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Аннотация  

В статье рассмотрены различные подходы к определению понятия «приоритет», его место в системе 

стратегического планирования. Определены наиболее используемые на практике виды приоритетов. Про-

анализированы системы приоритетов, сформулированные в документах стратегического планирования со-

циально-экономического развития на разных уровнях, влияющих на социально-экономическую политику 

Ростовской области. 

Abstract  

The article considers various approaches to the definition of the concept of "priority", its place in the system 

of strategic planning. The most used types of priorities are determined. The priority systems formulated in the 

documents of strategic planning of social and economic development at different levels that affect the socio-eco-

nomic policy of the Rostov region were analyzed. 

Ключевые слова: приоритет, социально-экономическое развитие, стратегия развития, стратегиче-

ское планирование, отраслевые приоритеты, функциональные приоритеты. 

Keywords: priority, socio-economic development, development strategy, strategic planning, sectoral priori-

ties, functional priorities. 

 

В современных условиях при стратегическом 

планировании социально-экономического развития 

страны, региона все большую роль приобретает 

формирование корректной системы приоритетов. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что органы 

власти обладают весьма ограниченными финансо-

выми ресурсами, а число направлений их расходо-

вания, проблемы, которые нужно решать, велико. 

Чтобы избежать распыления бюджетных ресурсов, 

органы власти отбирают ряд приоритетных направ-

лений, чтобы сконцентрировать усилия и добиться 

оптимального эффекта. 

Приоритет – понятие не краткосрочное. В по-

стоянно меняющихся условиях социально-эконо-

мического развития, проводимая государством по-

литика должна быть довольно гибкой, чтобы свое-

временно адаптироваться к новым особенностям ее 

осуществления и не терять своей эффективности. В 

связи с этим в систему стратегического планирова-

ния входят долгосрочная стратегия, выделенные в 

ней плавающие долгосрочные приоритеты и жест-

кие среднесрочные программы развития той или 

иной сферы, соответствующие меняющимся прио-

ритетам.  

Приоритезация становится полезным инстру-

ментом при формировании долгосрочной стратегии 

развития. Однако в научном сообществе нет обще-

принятого определения понятия «приоритет». С од-

ной стороны, дефиницией понятия «приоритет» в 

целом является степень важности, ранжирование 

альтернативных проектов, проблем, направлений 

по важности: «Стратегический приоритет – выра-

ботанная в ходе стратегического планирования и 

зафиксированная документально позиция субъекта 

управления по поводу важности тех или иных про-

блем и направлений развития объекта управления и 

(или) направлений деятельности субъекта управле-

ния» [1, c. 128]. С другой, приоритеты могут рас-

сматриваться непосредственно как основные про-

блемы, требующие решения в первую очередь, про-

блемные направления, лимитирующие факторы. 

Соответствующее определение дает Исакин М.А.: 

«Под приоритетами понимают набор стратегиче-

ских целей администрации региона, направленных 
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на улучшение качества жизни населения. С точки 

зрения повышения качества жизни населения реги-

она наиболее очевидным критерием выбора прио-

ритетов социально-экономического развития явля-

ется выявление так называемых проблемных обла-

стей общественной жизни и областей, наиболее 

значимо влияющих на качество жизни населения» 

[2]. Хайбуллин Л.Р. дает свое определение: «Прио-

ритеты – это некоторые направления, реализация 

которых позволит снизить влияние факторов, огра-

ничивающих или препятствующих развитию реги-

она на данном этапе, т.е. достижению поставлен-

ных стратегических целей и задач» [3, c. 106]. С 

третьей стороны, под приоритетами могут пони-

маться, наоборот, наиболее передовые, а также но-

вые, прорывные направления, в том числе опреде-

ление и реализация «точек экономического роста». 

Так или иначе, в качестве приоритетов отбира-

ются те направления, реализация которых принесет 

наибольший эффект и будет иметь большую эффек-

тивность по сравнению с альтернативными вариан-

тами. 

В документах стратегического планирования 

можно найти приоритеты разных типов. Так, до по-

следнего времени наиболее широко использова-

лось выделение приоритетов по отраслям эконо-

мики, являясь наследием советского периода. Дан-

ный подход обладает рядом недостатков, в том 

числе закрепление существующей структуры эко-

номики региона, страны; ограничение возможности 

диверсификации экономики; сложность в опреде-

лении важности той или иной отрасли; неспособ-

ность отраслевого среза экономики дать полноцен-

ное представление о ее состоянии [4, с. 128].  

Отраслевой подход является одним из вариан-

тов более общего структурного. В качестве струк-

турных элементов экономики могут рассматри-

ваться также сектора, стадии воспроизводства, де-

ление на сферы в соответствии с системой 

факторов производства и др. В качестве дополни-

тельного подхода можно выделить институцио-

нальный, в рамках которого элементами будут яв-

ляться институты.  

С пространственным подходом к определению 

приоритетов связан не только исключительно тер-

риториальный подход, но и кластерная структура 

экономики [5]. В данном случае экономика рас-

сматривается как система кластеров, формирую-

щихся по географическому принципу на основе 

взаимосвязи их элементов в рамках производствен-

ного процесса, между партнерами и конкурентами, 

а также связанными с ними предприятиями и орга-

низациями. 

В настоящее время все чаще внимание уделя-

ется функциональному (горизонтальному) подходу 

к определению приоритетов. Пономарева М.А. и 

Хайбуллин Л.Р. отмечают, что в данном случае ис-

пользуются категории межотраслевого характера: 

конкурентоспособность малого и среднего бизнеса, 

улучшение инвестиционного климата и привлече-

ние внешних прямых инвестиций, развитие инфра-

структуры, повышение экспорта и т.д. Данный под-

ход позволяет сконцентрироваться на улучшении 

условий функционирования предприятий незави-

симо от их отраслевой принадлежности [4, с. 128-

129]. 

Рассмотрим системы приоритетов, сформули-

рованные в документах стратегического планиро-

вания социально-экономического развития Ростов-

ской области, Южного федерального округа и Рос-

сии. 

Концепция долгосрочного социально-эконо-

мического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года, принятая Распоряжением Прави-

тельства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, вклю-

чает в себя три этапа реализации: 2008-2012 годы, 

2013-2020 годы и период после 2020 года. Для каж-

дого из них представлены свои системы приорите-

тов, сгруппированные по сферам: в области разви-

тия человеческого потенциала, в области создания 

высококонкурентной институциональной среды, в 

области обеспечения структурной диверсификации 

и инновационного развития, в области расширения 

глобальных конкурентных преимуществ в традици-

онных отраслях, в области укрепления внешнеэко-

номических позиций России, в области сбалансиро-

ванного пространственного развития. Двигаясь от 

первого этапа к третьему, можно удостовериться, 

что приоритеты приобретают все более функцио-

нальную окраску. Однако, на каждый этап прихо-

дится от 19 до 29 приоритетов (Пономарева М.А. и 

Хайбуллин Л.Р. замечают, что по опыту развитых 

стран, оптимальным считается количество в 4-6 

приоритетов [4, с. 128]). Рассмотрим приоритеты, 

относящиеся к текущему этапу - 2013-2020 годы, 

выделенные «в области развития человеческого по-

тенциала: 

 распространение стандартов здорового об-

раза жизни; 

 переход к индивидуализированному не-

прерывному образованию, доступному всем граж-

данам; 

 внедрение инновационных технологий в 

здравоохранении и образовании, решение про-

блемы их кадрового обеспечения; 

 выход на современные стандарты жилищ-

ных условий, реализация новых технологий строи-

тельства жилья; 

 распространение механизмов социального 

партнерства, обеспечение сбалансированности за-

работной платы и производительности труда; 

 создание эффективной пенсионной си-

стемы на принципах страхования и накопления; 

 установление минимального размера 

оплаты труда на уровне восстановительного потре-

бительского бюджета (превышающего прожиточ-

ный минимум трудоспособного населения в 2 - 2,2 

раза)» [6]. 

Учитывая, что это лишь одна из 6 групп прио-

ритетов для периода, их конкретизацию, характер 

данных приоритетов, можно предположить пута-

ницу понятий: в качестве приоритетов названы пла-

нируемые результаты от реализации Стратегии на 

каждом из этапов. 
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Стратегическое планирование на уровне ЮФО 

реализовано в Стратегии социально-экономиче-

ского развития Южного федерального округа на пе-

риод до 2020 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 5 сен-

тября 2011 г. N 1538-р. 

Стратегическая цель долгосрочного развития 

ЮФО, согласно документу, состоит в «превраще-

нии Южного федерального округа в прогнозном пе-

риоде в одного из российских лидеров инновацион-

ного развития, в оплот стабильности и конструк-

тивного российского влияния в Кавказском 

макрорегионе, Черноморском и Каспийском бас-

сейнах», что предполагает развитие транспортной 

инфраструктуры, развитие рекреационных ком-

плексов и новых промышленных кластеров на тер-

ритории округа, создание мегакластера АПК и ин-

новационное развитие в целом [7]. Далее следуют 

соответствующие цели задачи, дополненные во-

просами экологии и развития человеческого потен-

циала. Что касается приоритетов социально-эконо-

мического развития Южного федерального округа, 

то они сформулированы в рамках 17 отраслевых и 

межотраслевого направлений, причем в последнем 

случае речь идет о межрегиональном сотрудниче-

стве в рамках межотраслевых ассоциаций, про-

странственного и экологического развития. Таким 

образом, проблему распыления ограниченных бюд-

жетных ресурсов нельзя считать решенной. 

Также развернуто описаны направления разви-

тия транспортной, энергетической, информаци-

онно-коммуникационной инфраструктуры, научно-

инновационной и социальной сфер. 

Кроме того, в Стратегии были установлены 

стратегические приоритеты непосредственно для 

Ростовской области, которые связаны с «необходи-

мостью обеспечения роста доходов населения за 

счет: 

 предпринимательской деятельности, уско-

ренного развития системы пенсионного страхова-

ния и реализации комплекса мероприятий по уси-

лению социальной поддержки малообеспеченных 

категорий граждан; 

 повышения эффективности занятости насе-

ления и перераспределения высококвалифициро-

ванных трудовых ресурсов из трудоизбыточных 

районов в интересах эффективной реализации ком-

плексных межрегиональных проектов в Южном 

федеральном округе; 

 укрепления образовательного, научного и 

инновационного комплексов, позиционирования 

их на общероссийском и международном рынках 

новых технологий и инноваций; 

 сохранения и популяризации многонацио-

нального культурного наследия народов Донского 

края» [7]. 

Характер выделенных приоритетов изменился, 

они стали более функциональными, однако, по мне-

нию автора, они остались чрезмерно конкретизиро-

ваны, и данные направления скорее должны назы-

ваться «задачами». 

В завершение стоит обратиться к стратегии со-

циально-экономического развития регионального 

уровня - Стратегии социально-экономического раз-

вития Ростовской области на период до 2020 года. 

Приоритеты базового сценария разделены на эко-

номические и социальные. К приоритетам экономи-

ческого развития региона были отнесены: 

1. «Реализацию конкурентных преимуществ в 

аграрном секторе и формирование в регионе высо-

коорганизованного АПК.  

2. Модернизацию и развитие машиностроения 

на основе технологических инноваций.  

3. Развитие металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий с 

приоритетом увеличения объёмов продукции в сег-

менте готовых металлических изделий.  

4. Развитие транспортно-логистического ком-

плекса.  

5. Развитие строительного комплекса и про-

мышленности строительных материалов.  

6. Наращивание мощностей по производству 

электроэнергии при одновременном развитии сете-

вого хозяйства в целях повышения энергодоступ-

ноcти для потребителей Ростовской области, в 

частности для развития новых инвестиционных 

площадок и территорий опережающего роста. 

7. Развитие высокотехнологичных видов услуг 

в финансовой и страховой сферах, медицине, обра-

зовании, государственном управлении, развитие 

кластеров финансовых, деловых и образовательных 

услуг, услуг в сфере НИОКР, а также туристского 

сектора.  

8. Развитие науки является одним из необходи-

мых условий реализации инновационного развития 

Ростовской области.  

Кроме того, … увеличение объёмов и масшта-

бов промышленного производства, углубление пе-

реработки с использованием инновационных тех-

нологий, направленных на повышение производи-

тельности труда, энерго- и 

материалоэффектиности, повышение конкуренто-

способности и снижение вредных нагрузок на эко-

систему» [8]. 

Приоритеты социального развития региона 

при реализации инновационного варианта также 

имели ярко выраженный отраслевой характер: при-

оритеты описываются для образовательного сек-

тора; здравоохранения; социальной защиты населе-

ния [8]. 

Как видно из перечисленных систем приорите-

тов разных уровней, они друг другу не противоре-

чат, в частности, из-за все того же отраслевого ха-

рактера. Однако, определение в качестве приорите-

тов развитие всех отраслей отрицает выполнение 

той функции приоритезации, согласно которой 

приоритеты позволяют концентрировать ограни-

ченные ресурсы на выполнении наиболее важных 

задач. В рамках отдельной отрасли выделяются 

функциональные подприоритеты, однако это деле-

ние не стимулирует равномерное формирование 

благоприятных условий для общественного вос-

производства. 

Интересно, что в региональной Стратегии сле-

дом за приоритетами социального и экономиче-
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ского развития, отраслевого анализа текущего со-

стояния экономики, проводится анализ инфра-

структуры, пространственного развития и научно-

инновационной сферы. Данные подходы могли бы 

стать базой для формирования системы функцио-

нальных приоритетов, благодаря чему расходуе-

мые ресурсы давали бы более целостный, всеохва-

тывающий эффект. 

Кроме того, по мнению Пономаревой М.А., 

Шеховцова Р.В. и Хайбуллина Л.Р., одним из 

направлений совершенствования стратегического 

планирования на уровне регионов должно стать 

определение совместных (федеральных и регио-

нальных) приоритетов, что укрепит взаимодей-

ствие разных уровней власти по достижению стра-

тегических задач, позволит осуществлять совмест-

ные проекты, нацеленные как на экономическое 

развитие региона, так и на экономическое развитие 

страны в целом [9, c. 127-128]. 

Подытоживая вышесказанное, стоит сказать, 

что само понятие «приоритет» требует более глубо-

кого изучения. Методология приоритезации, ис-

пользуемая в документах стратегического планиро-

вания, требует уточнения и дальнейшего совершен-

ствования, в том числе и в части классификации 

подходов к установлению приоритетов разных ти-

пов. В этом может помочь опыт зарубежных стран, 

в которых priority-setting осуществляется на совер-

шенно другом уровне. 
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ABSTRACT  

The theoretical aspects concerning the methodology of constructing a management model are investigated. 

The method involves the selection of certain groups of indicators that cover all aspects of the operation of the 

enterprise. The basis of the methodology is a meaningful interpretation of the ratios of rates of growth of indicators 

that are most consistent with known success criteria. The practice of applying the proposed method showed its 

effectiveness. 

АНОТАЦІЯ 

Досліджено теоретичні аспекти щодо методики побудови управлінської моделі. Методика передбачає 

виокремлення певних груп показників, що охоплюють всі аспекти функціонування підприємства. Основу 

методики складає змістовна інтерпретація співвідношень темпів росту показників, що у найбільшій мірі 

відповідають відомим критеріям успішності. Практика застосування запропонованої методики показала її 

дієвість. 
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Постановка проблеми. Постійне приско-

рення соціально-економічної динаміки за умов 

постіндустріального розвитку, детермінує зрос-

тання ступеню конкурентної боротьби на 

внутрішніх та зовнішніх ринках та ентропії в еко-

номічній діяльності. Вирішення першочергових 

управлінських завдань передбачає використання 

сучасних методик оцінювання результатів стра-

тегічного розвитку.  

Забезпечення ефективності управління діяль-

ністю підприємства – проблема, що потребує вико-

ристання різноманітних підходів та концепцій. 

Управління гірничорудними комбінатами в умовах 

глобалізації процесів економічної взаємодії і турбу-

лентності ринків, потребує від керівництва 

підприємств використання дієвого, методичного ін-

струментарію щодо обробки управлінської інфор-

мації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Стратегічне управління орієнтовано, перш за все, 

на розробку практичних рекомендацій, використо-

вуючи при цьому не лише власні моделі та інстру-

ментальні розробки, а і досягнення інших наук [1, 

2, 3]. В останній час великого поширення набула 

думка, що для нейтралізації негативної реакції 

співробітників та ефективної реалізації стратегії 

необхідно залучення усього персоналу до розробки 

стратегічних рішень, роз’яснення персоналу суті и 

переваг стратегічного управління у порівнянні з ін-
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шими системами управління, а також запро-

вадження системи оплати праці, відповідно до за-

трачених зусиль робітників [4]. В свою чергу А. 

Слоан розглядає проблему зміни системи управ-

ління підприємством, досліджуючи механізми фор-

мування і запровадження стратегічних рішень [6]. 

Лохман Н.В. пропонує використання GAP –аналіз 

досягнення цілей організації та використання 

відповідної комп’ютерної програми [14]. Системи 

статистичного моніторингу в якості найважливішої 

складової управління економічними об'єктами не 

достатньо висвітлені у науковій літературі [15]. В 

роботах Погостинського Ю.А визначені напрями 

формування методології удосконалення управлін-

ських рішень, основні підходи до моделювання еко-

номічної політики підприємства [12,13].  

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Аналіз результатів діяльності 

підприємств гірничорудного комплексу (ГРК) Кри-

ворізького регіону виявив на поточний час загальні 

проблеми їх функціонування. Складності з покрит-

тям своїх обов’язків і нераціональна організаційна 

структура призводять до негативних наслідків. 

Ефективне управління підприємствами ГРК 

ускладняється недосконалою системою обліку, 

контролю і аналізу інформації. Втрачається мож-

ливість своєчасного управлінського реагування на 

внутрішні проблеми та зовнішні загрози і можли-

вості щодо фінансової стійкості та ефективності в 

цілому [8].  

Плинність умов ведення бізнесу та експо-

нентне прискорення техніко-економічного ро-

звитку за умов постіндустріальності, обумовлює 

необхідність продовження досліджень в області 

створення принципово нових методів і засобів інте-

грування інформації, для забезпечення оптималь-

них організаційних умов щодо прийняття управлін-

ських рішень. 

Формулювання цілі статті. Метою статті є 

теоретичне обґрунтування щодо методики побу-

дови управлінської моделі оцінювання реалізації 

економічної стратегії підприємств на засадах ста-

тичного моніторингу, як складової стратегічного 

управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу. Загальна спря-

мованість підприємства на підвищення його ор-

ганізованості, ефективності, фінансової стійкості 

тощо може бути описана шляхом формулювання 

певних цільових установок. При цьому слід зазна-

чити динамічний характер підприємства як си-

стеми, а відповідно і його стратегії і тактики, що 

призводить до необхідності формулювати не «цілі-

стану», а «цілі-напряму». Цільові установки мо-

жуть бути виражені шляхом упорядкування двох і 

більше показників стану і результатів діяльності 

підприємства, а мета буде полягати в підтримці 

цього порядку. 

Свідомо конструюючи і контролюючи ди-

наміку показників, можна не тільки визначити 

напрям руху підприємства, а й керувати цим рухом 

для досягнення поставлених цілей. 

Забезпечення раціонального управління по-

винно, на нашу думку, ґрунтуватися на статистич-

них показниках і відповідних методиках аналізу 

економічного стану підприємства, прогнозування 

тощо.  

З позицій системного аналізу, методика має 

відповідати змісту системи: вхід, процесор, вихід. 

При проведені моніторингу, в системі стратегіч-

ного управління, таку послідовність рекомен-

дується застосовувати при визначені організаційно-

методологічних заходів і способів реалізації 

моніторингу [12].  

На вході – це завдання аналізу та відбору 

вихідної інформації. Побудова інформаційної скла-

дової зводиться до впорядкування відібраних по-

казників, виходячи зі змістовної інтерпретації 

співвідношення темпів їх зростання. Вибирається 

те співвідношення темпів (з двох можливих), яке 

найбільшою мірою відповідає відомим критеріям 

успішності підприємницької діяльності. 

Процесор визначає аналіз співвідношень, за-

гальний економічний стан підприємства і направ-

леність його розвитку, тобто управлінську скла-

дову.  

Вихід - виділяються завдання інтерпретації от-

риманих показників і оцінок, виявлення проблем та 

чинників, що їх породжують. 

Системні характеристики підприємства забез-

печують виділення наступних складових: вихід, 

оснащення, суб’єктивний фактор, упорядкованість, 

каталізатор [13].  

Введемо наступні позначення: вх - параметри 

входу; вих - параметри виходу; осн - параметри 

оснащення; вп - параметри впорядкованості; кат - 

параметри каталізатора; сф - параметри суб'єктив-

ного фактора; І - темп зростання будь-якого пара-

метра. 

Визначені складові можна вважати парамет-

рами управлінської моделі. Використовуючи 

наступні залежності  

І (вих) > І (вп); І (вх) > І (вп); І (осн) > І (вп); І 

(кат) > І (вп); І (сф) > І (вп) 

сформована матриця переваг (табл. 1) [13]. У 

матриці буквами позначені нормативні співвідно-

шення, знаком «+» нормативні співвідношення 

швидких темпів росту, «-» повільних. 
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Таблиця 1 

Матриця зв’язків між параметрами моделі [13] 

 

Параметри Вхід Вихід Оснащення Впорядк. Каталізатор Суб. фактор 

Вхід  - Б Д + Б 

Вихід А  А А,Д А,В,Г А,Г 

Оснащення - -  Д В В 

Впорядкування - - -  - - 

Каталізатор - - - Д  Г 

Суб. фактор - - - Д -  

 

А – співвідношення: вихід > оснащення, вихід > вхід, вихід > каталізатор,  

вихід > суб'єктивний фактор. 

Б – співвідношення: оснащення > суб'єктивний фактор, вхід > суб'єктивний фактор, вхід > оснащення. 

В – співвідношення: оснащення > каталізатор, вихід > каталізатор. 

Г – співвідношення: вихід > каталізатор > суб'єктивний фактор. 

Д – співвідношення – вихід, вхід, оснащення, каталізатор, суб'єктивний фактор > впорядкування [13]. 

Сформована матриця переваг дає підстави для 

побудови графа переваг (рис 1), який більш 

наглядно відображає формування параметрів 

управлінської моделі.  

 

 
 

Рис.1. Граф переваг управлінської моделі 

Складено на основі [13] 

 

Розглянутий підхід узгоджується з принци-

пами і критеріями моніторингу. Тому, оцінювання 

раціонального управління може визначатись через 

оцінку наближення фактичного і нормативного 

установленого темпів зростання [13]. Цю оцінку 

можна розрахувати наступним чином (1-3). 
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де Y – оцінка реалізації економічної політики 

підприємства; 

n – число показників в упорядкуванні (в мо-

делі); 

mi – кількість інверсій у фактичному порядку 

для показника, що має перший ранг ( займає i-те 

місце) в моделі. 
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де M (P, H) – сума інверсій у реальному по-

рядку показників (Р) відносно нормативного по-

рядку (Н), заданого в моделі. 

 

  (3), 

де ri и rj- ранги i-гo и j-гo показників в фактич-

ному упорядкуванні. 

Оцінка Y змінюється у діапазоні від 0 до 1. Збіг 

фактичного і нормативного установленого вказує 

на найвищий рівень реалізації економічної 

політики, всі нормативно встановлені співвідно-
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шення темпів зростання показників фактично вико-

нуються (Y = 1).  Y = 0 - фактичний порядок по-

казників повністю протилежний нормативному 

[13]. 

Проведені розрахунки для ПАТ «Центральний 

гірничозбагачувальний комбінат» (ЦГЗК) щодо 

співвідношення параметрів (рис.2).  
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Рис. 2 Співвідношення параметрів у 2006-2010 роках 

Джерело: розраховано авторами 

 

Зростання показників ефективності означає 

ріст ефективності виробництва, отже показники ви-

ходу (товарна продукція, реалізована продукція) 

більші за показники оснащення, каталізатора та 

суб’єктивного фактору. Але в 2007-2009 роках дане 

співвідношення не виконується.  Показники ви-

ходу є меншими за показники входу, це пов’язано з 

ціновою політикою, яка була запроваджена на 

підприємствах гірничорудного комплексу, ціна не 

відповідала собівартості продукції. У 2010 році за-

значені співвідношення досягли нормативних зна-

чень, що свідчить про дієвість прийнятих управлін-

ських рішень. Як показує аналіз отриманих резуль-

татів, менеджменту підприємства слід звернути 

увагу на екологічну складову – показник сплачених 

штрафів. 

Висновки та перспективи подальшого ро-

звитку. Практика застосування методики 

оцінювання економічної стратегії для забезпечення 

удосконалення управлінських рішень для 

підприємств гірничорудного комплексу 

підприємств Криворізького регіону показала свою 

дієвість. Методика забезпечується виділенням си-

стемних характеристик підприємства: вхід, вихід, 

оснащення, упорядкованість, каталізатор, суб'єк-

тивний фактор. Методика базується на основних 

показниках, що визначаються за результатами 

моніторингу, відображають стан підприємства на 

поточний момент і дозволяють простежити ди-

наміку руху показників економічної діяльності 

підприємства.  

Аналіз отриманих результатів може бути вико-

ристаний при прийняті раціональних управлінсь-

ких рішень щодо ефективної економічної політики 

підприємства. 
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ABSTRACT 

This article is devoted to very important and current problem of the analysis of social infrastructure of objects 

for utilization of chemical weapon and her influence on sustainable development of regions. In article the per-

formed works on construction of facilities of social and engineering support of activity of objects for improvement 

of conditions of accommodation, increase in income, improvement of education, food and health care in areas of 

placement of objects for utilization of chemical weapon in detail reveal. 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена очень важной и актуальной проблеме анализа социальной инфраструктуры 

объектов по утилизации химического оружия и её влияния на устойчивое развитие регионов. В статье 

подробно раскрываются выполняемые работы по строительству объектов социального и инженерного 

обеспечения жизнедеятельности объектов для улучшения условий проживания,увеличение доходов, улуч-

шение образования, питания и здравоохранения в районах размещения объектов по утилизации химиче-

ского оружия. 

 

Keywords: the system of disposal of chemical weapons, resource potential, sustainable development of the 

regions, the object for disposal of chemical weapons, social infrastructure, engineering infrastructure, socio-eco-

nomic conditions. 

Ключевые слова: система утилизации химического оружия, ресурсный потенциал, устойчивое раз-

витие регионов, объект по утилизации химического оружия, социальная инфраструктура, инженерная ин-

фраструктура, социально-экономические условия. 

 

Глобальные изменения в мире, вызванные эко-

номическими и политическими причинами, а также 

стремительным научно-техническим прогрессом, 

требуют новых преобразований в социально-эконо-

мическом развитии не только отдельных областей 

России, но и всего мирового сообщества [1, с. 59]. 

Как правило, в современной научной литера-

туре понятие устойчивого развития определяется 

как развитие, удовлетворяющее потребностям 
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нашего времени, но не ставящее под угрозу способ-

ность будущих поколений удовлетворять свои соб-

ственные нужды. Данное определение часто под-

вергалось жёсткой критике за неотчетливость и ан-

тропоцентричность. Подчеркивалось, что 

определение данного понятия должно в открытой 

форме охватывать и представление о сохранении 

окружающей среды. Поэтому из имеющихся 

дефиниций необходимо ликвидировать даже скры-

тые намеки на деградацию как человечества, так и 

природной среды. Это в какой-то мере отражено в 

Концепции перехода России к стабильному 

экономическому развитию. В ней под устойчивым 

развитием определяется устойчивое социально-

экономическое развитие, которое не будет разру-

шать свою природную основу. Представление кон-

кретизируется тем, что повышение уровня жизни 

людей обеспечивается в таких границах 

хозяйственной емкости биосферы, превышение ко-

торых приводит к разрушению механизма регуля-

ции природной среды и ее глобальным изменениям 

[1, с. 39]. 

В настоящий момент общепризнанной целью 

для человечества, стран, регионов и населенных 

пунктов стало устойчивое развитие, которое в 

единстве и взаимозависимости рассматривает 

экономические, социальные и экологические про-

цессы. В настоящий момент большинство работ в 

области устойчивого развития ориентировано на 

проблемы макроэкономического характера и не со-

держат достаточной информации о взаимосвязи 

устойчивого развития региона и состояния отдель-

ных отраслей его экономики. 

Под развитием региона понимается любое 

прогрессивное изменение, прежде всего в экономи-

ческой сфере. Это изменение может быть количе-

ственным, тогда говорят об экономическом росте. 

Оно может быть качественным, и тогда говорят о 

структурных изменениях содержания развития. 

Наряду с экономическими характеристиками 

рассматривают социальные параметры развития. 

Более того, социальные характеристики являются 

полноправными показателями при оценке степени 

развития региона [2, с. 53]. 

Основной целью экономического развития 

регионов является улучшение качества жизни 

населения. Целями развития региона является 

увеличение доходов, улучшение образования, пита-

ния и здравоохранения, уменьшение нищеты, оздо-

ровление окружающей среды, равенство 

возможностей, расширение личной свободы, 

обогащение культурной жизни и т.д. [2]. 

А.Л. Гапоненко под устойчивостью развития 

региона понимает жизнеспособность системы. При 

этом жизнеспособность системы определяется как 

способность к жизни и развитию, то есть террито-

рия, обладающая свойством устойчивости, спо-

собна к выживанию и развитию в конкретном 

окружении. Устойчивость регионального развития 

определяет способность региона сохранять и разви-

вать значение необходимых параметров качества 

жизни населения в пределах порога безопасности 

или выше него при колебаниях внешних и внутрен-

них воздействий (общественно-политического, 

социально-экономического, техногенного, 

природно-климатического и другого характера), 

грозящих падением качества жизни населения [2, 

с.19]. 

При классификации регионов в России по 

уровню и темпам развития обычно выделяют: раз-

вивающиеся, проблемные и депрессивные. 

Основные факторы устойчивого развития ре-

гиона можно разделить на 7 основных блоков [2, с. 

39].: 

1) экологические факторы: 

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. К техногенным 

загрязнениям следует относить не только 

загрязнения на территории региона, но и трансгра-

ничные загрязнения (воздуха, воды и т.д.), причем 

это относится не только к другим государствам, но 

и к другим регионам страны. Например, 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат 

расположен в Иркутской области, однако он загряз-

няет акваторию озера Байкал, которая относится и 

к Бурятии; 

2) финансово-экономические факторы: 

− стабильность бюджета региона, 

независимость от дотаций, трансфертов из феде-

рального бюджета; 

− участие региона в федеральных целевых про-

граммах, приоритетных национальных проектах, 

стратегиях развития макрорегионов; 

− деятельность кредитных учреждений, 

страховых компаний и т.д.; 

− влияние экономической нестабильности; 

3) промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минераль-

ных ресурсов; 

− зависимость региона от монополий (нефтя-

ных, газовых монополий, предприятий электро- и 

теплоэнергетики, железной дороги, 

телекоммуникационных компаний и т.д.); 

4) наличие в регионе развитой инфраструк-

туры: 

− наличие и состояние в регионе автодорож-

ной сети, железных дорог, аэродромов, речных и 

морских портов; 

− связь, телекоммуникации, доступность 

интернета; 

− рыночная инфраструктура; 

5) продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− наличие и развитие перерабатывающих 

предприятий; 

− деятельность вертикально-интегрированных 

комплексов в АПК; 

6) региональный маркетинг: 

− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 

− бренды региона; 

− национальные, региональные праздники, 

торжества; 

7) социальная сфера, культура, общественная 
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деятельность: 

− развитая социальная сфера; 

− научные, образовательные учреждения; 

− наличие квалифицированных трудовых ре-

сурсов и рабочих мест; 

− учреждения культуры и искусства, меропри-

ятия и др.; 

−деятельность общественных организаций 

(некоммерческих, экологических, студенческих, 

профсоюзы и т.д.); 

− межнациональные, межрелигиозные отно-

шения. 

На устойчивое развитие экономики регионов 

большое значение будут оказывать объекты по ути-

лизации химического оружия как предприятия 

химической и нефтехимической промышленности, 

так как являются социально значимыми, и от их 

производственно-финансовой деятельности зави-

сит жизнеобеспечение и благополучие населения, 

решение социально-экономических задач районов 

их размещения. Нефтехимия и химия составляют 

значительную долю в ВРП региона, осуществляют 

весомый вклад в областной и Федеральный 

бюджеты, обеспечивают занятость населения. Хи-

мический и нефтехимический комплекс области яв-

ляется базовым сегментом региональной эконо-

мики, от уровня развития которого зависит реше-

ние проблем создания конкурентоспособной 

экономики, обеспечения технологической безопас-

ности и устойчивого развития региона [2]. 

Для повышения эффективности функциониро-

вания и формирования стратегии устойчивого раз-

вития районов размещения объектов по утилизации 

химического оружия существуют все предпосылки 

- это, прежде всего мощные сырьевые ресурсы и 

достаточно развитый промышленный потенциал 

[4].  

Далее автор предлагает рассмотреть влияние 

ресурсного потенциала одного из объектов по ути-

лизации химического оружия, расположенного в п. 

Горный Саратовской области, на устойчивое разви-

тие региона.  

По мере приближения к окончанию процесса 

уничтожения химического оружия в РФ все боль-

шую актуальность приобретает проблема перепро-

филирования объектов УХО после завершения 

эксплуатации и ликвидации последствий их дея-

тельности. 

Разработанная Правительством Саратовской 

области программа антикризисных мер на годы 

призвана реализовать мероприятия для 

стабилизации социально-экономического 

положения области, обеспечить согласованность 

действий федерального и регионального уровня 

власти, выработать меры по выходу из кризиса и 

обеспечению экономического роста. 

Одной из главных задач для достижения по-

ставленных целей является сохранение и повыше-

ние промышленного и технологического 

потенциала. 

Объект ФКП «Горный» - это уникальный, 

современный, высокотехнологичный промышлен-

ный комплекс, имеющий значительный потенциал 

и перспективы в Саратовской области [6]. 

Необходимость перепрофилирования объекта 

обусловлена экономическими и социальными фак-

торами. С одной стороны, концепция сохранения и 

повышения промышленного и технологического 

потенциала требует организации инновационных 

производств по выпуску высокотехнологичной, 

востребованной продукции. Использование потен-

циала объекта ФКП «Горный» для строительства 

Завода по производству минеральных удобрений 

позволит обеспечить выполнение этой задачи. В то 

же время, основным приоритетом программы анти-

кризисных мер является социальная защита населе-

ния. Вовлечение объекта ФКП «Горный» в хозяй-

ственный оборот позволит решить проблему 

занятости жителей поселков Горный, Михайлов-

ский и Октябрьский и, тем самым, уменьшить 

напряженность в регионе, связанную 

с безработицей [5]. 

Поселок Горный является районным центром 

Краснопартизанского района Саратовской области 

и расположен в северо-восточной ее части. 

Связь с областным центром осуществляется 

автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Местность района слабовсхолмленная, частично 

заселенная по пойме рек Сакма и Большой Иргиз. 

Климат резко-континентальный, с 

продолжительностью зимнего периода 5,5 месяцев, 

с преобладанием юго-западных ветров. Удален-

ность объекта от наиболее крупных населенных 

пунктов составляет [7]: 

г. Балаково - 55км; 

г. Вольск - 85 км; 

г. Пугачев - 30 км; 

пос. Горный - 3 км. 

Инженерная инфраструктураобъекта ФКП 

«Горный» представлена внутренними сетями и 

коммуникациями, обеспечивающими водоснаб-

жение, канализацию, электро -, тепло -, газо - и 

хладоснабжение, а также телефонную связь и 

транспортные сообщения в пределах промзоны, 

обеспечивающими производственную 

инфраструктуру и включающими в себя [7].: 

- водозаборные и водоочистные сооружения; 

- газопровод высокого давления с АГРС и до-

мом оператора; 

- внешние сети канализации с комплексом 

очистных сооружений; 

- подстанция, два трансформатора и внешние 

сети электроснабжения; 

- автомобильные дороги; 

- железнодорожные пути; 

- система пожаротушения. 

Производственная инфраструктураобъекта 

ФКП «Горный» представлена административными, 

производственными и складскими корпусами, ко-

тельной, насосными станциями и полигоном 

захоронения [3]. 

Реконструкция и модернизация производства 

на рассматриваемых объектах может быть 

адаптирована под производство сложных мине-

ральных удобрений в соответствии с требованиями 

рынка. 

http://pandia.ru/text/category/saratovskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/saratovskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/bezrabotitca/
http://pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/
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Таким образом, существует ряд предпосылок 

для развития данного предприятия в будущем. 

Во-первых, наличие быстро развивающегося 

внутреннего рынка и потенциала спроса на мине-

ральные удобрения, в результате экономического 

роста и консолидации сельскохозяйственных про-

изводителей, принятия федеральных и региональ-

ных программ поддержки сельскохозяйственных 

производителей и программы повышения 

плодородия почв [3]. 

Во-вторых, наличие крупной 

производственной инфраструктуры на предприя-

тии, физический износ которой значительно ниже 

износа основного технологического оборудования. 

В-третьих, наличие недорогой и квалифициро-

ванной рабочей силы. 

Ожидаемый эффект от организации производ-

ства сложных минеральных удобрений будет выра-

жаться в следующем [4].: 

1. Организация производства базового сырья 

для изготовления удобрений - синтетического 

аммиака повлечет за собой снижение себестоимо-

сти; 

2. Произойдет увеличение объема выпуска и 

повышение качества основного продукта - мине-

ральных удобрений; 

3.Компания перейдет на выпуск 

конкурентоспособной продукции; 

4.Повысится уровень использования 

мощностей. 

Эффект от реализации данного проекта полу-

чит не только рассматриваемые объекты, но и реги-

оны. С позиций устойчивого развития он будет 

выражаться в экономическом, социальном эффек-

тах и эффективном природопользовании. 

Экономический эффект будет выражаться в 

обеспечении потребности регионального рынка в 

минеральных удобрениях, в росте 

продовольственного обеспечения населения, в раз-

витии сельских территорий, в увеличении экспорта 

готовой продукции, в повышении инвестиционной 

привлекательности [5]. 

Социальный эффект будет прослеживаться 

через сохранение и увеличение рабочих мест на 

предприятии, наблюдаться в улучшении соци-

ально-экономического благосостояния и жизне-

обеспечения населения. 

Эффективное природопользование проявится 

в эффективном аграрном землепользовании, 

сохранении почвенного плодородия земли как 

главного средства производства, в охране 

окружающей среды. 

Таким образом, реализация ресурсного потен-

циала объектов по утилизации химического оружия 

в интересах химического комплекса России, будет 

оказывать существенное влияние на устойчивое 

развитие регионов, на территории которых они рас-

положены.  
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економіка, ефективність. 

 

Постановка проблеми. В процесі постійних 

трансформаційних змін відбуваються в соціально-

економічному житті кожної країни виникають дис-

пропорції розвитку регіонів за ресурсним, природ-

ним, трудовим потенціалом, що у свою чергу, поро-

джує різні рівні інвестиційної привабливості для 

ведення бізнесу як на внутрішньому, так і на зовні-

шньому ринках. Вагоме значення у розвитку підп-

риємства, регіону чи держави посідають прямі іно-

земні інвестиції, однак зростання бар’єрів право-

вого, політичного, економічного, соціального та 

фінансового характеру обернено пропорційно 

впливають на обсяги їх залучення і в Україну. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Вивченню питань, що стосуються регулювання 

прямих іноземних інвестицій, їх впливу на розви-

ток еаціональної економіки присвячені праці В. Бу-

ткевича, В. Будкіна, О. Білоруса, В.Гейця, О. Гав-

рилюка, Б. Губського, М. Дудченка, Г.Козаченка, 

Д.Лук’яненка, І. Лукінова, В. Новицького, А. Пору-

чника, А.Румянцева, О.Рогача, А. Філіпенка, В. 

Шечука та інших.  

Постановка завдання. Метою статті є дослі-

дження стану та визначення тенденцій прямого іно-

земного інвестування в Україну, виділення переваг 

і недоліків впливу прямих іноземних інвестицій на 

економіку, аналіз основних проблем щодо залу-

чення іноземних інвестицій.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сучасному етапі глобалізації світового госпо-

дарства поглиблюється процес взаємозалежності 

національних економік. Завдяки таким процесам 

актуалізується потреба забезпечення стабільного 

розвитку держави у глобалізованій системі руху ін-

вестицій. Характер впливу прямих іноземних інве-

стицій залежить від структури їх залучення. В ході 

аналізу було виявлено, що інвестиції, які надходять 

в України є псевдоефективними через те, що залу-

чаються у високоприбуткові галузі економіки, од-

нак не сприяють зміцненню конкурентних позицій 

країни на світових ринках та не допомагають по-

кращенню економічних параметрів розвитку дер-

жави. Таким чином, можемо припустити, що псев-

доефективні інвестиції створюють загрози у дов-

гостроковій перспективі для економічного 

розвитку. Очікуваний позитивний вплив на 

соціально-економічні показники відсутній, а для 

окремих параметрів набуває негативного впливу. 

Щоб в певній мірі проаналізувати тенденції 

щодо іноземних інвестицій, визначимо реалії сього-

дення. Перш за все доцільно розглянути динаміку 
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обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну за 

2013-2016рр. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій в Україну за 2013-2016рр.  

Джерело: розроблено автором на основі [6] 

 

Беручи до увагу динаміку обсягів прямих іно-

земних інвестицій в Україну за останні роки, то у 

2014 р. порівняно з 2013 р. їх величина зменшилася 

на 12978,6 млн.дол. США. Немаловажну роль щодо 

появи такої тенденції відіграла воєнно-політична 

ситуація на сході держави, що прямо підірвало ін-

вестиційну привабливість країни. Така ситуація і 

прослідковується і у 2015р. щодо 2014р., однак не 

такими темпами – скорочення відбулося на 4570,9 

млн.дол. США. З іншої сторони, певні законодавчі 

та економічні заходи уряду щодо стимулювання 

іноземного інвестування змінили негативні тенден-

ції і тому у 2016р. зростання прямих іноземних ін-

вестицій відбулося на 1501,0 млн.дол. США. Слід 

відмітити, що станом на квітень 2017р. даний пока-

зник становить 38046,6 млн.дол. США. Така дина-

міка у 2016 р. забезпечена за рахунок наступних 

держав (рис.2):  

 
Рис. 2.Країни-інвестори прямих іноземні інвестиції в Україну за 2016р. 

Джерело: розроблено автором на основі [6] 
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вання відбулося в освіту – 24,1млн.дол. США. та за-

клади охорони здоров'я та надання соціальної допо-

моги – 45,7 млн.дол. США.[6] 

Аналізуючи сучасний стан прямого іноземного 

інвестування в Україні, доцільно акцентувати увагу 

на переваги і недоліки залучених іноземних інвес-

тицій на економіку (рис. 3): 
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Рис. 3. Переваги і недоліки прямих іноземних інвестицій  

Враховуючи як позитивні, так і негативні сто-

рони прямих іноземних інвестицій, доцільно зазна-

чити, що поступове відкриття української еконо-

міки, її інтеграція у світові процеси і структури ви-

магатимуть тривалого часу і повинні здійснюватись 

поетапно, в міру визрівання відповідних внутріш-

ніх та зовнішніх передумов, зокрема повинен бути 

механізм контролю за поглинанням національних 

фірм зарубіжними інвесторами, існувати чіткий по-

діл залучених іноземних інвестицій на заохочувані, 

обмежені і ті, що забороняються [5].  

В контексті висвітлення даної проблематики, 

слід звернути увагу на те, що початок війни, па-

діння внутрішнього попиту, поява труднощів щодо 

забезпечення виробництва, різко скоротило обсяги 

прямих іноземних інвестицій в країну. У свою 

чургу, конфлікт вніс корективи у державну полі-

тику, де зміна правил і умов інвестування негати-

вно вплинуло на інтерес іноземних інвесторів розг-

лядати Україну як інвестиційний проект [4].  

З іншої сторони, ряд експертів стверджують, 

вагомішою причиною таких негативних тенденцій 

є недосконалість судової системи, корупція, неста-

більність валютної та фінансової системи, а війсь-

ковий конфлікт з Росією відносять на другий план.  

Зокрема, підтвердженням рівня конкуренто-

спроможності України на світовому ринку та виді-

лення основних негативних факторів розвитку еко-

номіки є дані Всесвітнього економічного форуму в 

Давосі. Так, Україна у 2016р. зайняла 85 місце се-

ред 138 країн, а у 2015р. – 79 місце серед 140. Які 

саме фактори вплинули на дану ситуацію (рис. 3). 

 
Рис. 3. Негативні фактори впливу на економіку за даними Всесвітнього економічного форуму за 

2015/2016-2016/2017 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі [1,2] 
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Вагомими факторами негативного впливу на 

економіку, так і на інвестиційну привабливість Ук-

раїни залишаються корупція, хоча у 2016-2017рр. за 

бальним оцінюванням даний показник скоротився 

на 2,6 пункти. Немаловажною причиною кризової 

ситуації в державі є політична нестабільність, яка 

посилила свої позиції з 10,6 до 13,2 бали у 2016-

2017рр. Зокрема, інфляція, доступ до фінансування, 

бюрократія, нестабільність уряду збільшили свій 

вплив на ефективне функціонування економіки Ук-

раїни. Доцільно зазначити, що в Україні судова ре-

форма перебуває в затяжному процесі її реалізації, 

недосконалість системи захисту майнових прав та 

приватної власності, відсутність дієвих механізмів 

співпраці приватного підприємництва і держави в 

напрямі в інвестиційної політики, здійснюється по-

рушення прав інтелектуальної власності, податки 

не виконують стимулюючої функції для інвесту-

вання, неефективне антимонопольне законодавство 

та ряд інших причин як є очевидними, але не відбу-

вається реальне і ефективне їх усунення. 

Активізація інвестиційної діяльності є важли-

вою передумовою економічного зростання. В су-

часних умовах інвестиції відіграють важливу роль 

як засіб виходу з економічної кризи, оскільки спри-

яють структурним зрушенням в економіці, забезпе-

ченню технічного і технологічного прогресу, підви-

щенню якісних показників господарської діяльно-

сті [3, с.195]. 

Хоча, доцільно прослідкувати здійснені уря-

дом України заходів щодо стимулювання даної си-

туації:  

– скорочення дозволів, скорочення видів дія-

льності, що підлягають ліцензуванню, митних і ва-

лютних обмежень, а також переведення дозволів в 

електронну форму;  

– прийняття Закону України «Про стимулю-

вання інвестиційної діяльності у пріоритетних га-

лузях економіки з метою створення нових робочих 

місць»; 

– прийнято Закон України № 1390-VIII "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни щодо скасування обов’язковості державної ре-

єстрації іноземних інвестицій". 

– підписано Угоду між Урядом України та Ор-

ганізацією економічного співробітництва та розви-

тку щодо приєднання до Декларації про міжнародні 

інвестиції і багатонаціональні підприємства, відпо-

відних Рекомендацій та процедурних Рішень Ради 

Організації економічного співробітництва та розви-

тку. 

– створено більш ефективні механізми для 

співробітництва між державою і територіальними 

громадами (державними партнерами) та приват-

ними партнерами в рамках державно-приватного 

партнерства (Верховною Радою України 

24.11.2015р. прийнято Закон України "Про вне-

сення змін до деяких законів України щодо усу-

нення регуляторних бар’єрів для розвитку держа-

вно-приватного партнерства та стимулювання інве-

стицій в Україні");  

– Указом Президента України від 29 серпня 

2016 року № 365/2016 затверджено положення про 

Національну інвестиційну раду.  

– відповідно до Податкового кодексу України: 

прибуток, отриманий від реалізації інвестиційних 

проектів суб’єктами господарювання, які реалізу-

ють інвестиційні проекти у пріоритетних галузях 

економіки, оподатковуються за такою ставкою: з 1 

січня 2013 року до 31 грудня 2017 року включно - 

0%; з 1 січня 2018 року до 31 грудня 2022 року 

включно - 8%; з 1 січня 2023 року - 16%; 

– тимчасово звільняються від оподаткування 

ввізним митом при ввозі на митну територію 

України та поміщенні у митний режим імпорту: до 

1 січня 2018 р. - обкладання (приладдя) та комплек-

туючі вироби до нього, які ввозяться суб’єктами 

господарювання виключно для реалізації інве-

стиційних проектів, призначені для за стосування у 

технологічному процесі, за умови, що такі товари: 

не є підакцизними; виготовлені протягом не більше 

трьох років до моменту державної реєстрації інве-

стиційного проекту та не були у використанні; не 

виробляються в Україні та не мають аналогів в 

Україні.  

– продовжується робота по реалізації Закону 

України "Про індустріальні парки". 

Висновки з даного дослідження та перспек-

тиви подальших досліджень у даному напрямі. В 

процесі дослідження сучасного стану та динаміки 

прямих іноземних інвестицій, та висвітливши двоз-

начний вплив іноземного інвестування на еконо-

міку України, можна констатувати, що все ж таки 

реалізація іноземних проектів породжує позитивні 

рушійні процеси, а негативні наслідки чітко ефек-

тивно повинні регулюватися і контролюватися з 

боку держави. Зокрема,удосконалення і спрощення 

процедур для втілення іноземного інвестування, чі-

ткі і зрозумілі правила, дотримання норм українсь-

кого та міжнародного законодавства, виконання 

взятих зобов’язань, наявність чіткої відповідально-

сті сторін є запорукою ефективної реалізації інвес-

тиційного проекту . Однак, для вирішення ключо-

вих проблем, які існують в економічно-політич-

ному середовищі України повинні вирішуватися 

глобально, а не у формальному форматі.  
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ABSTRACT 

Different forms of integration processes are considered in the article. The essence of globalization is revealed. 

The levels of economic integration are considered: preferential trade agreement, free trade zone, customs union, 

common market, economic union, political union. The essence of regional integration, branch integration and 

global integration is revealed. 

АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються різні форми інтеграційних процесів. Розкрито суть глобалізації. Розглянуто 

рівні економічної інтеграції: преференційної торгівельної угоди, зона вільної торгівлі, митний союз, спі-

льний ринок, економічний союз, політичний союз. Розкрито суть регіональної інтеграції, галузевої інтег-

рації та глобальної інтеграції. 
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Постанова проблеми. З другої половини XX 

століття внаслідок швидкого економічного розви-

тку провідних індустріальних країн і удоскона-

лення засобів міжнародного транспорту і комуніка-

цій відбувався бурхливий розвиток міжнародної то-

ргівлі товарами і послугами. Почався процесс 

глобалізації та інтеграції у міжнародній торгівлі  

Аналіз останніх публікацій по проблемі. Пи-

тання глобалізація та інтеграція у міжнародній тор-

гівлі розглядались у працях Киреева А.П, Козака 

В.В., Дахно І. І., Боринець С. Я. [1,5,6]. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. При розгляді інтеграційних про-

цессів різноманітні автори розкривають тільки 

один тип інтеграції, наприклад у роботі Кирєєва 

А.П.[6]. розглянута економічна інтеграція; у роботі 

Козака В.В[5] розглянута глобальна интаграція. 

Взагалі не було проаналізовано всі типи інтеграцій-

них процесів.  

Формулювання цілей дослідження. Класифі-

кація інтеграційних процесів у міжнародній торгі-

влі  

Виклад основних результатів та їх обґрунту-

вання. Глобаліза́ція економіки (Globalisation of the 

economy)–Європейська Рада в Турині (Італія) ви-

значила економічну глобалізацію однією з голов-

них проблем, що постали перед Європейським Со-

юзом наприкінці XX століття. Термін «економічна 

глобалізація» означає процес дедалі більшої всесві-

тньої економічної інтеграції, головними рушій-

ними силами якого є: 

лібералізація міжнародної торгівлі та руху ка-

піталів; 

зростання темпів технологічного прогресу та 

формування інформаційного суспільства; 

http://www.zgia.zp.ua/gazeta/evzdia_1_078.pdf
http://nauka.zinet.info/1/kudrik.php
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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дерегулювання. 

Ці три чинники посилюють один одного: тех-

нологічний прогрес стимулює міжнародну торгі-

влю, а можливість торгувати по всьому світу 

сприяє поширенню технологічного прогресу. Вод-

ночас дерегулювання стимулює розвиток нових те-

хнологій та усуває перешкоди для торгівлі. Втім де-

хто вважає, що технологічний прогрес створює для 

підприємців можливості оминати національне ре-

гулювання. 

Глобальна організація це форма міжнародної 

організації, відповідно до якої вища керівна ланка 

компанії і персонал планують виробництво проду-

кції або виробничі потужності, маркетингову полі-

тику, фінансові потоки і системи матеріально–тех-

нічного постачання у всесвітньому масштабі. Гло-

бальні функціональні підрозділи звітують про свою 

діяльність безпосередньо перед президентом. 

Глобальна фірма –фірма, яка, працюючи в кі-

лькох країнах, досягає таких переваг у наукових до-

слідженнях, виробництві,маркетингу і фінансах, які 

недоступні її конкурентам. 

Економічна інтеграція – об'єктивний процес 

розвитку глибоких, стійких взаємозв'язків та поділу 

праці між національними господарствами, ство-

рення міжнародних господарських комплексів у 

межах держави. Економічна інтеграція – форма ін-

тернаціоналізації господарської діяльності (вироб-

ництва), зближення та поглиблення взаємодії наці-

ональних економік. Вона зумовлена зростом проду-

ктивних сил, підвищенням рівня усуспільнення 

виробництва та науково-технічною революцією. 

Економічна інтеграція виявляється у державних 

формах об'єднання країн. Наприклад, Європейсь-

кий Союз, ОПЕК, Всесвітня торгова організація, 

Європейська асоціація вільної торгівлі тощо. Од-

наче при цьому економіка інтегрованих країн втра-

чає своє національне обличчя, самобутність. 

Економічна інтеграція сприяє посиленню взає-

мозв'язку та взаємодоповнюваності національних 

господарств на основі міжнародного поділу праці. 

Інтеграційний процес характеризується: 

планомірною зміною структури окремих країн, 

координацією співпраці держав, узгодженою ув'яз-

кою асортименту продукції у країнах співдружно-

сті, а також спільним використанням науково-дос-

лідного потенціалу на основі міжнародного поділу 

праці. Внаслідок цього прискорюється науково-те-

хнічний процес, повніше використовуються сиро-

винні ресурси, підвищується ефективність функці-

онування національних господарств; 

створенням та удосконаленням міжнародної 

співпраці, що поглиблює міжнародну спеціалізацію 

та кооперування виробництва; 

активізацією ролі внутрішньої економічної по-

літики у створенні умов для поглиблення ефектив-

ності господарських зв'язків з іншими країнами. Це 

виражається у перебудові економік поєднаних 

країн, скерованій на реалізацію взаємних і міжна-

родних норм якостей та стандарту. Інтеграція пе-

редбачає не тільки використання тих або інших 

особливостей галузевої структури виробництва у 

окремих країнах для взаємовигідного обміну діяль-

ністю, але й цілеспрямовану перебудову структури 

національних господарств, що забезпечує значно 

вищий ступінь їхньої взаємодії та розширення мо-

жливостей міжнародного поділу праці. 

Утворення економічних спілок — один з шля-

хів інтеграції країн, завдяки якому здійснюється 

міжнародний поділ праці та у кожної з країн з'явля-

ються додаткові можливості для розвитку еконо-

міки. Становлення інтеграційних процесів вироб-

ництва зажадало створення більш надійних вироб-

ничо–збутових зв'язків між країнами й усунення 

численних перешкод на шляху міжнародної торгі-

влі і руху факторів виробництва. Це виявилося мо-

жливим зробити тільки в рамках міждержавних ін-

теграційних об'єднань на основі багатосторонніх 

політичних угод. 

Економічна інтеграція (economic integration) - 

процес економічної взаємодії країн, що приводить 

до зближення господарських механізмів, який 

приймає форму міждержавних угод і узгодженого 

регулювання міждержавними органами (табл.1). 

Таблиця 1 

Етапи економічної інтеграції. 

 

Преференційна 

торгівельна 

угода 

Зона Вільної То-

ргівлі (ЗВТ) 

Митний союз 

(МТ) 

 

Спільний ринок 

(СР) 

Економічний 

Союз(ЕС) 

Політич-

ний Союз 

(ПС) 

1.Зниження та-

рифів і інших ба-

р'єрів у взаємній 

торгівлі 

2.Збереження на-

ціональних тари-

фів щодо третіх 

країн 

3.Міжгоспо-да-

рчі органи управ-

ління не ство 

рюються 

1.Відміна тариф-

них і нетарифних 

бар'єрів у взаєм-

ній торгівлі 

2.Свобода між-

державного руху 

товарів та послуг 

3.Невиликий мі-

ждержавний сек-

ретаріат 

1.Єдине та-

рифне і нета-

рифне регу-

лювання 

щодо третіх 

країн 

2.Міжгоспо-

дарча рада на 

рівні мініст-

рів та секре-

таріат 

1.Свобода руху 

факторів вироб-

ництва 

2.Зустрічі глав 

держав, рада мі-

ністрів і секре-

таріат 

1.Гармонізація 

економічної 

політики 

2.Міждержав-

ний орган з фу-

нкцією надна-

ціонального ре-

гулювання 

Не існує 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%9A
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9E%D0%A2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Інтеграційні процеси призводять до розвитку 

економічного регіоналізму, в результаті якого ок-

ремі групи країн створюють між собою більш спри-

ятливі умови для торгівлі, а в ряді випадків і для мі-

жрегіонального руху факторів виробництва, ніж 

для всіх інших країн. Незважаючи на очевидні про-

текціоністські риси, економічний регіоналізм не 

вважається негативним фактором для розвитку 

міжнародної економіки, тільки якщо група країн, 

що інтегруються, лібералізуючи взаємні економічні 

зв'язки, не встановлює менш сприятливі, ніж до по-

чатку інтеграції, умови для торгівлі з третіми дер-

жавами. Іншими словами, економічний регіона-

лізм, спрощуючи економічні зв'язки між країнами 

однієї групи, не повинен призводити до їх усклад-

нення з усіма іншими країнами. До тих пір поки ре-

гіоналізм, принаймні, не погіршує умови для торгі-

влі з рештою світу, він може вважатися позитивним 

фактором розвитку міжнародної економіки. 

Економічна інтеграція являє собою процес 

економічної взаємодії країн, що приводить к гармо-

нізації господарських механізмів, що приймає фо-

рму міждержавних угод. Інтеграційне угруповання 

створюються з метою використання переваг єди-

ного ринку, створення сприятливих зовнішніх умов 

для національного розвитку, зміцнення міжнарод-

них переговорних позицій країн по економічним 

питанням, обміну досвідом ринкових реформ і під-

тримки національної промисловості і сільського го-

сподарства. 

Основними етапами розвитку інтеграційного 

процесу є преференційна торговельна угода, зона 

вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, еко-

номічний союз.[6] Інтеграція починається з лібера-

лізації взаємної торгівлі товарами, включає ство-

рення спільного митного тарифу щодо третіх країн, 

доповнюється свободою міждержавного руху фак-

торів виробництва і завершується уніфікацією мак-

роекономічної політики і створенням наддержав-

них органів управління. Незважаючи на швидкий 

ріст числа інтеграційних об'єднань, більшість з них 

знаходяться на ранніх стадіях становлення. Прин-

ципово можливе й існування шостого рівня інтегра-

ції - політичного союзу, який передбачав би пере-

дачу національним урядам більшої частини своїх 

функцій у відносинах з третіми країнами над дер-

жавним органом управління, що означало б ство-

рення міжнародної конфедерації і втрату суверені-

тету окремими державами.  

Глобальна інтеграція. Регулювання зовніш-

ньоекономічної діяльності на міжнародному рівні 

здійснюється економічними органами системи 

ООН. Основними органами системи ООН, регулю-

ючими зовнішньоекономічну діяльність на міжна-

родному рівні є ГАТТ/СОТ, а також інститути 

UNCTAD(United Nations Conference on Trade and 

Development), UNCITRAL (United Nations 

Commission on International Trade Law), UNIDO 

Unido United Nations Industrial Development 

Organization). 

Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГАТТ –

(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) – це 

багатостороння угода, що включає міжнародні пра-

вові норми, принципи і правила, відповідно до яких 

регулюються торгово-економічні відносини між 

країнами-учасниками. 

ГАТТ набрала чинності в січні 1948р., після 

підписання 8 країнами (Австрія, Бельгія, Франція, 

Люксембург, Нідерланди, Великобританія, США, 

Куба) протоколу обґрунтування цієї угоди. 

Сесії проводяться 2 рази на рік, включають 

представників всіх учасників угоди. Штаб квартира 

і секретаріат знаходиться в Женеві, Швейцарія. 

З січня 1995р. ГАТТ трансформувалося у Сві-

тову організацію торгівлі СОТ, яка включала на цей 

період понад 100 країн учасників і 60 країн , що де-

факто беруть участь в її роботі, але ще не прийня-

тих в цю організацію. СОТ, як правонаступник 

ГАТТ, має власний інституційний механізм, основ-

ним призначенням якого є: 

1. Здійснення контролю за країнами учасни-

ками, які взяли на себе певні зобов'язання. Для того, 

щоб вступити до СОТ основною вимогою є ви-

знання країни, яка подала заявку на вступ до СОТ, 

країною з ринковою економікою.  

2. Організація та проведення багатосторонніх 

переговорів, на яких розглядаються актуальні про-

блеми міжнародної торгівлі. Ці торговельні перего-

вори проводяться через раунди, які тривають кілька 

років. У ході перших раундів були затверджені 3 ка-

рдинальних принципу: 

• рівний, недискримінаційний режим торгівлі 

для всіх країн учасників; 

• зниження мит; 

• усунення імпортних квот. 

В результаті 8 раундів: 

• рівень мит знизився з 25-30% до 3–4%; 

• прийняті рекомендації щодо усунення торго-

вельних бар'єрів і субсидій у сільському господарс-

тві, про зняття бар'єрів у торгівлі послугами, про 

знищення обмежень на іноземні інвестиції; 

• про впровадження на міжнародній основі па-

тентних авторських прав і прав на торговельну ма-

рку. 

Проблема зниження митних бар'єрів була ос-

новною на перших раундах, у наступних раундах 

розглядалися питання відображення руху факторів 

виробництва (капіталу та трудових ресурсів), що 

розширило компетенцію та спеціалізацію ГАТТ. 

У ході 7 раунду Токійського(1973–1979), були 

укладені угоди з питань стандартизації та сертифі-

кації продукції, антидемпінгового політиці, урядо-

вих закупівель, процедура ліцензування імпорту, 

субсидування експорту та застосування компенса-

ційних мит проти субсидованих товарів. 

У ході 8 раунду Уругвайського(1986–1992), 

угоди досягнуті з питань регулювання світової тор-

гівлі послугами, захисту інтелектуальної власності 

та інвестиційної політики. 

Основні принципи ГАТТ/СОТ у зовнішньото-

рговельній політиці: 

1. Надання режиму найбільшого сприяння 

2. Недискримінація країн-учасниць в торгівлі 

3. Відмова від кількісних обмежень у зовніш-

ній торгівлі і перехід до політики митних тарифів 
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4. Надання преференційного режиму в торгівлі 

країнам, що розвиваються 

Вступним внеском до СОТ має стати визнання 

рішень Уругвайського раунду, вони включають в 

себе широкомасштабні заходи з лібералізації зовні-

шньої торгівлі, взаємну відкритість ринків, в т.ч. аг-

рарного, і повне скасування імпортних квот та ін-

ших кількісних обмежень імпорту. 

2. Конференція ООН з торгівлі та розвитку 

UNCTAD(United Nations Conference on Trade and 

Development) 

Орган генеральної асамблеї ООН створений в 

1964 р., до якого входять всі держави-члени ООН, а 

також члени її спеціалізованих установ і МАГАТЕ. 

Беруть участь понад 170 держав і міжнародних ор-

ганізацій. Вищий орган управління - сесія, яка скли-

кається 1 раз на 4 роки. між сесіями безперервно діє 

рада з торгівлі та розвитку, сесії якої збираються 1 

раз на 2 роки. Головними допоміжними органами 

UNCTAD, є: 

–Комісія по товарах 

–Комісія з промислових товарів 

–Комітет з невидимих статей і фінансування 

пов'язаного з торгівлею 

–Комісія по морським перевезенням 

–Комісія з передачі технологій 

–Комітет з екологічного співробітництва між 

країнами, що розвиваються 

–Спеціальний комітет з преференцій 

Штаб квартира UNCTAD знаходиться в Швей-

царії. 

Основні завдання UNCTAD: 

1.Сприяння розвитку рівноправного та всебіч-

ного торгового співробітництва між країнами, що 

знаходяться на різних рівнях розвитку 

2.Встановлення принципів і політики міжнаро-

дної торгівлі, адекватних вирішенню проблем еко-

номічного зростання 

3.Вироблення комплексних рекомендацій ор-

ганізаційно-правових умов і механізмів міжнарод-

ної торгівлі що погоджує світову торгову політику 

з промисловим співробітництвом та світовими ва-

лютно-фінансовими проблемами 

4.Узгодження політики урядів в регіональних 

економічних угрупованнях в галузі торгівлі та пов'-

язаного з нею розвитку 

5.Створення нового міжнародного економіч-

ного порядку, вироблення прогресивних концепцій 

міжнародного торговельно-економічного співробі-

тництва 

У 1974 р була прийнята хартія економічних 

прав і обов'язків держав, до якої увійшли сучасні 

концепції міждержавного торгово-економічного 

співробітництва, яка містить принцип рівноправно-

сті міжнародної торгівлі та міжнародної політики. 

У 1976 р була прийнята інтегрована програма 

по сировині, яка була створена для країн, що розви-

ваються. 

У 1987 р відбулася 7 сесія UNCTAD яка прийн-

яла ряд рішень, в результаті яких були зняті про-

блеми збільшення торговельних і платіжних балан-

сів, зростання зовнішньої заборгованості країн, по-

силення нових форм протекціонізму, збереження 

дискримінації щодо низки країн і світогосподарсь-

ких зв'язків. 

3.Комісія ООН з права міжнародної торгівлі 

UNCITRAL (United Nations Commission on 

International Trade Law) 

UNCITRAL - затверджена генеральною асамб-

леєю ООН в грудні 1966 року з метою сприяння, уз-

годження та уніфікації права міжнародної торгівлі. 

Комісія почала працювати в 1968 р 

Членами комісії стали понад 40 держав. 

Проводяться щорічні сесії в Нью-Йорку і Же-

неві поперемінно. 

Основні завдання комісії: 

1.Координація роботи міжнародних організа-

цій, що займаються правом міжнародної торгівлі 

2.Залучення держав до більш широкої участі в 

існуючих міжнародних конвенціях 

3.Підготовка кадрів і надання допомоги в га-

лузі прав міжнародної торгівлі. 

До числа основних конвенцій, прийнятих комі-

сією, потрібно віднести: 

– Конвенцію про позовну давність (1974) 

–Конвенцію про морське перевезення вантажів 

(1978 р) 

–Конвенцію про товари міжнародної купівлі-

продажу (1980) та інші. 

4. UNIDO Unido United Nations Industrial 

Development Organization). 

–організація ООН з промислового розвитку 

було засновано в 1967p. рішенням Генеральної Аса-

мблеї ООН як центральний координуючий орган у 

сфері допомоги промисловому розвитку країн, що 

розвиваються. 

Цілями UNIDO є: 

сприяння промисловому розвитку і співробіт-

ництву на глобальному, регіональному, національ-

ному і галузевому рівнях; 

сприяння індустріалізації країн, що розвива-

ються, в тому числі в галузі розробки природних ре-

сурсів і розвитку інфраструктури; 

надання допомоги країнам з перехідною еко-

номікою і країнам, що розвиваються, в реструкту-

ризації і приватизації в промисловості; 

надання технічної допомоги. 

UNIDO сприяє налагодженню і зміцненню ко-

нтактів між розвинутими країнами і країнами, що 

розвиваються, заохочує діяльність, яка сприяє залу-

ченню інвестицій, підтримуючи процес передачі 

технології країнам, що розвиваються, і обміну тех-

нологіями. В рамках UNIDO створено Банк проми-

слової і технологічної інформації по проектах, який 

може надавати необхідну країнам інформацію на 

їхній запит. Консультативна діяльність UNIDO по-

лягає в проведенні конференцій, нарад, зустрічей 

представників промисловості, профсоюзів, спожи-

вачів. Крім того, проводяться засідання груп спеці-

алістів конкретних галузей промисловості з про-

блем промислового розвитку в регіоні, з питань змі-

цнення співробітництва фінансових, технічних і 

наукових установ розвинутих країн і країн, що роз-

виваються, тощо. Особлива увага приділяється про-

мисловому співробітництву на рівні підприємств з 
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використанням механізму цільових фондів і про-

грами промислового інвестування. В 1997р. обсяг 

технічної допомоги, наданої UNIDO всім країнам 

світу, становила близько 100 млн доларів. 

Головними органами UNIDO є: 

Генеральна конференція, яка проводиться 

один раз на два роки і визначає принципи і політику 

діяльності UNIDO, затверджує бюджет, здійснює 

контроль за використанням фінансових ресурсів; 

Рада з промислового розвитку (РПР), що скла-

дається з 53 членів UNIDO (33 – представники 

країн, що розвиваються, 15 – від розвинутих країн, 

5 – від країн з перехідною економікою), яка розро-

бляє принципи і політику UNIDO, розглядає і прий-

має програму діяльності Організації, обговорює пи-

тання координації діяльності системи ООН у галузі 

промислового розвитку, контролює ефективність 

використання ресурсів Організації, готує і подає на 

розгляд Генеральної Асамблеї ООН щорічну допо-

відь про діяльність UNIDO; 

Секретаріат; 

Представництва UNIDO на місцях. 

Допоміжними органами UNIDO є Комітет з 

програм і бюджету в складі 27 членів і технічні ко-

мітети. 

До складу UNIDO входять 168 держав. Україна 

також є членом цієї організації з 1985 р. Штаб–ква-

ртиру UNIDO розміщено у Відні (Австрія). 

 До економічних органів системи ООН відно-

сять організацію ЕКОСОР(економічна і соціальна 

рада при ООН) Ekonomichnij i Socialnij Rada OON . 

Займається вирішенням соціальних проблем на 

міжнародному рівні. Основні завдання ЕКОСОР – 

здійснювати під керівництвом Генеральної Асамб-

леї конкретні функції ООН(Організація Об'єднаних 

Націй) в області міжнародного економічного і соці-

ального співробітництва: створення умов стабіль-

ності і благополуччя, необхідних для мирних і дру-

жніх стосунків між націями, заснованих на пошані 

принципу рівноправ'я і самовизначення народів 

(Статут ООН(Організація Об'єднаних Націй), ст. 

55). У цих цілях ЕКОСОР уповноважений робити 

дослідження, складати доповіді і давати рекоменда-

ції Генеральній Асамблеї, членам ООН(Організація 

Об'єднаних Націй) і спеціалізованим установам 

ООН(Організація Об'єднаних Націй), скликати 

міжнародні конференції і складати для представ-

лення Генеральній Асамблеї проекти конвенцій по 

питаннях, що входять в його компетенцію; укла-

дати угоди спеціалізованими установами про умови 

їх взаємин з ООН(Організація Об'єднаних Націй) і 

координувати їх діяльність за допомогою консуль-

тацій з ними і дачі рекомендацій; допомагати Раді 

Безпеки ООН(Організація Об'єднаних Націй) і на-

давати йому необхідну інформацію; виконувати 

інші функції, які можуть бути покладені на нього 

Генеральною Асамблеєю ООН(Організація Об'єд-

наних Націй). 

Чергові сесії ЕКОСОР скликаються 2 рази в 

рік. Щорік Рада обирає голову і 2 заступники. Пос-

танови Ради приймаються простою більшістю голо-

сів присутніх членів, що беруть участь в голосу-

ванні. 

 ЕКОСОР має наступні постійні і тимчасові ко-

мітети: економічний, соціальний, по неурядових 

організаціях, по будівництву і планеруванню, по 

природних ресурсах, по програмі і координації кон-

ференцій, по промисловому розвитку, по науці і те-

хніці і ін. 

 Рада здійснює свої повноваження через функ-

ціональні комісії: 6 статистичних, по народонасе-

ленню, соціального розвитку, з прав людини (має 

підкомісію по запобіганню дискримінації і захисту 

національних меншин), з прав жінок, по наркотич-

них засобах. Створені постійні регіональні комісії: 

для Європи, для Азії і Тихого океану, для Латинсь-

кої Америки, для Африки і для Західної Азії. Крім 

того, з 1946 при ЕКОСОР створений Дитячий фонд 

ООН(Організація Об'єднаних Націй) для допомоги 

дітям – жертвам війни і вживання заходів по охо-

роні здоров'я дітей. Під егідою Ради функціонують 

і фонди технічної допомоги слаборозвиненим краї-

нам з охорони інтересів населення несамокерова-

них територій та ін. Завдання: 

– Бути центральною ланкою для вирішення 

міжнародних і соціальних проблем глобального і 

галузевого характеру 

– Контролювати і оцінювати виконання загаль-

ної стратегії і виконання першочергових завдань, 

визначених генеральною асамблеєю в економіко-

соціальної та суміжних сферах 

– Забезпечувати послідовне виконання дирек-

тивних рішень і рекомендацій, прийнятих на кон-

ференціях ООН. 

Створення і діяльність СОТ. Світова організа-

ція торгівлі WTO(World Trade Organization) – це 

одна з наймолодших міжнародних організацій, яка 

є правонаступником Генеральної Угоди з тарифів і 

торгівлі (ГАТТ) General Agreement on Tariffs and 

Trade, GATT. ГАТТ як міжнародна організація вже 

не існує, але існує угода ГАТТ, яка значно допов-

нена і вже не є основним законодавчим актом між-

народної торгівлі. СОТ почала діяти з січня 1995 

року. ЇЇ створення – це результат важких і багатоп-

ланових міжнародних торгових переговорів, в яких 

брало участь 125 держав. Переговори, що проводи-

лись в рамках ГАТТ, отримали назву Уругвайський 

раунд (переговори були відкриті в місті Пунта-

дель-Есте, Уругвай, у вересні 1986р., тому і отри-

мали цю назву). 

Ці переговори встановили своєрідний рекорд 

за своєю протяжністю (вересень 1986р. – грудень 

1993р.) і за широким колом питань, що стали пред-

метом переговорів. Офіційно переговори були заве-

ршені на нараді країн-учасниць в місті Марракеше 

15 квітня 1994 р. підписанням заключного акту, 

який відкрив для підписання угоду про установу 

СОТ. 

Угода про СОТ і всі, що входять до неї домов-

леності передбачують, що країни-члени СОТ по-

винні були провести взаємні переговори про зни-

ження бар'єрів в торгівлі товарами і послугами. 

В своїй діяльності СОТ буде слідувати проце-

дурній практиці і рішеннями прийнятими країнами-

учасницями ГАТТ–1947. Стаття XI Угоди визначає, 

що в рамках СОТ буде продовжувати діяти 
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http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-99031u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-99031u
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прийнята ГАТТ–947 система прийняття рішень 

шляхом консенсусу. У тих випадках, коли консен-

сус не може бути досягнутим, рішення можуть бути 

прийняті простим голосуванням, при чому кожна 

країна-учасниця має один голос. 

СОТ має статус юридичної особи і користу-

ється всіма привілеями і імунітетами, що пропону-

ються спеціалізованою установою ООН. Бюджет 

СОТ (127 млн. швейцарських франків (приблизно 

80 млн. дол. США)). затверджується Конференцією 

міністрів (Генеральною Радою) і формується з вне-

сків країн-членів. Угода визначає, що в цій області 

СОТ буде продовжувати практику ГАТТ. В ГАТТ 

внесок кожної країни був пропорційний її частці в 

міжнародній торгівлі. 

Мета і функції СОТ 

Світова організація торгівлі – це організацій-

ний міждержавний механізм, мета якого забезпе-

чити реалізацію правових документів, що утвори-

лися в результаті Уругвайського раунду, створити 

базу для подальших переговорів у сфері міжнарод-

ної торгівлі товарами і послугами. 

Моделлю, на основі якої створюється СОТ є 

ГАТТ, яка фактично протягом декількох десятиліть 

1948–1994 рр. виконувала функції міжнародної то-

ргової організації. В угоді про створення СОТ гово-

риться, що СОТ в своїй діяльності буде керуватися 

рішеннями, процедурами і практикою ГАТТ. 

Основною метою створення СОТ стала заміна 

старої, роздробленої системи ГАТТ новою, інтегро-

ваною міжнародною організацією, наділеної повно-

важеннями для діючого проведення в життя прин-

ципів і правил міжнародної торгівлі, погоджених у 

ході торгових переговорів. Угода про установу 

СОТ зводить у єдину, підвідомчу цієї організації, 

систему всіх угод і домовленостей, досягнутих в ре-

зультаті багатобічних торгових переговорів у рам-

ках ГАТТ. З юридичної точки зору, практичне за-

стосування результатів "уругвайського" раунду, з 

огляду на всю сукупність положень ГАТТ і, особ-

ливо, домовленостей "токійського" раунду, було б 

значно утруднене, якщо не неможливо. 

Тому учасниками переговорів було прийняте 

рішення про те, що всі домовленості, досягнуті в 

ході багатобічних торгових переговорів, є невід'єм-

ною частиною Генеральної Угоди отже і СОТ – і 

країни, що беруть участь в Угоді, приймають на 

себе всі зобов'язання, що містяться в ньому. 

Світова організація торгівлі є єдиною право-

вою й інституціональною основою світової торгіве-

льної системи. 

Система СОТ покликана виконувати наступні 

функції: 

вона діє як комплекс погоджених на багатобіч-

ній основі правил, що регулюють поводження уря-

дів країн-членів у торгівлі. Власне кажучи, це пра-

вила поведінки держав і їхніх торгуючих суб'єктів 

на світових ринках; 

вона виконує роль форуму для торгових пере-

говорів, спрямованих на лібералізацію торгівлі і за-

безпечення її більшої передбачуваності або шляхом 

відкриття національних ринків, або шляхом зміц-

нення і розширення самих правил; 

вона виконує роль міжнародного суду, що до-

зволяє урядам країн-членів СОТ дозволяти супере-

чки між собою. 

На 1листопаду 2015 року СОТ налічує 162 

члени, що охоплює понад 95 відсотків світової тор-

гівлі та понад 85 відсотків населення світу. 

Структура СОТ 

Організаційна структура СОТ визначена в ст. 

IV Угоди про створення СОТ. Вищим керівним ор-

ганом СОТ є Конференція міністрів. Вона збира-

ється не рідше одного разу в два роки, як правило, 

на рівні міністрів торгівлі чи іноземних справ країн-

учасниць СОТ. Конференція має повноваження 

приймати рішення по найбільш принципових пи-

таннях, наприклад, що стосується нових раундів ба-

гатобічних переговорів. 

Поточне керування діяльністю і спостере-

ження за дією угоди і міністерських рішень здійс-

нює Генеральна рада. Вона збирається кілька разів 

у рік у Женеві. Як правило, у Генеральну раду вхо-

дять посли чи голови представництв членів СОТ. У 

функції Генеральної ради також входить дозвіл то-

ргових суперечок між країнами-учасницями СОТ і 

проведення періодичних оглядів їхньої торгової по-

літики. 

Генеральна рада контролює діяльність підлег-

лих органів: 

Ради по торгівлі товарами, що здійснює спо-

стереження за виконанням Генеральної угоди про 

торгівлю товарами. Вона керує діяльністю 14 комі-

тетів, що займаються контролем за дотриманням 

принципів СОТ й угод ГАТТ – 1994 по найважливі-

ших напрямках діяльності СОТ в сфері торгівлі то-

варами. 

Регіональна інтеграція. Синтезовану, узагаль-

нюючу концепцію регіональної інтеграції розробив 

американський економіст Б. Балаша. В її основу по-

лягає відмінність між інтеграцією як процесом і як 

кінцевим станом, результатом. З цієї точки зору ок-

ремі уявлення про інтеграцію можуть бути охарак-

теризовані як ступені розвитку від її найпростіших, 

початкових форм до вищих і складніших. Струк-

тура світового господарства на регіональному рівні 

має наступний вигляд, насамперед, розрізняють 

п'ять великих регіональних районів інтеграції: 

1. Європейський; 

2. Північноамериканський; 

3. Латиноамериканський; 

4. Азіатсько-Тихоокеанський; 

5. Африканський. 

Вони розрізняються за рівнем і змістом інтег-

раційних процесів. Історично більш активна регіо-

нальна інтеграція відбувається в Західній Європі. 

Тут існує два регіональних блоку ЄС та ЄАВТ.  

Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. 

European Union, EU)–економічний та політичний 

союз 28 держав-членів, що розташовані здебіль-

шого у Європі. Веде свій початок від утворення Єв-

ропейської спільноти з вугілля та сталі 

іЄвропейської економічної спільноти, що були за-

сновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках від-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
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повідно. В сучасному вигляді існує на основі Дого-

вору про Європейський Союз, підписаному 7 лю-

того 1992 року і чинному з 1 листопада 1993. 

ЄС діє через систему наднаціональних інсти-

туцій та спільно узгоджених рішень держав-членів. 

Інституціями ЄС є: Європейський Парла-

мент,Європейська Рада,Рада Європейського Со-

юзу, Європейська Комісія, Суд Європейського Со-

юзу,Європейський суд аудиторів та Європейський 

центральний банк. Європейський Парламент оби-

рається кожні 5 років громадянами Європейського 

Союзу. В ЄС дієєдиний ринок через стандартизо-

вану систему законів, що діють у всіх державах-

членах. У Шенгенській Зоні паспортний контроль 

відмінений. Політика ЄС направлена на забезпе-

чення вільного пересування людей, капіталу, това-

рів та послуг. Монетарний союз був заснований у 

1999 році і вступив в повну силу у 2002, коли були 

введені в обіг монети та банкноти євро. Станом на 

2016 рік, у Єврозону входять 19 держав-членів, що 

використовують євро як свою національну валюту. 

На сьогодні, Європейський Союз займає 

площу 4 324 782 км.кв.(7– місце в світі), з населен-

ням більше 508 мільйонів людей (3–тє місце). Зага-

льний номінальнийваловий внутрішній про-

дукт складає більше 16 трлн. доларів США (2–ге мі-

сце), запаритетом купівельної спроможності – 19 

трлн. доларів США (1–ше місце). Якщо вважати ЄС 

країною, то за доходом на душу населення він вхо-

див би в двадцятку найзаможніших країн світу. Єв-

ропейський Союз є повноправним членом Світової 

організації торгівлі, має представництва в ООН, 

«Великій Сімці»,«Великій двадцятці» та постійні 

дипломатичні місії по всьому світу. ЄС не має вла-

сних збройних сил але сприяє військовому співро-

бітництві його країн-членів більшість яких є чле-

нами НАТО. Через великий політичний і економіч-

ний глобальний вплив, Європейський Союз 

розглядають однією з потенційних наддержав. 

Де-факто столицею Європейського Союзу є 

Брюссель (де базуються більшість інституцій ЄС). 

ЄАВТ – Європейська асоціація європейської 

торгівлі(European Free Trade Association, EFTA). Це 

зона вільної торгівлі, яка об’єднує митні території 

чотирьох європейських країн, які не вступили до 

Європейського Союзу, зокрема,Республіки Іслан-

дія,Князівства Ліхтенштейн, Королівства Норвегії 

та Швейцарської Конфедерації. Зона вільної торгі-

влі забезпечує країнам-членам режим вільної торгі-

влі товарами та послугами, а також гарантує віль-

ний рух капіталів та фізичних осіб. ЄАВТ була за-

снована, за ініціативою Великобританії (як 

альтернатива Європейській Економічній Спіль-

ноті), 4 січня 1960 року у м. Стокгольм, Швеція 

шляхом підписання Стокгольмської угоди про 

ЄАВТ. Основною метою діяльності ЄАВТ було 

створення підґрунтя для лібералізації торгівлі про-

мисловими товарами, переробленою сільськогос-

подарською продукцією, рибою та морепродук-

тами між країнами-членами цієї міжнародної орга-

нізації. З часу створення, ЄАВТ встановила тісні 

торговельні відносини з ЄС та іншими країнами 

Центральної та Східної Європи, басейну Середзем-

ного моря, Азії, Північної та Південної Америки, 

Близького Сходу та Африки. 

До регіональних економічних комісій відно-

сяться: 

АСЕАН –Асоціація держав Південно–Східної 

Азії ( Association of South East Asian Nations, 

ASEAN). 

У 1960х роках розпад колоніальних імперій 

призвів до отримання незалежності Філіппінами, 

Малайзією та Індонезією. Лідери новостворених 

держав бажали бути впевненими у тому, що лідери 

сусідніх держав не будуть втручатися у внутрішні 

справи. Найбільше цього побоювались такі неве-

ликі країни, як Сінгапур та Бруней. У результаті ос-

новними засадами нової регіональної організації 

стали невтручання у внутрішні справи,консенсус, 

невикористання сили та неконфронтація. 

Організація була створена 8 серпня 1967 року 

Філіппінами, Малайзією, Індонезією,Сінгапуром 

іТаїландом, які прийняли Бангкокську декларацію. 

Згодом до них приєдналисяБруней, Камбоджа, 

Лаос,М'янма та В'єтнам. 

Союз було закріплено на папері у вигляді До-

говору про дружбу та співробітництво АСЕАН в 

Південно–Східній Азії 1976 на Балі. 

АТЕС–Азіатсько-Тихоокеанське економічне 

співробітництво (Asia-Pacific Economic 

Cooperation,APEC). Форум економік Тихоокеансь-

кого узбережжя. Заснований в 1989 році з метою 

сприяння тіснішій економічній співпраці та вільній 

торгівлі держав Азійсько-Тихоокеанського регіону. 

Аналог таких утворень як Європейський Союз та 

Північноамериканської зони вільної торгівлі, що іс-

нують в інших регіонах світу. Наразі до кооперації 

входять 21 економіка. Частка держав-членів стано-

вить 40,5% планетарного населення, 54,2% ВВП та 

43,7% міжнародної торгівлі. 

АРСПА – Асоціація регіонального співробіт-

ництва Південної Азії - 

(Sou Asian Association for Regional 

Cooperation,SAARC);економіко-політична органі-

зація восьми країн у Південній Азії. За чисельністю 

населення є найбільшою регіональною організа-

цією, нараховуює близько 1,6 млрд жителів. Була 

утворена в грудні 1985 року для забезпечення спів-

робітництва в соціально-економічній сфері держа-

вами Бангладеш, Бутан, Мальдіви, Непал, Пакис-

тан, Індія і Шрі Ланка. У квітні 2007 р на 14-му са-

міті АРСПА в якості восьмого учасника до 

організації приєднався Афганістан. В даний час 

штаб-квартира організації знаходиться в Катма-

нду(Непал).  

ЄЕК ООН– Європейська економічна комісія 

ООН (Evropeyska Ekonomichna Komisiya OON,ЄЕК 

OON ). Європейська економічна комісія була засно-

вана 1947 року Економічною і соціальною радою 

ООН (ЕКОСОР) з метою розвитку економічної дія-

льності і зміцнення економічних зв'язків усередині 

регіону ЄЕК ООН, а також між цим регіоном і реш-

тою світу. Ідея створення ЄЕК виникла в процесі 

співробітництва країн антигітлерівської коаліції. 

Комісія почала працювати 28 березня 1947 року. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D1%8E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9A%D0%A1)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/G7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/1967
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%BF%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%97%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%27%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%27%D1%94%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/1976
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%9F
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiqwq2mu6_PAhXDOSwKHY0RCQ0QFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%2590%25D0%25B7%25D1%2596%25D1%2597&usg=AFQjCNEdOV6ebQDBbIeXJabzCg-5bnC9iw
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiqwq2mu6_PAhXDOSwKHY0RCQ0QFgggMAE&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D1%2596%25D0%25B0%25D1%2586%25D1%2596%25D1%258F_%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B0_%25D0%259F%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2597_%25D0%2590%25D0%25B7%25D1%2596%25D1%2597&usg=AFQjCNEdOV6ebQDBbIeXJabzCg-5bnC9iw
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D1%96_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
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Секретаріат комісії розташований у місті Женева. 

Щорічно в квітні відбуваються робочі сесії. Чле-

нами комісії є всі європейські країни, а також США, 

Канада, Ізраїль, азійські республіки колишнього 

СРСР. УРСР як складова СРСР приєднувалася до 

міжнародних угод у рамках ЄЕК, але не брала уча-

сті в роботі комітету з розвитку зовнішньої торгівлі. 

Українські представники займали керівні посади в 

деяких допоміжних органах ЄЕК, зокрема обира-

лися на посади заступника голови комітету з чорної 

металургії (1967–69), заступника голови (1964–65 

та 1973–74) та голови (1975–76) комітету з житло-

вого питання, будівництва та містобудування, го-

лови комітету з сільського господарства (1981–82). 

Україна, як правонаступниця УРСР, є однією 

із держав засновниць ЄЕК. 

ЕКА- Економічна комісія ООН для Африки 

(Ekonomicheskaya Komissiya dlya Afriki, ЕКА). Ре-

гіональний орган створений в 1958р. Економічною 

і соціальною радою ООН(Організація Об'єднаних 

Націй) . Членами ЕКА є незалежні африканські дер-

жави окрім ЮАР(Південно–Африканська Респуб-

ліка). Основні функції комісії: вивчення проблем 

економічного і соціального розвитку країн Африки, 

сприяння їх економічному розвитку і зміцненню 

економічних зв'язків один з одним, а також з ін-

шими країнами; розробка рекомендацій і консуль-

тацій для членів ЕКА по питаннях, що входять в її 

компетенцію; проведення відповідних досліджень, 

складання оглядів, доповідей і інших інформацій-

них матеріалів і ін. Найвищий орган ЕКА – плена-

рна сесія, що скликається раз в 2 роки; у період між 

сесіями — Технічний комітет експертів (склика-

ється щорік) і Виконавський комітет (збирається 2 

рази в рік). Виконавський орган ЕКА –Секретаріат 

(знаходиться в Аддіс-Абебе). Є 4 субрегіональних 

відділення ЕКА: для Північної Африки – в Танжере 

(Марокко), Західної Африки – в Ніамєє (Нігер), Схі-

дної Африки – в Лусаці (Замбія), Центральної Аф-

рики –в Кіншасі (Заїр). 

ЕКЛА – Економічна комісія ООН для Латинсь-

кої Америки (UN Economic Commission for Latin 

America and the Caribbean, ECLAC). Cтворена у 

1948 р. і включає 40 країн. Регіональний орган ство-

рений Економічною і соціальною радою 

ООН(Організація Об'єднаних Націй). Членами 

ЕКЛА є держави Латинської Америки, а також 

США, Великобританія, Франція, Нідерланди і Ка-

нада. ЕКЛА покликана розробляти і здійснювати 

заходи, сприяючі економічному розвитку держав 

Латинської Америки, зміцненню їх взаємного еко-

номічного співробітництва, а також співпраці з дер-

жавами інших континентів. У цих цілях ЕКЛА про-

водить дослідження економічних, соціальних і тех-

нічних проблем, збирає, узагальнює і поширює 

інформацію і статистичні матеріали з вказаних пи-

тань, надає консультативну допомогу і дає рекоме-

ндації державам – членам ЕКЛА з усіх питань що 

входить в її компетенцію. 

ЕСЬКАТО –Економічна комісія ООН для Азії 

і Тихого океану (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific, ESCAP). Регіо-

нальний орган; створений в 1947 Економічною і со-

ціальною радою ООН(Організація Об'єднаних На-

цій). Покликана сприяти економічному розвитку 

регіону в Азії, підтримці і зміцненню економічного 

співробітництва азіатських країн між собою і з дер-

жавами інших континентів. Членами ЕСЬКАТО є 

28 держав Азії і району Тихого океану (Індія, Паки-

стан, Афганістан, Іран, МНР(Монгольська Народна 

Республіка), КНР(Китайська Народна Республіка), 

СРСР, Японія і ін.), а також Великобританія, Ніде-

рланди, США і Франція. Комісія проводить дослі-

дження, збирає, узагальнює і поширює інформацію 

і статистичні матеріали, надає консультативну до-

помогу і дає рекомендації урядам держав – членів 

ЕСЬКАТО з усіх питань, що входить в її компетен-

цію.Найвищий орган ЕСЬКАТО – пленарна сесія 

(скликається 1 раз на рік). У період між сесіями 

практичну роботу ведуть постійні комітети – по 

промисловості і природним ресурсам, по торгівлі, 

по транспорту і зв'язку, по тайфунах і ін. Прово-

дяться конференції з проблем індустріалізації, пла-

нерування, за статистикою, по соціальних питаннях 

і ін. 

Виконавчий орган ЕСЬКАТО – Секретаріат з 

перебуванням в Бангкоку (Таїланд). В рамках 

ЕСЬКАТО функціонують Радий міністрів країн 

Азії з економічного співробітництва, Азіатський 

радий з промислового розвитку, Азіатський інсти-

тут економічного розвитку і планерування, Азіатсь-

кий статистичний інститут. 

ЕКЗА – Економічна комісія для Західної Азії 

(Ekonomicheskaya Komissiya dlya Zapadnoy 

Azii,ЕКЗА). Регіональний орган; створений в 

1973Економічною і соціальною радою 

ООН(Організація Об'єднаних Націй) . Членами ко-

місії є 12 арабських країн Азії: Бахрейн, Йорданія, 

Ірак, Йеменська Арабська Республіка, Катар, Ку-

вейт, Ліван, Народна Демократична Республіка Йе-

мен, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська 

Аравія і Сирія. ЕКЗА покликана вивчати проблеми 

економічного і соціального розвитку країн даного 

регіону, готувати рекомендації країнам-членам, 

складати огляди і дослідження і поширювати їх се-

ред своїх членів і ін.Найвищий орган ЕКЗА – пле-

нарна сесія (скликається, як правило, 1 раз на рік). 

Виконавчий орган ЕКЗА – Виконавчий секрета-

ріат.[2.49] 

НАФТА – Північноамериканська угода про ві-

льну торгівлі(North American Free Trade 

Agreement, NAFTA). Наприкінці 80-х років розпо-

чинається серія консультацій та переговорів з при-

воду поглиблення та юридичного оформлення інте-

граційних зв'язків між Мексикою і США. Звичайно 

ж, Канада не могла залишатися осторонь мексикан-

сько-американського зближення: вона приєдну-

ється до переговорного процесу, який завершився у 

вересні 1992 р. підписанням тристоронньої угоди 

про створення Північноамериканської зони вільної 

торгівлі– North American Free Trade Agreement 

(NAFTA). По-перше, Північно-американська зона 

вільної торгівлі має континентальні масштаби. 

У світовому господарстві–це перше інтеграційне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
http://vseslova.com.ua/word/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D-124640u
https://uk.wikipedia.org/wiki/1980-%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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угруповання з такою характеристикою. Воно об'єд-

нує лише три, але досить великі за територією, люд-

ськими ресурсами та економічним потенціалом 

країни. 

По–друге, країни, що об'єднались у НАФТА, 

мають різні рівні економічного розвитку, більше 

того, рівень Мексики різко контрастує з рівнем 

США та Канади.  

По–третє, яскраво вираженим центром Північ-

ноамериканської зони вільної торгівлі залишаються 

США — світовий лідер з науково-технічним поте-

нціалом та конкурентоспроможною економікою. 

Основні торговельні та інвестиційні канали в 

межах угруповання спрямовані переважно зі США 

або до США; більша частина зовнішньоторговель-

ного обороту Канади і Мексики припадає на торгі-

влю зі США. Щодо канадсько-мексиканських тор-

говельних та інвестиційних зв'язків, то до остан-

нього часу вони залишалися надто слабкими. 

По–четверте, угода має широкомасштабний 

характер: вона охоплює виробничу сферу, міжнаро-

дну торгівлю, фінансові відносини між країнами–

інтегрантами, інвестиційну діяльність, розширює 

вільний рух капіталів, необмежений вивіз прибут-

ків і доходів, поглиблює лібералізацію взаємної то-

ргівлі, регулює порядок міграції робочої сили тощо. 

По-п'яте, країни-члени НАФТА є водночас і 

атлантичними, і тихоокеанськими, вони майже рів-

новіддалені від двох інших потужних світових еко-

номічних регіонів–Західної Європи та Азійсько-Ти-

хоокеанського регіону, що дає можливість рівномі-

рно розвивати економічні зв'язки з ними і суттєво 

впливати на розвиток цих зв'язків. 

На відміну від Європейського Союзу, що під-

нявся на найвищий інтеграційний рівень, НАФТА 

не має досконалої структури національних органів 

регулювання тристоронніх відносин, що цілком 

улаштовує Канаду і Мексику, які вбачають у ній за-

грозу політичній та економічній незалежності. Зре-

штою, зона вільної торгівлі– це перший етап у між-

народній економічній інтеграції, і йому притаманні 

свої інституційні механізми. 

Після розпаду СЕВ (Ради економічної взаємо-

допомоги) в центральній Європі було утворено ін-

теграційне угруповання Вишеградської четвірки 

угрупування чотирьох центральноєвропейських 

країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. 

З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі 

Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та 

прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 

року в угорському місті Вишеград, після ухвалення 

Вишеградської декларації. Головною метою була 

названа інтеграція до євроатлантичних структур. 

Водночас спільність цілей закордонної політики, 

спільність історичного досвіду та географічна бли-

зькість спричинили появу нового регіонального 

утворення, названого після розпаду Чехословач-

чини Вишеградською четвіркою (Чехія і Словач-

чина). 

Були ухвалені умови про лібералізацію торгі-

влі в межах групи, що спричинило появу в 1993 

році Центральноєвропейського порозуміння про ві-

льну торгівлю (CEFTA). 

У 1994-1998 роках зусилля країн Вишеграда 

переважно були спрямовані на інтеграцію з ЄС і 

НАТО.  

У східній Європі і Середній Азії утворюються 

нові інтеграційні угруповання колишніх республік 

СРСР засновані на принципі взаємодопомоги. У 

травні 1993 р в Москві була підписана Декларація 

про поетапний рух до економічного союзу країн ко-

лишніх СРСР. 

Галузева інтеграція. 

До галузевих організацій належать: 

ІКАО – Міжнародна організація цивільної аві-

ації (англ. International Civil Aviation Organization, 

ICAO – заснована відповідно до Чиказької конвен-

ції про цивільну авіацію 1944 року, є спеціалізова-

ною установою ООН, що займається організацією і 

координацією міжнародного співробітництва дер-

жав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. 

Учасниками ІКАО є біля 190 держав, у тому числі 

на основі правонаступництва й Україна. СРСР всту-

пив в ІКАО 10 листопада 1970 року. Штаб-квартира 

розташована у місті Монреаль (Канада).[2.50] 

ІКАО досліджує проблеми організації міжна-

родної цивільної авіації, повітряних трас, ство-

рення аеропортів і аеронавігаційних засобів, розро-

бляє міжнародні стандарти для конструювання й 

експлуатації повітряних суден, правила з викорис-

тання устаткування, засобів зв'язку і контролю над 

польотами; сприяє уніфікації митних, імміграцій-

них і санітарних правил і т.д. У рамках ІКАО роз-

робляються проекти міжнародних конвенцій. 

Статутною метою IKAO є забезпечення безпе-

чного, упорядкованого розвитку міжнародної циві-

льної авіації у всьому світі і інші аспекти організа-

ції та координації міжнародного співробітництва з 

усіх питань цивільної авіації, у тому числі міжнаро-

дних перевезень. Відповідно до правил ІКАО між-

народний повітряний простір розділений на райони 

польотної інформації–повітряний простір, межі 

якого встановлюються з урахуванням можливостей 

засобів навігації та контролю за повітряним рухом. 

Однією з функцій IKAO є присвоєння аеропортам 

світу чотирибуквених індивідуальних кодів-іденти-

фікаторів, що використовуються для передачі аеро-

навігаційної та метеорологічної інформації щодо 

аеропортів, планів польотів (флайт–планів), позна-

чення цивільних аеродромів на радіонавігаційних 

картах і т.д. У 1992(Резолюція A29–1) IKAO оголо-

сила 7 грудня Днем цивільної авіації. Надалі це рі-

шення підтримала ООН. 

ІMO – Міжнародна морська організа-

ція (англ. International Maritime Organization, IMO) - 

міжнародна міжурядова організація, є спеціалізова-

ною установою ООН. Діяльність ІМО спрямована 

на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають 

міжнародне торговельне судноплавство, а також 

прийняття норм (стандартів) по забезпеченню без-

пеки на морі і запобіганню забруднення з суден до-

вкілля, в першу чергу, морського. 

ІМО утворена 6 березня 1948 року в Женеві з 

прийняттям Конвенції про Міжурядову морську 

консультативну організацію (Inter-Governmental 
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Maritime Consultative Organization, IMCO). Конвен-

ція набула чинності 17 березня 1958 року, і ство-

рена організація почала свою практичну діяльність. 

На 9–й сесії Асамблеї цієї організації (Резолюція 

A.358(IX)) її назву було змінено. Це було пов'язано 

з тим, що слово "консультативна" тлумачилося як 

обмежена в повноваженнях і відповідальності орга-

нізація, а слово "міжурядова" викликало недовіру і 

підозри. Тому нова назва – Міжнародна Морська 

Організація (ІМО) була необхідна для підвищення 

статусу Організації як міжнародної, відповідальної 

за впровадження різних міжнародних конвенцій і 

створення норм і стандартів, що стосуються охо-

рони людського життя на морі і охороні морського 

середовища від забруднення. З 22 травня 1982року 

діє її нинішня назва. За станом на листопад 2009 

року членами ІМО є 168 держав. Штаб-квартира ро-

зташована в Лондоні, штат близько 300 чоловік. 

ITF (International Transport Workers' Federation) 

– міжнародний профспілка моряків; 

ЮНЕСКО – Організа́ція Об'є́днаних На́цій з 

пита́нь осві́ти, нау́ки і культу́ри, скорочено 

ЮНЕСКО(англ. United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, UNESCO) – між-

народна організація, спеціалізована уста-

нова Організації Об'єднаних Націй, яка при спів-

праці своїх членів-держав у галузі освіти, науки, ку-

льтури сприяє ліквідації неписьменності, 

підготовці національних кадрів, розвитку націона-

льної культури, охороні пам'яток культури тощо. 

На початок 2013 рік кількість країн-учасниць 

становила 195. На 2011 вона охоплювала 193 країн-

держав; консультативний статус при ній мають не-

урядові організації (приблизно 250). Головний осе-

редок ЮНЕСКО знаходиться в Парижі. ЮНЕСКО 

має видавництво Office des Presses de l'Unesco (різ-

ними мовами), в якому з'являються 26 періодичних 

видань, серед них «Кур'єр ЮНЕСКО» (35 мовами), 

«Культура», «Перспективи освіти» та ін. Україна є 

членом ЮНЕСКО від 1954. 

ВООЗ – Всесві́тня організа́ція охоро́ни 

здоро́в'я (ВООЗ,англ.World Health Organization 

(WHO))– спеціалізована установа Організації Об'є-

днаних Націй, яка опікується проблемами охорони 

здоров'я у світовому масштабі. Штаб-квартира роз-

ташована уЖеневі. До складу ВООЗ на 2016 рік 

входить 194 країни. 

1945 року на Конференції у Сан-Франциско 

ухвалене рішення щодо створення міжнародної ор-

ганізації з питань охорони здоров'я. У 1946 року 

Міжнародна конференція охорони здоров'я, яка 

проходила у Нью-Йорку, схвалила Статут Всесвіт-

ньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). 

День набуття чинності Статуту ВООЗ–7 квітня 

1948р.–вважають днем заснування цієї організації і 

щорічно відзначають як Світовий день здоров'я. 

МСЕ – Міжнародний союз електрозв’язку 

(МСЕ) – спеціалізована установа ООН у сфері гло-

бального електрозв’язку, покликана здійснювати 

законодавчі, управлінські, виконавчі та консульта-

тивні функції, надавати технічну підтримку, розро-

бляти стандарти і правила у сфері електрозв’язку та 

формулювати рекомендації, спрямовані на активі-

зацію розвитку телекомунікацій та підвищення яко-

сті послуг. 

Основною метою співробітництва України у 

рамках МСЕ залишається вдосконалення та раціо-

нальне використання інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури, а також долання «цифрового роз-

риву» в телекомунікаційних технологіях на націо-

нальному та міжнародному рівнях. Супутньою ме-

тою співпраці з МСЕ залишається спільна діяль-

ність з розробки та використання відкритих, 

функціонально сумісних, недискримінаційних між-

народних стандартів, що визначаються споживчим 

попитом. 

Важливого значення для України також набу-

ває діяльність дослідних комісій МСЕ, яка охоплює 

сферу технічного прогресу і міжнародної стандар-

тизації в області мовлення, а також споріднених 

йому аудіовізуальних та мультимедійних застосу-

вань, заснованих на використанні радіотехнологій. 

На сьогодні робота національних делегацій зосере-

джується на питаннях подальшого технічного про-

гресу телевізійного, звукового та мультимедійного 

мовлення, створення нових методів цифрової обро-

бки, передавання та відтворення аудіовізуальної ін-

формації, прогресу методів оцінки якості аудіовізу-

альної інформації, планування частотно-територіа-

льного ресурсу для наземних та супутникових 

мовленнєвих служб, використання нових підходів 

до стиснення аудіовізуальної інформації для пода-

льшого підвищення ефективності її обробки та пе-

редачі. 

Супутньою метою сучасного етапу співробіт-

ництва України у рамках МСЕ у галузі міжнародної 

стандартизації мовлення є забезпечення міжнарод-

ного правового захисту сумісного використання в 

Україні радіомовних аналогових і цифрових сис-

тем, служб і технологій на весь перехідний період 

від аналогового до цифрового мовлення, враху-

вання національних інтересів України під час роз-

роблення міжнародних нормативних документів, 

що стосуються стратегії впровадження цифрового 

мовлення, подолання цифрового розриву, а також 

створення цифрових служб нових поколінь. 

Генеральним секретарем МСЕ є представник 

Китаю Хоулінь Чжао (2015–2018 рр.). 

ВОІВ – Всесвітня організація інтелектуальної 

власності (англ. World Intellectual Property 

Organization або WIPO, фр.Organisation mondiale de 

la propriété intellectuelle або OMPI) – одне зі спеціа-

лізованих агентств ООН; створена у 1967 році з ме-

тою заохотити творчу діяльність та забезпечити за-

хистінтелектуальної власності в усьому світі. 

Штаб-квартира цієї організації знаходиться у 

місті Женева,Швейцарія. ВПС – Всесвітній Пошто-

вий Союз (ВПС) є спеціалізованою установою 

ООН. Штаб-квартира:Берн, Швейцарія. Членом ор-

ганізації є 191 країна світу. Метою його діяльності 

є організація та поліпшення поштової служби в 

усьому світі та забезпечення міжнародного співро-

бітництва в цій сфері. Головними принципами дія-

льності Союзу є такі: 
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формування єдиної поштової території. 

уніфікація поштових тарифів та одиниць ваги. 

забезпечення свободи транзиту. 

врегулювання суперечок шляхом арбітражу. 

встановлення центральної установи, Міжнаро-

дного Бюро, утримання якої фінансується всіма 

країнами-членами. 

періодичні збори Конгресу. 

Сприяння розвитку міжнародних поштових 

послуг та поштова технічна допомога країнам–чле-

нам ВПС. 

ВПС об'єднує країни-члени в єдину поштову 

територію з фіксованими міжнародними пошто-

вими тарифами. Кожен його член погоджується пе-

редавати пошту інших країн найкращими з доступ-

них засобів. Україна є також членом Всесвітнього 

Поштового Союзу. 

Висновки. Міжнародна торгівля стала все 

більш доповнюватися різними формами міжнарод-

ного руху факторів виробництва (капіталу, робочої 

сили і технології), в результаті якого за кордон 

стали переміщатися вже не тільки готовий товар, 

але і фактори його виробництва. Прибуток, укладе-

ний в ціні товару, почав створюватися вже не тільки 

в рамках національних кордонів, а й за кордоном. 

Закономірним результатом розвитку міжнародної 

торгівлі товарами і послугами та міжнародного 

руху факторів виробництва стала глобалізація еко-

номіки та різні форми інтеграційних процессів. 
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Problem statement. Stock markets were substan-

tially transformed in the 21st century by the influence 

of technological and information innovations. The de-

velopment of technologies gradually transformed the 

classical stock market, where the key role was taken by 

people, in the technological market the key role played 

computer technologies [1, P. 2]. In recent years there 

has been a tendency to increase the number of con-

cluded deals with securities, volumes of trade turnover, 

and the process of conclusion of the transaction is prac-

tically instantaneous. 

The computer technologies have become the main 

means of economic and financial activity due to the in-

creased level of automation, the development of tech-

nology of artificial intelligence, big data processing, 

new analytical tools. 

To execute transactions on the stock market today, 

various trading terminals are developing, brokerage 

systems are created which can cope with high load, also 

there is creating of high-speed communication chan-

nels, and new technologies are put into operation. 

Analysis of the latest researches and publica-

tions. The influence of technological and informational 

innovations on the transformation of the stock market 

is studied both by Ukrainian and foreign scientists. 

Among the Ukrainian scientists who are engaged in the 

study of this problem the works of O. Chernyak, I. Va-

silchenko, V. Yaschuk, V. Tchaikovsky, O. Lyubkina, 

S. Naumenkova, O. Shevchenko, E. Redziuk, O. Che-

modurov should be mentioned. 

Technological innovations in the stock market are 

at the center of attention of such foreign scientists. Such 

as J. Brogaard, T. Hendershott, R. Riordan [2], A. 

Chaboud, B. Chiquoine, E. Hjalmarsson, C. Vega [3], 

F. Fabozzi, S. Focardi, C. Jones [4], A. Gerig, G. 

Shorter, R. Miller [5]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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Taking into account the rapid development of var-

ious branches of technology and informatics that di-

rectly affect and transform the world stock market, it is 

necessary to analyze permanently the development of 

stock processes and further research on this issue. 

The aim of the article is to determine the impact 

of information technology on processes in the stock 

market, namely the deployment of programme trading 

and robo traders on world exchanges and robo-advisors 

for making investment decisions. 

Presentation of the main material. There is no 

operation in the stock market where information tech-

nologies are not used as of today's date. The securities 

market has changed considerably in recent years by the 

influence of global communications. The development 

of technology has gradually transformed the stock mar-

ket into a market saturated by computers and techno-

logical innovations. 

Modern computer technologies have opened up 

the possibility of practically instantaneous constraint on 

a global scale. They became simultaneously the main 

means and environment of financial activity. Not only 

the exchange of business information, but also the full 

cycle of financial transactions is carried out with the 

help of information technology now [6, P. 99]. 

According to IMF Managing Director Christine 

Lagarde, the volume of investments in the field of fi-

nancial technologies for the period from 2010 to 2015 

has increased fourfold and amounted to $ 19 billion a 

year. Innovations in the field of financial technology 

take on various forms and types - from lending between 

individuals to high-frequency trading, big data pro-

cessing, and robo-advizing [7]. 

Financial institutions are one of the first to intro-

duce the most advanced and expensive technologies. 

But the most active implementers of new technologies 

are exchanges, including the stock. With the advent of 

the Internet and virtual technologies, stock trading went 

into virtual space. 

Any stock exchange is first of all a high-tech com-

pany which has trading and clearing systems, devel-

oped IT-infrastructure, large-scale development and a 

wide range of different services [8]. Today, the stock 

market is in demand by mathematicians, physicists and 

programmers. 

Now stock exchanges use the most advanced soft-

ware and hardware. In order for an investor to make an 

agreement, various trading terminals are being devel-

oped, broker systems that can deal with severe load are 

created, high-speed communication channels are being 

built, new technologies are put into operation [9]. With-

out powerful servers, mercantile system and broad 

communication line, fast passing data and execution of 

transaction are not possible. 

One of the areas in the financial industry most that 

is rapidly developing in recent years is high-frequency 

trading (HFT). Its essence is the use of high-frequency 

market databases and an analyst in search of short-term 

strategies for supply and demand for financial instru-

ments with predictable behavioral characteristics [10]. 

This type of trade is based on the use of computer pro-

grams for trading transactions in financial markets 

which are able to obtain stock information, inde-

pendently handle it in accordance with a given algo-

rithm and automatically carry out trading operations. 

HFT companies usually hold their securities in the mar-

ket for less than a minute. Similar transactions are cal-

culated by thousands per day, occupy a fraction of a 

second and are often traded with net income of less than 

a cent per share. 

High-frequency trading (HFT) has long been a sig-

nificant share of the volume of transactions on world 

exchanges. Robo traders play an important role in all 

virtual worlds due to their high percentage in trading 

volumes. However, the most widespread HFT acquired 

in the United States. 
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Fig. 1. 

 Percentage of high-frequency trading in exchange trade volumes in the U.S. stock markets in 2004-2015, % 
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As it is seen from the data in Fig. 1, since 2008, 

more than half of the transactions in the U.S. stock mar-

ket was high-frequency trading. The largest share of 

HFT in stock turnover was in 2009 and amounted to 

60.8%, in subsequent years it slightly decreased. From 

2013, the share of HFT in the U.S. stock market actu-

ally stabilized and amounted to 48.3% in 2013, 48.4% 

in 2014, and 48.5% in 2015. That is, in fact, half of all 

transactions in the U.S. stock market are concluded by 

robo traders. 

In the stock markets of other countries, the share 

of high-frequency trading is somewhat lower, but it 

also plays a significant role both in the stock markets of 

Europe and in the Asian stock markets. 

In most cases, investors use special programs to 

create and test trade strategies that have a powerful soft-

ware and hardware system in working with charts and 

programming their own indicators and trade strategies 

[13]. Some robo traders can simultaneously monitor 

several hundreds of financial instruments put to the pur-

pose to analyses of dozens of technical analysis indica-

tors. 

Requirements for employees employed by HFT-

companies include: higher technical education; tech-

nical skills and ability to conduct independent research 

in this area; knowledge in the field of computer tech-

nology, electrical engineering, experience with a cer-

tain type of software, such as graphics subsystems and 

programmable gate arrays. 

High-frequency traders are willing to spend a lot 

of money on developing the necessary software for 

trading strategies and buying special gadgets that accel-

erate the introduction of trading orders. They are doing 

their utmost to reduce the latency. Therefore, in addi-

tion to the cost of developing and implementing a trad-

ing robot, traders pay for direct market access or co-

location. Often, an additional millisecond of latency 

can lead to a trader's loss of profit instead of profit, 

since his trading robot outstrips others. 

As there is informatization of markets, an im-

portant factor is the speed of the computers connection, 

which is measured in milliseconds and even in micro 

and nanoseconds. To rate increase of decision-making, 

high-frequency traders use sophisticated equipment, 

which enables them to track and analyze large data sets 

and make investment decisions based on reveal the 

trends. 

Worldwide costs of stock trading equipment are 

growing billions of dollars annually, but despite this, 

these technologies bring so high profits that any costs 

for their development and implementation occupy 

themselves. 

However, automated trade also gives rise some 

risks, which are primarily related to the ability to over-

load the trading system and overwhelm the market. For 

example, seven of ten of the New York Times de-

scribed the large-scale drop in stock exchanges, were in 

one way or another related to engineering and network 

problems [14]. 

Failures of commutators and errors in the transi-

tion to a new system of calculation caused serious 

losses to world stock exchanges. Consequently, pro-

cesses taking place on the world stock market, with the 

introduction of modern information and communica-

tion technologies, become unmanageable and difficult 

to regulate. Therefore, an important task is to improve 

the stock market management system, namely, the in-

troduction of numerous norms and rules and the trans-

formation of existing or the creation of new regulatory 

institutions in order to prevent abuses in the market. 

In addition to the use of robots for trading, one of 

the trends in the financial sector in 2017 were robo-ad-

visors [15], which are used for making investment de-

cisions. 

Robo-advisors are now a convenient and cheap 

tool for non-professional investors in the stock market. 

It is a financial welfare management service that ena-

bles you to automatically, on-line, generate investment 

decisions that are formed on the basis of algorithmic 

processing of information. These works are signifi-

cantly different from the robo traders, which require the 

user's professional tuning for specific financial instru-

ments. Robo-advisors are designed for personal use by 

unprofessional users and presented by programs with 

access through a computer or mobile device. 

Robo-advisors assesses consumer information for 

risk assessment and target analysis. It evaluates con-

sumer information services to determine risk aversion 

and to analyze investment objectives. After processing 

customer data and available information from the stock 

market, the robo-advisors offer ways to create an opti-

mal investment portfolio. 

The development of artificial intelligence technol-

ogies and data processing methods will lead to the 

widespread distribution of more sophisticated robotic 

counseling systems for adopting various financial deci-

sions and their implementation depend on the user’s de-

sire. By forecasts of analysts by 2020, about 5% of all 

investments will be carried out by robo-advisors, the 

size of assets under their management will be about 2.2 

trillion dollars [16]. 

Conclusions. The rapid development of infor-

mation technologies, communications and communica-

tions has caused significant changes in the stock mar-

ket. There is widespread use of automated trading in the 

conduct of stock transactions. To provide and imple-

ment trading strategy in the stock market, algorithms, 

powerful computers and high-speed lines are used. A 

new trend in the stock market was the emergence of ro-

bots-consultants, which are cheap and effective tool for 

non-professional investors. 

An important task is to improve the system of reg-

ulation of operational stock markets in order to prevent 

abuses and manipulations in prices for financial instru-

ments and, accordingly, ensure financial stability and 

prevent deep systemic crises in the market in the future. 
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АННОТАЦІЯ 

В статті систематизовано дослідження щодо валютної інтернаціоналізації в рамках геополітичного 

підходу. Розглянуто аспекти класифікації міжнародних валют та їх функцій, виокремлено передумов їх 

становлення та розвитку. Розкрито критерії для досягнення статусу міжнародної валюти. Визначено пере-

ваги та потенційні загрози від інтернаціоналізації валюти для держави-емітента. 
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Характерною рисою сучасної світової еконо-

міки є формування глобалізованого фінансового се-

редовища взаємодії економічних суб’єктів, що обу-

мовлюється зростанням обсягів міжнародного ви-

користання валют провід- них держав внаслідок 

поглиблення інтернаціоналізації виробничої та фі-

нансової сфер і лібералізації торгівлі. Ступінь інте-

рнаціоналізації національної валюти відображає 

стан економічного розвитку країни, її участь у між-

народній торгівлі та вплив на світовому ринку.  

Теоретичні аспекти інтернаціоналізації ва-

люти, питання класифікації міжнародних валют та 

їх функцій досліджували такі вчені, як П. Кінен, 

Е. Хеллайнер, Дж. Кіршнер, С. Стрейндж, Б. Коен, 

М. Отеро-Іглесіас, Р. Манделл, О. Буторина та інші. 

Метою даної роботи є систематизація дослі-

джень валютної інтернаціоналізації в рамках геопо-

літичного підходу. 

Під процесом інтернаціоналізації валюти розу-

міють її використання чи резервування за межами 

держави-емітента не лише для обслуговування опе-

рацій із резидентами даної держави, але й також, 

що важливіше, у трансакціях між нерезиден-

тами [1]. Однак, теоретичні підходи, які розкрива-

ють аспекти інтернаціоналізації валют, виокрем-

лення передумов їх становлення та розвитку, по-

шуку шляхів експлуатації переваг та усунення 

загроз, відрізняються своєю багатогранністю та ві-

дсутністю уніфікованого підходу. Найбільш вдала 

спроба систематизації досліджень у сфері валютної 

інтернаціоналізації здійснена Е. Хеллайнером та 

Дж. Кіршнером, які виділили три основні підходи 

до її розуміння: ринково-орієнтований, інструмен-

тальний та геополітичний. 

Геополітичний підхід передбачає фокусування 

на функції інтернаціоналізованої валюти як засобу 

нагромадження (тобто бажанні іноземних резиден-

тів, а особливо іноземних центральних банків, збе-

рігати дану валюту) [2].  

В рамках геополітичного підходу можна виок-

ремити також дослідження Дж. Кіршнера, в якому 

розроблена концепція «заманювання в пастку» 

(англ. “entrapment”): члени монетарних блоків з ча-

сом посилюють власну зацікавленість у підтримці 

стабільності діючого порядку [3]. Наприклад, кур-

сова стабільність в межах блоку часто породжує те-

нденцію спрямування торгівельних потоків на ко-

ристь держав-членів об’єднання, а також сприяє 

вкладенню капіталу в активи деноміновані в валюті 

блоку. В такому разі, намагання держави вийти із 

альянсу часто супроводжуватиметься значними 

втратами.  

Найбільш характерним дослідженням із вико-

ристанням геополітичного підходу є праця 

С. Стрейндж за 1971 р.[4], у якій автор здійснила 

першу спробу типізації міжнародних валют, виді-

ливши наступні чотири категорії відповідно до ма-

нери впровадження інтернаціоналізації: 

 панівні валюти або валюти гегемонів (англ. 

Master currency) залучаються до процесу інтернаці-

оналізації під впливом політичних факторів. Поча-

тково, С. Стрейндж відносила до цієї категорії ва-

люти держав-метрополій в умовах колоніальної си-

стеми, наголошуючи на примусовому характері 

використання. Тобто, дана група валют перестала 

бути актуальною станом на сьогодні, хоча 

М. Отеро-Іглесіас називає доларизовані держави 

(типу Еквадору, Ель Сальвадору чи Панами) мож-

ливими відголосками такої практики [5]; 

 топ-валюти (англ. Top currency) отримали 

свій привілейований статус завдяки економічному 

домінуванню (стабільність, ліквідність, трансак-

ційні мережі). При цьому варто відмітити думку 

Е. Хеллайнера (який власне реанімував та дав но-

вий поштовх для розвитку концепції С. Стрейндж) 

про неможливість розділення політичних та еконо-

мічних факторів інтернаціоналізації [6]. Долар 

США був типовим прикладом топ-валюти протя-

гом останніх десятиліть, однак після глобальної фі-

нансової кризи його все частіше відносять до кате-

горії договірних валют [6], [5]; 

 нейтральні або пасивні валюти (англ. 

Neutral / Passive currency) як і топ-валюти здобули 

популярність та стабільність завдяки економічним 

факторам, однак не відзначаються значним глоба-

льним впливом. Типовим прикладом такої валюти 

є швейцарський франк. Євро також є нейтральною 

валютою в більшості регіонів світу, окрім території 

Європейського континенту та серед частини афри-

канських держав (передусім зона франків КФА); 

 договірні або політичні валюти (англ. 

Negotiated /Political Currency) – це колишні панівні 

та топ-валюти, котрі поступово втрачають свою по-

літичну та економічну вагу чим викликають сум-

ніви серед держав-сателітів стосовно свого особли-

вого статусу якірної чи резервної валюти. Емітенти 

таких валют повинні постійно завойовувати попу-

лярність серед іноземних держав-користувачів, че-

рез використання різноманітних фінансових (на-

приклад, забезпечення доступу на ринок, надання 

кредитів) чи політичних (наприклад, військового 

захисту) стимулів часто поєднаних із загрозою за-

стосування санкцій. Як уже зазначалось, долар 

США наразі володіє багатьма явними та неявними 

властивостями договірної валюти. США (все менш 

охоче) змушені тримати ринок відкритим для ки-

тайських товарів, забезпечувати більшу кількість 

голосів для Китаю та інших держав-членів БРІКС в 

МВФ, вмішуватись у військові конфлікти за участю 

держав-сателітів задля підтримки домінуючих по-

зицій власної валюти. 

Інша концепція класифікації, яка отримала на-

зву «Піраміди валют» (англ. ‘Currency Pyramid’), 

була запропонована Б. Коеном з метою ілюстрації 

рівня інтернаціоналізації валют та порівняння їх 

відносної ваги [7]. Проте «Піраміду» не можна на-

звати виключно геополітичним типом дослідження 
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– вона радше знаходиться на стику трьох розгляну-

тих підходів. Такий своєрідний «рейтинг» валют 

включає сім рівнів (рис.1): 

1. Топ-валюти (англ. Top Currency) абсолютно 

домінують у загальнопланетарних міжнародних 

економічних відносинах (не залежно від типу опе-

рацій чи регіону). Станом на сьогодні лише одна ва-

люта безумовно відповідає даному критерію – до-

лар США (до початку Першої світової війни такою 

валютою був фунт стерлінгів). Більш ранні топ-ва-

люти: голландський гульден (XVII-XVIII ст.), вене-

ціанський дукат (XV ст.), флорентійський флорин 

(XII-XIV ст.), арабський динар (VIII-XII ст.), візан-

тійська золота монета (nomisma) (V-VII ст.) [9]. Але 

протягом останніх років спостерігається зростання 

глобальної ролі єдиної європейської валюти, тому 

можна погодитись із М. Отеро-Іглесіасом, який ро-

зглядає євро як «… топ-валюту із власною регіона-

льною сферою впливу» [5]; 

 

Рис. 1. Піраміда валют за Б. Коеном 

авторська візуалізація [7, 8] 

 

2. Валюти-патриції (англ. Patrician Currency) 

характеризується високими об’ємами міжнарод-

ного використання але є радше макро-регіональ-

ними платіжними та резервними засобами. Хоча 

Б. Коен продовжує трактувати євро як валюту-пат-

риція [8], ми вважаємо, що грошова одиниця Еко-

номічного та валютного союзу ЄС таки здобула 

право називатись топ-валютою. Іншим представни-

ком другої категорії валют традиційно вважають 

японську єну – незважаючи на деяку втрату попу-

лярності, вона залишається визначальною для Азі-

атсько-Тихоокеанського регіону. Деякі експерти 

вважають, що в недалекому майбутньому на ща-

бель валют-патриціїв підніметься китайський юань 

[8]. 

3. Елітні валюти (англ. Elite Currency) відзнача-

ються помітною часткою в міжнародному обігу, 

проте незначним впливом за межами країни-еміте-

нта. Прикладами валют даної категорії є фунт стер-

лінгів Великої Британії (який поступово втратив 

статуси топ-валюти та макро-регіонального лі-

                                                           
1 Сінгапурський долар є також паралельною офіційною 

дера), китайський юань, швейцарський франк, ка-

надський долар. Два інші представника даної кате-

горії – австралійський долар та ранд ПАР – є навіть 

офіційними платіжними засобами чи валютами-

якорями в деяких сусідніх державах (проте незна-

чна економічна вага даних держав-сателітів не дає 

підстав вести мову про певне регіональне доміну-

вання); 

4. Валюти-плебеї (англ. Plebeian Currency) ха-

рактеризуються невеликим обсягом міжнародного 

використання, проте виконують всі функції грошей 

на внутрішній арені. Це, в першу чергу, валюти не-

великих промислових держав (Швеція, Норвегія), 

держав із достатньо високим рівнем розвитку (Сін-

гапур1, Південна Корея), багатших країн експорте-

рів нафти (Саудівська Аравія, Кувейт) та ін.; 

5. Проникаючі/перехідні валюти (англ. 

Permeated Currency) емітуються державами, в яких 

спостерігається значний цільовий паралельний обіг 

іноземних валют. Такий тип валют домінує серед 

країн, що розвиваються; 

валютою Брунею 
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6. Квазі-валюти2 (англ. Quasi-Currency) – ва-

люти, які не можуть виконувати функції засобу на-

громадження і (частково) міри вартості. На жаль, 

ми змушені констатувати, що після 2014 р. україн-

ська гривня де-факто опустилась до категорії квазі-

валют. До цієї ж категорії можна віднести деякі ва-

люти пост-радянських та латиноамериканських 

держав. 

7. Псевдо-валюти (англ. Pseudo-Currency) ти-

пові переважно для дрібних країн, у яких іноземна 

валюта є офіційним і домінуючим платіжним засо-

бом, а національна валюта є радше сувеніром. Псе-

вдо-валюти, квазі-валюти та частину проникаючих 

валют дрібних країн іноді скептично називають 

«валютним мотлохом» (англ. junk currencies) [8]. 

Запропоновані класифікації валют С. Стрей-

ндж та Б. Коена далеко не єдині в економічній літе-

ратурі. Такі епітети валюти як «міжнародна», «сві-

това», «ключова», «провідна», «лідируюча», «домі-

нуюча» доволі часто використовуються як 

синоніми або їх значення варіює в залежності від 

контексту та автора. Наприклад, О. Буторина ран-

жує валюти в залежності від їх міри інтернаціоналі-

зації на замкнуті (неконвертовані), внутрішні, між-

народні, ключові (майже аналог резервних), про-

відні (валюти-посередники) та домінуючі [10]. 

Проте, не залежно від теоретичного підходу, 

для досягнення статусу міжнародної валюти цент-

ральний банк повинен забезпечити відповідність 

національної валюти наступним критеріям: 

1. Відсутність будь-яких заборон та обмежень 

на купівлю-продаж валюти та похідних від неї ін-

струментів; 

2. Спроможність внутрішніх фірм фактурувати 

більшість власних експортних операцій в націона-

льній валюті, а також готовність іноземних фірм 

фактурувати власний експорт у валюті даної дер-

жави; 

3. Здатність іноземних суб’єктів зберігати ва-

люту даної держави чи виражені в ній інструменти 

у тому обсязі, який вони вважають доцільним (ви-

конання функцій резервної валюти); 

4. Можливість іноземних суб’єктів випускати 

конкурентні фінансові інструменти деноміновані в 

даній валюті; 

5. Здатність внутрішніх суб’єктів емітувати 

цінні папери на іноземних ринках деноміновані в 

даній валюті; 

6. Можливість міжнародних фінансових орга-

нізацій, таких як Світовий банк чи регіональні ба-

нки розвитку, використовувати дану валюту у своїх 

фінансових операціях та випускати цінні папери на 

внутрішньому ринку держави емісії валюти; 

7. Перспектива використання валюти у «валю-

тних кошиках» інших держав [1]. 

Переваги інтернаціоналізації валюти більшою 

мірою проявляються для приватного сектора дер-

жави, причому ефект буде більшим саме у порів-

няно малих економіках (рис.2).  

По-перше, інтернаціоналізація дає змогу екс-

портерам зменшити курсові ризики, особливо від-

носно товарів платежі за яким здійснюються значно 

пізніше замовлення. В даному випадку експортери 

держави із інтернаціоналізованою валютою мають 

більше шансів укласти угоду в національній валюті, 

переклавши курсові ризики на покупця. 

По-друге, внутрішні суб’єкти господарювання 

отримують доступ до міжнародного фінансового 

ринку із можливістю отримання дешевшого і біль-

шого обсягу кредитування, знову ж таки не несучи 

курсових ризиків. 

По-третє, інтернаціоналізація валюти створює 

умови для отримання нових джерел прибутку при-

ватним фінансовим інститутам (варто при цьому 

відмітити, що частина можливостей також втрача-

ється через вхід на внутрішній ринок іноземних фі-

нансових конкурентів. 

 

                                                           
2Слід відрізняти від схожого за звучанням терміну 

«квазігроші» (або «майже-гроші»), який використо-

вується для позначення високоліквідних фінансових ак-

тивів 
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Рис. 2. Переваги та загрози інтернаціоналізації валюти для держави-емітента 

сформовано автором 

 

Зрештою, більший за обсягом та прибуткові-

ший фінансовий сектор краще обслуговує нефінан-

сові суб’єкти, пропонуючи дешевший капітал та бі-

льше опцій його залучення. 

Вигода від інтернаціоналізації валюти для дер-

жавного сектору та суспільства в цілому є менш 

очевидною. Звичайно, уряди отримують можли-

вість частково чи повністю фінансувати бюджет-

ний дефіцит, випускаючи боргові зобов’язання в 

національній валюті для іноземних ринків. Таким 

же чином уряд може вирівнювати дефіцит платіж-

ного балансу, не залучаючи власні золотовалютні 

резерви. Додатково можна згадати вигоди від сень-

йоражу, які проте частково нівелюються через ви-

користання популярних валют у нелегальних тран-

сакціях, як то наркотрафік і т. п.  

Звичайно, не можна не враховувати вплив ін-

тернаціоналізації валюти і на політичну гегемонію 

держави (долар США сьогодні, фунт стерлінгів у 

минулому), через експлуатацію статусу резервної 

валюти чи домінуючу роль у міжнародних фінансо-

вих організаціях [11], [12]. Однак, при цьому не зо-

всім очевидною є виключна роль валютного фак-

тору в досягненні панівного статусу (наприклад, 

Лондон є найбільшим світовим фінансовим цент-

ром, проте політичний чи економічний вплив Вели-

кої Британії, значною мірою не виходить за межі її 

пост-колоніальних володінь) [1]. 

Загалом можна виокремити декілька потенцій-

них загроз від валютної інтернаціоналізації в дер-

жаві.  

Передусім акцентуємо увагу на несумісності 

валютної інтернаціоналізації із підтримкою фіксо-

ваного курсу та внутрішньо-орієнтованої монетар-

ної політики. Дане твердження перегукується із по-

стулатом «неможливої трійці» Р. Манделла (англ. 

‘impossible trinity’, або ‘the Trillema’) про нереаль-

ність одночасного досягнення фіксованого валют-

ного курсу, вільного руху капіталу та незалежної 

монетарної політики [13]. Інтернаціоналізація ва-

люти не обов’язково приводить до повної лібералі-

зації руху капіталу (уряд може продовжувати рег-

ламентувати операції резидентів із іноземними ва-

лютними інструментами), але безсумнівно 

розширює саму кількість резидентів та нерезиден-

тів, які здійснюють трансакції із даною валютою, 

чи номінованими в ній інструментами, що зменшує 

регулятивний потенціал центральних банків (в пе-

ршу чергу зменшується вплив на внутрішні проце-

нтні ставки та внутрішню грошову пропозицію, 

який до інтернаціоналізації досягався з допомогою 

операцій на відкритому ринку).  

Заради справедливості варто відмітити, що об-

меження «неможливої трійці» не є настільки актуа-

льними для США чи Єврозони, із їх масштабними 

внутрішніми ринками боргових зобов’язань, однак 

стають критичними для держав із меншими еконо-

міками, які покладаються на інструменти монетар-

ної політики для стимулювання внутрішнього еко-

номічного зростання чи досягнення курсової стабі-

льності. Більш того, все частіше ведеться мова про 

доцільність використання для країн, що розвива-

ються, концепції «неможливої четвірки» (англ. ‘the 

Quadrilemma’), за якою до трьох традиційних дете-

рмінант додається ще досягнення високого рівня 

співвідношення валютних резервів до ВВП [14]. 

Дана необхідність обґрунтовується намаганням 

країн, які активно розвиваються на даному етапі, за-

хистити внутрішні економіки від надмірних турбу-

ленцій відкритого фінансового ринку, шляхом збі-

льшення власних валютних резервів. Щоправда 

криза в країнах Східної Азії продемонструвала, що 

значні валютні резерви не є панацеєю. 



SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 37 

Друга загроза виникає для держав із високим 

рівнем пропозиції боргових зобов’язань деноміно-

ваних у національній валюті (емітованих як для 

внутрішнього, так і для зовнішнього ринків). Мова 

йде про ризик значного знецінення валюти у випа-

дку, коли іноземні кредитори почнуть масово розп-

родувати свої вимоги та отриману в результаті 

цього валюту на міжнародному ринку. Схожий ри-

зик виникає, коли держава емітує надто багато бор-

гових цінних паперів, деномінованих в іноземній 

валюті, не забезпечивши при цьому достатнього рі-

вня іноземних валютних резервів і викликавши цим 

самим тривогу кредиторів через загрозу неповер-

нення боргу. В обох випадках багато залежатиме 

від того наскільки емітент інтернаціоналізованої 

валюти зможе справитись із проблемою довіри – 

тобто знецінити власну валюту у випадку змен-

шення попиту нерезидентів (та резидентів) на ак-

тиви деноміновані в національній валюті; чи збіль-

шити обсяг іноземних валютних резервів до рівня 

достатнього для запобігання знеціненню. В будь-

якому разі, розпродаж активів держави-емітента ін-

тернаціоналізованої валюти приведе до зменшення 

їх ціни і, відповідно, до втрат інвесторів-резидентів, 

навіть якщо центральному банку вдасться вберегти 

валюту від знецінення. 

Третя загроза виникає для національної фінан-

сової системи і пов’язана із випуском іноземних бо-

ргових цінних паперів для резидентів держави. В 

минулому частка таких зобов’язань була ледь помі-

тною, але поступово досягнула суттєвого значення 

в багатьох країнах. У такому випадку втрата плато-

спроможності іноземних позичальників може за-

вдати значних збитків не лише кредитору-резиде-

нту, але й усій системі, так як останній часто зв’яза-

ний зобов’язаннями із іншими учасниками 

національного ринку, які він стає не в змозі вико-

нати, провокуючи цим самим ефект доміно.  

Четверта загроза витікає із попередньої але має 

ширші макроекономічні наслідки. Випуск інозем-

них облігацій на внутрішньому ринку, як і емісія ві-

тчизняних облігацій на зовнішніх ринках, може 

привести до більшої волатильності внутрішніх про-

центних ставок та курсу валюти в умовах спалаху 

(навіть незначного) кризових явищ. Звичайно, існує 

багато каналів, через які криза передається від од-

них країн до інших, але інтернаціоналізація валюти, 

що детермінується взаємним міжнародним випус-

ком боргових зобов’язань, є чи не найширшим із 

них.  

Таким чиним, глобалізація виробництва, роз-

поділу, обміну та споживання відобразилися і на ва-

лютній сфері. Переваги інтернаціоналізації валюти 

більшою мірою проявляються для приватного сек-

тора держави, причому ефект буде більшим саме у 

порівняно малих економіках. Загрози ж інтернаціо-

налізації найгостріше проявляються на рівні держа-

вного сектора чи навіть всієї фінансової системи 

держави та світу. 
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ABSTRACT 
The article presents perfection of the sphere of providing the state customs service. The monitoring is used to 

analyze customs services. The authors suggest the approaches to the standardization of services with the use of 

simulation technique and the theory of queuing systems considered on the example of the work of a customs 

authority. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены направления совершенствования сферы по оказанию государственных тамо-

женных услуг. Для анализа комплекса таможенных услуг, предоставляемых участнику внешнеэкономиче-

ской деятельности таможенными органами, широко используется мониторинг качества таможенных 

услуг, позволяющий определить систему взаимоотношений участников ВЭД и таможенных органов. 

Предложены подходы к стандартизации услуг с применением имитационного моделирования и теории 

систем массового обслуживания, рассмотренные на примере работы таможенного органа. 
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Таможенная служба Российской Федерации 

является частью системы государственного управ-

ления деятельностью во внешней торговле, форми-

руя и укрепляя мирохозяйственные связи между 

государствами, регулирует и контролирует это вза-

имодействие путем регламентации перечня сведе-

ний и правовых документов, осуществляет систем-

ный контроль внешнеторговых операций. 

Федеральная таможенная служба (ФТС Рос-

сии) является федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации функции 

по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в области таможенного дела, функции 

агента валютного контроля, функции по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, 

функции по проведению транспортного контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации, а также санитарно-каран-

тинного, карантинного фитосанитарного контроля 

и государственного ветеринарного надзора в части 

проведения проверки документов в специально 

оборудованных и предназначенных для этих целей 

пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации (специализированные 

пункты пропуска), функции по выявлению, преду-

преждению и пресечению преступлений и админи-

стративных правонарушений, отнесенных к компе-

тенции таможенных органов Российской Федера-

ции (далее - таможенные органы), а также иных 

связанных с ними преступлений и правонаруше-

ний[1, раздел. 1, п.1]. 

В настоящее время развитие бюджетной си-

стемы Российской Федерации осуществлялось в 

рамках Программы повышения эффективности 

управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018 

года, утвержденной Распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 30 декабря 2013 года «О 

Программе повышения эффективности управления 

общественными (государственными и муниципаль-

ными) финансами на период до 2018 года» [2, раз-

дел 3, п.1].  

Указанной программой предусмотрено завер-

шение процесса перехода, начатого в 2011 – 2012 

годах, к программному бюджету, формируемому на 

основе перечня государственных программ Россий-

ской Федерации, определяющих все основные 

направления экономической и социальной поли-

тики Правительства Российской Федерации. Дан-

ной программой предусмотрено формирование 

ряда мероприятий по повышению эффективности 

бюджетных расходов, что позволит определить 

планы государственных программ, как инстру-

мента повышения эффективности деятельности фе-

деральных органов исполнительной власти и обес-

печивать достижение целей Правительства Россий-

ской Федерации, ориентированных на значимые 

для населения страны конечные результаты. 

Утвержден распоряжением Правительства РФ 

от 11.11.10 №1950-р Перечень государственных 

программ Российской Федерации, содержащий 43 

государственных программ (по состоянию на 01 ап-

реля 2017 года).  

Государственные программы представляют 

собой инструмент государственной политики, 

направленный для достижения целей Правитель-

ства России в сфере социально-экономического 

развития и безопасности. В этих документах опре-

делены цель, задачи, результаты, основные направ-

ления деятельности на среднесрочную перспек-

тиву.  

В настоящее время в реестре государственных 

программ определены следующие направления [3, 

раздел 2]: 

 новое качество жизни; 

 инновационное развитие и модернизация 

экономики; 

 обеспечение национальной безопасности; 

 сбалансированное региональное развитие; 

 эффективное государство. 

В настоящее время Федеральная таможенная 

служба России принимает участие в исполнении 6 

государственных программ по выше названным 

направлениям.  

Для реализации государственных программ 

ФТС РФ было выделено бюджетных ассигнований 

в 2015 году 68 704 194,4 млрд руб., в 2016году- 

68 530 324,2 млрд руб., в 2017 году – 66 082 780,9 

млрд руб.  

В рамках направления инновационного разви-

тия и модернизации экономики ФТС России реали-

зует свою деятельность, формируя мероприятия, 

позволяющие экономике страны быть конкуренто-

способным в мировом пространстве, а также укре-

пить «позицию в интеграционных процессах на 

евразийском пространстве, постепенно становясь 

одним из центров мирохозяйственных связей и под-

держивая сбалансированные многовекторные эко-

номические отношения с европейскими, азиат-

скими, американскими и африканскими партне-

рами» [4].  

В рамках реализации данного направления 

ФТС России является соисполнителем государ-

ственной программы «Развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности» и участником государственной 

программы «Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика». 

В государственной программе «Развитие 

внешнеэкономической деятельности», утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 18 марта 2013 г. № 378-р, ФТС России 

принимает участие в качестве ответственного ис-

полнителя подпрограммы 5 «Совершенствование 

таможенной деятельности», которая является ин-

струментом реализации приоритетов государствен-

ной политики в сфере внешнеэкономической дея-

тельности и таможенного дела. Указанные приори-

теты определены в документах, определяющие 

стратегическое развитие всех сфер государства, та-

ких как, Концепция долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации до 

2020 года, основные направлениями внешнеэконо-

мической политики Российской Федерации до 2020 

года, Концепция развития таможенных органов 

Российской Федерации и Стратегия развития тамо-

женной службы РФ до 2020 года. 

Подпрограмма «Совершенствование таможен-

ной деятельности» представляет совокупность ме-

роприятий, обеспечивающих эффективное реше-

ние конкретных задач в области совершенствова-

ния таможенной деятельности.  

В результате реализации данной Подпро-

граммы определяются направления совершенство-

вания таможенной деятельности во внешнеторго-

вой деятельности и снижение издержек участников 

внешнеэкономической деятельности, защита внут-

ригосударственного рынка от контрафактных това-

ров и обеспечение полного поступления доходов в 

федеральный бюджет. 

Интеграционные процессы, происходящие в 

настоящее время, оказали непосредственное влия-

ние на деятельность таможенных органов. Основ-

ными целями таких преобразований, являются: ка-

чественное повышение результативности регули-

рования внешнеэкономической деятельности 

России, формирование условий стабильной, благо-

приятной среды для внешней торговли, создание 

современных и универсальных инструментов тамо-

женного регулирования и контроля. 

 Новые условия требуют принятия соответ-

ствующих мер не только со стороны таможенных 

органов, но и со стороны других организаций, ко-

торые осуществляют деятельность в области тамо-

женного дела.  

Современное мировое сообщество осуществ-

ляет свои внешнеэкономические связи путем совер-

шения со странами-партнерами торговые экономи-

ческие операции. Важную роль в данном процессе 

занимают меры государственного воздействия на 

внешнюю торговлю, главной из которых являются 

таможенные услуги в отношении экспортных и им-

портных сделок. 
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Таким образом, таможенные услуги можно от-

нести к сфере услуг, обслуживающих внешнеторго-

вую деятельность экспортеров и импортеров. В 

настоящее время таможенные услуги оказывают не 

только таможенные органы, но и околотаможенные 

институты, при этом услуги предоставляются не 

только участникам внешнеэкономической деятель-

ности при совершении экспортно-импортных сде-

лок, но и государству, выполняя функцию по регу-

лированию, а также возможности защиты эконо-

мики, здоровья населения и охраны окружающей 

среды.  

Актуальность данного вопроса обусловлено 

тем, что от качества таможенных услуг зависят 

срок прохождения таможенных процедур, финан-

совые издержки экспортеров и импортеров. Высо-

кое качество таможенных услуг ускоряет и упро-

щает процессы таможенного оформления и тамо-

женного контроля, снижая, таким образом, 

издержки самих участников внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенные услуги - это услуги государству 

и содействие современному бизнесу (в узком 

смысле слова - конкретному участнику ВЭД) в 

форме таможенного регулирования и контроля. 

Вопросы качества предоставления таможен-

ных услуг в настоящее время приобрели особую по-

пулярность среди различных исследователей, од-

нако по-прежнему в научном плане изучены недо-

статочно. 

Ряд исследователей определяют таможенную 

деятельность как своеобразную государственную 

услугу участникам внешнеэкономической деятель-

ности. Как и любой другой вид деятельности тамо-

женная услуга должна соответствовать определен-

ным критериям качества. Критерии качества тамо-

женной деятельности в соответствии с ее видом 

должны определяться заказчиком и потребителем, 

т.е. Правительством РФ или Федеральной таможен-

ной службой и участниками внешнеэкономической 

деятельности [5, стр. 79-81]. 

В Стратегии развития таможенной службы РФ 

до 2020 года определено, что «эффективные и каче-

ственные услуги в области таможенного дела дей-

ствуют увеличению скорости таможенных процес-

сов, снижают издержки предпринимателей и конеч-

ного потребителя товара, позволяют повысить 

безопасность в сфере внешнеэкономической дея-

тельности, что способствует развитию бизнеса и 

торговой деятельности на территории Единого эко-

номического пространства» [6, раздел 4, п.6]. 

Для решения задачи по совершенствованию 

сферы по оказанию государственных таможенных 

услуг требуется качественное изменение системы 

межведомственных коммуникаций, и для оценки 

результатов проводится мониторинг качества и до-

ступности таможенных услуг, который направлен 

на своевременное выявление проблемных мест в 

оказании таможенных услуг. 

Стратегический анализ, являющийся одним из 

элементом стратегического планирования в тамо-

женной службе РФ, является инструментом страте-

гического менеджмента, с помощью которого ад-

министрация таможни определяет и планирует дея-

тельность в направлении эффективности и перспек-

тивности. 

Так, в Распоряжении Правительства РФ от 15 

ноября 2012 года № 2096- р определен перечень по-

казателей для оценки эффективности выполнения 

работ менеджментом федеральных органов испол-

нительной власти по созданию благоприятных 

условий осуществления предпринимательской дея-

тельности (до 2018 года). Согласно данному доку-

менту определен регламент новой стратегии ФТС 

РФ, которая направлена на совершенствование та-

моженного администрирования и внедрения новых 

позиций результативности в работе таможенных 

органов [7, раздел 2].  

Руководитель Федеральной таможенной 

службы РФ, как федеральный орган исполнитель-

ной власти, является ответственным за выполнение 

целевых значений по следующим показателям: 

- предельное количество документов, которые 

необходимы субъекту ВЭД для пропуска товаров 

через границу при импорте;  

- предельное количество документов, которые 

необходимы субъекту ВЭД для пропуска товаров 

через границу при экспорте; 

- предельное время прохождения таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную 

процедуру экспорта для товаров, которые не иден-

тифицированы как рисковые поставки, которые 

требуют дополнительной проверки; 

- предельное время прохождения таможенных 

операций при помещении товаров под таможенную 

процедуру выпуска для внутреннего потребления 

для товаров, которые не подлежат дополнительным 

видам государственного контроля и не идентифи-

цированы как рисковые поставки, требующие до-

полнительной проверки; 

- доля деклараций на товары, оформленных в 

электронном виде без представления документов 

на бумажном носителе, в общем количестве оформ-

ленных деклараций на товары, при условии, что то-

вары (транспортные средства) не идентифициро-

ваны как рисковые поставки, требующие дополни-

тельной проверки документов на бумажных 

носителях; 

- предельное время совершения, таможенными 

органами операций; 

- доля участников ВЭД, удовлетворительно 

оценивающих качество предоставления государ-

ственных услуг таможенными органами. 

Постоянное совершенствование процесса та-

моженного администрирования в условиях инте-

грационных процессов позволяет определить ос-

новные направления активного сотрудничества и 

взаимодействия с бизнес- структурами, оценка ре-

зультативности этого взаимодействия приобретает 

особое значение.  

В настоящее время для анализа комплекса та-

моженных услуг, предоставляемых участнику 

внешнеэкономической деятельности (далее- ВЭД) 

таможенными органами, используется мониторинг 
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качества таможенных услуг, позволяющий постро-

ить систему взаимоотношений участников ВЭД и 

таможенных органов, которая была взаимовыгодна 

обеим сторонам с соблюдением таможенного зако-

нодательства.  

Как правило мониторинг состоит из трех ча-

стей, первая из которых осуществляется участни-

ками внешнеэкономической деятельности с соблю-

дением обязательств, касающихся контроля движе-

ния личного грузопотока до входа в зону 

таможенного контроля. Вторая часть мониторинга, 

включая таможенный контроль, охватывает участ-

ников ВЭД и таможенные органы, при этом воз-

можно достижение максимальной объективности. 

На этом этапе используются следующие методы: 

- анкетирование участников ВЭД; 

- тестирование кадрового состава таможенных 

органов; 

- сбор статистической информации. 

На последнем этапе мониторинга ответствен-

ность ложится на таможенный орган, например, с 

использованием таможенного аудита. 

Система мониторинга качества таможенных 

услуг, предоставляемых участникам внешнеэконо-

мической деятельности, ориентирована на Страте-

гию развития таможенной службы до 2020 года, 

позволяющую реализовать основные направления 

обеспечения экономической безопасности в сфере 

внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации и содействие международной торговле. 

В системе управления качеством таможенных 

услуг, предоставляемых участникам внешнеэконо-

минческой деятельности, можно использовать мо-

дели массового обслуживания. Примерами процес-

сов массового обслуживания являются обработка 

документов в системе управления (таможенное 

оформление товаров) и таможенное обслуживание. 

Главной особенностью процессов массового 

обслуживания является случайность. При этом 

имеются две взаимодействующие стороны- обслу-

живаемая (участники ВЭД) и обслуживающая (та-

моженные инспектора). Случайное поведение хотя 

бы одной из сторон приводит к случайному харак-

теру протекания процесса обслуживания в целом. 

Источниками случайности взаимодействия этих 

двух сторон являются случайные события двух ти-

пов: появление заявки (требования) на обслужива-

ния и окончание обслуживания очередной заявки. 

Эти случайные события составляют систему двух 

взаимодействующих потоков событий- систему 

массового обслуживания:  

 входного потока заявок на обслуживание; 

 выходного потока обслуженных заявок. 

Результатом взаимодействия указанных пото-

ков случайных событий является число находя-

щихся в системе массового обслуживания заявок на 

таможенные услуги в данный момент, которое при-

нято называть состоянием системы. Одной из целей 

является исследование различных характеристик 

случайного состояния системы массового обслужи-

вания. Знание этих характеристик дает должност-

ному лицу таможенного органа информацию для 

выработки направленного воздействия на эти ха-

рактеристики, и для управления эффективностью 

процессов массового обслуживания. 

Незнание теории массового обслуживания мо-

жет привести к ошибочному выводу об идеальной 

согласованности входного потока с максимальной 

возможностью интенсивного обслуживания в слу-

чае их совпадения. Экономически выгодно допу-

стить превышение обслуживающей мощи. Спо-

собы вычисления оптимального соотношения ин-

тенсивности входного потока и максимальной 

способности обслуживания дает теория массового 

обслуживания. 

Одной из важных характеристик системы мас-

сового обслуживания является длина очереди 

(число участников ВЭД). Эта величина является 

случайной, и бессмысленно ее прогнозировать. 

Средняя длина очереди является характеристикой 

случайной величины и подлежит прогнозирова-

нию для целей контроля и управления. Для вычис-

ления средней длины очереди можно воспользо-

ваться формулой: 

 

𝐿𝑞 = 𝑝𝑛 ∙ ∑ 𝑘 ∙ (
𝜌

𝑛
)𝑘𝑚

𝑘=1    [1], 

 

где 𝜌- относительная нагрузка на систему; 

𝑛- число каналов системы; 

𝑝𝑛- вероятность работающего канала; 

𝑘- длина очереди. 

Вероятность свободного состояния системы 

определятся по формуле: 

 

𝑝0 = [∑
𝜌

𝑖!

𝑛
𝑖=0 +

𝜌𝑛+1

𝑛∙𝑛!
∙
1−(

𝜌

𝑛
)𝑚

1−
𝜌

𝑛

]

−1

  [2], 

 

где m- число мест в очереди. 

Вероятность того, что в системе находится 

𝑘 требований, число которых больше числа обслу-

живающих каналов, вычисляется по формуле: 

 

𝑃𝑘 =
𝑚!

𝑛𝑘−𝑛∙𝑛!∙(𝑚−𝑘)!
∙ 𝛼𝑘 ∙ 𝑃0  [3], 

 

𝑝𝑜- вероятность свободного состояния си-

стемы; 

Среднее время пребывания заявки в очереди 

вычисляется по формуле: 

 

𝑊𝑞 =
𝐿𝑞

𝐴
    [4], 

 

где 𝐴 – среднее число заявок, обслуживаемых 

системой в единицу времени. 

Интенсивность обслуживания определяется 

как величина, обратная среднему времени обслу-

живания: 

 

𝜇 =
1

𝑡𝑜𝑏𝑠𝑙
    [5].  

 

С точки зрения тех, кого обслуживают, оче-

редь (часть заявок на оказания таможенных услуг) 

связана с бесполезной потерей времени. Хорошо 
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организованное обслуживание соответствует ре-

ально незначительному времени нахождения за-

явки в очереди. Поэтому в настоящее время важно 

контролировать процессы образования очереди, 

что оказывает влияние на качество предоставляе-

мых таможенных услуг участникам внешнеэконо-

мической деятельности. 

 Качество предоставляемых услуг – это страте-

гический показатель конкурентоспособности и ос-

нова улучшения экономического положения, это 

мера того, как уровень предоставленной услуги 

удовлетворяет ожиданиям. 

Совершенствование таможенной деятельности 

напрямую зависит от повышения уровня качества 

предоставляемых таможенных услуг с учетом инте-

ресов участников внешнеторговой деятельности и 

оказывает влияние на устойчивое развитие эконо-

мики России. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматриваются актуальные вопросы обеспечения устойчивого роста отраслей аграрной 

сферы России. Исследованы проблемы и основные аспекты современных тенденций развития различных 

отраслей, предлагаются меры и определяются перспективные методы обеспечения поступательного раз-

вития производственно-хозяйственной деятельности аграрных предприятий. 

 

Keywords: growth, economic development, production activities, government support, industry, agrarian 

sector. 

Ключевые слова: рост, экономическое развитие, производственная деятельность, государственная 

поддержка, отрасли аграрной сферы. 

 

Современные особенности функционирования 

экономики Российской Федерации требуют от от-

раслей и предприятий повышения эффективности и 

результативности производственно-хозяйственной 

деятельности. Это связано с тем, что сложная внеш-

неполитическая обстановка привела к значитель-

ным осложнениям в самых различных сферах фи-

нансовой и экономической деятельности. 

В таких условиях правительство стремится 

оказать отечественным производителям макси-

мальную поддержку, но также, в свою очередь, 

ожидает и требует от предприятий самостоятель-

ных действий по укреплению собственного произ-

водственно-экономического потенциала и мер, 

направленных на повышение эффективности его 

использования.  

Особую актуальность в этой ситуации приоб-

ретают вопросы, связанные с обеспечением нор-

мального функционирования отраслей аграрной 

сферы, ввиду того, что именно их растущее в пер-

спективе производство обеспечивает стране как 

продовольственную безопасность, так и продоволь-

ственную независимость от импорта необходимых 

продовольственных товаров.  

Вместе с тем надо подчеркнуть, что отрасли 

сельского хозяйства больше других подвержены 

отрицательному влиянию различных кризисных 

факторов макроэкономического характера, так как 

их изначально невысокий уровень рентабельности 

(особенно в сравнении с промышленными предпри-

ятиями) не позволяет им создать достаточно серь-

езный финансовый потенциал с тем, чтобы не зави-

сеть от внешних источников финансирования про-

изводственно-хозяйственной деятельности. 

Поэтому поддержка со стороны государства в 

кризисных условиях, к которым можно отнести 

введение антироссийских санкций в 2014 году, 

имеет важное значение и обеспечивает сельхозпро-

изводителям саму возможность осуществления хо-

зяйственной деятельности и производства необхо-

димого сельскохозяйственного сырья и пищевой 

продукции. 

Понимание необходимости указанной под-

держки выразилось в разработке и принятии к реа-

лизации соответствующей госпрограммы, что офи-

циально было отражено в постановлении Прави-

тельства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 «О 

Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013 - 2020 годы» [1]. 

После того, как западными странами были вве-

дены антироссийские санкции, положение сель-

хозпроизводителей значительно усложнилось, что 

явилось результатом падения курса рубля и ухуд-

шения общей ситуации в российской экономике. 

Однако введение российскими властями продукто-

вых контрсанкций и разработка программ импорто-

замещения дали отечественным товаропроизводи-

телям возможность занять освобожденные запад-

ной продукцией рыночные ниши, что в 

совокупности с финансовой поддержкой со сто-

роны государства придало мощный стимул к разви-

тию аграрной сферы страны. 

Оперативная и своевременная реакция властей 

на ситуацию в аграрной сфере позволила сель-

хозпроизводителям и агропромышленным пред-

приятиям уже в следующем, 2015-м, году значи-

тельно нарастить объемы производства, обеспечив 

соответствующий уровень продовольственной без-

опасности страны. 

Таким образом, можно отметить, что импорто-

замещение по большей части видов сельскохозяй-

ственной продукции было реализовано. Например, 

в 2015 году впервые превышен минимальный порог 

продовольственной независимости по мясу, так как 

в соответствии с Доктриной продовольственной 

безопасности РФ, уровень самообеспечения РФ мя-

сом должен составлять не менее 85 %. В 2014 году 

данный показатель, то есть самообеспеченность 

России мясом всех видов, по расчетам Экспертно-

аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», 

составила 84,8 %, а уже в 2015 году он достиг зна-

чения в 89,7 %. Всего лишь 10 лет назад указанный 

показатель достигал 60,7 %. 

При этом надо отметить, что есть и негативные 

тенденции, связанные с сокращением в 2014-2015 

гг. объемов потребления – с 76,0 кг в 2013 году до 

72,2 кг в 2015 году. Это обусловлено как определен-

ным снижением уровня реально располагаемых до-

ходов населения, так и тем, что объемы прироста 

производства были несколько ниже, чем объемы 

падения импорта [2]. 

В результате сочетания таких факторов как по-

ложительная рыночная конъюнктура, выразивша-

яся в освобождении значительных сегментов на са-

мых разных товарных рынках вследствие ухода 

иностранных производителей, и серьёзная финан-

совая поддержка различных инвестиционных про-

ектов со стороны государства, привели к росту по-

казателей производства и реализации продукции 

отечественных товаропроизводителей. Таким обра-
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зом, санкционная война между Российской Федера-

цией и странами Запада привела к парадоксальному 

результату для отечественного агропромышлен-

ного комплекса и сельского хозяйства – возникно-

вению возможностей и стимулов к развитию произ-

водственно-хозяйственной деятельности.  

Вследствие такого развития экономической 

ситуации в аграрной сфере зафиксирован общий 

экономический рост, что выражается, например, в 

2016 году в превышении прошлогодних показате-

лей на 3,6 % (по другим оценкам – на 4,8 %). Луч-

ший результат показали отрасли растениеводства. 

Показатели общего урожая зерна характеризуются 

приростом в 13 %. Значимый рост зафиксирован по 

производству пшеницы – объем собранного зерна 

на 17 % больше, чем в прошлом году, по производ-

ству кукурузы отмечен рост на 7,1 %, по рису при-

рост составил 6,5 % по отношению к прошлому 

году. Наибольший же рост наблюдается по зерно-

бобовым культурам, который достиг значения при-

роста в 28,2 % по сравнению с прошлогодним уров-

нем. Отличные результаты также достигнуты в об-

ласти производства масличных культур – так, 

только урожай сои увеличился на 14 %. 

Если говорить об отраслях животноводства, то 

складывающаяся ситуация также характеризуется 

положительными, в целом, тенденциями: общий 

объем производства мяса в 2016 году увеличился на 

5,1 %, в частности, свинины – на 9,7 %, мяса птицы 

– на 3,5 %. Впервые прирост объемов производства 

отмечен на рынке говядины, хотя прирост произ-

водства продукции и составил всего лишь 0,6 %. По 

итогам года экспорт мяса российского производ-

ства увеличился более, чем в полтора раза (55,8 %): 

по мясу птицы и говядине прирост составил 42,9 %, 

а по свинине – в 2 раза [3].  

Говоря ο положительных изменениях в рос-

сийской аграрной сфере, надо сказать и ο том, что 

определенное отставание наблюдается в отраслях 

молочного животноводства и производства молока 

и молочных продуктов. Здесь наблюдаются разно-

направленные процессы в области производства, 

по-разному влияющие на их общую результатив-

ность.  

С одной стороны, падает поголовье молочного 

стада (на 1,8 % в 2016 году), причем открытие но-

вых молочнотоварных комплексов не смогло ком-

пенсировать уменьшение, вызванное закрытием 

старых и неэффективных молочных ферм. С другой 

стороны, в прошедшем году отмечен рост надоев 

(по оценкам экспертов – на 4 %), что позитивно 

влияет на динамику общего объема произведенного 

молока. И хотя данная отрасль остается достаточно 

проблемной, тем не менее ситуация в сельском хо-

зяйстве и агропромышленном комплексе, в целом, 

улучшается, ο чем свидетельствуют количествен-

ные показатели производства сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольственных товаров. 

Несомненно, что наибольшее влияние на такие 

показатели оказал фактор государственной под-

держки. Так, в результате более активной реализа-

ции мероприятий Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013 - 2020 годы по предварительным 

данным Росстата, в 2016 году индекс производства 

продукции сельского хозяйства (в сопоставимых 

ценах) в хозяйствах всех категорий должен достиг-

нуть значения в 104,8%, что превышает целевой по-

казатель Государственной программы на 1,7% [4]. 

Свою позитивную роль сыграли и программы им-

портозамещения, осуществляемые под жестким 

контролем правительства и профильных мини-

стерств.  

Однако при этом возникает серьезный вопрос 

– сохранятся ли подобные положительные тенден-

ции в аграрном секторе, когда взаимные санкции 

будут сняты и восстановятся прежние экономиче-

ские отношения. Иначе говоря, будут ли в состоя-

нии российские товаропроизводители достойно 

конкурировать с иностранными компаниями и фир-

мами и сохранят ли они свои рыночные позиции? 

И здесь необходимо рассмотреть вопрос ο том, 

насколько качественным является рост производ-

ства российских предприятий, а именно – созданы 

ли необходимые производственные мощности, ка-

ковы характеристики технологической составляю-

щей производственных процессов, насколько каче-

ственная продукция производится и налажен кон-

троль качества выпускаемых товаров. Кроме того, 

важным моментом является организация маркетин-

говой деятельности предприятия, что предполагает 

изучение вопросов маркетинговых коммуникаций 

предприятия с потенциальными клиентами (дове-

дение информации ο товаре и рекламная кампания), 

а также обратной связи по поводу отношения поку-

пателей к продукции предприятия. 

Таким образом, достижение параметров устой-

чивого роста предполагает серьезную работу по со-

вершенствованию и повышению эффективности 

функционирования всех структурных элементов 

предприятия – начиная от систем логистического 

обеспечения и заканчивая проблемами создания 

маркетинговых коммуникаций. 

Иначе говоря, для достижения необходимого 

уровня внутренней устойчивости воспроизвод-

ственных процессов требуется обеспечить положи-

тельную динамику основных производственно-эко-

номических и финансовых показателей [5]. 

Устойчивость производства, как динамическое 

состояние системы, формируется не только его 

внутренней, но и внешней устойчивостью. В совре-

менных условиях российской экономики доста-

точно сложно достичь внешней устойчивости, так 

как этому противодействуют как внешнеэкономи-

ческие, так и внутриэкономические факторы и про-

блемы.  

Так, в настоящее время практически не ведутся 

сложные комплексные исследования в области 

научно-методического и расчетного обоснования па-

раметров устойчивости в воспроизводственных про-

цессах, которые могли бы обеспечить достижение же-

лаемого (планируемого) уровня эффективности. 

Остаются дискуссионными вопросы разработки ме-

тодических подходов к формированию оптимальных 
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системных взаимосвязей в воспроизводственных про-

цессах, а также вопросы методологии формирования 

механизма управления устойчивостью и эффективно-

стью воспроизводственных процессов [5].  
По нашему мнению, устойчивость должна до-

стигаться за счет создания обоснованной структур-
ной организации элементов системы. В свою оче-
редь, для этого нужно использовать набор специфи-
ческих критериев, характеризующих их свойства, 
которые задают конкретные условия функциониро-
вания организации и осуществления производствен-
ного процесса, либо определяют ограничения, со-
блюдение которых и формирует конкретный уро-
вень устойчивости [6].  

Для обеспечения внешней по отношению к хо-
зяйствующим субъектам устойчивости основные 
действия должны предприниматься государством. 
Трудно спорить с тем, что в условиях развития эко-
номической системы, особенно в ситуации возник-
новения кризисных явлений, наибольшими воз-
можностями финансового, экономического и пра-
вового характера обладает именно государство. 
Поэтому, на наш взгляд, основную роль в обеспече-
нии устойчивости экономики должны играть ор-
ганы государственной власти. В настоящее время 
они именно к этому и стремятся посредством раз-
работки различных программ импортозамещения, 
поддержки малого и среднего бизнеса, целевого 
стимулирования активности в различных отраслях 
промышленности и аграрной сферы. 

Однако эта деятельность должна носить более 
системный и целенаправленный характер. В совре-
менных условиях, при отсутствии на российских 
рынках иностранных производителей и необходи-
мости расширения объемов и ассортимента продо-
вольственной продукции, Российская Федерации 
получает уникальный шанс сформировать агропро-
мышленный комплекс (включая и отрасли сельско-
хозяйственные отрасли) как независимую от внеш-
них факторов и связей самодостаточную систему 
обеспечения населения страны необходимой пище-
вой продукцией [7]. 

Одним из наиболее перспективных методов 
является создание внутри страны распределенной 
системы государственных агропромышленных ор-
ганизаций (конкретная форма организации может 
быть уточнена в рамках практической реализации 
предлагаемой системы), каждая из которых будет 
отвечать за развитие отраслей АПК и сельского хо-
зяйства в определенной группе регионов. Основ-
ными функциями, для реализации которых может 
создаваться соответствующее инфраструктурное 
подразделение, должны быть следующие: 

 технико-технологическая поддержка пред-
приятий различных форм собственности; 

 информационно-аналитическое обеспечение 
как инновационных и инвестиционных проектов, 
так и центральных органов власти в целях своевре-
менной координации действий указанной системы; 

 обеспечение достаточной финансовой под-
держки и привлечение частных инвесторов для ре-
ализации крупных инвестиционных проектов по 
развитию соответствующих отраслей в регионах; 

 разработка и реализация мер административ-
ного регулирования деятельности предприятий 

АПК и сельского хозяйства в целях стимулирова-
ния роста производства и расширения производ-
ственных мощностей указанных хозяйствующих 
субъектов; 

 обеспечение маркетингового сопровожде-
ния производственно-хозяйственной деятельности 
аграрных предприятий для привлечения внимания 
покупателей к отечественной продукции. 

Разделение регионов на конкретные группы 
возможно по критерию, который в наибольшей сте-
пени будет соответствовать поставленным перед 
системой государственных агропромышленных ор-
ганизаций задачам. Среди возможных критериев 
группировки регионов можно выделить: 

 степень развития агарной сферы в регионе; 

 историческая или современная специализа-
ция региона; 

 уровень самообеспечения региона продо-
вольственной продукций и т.п. 

Создание такой крупной структуры, несо-
мненно, потребует значительных финансовых вло-
жений. Однако обеспечение устойчивого развития 
сельскохозяйственных и агропромышленных пред-
приятий, а в перспективе – достижение высокого 
уровня продовольственной безопасности страны и 
продовольственной независимости оправдывает 
необходимость соответствующих финансовых вло-
жений. 
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АННОТАЦИЯ  
До настоящего времени в различного рода источниках, в которых освещаются вопросы развития ар-

тиллерии и инженерного дела в России на протяжение X|VIII в., встречаются противоречивые данные. 

Автором, на основе сопоставления данных, подчеркнутых им в различных источниках, уточняются неко-

торые статистические показатели, характеризующие состояние русской армии и ее артиллерийского и ин-

женерного корпусов на протяжение XVIII столетия. Отмечается, что в указанный период одним из важ-

нейших условий планомерного развития артиллерийского и инженерного дела, было своевременное и пол-

ноценное финансирование государством содержания артиллерии и инженерного корпуса. Помимо этого, 

в статье впервые вводятся в научный оборот некоторые архивные источники.  

ABSTRACT  
To date, various sources, which highlights the issues of the development of artillery and engineering in Russia 

for X|VIII., to meet conflicting data. The author, based on mapping the data highlighted them in various sources, 

specified some statistical indicators characterizing the state of the Russian army and its artillery and engineering 

corps during the XVIII century. It is noted that in this period one of the most important conditions for the orderly 

development of artillery and engineering, was timely and full financing of the government of the content of the 

artillery and engineering corps. In addition, for the first time introduced into scientific circulation some archival 

sources. 
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Несмотря на то, что со времен Петра Великого 

Российское государство постоянно вела борьбу со 

своими соседями, развитие военного дела в ней, 

продвинулось недалеко вперед. В данной работе 

проследим постепенные изменения в организации и 

составе русской армии и ее артиллерийского и ин-

женерного корпусов на протяжение второй чет-

верти XVIII в., а также в преддверии и в период Се-

милетней войны. Немаловажным аспектом работы, 

будет краткий анализ основных начал развития во-

енного искусства, которые проявились во время 

противостояния русской армии с армией Фридриха 

Великого в начале второй половины XVIII в.  

 Одним из важных организационных начал 

любой армии, было комплектование её различного 

вида и предназначения личным составом.  

В царствование Елизаветы Петровны, ком-

плектование армии рядовым личным составом про-

водилось за счет рекрутских наборов. Обыкно-

венно, каждый раз, объявляя манифестом об оче-

редном рекрутском наборе, в нем указывалось 

число душ, с которого брался один рекрут, а также 

всегда довольно подробно и точно определялись 

все правила и указания, касающиеся проведения ре-

крутского набора. Из манифестов можно видеть, 

что набор рекрут производился по мере необходи-

мости укомплектования армии и проходил во всем 

государстве. Любопытно, что каждый раз, когда 

проводился рекрутский набор, один рекрут брался 

с различного числа душ. Например, в ходе проведе-

ния рекрутского набора в 1746 г., один рекрут 

брался с 170 душ[22,с.492-497], в 1748 г. – с 190 
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душ[22,с.951-956], в 1756 г. – с 135 душ[23,с.628-

633]. 

Комплектование русской армии офицерским 

составом проводилось на тех же принципах и по 

тем же правилам, что и при Петре I. В 1714 г. Петр 

I издал указ, которым предписывалось, чтобы и 

сами дворяне, и «…их дети и сродники, которые от 

тридцати до десяти лет возраст имеют…», являлись 

в Сенат или другой специально учрежденный орган 

на смотр и дальнейшей записи для прохождения 

службы в гражданской или военной сферах[1,л.20]. 

До 1736 г. не было определено никаких сроков дво-

рянской военной службы. Как правило, право на от-

ставку от службы, дворяне получали достигнув 

преклонного возраста, а также в случае болезни или 

увечья (ранения), полученного в сражениях. В дру-

гих случаях, отставка от военной службы запреща-

лась. Манифестом от 31 декабря 1736 г. был уста-

новлен 25-летний срок военной выслуги для дво-

рян, с одним условием, что стаж выслуги 

(действительная служба) начинал отсчитываться, 

когда дворянин достигал двадцатилетнего воз-

раста[20,с.1022]. Этим же манифестом предписыва-

лось, чтобы все дворянские дети в возрасте от 7 до 

20 лет проходили обучение, или как сказано в ма-

нифесте «…были в науках», после чего, для них 

начинал отсчитываться 25-летний срок военной 

службы. Такие же правила прохождения военной 

службы для дворян, сохранились и в период прав-

ления Елизаветы Петровны. В те времена, очень ча-

сто получалось так, что офицеры, убывшие из 

своих частей в командировки или получившие 

кратковременные отпуска, по требованию или при-

казу не являлись к месту прохождения службы. 

Следует заметить, что такие уклонения от службы, 

встречались довольно часто. Об этом может свиде-

тельствовать неоднократные наставления и указа-

ния, издаваемые соответствующими органами гос-

ударственного и военного управления, говорящие о 

том, чтобы офицеры незамедлительно прибывали к 

месту службы по первому требованию. Если кто-то 

из них оправдывал свое уклонение от службы бо-

лезнью, то таким предписывалось пройти медицин-

ское освидетельствование специальной комис-

сией[27,с.6]. Правительством обращалось строгое 

внимание на обстоятельства увольнения в отставку. 

В случае, если в отставку увольнялся офицер, могу-

щий еще дальше продолжать службу, должностное 

лицо, предоставившее возможность офицеру уйти 

со службы, могло было лишиться своих чинов и 

быть разжалованным в рядовые[24,с.476]. Только в 

соответствии с манифестом Петр III «О даровании 

вольности и свободы всему российскому дворян-

ству» [24,с.912-915] изданному 18 февраля 1762 г., 

дворянам было предоставлено право служить или 

не служить и выходить в отставку в любое время, 

за исключением военного, и за три месяца до 

начала похода или совершения марша армии к ме-

стам боевых действий. Этим же манифестом было 

отменено обязательство родителей-дворян, пред-

ставлять своих детей на службу. При производстве 

в очередные воинские звания (чины), в царствова-

ние Елизаветы Петровны строго соблюдался прин-

цип старшинства по службе. Если кто-то был недо-

стоин производства в следующий чин, то обяза-

тельно указывались причины или обстоятельства, 

по которым офицерам отказывалось в присвоении 

очередного воинского звания[21,с.585]. Производ-

ство в следующий чин за особые заслуги, произво-

дилось лишь после личного доклада импера-

трице[21,с.909].  

По состоянию на 1743 г. в состав русской ар-

мии, кроме гвардейских полков, входило 46 пехот-

ных полков, 29 драгунских, 3 кирасирских и 3 гу-

сарских[21,с.929].  

Общая численность русской армии в середине 

XVIII в. представлена в таблице 1, составленной ав-

тором по данным Военно-статистического сбор-

ника[16].  

Таблица 1 

Состав и численность русской армии в середине XVIII в.[16,c.40] 
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Принято считать, что в постпетровский пе-

риод, развитие военного искусства, в т.ч. артилле-

рийского и инженерного, до начала второй поло-

вины XVIII в. двигалось медленно, отставая во мно-

гих вопросах от западноевропейского.  

Артиллерия, как вид оружия и род войск, в 

своем развитии нуждалась не только в совершен-

ствовании практических основ ее применения, но и 

в разработке новых организационно-штатных и 

научно-технических основ, в конструировании и 

изготовлении новых образцов артиллерийского, 

стрелкового и иного вооружения, а также боепри-

пасов и иного снаряжения к ним. Немаловажное 

значение для этого играло достаточное и своевре-

менное финансирование содержания артиллерии и 

инженерного корпуса.  

Для сведения, в таблице 2 приведены размеры 

денежных средств, выделяемых на содержание ар-

тиллерии согласно утвержденного в 1712 г. нового 

артиллерийского штата. 

Таблица 2 

Общие суммы на содержание артиллерии по вновь утвержденному в 1712 г. штату артилле-

рии[25,с.10] 

 

Наименование структурных 

подразделений 

Количество людей в этих под-

разделениях согласно штата 

Общая сумма их годового де-

нежного жалования  

Генеральный штаб 19 20622 р. 

Полковой штаб 2340 18491 р.20 к. 

1 бомбардирская рота 113 2710 р.60 к. 

6 канонирских рот 912 17553 р.60 к. 

Инженеры 25 2400 р. 

1 минерная рота 75 1569 р. 60 к. 

1 понтонная рота 36 756 р. 

Петардиры 6 648 р. 

Итого 4526 64750 р.40 к. 

На припасы и покупку лошадей 130228 р. 

Общая годовая сумма расходов на артиллерию 194978 р. 40 к. 

 

Заметим, что в таблице 2 итоговые суммы 

требуют уточнения. Итоговая сумма, выделяемая 

на годовое жалование (64750 р.40 к.) указана без 

учета размера годового жалования артиллерийских 

служителей (приказные, различного рода мастеро-

вые, воротники и т.д. – В.Б.), которая, соответ-

ственно, составила еще 13475 р. 61 к. В общую го-

довую сумму расходов на артиллерию не включены 

еще 1017 р. 56 к. выделяемых на посыльных в при-

казы и на прогоны (проездные – В.Б.).  

Таким образом, годовая сумма, выделяемая 

на содержание артиллерии, начиная с 1712 г. 

была определена в 209471 р., 57 к. (у Н.Е.Брандер-

бурга – 209927 р.97 к. [15,с.286]; у П.Н. Милюкова 

– 209786 р. [19,с.374], у Д.П.Журавского – 194978 

р. [17,с.7]) из которых примерно 37% расходов со-

ставляли денежное жалование военнослужащим 

артиллерийских и инженерных подразделений и 

различного рода и предназначения, гражданским 

служащим и мастеровым, а 63% от этой суммы, 

предназначалось на закупку вооружения, амуниции 

и других артиллерийских припасов для артиллерии. 

 В мае 1724 года, по именному указу Петра Ве-

ликого было определено, чтобы начина с этого года 

в артиллерийское ведомство, которое помимо всего 

прочего отвечало за постройку и ремонт крепостей, 

цейхгаузов, магазинов ежегодно отпускать по 

300000 рублей, а на содержание инженерного кор-

пуса из этой суммы выделялось примерно 55190 

р. [7,л.47].  

Другой исследованный нами архивный ис-

точник, носящий название «Экстракт о крепостях 

и инженерном корпусе и денежной сумме на содер-

жание инженерного корпуса с крепостями отпус-

кать положено в каждый год» [12,л.19об.], показы-

вает, что «…по конфирмованному (утвержденному 

– В.Б.) в 1725 г. штату» [11,л.3], на жалование гене-

ралитету и прочим служащим, на расходы инже-

нерного корпуса выделялось 55189 р. 87 к., которые 

распределялась по статьям, представленным в таб-

лице 3.  
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Таблица 3 

Постатейные расходы на содержание инженерного корпуса согласно утвержденного в 1725 г. 

штата[17,с.50]  

 

Названия чинов Число чинов Сумма на содержание, 

руб. 

Инженерный генералитет 3 6501 

Состоящие при нем чины 9 1164 

На канцелярские расходы - 350 

Денщиков - 342 

Штаб инженерного полка 18 6106 

8 инженерных рот 308 25120 

Минерная рота 193 5994 

На ремонт лошадей и амуниции - 312 

При крепостях разных нижних чинов 212 5172 

Инженерная школа 66 2407 

На инструменты - 144 

Контора инженерного правления  19 1576 

Итого  828 55189 

 

В этом источнике подтверждено положение о 

том, что «По указу Правительствующего Сената 

1730 г. 23 марта на содержание крепостей, одной 

починкой по анштальту (штату – В.Б.) 1725 г. по-

ложено по 70000 р. А за исключением из того ниже 

писанной определенной на исправление всех кре-

постей 70000 суммой положенной по означенному 

1725 года анштальту, на Санкт-Петербургскую и 

Шлиссельбургскую крепости особой суммы 4660 р. 

13 и ¼ к., отпускается 65339 р. 87 к.» [12,л.19об.].  

Обратим внимание на то, что общая годо-

вая сумма, выделяемая на содержание инженер-

ного корпуса до 1732 г., составляла порядка 

120529 р.74 к. (55189 р.,87к.+ 65339 р.87 к. - В.Б.) 

Начиная с 1732 г. в размерах годовой суммы, 

выделяемой из государственной казны на содержа-

ние инженерного корпуса, а также на строительство 

новых и ремонт существующих крепостей произо-

шли изменения. По именному указу императрицы 

Анны Иоанновны из Сената, состоявшимся в 1732 

г. на постройку и ремонт Санкт-Петербургской и 

Шлиссельбургской крепости было выделено еще 

66666 р. 67 к. [12,л.19об.]. 

Таким образом, общая сумма годовых расхо-

дов инженерного ведомства вплоть до 1757 г. со-

ставила примерно 187196 р. 41 к., а артиллерий-

ского корпуса - 231297 р.32 к. 

Однако, следует заметить, что в полном объ-

еме финансовые средства, предназначенные для со-

держания инженерного корпуса, государством, 

практически никогда в полном объеме не выделя-

лись. Например, согласно «Ведомости, учиненной 

в конторе артиллерийской и фортификационной 

после указа Канцелярии Главной артиллерии и 

фортификации (КГАиФ) сколько какого именно на 

которых правительствах по ныне имеется инженер-

ного долгу и по ассигнации оттуда сколько с про-

шлого 1744 года в недосылке денег и зачем оных до 

ныне не заплачено…»[6,л.155-166] следовало при-

нять с 1742 по 1759 гг. примерно 90028 р. 64 к., из 

которых 73396 р. 40 к. недополучено[6,л.165об.-

166]. 

В 1757 г. в структуре инженерного ведомства 

произошли серьезные изменения - был утвержден 

штат первого инженерного полка, согласно кото-

рому на его содержание в год отводилось 49212 р. 

74 к. [8,л.349-364об.].  

В итоге, общая годовая сумма, выделяемая 

на инженерный корпус увеличилась до 236409 р. 

15 к. [12,л.19об.]. 

Такая сумма на содержание инженерного кор-

пуса отпускалась вплоть до 1763 г., когда вместо 

сумм, положенных по штату 1728 г. на инженерный 

корпус и по штату 1757 г. на инженерный полк, сле-

довало отпускать из государственной казны «...на 

жалование, мундир, ружье и провиант» 95624 р. 96 

к. [12,л.19об.]. К этой сумме добавлялись расходы, 

предназначенные на содержание крепостей, опре-

деленные вышеозначенными указами 1730 и 1732 

гг., составившие 132006 р. 54 к. (65339 р. 87 к. + 

66666 р. 67 к.), что в итоге составило общую 

сумму расходов на инженерный корпус в 227631 

р. 50 к.( 95624 р. 96 к. + 132006 р. 54 к.) [12,л.19об.]. 

18 ноября 1763 г. состоялся именной указ им-

ператрицы Екатерины II, согласно которому, начи-

ная с 1764 г., на содержание как артиллерий-

ского, так и инженерного корпусов была опреде-

лена общая сумма в 600000 р.  
Помимо хронического недофинансирования, 

на положение дел в артиллерии и в инженерном 

деле в конце 40-х гг.- начале 50-х гг. XVIII в. непо-

средственное негативное влияние оказывали не 

только неудовлетворительное финансирование ар-

тиллерийского и инженерного управлений со сто-

роны Военной коллегии, но и отсутствие с 1748 

по 1756 гг. начальника артиллерийского и инже-

нерного корпусов, т.е. генерал-фельдцейхмей-

стера.  

Это привело к тому, что полковая артиллерия 

не имела единой организации. В одних полках было 

по 2, а в других по 4 орудия. По вопросам доволь-

ствия, снабжения и боевой подготовки полковая ар-

тиллерия подчинялась Канцелярии главной артил-
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лерии и фортификации, а по вопросам боевого при-

менения – командиру полка. Офицеров при полко-

вой артиллерии не было. Командиры полков не 

несли ответственности за свою полковую артилле-

рию. Численность полевой и осадной артиллерии 

была сокращена. Особенно большой некомплект 

был и осадной артиллерии и фурштате[18,с.210]. 

Между тем, обострение внешнеполитиче-

ской обстановки в Европе требовало срочного пе-

ресмотра артиллерийских и инженерных шта-

тов с целью подготовки артиллерии к возмож-

ной войне. Исходя из этих соображений, Сенат и 

Военная коллегии в 1754 г. потребовали ускорен-

ного составления новых штатов. Вопросы пере-

устройства артиллерии находились в компетенции 

Воинской комиссии, созданной в 1754 г., в которой 

представителем от Канцелярии главной артиллерии 

и фортификации по артиллерии был подполковник 

К. Б. Бороздин[13,л.321], а по инженерному кор-

пусу полевого полка подполковник Епанчи-

нов[12,л.13об.]. 

Дальнейшая история с разработкой и утвер-

ждением новых артиллерийских и инженерных 

штатов выглядит следующим образом.  

Проекты штатов 1744-1746 гг., неоднократно 

подвергавшиеся пересмотру и разного рода уточне-

ниям, 24 февраля 1754 г. были на рассмотрение в 

ГВК. 28 апреля 1755 г. в указе, присланном в 

КГАиФ из ГВК было сказано, что «…хоть те штаты 

в ту коллегию внесены, только за случившимся пе-

реезде коллегии из Москвы в СПб. и за другими са-

монужнейшими делами еще не рассмотрены» 

[12,л.13].  

25 февраля 1755 г. по указу ПС, члены комис-

сии по рассмотрению новых артиллерийских и ин-

женерных штатов, учрежденной при Правитель-

ствующем Сенате были соединены с комиссией, ор-

ганизованной по тому же вопросу при ГВК. 

Комиссии предписывалось рассмотреть все во-

просы, касающиеся коллегии комиссарского прав-

ления артиллерийской канцелярии, т.е. вопросы 

снабжения и обеспечения, артиллерийских штатов 

и прочие проблемы, имеющие отношение к органи-

зационному устройству артиллерии и фортифика-

ции (инженерного корпуса - В.Б.) [12,л.13об.]. 

В 1756 г., именным указом императрицы 

Елизаветы Петровны, генерал-фельдцейхмей-

стером был назначен граф П.И.Шувалов[2,л.16], 

приступивший к активной работе по реформи-

рованию артиллерии и инженерного корпуса.  

Результатом совместных усилий вышеуказан-

ной комиссии и нового генерал-фельдцейхмейстера 

явилось принятие в январе 1757 г. полных и по-

дробных штатных положений и других докумен-

тов, касающихся всех частей артиллерии и инже-

нерного корпуса, например, таких как: «Рассужде-

ние о полковой артиллерии» [8,л.60-73об.], «Регул 

о содержании в армейских пехотных полках полко-

вой артиллерии» [8,л.74-90], «Штат полевой артил-

лерии» [8,л.134об.], «Штат артиллерийских поле-

вых полков которые именуются артиллерийский 

полевой 1-й полк, а второй артиллерийский поле-

вой 2-й полк, сколько в каждом полку каких чинов 

порознь содержать и им на жалование и прочее 

имеет быть» [8,л.272-274об.], «Формуляр о понтон-

ных должностях» [8,л.337-348об.], «Штат инженер-

ного полка и обоснование его утверждения, а также 

список его оснащения и сроков службы тех или 

иных вещей» [8,л.349-364об.]. 

Для примера, приведем расходы финансовых 

средств, затрачиваемых государством на содержа-

ние артиллерийских школ, расположенных в 

Москве и Санкт-Петербурге, по состоянию на 1756 

г.(см. таблицу 4).  

Таблица 4 

Расходы государственной казны на содержание артиллерийских школ в 1756 г. [4,л.529-529об.] 

 

При артиллерийской школе В Санкт-Петербурге В Москве 

Число Жалование 

в год 

число Жалование 

в год 

одному всем одному всем 

Лабораторных и чертежных 

Санкт-Петербурге и в Москве под 

ведением обер-фейерверкера и 

фейерверкера 

      

Учеников 1-й статьи 10 24 240 10 18 180 

2-й 10 18 180 10 15 150 

3-й 10 12 120 10 12 120 

Школьный сторож и истопник 1  12 р. 1  8 р. 

Для обучения тех учеников чи-

стого ручного рисования и снятия 

артиллерийских чертежей и между 

тем для исправления прочих ар-

тиллерийских рисовальных дел 

мастера штык-юнкерского ранга  

1  180 1  120 
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Продолжение таблицы №4 

В арифметической, словесной и письменной 

Учитель арифметики и геометрии, 

тригонометрии штык-юнкерского 

ранга 

1 60     

Учитель словесной и письменной 

науке 

1 36     

Учеников 

 

60 Тем школьникам жалования денежного не давать, а со-

держать их пищей и мундиром на казенной сумме до 

настоящего их обучения в школе 

 

Кратко коснемся вопросов обеспечения ма-

териальной частью, снаряжением и другими ви-

дами довольствия артиллерии и инженерных 

войск, определенного новыми штатами, утвер-

жденными в начале Семилетней войны.  

Так, например, новым штатом полевой артил-

лерии, утвержденным 11 января 1757 г., предусмат-

ривалось содержать в ней слeдующее число орудий 

с определением их веса и цены(см. таблицу 5) 

[25,с.296]. 

Таблица 5 

Число орудий с определением их веса и цены, полагавшихся содержать в полевой артиллерии в 

соответствии со штатом 1757 г. 

 

Название артиллерийских орудий и ка-

либр 

Число орудий Вес одного орудия Цена одного ору-

дия 

П
у

ш
к
и

 

м
ед

н
ы

е
 12-фунтовые 8 112 336 р. 

8-фунтовые 16 56 168 р. 

6-фунтовые 16 44 132 р. 

3-фунтовые 24 15,5 46 р. 50 к. 

Мортиры медные 2-пудовые 4 41 123 р. 

Гаубицы медные 1-пудовые 12 75 225 р. 

Гаубицы медные ½ -пудовые 12 37,5 112 

При 3-фунтовых пушках медных морти-

рок 6-фунтовых 

48 30 фунт. 2 р. 25 к. 

Итого 140 5 618 16842 р. 

 

Из таблицы 5 видно, что штат полевой артил-

лерии предусматривал содержание в ней 140 пу-

шек, мортир в гаубиц, и при них 48 маленьких мор-

тирок. Финансовые средства, полагавшиеся на го-

довое содержание полевой артиллерии, 

предусматривалось выделять из артиллерийских 

сумм, выделяемых на содержание всей артиллерии. 

В частности, на год, для содержания и обслужива-

ния полевой артиллерии выделялось 61585 р., из ко-

торых[17,с.47]: на ремонт принадлежностей к ору-

диям, на порох, снаряды, инструменты, мастерские 

- 5200 р.; на фураж, ремонт, упряжку и прочее на 

3686 лошадей – 27726 р.; на содержание артилле-

рийского фурштата в 1695 человек - 28659 р. 

Помимо полевой, в составе артиллерии со-

стояла еще полковая артиллерия и секретные 

гаубицы.  

При всех пехотных и драгунских полках 
находилось в то время 456 орудий, содержание ко-

торых распределялось между артиллерийским ве-

домством и полками. Содержание орудий полковой 

артиллерии со станками и принадлежностями, сна-

ряды и порох, полное содержание людей и лошадей 

при орудиях, составляло примерно в год 25114 р.  

Артиллерийская прислуга при полевых и 

полковых орудиях, составляла два артиллерийских 

полка, по 10 рот каждый, из которых две роты были 

бомбардирскими, а восемь – канонир-

скими[3,л.437]. Один из полков назывался первым 

артиллерийским, другой, соответственно вто-

рым артиллерийским. Предусматривалось в каж-

дом полку «…быть по одному полковнику и од-

ному подполковнику и в каждом же по 2 премьер-

майора. А обер-офицеров и унтер офицеров против 

нынешнего по штату положения с прибавкой на 20 

рот» [3,л.437об.]. Общее количество личного со-

става в двух полках составляло 3089 человек, из ко-

торых 2728 нижних чинов (в одном полку нижних 

чинов 1364 человек – В.Б.) [3,л.441об.]. Полное го-

довое содержание двух полков обходилось в 98846 

р. 

Заметим, что в других изученных нами ар-

хивных источниках, мы встречали несколько 

другие данные об общей численности личного со-

става одного артиллерийского полка и численности 

различных категорий воинских и других чинов и 

служащих, полагавшихся по штату. Так, например, 

общая численность 1-го артиллерийского полка в 

1759 г. уже составляла 1578 человек, среди которых 

числилось 5 штаб-офицерских чинов, 62 обер-офи-

церских, 76 унтер-офицерских и 1440 нижних чи-

нов из которых 96 были денщиками[5,л.712об.].  

17 апреля 1763 г. были утверждены новые 

штаты артиллерийского и инженерного корпу-
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сов[25,с.21-29]. Было сформировано 5 артиллерий-

ских полков, из которых один был бомбардирским, 

два – канонирскими и два – фузелерными. Бомбар-

дирский полк имел на вооружении гаубицы и чис-

ленность его личного состава осталась прежней. А 

у других четырех полков, был утвержден новый 

штат, согласно которому общая численность лич-

ного состава в четырех полках составляла 9300 че-

ловек, на содержание которых ежегодно отпуска-

лось 249252 р. 30 к. (без учета суммы выделяемой 

на содержание бомбардирского полка – В.Б.) по 

следующим статьям[25,с.29]: на оклады денежного 

жалования – 138208 р.; на рационы – 11132 р.; на 

провиант – 30950 р. 08 к.; на соль – 2264 р. 64 к. ; на 

мясо – 6425 р. 28 к.; на полковую и служительскую 

амуницию – 6542 р. 18 к.; на канцелярские расходы 

– 240 р.; на мастерские инструменты и припасы - 78 

р.; на полковые и служебные повозки с извозчи-

чьим жалованием и содержанием лошадей – 7848 р. 

24 к.; на артиллерийскую и ружейную экзерцицию, 

кроме пороха – 3194 р. 88 к.  

Согласно штата 1763 г., в бомбардирском 

полку численность личного состава составляла 

2295 человек, в каждом канонирском - 2329 человек 

и в каждом фузилерном по 2330 человек, что в об-

щем составило 11613 человек[14,л.21-47].  

Если учесть личный состав подразделений гар-

низонной артиллерии, фурштатских команд и арсе-

налов, а также главного органа управления артил-

лерией и инженерными подразделениями - Канце-

лярии главной артиллерии и фортификации 

(КГАиФ), то общее количество личного состава 

только в артиллерии составляло порядка 25598 че-

ловек. Офицерский артиллерийский корпус имел в 

своем составе 328 офицеров[9,л.281-288]: 6 полков-

ников, 8 подполковников, 18 майоров, 62 капитана, 

58 поручиков, 120 подпоручиков и 81 штык-юнкер. 

Если учесть, что только для пяти артиллерийских 

полков, не считая команд гарнизонной артиллерии 

и арсеналов, необходимо было 335 офицеров, то 

легко себе представить, какой огромный неком-

плект в офицерском составе был в артиллерии. 

В состав артиллерийского и инженерного 

генералитета входили: генерал-фельдцейхмей-

стер, два генерал-лейтенанта, 5 генерал-майоров, 

обер-кригс-комиссар, обер-квартирмейстер, гене-

рал-аудитор. При них состояло еще 31 человек на 

различных должностях. Всего вместе на содержа-

ние артиллерийского и инженерного генералитета с 

их штабами, в год выделялось примерно 30616 р., 

из которых на жалование и рационы – 28814 р., на 

канцелярские расходы – 1374 р., на провиант, соль 

и мясо – 402 р., на вещевое обеспечение и обувь – 

26 р.  

В 1765 г. гарнизонная артиллерия и команды 

получили новое организационное устройство, в 

соответствии с которым гарнизонная артиллерия 

была разделена на 5 департаментов (Финляндский, 

Лифляндский, Киевский, астраханский и сибирский 

округа – В.Б.) с четким определением количества 

должностей и чинов в каждой из 64-х крепо-

стей[25,с.92-95].  

12 февраля 1782 г. Екатерина II отдала распо-

ряжение формально исполняющему обязанности 

генерал-фельдцейхмейстера генерал-поручику 

И.И.Меллеру (начиная с 1781 г., в следствие тяже-

лой болезни Г.Г.Орлов практически не принимал 

участия в управлении артиллерийским и инженер-

ным корпусами - В.Б.), чтобы тот совместно с гене-

рал-инженером Боуром подготовил и представил 

ей ведомости «…о суммах должных артиллерий-

скому и инженрному корпусу… сколько из того на 

что употреблено, сколько подлежит к возвраще-

нию, могут ли оные возвращены быть и в какие 

сроки или же какие именно встречаются в том труд-

ности» [10,л.14].  

Согласно доклада И.И.Меллера «…На содер-

жание пяти артиллерийских полков, генералитета, 

канцелярии с конторой, кадетского корпуса, фур-

штата, арсеналов, остзейских и российских гарни-

зонов, понтонной роты, осадной и полевой артил-

лерии, на довольствие войск порохом, свинцом и 

артиллерию снарядами, на содержание пороховых 

и селитерных заводов со служителями и на лабора-

торию и иллюминации необходимо в год 860000 р. 

Да на инженерный корпус и содержание крепо-

стей до 228000 р. А всего 1088000 р.» [10,л.15]. 

В таблице 6 представлены данные о размерах 

денежных средств, которые были заимствованы из 

инженерной суммы и употреблялись на содержание 

артиллерии в период с 1768 по 1780 гг. [26,л.70].  

 

Таблица 6 

Ведомость о забранной сумме из инженерной в артиллерийскую 

 

Год Взято из инженерной суммы в 

артиллерийскую, руб. 

В то число возвращено, руб. 

1768 88530 30000 

1769 101989 73989 

1770 30000 66530 

1771 - 16500 

1772 35386 - 

1773 106294 46180 

1774 45000 20500 

1775 51435 42596 

1776 21000 31105 

1777 224648 173379 
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Продолжение таблицы №6 

Год Взято из инженерной суммы в 

артиллерийскую, руб. 

В то число возвращено, руб. 

1778 175638 187139 

1779 20000 25422 

1780 222207 82149 

1781 242816 228974 

1782 46401 20100 

Итого во все года 1411344 1044563 

 

На основании вышеизложенного можно 

утверждать, что хроническое недофинансирова-

ние содержания артиллерии и инженерного кор-

пуса, существенно усложняло процесс всесторон-

него обеспечения функционирования артиллерий-

ского и инженерного корпусов, что, в свою очередь, 

затрудняло не только какое либо перспективное 

планирование и исполнение мероприятий повсе-

дневной жизнедеятельности в артиллерийском и 

инженерном корпусах, но и вызывало затруднения 

с исполнением уже поступивших распоряжений и 

приказов.  

Более того, с определенной уверенностью 

можно полагать, что в промежутки времени начи-

ная с 1725 по 1750 год на артиллерию, мало обра-

щалось внимания, потому, что в течении этих 25 

лет не было ничего существенного сделано для ее 

развития в плане совершенствования материальной 

части, организационно-штатного устройства, улуч-

шения материально-технического снабжения.  

Наше утверждение можно подтвердить 

Сенатским указом от 28 мая 1745 г. «Об уком-

плектовании армейских, драгунских и пехотных 

полков двойным комплектом артилле-

рии»[22,c.388-390] в котором говориться, что поло-

женного числа пушек при многих полках не было, 

что в других полках лошади, упряжка и прочие при-

надлежности на одну пушку, содержались из артил-

лерийских сумм, а на другую от полка из-за недо-

статка этих сумм, что хотя на артиллерию ежегодно 

следовало выделять согласно штатам до 300000 р., 

но артиллерия и инженерный корпус в таких 

суммах никогда не финансировался, а те суммы, 

которые и выделялись, никогда в полном объеме 

до артиллерии не доходили.  

Вышеизложенное также можно подтвердить и 

тем фактом, что в период с 1744 г. по 1758 гг. в ар-

тиллерию на её содержание, не дошло из разных 

мест примерно 108000 р. Эта сумма нами получена 

по результатам изучения содержания архивного ис-

точника носящего название «Ведомость, какое 

число от прошлого 1744 года главным комиссариа-

том в окладную сумму на арт. расходы денежной 

казны в ассигновании имело и по особливым ука-

зам на исправление новой вентованной артиллерии 

и на прочие приемом из здешних правительств 

определено в то число, сколько в артиллерию при-

нято и за тем кокой суммы откуда недо-

нято…»[6,л.141-152]. Например, Тверская провин-

циальная канцелярия на первую половину 1744 г. 

из полагавшихся к отсылке в КГАиФ 17000 р. не 

дослала 11954 р. 57 к. [6,л.143], а Пермская провин-

циальная канцелярия за этот же период из полагав-

шихся 35547 р. 30 к. не прислала 22050 р. 26 к. 

[6,л.144об.]. 

В заключение еще раз хотим обратить вни-

мание исследователей и ученых на то, что, нахо-

дящуюся в письменных и в архивных источниках 

различного рода информацию и статистические 

данные, использующуюся для обозначения каких 

либо количественных характеристик военной орга-

низации российского государства в XVIII в. нельзя 

слепо и механически дублировать в своих работах 

и исследованиях, тем более, без указания ссылок на 

источники, откуда эти данные почерпнуты. Как 

правило, к такой информации нужно относится 

настороженно и вдумчиво, чтобы не вводить в за-

блуждение последующих исследователей и не со-

здавать большей путаницы в подобного рода дан-

ных.  
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ABSTRACT 
The article is devoted to the study of the history of the emergence of non-state institutions and the formation 

and development of state regulation of their activities. It discusses the periodicization of the development of state 

regulation of activity of non-state institutions (licensing, рermit system) offered by domestic researchers. The 

study of the history of the emergence of non-state institutions and the initiation of state regulation of their activity 

on Ukrainian lands from the time of ancient Rus to independence of Ukraine was conducted and on its basis, 

author's periodization of state regulation of activities of non-state institutions was proposed. 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена дослідженню історії виникнення недержавних інституцій та становлення і ро-

звитку державного регулювання їх діяльності. У ній розглянуто запропоновані вітчизняними дослідни-

ками етапи розвитку державного регулювання діяльності недержавних інституцій (ліцензування, дозвіль-

ної системи). Проведено дослідження історії зародження недержавних інституцій та започаткування дер-

жавного регулювання їх діяльності на українських землях з часів Давньої Русі до здобуття Україною 

незалежності й на його підставі запропоновано авторську періодизацію державного регулювання діяль-

ності недержавних інституцій. 
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development of state regulation. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

проблема поєднання державних, громадських та 

бізнесових інтересів і реформування системи дер-

жавного регулювання діяльності недержавних ін-

ституцій, особливо у сфері національної безпеки, 

надзвичайно актуальна для України. Особливо зва-

жаючи на те, що за Стратегією сталого розвитку 

“Україна ‒ 2020” для впровадження в Україні євро-

пейських стандартів життя та виходу України на 

провідні позиції у світі одним з ключових визна-

чено вектор безпеки: забезпечення гарантій безпеки 

держави, бізнесу та громадян, захищеності інве-

стицій і приватної власності [36]. Їх забезпечення 

виражається через державне регулювання діяль-

ності недержавних інституцій у сфері національної 

безпеки, яке здійснюється за допомогою певних за-

ходів та засобів (ліцензування, реєстрація, дозвіл, 

сертифікація, стандартизація, конкурс, іспит, 

експертиза, узгодження та затвердження, атестація, 

акредитація, оцінка, допуск тощо). Для розуміння 

доцільності існування такого державного регулю-

вання необхідно дослідити історію його станов-

лення та розвитку. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження історії становлення та розвитку дер-

жавного регулювання діяльності (у тому числі 

ліцензування, надання дозвільних послуг, держав-

ної реєстрації) недержавних інституцій (комерцій-

них та некомерційних) знайшли певне відобра-
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ження у працях вітчизняних та зарубіжних нау-

ковців, серед яких О. Кашперський [12], Н. Суба-

нова [40], М. Шевченко [43], А. Туманова [44], О. 

Харитонов [49], Л. Шестак [51], Л. Кормич, Д. Ше-

лест, С. Бабій [15] та інші. 

Так, Л. Шестак досліджуючи історію запро-

вадження ліцензування [51, c. 34‒38] зазначає, що 

після скасування у 1861 р. кріпацтва у Російській 

імперії бурхливий розвиток економіки зумовив по-

требу у врегулюванні захисту інтересів держави і 

суспільства, внаслідок чого вже на той час окремі 

види діяльності підлягали обмеженню і могли 

здійснюватися лише окремими особами та за умови 

дотримання визначених державою вимог [51, с. 35].  

О. Кашперський здійснюючи історико-право-

вий огляд ліцензування [12, с. 11‒26] в рамках до-

слідження адміністративно-правового статусу 

суб’єктів ліцензування господарської діяльності в 

Україні виділяє три етапи розвитку ліцензування як 

правового інституту регулювання суспільних відно-

син, які у нього історично збігаються з певними 

періодами розвитку держави:  

перший етап (початок ХХ ст. – 1920 р.);  

другий етап (період НЕПу, 1921–1929 роки);  

третій етап (“класичний” радянський період, 

1930 – 1990 роки);  

четвертий етап (українська сучасність, 1991 ‒ 

2010 роки), у якому він виокремлює: 1991–1997 

роки; 1997–2000 роки; 2000–2010 роки [12, с. 166]. 

О. Харитонов, досліджуючи дозвільну систему 

в Україні, розглядає її як один з видів державного 

управління і на підставі аналізу нормативних актів 

минулого [49, с. 45‒62] виділяє декілька періодів її 

розвитку:  

виникнення і становлення основ дозвільної си-

стеми (XVI – XVII ст.); 

закріплення основних задач і принципів дозвіль-

ної системи (XVIII – XIX ст.); 

радянський (1917 – 1991 рр.), на якому довільна 

система розглядається як інститут, що встановлює по-

рядок обігу строго визначених предметів і речовин 

(тобто превалює вузько-нормативне її розуміння); 

сучасний (1991 ‒ 2003 рр.), який можна пов’язати 

зі змінами в економічній системі суспільства, а також 

в методах державного управління, переходом до рин-

кових відносин. 

Виділення невирішених раніше частин за-

гальної проблеми. Як свідчить аналіз наукових 

праць історію державного регулювання діяльності 

недержавних інституцій досліджували досить 

фрагментарно (окремо в рамках дослідження ліцен-

зування та дозвільної діяльності). При цьому до-

слідниками не приділено уваги історії виникнення 

самих недержавних інституцій в Україні та країнах, 

до складу яких у різний час входила та чи інша ча-

стина українських земель. 

Метою статті є дослідження історії виник-

нення недержавних інституцій і становлення та ро-

звитку державного регулювання їх діяльності на те-

риторії українських земель починаючи з часів Дав-

ньої Русі до здобуття Україною незалежності на 

підставі праць вітчизняних та зарубіжних нау-

ковців з історії, політології, права, економіки, дер-

жавного управління, а також історичних першод-

жерел та нормативно-правових актів, які регламен-

тували їх створення та діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Одним з пер-

ших джерел, яке містить свідчення про існування 

державного регулювання діяльності за часів 

Київської Русі є Руська правда (пам’ятка давньо-

руського права, яка є офіційним актом ХІ ст.), що 

містить норму про заборону їзди на чужому коні 

без дозволу власника: “12. Аще кто поедеть на чю-

жем коне, не прошав ег(о), то по(ло)жити 3 гривне” 

[33, с. 47]. 

Існування недержавних інституцій за часів 

Давньої Русі в історичних джерелах відстежити до-

сить складно. Як зазначає Б. Рибаков [37, с. 179], 

існують лише не прямі свідчення про те, що 

ремісники об’єднувались у корпорації, аналогічні 

західноєвропейським цехам. Водночас, М. 

Тіхоміров, аналізуючи статут Ярослава про мости, 

який датується ХІІІ ст., вважає згадані у ньому 

сотні організаціями, пов’язаними з торгівлею або 

ремеслом. Зазначені сотні очолювали старости. Їх 

функції, на думку дослідника, дуже близькі до 

функцій старшин цехів: контроль якості виробів, 

таврування готової продукції, контроль прийому 

нових майстрів, участь у суді рядовичів, розподіл 

тягла [42].  

Найдавнішим купецьким об’єднанням Давньої 

Русі вважається Іванське сто, яке виникло при 

церкві Івана Предтечі на Опоках у Новгороді. Істо-

рики вважають, що його статут був даний князем 

Всеволодом Мстиславовичем близько 1135 р. Очо-

лювали об’єднання старости. За характером воно 

було замкненою купецької корпорацією, вступ до 

якої був платним [42].  

Крім того, в Іпатіївському літописі у записі за 

1159 р. йдеться про діяльність “братьщини” у По-

лоцьку, на зібрання якої був запрошений князь Ро-

стислав Глібович [11, с. 495]. 

Варто зазначити, що у Київській Русі вико-

нання деяких робіт вимагали значної кількості лю-

дей, що призвело до виникнення артілей та під-

рядів, в яких існував розподіл праці, зокрема так бу-

дувались церкви і працювали солевари [53, с. 304‒

305]. 

Отже, на нашу думку, виникнення недержав-

них інституцій та запровадження державного регу-

лювання діяльності (документально підтверджене) 

за часів Давньої Русі можна віднести до ХІ‒ХІІ ст. 

За часів Великого князівства Литовського, до 

складу якого входила значна частина українських 

земель, перші цехи з’явились у XIV ст. з появою у 

деяких містах магдебургського права (значна ча-

стина норм якого регулювала торгівлю і ремесла, 

діяльність цехів та гільдій купців, відносини влас-

ності та оподаткування). Вони були ремісничими 

корпораціями, що об’єднували майстрів однієї чи 

декількох схожих професій. Їм передували брат-

ства, які не мали писемних статутів [50, с. 731]. Це-

хові статути, в яких було закріплено всі привілеї, 

права і вольності, в державних містах і містечках 

затверджувались великим князем, а приватних ‒ 
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феодалами, що були їх власниками. Цех мав чітку 

ієрархічну будову, представлену соціально-віко-

вими категоріями: старші брати (старші майстри), 

брати (майстри), товариші (підмайстри), хлопці 

(учні). Його очолював цехмістер (староста), що 

обирався строком на один рік. Кожному визнача-

лися конкретні права, обов'язки та юридичний ста-

тус. Об’єднані в цех ремісники знаходились під 

юрисдикцією магістрату або феодалів і були зо-

бов’язані нести військову та інші повинності на ко-

ристь держави та власника міста. Для розгляду 

скарг та спорів між членами одного цеху склика-

лись збори, що мали функції цехового суду, 

рішення на яких виносились цехмістрами, іноді 

спільно зі старшими майстрами. Апеляції на 

рішення цехового суду подавались до магістрату 

[50, с. 731‒732].  

У ХVI ‒ на початку ХVIІ ст. на українських 

землях з’являються мануфактури. При цьому, у 

1538 і 1542 pp. шляхта Речі Посполитої, підтриму-

ючи нецехове ремесло, домоглася сеймових поста-

нов про заборону цехів. Король доручив старостам 

і воєводам не дозволяти їх створення. Проте, 

оскільки промисловість збільшувала прибутки 

власників міст, король і шляхта в своїх містах і 

містечках досить часто були ініціаторами ство-

рення цехів, надавали їм привілеї. Це обмежувало 

самостійність цехів та змушувало віддавали ча-

стину продукції та доходів [17, с. 402]. 

З середини ХVІ ст. на території Речі Посполи-

тої громадська активність українців виявляється че-

рез діяльність братств. На відміну від ремісничих 

цехових братств це були юридично оформлені пра-

вославною церквою релігійно-громадські ор-

ганізації, що виникли на базі традиційних па-

рафіяльних організацій опікунів (ктиторів) святинь 

[9, с. 369]. Широке розповсюдження братств відбу-

лося наприкінці 80-х рр. ХVІ ст., після того як 

Львівське братство у 1586 р. домоглося ставропігії 

(статус незалежності від місцевої єпархіальної 

влади) від антиохійського патріарха Йоакима IV 

[10, с. 33‒34; 19, с. 10]. Братства цього періоду но-

сили яскраво виражений характер національно-

релігійних громадських організацій українських 

православних міщан і відігравали значну роль у 

суспільно-політичному житті, боротьбі проти 

політики соціальних та релігійних утисків, яку про-

водила шляхетська Польща та католицька церква в 

Україні. Окрім цього, братства відкривали школи, 

друкарні, налагоджували взаємодопомогу серед 

своїх членів, для хворих та убогих влаштовували 

“шпиталі” (притулки), навколо них гуртувалися 

культурні сили [6, с. 223‒228; 10; 43, с. 35‒36]. 

Іноді процес створення недержавних інститу-

цій, зокрема їх молодіжних аналогів, проходив під 

патронажем керівництва навчальних закладів [43, с. 

36]. Статути братств містили порядок вступу, 

сплату вступних і щорічних (щомісячних) внесків 

та передбачали, що судити їх членів має виборна 

старшина братства і категорично забороняли звер-

татися до світських судів. Періодично скликались 

збори [19, с. 11‒12]. Деякі братства створювали са-

моврядні органи, протиставляючи їх органам дер-

жавної влади тодішньої Польщі [9, с. 369]. 

У Московській державі, до складу якої внаслі-

док підписання українсько-московської угоди 1654 

р. увійшла частина українських земель, у XVII ст. 

деякі повноваження з державного регулювання 

мали прикази, що були органами центрального га-

лузевого або територіального управління, поєдну-

вали адміністративні та судові функції. Зокрема, до 

компетенції “Приказа новой четверти” належали 

шинкарські збори та боротьба з незаконним прода-

жем вина та тютюну [39, с. 254, с. 441]. Це зафіксо-

вано в Указі о корчмах (розділ ХХV “Соборного 

уложения” 1649 р.), який присвячено державному 

регулюванню діяльності з виробництва та обігу 

вина та тютюну, у тому числі боротьбі з їх незакон-

ним виробництвом та торгівлею. Він містить норми 

щодо заборони продажу та зберігання тютюну (за 

порушення ‒ смертна кара) та відповідальності за 

незаконне виробництво та торгівлю алкоголем [39, 

с. 252‒257]. “Приказ большой казны” також мав по-

вноваження з державного регулювання, зокрема, 

керував вищими категоріями населення посадів ‒ 

гостями, гостинною і полотняною сотнями, і мав у 

підпорядкуванні Купецьку палату [2]. Для управ-

ління козацькою Україною у 1662 р. був створений 

Малоросійський приказ, до завдань якого, зокрема, 

належав контроль за діяльністю установ військо-

адміністративного управління Гетьманщиною та 

реалізацією заходів московського уряду на Лівобе-

режній Україні. 

До джерел, що містять норми з державного ре-

гулювання діяльності, можна віднести Новоторго-

вий статут від 22.04.1667 р., який регламентував 

зовнішню та внутрішню торгівлю, а також кон-

троль державою цієї діяльності в інтересах казни. 

Він також містив норми про систему зборів, що 

надавали перевагу московським купцям перед іно-

земними. 

Крім того, стаття 93 зазначеного статуту 

містила норму, яка зобов’язувала соцьких і десяць-

ких чорних слобід стежити за тим, щоб “хто ска-

жетца, каким ремеслом или торговым промыслом 

захочет кормитца и в тот бы чин записался и дал от 

себя на год (поручную запись)” [22, с. 131]. Це свід-

чить про те, що вже у той час ремісники та торговці 

були зобов’язані реєструватися (записуватися в 

чин). 

В “Жалованной грамоте жителям города Киева 

в подтверджение четырех ремесленных слобод” від 

18.01.1677 р. [7, с. 162] терміни “реміснича сотня” 

та “цех” використовуються як синоніми для позна-

чення ремісничих об’єднань, а сам документ свід-

чить про те, що на підтвердження їх існування нада-

валась згода монарха, яку засвідчувала жалувана 

грамота. 

Після Визвольної війни середини XVII ст. в 

Лівобережній Україні та Слобожанщині козацька і 

російська адміністрація активно втручалася в 

справи цехів: підтверджувала привілеї, давала 

дозвіл на відкриття нових, визначала їх права і ста-

тус ремісників. У Правобережній та Західній 

Україні діяльність цехів контролювалася з питань 
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прибутків на користь власників міст [17, с. 404‒

405]. 

У першій чверті XVIIІ ст. у Російській імперії 

недержавні інституції у вигляді приватних ману-

фактур створювалися за державним примусом. 

Водночас, слід зазначити, що держава максимально 

підтримувала їх створення. Так, для будівництва 

мануфактур безкоштовно виділялись земля, ліс, 

рудні родовища, надавались субсидії та позики, які, 

зазвичай, повертались постачанням до казни гото-

вої продукції; для забезпечення горних заводів си-

ровиною проголошена “горна свобода”, що дозво-

ляла вишукувати руди на будь-чиїх землях, а родо-

вища виділялось горнозаводчику безкоштовно [52, 

с. 509; 54, с. 131]. При цьому усі закони про дер-

жавні мануфактури автоматично поширювались на 

недержавні (посесійні), для яких держава встанов-

лювати обсяги виробництва, вартість продукції, 

зарплатню [18, с. 392]. Держава надавала їм дер-

жавні “наряди” (виробничі завдання), і вилучала 

мануфактуру, якщо її власник їх не виконував, в по-

дальшому залишаючи її собі або передаючи іншому 

“заводоутримувачу”. Тобто приватна власність на 

промислове підприємство не визнавалась, а 

підприємці економічно залежали від держави та 

державних замовлень [52, с. 518‒520]. Така 

політика щодо державного регулювання недержав-

них інституцій поширювалась і на українські землі.  

Так, на Гетьманщині Петро І вимагав ство-

рення вівчарних, кінських, шовкових і тютюнових 

заводів. Зокрема, великі казенні вівчарні типу 

ферм-фабрик створювались примусово, оскільки 

селян змушували віддати кожну третю вівцю до 

спільної кошари. Слід зазначити, що така мануфак-

тура зосереджувалась в руках казни та російських 

підприємців і струмувала українську старшину від 

заснування фабрик. Крім того, після виходу указу 

1714 р. про заповітні товари і вивіз дозволених то-

варів через російські портові міста, Київському гу-

бернатору разом з гетьманом доручено встановити 

спеціальні застави щоб українські купці дозволені 

товари вивозили лише до російських портів на 

Балтійському морі [16, с. 138‒155]. Це призводить 

до витіснення західноєвропейської промисловості і 

тривалого послаблення розвитку української про-

мисловості системою обмежень та казенних 

підприємств [27, с. 39].  

Проте, варто зазначити, що на території Геть-

манщини державне регулювання недержавних ін-

ституцій здійснювалось і гетьманською владою. 

Так, ордером гетьмана Д. Апостола від 02.05.1728 

на ім’я полтавського полковника й полкового пи-

саря дозволено було опішнянським мешканцям Ба-

лясному та Тимченку відкрити заводи з видобутку 

й переробки селітри в Старосанджарській і Ново-

санджарській сотнях Полтавського полку. Крім 

того, гетьман настояв, що і далі ці заводи перебу-

вали в постійній власності українців [16, с. 147]. 

З реформами Петра І пов’язують виникнення в 

Російській імперії бюрократичного порядку: скасу-

вання безпосереднього особистого управління гос-

ударя, управління за допомогою професійного чи-

новництва та ієрархічної драбини урядових ін-

станцій [41, с. 215]. Більшість центральних установ 

(і багато місцевих) були колегіальними. На зміну 

приказам прийшли колегії. Зокрема, Бегр-колегія 

займалася управлінням гірською промисловістю, а 

іншою промисловістю ‒ Мануфактур-колегія, 

зовнішньою торгівлею та торговим суднобудуван-

ням відала Коммерц-колегія, Головний магістрат 

наглядав за внутрішньою торгівлею та ремеслом 

[57, с. 20]. Для управління українськими землями 

було створено Малоросійську колегію (1722‒1727 

рр.). 

Цехи та гільдії європейського зразка у Російсь-

кій імперії були утворені штучно за рішенням 

Петра І. Регламент головного магістрату 1721 р. пе-

редбачав поділ населення міст на дві гільдії, а місь-

ких ремісників на цехи. 

На підставі іменного указу від 27.04.1722 р. “О 

цехахъ” [32, с. 664‒665] в містах введено цеховий 

устрій та регламентацію ремесел: у цехи записува-

лись усі бажаючі займатися будь-яким ремеслом, за 

умови отримання від старійшин свідоцтва про те, 

що бажаючий гідний бути майстром; не записані у 

цех могли займатись ремеслом, але не на продаж.  

Отже, особливістю державного регулювання 

діяльності недержавних інституцій за часів Петра І 

була жорстка регламентація їх діяльності та 

адміністративні заходи управління, примусове 

створення недержавних інституцій (мануфактур) 

для державних потреб, гільдій і цехів. 

На Західній Україні, землі якої входили до 

складу Австрійської імперії, постанови австрійсь-

кого уряду 70‒80-х років XVIII ст. обмежили вплив 

цехів, полегшили вступ до них ремісників, ліквіду-

вали регламентацію щодо виготовлення продукції, 

кількості учнів і підмайстрів, звільнили усіх членів 

від особистої залежності від пана. Ці постанови 

надали пільги купцям та ремісникам незалежно від 

віросповідання і підпорядковували цехи державній 

владі [17, с. 406]. 

У 1764 р. Катерина ІІ відновлює Мало-

російську колегію, головним завданням якої стало 

скасування автономних відмінностей у державному 

устрої Лівобережної України та прирівнення її в 

адміністративному аспекті до інших провінцій 

Російської імперії. 

Однією з перших недержавних інституцій, яку, 

на нашу думку, можна вважати прообразом гро-

мадських, було засноване у жовтні 1765 р. Вільне 

економічне товариство, яке користувалось покро-

вительством Катерини ІІ, по суті нею ж управля-

лось, субсидувалось троном, і згодом отримало на-

зву імператорського. У той же час у його статуті за-

значалося, що товариство засновано на 

добровільному об’єднанні членів, управлятися 

буде само собою під головуванням президента [44, 

с. 37]. Його діяльністю були охоплені центральні та 

східні українські губернії. Устав зазначеного това-

риства, форми та методи його роботи у подальшому 

були взяті за основу громадськими організаціями, 

що з’явилися згодом по всій імперії. Їх сферою 

діяльності були наука, економіка, організація 

дозвілля тощо.  
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У 01.03.1770 р. у Санкт-Петербурзі було засно-

вано Англійський клуб, який став центром суспіль-

ного та політичного життя вищого світу. З часом 

такі клуби з’являються і в інших містах імперії, зо-

крема в Одесі. Згодом з’являються Бюргер-клуб, де 

збирались купці, ремісники та чиновники, Музич-

ний клуб (1772 р.), Комерційне товариство для 

об’єднання біржового купецтва (1875 р.) [8, с. 4, с. 

10]. Проте їх доля залежала від позиції самодер-

жавця, і налякана Французькою революцією Кате-

рина ІІ після 1789 р. не допускала створення нових 

товариств, внаслідок чого і більша частина тих, що 

діяли, припинила своє існування [44, с. 38]. 

При Катерині ІІ відбувся подальший розвиток 

державного регулювання діяльності гільдій та 

цехів. Гільдійна реформа 1775 р. передбачала 

щорічну купівлю гільдійного свідоцтва (так званий 

податок з капіталу), внаслідок чого звання купця 

вже не передавалось у спадок, а купувалося [55, с. 

174‒175]. “Ремісничим регламентом” 1785 р. роз-

ширювалося самоврядування цехів, в містах, де вже 

існували цехи, заборонялася реміснича діяльність 

поза межами цехів. У 1785 p. російські закони були 

поширені на українські цехи Лівобережжя [17, с. 

405]. 

При цьому слід зазначити, що державне регу-

лювання діяльності недержавних інституцій перед-

бачало не лише заборони і дозволи, але також 

визначало види діяльності, що не потребували “доз-

воления или приказания”, зокрема, про це мова йде 

у статті 90 “Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи” від 21.04.1785 р. [5, с. 89].  

Статті 92‒119 “Грамоти” регламентують права 

та обов’язки купців і визначають порядок запису у 

гільдії [5, c. 90‒94]. Статті 120‒122 регламентують 

запис у цехи та цехову діяльність [5, c. 94‒95]. 

Стаття 123, зокрема, зобов’язує міський магістрат 

(ратушу) поділити ремесла на цехи або ремісничі 

управи, які, у свою чергу, зобов’язуються підпоряд-

ковуватися міському магістрату (ратуші), а також 

надати управі ремісниче положення, ремісничий 

значок та управну печатку і дозвоління управі мати 

місце для зібрання ремісників, де має все це зберіга-

тися разом із з ремісничою казною та рахунками 

прибутків та витрат. Управі та зібранню заборо-

няється самостійно змінювати ремісниче поло-

ження та входити до складу цехів або гільдій інших 

держав [5, с. 95‒96].  

Друга половина ХVІІІ ст. відзначається зни-

женням адміністративного тиску на діяльність не-

державних інституцій. Зокрема, низкою указів об-

межено казенну регламентацію і розширено сферу 

ринкових відносин, відмінено монополії, у тому 

числі право торгівлі лише для купців, і дозволено 

вільно засновувати будь-які невеликі підприємства, 

проголошено свободу кустарних промислів, забо-

ронено купувати кріпаків на посесійні мануфак-

тури. Це призвело до зростання їх кількості [52, с. 

521‒522, с. 549]. 

На початку XIX ст. на підставі виданого 

25.06.1811 р. “Общего учреждения министерств” 

систему колегій змінила система міністерств, вна-

слідок чого функції з державного регулювання дія-

льності недержавних інституцій було розподілено 

між різними міністерствами та їх департаментами. 

Їх компетенція розповсюджувалась і на українські 

землі, що входили до складу Російської імперії. 

Так, Департамент торгівлі та мануфактури Мінфіну 

займався наглядом “за исполнением узаконений по 

производству торговли вообще, а равно заведова-

ние выдачею торговых свидетельств и билетов и 

поступающим за них в казну сбором” [38]. 

До відання департаменту поліції МВС відне-

сені функції контрольно-наглядового порядку, зок-

рема “по надзору за питейными и трактирными за-

ведениями”; “по надзору за приготовлением, хране-

нием, торговлею и перевозкою пороха и других 

взрывчатых веществ” [40]. 

Під час континентальної блокади 1811‒1812 

рр. у зв’язку з обмеженням зовнішньоторговельної 

діяльності Англії на час її конфлікту з Францією Ро-

сійською імперією здійснювалася видача “пільго-

вих листів” (Freibriefe), які деякі науковці, зокрема 

Н. Субанова [40], вважають схожими на ліцензії. 

Указом 1824 р. селянам було дозволено “про-

изводить торговлю и промышленность, купечеству 

предоставленные, но не иначе как со взятием осо-

бых свидетельств” [55, с. 175].  

У цей час з’являються наукові, літературні, ми-

стецькі, благодійні товариства, натуралістів [44, с. 

39]. Зокрема, у 1833 р. у Львові було створене 

напівлегальне просвітницьке та літературне угру-

повання “Руська трійця”, члени якого виступали за 

розвиток національної свідомості українців та за-

хист української мови. У 1836 р. вони видали у Бу-

дапешті альманах “Русалка Дністровая”, практично 

весь тираж якого був конфіскований австрійським 

урядом, а видавців віддано під нагляд поліції. 

Першою таємною політичною організацією в 

Україні стало засноване в кінці 1845 р. у Києві Ки-

рило-Мефодіївське братство. Його члени ро-

зробили декілька програмних документів, зокрема 

“Книгу буття українського народу” та “Статут 

Слов’янського братства св. Кирила та Мефодія”. 

Проте проіснувало воно до березня 1847 р. Вна-

слідок доносу його члени були заарештовані і 

відправлені на заслання в різні губернії Росії під 

нагляд поліції без права повернення в Україну і з 

забороною займатися освітянською діяльністю.  

У березні 1848 р. Микола І накладає заборону 

на створення благодійних товариств, яка офіційно 

була відмінена лише у 1859 р. При цьому не маючи 

можливості закрити низку товариств через користь 

у відведених їм галузях, Микола І зробив спробу їх 

одержавити: їх статути розроблялись Комітетом 

міністрів, а не засновниками, товариства йменува-

лися “імператорськими”, користувались казенною 

допомогою, а керівний склад ‒ правами державної 

служби [1, с. 24]. Проте, з кінця XVIII ст. до 50-х 

років ХІХ ст. в Україні за даними Ю. Пашкова діяло 

19 товариств, зареєстрованих за посередництвом 

генерал-губернатора ‒ 9 “явочних” та 23 таємних (у 

тому числі 3 таємних українських товариства, 4 ма-

сонські ложі, 16 польських національно-визволь-

них товариств) [43, с. 37].  
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Значна увага у цей період приділялася держав-

ному регулюванню винокурного виробництва. Так, 

згідно з “Уставом объ акцизныхъ сборахъ” [38] ви-

нокуріння дозволялося за наявності патенту та 

свідоцтва, для отримання якого необхідно було по-

дати заяву. Ця діяльність дозволялася лише 

відповідно до умов, перерахованих у свідоцтві, а їх 

зміна допускалася лише за умови отримання нового 

свідоцтва. 

У ХІХ ст. на українських землях діють то-

варно-фондові біржі – у Одесі (1848), Києві (1865), 

Харкові (1868) та Львові (1868) [20]. Статут Одесь-

кої біржі та положення про Біржовий комітет були 

затверджені у 1848 р. Миколою І, Статути Київсь-

кої та Харківської бірж ‒ Олександром ІІ у 1865 р. 

та 1868 р. відповідно. 

Торгівельні та промислові підприємства відпо-

відно до Положення про державний промисловий 

податок від 08.06.1898 р. [34, с. 491‒515] повинні 

були отримували промислові свідоцтва. За діяль-

ність без такого свідоцтва торговельне або промис-

лове підприємство підлягало закриттю.  

Крім того, державне регулювання діяльності 

недержавних інституцій передбачало , зокрема, от-

римання: дозвільного свідоцтва для пошуку рудних 

родовищ і золотих розсипів; дозволу на лікарську 

практику; дозволу Уряду на відкриття приватного 

банку; квитка або свідоцтва на здійснення торгівлі 

або промислу; дозволу Уряду на відкриття будь-

якого торгового товариства, товариства або ком-

панії. 

Так, “Уставъ о цензурѣ и печати” [48] передба-

чав видачу дозволу на відкриття типографії або 

подібного закладу губернатором або градоначаль-

ником (у Варшаві ‒ генерал-губернатором), який 

діяв два роки (п. 158‒159). При цьому відкриття 

книгарень, лавок і кабінетів для читання приватним 

особами та акціонерним компаніям та товариствам 

здійснювалось у тому ж порядку, що і відкриття ти-

пографій (п. 175). 

У кінці ХІХ ‒ на почату ХХ ст. одним з голов-

них органів державного регулювання став Російсь-

кий державний банк, якому фінансово та 

адміністративно підпорядковуються усі банки 

країни. Таким чином держава здійснювала перехід 

від адміністративних методів державного регулю-

вання діяльності недержавних інституцій до регу-

лювання через систему фінансів. Крім того, дер-

жавне регулювання здійснювалось через систему 

державних замовлень. Так, усі заводи, що обслуго-

вували залізницю, підпорядковуватись Комітету з 

розподілу замовлень [55, с. 341‒342]. Ще одним 

напрямом державного впливу були монополії та ак-

цизи: “питейная” монополія дозволяла державі ре-

гулювати обсяги та ціни на продукцію винокуріння, 

акцизи на цукор та тютюн ‒ контролювати сферу їх 

виробництва. Зокрема, у 1895 р. державне “цукрове 

нормування” встановлювало кожному підприєм-

ству норму виробництва і дозволяло проводити 

певну політику щодо цін на продукцію. Проте, 

умови нормування розроблялись державою спільно 

з Всеросійським товариством цукрозаводчиків, що 

дозволяло останнім обмежувати продаж і підви-

щувати ціни [55, с. 342, с. 344]. Така співпраця мала 

місце і в інших галузях, що сприяло корупції та зло-

вживанням. Як приклад: керівний склад Морського 

міністерства займав високооплачувані посади у 

суднобудівних компаніях, що призводило для 

значних збитків для казни через завищені ціни на 

замовлену державою продукцію [55, с. 345].  

Для друку нового видання Тимчасові правила 

“о повременной печати” [26] встановлювали необ-

хідність видачі свідоцтва. Для цього засновнику 

необхідно було подати заяву місцевому губерна-

тору або градоначальнику, а відповідальному ре-

дактору (лише російський підданий з 25 років) ‒ за-

яву про прийняття на себе завідування виданням в 

повному обсязі. За умови дотримання усіх вимог 

губернатор чи градоначальник через два тижні ви-

давав свідоцтво. За випуск видань без свідоцтва 

накладався штраф. 

Право утворення вільних союзів у Російській 

імперії з’являється згідно з Височайшим маніфе-

стом від 17.10.1905 р. [3], проте згодом воно було 

регламентовано Тимчасовими правилами про това-

риства та союзи [25, с. 201‒207], у яких закладено 

правові основи утворення та діяльності громадсь-

ких організацій та визначено повноваження 

адміністрації стосовно них. 

Тимчасові правила дозволяли утворення со-

юзів без попереднього дозволу, при цьому заборо-

нялись товариства, мета яких суперечила суспіль-

ній моралі, заборонялась карним законом або ж за-

грожувала суспільному спокою та безпеці, а також 

товариства, що управлялись закладами або осо-

бами, що перебували за кордоном, якщо товариства 

переслідували політичні цілі [25, 201]. Засновники 

товариства подавали письмову заяву губернатору 

або градоначальнику, а якщо вони бажали мати 

нерухомість, кошти, укладати угоди та виступати у 

суді ‒ зареєструватися в установленому порядку на 

підставі особливого статуту [25, с. 202‒203]. При 

цьому губернатори та градоначальники наділялись 

правом призупиняти діяльність товариства, якщо 

його діяльність загрожує суспільній безпеці та спо-

кою або набуває явно аморального спрямування 

[25, с. 204]. Проте, незважаючи на це, в Російській 

імперії у 1916 р. існувало 244 партії, а в Україні 

влітку 1917 р. ‒ понад 30 політичних партій [15, с. 

21]. 

В період Першої світової війни в Російській ім-

перії посилилось централізоване адміністративне 

управління і були утворені постійно діючі державні 

органи. У 1915 р. було утворено 4 Особливих на-

ради ‒ з оборони, з палива, з перевезень та з продо-

вольства, у яких співпрацювали чиновники з 

підприємцями. Головною з них була Особлива на-

рада з оборони, яка відала воєнною промисловістю, 

розподіляла воєнні замовлення, а також коорди-

нувала діяльність інших особливих нарад. За її 

рішенням було секвистовано низку недержавних 

підприємств, а заводи для виконання замовлень 

об’єднано у групи. На інші особливі наради покла-

далось подолання розривів економічних зв’язків, 

що виникли внаслідок мілітаризації економіки [55, 



SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  JURIDICAL SCIENCES 61 

с. 364‒365].  

ХІХ ‒ початок ХХ ст. відзначаються знижен-

ням адміністративної регламентації діяльності не-

державних інституцій у промисловості та торгівлі. 

Водночас щодо державного регулювання діяль-

ності інших недержавних інституцій, очевидним є 

той факт, що вільне право утворення союзів з’яв-

ляється лише у 1905 р. До цього часу більшість 

національних, просвітницьких та політичних рухів 

і організацій мали таємний або напівлегальний ха-

рактер. А їх засновники та члени переслідувались. 

Лютнева революція 1917 р. призвела до змін 

суспільно-політичного устрою Російської імперії, 

одним з наслідків яких стало створення в Україні у 

березні 1917 р. Центральної Ради (04.03.1917‒

29.04.1918), Універсали якої також містили норми 

щодо державного регулювання діяльності недержа-

вних інституцій. Так, І Універсал передбачав запро-

вадження особливого податку на власну справу 

[45]. ІІІ Універсалом було проголошену Українську 

Народну Республіку, а також закріплено свободи 

слова, друку, зібрань, союзів, запроваджено держа-

вний контроль над продукцією, який мав здійсню-

ватися разом з представниками робітництва з ме-

тою упорядкування виробництва, розподілу проду-

ктів споживання і організації праці [46]. VІ 

Універсал запроваджував націоналізацію лісів, 

води, підземних багатств, негайний перехід фабрик 

і заводів на мирну продукцію, контроль держави 

над усіма банками, торгівлею та доходами від неї. 

А також встановлював державну монополію на ряд 

промислових товарів (залізні вироби, вугілля, тю-

тюн, шкіри) [47].  

Уряд гетьмана П. Скоропадського (29.04.1918‒

14.12.1918) у маніфесті “До громадян України” 

проголосив відновлення приватної власності й сво-

боду підприємництва в економічній та фінансовій 

сфері. У третьому розділі “Великої Хартії” прого-

лошувались свобода зборів, вислову думок у письмі 

й слові, заснування організацій [21, с. 126‒131]. 

За часів Директорії Української Народної Рес-

публіки (14.12.1918‒10.11.1920) Законом від 

08.01.1919 р. було проголошено ліквідацію приват-

ної власності на землю на користь держави, за ви-

нятком власності іноземних землевласників та зе-

мель промислових підприємств і цукрових заводів. 

Крім того, її рішеннями запроваджувався держав-

ний контроль над виробництвом і розподілом про-

дукції. Відновлювалися 8-годиний робочий день, 

права профспілок, заявлено про запровадження де-

мократичних свобод [21, с. 261‒262] 

У січні 1919 р. було утворено Українську Со-

ціалістичну Радянську Республіку (УСРР) зі столи-

цею у Харкові. В перші роки радянської влади на 

територію УСРР було поширено політику “воєн-

ного комунізму” (1919‒1921 рр.), яка, крім націона-

лізації, передбачала хлібну державну монополію, 

централізацію розподілу сировини та готової про-

дукції, встановлення державного контролю за виро-

бництвом, мілітаризацію народного господарства, 

заборону вільної торгівлі, запровадження продроз-

кладки на хліб та інші продукти сільського госпо-

дарства. 

28.01.1920 р. Всеукраїнський революційний 

комітет ухвалив постанову, згідно з якою усі дек-

рети Російської Соціалістичної Федерації у сферах 

військових, фінансово-економічних, транспортних, 

поштово-телеграфних набували чинності і на тери-

торії УСРР [4]. 

У період НЕП (1921‒1927 рр.) продрозкладку 

було замінено продподатком, дозволено передачу 

дрібних і середніх підприємств приватним власни-

кам, приватну торгівлю, здачу в оренду, концесію 

частини дрібних і середніх підприємств, відбувався 

розвиток кредитної, виробничої, збутової коопера-

ції, розвиток підприємництва, а також децентралі-

зація системи управління [56, с. 56‒68]. 

30.12.1922 р. УСРР увійшла до складу СРСР на 

федеративних засадах. З того часу дія законодавчих 

та інших нормативно-правових актів СРСР, у тому 

числі і щодо державного регулювання діяльності 

недержавних інституцій, поширювалась на терито-

рію УСРР.  

Так, експортно-імпортна діяльність підлягала 

ліцензуванню, зокрема ввезення та вивезення авто-

мобілів та мотоциклів [39]. 

Дозвільний характер мало надрокористування: 

“Горное положение Союза ССР” [24] передбачало 

проведення пошукових і розвідувальних робіт на 

основі дозвільних свідоцтв на пошуки та розвідку, 

які видавались відповідними органами.  

Згодом, згортання НЕПу та запровадження ад-

міністративно-командної системи, примусової ко-

лективізації та націоналізації промисловості приз-

вело до зникання недержавних інституцій у проми-

словій та торгівельній галузі. 

Проте деякі види державного регулювання ок-

ремих видів діяльності залишаються. Так, імпорт та 

експорт психотропних речовин зі списків І‒ІV по-

винен був здійснюватися лише на підставі спеціа-

льних експортних та імпортних сертифікатів, що 

видавались Управлінням з упровадження нових лі-

карських засобів і медичної техніки при Міністерс-

тві охорони здоров’я СРСР спільно з Постійним ко-

мітетом з контролю за наркотиками [28]. А з 

01.01.1977 р. Постійним комітетом з контролю за 

наркотиками при Міністерстві охорони здоров’я 

СРСР та Управлінням з упровадження нових лікар-

ських засобів і медичної техніки заводам-виробни-

кам Міністерства медичної промисловості видава-

лись офіційні ліцензії на виробництво наркотичних 

засобів. Державна інспекція з якості при перевірці 

якості лікарських засобів перевіряла наявність та-

кої ліцензії та за її відсутності забороняла випуск 

продукції, повідомляючи про це Постійному комі-

тету з контролю наркотиків. [29]. 

Варто зазначити, що в СРСР деякий час мали 

поширення промислові (до 1956 р. [31]) та споживчі 

кооперативи (житлово-, дачно-, гаражно-будіве-

льні, торгово-заготівельні сільські споживчі), на-

родні промисли та старательські артілі з видобутку 

золота. Проте, їх не можна вважати повноцінними 

недержавними інституціями, оскільки, незважаючи 

на наявність статутів та пайових внесків, їх керів-

ництво призначалось партійно-господарською но-
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менклатурою, а діяльність жорстко контролюва-

лась, у тому числі через розподіл сировини, вста-

новлення вартості продукції та оплати праці. 

У Конституції УРСР 1937 р. (ст. 125) було про-

голошено право громадян УРСР на об'єднання в 

громадські організації: професійні спілки, коопера-

тивні об'єднання, організації молоді, спортивні й 

оборонні організації, культурні, технічні і наукові 

товариства. При цьому Комуністичну партію (біль-

шовиків) України, проголошено керівним ядром 

всіх організацій трудящих, як громадських, так і 

державних [14]. 

Молодь та діти були об’єднані комсомольсь-

кою, піонерською та жовтенятською організаціями. 

Членство в них, а також у профспілкових ор-

ганізаціях робітників та службовців було доб-

ровільно-примусовим. Крім того, існували спор-

тивні товариства, спілки художників, письмен-

ників, оборонно-патріотичні (“ОСОАВИАХИМ”, 

“ДОСААФ”) тощо. Але усі вони перебували під 

жорстким контролем державно-партійного апа-

рату: Конституцією УРСР 1978 р. (ст. 6) КПРС була 

проголошена керівною і спрямовуючою силою ра-

дянського суспільства, ядром його політичної си-

стеми, державних і громадських організацій [13]. 

Новий етап розвитку недержавних інституцій 

та державного регулювання їх діяльності в УРСР 

ознаменувався прийняттям в 1988 р. Закону СРСР 

“Про кооперацію в СРСР”, згідно з яким коопера-

тив мав право займатись будь-якими видами діяль-

ності за винятком заборонених законодавством 

СРСР і союзних республік, проте згодом до нього 

було внесено зміни. Згідно з редакцією Закону від 

06.06.1990 р. окремими видами діяльності, які ви-

значалися законодавством СРСР, союзних і автоно-

мних республік, кооперативи мали право займатися 

тільки на підставі ліцензій. Порядок видачі ліцензій 

встановлювався Радою Міністрів СРСР [35].  

Згодом з’являється Закон СРСР “Про громад-

ські об’єднання” [23], згідно з яким громадськими 

об'єднаннями визнаються політичні партії, масові 

рухи, професійні спілки, жіночі, ветеранські органі-

зації, організації інвалідів, молодіжні і дитячі орга-

нізації, наукові, технічні, культурно-просвітницькі, 

фізкультурно-спортивні та інші добровільні това-

риства, творчі союзи, земляцтва, фонди, асоціації та 

інші об'єднання громадян. 

При цьому не допускалося створення і діяль-

ність громадських об'єднань, метою діяльності 

яких було повалення, насильницька зміна консти-

туційного ладу або насильницьке порушення єдно-

сті території СРСР, союзних і автономних респуб-

лік, автономних утворень, пропаганда війни, наси-

льства і жорстокості, розпалювання соціальної, в 

тому числі класової, а також расової, національної 

та релігійної ворожнечі, вчинення інших криміна-

льно караних діянь. Заборонялося створення гро-

мадських воєнізованих об'єднань і збройних фор-

мувань. Переслідувались відповідно до закону 

створення і діяльність громадських об'єднань, які 

зазіхали на здоров'я та моральність населення, 

права та охороняємі законом інтереси громадян. 

Для легалізації закони передбачали реєстрацію 

статутів для некомерційних недержавних інститу-

цій ‒ залежно від їх статусу Мін’юстом СРСР або 

державними органами, на які покладена ця функція 

законодавчими актами союзних та автономних рес-

публік; для комерційних ‒ у виконавчому комітеті 

районної, міської, районної в місті Ради народних 

депутатів за місцезнаходженням інституції. 

24.08.1991 р. Верховна Рада УРСР прийняла 

постанову про проголошення незалежності 

України, у якому, зокрема, зазначалося, що віднині 

на території України мають чинність виключно 

Конституція і закони України. Зі здобуттям 

Україною незалежності, в країні почалась розбу-

дова демократичної держави та подальше роздер-

жавлення громадського та господарського життя. В 

країні створюються недержавні інституції 

(політичні партії, громадські організації, приватні 

бізнесові структури тощо). Відповідних змін щодо 

регулювання їх діяльності зазнає законодавство, 

відбувається реформування державних органів, на 

які покладається державне регулювання діяльності 

недержавних інституцій, у тому числі і у сфері 

національної безпеки. Більш детальному розгляду 

цього етапу буде присвячено окреме дослідження. 

Висновки та пропозиції. Підсумовуючи про-

ведене дослідження варто зазначити, що виник-

нення розвиток недержавних інституцій пов’язані з 

економічними, політичними, соціальними змінами 

і досягненнями науково-технічного прогресу: від 

професійних ремісничих і торгівельних корпорацій 

та мануфактур до створення підприємств, това-

риств, профспілок, громадських об’єднань і 

політичних партій.  

Метою їх створення були реалізація та захист 

інтересів (економічних, політичних, національно-

релігійних, соціальних, культурних, наукових 

тощо) засновників та членів некомерційних недер-

жавних інституцій чи власників та/або працівників 

комерційних. Не останнє місце в їх діяльності зай-

мали питання забезпечення безпеки та захисту прав 

і свобод. 

В різні часи регулювання їх діяльності 

змінювалось залежно від ставлення до них з боку 

державної, феодальної чи муніципальної влади: від 

надання (жалування) статутів сотням та цехам у 

ХІ‒ХV ст. до заборон на їх створення у ХVІ ст.; від 

примусового створення і жорсткої регламентації 

діяльності мануфактур у ХVІІІ ст. до державного 

регулювання їх діяльності через реєстрацію та от-

римання дозволів на певні види діяльності у ХІХ 

ст.; від тотального контролю з боку командно-

адміністративної системи у 30-х ‒ середні 80-х 

років ХХ ст. до сприяння підприємницькій діяль-

ності у 90-х роках ХХ ст. Від заборони на створення 

громадських (політичних, благодійних і профспіл-

кових) союзів у ХVІІІ ст. до дозволу на їх створення 

на початку ХІХ ст. та закріплення права на свободу 

об’єднань у законодавстві починаючи з кінця 80-х 

роках ХХ ст. 

Аналіз наукових праць та правових джерел 

дозволяє виділити основні етапи виникнення та ро-

звитку недержавних інституцій, а також держав-
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ного регулювання їх діяльності на українських зем-

лях, які, на нашу думку, є наступними: 

І етап (ХІ – ХV ст.) ‒ виникнення недержавних 

інституцій (професійних ремісничих і торговель-

них об’єднань: сотень, братств, артілей, гільдій, 

цехів) та запровадження окремих заходів з держав-

ного регулювання діяльності. Їх діяльність регла-

ментувалася статутами, що затверджувались 

відповідною владою (державною, муніципальною 

чи феодальною). З’являється держана монополія на 

окремі види діяльності.  

ІІ етап (ХVІ ‒ ХVІІІ ст.) ‒ виникнення братств 

(релігійно-громадських організацій) та приватних 

мануфактур. На державному рівні з’являються за-

борони на створення недержавних інституцій 

(цехів) та їх індивідуальні порушення феодальними 

власниками міст. Розвиток промислового вироб-

ництва, поява нових видів діяльності призводять до 

появи окремих нормативно-правових актів, які ре-

гламентують створення недержавних інституцій, 

окремих вимог до їх діяльності та органів, на які по-

кладається здійснення її державного регулювання 

та контроль за дотриманням цих норм.  

ІІІ етап (ХІХ ст. ‒ двадцяті роки ХХ ст.) зміни, 

які відбулися внаслідок впливу праць західних пра-

вознавців та філософів і Французької революції 

призвели до значних перетворень, у тому числі і у 

системі державного регулювання діяльності недер-

жавних інституцій. Саме у цей період у законодав-

чих та інших нормативно-правових актах з’явля-

ються норми про заборону створення недержавних 

інституцій, діяльність яких становить загрозу “сус-

пільному спокою та безпеці”, а також про необ-

хідність виконання визначених державою вимог і 

отримання дозволів на створення недержавних ін-

ституцій та на здійснення певних видів діяльності.  

ІV етап (30-ті роки ХХ ст. ‒ середина 80-х рр. 

ХХ ст.) радянський період відзначається тотальним 

контролем державно-партійного апарату за усіма 

сферами життєдіяльності суспільства та недержав-

ними інституціями (профспілки, творчі спілки, 

ЗМІ, громадські організації), які перебувають у за-

лежності від держави хоч законодавство і передба-

чає такі регуляторні заходи та засоби як державна 

реєстрація, ліцензування та дозвільна діяльність, а 

в системі державних органів існують ті, на які по-

кладається здійснення державного регулювання 

діяльності. З’являються окремі державні органи, які 

опікуються питаннями державної безпеки. 

V етап (кінець 80-х рр. ХХ ст. ‒ теперішній час) 

на передодні розпаду Радянського Союзу з’явля-

ються законодавчі акти, що визначають невід’ємне 

право громадян на об’єднання для провадження 

господарської та громадської діяльності. Зі здобут-

тям Україною незалежності, в країні почалась 

розбудова демократичної держави та подальше роз-

державлення громадського та господарського 

життя.  

Проведений аналіз дозволяє дійти висновку, 

що питання безпеки суспільства та держави зай-

мали не останнє місце в ході розвитку державного 

регулювання діяльності недержавних інституцій 

починаючи з часів їх виникнення, навіть якщо у 

нормативно-правових актах того часу про це безпо-

середньо не зазначалося. Оскільки поняття націо-

нальна безпека з’явилося лише на початку ХХ ст., 

то у актах законодавства ХІХ ст. використовува-

лось поняття “суспільний спокій та безпека”, а у 

ХХ ст. в СРСР ‒ державна безпека. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті з позицій загальної теорії права та держави досліджено взаємодію конституційної та 

адміністративної відповідальності за законодавством України. За результатами дослідження автор встано-

вив їх спільні та відмінні риси. Їх спільні риси проявляються у тому, що вони є самостійними видами 

відповідальності, мають ретроспективні та перспективні елементи, єдину мету, а також належать до галу-

зей публічного права України. Дослідження їх відмінностей продемонструвало, що вони відрізняються за 

вони відрізняються за джерелами законодавчого закріплення, за способом закріплення санкцій, за видами 

санкцій, за підставами застосування та за порядком застосування.  

 

Keywords: responsibility, social responsibility, legal responsibility, constitutional responsibility, adminis-

trative responsibility, interaction of constitutional and administrative responsibility.  

Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, юридична відповідальність, конститу-

ційна відповідальність, адміністративна відповідальність, взаємодія конституційної та адміністративної 

відповідальності.  

 

Постановка проблеми. У системі соціальних 

(в т. ч. і правових) відносин існують різні види 

відповідальності. Домінуючим у цій сфері є по-

няття «соціальна відповідальність», яке концентрує 

у собі моральну, релігійну, корпоративну 

відповідальність, включаючи також і відповідаль-

ність юридичну, яка, на відміну від інших вказаних 

видів соціальної відповідальності, забезпечується 

засобами державного впливу (в т. ч. і державним 

примусом). Звісно, юридична відповідальність та-

кож має свої різновиди: конституційна, адміністра-

тивна, кримінальна, цивільно-правова, дисци-

плінарна, матеріальна відповідальність.  

Разом з тим, у системі вищенаведених видів 

юридичної відповідальності особливе місце посідає 

саме конституційна (конституційно-правова) 

відповідальність, яка поширюється саме на тих 

суб’єктів державно-владних (державно-політич-

них) відносин, котрі на законодавчому рівні визна-

чають або на правозастосовному рівні забезпечу-

ють реалізацію інших, вказаних нами, видів юри-

дичної відповідальності. При цьому, конституційна 

(конституційно-правова) відповідальність 

найтісніше взаємодіє саме з адміністративно-пра-

вовою відповідальністю, і така взаємодія є чи не од-

ним з провідних засобів забезпечення правопо-

рядку на первинному рівні регулювання суспільних 

відносин. Це, у свою чергу, обумовлює актуаль-

ність та практичну значимість піднятої проблема-

тики.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Слід зауважити, що проблематика юридичної 

відповідальності на рівні науки загальної теорії 

права та держави висвітлювалась у наукових 

публікаціях, які здійснили Д. М. Лук’янець, 

Л. О. Макаренко, А. Ю. Олійник, Н. М. Оніщенко, 

Т. І. Тарахонич та інші вітчизняні і зарубіжні нау-

ковці.  

Питання виключно конституційної (конститу-

ційно-правової) відповідальності стали предметом 

наукових досліджень, які виконали К. Басін, В. Ка-

фарський, І. Кресіна, О. Майданик, В. Погорілко, 

В. Полевий, В. Федоренко, В. Шаповал та інші нау-

ковці у галузі конституційного права України.  

Виділення невирішених раніше частин про-

блеми. Разом з тим, окремого наукового до-

слідження потребує проблематика співвідношення 

та взаємодії конституційної (конституційно-право-

вої) відповідальності з адміністративною 

(адміністративно-правовою) відповідальністю як 

суміжними видами юридичної відповідальності. 

Однак, на наш погляд, таке дослідження має прово-

дитись не з позицій виключно конституційного чи 

адміністративного деліктного права, а з позицій за-

гальної теорії права та держави, яка максимально 

враховує зв’язки між галузями права України.  

Мета статті. Враховуючи сказане, метою 

статті є встановлення спільних та відмінних рис 

конституційної (конституційно-правової) та 

адміністративної (адміністративно-правової) 

відповідальності, а також особливостей їх взаємодії 

між собою у механізмі застосування юридичної 

відповідальності.  

Виклад основного матеріалу. Втілення 

соціальної відповідальності у правових нормах, 

виділення на цій підставі такого різновиду соціаль-

ної відповідальності, як юридична (або правова) 

відповідальність. Як зазначає Л.О. Макаренко, 

юридична відповідальність – це важливий елемент 

правового регулювання суспільних відносин, суть 

якого полягає у цілеспрямованому впливі на по-

ведінку особи за допомогою юридичних засобів, з 

метою упорядкування суспільних відносин, 

надання їм системності і стабільності, уникнення 

різких загострень соціальних конфліктів, втілення 

принципів соціальної справедливості, підвищення 

рівня цивілізованості та культури суспільства [1, с. 

21].  

В свою чергу, Н. М. Оніщенко, досліджуючи 

основні підходи до розуміння юридичної 

відповідальності, виділяє три основні групи науко-

вих позицій з даного питання:  

1) заперечення двоаспектної (позитивної та 

негативної) юридичної відповідальності (М. Мар-

ченко, О. Лейст, С. Полєніна);  

2) категорична констатація двоаспектної (по-

зитивної та негативної) юридичної відповідаль-

ності (В. Нерсесянц, А. Піголкін, В. Лазарєв та ін.);  

3) згадка у наукових працях про наявність 

негативної (ретроспективної) та позитивної (пер-

спективної) юридичної відповідальності без аргу-

ментації власного погляду з цього приводу (А. Ва-

сильєв, Л. Морозова) [2, с. 26].  

Н. М. Оніщенко дає визначення позитивної та 

негативної юридичної відповідальності. На думку 
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Н. М. Оніщенко, позитивна юридична відповідаль-

ність – це вид юридичної відповідальності, який яв-

ляє собою відповідну реакцію держави та суспіль-

ства на здійснене соціально корисне правомірне 

діяння особи у вигляді застосування різних заходів 

правового заохочення [2, с. 26]. Негативну юри-

дичну відповідальність Н. М. Оніщенко визначає як 

особливий вид юридичної відповідальності, що яв-

ляє собою відповідну реакцію суспільства та дер-

жави на здійснене особою винне протиправне 

діяння в формі застосування до неї заходів держав-

ного примусу (заходів особистого, майнового та ор-

ганізаційного характеру) [2, с. 39].  

На базі усього вищенаведеного, можна 

виділити наступні особливості юридичної (право-

вої) відповідальності як видового поняття:  

1) є специфічною формою соціальної 

відповідальності, яка має на меті упорядкування 

суспільних відносин правовими засобами та 

втілюється у правових нормах;  

2) на відміну від інших форм соціальної 

відповідальності, може забезпечуватись як переко-

нанням, заохоченням, так і примусом;  

3) ініціатором даного виду соціальної 

відповідальності виступає держава та державні ор-

гани;  

4) може виступати у вигляді позитивної (пер-

спективної) відповідальності, що виражається у 

свідомому ставленні суб’єктів до своїх обов’язків 

та стимулюванні, заохоченні такої поведінки з боку 

держави, або у вигляді негативної (ретроспектив-

ної) відповідальності, що виражається у застосу-

ванні заходів державного примусу за порушення 

(невиконання чи неналежне виконання) суб’єктом 

свого обов’язку.  

Різновидом юридичної відповідальності є 

«конституційно-правова відповідальність», що 

включає в себе як ознаки, спільні для понять 

«соціальна відповідальність» та «юридична (пра-

вова) відповідальність», так і власні специфічні 

особливості.  

В. Ф. Погорілко та В. Л. Федоренко визначили 

конституційно-правову відповідальність як само-

стійний вид юридичної відповідальності, що перед-

бачає належне сумлінне виконання суб’єктами кон-

ституційного права своїх обов’язків (позитивний 

аспект) або настання негативних наслідків чи неба-

жаної зміни конституційно-правового статусу для 

цих суб’єктів за порушення норм чинного консти-

туційного права (негативний аспект) [3, с. 118]. 

Їхню думку поділяє Т.І. Тарахонич [4, с. 60], вважа-

ючи таке комплексне визначення конституційно-

правової відповідальності найбільш вдалим.  

Таким чином, на основі взаємозв’язку консти-

туційно-правової відповідальності з категоріями 

«юридична відповідальність», «соціальна 

відповідальність» та «відповідальність», а також 

враховуючи наявні наукові підходи до розуміння 

конституційно-правової відповідальності, можна 

виокремити наступні її ознаки:  

1) вона є різновидом соціально-правової, а не 

суто юридичної (правової) відповідальності;  

2) визначена у конституційно-правових нор-

мах (нормах Конституції та конституційних законів 

України;  

3) належить до інститутів публічного права;  

3) має системотворчий характер (визначає на 

конституційному рівні загальні принципи юридич-

ної відповідальності за порушення законодавства 

України для інших видів юридичної відповідаль-

ності);  

4) носить політичний характер (поширюється 

на тих суб’єктів конституційних відносин, які одно-

часно є суб’єктами політики та здійснюють 

політичну владу);  

5) виступає як у формі позитивної (перспектив-

ної), так і у формі негативної (ретроспективної) 

відповідальності;  

6) має особливі підстави застосування (для по-

зитивної (перспективної) відповідальності – юри-

дичний факт набуття спеціального конститу-

ційного статусу, а для негативної (ретроспективної) 

відповідальності – юридичний факт конститу-

ційного делікту).  

Таким чином, конституційно-правова 

відповідальність – це визначений конституційно-

правовими нормами вид соціально-правової 

відповідальності, який передбачає належне вико-

нання суб’єктами державно-політичних відносин 

своїх обов’язків у зв’язку з набуттям ними 

спеціального конституційного статусу та здійснен-

ням політичної влади, а також встановлює нега-

тивні наслідки у вигляді конституційно-правових 

санкцій у разі вчинення ними конституційного 

делікту.  

Що ж стосується адміністративно-правової 

відповідальності, то, на думку Т. І. Тарахонич, вона 

розглядається лише як різновид негативної (ретро-

спективної) юридичної відповідальності, яка перед-

бачає покладення на порушників адміністративних 

стягнень. Адміністративна відповідальність, як за-

значає Т. І. Тарахонич, має чітко виражений 

публічний характер, оскільки суб’єктом притяг-

нення до даного виду відповідальності є держава в 

особі її спеціальних органів [4, с. 62 – 63].  

В той же час, А. Ю. Олійник вважає, що 

адміністративну відповідальність слід розглядати 

як у позитивному (перспективному), так і в ретро-

спективному (негативному) аспектах. У перспек-

тивному розумінні адміністративна відповідаль-

ність характеризується як відповідальне ставлення 

суб'єкта адміністративного права до своїх обов'яз-

ків і додержання заборон. У ретроспективному зна-

ченні – це специфічні правовідносини між держа-

вою (її органами й посадовими особами) та суб'єк-

том адміністративного правопорушення щодо 

реагування на вчинене правопорушення і на 

суб'єкта, що його вчинив, а також покладання на 

правопорушника виду й міри адміністративного 

стягнення [5, с. 597 – 598].  

Ми підтримуємо широкий підхід до визна-

чення адміністративно-правової відповідальності, 

який висловив А. Ю. Олійник, оскільки такий підхід 

може забезпечити відповідальне ставлення суб'єкта 
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адміністративного права до своїх обов'язків і додер-

жання заборон ще з моменту набуття свого статусу, 

а не з часу, коли до нього почнуть застосовувати 

адміністративне стягнення. В такому випадку 

більш ефективно виконуватиметься профілактична 

функція адміністративної відповідальності.  

А. Ю. Олійник також виділяє основні та 

похідні ознаки адміністративної відповідальності. 

До основних ознак він відносить те, що адміністра-

тивна відповідальність:  

1) є засобом охорони встановленого правопо-

рядку;  

2) нормативно визначена й полягає в застосу-

ванні санкцій адміністративно-правових норм; 

3) супроводжується осудом з боку держави 

правопорушника та правопорушення;  

4) пов'язана із застосуванням примусу та нега-

тивних для правопорушника наслідків; 

5) реалізується у визначених законодавством 

процесуальних формах.  

До похідних ознак адміністративної 

відповідальності, на думку А. Ю. Олійника, відно-

сять те, що: 

1) підставою адміністративної відповідаль-

ності є не тільки проступки, передбачені нормами 

адміністративного права, а й порушення, передба-

чені нормами інших галузей права (наприклад, 

житлового, трудового, земельного тощо);  

2) адміністративна відповідальність полягає у 

застосуванні до винних адміністративних стягнень;  

3) право притягати до адміністративної 

відповідальності належить державним органам та 

їх посадовим особам;  

4) існує особливий порядок притягнення до 

адміністративної відповідальності тощо [5, с. 598].  

На думку Д. М. Лук’янця, порівняно з іншими 

загальновизнаними видами юридичної відповідаль-

ності адміністративна відповідальність є найбільш 

багатоплановою як за сферою застосування, так і за 

кількістю органів, наділених адміністративно-

юрисдикційними повноваженнями. Правова при-

рода адміністративної юрисдикції визначається 

тим, що, з одного боку, вона є складовою вико-

навчо-розпорядчої діяльності органів державного 

управління, а з іншого – специфічним видом право-

охоронної діяльності, пов’язаної із застосуванням 

адміністративних санкцій до порушників 

адміністративних та інших правових норм у сфері 

управління [6, с. 122 – 123].  

Специфіка адміністративних санкцій до по-

рушників характеризується системним викладом у 

Кодексі України про адміністративні правопору-

шення, зокрема у ст. 24 КАП види 

адміністративних стягнень. У даній статті 

зазначено, що за вчинення адміністративних 

правопорушень можуть застосовуватись такі 

адміністративні стягнення: 1) попередження; 

2) штраф; 3) оплатне вилучення предмета, який став 

знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; 4) 

конфіскація: предмета, який став знаряддям 

вчинення або безпосереднім об’єктом 

адміністративного правопорушення; грошей, 

одержаних внаслідок вчинення адміністративного 

правопорушення; 5) позбавлення спеціального 

права, наданого даному громадянинові (права 

керування транспортними засобами, права 

полювання); 6) громадські роботи; 7) виправні 

роботи; 8) адміністративний арешт.  

Разом з тим, у даній статті КАП України 

закріплено, що законами України може бути 

передбачено адміністративне видворення за межі 

України іноземців і осіб без громадянства за 

вчинення адміністративних правопорушень, які 

грубо порушують правопорядок [7].  

Висновки і пропозиції. Таким чином, консти-

туційно-правова та адміністративно-правова 

відповідальність мають спільні та відмінні риси. До 

спільних рис цих двох видів юридичної 

відповідальності можна віднести наступні:  

1) вони обидва є самостійними видами юридич-

ної відповідальності;  

2) включають у себе як позитивний (перспек-

тивний), так і негативний (ретроспективний) ас-

пекти. Конституційно-правова відповідальність пе-

редбачає належне сумлінне виконання суб’єктами 

конституційного права своїх обов’язків (позитив-

ний аспект) або настання негативних наслідків чи 

небажаної зміни конституційно-правового статусу 

для цих суб’єктів за порушення норм чинного кон-

ституційного права (негативний аспект). 

Адміністративно-правова відповідальність з од-

ного боку передбачає відповідальне ставлення 

суб'єкта адміністративного права до своїх обов'яз-

ків і додержання заборон (позитивний або ж пер-

спективний аспект), а з іншого боку — це специ-

фічні правовідносини між державою (її органами й 

посадовими особами) та суб'єктом адміністратив-

ного правопорушення щодо реагування на вчинене 

правопорушення і на суб'єкта, що його вчинив, а та-

кож покладання на правопорушника виду й міри 

адміністративного стягнення (негативний або ж ре-

троспективний аспект);  

3) як конституційно-правова, так і адміністра-

тивно-правова відповідальність мають єдину мету 

– забезпечення правопорядку у сфері державно-

владних, управлінських відносин;  

4) як конституційно-правова, так і адміністра-

тивно-правова відповідальність належать до інсти-

тутів публічного права України.  

Разом з тим, даним видам юридичної 

відповідальності властиві певні відмінності, зо-

крема:  

1) вони відрізняються за джерелами законо-

давчого закріплення – якщо конституційно-правова 

відповідальність закріплена у Конституції України 

та конституційних законах, то адміністративно-

правова відповідальність – в Кодексі України про 

адміністративні правопорушення;  

2) якщо конституційно-правова відповідаль-

ність носить як правовий, так і політичний характер 

(поширюється на суб’єктів конституційних відно-

син, які одночасно є суб’єктами політики та 

здійснюють політичну владу), то адміністративно-

правова відповідальність носить виключно право-

вий характер;  
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3) за способом закріплення санкцій – якщо кон-

ституційно-правові санкції розкидані по різних 

нормах конституційного права України, то 

адміністративні стягнення зосереджені суто у ст. 24 

Кодексу України про адміністративні правопору-

шення;  

4) за видами санкцій – якщо негативна (ретро-

спективна) конституційно-правова відповідаль-

ність передбачає такі санкції як позбавлення депу-

татського мандата відносно народних депутатів, 

висловлення недовіри Кабінету Міністрів України, 

застосування імпічменту відносно Президента 

України і ці види конституційно-правових санкцій 

тісно пов’язані зі специфікою суб’єктів конститу-

ційних правовідносин, то негативна (ретроспек-

тивна) адміністративно-правова відповідальність 

має чітко визначені у ст. 24 КАП види адміністра-

тивних стягнень, які, як правило, застосовуються до 

всіх суб’єктів адміністративних деліктних пра-

вовідносин (за винятком адміністративного 

видворення за межі України іноземців і осіб без 

громадянства за вчинення адміністративних 

правопорушень);  

5) за підставами застосування – якщо для пози-

тивної конституційно-правової відповідальності 

такою підставою є юридичний факт набуття 

спеціального конституційного статусу, а для нега-

тивної конституційно-правової відповідальності – 

юридичний факт конституційного делікту, то для 

позитивної адміністративно-правової відповідаль-

ності такою підставою є юридичний факт набуття 

статусу суб'єкта адміністративних правовідносин, а 

для негативної адміністративно-правової 

відповідальності – юридичний факт вчинення 

адміністративного проступку;  

6) за порядком застосування – якщо для за-

стосування різних видів конституційно-правових 

санкцій існує окремо визначений порядок (проце-

дура) щодо застосування кожної з них, то відносно 

застосування адміністративних стягнень встанов-

лено уніфікований порядок їх накладення у Кодексі 

України про адміністративні правопорушення.  
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ABSTRACT 

In this paper, are presented the results of a collective agent for the syntheses of adaptive decision-making 

systems designing. In the design process have been developed functional model of the agent and a process for 

converting data, information and knowledge in order to achieve the optimum value of the environment. The adapt-

ability of the decision-making system is achieved through the calculation of a new model of knowledge as a result 

of an analysis of the state of the environment and the old model. 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты проектирования коллективного агента для синтеза адап-

тивных систем принятия решений. В процессе проектирования были разработаны функциональная модель 

агента и последовательность операций для преобразования данных, информации и знаний для достижения 

оптимального значения состояния окружающей среды. Адаптивность системы принятия решений дости-

гается за счет вычисления новой модели знаний в результате анализа состояния окружающей среды и ста-

рой модели знаний.  

 

Keywords: multi-agent systems, collective agents, knowledge model, decision making, adaptive systems, 

adaptive agent model. 

Ключевые слова: много-агентные системы, коллективные агенты, модель знаний, принятие реше-

ний, адаптивные системы, модель адаптивного агента. 

 

Введение 

Много-агентная система представляют собой 

множество однородных или неоднородных взаимо-

действующих интеллектуальных агентов. Такие си-

стемы использоваться для решения сложных задач, 

которые трудно или невозможно решить отдель-

ному агенту или централизованной системой. 

Много-агентные системы - это класс открытых си-

стем, с динамически развивающейся топологией 

сети, внутренней архитектурой и интеллектуаль-

ными способностями. Требования, предъявляемые 

к Много-агентным системам, рассмотрены в рабо-

тах [1, 2, 3], где изложены основные теоретические, 

алгоритмические и технические особенности.  

Независимо от области применения и класса 

выполняемых задач, интеллектуальные агенты 

должны обладать следующими свойствами [4]: 

автономностью, социальным поведением, 

реактивностью, активностью, базовыми знаниями, 

убеждениями, целями, желаниями, 

обязательствами, намерениями, рациональностью, 

правдивостью, благожелательностью и 

мобильностью. 

Как отмечается в работе [4] современные 

Много-агентные системы формируют единую вы-

числительную архитектуру с динамической топо-

логией. Результатом взаимодействия агентов явля-

ется не просто сумма их составляющих техниче-

ских и программных средств, это единая система с 

прогрессирующими знаниями. Сегодня Много-

агентные системы рассматриваются уже не только 

как принципиально новая информационная техно-

логия, сформированная на базе слияния информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, но 

и как новая парадигма проектирования программ-

ных и технических средств. 
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Коллективное поведение и коллективное 

принятие решений является основным условием 

функционирования Много-агентных систем. Один 

из способов коллективного принятия решений 

является обмен данными или знаниями между 

агентами [5, 7]. Другой способ заключается в 

использовании мобильного программного кода, 

который перемещается с одного агента на другой, 

решая часть глобальной задачи на базе технических 

средств данного агента [6, 7]. Оба варианта имеют 

свои преимущества и недостатки, которые могут 

быть скомпенсированы добавлением специальных 

технических или программных средств.  

Постановка задачи 

Предположим, что в N  - мерном 

пространстве Environment  (Рисунок 1) задана 

система коллективного принятия решений CA , 

состоящая из N  агентов. Пространство 

Environment  генерирует вектор 

 , 1,iX x i N    состояния окружающей среды. 

Целью данной работы является 

проектирование коллективного агента, для синтеза 

адаптивных систем принятия решений, которые 

реализуют следующее условие: 

 

min/max

CA

X
X Y


 ,   (1) 

 

где: X  - вектор состояния окружающей 

среды;  , 1,iY y i N    - вектор воздействия на 

окружающую среду; CA  - Много-агентная система, 

обладающая начальными знаниями для восприя-

тия, обработке и воздействия на окружающую 

среду, и вычисления новых знаний; 

min/ maxX   - цель, достигаемая при воздей-

ствии на окружающую среду. 

 

Environment

CAX Y

 
Рисунок 1. Взаимодействие системы коллективных агентов с окружающей средой. 

 

Функциональная модель коллективного 

агента 

Функциональная модель коллективного агента 

представлена на Рисунке 2, где: x  - входной сиг-

нал состояния окружающей среды; ADC  - аналого-

цифровой преобразователь; RgD  - регистр вход-

ных данных состояния окружающей среды; 

RAM Inf  - оперативная память содержащая инфор-

мацию о состоянии окружающей среды; WiFi  - ра-

диочастотный модуль для обмена данными с дру-

гими агентами; An  - антенна радиочастотного мо-

дуля; Pr  - блок цифровой обработки данных 

(процессор); ROM Instr  - постоянная память про-

граммного кода; RAM Knowledge  - оперативная 

память моделей знаний; Rg Act  - регистр для хра-

нения кода для воздействия на окружающую среду; 

y  - выходной сигнал для воздействия на окружаю-

щую среду; D  - потоки данных; I  - потоки инфор-

мации; C  - потоки сигналов синхронизации; P  - 

поток программного кода; [ 1]K T  - модели знаний 

используемые для преобразования данных и ин-

формации; [ ]K T  - новые модели знаний, получен-

ные в результате анализа информации и старых мо-

делей знаний. 
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Рисунок 2. Функциональная модель коллективного агента. 

 

Процесс преобразования агентом данных, ин-

формации и адаптации модели знаний к окружаю-

щей среде представлен на Рисунке 3, где: x  - со-

стояние окружающей среды; s  - датчик; /S D  - 

процесс преобразования аналогового сигнала в 

цифровой код; Data  - цифровой код (Данные); 

/D I  - процесс преобразования данных в инфор-

мацию описывающую состояние окружающей 

среды; Information  - информация описывающая 

состояние окружающей среды; /I K  - процесс пре-

образования информации в знания; /I D  - процесс 

преобразования информации в решения; Decizion  - 

принятые решения; A  - воздействие на окружаю-

щую среду; [ 1]Knowledge T  - модели знаний ис-

пользуемые для преобразования данных и инфор-

мации; [ ]Knowledge T  - новые модели знаний, по-

лученные в результате анализа информации и 

старых моделей знаний; T  - время запаздывания 

новых моделей знаний. 

 

S S/D Data D/I Information I/K Knowledge [T]

I/D

Decizion A

Knowledge [T-1]
 T

x

y

 
 

Рисунок 3. Процесс преобразования агентом данных и информации. 

 

Процесс взаимодействия агентов 

Процесс взаимодействия агентов представлен 

в виде диаграммы последовательности на  

Рисунке 4.  
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Agent 1 Agent 2 Agent 3 Agent N

1.1: [S/D] 2.1: [S/D] 3.1: [S/D] N.1: [S/D]

1.2: [D/I] 2.2: [D/I] 3.2: [D/I] N.2: [D/I]

1.3: [I/D] 2.3: [I/D] 3.3: [I/D] N.3: [I/D]

1.4: [A] 2.4: [A] 3.4: [A] N.4: [A]

5: [TxD/RxD
(I)]

5: [TxD/RxD
(I)]

5: [TxD/RxD
(I)]

1.6: [I/K] 2.6: [I/K] 3.6: [I/K] N.6: [I/K]

 
 

Рисунок 4. Процесс взаимодействия агентов. 

 

Диаграмма последовательности содержит 

множество параллельно функционирующих и взаи-

модействующих между собой агентов 

, 1,Agent i i N  , каждый из них выполняет по-

следовательность операций:  .1: /i S D  - аналого-

цифровое преобразование входного сигнала x ; 

 .2 : /i D I  - преобразование данных в информа-

цию;  .3 : /i I D  - принятие решения;  .4 :i A  - 

воздействие на окружающую среду; 

 5: / ( )TxD RxD I  - обмен информацией между 

агентами;  .6 : /i I K  - вычисление новой модели 

знаний для следующего цикла вычислений. 

 

Пример реализации адаптивной системы 

принятия решений 
Для функционального тестирования Много-

агентной адаптивной системы принятия решений 

был выбран модуль NodeMCU [8] реализованный 

на базе устройства ESP8266-12Е [9], которое 

обеспечивает следующие технические 

характеристики: 32-bit RISC CPU (Tensilica Xtensa 

LX106 running at 80 MHz); 64 KB of instruction RAM 

(IRAM); 96 KB of data RAM (DRAM); IEEE 802.11 

b/g/n Wi-Fi; Integrated TCP/IP protocol stack; 16 

GPIO pins; и 10-bit ADC. 

На Рисунке 5 представлена структура Много-

агентной адаптивной системы принятия решений, 

которая состоит из N  агентов ( , 1,Agent i i N  ), 

формирующие между собой сеть Mesh (

Mesh NW ). Каждый агент содержит: MCU - 

модуль NodeMCU; S  - датчик восприятия 

окружающей среды; Actuator  - устройство для 

воздействия на среду. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Reduced_instruction_set_computing
https://en.wikipedia.org/wiki/Tensilica
https://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
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Рисунок 5. Пример реализации Много-агентной системы. 

 

Выбор NodeMCU (ESP8266-12Е) модулей [8, 

9] для функционального тестирования Много-

агентной адаптивной системы принятия решений 

обоснован тремя условиями: минимальная масса и 

потребляемая мощность, технические 

характеристики соответствующие функциональной 

модели коллективного агента (Рисунок 2) и 

поддержка обмена данными в сети Wi-Fi.  

 

Выводы и предложения 

В результате проектирования коллективного 

агента для синтеза адаптивных систем принятия ре-

шений были разработаны функциональная модель 

агента и процесс преобразования данных, информа-

ции и знания для достижения оптимального значе-

ния состояния окружающей среды. Новая модель 

знаний вычисляется в результате анализа состояния 

окружающей среды и старой модели знаний. Про-

цесс взаимодействия агентов представлен в виде 

диаграммы последовательности. Для функциональ-

ного тестирования взаимодействия коллективных 

агентов была реализована вычислительная сеть с 

топологией Mesh на базе NodeMCU (ESP8266-12Е) 

модулей. 

Дальнейшие исследования предусматривают 

моделирование поведения Много-агентной 

системы для выявления конфликтов при 

параллельной обработке данных и реализация 

модели коллективного агента на базе ПЛИС. 
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ABSTRACT 

In this paper, we present the results of the synthesis of a system for parallel data acquisition for the analysis 

of multidimensional signals. As a result of the design, a structural and functional diagram was obtained, a time 

diagram containing a sequence of signal conversion and synchronization. 

АННОТАЦИЯ 

В данной работе представлены результаты синтеза системы параллельного сбора данных для анализа 

многомерных сигналов. В результате проектирования были получены структурная и функциональная 

схема, и временная диаграмма содержащая последовательность преобразования сигналов и синхрониза-

ции.  

 

Keywords: multidimensional processes, multidimensional signals, data acquisition, temporal synchroniza-

tion, temporal interpolation. 

Ключевые слова: многомерные процессы, многомерные сигналы, сбор данных, временная синхро-

низация, временная интерполяция. 

 

Введение 

Окружающий нас мир можно представить в 

виде многомерного процесса, где любое измерение 

рассматривается в многомерной системе координат 

или многосвязных параметров (сигналов). 

Наиболее распространенные области науки, в 

которых исследуются многомерные процессы или 

многосвязные параметры (сигналы), это биология, 

экономика и социология. Классическим примером 

исследования многомерных сигналов представляет 

процесс ввода, обработки и хранения сигналов 

головного мозга [1, 2], где рассматриваются 

многоканальный способ параллельного ввода и 

обработки многомерных сигналов. 

В работе [3] изложены необходимость, основ-

ные методы и модели цифровой обработке много-

мерных сигналов, такие как: теория цифровой 

фильтрации, дискретное Фурье и z - преобразова-

ние, двумерные рекурсивные и не-рекурсивные 

дискретные фильтры. 

Также, основные методы предварительной об-

работке, мультиплексирование аналоговых сигна-

лов, методы измерения электрических и неэлектри-

ческих параметров, методы изоляции и согласова-

ния сигналов, и аналого-цифровое преобразование 

многомерных сигналов рассмотрены в работе [4].  

Основной задачей при вводе и обработке 

многомерных сигналов является пространственная 

и временная синхронизация. Данные задачи 

рассмотрены в работах [2, 5, 6], где авторы 

концентрируются на обработку сигналов ЭЭГ 

человека, которые могут служить в качестве 

прототипа для исследования других многомерных 

процессов.  

http://nodemcu.com/index_en.html
http://espressif.com/sites/default/files/
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Один из методов пространственной и времен-

ной синхронизации является интерполирование [7]. 

При помощи интерполяции можно получить точ-

ные значения для соответствующих моментов вре-

мени, или для соответствующих пространственных 

точек с заданными координатами. 

Частный случай цифровой обработки много-

мерных сигналов предложен в работах [8, 9], где 

рассмотрены способы оценки функциональности и 

корректности печатных плат.  

 

Постановка задачи для синтеза системы 

параллельного сбора данных для анализа 

многомерных сигналов  

Предположим, что в трехмерном пространстве 

3( , , )D x y z  (Рисунок 1) задан многомерный 

процесс, который генерирует множество сигналов 

состояния с амплитудами  1 2, ,... NA a a a  (1): 

 

 , , 1, ,i i ja f t a j N j i    ,  (1) 

 

где: ia  - амплитуда сигнала в точке с 

координатами  , ,i i i iO x y z ; if  - функция, 

определяющая динамику амплитуды сигнала ia  в 

зависимости от времени t  и соседних сигналов 

, 1, ,ja j N j i   . 

O

Z

X

Y

D3(x,y,z)

 
Рисунок 1. Трехмерное пространство с сигналами состояния процесса. 

 

Целью данной работы является проектирова-

ние системы для параллельного ввода многомер-

ных сигналов (Рисунок 1), их временная интерпо-

ляция с последующей пространственной и времен-

ной синхронизацией для анализа. 

 

Структурная схема системы параллельного 

сбора данных для анализа многомерных 

сигналов 

Структурная схема системы параллельного 

сбора данных для анализа многомерных сигналов 

представлена на Рисунке 2, где: ENV  - 

исследуемое пространство; DC  - блок 

предварительной обработки сигналов; 

/DAI FPGA  - блок интерфейса и цифровой 

обработки данных; PC  - ЭВМ для конфигурации 

блока /DAI FPGA , ввода данных через 

стандартный интерфейс USB  и анализа данных. 

 

 
Рисунок 2. Структурная схема системы параллельного сбора данных для анализа многомерных сигналов. 

 

Функциональная схема системы 

параллельного сбора данных 

Функциональная схема системы 

параллельного сбора данных содержит N  
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однородных каналов и представлена на Рисунке 3. 

Каждый канал обрабатывает один сигнал состояния 

 1 2, ,... NA a a a  и включает следующие 

функциональные блоки: 

, 1,is i N   - множество датчиков 

преобразующие сигналы состояния в 

электрические сигналы , 1,iu i N  ; 

, 1,idu
i N

dt
   - блоки дифференцирования по 

времени, которые вычисляют скорость изменения 

входного сигнала;  

, 1,i N
iu


   - результаты 

дифференцирования; 

, 1,
D

i

T

T

dt i N
iu

  
  

 


 - блоки интегрирования, 

выполняют интегрирование на интервале времени 

 ,i DT T , где iT  - начало интегрирования и DT  - 

время конец интегрирования, пока не будет, 

достигнут результат интегрирования 
I

i Du u

  или 

I

i Du u

 ;  

, 1,I

iu i N   - результаты интегрирования; 

 

0 , 1,

I

i D

I

i D i D

I

i D

u u

D u u u i N

u u





 

 





 



     

 

  

 

- блоки сравнения, выполняют сравнение ре-

зультата интегрирования 
I

iu  с пороговыми напря-

жениями: 
Du

  - при положительном результате ин-

тегрирования и 
Du

  - при отрицательном резуль-

тате интегрирования; 

( ), 1,iCT u i N   - счетчики числа 

импульсов, ведут подсчет числа раз выполнения 

условия сравнения результата интегрирования с 

пороговыми напряжениями. Счетчики ( )iCT u  

генерируют адреса ( ), 1,iAdr a i N   для 

оперативной памяти ( ), 1,iRAM a i N  , в 

которой хранится текущее время выполнения 

условия сравнения и биты знака интегрирования 

( )  и ( ) ;  

, 1,iWR i N   - сигналы для синхронизации 

записи данных в память ( ), 1,iRAM a i N  ; 

0MD D  - младшие разряды данных, которые 

содержат текущее время; 

2MD 
 - старший бит данных, который 

содержит значение сигнала «+» генерируемый 

блоком сравнения; 

1MD   - бит данных позиции М+1, который 

содержит значение сигнала «-» генерируемый 

блоком сравнения; 

( ), 1,iRST Int i N   - сигналы сброса 

соответствующего интегратора для начала нового 

цикла интегрирования; 

+

--

+

--

+

--

...

 
Рисунок 3. Функциональная схема системы параллельного сбора данных. 



78 SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 

Процесс функционирования системы 

параллельного сбора данных объясняется 

временной диаграммой, которая представлена на 

Рисунке 4.  

Сигналом CLK  происходит инкрементирова-

ние таймера Timer , который ведет подсчет си-

стемного времени с интервалами T . График iu  

представляет собой сигнал, полученный от датчика 

и пропорционален амплитуде измеряемого пара-

метра состояния ia . Диаграмма 
I

iu  отображает 

процесс интегрирования iInt  и процесс инициали-

зации интегратора ( )iRST Int . В зависимости от 

состояния интегратора генерируется сигналы iD

, которые определяют шаг дискретизации входного 

сигнала iu  и знак результата интегрирования. При 

положительном знаке результата интегрирования 

генерируется сигнал ( ) , при отрицательном знаке 

результата интегрирования генерируется сигнал 

( ) . Сигналом ( ) ( ) ( )iRST Int      происхо-

дит инициализация соответствующего интегратора. 

Одновременно происходит инкрементирование 

( )iInc CT  счетчика ( )iCT a  соответствующего ка-

нала. Счетчик ( )iCT a  генерирует адрес памяти 

( )iAdr RAM . Сигналом iWR  по указанному ад-

ресу ( )iAdr RAM  записывается содержимое тай-

мера Timer  в разрядах 0MD D , в разряд 1MD   

значение сигнала ( ) , и в разряд 2MD   значение 

сигнала ( ) .  

Таким образом, в памяти ( )iRAM a  каждого 

канала накапливаются контрольные точки содер-

жащие направление изменения уровня входного 

сигнала iu  и текущее системное время, в котором 

был переход через шаг дискретизации. 

 
Рисунок 4. Временная диаграмма функционирования одного канала системы для сбора данных. 

 

Восстановление данных методом 

интерполяции по времени 

Пример восстановления данных, для одного 

канала, методом линейной интерполяции [7] по 

времени представлен на Рисунке 5, где: 

iOTu  - система координат, состоящая из: 

OT  - координаты по времени с шагом 

дискретизации T  и iOu  - координаты 

амплитуды сигнала с шагом дискретизации iu ; 

 , , 1,i ju g t a j N    - исходный 

аналоговый сигнал, предназначенный для ввода и 

анализа; 

 * * *

iu g t  - восстановленный сигнал, 

методом линейной интерполяции, который 

формирует множество прямолинейных отрезков 

1 2 3, , , , ...O p p p ;  

 7 6 5 4 3 2 1 0; ;d d d d d d d d  - данные полученные 

из памяти ( )iRAM a  для восстановления сигнала, 

где: 7 ( )d   , 6 ( )d    и 5 0 ( )d d Timer  . 

 Для более точного вычисления амплитуды 

восстанавливаемого сигнала 
*

iu  и синхронизации 

по времени многомерных сигналов, на отрезке 

   1 23 , , 10 ,2i ip T u p T u       показан 
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пример деления интервала времени  3 ,10T T   на множество под-интервалов длительностью  .  

 
Рисунок 5. Восстановление данных для одного канала методом интерполяции по времени. 

 

Выводы 

В результате синтеза системы параллельного 

сбора данных для анализа многомерных сигналов 

были получены: структурная схема, функциональ-

ная схема и временная диаграмма, которая пред-

ставляет последовательность преобразования сиг-

налов и синхронизации. Представлен пример вос-

становления данных методом линейной 

интерполяции для предоставления возможности 

временной синхронизации между сигналами. 

Процесс преобразования сигналов заключа-

ется в определении шага дискретизации по времени 

и по амплитуде, вычисление скорости изменения 

амплитуды входного сигнала, и вычисление кон-

трольных точек содержащие направление измене-

ния входного сигнала и текущее системное время. 

Полученные данные записываются в оперативную 

память для последующего считывания и цифровой 

обработке на базе ЭВМ. 

В рамках данной работы предусматриваются 

следующие дальнейшие действия: исследование и 

проектирование технических и программных 

средств автоматизации синтеза системы 

параллельного сбора данных для анализа 

многомерных сигналов.  
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ABSTRACT 

In the paper we consider displacement of covering points with regard to nonlinearity on the rigid foundation. 

Based on the structure of coating, it is assumed that the material has pores. These pores are described within 

damageability theory. Limit values of loading and displacement admitting to analyse the results of monitoring are 

found from the condition of closure of pores under compression. 

 

Keywords: road coveringt, pore, displacement of point, damagability. 

 

Introduction. The main indices of road covering 

are the indices that express its mechanical properties. 

One of the mechanical properties is determined by 

displacement of points on the external surface of road 

covering. This quantity characterises the strength of 

covering. Therefore, there is a necessity to monitor the 

state of covering. For conducting monitoring the 

covering, first of all a mathematical model expressing 

the state of the covering should be constructed. The 

state of covering mainly is determined by the results of 

monitoring of displacements of points on its external 

surface. Really, from the structure of asphalt and its 

settling technology we get that the small is the volume 

of pores, the small is the displacement quantity. This 

time, displacement depends on the form of physical 

relations of the covering material. It is clear that the lers 

displacement, the more strengher covering. Therefore, 

monitoring of physical state of covering is of practical 

importance.  

Problem statement. For monitoring physical 

state of road covering, as is accepted in practice, let us 

consider a prism separated from the road covering in 

lateral direction. For conducting monitoring, one end of 

the separated prism ( Lx  ) should be loaded with 

normal Q force. From the condition for chosing the 

prism we get that its another end on the foundation is 

not displaced. In this case it is accepted that the 

foundation of the prism is rigid, i.e. 0U . Here U  

is longitudinal displacement, x  is longitudinal coordi-

nate, L  is the thickness of the covering. For conduct-

ing monitoring we determine the displacement of the 

loaded end, i.e. for Lx   we find the displacement 

U .  

The considered quantity consists of two addends: 

mutualdisplacement of solid particles, because of their 

deformation, and change of volume of pores. Quality of 

covering is characterized by little volume of pores, i.e. 

the lrdd is the volume of pores, the higher is the quality 

of the covering. As the change of volume of pores 

characterizes the quality of covering, let us determine 

the displacement that has happened by this reason.  

Problem solution. Let us write the behavior of the 

prism within theory of bars. Then the stress-strain state, 

in partiular  , is independent of lateral coordinate. 

As the binder has rheological properties, then displace-

ment is time dependent. If we take into account that the 

Q  force is applied at certain moments of time (at mon-

itoring Q  force is applied at initial time moment), then 

if we ignore the transition process, one can assume that 

compression process happens at a moment. Therefore, 

we will not consider rheological processes in the prism. 

In addition, we assume that we can ignore deformation 

of solid particles compared with deformation of binder 

i.e. assume that these particles are absolutely rigid.  

As a result deformation of covering, only rigid 

particles are mixed. This reduces to change in the vol-

ume of pores. Neither solid particles, nor bindir are 

compressed [3].  

Assume that “on the whole” covering’s material 

shows nonlinearity, i.e. )( sf
x

U





. Here f  is a 

nonlinear function characterizing physical state of the 

material, s  is real stress in the prism. f  is an asym-

metric function, )()( ss ff   . Then  

 













10
p

f   (1) 

 

In the general case, the quantity   is character-

ized not only by the function f . Dependence of quan-

tity   on p  is of complicated character than relation 

(1) and is determined practically. Let us generalize re-

lation (1). Assume that parameter   is similar to dam-

age parameter in theory of scattering failure [1]. In this 

theory, for determining damage parameter, kinetic 

equation is taken in differential form. Similar to the kin-

ematic damage equation, equation (1) is generalized in 

the following form:  

 


















1

p

dp

d
 , 0   for 0p , (2) 

 

here   is any function of nonlinearity. Similar to 

this theory, we can represent the physical relation in the 

following form:  
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, 0 , for 0p  (3) 

 

Note that substation of nonlinear algebraic equa-

tion by a first order ordinary differential equation, sim-

plifies the solution of the initial equation. 

From the problem statement it is clear that at the 

fixed values of the load  , greater the settling )(S , 

greater the volume of pores )( , i.e. the quality of the 

covering is lower. During monitoring, the settling 

quantity )(LU  created under the force Q  is meas-

ured. The monitoring may be conducted step by step 

change of the values of Q  and measuring the quantity 

)(LU . But it is convenient to conduct monitoring in 

the following way: it is necessary to increase the value 

of the load Q  until the settling does not change this 

value. Then crU , the limit value of settling crQ , the 

limit value of the load are measured. Note that these 

limit values correspond to critical values. Knowing the 

thickness L  of covering, we get 
L

U
S cr

cr  . As 

0crS , then crU
L

1
0  . The found value of 0  

characterizes the quality of covering.  

Accepting the physical relation as nonlinear, in the 

special case as three degree, we consider equation (1). 

Then we get:  
3

00

3

0
11






























 A

p
A ; 

3

0 AEA  ,   (4) 

here A  is a quantity determined from practice. 

Let us determine the boundary of existence of relation 

(4). As 00   , then cr  , here 
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 , cr  is a limit load. The case when 

pores are closed, is taken as a critical case. In this case, 

settling does not change. Let us transform (4) in the fol-

lowing form:  
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Determine stationary values of the function 

)( . From the stationarity condition we get: 
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As 0с , the stationarity condition   is not 

considered. Dependence of   on   for the values 

05.00  , 1.00   of the parameters is given 

in figure 1.  

 
Fig. 1. Dependence of   on   (third degree relation)  
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1 - ;05.00   2 - 1.00   

Note that the structured branches of the graph are 

unique. From the graph it follows that the value of the 

load applied by increasing the volume of initial pores at 

the fixed values of   increases. Increasing the values 

of  , change of   increases.  

Displacement of loaded end is determined from 

the following equation: 
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After integrating with respect to x , for 0x , 

taking into account the condition 0  we get: 
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Finally, for settling we get,  
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 A   (5) 

 

Limit value of settling equals 0 , i.e. 

crSS 0 ; 0crS . 

Hence we get that limit value of settling is inde-

pendent of the form of physical relations, i.e. if 

0)0( f , it is independent of f . Dependence of S  

on   is given in fig. 2.  

 

 

Fig. 2. Dependence of S  on   (third degree relation) 

 

1 - ;05.00   2 - 1.00   

Let us simplify the given dependence for engineer-

ing calculations. Simplify relation (5). This relation 

may not be linearized with respect to  , because   

enters into the equation in the form 
3 . If we take into 

account 1S , then we linearize it with respect to S
. As S 0 , then  
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Hence it follows that  
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  (6) 

Let us compare the simplified dependence with 

general dependence. Comparison of nonlinear equation 

and linearized equation for 05.00   is given in 

fig. 3.  
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Fig. 3. Comparison of nonlinear equation and linearized equation.  

1 is nonlinear dependence, 2 is linearized dependence; 

 

From comparison of graphs it follows that the load 

has such a range that is this range the solution of non-

linear equation coincides with the solution of the sim-

plified equation to certain exactness. This time, this 

range increases according to increase of the initial value 

of  .  

Result. In the paper, we suggest monitoring of 

covering with respect to parameters of limit state. Un-

der limit state we understand the case when the pores 

are closed. In the paper, the limit values of settling and 

applied force are taken as parameters of this state. Ac-

cepting some suppositions on the structure of the mate-

rial and admitting third degree dependence, these val-

ues are determined within damage theory. Dependence 

of settling on the applied load is structured. Nonlinear 

equation is compared with linearized equation.  
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АННОТАЦИЯ 
Приведена динамическая расчетная схема подвесного здания. Предложена методика определения 

уравнений движения системы и реакций связей, являющихся нагрузками на несущую раму. Методика ос-

нована на составлении дифференциальных уравнений относительного движения, а также уравнений Ла-

гранжа второго рода. Показаны преимущества подвесного здания по сравнению с традиционными здани-

ями, работающими по консольной схеме. 
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ABSTRACT 

Shows the dynamic suspension design scheme of the building. The method of determining the motion of the 

system and connections reactions which are the loads on the bearing frame. The technique is based on the prepa-

ration of the differential equations of the relative motion, and the Lagrange equations of the second kind. The 

advantages of the suspension of the building compared to traditional buildings, the scheme operating on a console. 

 

Ключевые слова: подвесное здание, сейсмическая безопасность, относительное движение, уравне-

ния Лагранжа, динамические силы 

Keywords: Suspended building, seismic safety, relative motion, Lagrange equations, dynamical forces 

 

Анализ исследований и постановка задачи.  

Известно, что основной и наиболее опасной 

составляющей землетрясения является горизонта-

льная составляющая. В динамических расчетах 

массы этажей сосредотачиваются в уровне перек-

рытий [5]. Горизонтальные сейсмические силы от 

каждого этажа, как известно, равны произведению 

массы на ускорение колебания грунта. При этом, 

чем большее количество этажей имеет здание, тем 

большие усилия будут возникать в уровне обреза 

фундамента. 

Существующие системы сейсмической изоля-

ции зданий, как правило, выполняются с примене-

нием демпфирующих устройств, выключающихся 

связей и др. [3, 6, 7]. Имеются здания, в которых в 

качестве динамического гасителя колебаний подве-

шиваются массивные маятники с системой пружин 

(как, например, в здании Taipei 101). При этом, од-

нако, динамические усилия все равно остаются дос-

таточно высокими. Кроме того, механизмы такой 

сейсмической защиты обходятся достаточно до-

рого. 

Предварительные исследования показывают, 

что более эффективным является подвешивание са-

мого здания, предложенного автором настоящей 

статьи. При этом сейсмически усилия существенно 

снижаются. В связи с необычным решением под-

весного здания его конструктивные особенности, а 

также подход к расчету прочности и деформатив-

ности подлежат тщательному изучению и обосно-

ванию. Преимущества такой конструкции оче-

видны, однако методика расчета динамических 

усилий требует совершенствования.  

В связи с вышесказанным целью настоящей 

статьи совершенствование динамической расчет-

ной схемы подвесного здания для уточнения рас-

четных динамических усилий. 

Изложение основного материала. Предло-

женное автором здание представляет собой кон-

струкцию, когда все здание подвешено на несущей 

раме, масса которого во много раз меньше массы 

самого здания. Предварительные расчеты произво-

дятся методами теоретической механики с исполь-

зованием уравнений Лагранжа второго рода [2, 4, 8] 

. При этом рассматривается одномассовая схема 

(когда все здание рассматривается как единое це-

лое) ил многомассовая система (каждый этаж имеет 

свою массу). Рассматриваются различные схемы 

предварительного расчета: маятник с колеблю-

щейся точкой подвеса; одна масса или несколько 

масс, подвешенные на раме, основание которой 

подвергается кинематическим возмущениям.  

Схема подвесного здания по [1] представлена 

на рис. 1 в двух вариантах: опирание на пирами-

дальную раму (рис. 1, а); опирание на прямоуголь-

ную в плане раму (рис. 1, б).  

 
Рис. 1,а. подвесное здание при 

опирании на пирамидальную раму:  

1 – здание; 2- опорная рама; 3 – несущие тросы; 

4- предохранитель 

 

 
Рис. 1,б. Схема подвески здания на прямоугольную 

в плане раму: 

1 – здание; 2 – несущие тросы 3- опорная рама; 

4-раскосы; 5-распорки;  

6- предохранители 
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В обоих случаях само здание шарнирно подве-

шено на тросах к несущей раме.  

Преимущества такой конструктивной схемы 

по сравнению с традиционной схемой с точки зре-

ния сейсмической безопасности можно видеть из 

рис. 2, где приведены динамические расчетные 

схемы зданий. 

 
Рис. 2. Динамические расчетные схемы здания: а) – традиционного консольного; б) – предлагаемого  

 

В традиционном здании при наличии внеш-

него горизонтального ускорения в уровне перекры-

тия каждого этажа будут действовать динамиче-

ские силы amF  , где m – масса одного этажа; 

a – ускорение колебания грунта от землетрясения. 

В уровне обреза фундамента суммарный изгибаю-

щий момент в условной консольной схеме традици-

онного многоэтажного здания будет складываться 

из моментов от силы в уровне каждого этажа. В рас-

сматриваемом же подвесном здании динамическую 

схему приближенно можно представить (см. рис. 2, 

б) как одна масса величиной mnM  . И гори-

зонтальная реакция на несущую раму будет меньше 

реакции по консольной схеме. 

В [2] рассмотрен принцип предварительного 

динамического расчета, целью которого является 

определение уравнений движения системы и по-

рядка сейсмических сил, действующих на несущую 

раму. Если все подвесное здание (или сооружение) 

рассматривать в первом приближении как сосредо-

точенную массу, подвешенную на раму, то расчет-

ную динамическую схему можно представить в 

виде маятника с подвижной точкой подвеса. Эта 

точка подвеса совершает колебания около нулевой 

точки, которые возникают в результате колебаний 

грунта при землетрясении. В [8] имеется решение 

задачи об определении относительного движения 

такого маятника с использованием дифференциаль-

ных уравнений относительного движения. Там же в 

[2] представлена более точная расчетная схема, в 

которой отмечено, что кроме горизонтальных коле-

баний точки подвеса как жесткого целого следует 

учитывать деформацию несущей рамы. В таком 

случае динамическая расчетная схема будет выгля-

деть, как показано на рис. 3. При этом в расчетной 

схеме фигурируют масса m1 консоли (рамы) и масса 

m2 маятника (здания). 

 
Рис. 3. Динамическая расчетная схема консольно-подвесной системы: 

а) – реальная схема; б) – упрощенная схема 
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Для упрощения расчетной схемы в [2] предла-

гается заменить реальную схему по рис. 3, а на 

упрощенную по рис. 3, б, где защемленная в осно-

вании консоль заменяется жестким стержнем, шар-

нирно закрепленным в основании и пружиной 

жесткости С в вершине.  

Жесткость пружины С подбирается из условия 

равенства статического прогиба конца консоли от 

единичной горизонтальной силы перемещению 

пружины от той же силы. Основание системы 

(точка О на рис. 3) колеблется по горизонтали влево 

и вправо с амплитудой О-ОI. 

Расчет такой схемы так же можно производить 

с использованием уравнений Лагранжа второго 

рода. При этом система будет содержать три обоб-

щенные координаты: горизонтальное перемещение 

основания q1, угол поворота стойки q2 и угол пово-

рота нити q3 (рис. 3, б). Составляя уравнения Ла-

гранжа второго рода, придем к системе трех диффе-

ренциальных уравнений второго порядка. Началь-

ные условия задачи вытекают из заданных 

колебаний грунта (типа выражения 1) при сейсми-

ческом воздействии. Углы поворота и угловые ско-

рости стойки и нити в начальный момент равны 

нулю, т.е.: 

𝑞2(0) = 0; 𝑞2̇ = 0; 𝑞3(0) = 0; 𝑞3̇ = 0 ; (1) 

перемещение точки O основания в начальный 

момент равно нулю, ускорение в начальный момент 

задано условиями сейсмических данных. 

Наиболее соответствующей истинной схеме 

работы, но упрощенной схемой является схема, 

приведенная на рис. 4. 

 
Рис. 4. Расчетная схема с колеблющейся опорой 

 

Тележка крепится к опоре с помощью пру-

жины жесткостью k. Жесткость пружины модели-

рует перемещение конца рамы по горизонтали. 

Схема приведения консоли к пружине показана на 

рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема к определению жесткости условной пружины 

 

Перемещения консоли от действия силы P 

равно: ∆𝑏=
𝑃𝑙3

3𝐸𝐽⁄ . Перемещения пружины от 

действия силы P равно: ∆𝑠=
𝑃
𝑘⁄ . Зная изгибную 

жесткость консоли EJ, приравняв величины Δb и Δs, 

получим искомую величину эквивалентной жест-

кости пружины. При этом конструкция несущей 

рамы может быть как пирамидальной, так и прямо-

угольной в плане. От этого принцип определения 

жесткости K не изменяется. 
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Опора, расположенная в начале координат си-

стемы OXY, совершает колебания между точками 

OI и OII относительно положения равновесия O по 

закону 𝑥𝑜𝑝 = 𝑎 ∙ sin (𝑝 ∙ 𝑡), где a – амплитуда коле-

баний, p – частота. Амплитуду и частоту колебаний 

можно определить по сейсмограммам соответству-

ющей сейсмической зоны, где происходит строи-

тельство. 

Уравнения Лагранжа, как известно из курса 

теоретической механики, в таком случае будут 

имеет вид: 

{
 
 

 
 
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑥
= 0

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜑
= 0

 

 

 

(2) 

где L – функция Лагранжа, равная разности ки-

нетической и потенциальной энергии системы; 

точка над символом – обозначает производную по 

времени. 

Определив кинетическую и потенциальную 

энергию системы, произведя необходимое диффе-

ренцирование, окончательно получим систему 

уравнений Лагранжа второго рода: 

 

{
(𝑚1 +𝑚2)�̈� + 𝑚2𝑙�̈� cos𝜑 − 𝑚2𝑙�̇�

2 sin 𝜑 − (𝑚1 +𝑚2)𝑝
2𝑎 sin 𝑝𝑡 + 𝑘𝑥 = 0

𝑚2𝑙�̈� cos 𝜑 + 𝑚2𝑙
2�̈� − 𝑚2𝑎𝑙𝑝

2 sin 𝑝𝑡 cos 𝜑 − 𝑚2𝑔𝑙 sin𝜑 = 0
  (3) 

 

где 𝑔 – ускорение свободного падения. Точка 

или две точки над символом в выражении (3) обо-

значают соответственно первую и вторую произ-

водные по времени t.  

Система дифференциальных уравнений Ла-

гранжа достаточно просто решается как численно, 

так и аналитически. Решение этой системы даст 

нам закон движения системы. Зная закон движения, 

достаточно просто получить силы, действующие на 

элементы системы, в том числе на пружину, что в 

нашем случае является горизонтальной составляю-

щей на опорную раму. 

Можно также закрепить подвесное здание 

снизу к фундаменту, т.е. вместо выключающихся 

связей (поз. 6 на рис. 1,б) их следует сделать посто-

янными. При этом динамическая расчетная схема 

(рис. 6) для составления уравнений Лагранжа будет 

содержать дополнительный элемент. 

 
Рис. 6. Динамическая расчетная схема с креплением нижней массы к фундаменту 

 

Схема по рис. 6 является более точной, однако, 

для предварительных расчетов вполне достаточно 

использовать одномассовую схему, приведенную 

на рис. 4, и решить систему уравнений (3) . На рис. 

7 приведен график изменения x(t) за первые пять 

секунд для одномассовой системы по рис. 4, полу-

ченный на основе решения системы дифференци-

мальных уравнений (3), со следующими исход-

ными данными: длина нити подвеса l=5 м; масса те-

лежки (несущей рамы) m1=22 Т; масса здания 

m2=806 Т; коэффициент жесткости условной пру-

жины (жесткость несущей рамы в горизонтальном 

направлении) K=6500000 Н/м; максимальное уско-

рение колебания грунта Wmax=4.8 м/с2 ; максималь-

ная скорость колебания грунта Vmax=0.48 м/с. Ско-

рость и ускорение взяты как максимальные значе-

ния для землетрясения силой в 9 баллов по шкале 

Рихтера. 
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Рис. 7. График изменения во времени расстояния от точки подвеса до тележки по рис. 4, полученный 

решением системы уравнений (3) 

 

Учитывая, что горизонтальная составляющая 

динамической силы, действующей на точку под-

веса (несущую раму), равна Fx=Xmax*K, получим: 

 

Fx=Xmax*K≈0.081*6500000≈530кН. 

 

Горизонтальное усилие в традиционном зда-

нии: 

 

Fxt=m2* Wmax =806000*4.8≈3868 кН. 

 

Отношение горизонтальных усилий в консоль-

ном и подвесном вариантах составит 

Fxt/Fx=3868/530=7.29 (730% !!!). 

Как видим, разница в усилиях весьма и весьма 

существенная, что говорит в пользу практического 

применения предлагаемого подвесного здания. 

Динамические силы на такую несущую раму, 

как видно из приведенного примера, значительно 

меньшие, чем в случае, когда колонны каркаса зда-

ния являются защемленными в фундаменте. Кроме 

этого изменением соотношения массы рамы и 

массы здания, а также изменением длины нити под-

вески можно регулировать частоту собственных ко-

лебаний такого здания для исключения резонанс-

ных явлений при землетрясении. 

После определения предварительных сечений 

конструкции несущей рамы (в результате предва-

рительного динамического расчета по законам тео-

ретической и строительной механики) и самого 

подвесного здания окончательный сейсмический 

расчет можно производить с использованием из-

вестных программных комплексов типа «Ansys», 

«Lira», «Nastran» и др. 

Расчеты показывают, что горизонтальная со-

ставляющая динамического усилия на несущую 

раму подвесного здания в разы меньше аналогич-

ной силы для традиционного консольного здания. 

Кроме того, в отличие от систем защиты с выклю-

чающимися связями предлагаемая система после 

землетрясения не требует замены каких-либо кон-

струкций. 

В виду того, что вертикальные несущие эле-

менты каркаса самого здания работают на растяже-

ние, их материал может быть использован в полной 

мере в результате отсутствия продольного изгиба 

колонн. При действии ветровых нагрузок динами-

ческие усилия в элементах предлагаемого здания 

будут также значительно меньшими. При этом воз-

можна установка ограничителей горизонтального 

перемещения при воздействии ветра.  

Таким образом, реализация предлагаемого 

подвесного здания с одной стороны существенно 

повышает его сейсмическую безопасность, с дру-

гой стороны не удорожает строительство. 

Выводы и перспективы исследований. Пре-

имуществом ранее предложенного автором подвес-

ного здания является факт существенного умень-

шения сейсмических сил. В статье уточнена мето-

дика динамического расчета системы с 

использованием уравнений Лагранжа второго рода. 

Показано, что динамические усилия в подвесном 

здании в 7 раз меньше усилий в здании, работаю-

щем по консольной схеме.  

В перспективе предполагается совершенство-

вание предложенного способа определения дина-

мических реакций путем рассмотрения пространст-

венного схемы, где учесть усилия по направлению 

всех трех осей координат. 

 

Список использованной литературы 

1. Азізов Т.Н. Конструкція сейсмічно стійкої 

будівлі / Патент на корисну модель №54247. Укра-

їна. Бюлл. №20. 25.10.2010.  

2. Азизов Т.Н. Расчет динамических усилий в 

элементах подвесного здания / Т.Н. Азизов // Sci-

ences of Europe. – 2016. – Vol 4, № 9. – S. 69-73 

3. Айзенберг Я.М. Сооружения с выключаю-

щимися связями для сейсмических районов. – М.: 

Стройиздат, 1976. – 229 с.  

4. Савин Г.Н. Теоретическая механика / Г.Н. 

Савин, Н.А. Кильчевский, Т.В. Путята. – Киев: Гос-

техиздат, 1963. – 610 с.  

5. Смирнов А.Ф. и др. Строительная механика. 

Динамика и устойчивость сооружений. – М.: 

Стройиздат, 1984. – 416 с.  

6. Смирнов В.И. Применение сейсмоизоляции 

зданий и исторических сооружений в России / В.И. 

Смирнов, Я.М. Айзенберг // Будівельні конструкції. 

Міжвідомчий науково-технічний збірник. Вип. 60. 

- К.: НДІБК, 2004. – С. 210-217.  

7. Смирнов В.И. Сейсмоизоляция зданий и со-

оружений / Промышленное и гражданское строи-

тельство, 1997, № 12. – С. 37-39.  

8. Яблонский А.А. Курс теоретической меха-

ники. Часть II. Динамика. / А.А. Яблонский. – М.: 

Высшая школа, 1966. – 411 с. 

0 1 2 3 4 5
0.1

0.05

0

0.05

0.1

0.081

0.081

x t( )

50 t

0 1 2 3 4 5
0.1

0.05

0

0.05

0.1

φ t( )

t

0 1 2 3 4 5
0.06

0.04

0.02

0

0.02

0.04

0.06

xo t( )

t



SCIENCES OF EUROPE # 17 (17), 2017 |  TECHNICAL SCIENCES 89 

ЗРОСТАННЯ ВИРОБНИЦТВА ДРІБНОНАСІННЄВИХ КУЛЬТУР 
ПОТРЕБУЄ РЕТЕЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ І 
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЇХ 

ПІСЛЯЗБИРАЛЬНОЇ ОБРОБКИ 
 

Овсянникова Л.К. 

к.т.н., доцент 

Одеська національна академія харчових технологій, Кафедра технології зберігання зерна, Україна 

Орлова С.С. 

к.т.н., доцент 

Одеська національна академія харчових технологій, Кафедра електромеханіки та мехатроніки, Ук-

раїна  

Валевська Л.О. 

к.т.н., старший викладач 

Одеська національна академія харчових технологій, Кафедра технології зберігання зерна, Україна  

 

THE GROWTH OF THE PRODUCTION OF DRINK-BASED 
CULTURES REQUIRES GREATER STUDY OF PHYSICAL-
MECHANICAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES FOR 

IMPROVEMENT OF THEIR POST-BIRD PROCESSING 
 

Ovsyannikova L.K. 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,  

Department of grain storage technology, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine 

Orlova S.S. 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,  

Department of electrical mechanics and mechatronics, Odessa National Academy of Food Technologies, 

Ukraine 

Valevskaya L.A. 

Candidate of Technical Sciences, Senior Lecturer,  

Department of grain storage technology, Odessa National Academy of Food Technologies, Ukraine 

 

АНОТАЦІЯ 

В статті наведено узагальнені результати досліджень гранулометричних характеристик та фізико-те-

хнологічних властивостей сучасних сортів дрібнонасіннєвих культур, які необхідні для підвищення ефек-

тивності їх очищення, сушіння та охолодження. На основі проведених досліджень, методом найменших 

квадратів був визначений один з важливих показників зернівок – коефіцієнт форми. Наведено порівняльну 

характеристику фізико-технологічних властивостей дрібно насіннєвих культур. 

ABSTRACT 

The article summarizes the results of research on granulometric characteristics and physical and technological 

properties of modern varieties of small-flowered crops, which are necessary for increasing the efficiency of their 

purification, drying and cooling. On the basis of the conducted studies, the method of the smallest squares 

identified one of the important indicators of grain-wok - the coefficient of form. The comparative characteristic of 

physical and technological properties of fine seed crops is given. 

 

Ключові слова: дрібнонасіннєві культури, фізико-механічні характеристики, технологічні властиво-

сті, післязбиральна обробка. 

Keywords: small-fruited crops, physico-mechanical characteristics, technological properties, post-harvest 

treatment. 

 

Зерновий сектор − стратегічна галузь еконо-

міки будь-якої держави, яка визначає обсяги пропо-

зиції та вартість основних видів продовольства для 

населення країни, зокрема, продуктів переробки зе-

рна. 

В останні роки значно збільшилося надхо-

дження зерна і насіння на хлібоприймальні підпри-

ємства, елеватори і перевантажувальні термінали. А 

саме надходять такі культури: ріпак, гірчиця, сорго, 

почали надходити партії насіння амаранту, маку [1-

2, 3, с. 56, 4, 5, с. 9]. Ці культури відносяться до так 

званих дрібнонасіннєвих культур (ДК) через свої 

геометричні розміри і низькою масою 1000 зерен 

[6, с. 10]. 

Оскільки виробництво вищезазначених куль-

тур зростає, необхідно в першу чергу, істотно коре-

ктувати технологічні режими їх післязбиральної об-
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робки, визначати режими їх післязбиральної обро-

бки, а саме моделювати процеси сепарування, ви-

бору режимних параметрів термічної обробки (вен-

тилювання, сушіння), та зберігання, а також визна-

чати розміри місткостей для тривалого зберігання 

зерна, проектувати діаметри самопливів та ін.). 

Різноманітність дрібнонасіннєвих культур, по-

ява нових районованих сортів, зміна клімату та умов 

вирощування привели до необхідності уточнення і 

вивчення фізичних, технологічних і фізіологічних 

властивостей. Тому питання з вивчення фізичних, 

розмірних характеристик та технологічних власти-

востей цілої низки дрібнонасіннєвіх культур і роз-

робки науково-обґрунтованих режимів їх післязби-

ральної обробки і зберігання є актуальним. 

Показники фізико-механічних та фізико-

технологічних характеристик зерна дозволяють 

розв’язати велику кількість прикладних завдань. 

Так, механізація i автоматизація транспортних та 

складських робіт, обробка i зберігання зернових 

мас у сховищах базуються на фізичних 

властивостях зерна. Геометричні розміри зерна 

використовують при моделюванні процесів 

сепарування, вентилювання, сушіння, вибирати 

режимних параметрів різних машин, а також при 

проектуванні складів для тривалого зберігання 

зерна [7, с. 156, 8].  

Метою даного дослідження є визначення гра-

нулометричних характеристик та фізико-технологі-

чних властивостей сучасних сортів дрібнонасіннє-

вих культур, які необхідні для підвищення ефекти-

вності їх очищення, сушіння та охолодження. 

Дрібнонасіннєві культури (ДК) як об’єкти піс-

лязбиральної обробки та зберігання характеризу-

ються цілою низкою фізико-технологічних (ФТВ) 

та фізіологічних властивостей.  

Основними усередненими параметрами зерни-

стого шару, від яких залежать всі інші характерис-

тики, слід вважати його шпаруватість і питому по-

верхню, які в свою чергу залежать від щільності ук-

ладання, співвідношення розмірів елементів шару, 

форми ємкості і інших факторів форми [7, с. 156]. 

Зернову масу потрібно розглядати як статичні 

сукупності твердих часток, випадкова орієнтація 

яких у просторі визначена гравітаційними, фри-

кційними силами [8]. 

Фізичну модель сипких матерів за аналогією з 

ґрунтами багато дослідників розглядають як су-

цільне середовище. Механіка сипких що побудо-

вана на цій базі, використовує теорію і методи фі-

зичних явищ у навколишньому середовищі підхід 

до вивчення складного фізичного об'єкта в силу 

значної умовності приводить до одержання набли-

жених результатів, похибки яких зростають з 

ускладненням процесів, що перебігають у сипкому 

середовищі [9, 10, с. 72]. 

Головними параметрами сипкого матеріалу є 

гранулометричний склад і грануломорфологічна ха-

рактеристика, які визначають геометричні розміри 

частинок і співвідношення їх розмірів у загальному 

об’ємі зернової маси.  

Гранулометричний склад − це характеристики, 

що визначає геометричні розміри насіння і співвід-

ношення цих розмірів у загальному об’ємі зернової 

маси. Для характеристик окремих зернин і шару зе-

рна встановлено стандартні вимірювання їх харак-

теристики: геометричні розміри зерен; маса 1000 зе-

рен; густина зернин; об’ємна маса шару зерна. 

Об’єктом дослідження обрано дрібнонасіннєві 

зернові та олійні культури: сорго (при вологості 

9,9...22,1 %); ріпак, гірчиця, мак (при вологості 

6,3...22,1 %). При вимірюванні окремих зерен отри-

мані дані обробляли методом математичної статис-

тики. Для кожного зразка насіння було визначено 

низку важливих статистичних характеристик − се-

редньоарифметичні розміри і інтервали їх варію-

вання за класами, частоти, медіани, моди, коефіціє-

нти варіації, асиметрії та ексцесу.  

Геометричні розміри зернин визначали вимі-

рюванням вибірки із 10…100 зерен, оскільки пере-

вірити закон розподілу генеральної сукупності ви-

падкових величин неможливо і недоцільно. Переві-

рку робили на відповідність прийнятій гіпотезі про 

закон розподілу, що має вигляд: 

 

  ii аxfdf    (1) 

 

Параметр х можна приймати, як одне із зна-

чень: а – розмір, S – поверхня, m – маса зернівки. 

Для кожного зразку зерна визначено грану-

лометричній склад, якій оцінювали методами мате-

матичної статистики для чого визначили розмах ва-

ріювання лінійних розмірів, класи, частоту зерно-

вого шару та моду (значення геометричних розмірів 

частинок аі, яке спостерігається найбільше число 

разів). 

В залежності від значення розмаху варіювання 

BR  обрали значення класового інтервалу h, який 

дозволяє розбити зернову масу на класи за розмі-

ром та в подальшому визначити модальний інтер-

вал, тобто клас зернової маси, що відповідає макси-

мальні частоті: 
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h В ,  (2) 

 

де  minmax aaRB  .  розмах варіювання; 

К– число класів; nK lg32,31  . 

n – число спостережень. 

Значення моди М0 – значення довжини части-

нок аі, яке спостерігається найбільше число разів. 

Значення моди визначають за формулою 
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де  а0 – початок модального інтервалу; 

0 – частота модального інтервалу; 

0  – частота інтервалу перед модальним; 
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0  = – частота інтервалу після модального. 

Модальний інтервал – це клас, що відповідає 

максимальні частоті.  

Результати вимірювань та розрахунків деяких 

дрібнонасіннєвих культур наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати визначення геометричних розмірів дрібнонасіннєвих  

культур 

(n = 3, P ≥ 0,95) 

Вологість, 

% 

Довжина l, мм Ширина а, мм Товщина b, мм 

min max 
меді

-ана 
мода min max 

меді

-ана 
мода min max 

меді

-ана 
мода 

Сорго 

9,9 3,3 4,3 3,7 3,85 2,8 4,0 3,5 3,24 2,0 3,5 2,.4 2,56 

14,2 3,3 4,5 3,9 4,34 3,0 4,2 3,6 3,44 2,1 3,5 2,5 2,56 

22,1 3,4 4,6 4,0 4,34 3,0 4,2 3,8 3,51 2,1 3,5 2,7 2,62 

Ріпак 

7,3 1,40 2,10 1,60 1,48 1,00 1,70 1,30 1,18 1,00 1,70 1,30 1,18 

10,1 1,40 2,10 1,60 1,56 1,00 1,70 1,30 1,24 1,00 1,70 1,30 1,24 

13,8 1,40 2,10 1,70 1,72 1,20 1,80 1,40 1,60 1,20 1,80 1,40 1,60 

22,1 1,40 2,30 1,80 2,01 1,30 2,00 1,50 1,81 1,30 2,00 1,50 1,81 

Гірчиця 

7,0 1,30 2,40 2,40 1,85 1,20 2,00 2,10 1,63 1,20 2,00 2,10 1,63 

9,9 1,30 2,40 2,20 2,06 1,20 2,00 2,00 1,74 1,20 2,00 2,00 1,74 

14,1 1,60 2,50 1,90 2,24 1,40 2,20 2,00 1,82 1,40 2,20 2,00 1,82 

21,7 1,70 2,80 2,30 2,31 1,40 2,50 2,00 1,92 1,40 2,50 2,00 1,92 

Мак 

6,3 1,00 1,20 1,10 1,05 0,35 0,54 0,42 0,38 0,30 0,48 
0,40

0 
0,38 

10,5 1,00 1,20 1,10 1,11 0,35 0,54 0,42 0,41 0,30 0,48 0,38 0,41 

14,3 1,00 1,21 1,10 1,03 0,35 0,54 0,43 0,43 0,30 0,48 0,38 0,42 

21,4 1,00 1,21 1,12 1,16 0,35 0,54 0,44 0,43 0,30 0,48 0,39 0,42 

 

Експериментальні лінійні розміри насіння 

дуже близькі до літературними даними [9-11, 12, с. 

24, 13, с. 28].  

Значення моди (Мо) можна також визначати по 

графіку інтервального варіаційного ряду: по осі аб-

сцис відкладають межі класових інтервалів, по осі 

ординат – значення відповідних частот і отримують 

гістограму розподілення частот. На рис. 1 предста-

влено, як приклад, графік інтервального варіацій-

ного ряду для зерна сорго і гірчиці. 
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Рис. 1 − Вплив вологості на зміну геометричних розмірів та визначення моди: для зерна сорго: 1 – 

при вологості 9,9 %; 2  при вологості 14,2 %; 3  при вологості 22,1 %; для насіння гірчиці: 1  при 

вологості 7 %; 2  при вологості 14,1 %; 3  при вологості 21,7 %. 

Аналізуючи графіки видно, що у гірчиці міні-

мальні геометричні розміри як по довжині, ширині 

так і по товщині майже однакові при різній волого-

сті, а максимальні значення довжини при збіль-

шенні вологості відрізняються на 12 %, а товщини 

та ширини на 13,7 %. Однак, при зростанні волого-

сті оптимальній розмір зростає, а кількісне співвід-

ношення однакове. У сорго зміна частоти по дов-

жині та товщини при вологості 14 та 22 % лежить в 

межі 2…5 %, а при вологості 10 % значення для всіх 

геометричних параметрів відрізняється майже на 

30 %. Значення моди по довжині при вологості 14, 

22 % відрізняються на 1 % друг від друга, а від моди 

при вологості 10 % на 13 %, по ширині мода зміню-

ється пропорційно. Також видно, що по товщині 

значення моди майже співпадають при різній воло-

гості. 

Цікаво, що у мака зі збільшенням вологості 

геометричні розміри не змінюються. Але опти-

мальний розмір (мода) і кількісне співвідно-

шення у загальній зерновій масі дослідного зра-

зку із збільшенні вологості зростає прямопропо-

рційно. 

На основі загального аналізу досліджених 

нами ФМВ і певних гранулометричних характери-

стик методом найменших квадратів був визначений 

один з важливих показників зернівок - коефіцієнт 

форми. Аналіз експериментальних даних дозволив 

вивести узагальнену формулу для визначення кое-

фіцієнта форми К. для сорго 0,668±0,005; для рі-

паку 0,657±0,011; гірчиці –0,643±0,015; маку – 

0,536±0,012. 

Використовуючи значення коефіцієнта форми 

K, були розраховані деякі інші важливі для прак-

тики геометричні характеристики дрібнонасіннє-

вих культур об’єм, площа зовнішньої поверхні, 

сферичність та ін., які дозволяють моделювати про-

цеси активного вентилювання, сушіння, підбирати 

режимні параметри технологічних машин 

На базі встановлених лінійних розмірів побу-

довані гістограми залежності впливу вологості і ви-

значення моди для попереднього розподілу за кру-

пністю фракцій з метою подальшого проведення 

ситового аналізу. Вивчені геометричні характерис-

тики були покладені в основу вибору розмірів отво-

рів сит для очищення досліджених ДК на ситових 

сепараторах і обґрунтування технологічних ліній їх 

очищення [4]. Значення параметрів «моди» дозво-

ляє аргументовано використовувати бункера мен-

шої місткості для зберігання на відміну від містко-

стей бункерів накопичення свіжозібраного зерна. 

Для організації технологічного процесу збері-

гання підготовки і переробки зерна важливе зна-

чення мають також і технологічні властивості. 

Найчастіше використовують такі показники як 

натура, сипкість, важлива роль відводиться шпару-

ваторсті.  

При визначенні фізико-технологічних власти-

востей [14] досліджуваних культур використо-

вували методи, затверджені відповідними ДСТУ, а 

також застосовувані в науково-дослідних роботах, і 

рекомендовані у відповідній літературі. Відбір 

проб проводили за ГОСТ 13586.3-83. Вологість 

насіння визначали за ДСТУ 29144:2009 (ISO 711-

85), натуру (ГОСТ 10840-64), масу 1000 зерен за 

(ГОСТ 10842-89), шпаруватість, щільність укла-

дання насіння, тощо. Узагальнені результати до-

сліджень наведені у табл. 2. 

Таблиця 2  

Порівняльна характеристика фізико-технологічних властивостей дрібнонасіннєвих культур 

(n = 3, P ≥ 0,95) 

Показники 
Культура 

амарант сорго ріпак гірчиця мак 

Масова частка вологи, % 10,1…19,3 13,8…24,2 7,3…22.0 6,4…18,4 6,0….22,0 

Натура, г/дм3 807…880 710…770 584…688 668…724 574…606 

Маса 1000 зерен, г  0,65…0,75 23,2…37,4 3,2…5,7 4,0…6,5 0,46…0,50 

«Істинний» об’єм 1000 зе-

рен, см3  
0,5…0,6 22,0…23,9 3,5…5,6 3,0…4,2 0,3…0,4 

Густина, г/см3 1,25…1,30 1,05…1,56 0,81…0,93 1,02…1,54 1,15…1,25 

Шпаруватість, %  32,3…35,4 26,78…37,9 67,0…74,5 50,6…66,5 35,5…47,4 

Кут природного укосу, 

град. 
22…26 26…38 24…27 20…25 25…29 

Коефіцієнти зовнішнього тертя спокою: 

по пластмасі  0,285…0,344 0,287…0,344 0,268…0,356 0,240…0,273 0,246…0,252 

по сталі  0,298…0,364 0,287…0,384 0,213…0,283 0,256…0,307 0,246…0,253 

по гумі 0,285…0,344 0,268…0,364 0,213…0,396 0,190…0,273 0,246…0,252 

Коефіцієнт зовнішнього 

тертя руху 
0,257…0,281 0,281…0,388 0,255…0,321 0,259…0,372 0,243…0,252 

 

Проведена порівняльна оцінка деяких фізико-

технологічних властивостей ряду дрібнонасіннєвих 

культур в залежності від вологості – для зернових 

діапазон зміни вологості від 10,1 до 24,8%, а для 

олійних – від 6,0 до 17,8 % показала, що найбільша 

натура (880) у амаранту, найменша у маку (682), та-

кож найменша маса 1000 зерен у цих культур. От-

римані дані свідчать про те, що вологість по 
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різному впливає на фізико-технологічні власти-

вості культур. Так, зі збільшенням вологості ДК 

зростають маса 1000 зерен, їх істинний об’єм, щіль-

ність укладання і кут природного укосу, а натура – 

знижується. Ці тенденції узгоджуються з літератур-

ними даними. 

Отримані дані свідчать про те, що вологість по 

різному впливає на фізико-технологічні власти-

вості культур. Так, зі збільшенням вологості ДК 

зростають маса 1000 зерен, їх істинний об’єм, щіль-

ність укладання і кут природного укосу, а натура – 

знижується. Ці тенденції узгоджуються з літератур-

ними даними. 

Відомо, що шпаруватість сильно впливає на 

теплопровідні і сорбційні властивості сипких мас, 

що особливо потрібно враховувати при їх збері-

ганні. Чим менше шпаруватість, тим більше щіль-

ність укладання, тобто більше насипна маса оди-

ниці об'єму. Нами підтверджено, що при збіль-

шенні вологості спостерігається збільшення 

шпаруватості, яке відбувається за рахунок збіль-

шення об’єму зернівок внаслідок їх набухання. Та-

кож зменшується натура і незначно зростає маса 

1000 зерен, швидкість витання, кут природного 

укосу і коефіцієнти зовнішнього тертя в стані спо-

кою і руху. 

Сипкість зернової маси характеризується кое-

фіцієнтами зовнішнього і внутрішнього тертя, які 

визначаються шляхом вимірювання кутів тертя і 

природного укосу. Досліджувані зразки дрібнона-

сіннєвих культур можна віднести до добре сипких 

продуктів, оскільки кут природного укосу в них 

менше 35 градусів. Збільшення вологості дрібнона-

сіннєвих культур призводить до зменшення їх си-

пучості, що необхідно враховувати в технології їх 

післязбиральної обробки [14-16]. 

При аналізі експериментальних даних встано-

влено, що при зволоженні зерна і насіння спостері-

гається зменшення об'ємної маси (натури) і щільно-

сті, оскільки щільність води менше, ніж у сухої ре-

човини зерна, крім того зволоження 

супроводжується збільшенням обсягу насіння вна-

слідок їх набухання. Підвищення ж вологості зерна 

і насіння призводить до збільшення показника маси 

1000 зерен. 

 

Висновок 

1. Проведений аналіз літературних джерел по-

казав, що в останні роки значно збільшилося надхо-

дження на хлібоприймальні підприємства, елева-

тори і перевантажувальні термінали дрібнонасіннє-

вих культур, таких як ріпак, гірчиця, льон, почали 

надходити партії насіння маку. Ці культури дають 

навіть в посушливі роки високий урожай, який до-

зволяє господарствам отримувати привабливий 

прибуток, втому числі і за рахунок експорту. 

Кожна з перерахованих культур має свої уніка-

льні властивості. Слід зазначити, що технологічні 

властивості вказаних дрібнонасіннєвих культур 

суттєво відрізняються від зерна традиційних зерно-

вих, бобових і олійних культур, і тому необхідно їх 

детальне вивчення. 

2. Для найбільш поширених дрібнонасіннєвих 

культур визначено фізико-механічні та геометричні 

властивості, підтверджено, що вони мають між со-

бою тісні кореляційні зв'язки, які дають можливість 

за основними показниками (розміри зерен, маса 

1000 зерен, щільність і натура зерна) достовірно ви-

значити похідні характеристики за наведеними ма-

тематичними співвідношеннями. 

3. На основі загального аналізу досліджених 

нами фізико-технологічних властивостей було ви-

значено також один з важливих показників насіння 

– коефіцієнт форми, який необхідний для розраху-

нків розмірів ємностей, діаметрів самоплив і мате-

ріалопроводів, проектування пневмотранспорта. 

Були визначені також такі показники як обсяг і по-

верхню одиничних семянок, використовуваних в 

розрахунках термодинамічної характеру (нагрі-

вання, охолодження, сушка). 
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ABSTRACT 

The problem of providing the fault tolerance of multiprocessor computing systems is presented. The model 

is proposed for providing the fault tolerance of a system, based on algebraic structures, in particular, symmetry 

groups. The algorithm for reconfiguration tables generating based on the specified model is described. Results of 

the developed algorithm is demonstrated by the four-vertex structure. 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема обеспечения отказоустойчивости многопроцессорных вычислительных 

систем. Предлагается модель обеспечения отказоустойчивости системы, основанная на алгебраических 

структурах, в частности, группах симметрии. Описан разработанный алгоритм получения таблиц рекон-

фигурации в рамках указанной модели. Рассмотрено применение разработанного алгоритма на примере 

четырехвершинной структуры. 
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Введение 

Актуальность проблем обеспечения устойчи-

вости вычислительных систем к отказам объясня-

ется ростом степени информатизации в необслужи-

ваемых объектах и объектах, где отказ системы мо-

жет угрожать жизни или здоровью людей, или 

вызвать большие материальные затраты. 

Один из подходов к обеспечению отказоустой-

чивости ориентирован на высокие показатели 

надежности, обеспечиваемые использованием эле-

ментов и схем с большим запасом надежности и по-

вышенным вниманием к технологическим процес-

сам их изготовления. Другой подход к обеспечению 

отказоустойчивости не исключает появление отка-

зов, но их негативное воздействие предотвращается 

или минимизируется путем введения избыточности 

[1]. 

Далее описан разработанный подход к обеспе-

чению отказоустойчивости вычислительных си-

стем путем введения избыточности в ее структуру. 

Базовая модель 

Система моделируется в виде связного графа, 

вершины которого представляют собой вычисли-

тельные ресурсы (компоненты) системы, а ребра – 

коммуникационные каналы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Модель системы 

 

Логическая структура задачи, которая 

решается целевой системой, задается связями 

между вычислительными ресурсами и расписанием 

их использования [2]. 

Отказы в компонентах системы рассматрива-

ются как изменение логической структуры. Модель 

предполагает, что отказам подвержены вершины 

графа, а дуги (ребра) графа не изменяются. Счита-

ется, что вершины отказывают таким образом, что 

передача информации по информационным кана-

лам возможна и через отказавшую вершину (рис. 

2). Подобная модель предполагает, по существу, 

что система состоит из двух независимых частей: 

ресурсов (вершины графа) и коммуникационной 

сети (дуги или ребра графа) и коммутационная сеть 

не подвержена отказам. 

 
Рисунок 2. Модель неисправностей: а) граф G12

 , б) граф G11 , V7 неисправна 

 

Одной из важных задач при проектировании 

отказоустойчивых (ОУ) систем является 

минимизация избыточности. Для существования 

данной модели необходимо принять следующую 

аксиому: любая k-ОУ система должна иметь по 

меньшей мере 𝑘 единиц избыточного ресурса. 

Избыточная структура 𝐺𝑟  (рис. 3b) имеет 

минимальную избыточность по отношению к 

исходной 𝐺0 (рис. 3a), если: 

1. 𝐺0  ∈  𝐺𝑟  
2. 𝐺𝑟  имеет минимальное число 𝑟𝑘 избыточного 

ресурса  

(для k-ОУ 𝐺0 = 𝑘) 

3. Ни одна из избыточных вершин 𝐺𝑟  не может 

быть удалена без нарушения связи между рабочими 

вершинами 

Предполагается, что если в избыточном графе 

𝐺𝑟  откажет одна из вершин, не являющаяся 

избыточной, то возможно присвоение отказавшей 

вершине логического имени бывшей резервной 

вершины. Тогда на оставшиеся рабочие вершины 

из графа 𝐺𝑟  “хватит” логических имен, 

ассоциированных с графом G0. 

 
Рисунок 3. Введение избыточности: a) граф G0, b) граф Gr ,c) граф Gr после “переименования” вершин 
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Сложность логического переименования вер-

шин состоит в том, что, присвоив отказавшей вер-

шине логический номер избыточной вершины, все 

остальные вершины нужно переименовать согласо-

ванно так, чтобы не изменялись инцидентности 

между новыми логическими именами. Таким обра-

зом, избыточный граф 𝐺𝑟  после переименования 

вершин должен совпасть с самим собой, изменив 

только, возможно, положение в пространстве (рис. 

3c). Такое преобразование графа называется инва-

риантным преобразованием или автоморфизмом 

графа. 

Каждый автоморфизм, включая и тождествен-

ный, есть некоторый согласованный вариант пере-

именования вершин графа, не изменяющий инци-

дентности вершин в логической структуре. Сово-

купность всех автоморфизмов графа образует 

группу, и этот факт дает возможность воспользо-

ваться отработанным аппаратом анализа группо-

вых свойств изучаемых структур. 

Процесс реконфигурации представляет собой 

выполнение инвариантного преобразования струк-

туры системы в случае наступления отказа. Назна-

чением данного процесса является замещение отка-

завшей вершины рабочей. Для проведения про-

цесса реконфигурации системы необходимо 

наличие таблиц групповых преобразований (таб-

лиц реконфигурации) в функционирующей си-

стеме. Далее приводится разработанный алгоритм 

формирования таблиц реконфигурации. 

Алгоритм формирования таблиц реконфи-

гурации 

Упрощенно алгоритм реконфигурации можно 

представить в виде линейного и записать в тексто-

вой форме: 

1) ввод данных; 

2) преобразование введенных данных в вид ис-

ходного автоморфизма; 

3) получение множества всех автоморфизмов 

исходного графа; 

4) преобразование множества автоморфизмов 

исходного графа во множество возможных рекон-

фигураций; 

5) формирование наборов таблиц реконфигура-

ции на случай отказа каждой из вершин кроме ре-

зервной; 

6) вывод результатов работы алгоритма. 

Особенностью разработанного алгоритма яв-

ляется этап формирования множества автоморфиз-

мов исходного графа. Он основан на знании той 

группы симметрии, которой соответствует рассмат-

риваемая структура. Иными словами, для каждой 

из возможных групп симметрии получение множе-

ства возможных автоморфизмов происходит инди-

видуальным образом. 

Циклическая группа симметрии (Cn) представ-

ляет собой группу циклических поворотов на угол 

α = 360° / N вокруг оси, проходящей через центр O 

системы. Данная группа имеет порядок |Cn| = N = n 

и содержит n автоморфизмов. 

Диэдральная группа симметрии (Dn) состоит 

из собственных вращений в пространстве на углы α 

= 360° / (N/2) вокруг оси, проходящей через центр 

O, и на 180° вокруг N / 2 осей второго порядка. 

Группа имеет порядок |Dn| = N = 2n и содержит 2n 

автоморфизмов: тождественный автоморфизм; n – 

1 поворотов на углы 2πk / n, где k = 1…n – 1; а 

также n отражений относительно осей, проходящих 

через центр O и образующих между собой углы, 

кратные 2π / n. 

Тетраэдральная группы симметрии (T) тесно 

связана с представлением плоского графа в виде 

пространственного. Тетраэдр имеет 4 оси симмет-

рии, проходящие через его вершины и центры про-

тиволежащих граней. Вокруг каждой оси кроме 

тождественного возможны еще два вращения. Та-

ким образом, группа вращений тетраэдра имеет 12 

перестановок включая тождественное. 

Таблицы реконфигурации также могут быть 

получены для структур с группами симметрии ок-

таэдра W и икосаэдра P [2], однако текущая реали-

зация разработанного алгоритма не поддерживает 

работу с ними. 

Более развернуто описание разработанного ал-

горитма приведено в [3]. На программную реализа-

цию алгоритма получено свидетельство о регистра-

ции авторских прав [4]. 

Пример 

Рассмотрим использование разработанного 

подхода на примере четырехвершинной структуры, 

представленной в виде графа 𝐺4 (рис. 4).  

 
Рисунок 4. Исходная система в виде графа 𝐺4 

 

Данный граф обладает тетраэдральной груп-

пой симметрии, следовательно результатом ис-

пользования разработанного алгоритма станут сле-

дующие наборы таблиц реконфигурации (таб. 1): 
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Таблица 1a 

Варианты реконфигураций на случай наступления отказа вершины V1 

 

Номер реконфигурации 1 2 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V0 V3 V1 V2 V0 V1 V3 V2 

Номер реконфигурации 3 4 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V0 V3 V2 V1 V0 V1 V2 V3 

Номер реконфигурации 5 6 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V0 V2 V1 V3 V0 V2 V3 V1 

 

Таблица 1b 

Варианты реконфигураций на случай наступления отказа вершины V2 

 

Номер реконфигурации 1 2 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V1 V3 V2 V0 V1 V2 V3 V0 

Номер реконфигурации 3 4 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V2 V3 V1 V0 V3 V1 V2 V0 

Номер реконфигурации 5 6 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V3 V2 V1 V0 V2 V1 V3 V0 

 

Таблица 2c 

Варианты реконфигураций на случай наступления отказа вершины V3 

 

Номер реконфигурации 1 2 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V1 V0 V3 V2 V3 V0 V1 V2 

Номер реконфигурации 3 4 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V1 V0 V2 V3 V3 V0 V2 V1 

Номер реконфигурации 5 6 

Логическое имя до V1 V3 V0 V2 V1 V3 V0 V2 

Логическое имя после V2 V0 V1 V3 V2 V0 V3 V1 

 

Полученные таблицы должны храниться в 

функционирующей системе и использоваться в 

случае наступления отказа компонента. 

Заключение 

Обоснована целесообразность применения ал-

гебраических структур как моделей, в частности, 

групп симметрии для организации логических свя-

зей между компонентами системы, что позволяет 

обеспечивать отказоустойчивость вычислительных 

систем с минимальной избыточностью. 

Разработан алгоритм формирования таблиц ре-

конфигураций для систем, структура которых обла-

дает циклической, диэдральной или тетраэдраль-

ной группой симметрии. Наличие данных таблиц 

позволяет системе парировать отказ в произволь-

ном вычислительном модуле, что обеспечивает ей 

свойство отказоустойчивости. 
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ABSTRACT 

Presented problem of classification biocenosis states as multidimensional objects. 

An algorithm with the use of neural networks for constructing a classifier for multidimensional objects, in 

particular, classification of biocenoses, is proposed. 

The structure of a neural network based on radial-basis functions is considered. Described neural network 

training algorithm. 

АННОТАЦИЯ 

Рассматривается проблема классификации состояний биоценозов как многомерных объектов. Пред-

лагается алгоритм построения классификатора многомерных объектов, в частности классификации био-

ценозов, с применением нейронных сетей. Рассмотрена структура нейронной сети на радиально-базисных 

функциях. Описан алгоритм обучения нейронной сети. 

 

Keywords: Classification, classifier, neural network, biocenosis, radial basis functions. 

Ключевые слова: Классификация, классификатор, нейронная сеть, биоценоз, радиально-базисные 
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Введение 

Медико-биологический объект (биоценоз) - 

это совокупность разных видов микроорганизмов, 

связанных между собой определенными отношени-

ями и населяющими определенную биологическую 

нишу. Частным случаем биоценоза является микро-

флора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) чело-

века. Путем сравнения состояния микрофлора ЖКТ 

пациента с эталонными значениями можно выявить 

риск возникновения опасных заболеваний. Каче-

ственные и количественные изменения в составе 

микрофлоры кишечника не могут пройти неза-

метно без отражения на состояние как самой мик-

рофлоры кишечника, так и на состояние всего орга-

низма в целом. Правильная трактовка результата 

может иметь решающий вклад в постановку диа-

гноза и выбора соответствующего метода лечения. 

Классификация – группировка множества объ-

ектов по некоторым классификационным призна-

кам, отражающая степень сходства объектов между 

собой и принадлежность к заранее определенным 

классам. 

Цель процесса классификации состоит в по-

строении математической модели, которая прини-

мает на вход прогнозирующие атрибуты (при-

знаки), а в качестве результата на выходе класс, ко-

торому принадлежат такие атрибуты. Процесс 

классификации заключается в создании связей 

между множеством признаков объектов и множе-

ством классов и состоит из двух основных этапов: 

конструирование модели и её использование. 

Классификатор - реализация процесса класси-

фикации, которая определяет объект в один из 

предопределенных классов по входному вектору 

признаков. 

 

Базовая модель 

Базовая модель, описывающая состояния 

ЖКТ, представляет собой n-мерное пространство 

признаков, которые априорно разделены на 4 

класса, соответствующие степени дисбактериоза 

пациентов. 

Единицы измерения признаков не должны вли-

ять на результаты нейросетевого моделирования. 

Поэтому следует провести предварительную нор-

мировку исходных данных, т.е. привести все исход-

ные данные к заданному диапазону. 

Один из способов нелинейной нормировки – с 

использованием сигмоидной логистической функ-

ции или гиперболического тангенса. Переход от 

традиционных единиц измерения к нормирован-

ным осуществляется следующим образом: 

при нормализации в пределах [0, 1]:  xik̅̅ ̅̅ =
1

e−α(xik−xci)+1
 

при нормализации в пределах [–1, 1]: xik̅̅ ̅̅ =
e−α(xik−xci)−1

e−α(xik−xci)+1
 

где xci =
xmini+xmaxi

2
 – центр нормализуемого 

интервала измерения входных переменных; 
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α – параметр, влияющий на степень нелиней-

ности изменения переменной в нормализуемом ин-

тервале. 

Способ представления выходных значений 
Одним из способов представления выходных 

значений является вектор, компоненты которого 

соответствуют классам. Результатом классифика-

ции будет класс под номером максимального ком-

понента выходного вектора. Такой подход позво-

ляет получить наряду с результатом уверенность в 

принадлежности этому классу. 

При классификации состояний микрофлоры 

ЖКТ, выходной вектор может принимать следую-

щий вид: 

�⃗� ={здоров; болен} – при разделении на 2 

класса. 

�⃗� ={здоров; 1 степень; 2 степень; 3 степень} – 

при разделении на 4 класса. 

Структура сети 

В качестве классификатора использована 

нейронная сеть на радиально-базисных функциях. 

Нейронные сети такого типа широко применяются 

при аппроксимации функций с множеством пере-

менных и в качестве классификаторов.  

Структура сети (рис. 1) содержит два слоя 

нейронов. Выходы первого (скрытого) слоя опреде-

ляют степень близости входных значений к цен-

трам радиально-базисных функций. Выходы нейро-

нов второго слоя – это линейные комбинации выхо-

дов скрытого слоя. 

 
Рис. 1. Архитектура используемой нейронной сети на радиально-базисных функциях 

 

Наиболее широко применяющиеся на прак-

тике Гауссовские функции (1), имеют локальный 

характер и принимают значения отличные от 0 

только вокруг центра радиального элемента. Это 

позволяет установить зависимость между областью 

данных в многомерном признаковом пространстве 

и конкретным радиальным элементом. 

h⃗ (𝑥) = exp(−𝛼 ∙ ‖𝑥 − 𝑐 ‖2), (1) 

Где c  - вектор центров множества радиально 

симметричных функций; 

‖x − c ‖ - норма вектора отклонений входной 

переменной от центров радиально-симметричных 

функций. Параметр α связан с радиусом рассеяния 

входных переменных r и может быть заменен в вы-

ражении (1) на соответствующее отношение: α =
1

2r2
  

Норма разности векторов рассчитывается как 

евклидово расстояние: 

 

‖x − c ‖ = √(x − c1)
2 + (x − c2)

2+. . . +(x − cm)
2 

 

Алгоритм обучения нейронной сети 

На стадии обучения можно выделить три 

этапа: подбор центров и радиусов радиально-сим-

метричных функций и оптимизация синоптических 

коэффициентов линейного выходного слоя. 
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма обучения нейронной сети 

 

 

Подбор центров радиально-симметричных 

функций 

При большом объеме обучающих примеров 

можно воспользоваться несколькими способами 

подбора центров радиальных элементов. 

 В качестве центров можно использовать от-

дельные случайные входные вектора из обучающей 

выборки 

 Подбор наилучших центров из множества 

обучающих примеров, основанный на выборе мак-

симально далеко расположенных друг от друга век-

торов из обучающей выборки. 

 Использование различных алгоритмов кла-

стеризации в том числе другие нейронные сети, 

например, сеть Кохонена.  

Подбор радиусов радиальных элементов 

Выбор радиусов определяется требуемым ви-

дом радиально-симметричной функции. При боль-

ших значениях параметра α график функции слиш-

ком острый, а это значит, что сеть не сможет кор-

ректно интерполировать данные между 

известными точками на достаточно большом удале-

нии от них, так как теряет способность к обобще-

нию обучающих данных. Наоборот, при чрезмерно 

малых значениях параметра α сеть становится не-

восприимчивой к отдельным деталям. 

Оптимизация весовых коэффициентов 

Использование псевдообратной матрицы явля-

ется наиболее простым и быстрым алгоритмом оп-

тимизации весовых коэффициентов. 

1. Рассчитывается характеристическая мат-

рица H̿ значений радиально-симметричных элемен-

тов всех обучающих примеров: 

 

H̿ = [

h1(x1) h2(x1) … hm(x1)

h1(x2) h2(x2) … hm(x2)
… … … …

h1(x𝑛) h2(xn) … hm(xn)

] 

 

Где n – количество обучающих примеров; m – 

количество радиальных элементов 

2. Методами линейной алгебры рассчитыва-

ется матрица весовых коэффициентов выходного 

слоя нейронов W̿: 

 

W̿ = (H̿T ∙ H̿)
−1
∙ H̿T ∙ Y̿ 

 

Где Y̿ - матрица выходов обучающих приме-

ров. 

 

Y̿ = [

y11 y21 … yk1
y12 y22 … yk2
… … … …
y1n y2n … ykn

] 

 

n – количество обучающих примеров; k – ко-

личество выходов нейронной сети. 

Результаты 

Для тестирования классификатора, построен-

ного на основе нейронной сети создана программ-

ная реализация. В качестве обучающих и тестовых 

примеров использованы данные по бактериологи-

ческому исследованию микрофлоры кишечника, 

предоставленные Нижегородским научно-исследо-

вательским институтом эпидемиологии и микро-

биологии им. Академика И. Н. Блохиной. 

Начало 

Подбор центров радиально-базисных 

функций 

Расчет радиусов радиальных 

элементов 

Оптимизация весовых коэффи-

циентов 

Конец 
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Рис. 3. Точность классификации по возрастным группам. 

 

Точность построенного классификатора разли-

чается в зависимости от возрастных групп пациен-

тов, а также от количества обучающих примеров. 

Общая точность классификации по всем возраст-

ным группам: 62.55% при классификации по сте-

пени дисбактериоза (4-х компонентный выходной 

вектор) и 83.69% при классификации по типу диа-

гноза (2-х компонентный выходной вектор) 

Заключение 

Рассмотрена возможность применения 

нейронных сетей на радиально-базисных функциях 

для построения классификатора многомерных объ-

ектов, в частности биоценозов. 

Описана структура и алгоритм обучения ис-

пользуемой нейронной сети на радиально-базис-

ных функциях. 
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