан‑
ского общества лежит активная деятельность институ‑
тов гражданского общества, под которыми понимают‑

ся упорядоченные и структурированные проявления 
гражданского общества, в частности — политические 
партии, непарламентские организации, обществен‑
ные объединения, деятельность которых преследует 
целью альтернативное государственному воздействие 
на общественные, социально‑экономические, полити‑
ко‑правовые процессы.

При этом характер взаимодействия государства 
и институтов гражданского общества во многом 
определяет состояние стабильности и безопасно‑
сти в обществе и государстве. Для государственного 
управления такое взаимодействие приобрело принци‑
пиальное значение и является одной из центральных 
в науке государственного управления.

Следует обратить внимание на то, что если рань‑
ше при анализе специфики обеспечения социальной 
(общественной) безопасности исследователи отме‑
чали приоритетную роль либо государства, либо об‑
щественных институтов в данном процессе, то сейчас 
наблюдается концентрация исследовательских уси‑
лий на проблемах и перспективах практического вза‑
имодействия государства и институтов гражданского 
общества. Указанное непосредственно связано с раз‑
работкой проблемы управляемости общественными 
процессами в условиях глобализации, снижением 
способности государства самостоятельно реализовы‑
вать экономические цели и осуществлять эффектив‑
ную социальную политику.

Одной из важнейших закономерностей становле‑
ния российского гражданского общества, которая не‑
посредственно касается социальной (общественной) 
безопасности, является направленность на то, чтобы 
государство и институты гражданского общества не 
только всегда взаимодополняли друг друга, но и на‑
ходились в иерархической зависимости. При такой 
форме взаимодействия гражданское общество будет 
связующим звеном между свободным индивидом 
и централизованной государственной властью.

Указанное было актуально не на всех периодах 
развития взаимоотношений между государством, 
гражданским обществом и институтами последнего. 
Поскольку все социально‑политические и экономи‑
ческие реформы всегда проводились государством 
сверху, то только оно и могло создавать необходимые 
условия для формирования гражданского общества.

И лишь в последние десятилетия, после перехода 
от административно‑командной системы управления 
государством к демократизации государственно‑у‑
правленческих и общественных процессов, что было 
связано с возникновением многопартийности, акти‑
визацией деятельности общественных организаций 
и объединений, институты гражданского общества 
начали играть значимую роль в общественно‑поли‑
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тических процессах, в том числе — связанных с обе‑
спечением национальной безопасности в целом и со‑
циальной (общественной) безопасности в частности.

На наш взгляд, на современном этапе государ‑
ственного строительства гражданское общество через 
свои структуры может существенно влиять на состоя‑
ние социальной (общественной) безопасности:

 – информировать граждан о состоянии националь‑
ной безопасности в целом и социальной (обще‑
ственной) безопасности в частности;

 – влиять на государственные органы и органы мест‑
ного самоуправления с целью укрепления социаль‑
ной (общественной) безопасности;

 – контролировать деятельность государственных 
органов и органов местного самоуправления по во‑
просам обеспечения социальной (общественной) 
безопасности.
Свое отражение указанные направления деятель‑

ности институтов гражданского общества нашли в по‑
ложении ст. 44 Стратегии национальной безопасно‑
сти Российской Федерации, которой предусмотрено 
развитие взаимодействия органов обеспечения госу‑
дарственной безопасности и правопорядка с граждан‑
ским обществом.

Кроме того, Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года [7] предусматривают улучшение координа‑
ции между контрольными институтами гражданского 
общества и правоохранительными структурами.

В рамках указанных Основных направлений дея‑
тельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года актуализируется также реализа‑
ция прикладных исследовательских программ в ин‑
тересах обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

В частности, во исполнение Указа Президента Рос‑
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. N603 «О реализа‑
ции планов (программ) строительства и развития Воо‑
руженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов и модернизации 
оборонно‑промышленного комплекса» [3] предусма‑
тривается повышение эффективности оснащения Во‑
оруженных Сил Российской Федерации, а также иных 
войск, воинских формирований и органов с целью уси‑
ления обороноспособности государства, обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации 
в целом и безопасности человека и гражданина в обе‑
спечение социальной (общественной) безопасности.

Предусматривается также расширение участия ин‑
ститутов гражданского общества в целом и граждан 
в частности при разработке и внедрении стандартов 
оказания государственных услуг в социально значимых 
сферах жизни, и контроле за их исполнением. В част‑

ности, значимость повышения количества и упроще‑
ния реализации контрольных мероприятий с участием 
институтов гражданского общества предусматривает‑
ся в рамках совершенствования системы государствен‑
ного управления на основании Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 N601 «Об основных направлениях совер‑
шенствования системы государственного управления» 
[4], в том числе в такой социально значимой сфере об‑
щественной жизни, как реализация внешнеполитиче‑
ского курса Российской Федерации с актуализацией 
поддержания международного и внутригосударствен‑
ного мира и безопасности [5].

Рассмотрим возможности гражданского общества 
в сфере социальной (общественной) безопасности, на‑
чиная с анализа его структур.

Структуры гражданского общества — негосудар‑
ственные самодеятельные саморазвивающиеся ор‑
ганизации. Все они в той или иной степени имеют 
отношение к проблеме социальной (общественной) 
безопасности.

Прежде всего, это касается политических партий. 
Можно утверждать, что любая политическая партия 
Российской Федерации независимо от ее идеологии, 
социальной базы, структуры, численности и т. д., в сво‑
их программных документах, практической деятель‑
ности уделяет значительное внимание обеспечению 
социальной (общественной) безопасности государства. 
Направленность деятельности большинства политиче‑
ских партий (как парламентских, так и непарламент‑
ских) связана с защитой прав и свобод человека, гаран‑
тирование которых в конечном счете является основой 
обеспечения социальной (общественной) безопасности.

Это объективное условие деятельности политиче‑
ских партий связано с тем, что каждая из них борется 
сначала за политическую власть, а потом — за то, чтобы 
эту власть удержать. Проблема же политической госу‑
дарственной власти неразрывно связана с обеспечением 
социальной (общественной) безопасности, поскольку 
лишь акцент на человеке и обеспечении его обуслов‑
ленных законом потребностей позволяет политической 
партии сформулировать свои программные цели и за‑
дачи таким образом, чтобы привлечь избирателя гаран‑
тированием и незыблемостью его прав и свобод.

Важное значение в обеспечении социальной (об‑
щественной) безопасности отводится деятельности 
непарламентских политических партий, которые вы‑
полняют важные функции в политической жизни об‑
щества.

Анализируя деятельность политических партий 
(как парламентских, так и непарламентских), можно 
выделить ряд их функций, способствующих укрепле‑
нию прав и свобод человека в современном государ‑
стве и гражданском обществе.
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Во‑первых, непарламентские партии помогают раз‑
личным слоям населения, не согласным с политикой 
парламентских партий, осознать и провозгласить свои 
интересы и ценности, а также определить цели раз‑
вития общества, пути и средства их достижения. Это 
идеологическая функция партий, различная для пар‑
ламентских и непарламентских политических партий.

Во‑вторых, партии, как парламентские, так 
и непарламентские, выполняют организационную 
функцию. Партии обеспечивают связь электората 
с государственными структурами, они заменяют не‑
организованные формы активности граждан формами 
организованными, которые находятся под контролем 
политических лидеров. Благодаря их деятельности 
общество с политически аморфного состояния пере‑
ходит в состояние политически организованное. Осо‑
бенно заметной эта функция политических партий 
становится при избирательных кампаниях.

В‑третьих, политические партии выполняют функ‑
цию политической социализации личности, которая яв‑
ляется процессом усвоения личностью политического 
опыта, знаний, умений. Особенно актуально это для не‑
парламентских партий, уровень влияния которых срав‑
нительно невысок. В борьбе за избирателя, партии обра‑
щают внимание людей на важнейшие проблемы общества 
и пути их решения, делают ситуацию более понятной для 
населения. Этим объясняется тот факт, что большинство 
непарламентских политических партий придерживают‑
ся оппозиционных взглядов. Знакомство с работой или 
участие в работе политических партий является для лич‑
ности важным источником политического опыта.

Четвертую функцию партий можно определить как 
объединительную или интегративную. Партии в по‑
литической системе общества устанавливают связи 
между различными ветвями власти, между централь‑
ной и местной властью, между различными политиче‑
скими силами, среди которых они ищут союзников.

Партии выступают не только как источник кон‑
фликтов (это первое, что бросается нам в глаза при 
взгляде на деятельность партий), они вместе с тем 
являются инструментом достижения согласия, кон‑
сенсуса между политическими интересами различных 
общественных слоев, между гражданским обществом 
и государством, и благодаря этому партии способству‑
ют стабильности социальной системы и обеспечению 
социальной (общественной) безопасности.

Таким образом, политические партии (и парла‑
ментские, и непарламентские) реализуют два вида 
политико‑правовой активности граждан по обеспече‑
нию национальной безопасности:

 – участие в политико‑правовых процессах и влияние 
на них;

 – участие в государственных институтах.

Согласно ст. 26 Стратегии национальной безопас‑
ности Российской Федерации, для предотвращения 
угроз национальной безопасности Российская Фе‑
дерация сосредоточивает усилия на укреплении вну‑
треннего единства российского общества, обеспечении 
социальной стабильности, межнационального согла‑
сия и религиозной терпимости, устранении струк‑
турных дисбалансов в экономике и ее модернизации, 
повышении обороноспособности страны. Указанная 
деятельность в развитом гражданском обществе осу‑
ществляется прежде всего политическими партиями, 
за которыми на законодательном уровне в рамках 
п. 4 ст. 3 ФЗ от 11.07.2001 N95‑ФЗ «О политических 
партиях» [2] закреплено в качестве целей и задач осу‑
ществление политического образования и воспита‑
ния граждан, а также формирование общественного 
мнения и возможность выражения позиций граждан 
относительно различных сфер общественной жизни, 
в том числе путем донесения этих мнений до сведения 
широкой общественности и органов государственной 
власти, а также местного самоуправления.

Соответственно, реализация положения Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации 
относительно обеспечения социальной (обществен‑
ной) безопасности должна осуществляться в том числе 
в ракурсе формирования роли и места политических 
партий как институтов гражданского общества, консо‑
лидирующих усилия государства, его органов власти 
и управления, а также членов общества в сфере обе‑
спечения социальной (общественной) безопасности.

По мнению А. Перенджиева, деятельность полити‑
ческих партий в сфере обеспечения социальной (об‑
щественной) безопасности наиболее актуальна в во‑
просах межнациональных отношений и обеспечении 
политической и социальной стабильности [8].

Кроме политических партий, также и обществен‑
ные организации в любом обществе являются важ‑
нейшими его институциональными структурами. По 
эффективности их деятельности, специфике влияния 
на социально‑политические процессы можно судить 
о зрелости гражданского общества.

Многообразие общественных организаций в совре‑
менном обществе, в том числе и в российском, требует 
выработки определенных критериев их типологизации. 
Можно классифицировать общественные организации 
по критерию их массовости (численности), политиче‑
скому характеру деятельности, социальной базе.

Учитывая влияние общественных организаций на 
социальную (общественную) безопасность, различ‑
ные ее виды и уровни, можно предложить следующую 
типологизацию общественных организаций:

1) к первой группе следует отнести общественные 
организации, уставная деятельность которых непо‑



средственно связана с различными аспектами соци‑
альной (общественной) безопасности;

2) ко второй — общественные организации, устав‑
ная деятельность которых косвенно касается социаль‑
ной (общественной) безопасности, такие как профес‑
сиональные союзы, женские организации;

3) к третьей — общественные организации, устав‑
ная деятельность которых не предполагает решение 
проблем социальной (общественной) безопасности.

Благодаря институтам гражданского общества, 
усиливается влияние индивидов на политические 
процессы по обеспечению социальной (обществен‑
ной) безопасности посредством реализации интере‑
сов, характерных для определенных групп людей, объ‑
единенных добровольно для разрешения значимых 
для них вопросов.

Учитывая указанное, приходим к выводу о том, что 
деятельность институтов гражданского общества в сфе‑
ре обеспечения социальной (общественной) безопасно‑
сти заключается в конкретизации социальных проблем 
как общества, так и отдельных граждан. Соответствен‑
но, деятельность общественных организаций в данном 
направлении осуществляется в соответствии с уставом 
и целей организаций и способствует формированию 
и реализации общегосударственной политики обеспе‑
чения социальной (общественной) безопасности.

Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что 
гражданское общество представляет собой некий срез 
социокультурного пространства, в рамках которого 
индивиды и группы, посредством которого есть чле‑
ны общества могут реализовать собственные потреб‑
ности, защитить собственные права и свободы, в том 
числе в сфере обеспечения социальной (обществен‑
ной) безопасности. При этом обеспечение социальной 

(общественной) безопасности возможно лишь при 
консолидации усилий как государства, так и институ‑
тов гражданского общества.

Эффективность внедрения результативной поли‑
тики социальной (общественной) безопасности, ее 
обеспечение при активном участии общественности 
и объединений граждан Российской Федерации обу‑
словливает потребность в осмыслении теоретически 
процессов общественной самоорганизации, ее реаль‑
ных и потенциальных возможностей в обеспечении 
социальной (общественной) безопасности российско‑
го общества.

Эффективным в исследовании этой проблематики 
является применение методологического инструмен‑
тария институционализма, который ориентирует на 
проведение комплексного анализа общественных яв‑
лений, выявления механизмов и средств их воспроиз‑
ведения, повторяемости, зависимости между различ‑
ными элементами единого социального процесса.

Современная теория гражданского общества не 
является завершенным теоретическим конструктом. 
Его нельзя отождествлять только с наличием развет‑
вленной сети общественных институтов. Задача фор‑
мирования в Российской Федерации гражданского 
общества, развитие которого происходит крайне мед‑
ленно, фактически сводится к поиску эффективных 
путей внедрения рациональной модели политической 
власти, которая является неделимой и принадлежит 
только народу как единственному ее субъекту. При 
этом политическая власть должна служить граждан‑
скому обществу, быть его функционалом (инструмен‑
том), способным действовать исключительно в об‑
щественных интересах по обеспечению социальной 
(общественной) безопасности.
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