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АНОТАЦІЯ 

Надані результати польових дослідів поєднання мінеральних добрив, фунгіциду та біопрепаратів азо-

тфіксуючих бактерій на ріст, розвиток та врожайність зерна гібриду кукурудзи ДН Сармат в умовах півні-

чного Степу України. Встановлена можливість підвищення врожайності за рахунок комплексного засто-

сування мінеральних добрив (Р60 або N60P60), обробки насіння фунгіцидом Вікінг, 2,5 л/т та обробки 

насіння біопрепаратами азотфіксаторів Azospirillum 2, Azospirillum 1, Flavobacterin, Arthobacterin. Рекоме-

ндовано оптимальні умови для отримання урожайності зерна гібриду ДН Сармат на рівні 50 ц/га за умови 

застосування фону N60P60, протруювання насіння фунгіцидом Вікінг, 2,5 л/т за тиждень до посіву та 300 

г/ гектарну норму насіння біопрепарату Azospirillum 2 або Azospirillum 1.  

ABSTRACT 

The results of field experiments of combination of mineral fertilizers, chemical seed treatment and biological 

products of nitrogen-fixing bacteria for growth, development and grain yield of DN Sarmat maize hybrid in the 

conditions of the northern steppe of Ukraine are given. The possibility of increasing yields due to the complex use 

of mineral fertilizers (P60 or N60P60), seed treatment with chemical pesticide Viking, 2.5 l / t and seed treatment 

with biological products nitrogen fixers Azospirillum 2, Azospirillum 1, Flavobacterin, Arthobacterin. The optimal 

conditions for obtaining grain yield of DN Sarmat hybrid at the level of 50 c / ha are recommended under the 

background N60P60, seed treatment with Viking, 2.5 l / t per week before sowing and 300 g / hectare of seeds of 

biological product Azospirillum 2 or Azospirillum 1. 

Ключові слова: Гібрид кукурудзи, мінеральні добрива, фунгіцид, біопрепарати азотфіксуючих бак-

терій, біометричні показники рослин, урожайність зерна. 

Keywords: Maize hybrid, mineral fertilizers, fungicide, biological products of nitrogen-fixing bacteria, plant 

biometrics, grain yield. 

 

Кукурудза сьогодні займає одне з ведучих 

місць у структурі виробництва зерна на сході Укра-

їні. Збільшення виробництва зерна цієї культури 

може бути досягнуто за умов достатнього забезпе-

чення рослин елементами мінерального живлення, 

що можна досягнути за рахунок використання до-

даткових джерел елементів живлення [7, с. 4–12; 8, 

с. 5–8].  

Враховуючи світову тенденцію екологізації 

сільськогосподарського виробництва, рекоменду-

ється використання природних засобів підтримки 

родючості ґрунтів та забезпечення рослин необхід-

ними поживними елементами, наприклад, за раху-

нок використання біопрепаратів у поєднанні з міне-

ральними добривами та засобами хімічного захисту 

[2, с. 67–69].  

Однією з таких груп біопрепаратів є біопрепа-

рати азотфіксуючих мікроорганізмів, які здатні ча-

стково задовольняти потреби рослин у доступному 

азоті. Біологічна фіксація азоту – один з найважли-

віших процесів, при яких атмосферний азот транс-

формується в живі складові частини біосфери. У ба-

лансі азоту, біологічний займає значне місце: до 
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30% в надходженні і до 45-50% у відновленні родю-

чості ґрунтів. За своєю значимістю цей процес не-

рідко ставиться нарівні з фотосинтезом [5, с. 656–

678]. За останні 50 років з'явилося багато дослі-

джень з біохімії, фізіології та генетики азотфіксації 

[4, с. 30–171]. 

Враховуючи те, що сортимент сільськогоспо-

дарських культур та хімічних засобів захисту на су-

часному аграрному ринку швидко оновлюється, ре-

зультатів досліджень комплексного використання 

нових препаратів у різних умовах найчастіше не ви-

стачає. Тому питання комплексного використання 

мінеральних добрив, фунгіциду та біопрепаратів у 

технології вирощування кукурудзи на зерно в умо-

вах нашого регіону є актуальним та потребує дода-

ткового вивчення.  

Метою дослідження було проведення оцінки 

комплексного використання мінеральних добрив, 

біопрепаратів азотфіксаторів та фунгіциду Вікінг 

при вирощуванні кукурудзи гібриду ДН Сармат на 

зерно в умовах північного Степу України (Луган-

ська область). 

Експериментальні дослідження проводили 

протягом 2018–2020 роках на кафедрі біології та 

агрономії ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» та на землях 

Старобільського дослідного господарства ЛНУ 

імені Тараса Шевченка, розташованого в північно-

центральній помірно посушливій підзоні степової 

північної зони. Рельєф землекористування 

дослідного господарства – хвилястий, з 

численними ярами і балками.  

Поля розташовані на схилах різної довжини та 

крутизни. Клімат району розташування земель 

теплий, посилено континентальний, з недостатнім 

зволоженням. Річне надходження сумарної 

променистої енергії досягає 106–116 кКал/см2, з 

яких 86–93 кКал/см2 надходить протягом 

вегетаційного періоду кукурудзи.  

У процесі виконання досліджень 

використовували загальноприйняті методики 

проведення та обробки результатів [1, с. 20–138; 3, 

с.4–51; 6, с. 100–221].  

Гібрид ДН Сармат висівали на чорноземах 

звичайних у зернових сівозмінах за прийнятим для 

регіону чергуванням культур та технологією 

вирощування.  

Особливості застосування добрив, фунгіциду 

та біопрепаратів різними визначали в 

трехфакторному досліді за схемою: 

Фактори досліду 

п/№ варіанту 
Фактор А (добриво) 

Фактор Б 

(фунгіцид) 

Фактор В 

(біопрепарат) 

Р60 

Контроль 

Контроль Варіант 1 

Arthobacterin Варіант 2 

Flavobacterin Варіант 3 

Azospirillum 1 Варіант 4 

Azospirillum 2 Варіант 5 

Вікінг, 2,5 л/т 

Контроль Варіант 6 

Arthobacterin Варіант 7 

Flavobacterin Варіант 8 

Azospirillum 1 Варіант 9 

Azospirillum 2 Варіант 10 

N60P60 

Контроль 

Контроль Варіант 11 

Arthobacterin Варіант 12 

Flavobacterin Варіант 13 

Azospirillum 1 Варіант 14 

Azospirillum 2 Варіант 15 

Вікінг, 2,5 л/т 

Контроль Варіант 16 

Arthobacterin Варіант 17 

Flavobacterin Варіант 18 

Azospirillum 1 Варіант 19 

Azospirillum 2 Варіант 20 

 

Сівбу проводили в першій декаді травня. 

Глибина загортання – 6–8 см. Густота стояння – 55 

тис/га. Фунгіцидом Вікінг насіння обробляли за 

місяць до посіву у нормах, рекомендованих 

виробником (2,5 л/т насіння); інокуляцію насіння 

біопрепаратами проводили в день посіву з 

урахуванням загальних рекомендацій щодо 

використання препаратів на основі живих бактерій 

(одна норма – 300 г/ гектарну норму насіння). 

Використовували препарати Flavobacterin, 

Arthobacterin, Azospirillum (двох різних штамів 1 та 

2). 

Було встановлено, що застосування біопрепа-

ратів дещо покращувало умови росту рослин на 

всіх варіантах. Найбільші показники росту та роз-

витку рослин були відмічені при застосуванні біоп-

репарату Azospirillum 2 на фоні N60Р60 без фунгі-

циду та на фоні N60Р60 з фунгіцидом. У фазу цві-

тіння на цих варіантах у порівнянні з контролем 

площа листя однієї рослини збільшувалась на 5,9–

6,3 дм2/рослину, суха маса рослин – на 124,9–

129,5г. 

Урожайність зерна кукурудзи під впливом мі-

неральних добрив, біопрепаратів і фунгіциду зрос-

тала в 1,7 рази і досягала 50,2 ц/га (рис. 1). 
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На фоні одночасного застосування Р60 та фун-

гіциду урожайність підвищувалась на варіанті без 

біопрепаратів на 2,2 ц/га, на фоні N60Р60 – на 10,3 

ц/га. 

На фоні Р60 застосування біопрепаратів приз-

водило до збільшення урожайності на 1,7–6,5 ц/га. 

Використання біопрепаратів при одночасному ви-

користанні й фунгіциду на фоні Р60 забезпечувало 

надбавки врожайності у межах 2,5–3,2 ц/га. 

Застосування біопрепаратів на фоні N60Р60 

без фунгіциду призводило до формування врожай-

ність на рівні 38,7–43,0 ц/га, що на 2,3–6,6 ц/га бі-

льше ніж без біопрепаратів. Внесення біопрепара-

тів та фунгіциду на фоні N60Р60 давало прибавки 

врожайності 45,3–50,2 ц/га, що на 4,6–9,5 ц/га. 

 
Рисунок 1. Вплив мінеральних добрив, біопрепаратів і протруйника насіння на врожайність зерна куку-

рудзи, ц/га (НІР 2,1) 

 

На фоні Р60 найбільші прибавки врожайності 

було отримано від застосування Azospirillum 1 та 2, 

які досягали на варіанті без фунгіциду – 6,2–6,5 

ц/га, на варіанті з фунгіцидом – 6,6–7,9 ц/га.  

На фоні N60Р60 також найбільші прибавки 

врожайності отримані при використанні 

Azospirillum 1 та 2, які складали без фунгіциду – 

3,5–6,6 ц/га, з фунгіцидом – 8,5–9,5 ц/га. 

На варіантах з Arthobacterin, Flavobacterin, не-

залежно від застосування фунгіциду врожайність 

збільшувалась дещо менше (див. рис. 1).  

Отже, використання для інокуляції насіння ку-

курудзи біопрепаратів Arthobacterin, Flavobacterin, 

Azospirillum 1 та 2 забезпечувало достовірне збіль-

шення врожайності зерна кукурудзи.  
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Вплив на урожайність від застосування біопре-

паратів Azospirillum 1 та 2 був більшим, ніж від бі-

опрепаратів Arthobacterin і Flavobacterin. В свою 

чергу препарат Azospirillum 2 був ефективнішим у 

порівнянні з препаратом Azospirillum 1. 

Поряд зі зростанням врожайності зерна під 

впливом мінеральних добрив, біопрепаратів і фун-

гіциду, відбувалося зростання збору додаткової 

продукції – маси стебел і листя, яка в порівнянні з 

контролем збільшилася з 41,9 до 54,0 ц/га, або в 1,3 

рази. 

У результаті використання азотних добрив збір 

додаткової продукції збільшився на 6,4 ц/га, фунгі-

циду – на 2,8 ц/га. При комплексному використанні 

цих компонентів хімізації маса стебла і листя зрос-

тала на 6,9 ц/га.  

Обробка насіння біопрепаратами забезпечила 

збільшення збору додаткової продукції кукурудзи 

на 2–4 ц/га, що було в межах НІР, тобто достовір-

ного збільшення маси додаткової продукції на всіх 

варіантах з біопрепаратами не спостерігалось.  

Достовірне зростання збору стебла і листя 

було отримане тільки при комплексному викорис-

танні під кукурудзу азотного добрива, біопрепара-

тів і фунгіциду. При цьому спостерігалась позити-

вна роль біопрепаратів Flavobacterin, Azospirillum 1 

та 2. 

При використанні мінеральних добрив, про-

труйника і біопрепаратів маса 1000 насінин зрос-

тала від 300 до 319–324 г, або на 4–5 % у порівнянні 

з контролем. 

Позитивно впливали на масу 1000 зернин об-

робка насіння кукурудзи біопрепаратами 

Flavobacterin і Azospirillum 1 та 2, від яких отри-

мано достовірне збільшення (5–6 г) маси 1000 насі-

нин на фоні без внесення азотного добрива та вико-

ристання протруйника. 

Обробка насіння лише фунгіцидом також по-

зитивно впливала на масу 1000 насінин (збільшення 

складало у порівнянні до контролю 9 г). У резуль-

таті внесення під кукурудзу N60Р60 формувалась 

максимальна масу 1000 зернин, яка дорівнювалась 

315 г.  

Вміст у зерні сирого білка змінювався за варі-

антами досліду від 8,1 до 9,6 %. Біопрепарати на 

фоні Р60 на вміст в зерні сирого білка не впливали, 

що пов’язано з недостатнім забезпеченням рослин 

азотом.  

Використання протруювання насіння, а також 

застосування біопрепаратів на фоні протруйника 

також не вплинуло на показник сирого білка в зерні 

кукурудзи. 

Застосування добрив в дозі N60Р60, забезпечи-

вши збільшення врожайності зерна, не збільшило 

його білковості. За рахунок обробки насіння фунгі-

цидом та з одночасним застосуванням фунгіциду та 

біопрепарату Arthobacterin на фоні внесення Р60 

спостерігалася тенденція збільшення в зерні сирого 

білка до 10,2 і 11,1 %. При використанні на фоні фу-

нгіциду інших біопрепаратів тенденція зростання 

білковості зерна не спостерігалася, але за рахунок 

інокуляції ними насіння кукурудзи було отримано 

суттєве зростання врожайності основної продукції. 

Таким чином, при вирощуванні кукурудзи на 

зерно гібриду ДН Сармат на чорноземі звичайному 

в умовах північно-центральної помірно посушливої 

підзони степової північної зони України (Луганська 

область) для отримання максимального урожаю на 

рівні 50 ц/га рекомендовано застосування фону 

N60P60, протруювання насіння фунгіцидом Вікінг, 

2,5 л/т за тиждень до посіву та 300 г/гектарну норму 

насіння біопрепарату Azospirillum 2 або 

Azospirillum 1. 
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ABSTRACT 

The structural deformations of the sedimentary cover of the Dnieper-Donets basin (DDB) of the stages of 

platform tectonic activation in the zone of its articulation with the Donets Foldbelt (DF) were studied. Based on 

the structural analysis of the geocarting materials of the territory of the Western Donets Graben (WDG), using 

field definitions of the directions of tectonic movements along the faults, structural patterns of different age tec-

tonites were analyzed. It was found that folded deformations in three structural floors identified in the sedimentary 

cover (Hercinian, Laramian, and Attic) were controlled by overthrusts and reverse faults of the north, northwest, 

and southeast azimuths with a significant component of horizontal displacements along them. A feature of inverse 

tectonics is the formation of dynamically conjugated lattices of thrusts of the Late Hercynian and Alpine (Laramian 

and Attic phases) stages of orogenesis, which control layered cover-thrust dislocations and linear, coulisse jointed 

uplift-folding 

The set of identified deformation structures is considered as part of the regional system of tectonic thrust of 

repeatedly deployed, crushed into geomass folds of sedimentary rocks from the southeast, from the DF, to the 

northwest - into the weakly deployed syneclise cover of the basin. The main structural element of the cover-folded 

system, which determines the inverse tectonic style, is the wedge-shaped tectonic segment of the geomass wedg-

ing. Its northeastern flank is formed by zones of open Paleozoic structures - Torsko-Drobishivskaya, North-Do-

netsk, Matrossko-Toshkovskaya, south-west - by echelons of scaly folded covers controlled by lattices of Hercyn-

ian and Alpine thrusts. The axis of the segment is formed by Petrovsko-Novotroitska, Komyshuvakhska, Dru-

zhkivsko-Kostyantinovska and Main uplift-anticlines. 

Based on the identification of the tectonic style of inversion deformations, it was established that the rifto-

genic structure of the WDG was completely destroyed by collision deformations with the formation of the West 

Donetsk Cover-Folded Tectonic Region. According to the style and intensity of deformations, in its northern part, 

the Lugansko-Komyshuvakhsky Area is distinguished by coulisse jointed uplift-folding, and in the south by the 

Kalmius-Toretsky Area of scaly thrust covers. 

Keywords: tectonite lattice, thrust cover, uplift-folding, West-Donetsk Cover-Folding Region. 

 

Formulation of the problem. The crust of the 

Sarmatian plate of the East European Platform has ex-

perienced repeated stresses and deformations due to 

collision interaction with adjacent folded belts and ac-

tive tectonic plates [1, 2]. It is known that the geody-

namic regime of the inversion stages of the evolution of 

the sedimentary basin of the in-plate paleorift geostruc-

ture of the DDB was determined by the external counter 

stress pressure of submeridional directions [3, 4]. At the 

same time, each of the activation stages ended with the 

formation of its own plan of inversion deformations; 

therefore, modern tectonics of the depression are the re-

sult of previous inversion stages of the evolution of the 

riftogenic structure [5]. Based on this, the study of the 

structural consequences of tectonic inversion with the 

aim of understanding the natural mechanisms of the 

structural-kinematic evolution of the earth's crust is rel-

evant for regional geotectonics. 

Analysis of recent research and publications. 
Important for the knowledge of the mechanisms of 

inversion tectonics are materials of geo-mapping of the 

transition zone between the DDB and the DF using 

instrumental measurements of the vergence of 

tectonites [6]. 

According to the geomapping data, three 

stratigraphic floors were detected in the sedimentary 

cover of the transition zone: between the poorly 

dislocated Miocene and the undisturbed Pliocene 

anthropogen - due to the manifestation of Attic 

movements; between the Upper Cretaceous and the 

Oligocene due to Laramian one; on the border of 

Mesozoic and Paleozoic as a manifestation of the 

Zaalic and Pfalz (Herzinian) one. The riftogenic 

structure is complicated by the lattice tectonites of the 

post-stratum stages of platform activation, which 

control the deformation folding and cause the 

formation of three inversion structural floors - 

Herzinian (Zaalic-Pfalz), Laramian and Attic. 

The Herzinian floor has a fold-down structure 

formed by the collision movements of the southwest 

direction [6]. The Hertzinian thrust lattice controls the 

cover-folding system of the of thrusting sedimentary 

geomas in the direction of the south side in the WDG, 

which is formed by the echelons of tectonic cover plates 

and coulisses jointed uplift-folds. The northeastern 

wing of the system is bounded by the Svyatogorsk and 

Sentyanivsk thrusts, the southwestern by Kotlinsk, 

Mertsalovsk and Novoselivsk one, which separate it 

from the formed on the northern slopes of the Azov 

massif of the South Donbas Melange Zone. It is divided 

in half by the coulisses of the axial Sulino-

Konstantinovsk slip-strike thrust. The echelons of 

smaller thrust control the cover plates, which 

complicate the tectonics of the Komyshivakha-

Limansky, Bakhmutsky and Kalmius-Toretsky 

depression of the axial zone. 
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On the southern side of the graben, field surveys 

highlighted the South Donbass Melange Zone [6]. It is 

composed of blocks of Precambrian crystalline rocks, 

volcanogenic-terrigenous thickness of the Devonian, 

carbonate slabs of lower carbon, which are pulled one 

over the lattice of "Styl’sky" thrusts in the southwestern 

direction, which causes a quasi-layered deposition of 

the block. The melange is erupted by volcanics of the 

andesite-trachy-andesite and South-Donbas 

complexes, which determine the upper age limit of its 

formation, the Zaalic phase of Herzinian orogenesis. 

The melange zone is the southern limitation of the 

tectonic cover distribution area covered by the "Donets 

Scaly-Inferior Zone", which is distinguished as part of 

the "Herzinian folded region" [6]. 

The Laramian structural floor has a fold-down 

structure formed by collision movements in the 

northern rhumbs [7]. The thrust lattice controls the 

System of deposition of sedimentary geomas from the 

DF in the direction of the DDB, which is composed of 

echelons of tectonic coverings and the spherical joint 

anticlinal uplift-folds, separated by narrow synclines. 

The northeastern border of the System is the North 

Donets thrust, the southern one is the Samara thrust. 

Almost in half, it is separated by the coulisses 

articulated branches of the Diamond, Samara and Axial 

thrusts. The anti- and synforms and plates of the 

tectonic cover were flexed due to the bending of the 

joints of the folds and the long axes of the tectonic 

blocks. 

The lattice of the Laramian thrusts controls the 

propagation of cover-fold deformations, which are 

distinguished within the «Laramian Folded Region» 

[6]. 

The Attic structural floor of the WDG also has a 

fold-thrusting structure, which is controlled by the 

"Shumilovsk dislocation complex" of tectonites (Fig. 

3) [8]. The northeast vergence thrusts form a lattice, 

which controls a system of transverse thrusting of 

geomas of sedimentary thickness from the axial part to 

the northern side of WDG. It consists of large coulisses 

articulated plate-covers formed by the planes of 

Dileevsky, Mariivsky and Lisichansky thrustis. The 

formation of smaller cover scales is controlled by 

Seleznovsky, Longitudinal, South Pavlovsky, 

Sanzharivsky, and Main Irmine thrusts. 

Attic movements led to the further fragmentation 

of the sedimentary cover on the lens-like plan tectonic 

blocks up to the first tens of kilometers, and caused the 

one to move in the northwest. This was the basis for the 

allocation in the southeast of the DDB and in the WDG 

"Areas of scaly thrustis" [6]. The aim of the research is 

the tectonophysical identification of deformation struc-

tures formed in the southeastern part of the DDB at the 

Hercynian and Alpine stages of orogenesis. Defor-

mations of the Cimmerian stage have not been investi-

gated due to the complete denudation of the Mesozoic 

complex in the zone of articulation of DDB and the 

(WDG) due to the Cenozoic erosion. Based on the 

structural-kinematic analysis of the tectonite lattices of 

the Hercynian, Laramian and Attic structural floors, the 

following were studied: 1 - structural-tectonic frame-

work controlling the propagation of collision defor-

mations; 2- tectonic style of collision deformations to 

determine the natural mechanism of tectonic inversion. 

Analytical materials are the latest geo-mapping data on 

the territory of the WDG [6]. 

Results and Discussion. Three main angular and 

stratigraphic disagreements were identified in the sedi-

mentary cover of graben, formed at the stages of tec-

tonic inversion: 1) between a weakly deployed Mio-

cene and an undeployed Pliocene anthropogen - as a re-

sult of the Attic phase of late Alpine orogenesis, during 

which Attic tectonites formed; 2) between the Upper 

Cretaceous and the Oligocene - as a result of the La-

maric phase of the early Alpine movements, which 

formed the Lamarian tectonites; 3) on the border of the 

Mesozoic and Paleozoic, as a manifestation of the Zaal 

and Pfalz folding phases, which formed the Late Her-

cynian lattice of tectonites. At the same time, each gen-

eration of tectonites has its own azimuthal orientation 

of the directions of motion along them (vergence) and 

controls the structure of three dislocation floors (Hert-

sinian, Laramian and Attic) [6]. 

The Hercynian structural floor was formed for the 

Zaal and Pfalz phase of orogenesis by collision move-

ments in the southwestern rumbas [6]. Its structure is 

controlled by the lattice of tectonites of the "Stylsky" 

dynamo-metamorphic complex [7]. The intensity of 

structural deformations is heterogeneous in the WDG: 

it is maximum in its southwestern part, decreasing to-

ward the center and on the northeastern flank. This de-

termines the variations in the depth of the Pre-Mesozoic 

erosion and the completeness of the sedimentary sec-

tion in the graben: in the north-eastern and central parts, 

the Mesozoic base overlaps the erosion surface, in the 

southwestern part the Hercynian floor with a sharp an-

gular disagreement overlaps the Oligocene-Miocene 

sedimentary cover, in the southeast in the south on the 

erosion surface with angular disagreement lie Pliocene-

Quaternary sediments. 

In the axial zone of the WDG, echelons of thrusts 

of southwestern vergence control tectonic plates and 

smaller scales of covers, which complicate the tectonics 

of the Bakhmut, Komishevakh-Limansk and Kalmius-

Toretskaya depressions. On the southern side of the 

Graben, the South Donbass Melange Zone is distin-

guished, which is the southwestern boundary of the 

Kalmius-Toretska depression [7]. It is composed of 

blocks of crystalline rocks of Precambrian, volcanic-

terrigenous strata of the Upper Devonian, carbonate de-

posits of the Lower Carboniferous, up to the first kilo-

meters in size. Blocks are pushed against each other 

along “Stylsky” tectonites to the south-west at gentle 

angles of up to 300, which accounts for the quasi-lay-

ered occurrence of melange in the Paleozoic. Melange 

breaks through the volcanic bodies of the andesite-

trachyandesite and South Donbass igneous complexes, 

which determines the upper boundary of the Zaal phase 

of orogenesis. 

The structure of the Laramian folded floor is con-

trolled by the lattice of the “Ostromogilsky” complex 

of mudstones and propylites of northern vergence 

[Goryainov, 2004]. The axis of the East Shebelinska, 

Oskolska, Makeevska and North-Donetska synclines 
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are considered to be the northeastern boundary of the 

floor development [6]. In the axial zone of the WDG, 

the dislocation structure of the floor is controlled by 

thrust echelons. The amplitudes of horizontal move-

ments along the main thrusts - North-Donetsky, Dia-

mond and Drobishevsky reach the first kilometers. The 

lattice of thrusts, together with the zones of anticlinal 

reverse folds controlled by them and salt diapirs com-

plicating them, underwent structural-material transfor-

mations of deep hydrothermal-metasomatic fluid sys-

tems with the formation of mercury-polymetallic ore 

fields in separate regions of the WDG [7]. Limitations 

of the Laramian folded deformations from the north, 

west, and south became the basis for the separation of 

the “Laramian folded region” in the transition zone be-

tween the DDB and the Donets Foldbelt [6]. 

The Attic structural floor has a fold-thrust struc-

ture controlled by the “Shumilovsky” dislocation com-

plex [7]. The “Shumilovsky” tectonites of northern ver-

gence form a thrust lattice along which large tectonic 

plate-covers are formed [8]. The largest is the Maryev-

sky thrust with an amplitude of horizontal movements 

in the wings of up to 4.5 km, the other thrusts have am-

plitudes of several hundred meters: Lisichansky - 300-

350 m, Main Irminsky - 300-320 m. Tectonic move-

ments along them led to further fragmentation of sedi-

mentary complexes on lenticular blocks in the plan up 

to the first tens of kilometers, and caused their advance 

to the north-west, in the direction of the DDB. This be-

came the basis for the allocation of the “zone of scaly 

thrusts” on the territory of the WDG [6]. The set of de-

formation tectonic structures, which is controlled by the 

“Shumilovsky” complex of tectonites, forms the Do-

nets Ridge and Priazov Upland in the day surface. 

An analysis of the thrust lattice of the Hercynian 

structural floor shows that the thrust tectonic frame-

work of the southwestern vergence controls the cover-

folded system of transverse thrust of sedimentary ge-

omass. On the northeastern slopes of the Graben, the 

Hercynian system is limited by the wings of articulated 

branches of the New and Sentyanovsky overthrusts, in 

the southeast - by the Kotlinsky, Aleksandrovsky and 

Mertsalovsky overthrusts. The ones control the south-

ern zone of transverse extrusion of geomass from the 

axial zone to the southern border of Graben. A kine-

matic analysis of the tectonites pattern indicates that the 

tectonic transport of geomass in the thrust system was 

carried out from the northern border and from the axial 

zone of the Graben towards the southern border. In the 

axial zone of the Graben, the integumentary-folded sys-

tem is divided in half by the coulisse articulated 

branches of the Sulino-Konstantinovsky strike-slip 

thrust. 

In the thrust wing of the Hercynian system, the in-

ter-thrust blocks of elongated, scaly shape have a north-

eastern strike. In their frontal parts, fault-forming up-

lift-anticlines with steep northeastern wings and gently 

sloping southwestern ones, which in the rear parts of 

the blocks pass into monoclines, are formed. On the 

western flank of the integumentary-folded system, the 

base of the Mesozoic cover plunges westward, to a 

depth of more than 3 km within the Orchikovsky basin 

of the DDB. In the submerged parts of the axial hol-

lows, in the castles of the syncline, the remains of the 

Lower Permian chemogenic sequence are preserved, 

the bottom part of the Paleozoic section and the Pre-

cambrian foundation at the borders of the Hercynian 

tectonic blocks are cut by relicts of the rift structure - 

faults. To the west, with the Paleozoic complexes 

plunging towards the Orchik basin of the DDB, the 

depth of the Paleozoic erosion section gradually de-

creases; therefore, a lower Permian section is growing 

in the hinges of the synclines. In the extreme northeast 

of the Graben, under the base of the Mesozoic, the Mid-

dle Carboniferous lies in the allochthonous wing, which 

indicates an increase in the depth of the Pre-Mesozoic 

erosion section in this direction. 

An analysis of the thrust lattice of the Laramian 

structural floor shows that the thrust tectonic skeleton 

of the northern vergence controls the Alpine integu-

mentary-fold system of longitudinal thrust of geomass 

wedge-shaped in morphology, encompassing echelons 

of tectonic covers complicated by zones of rocker-

length jointed sections tens - hundreds of kilometers 

and separated by narrow synclines. The folded integu-

mentary system composes the body of the tectonic 

wedge of geomas that we emit on the territory of the 

transition zone between the DDB and the chipboard of 

the West Donetsk. The north-eastern border of the seg-

ment is the North-Donetsky, Drobishevsky and 

Lisichansky thrusts, in the thrust wings of which 

rocker-jointed anticlinal zones are formed - the North-

Donetsky, Torsko-Drobishevskaya and Matrossko-

Toshkovskaya southwestern - Samara thrusts. Almost 

in half, the body of the segment is divided by the 

rocker-jointed branches of the Diamond, Samara and 

Axial shear-reverse faults, in the raised wings of which 

the largest linear, fracture, rocker-jointed Veliko-

Komishevakhskaa, Petrovsky-Novotroitska, Dru-

zhkovsky-Konstantinovska and Main anticlinal folds 

are formed. 

An analysis of the thrust lattice of the Attic struc-

tural floor indicates that the lattice of thrusts of north-

eastern vergence controls the system of transverse 

thrust of geomasses to the northeast in the eastern part 

of the WDG - from the axial part to the northern side. 

It consists of plate-covers of gentle bedding formed 

along the main - Dileevsky, Main Irminsky, Maryevsky 

thrusts and smaller - Seleznevsky, Longitudinal, South 

Pavlovsky and Sanzharovsky thrusts. 

The results of a structural analysis of the tectonite 

patterns of the three structural floors indicate that the 

syneclise, weakly deployed sedimentary stratum of the 

southeast of the DDB is complicated by cover-thrust 

and reverse-folded deformations controlled by dynam-

ically conjugated thrust lattices. Along the backstage 

rows of thrusts in the riftogenic structure of the WDG 

platform sedimentary cover, tectonic disruptions were 

laid, along which plates and scales of tectonic covers 

were formed, extended linear anti- and synforms. The 

set of deformation structures composes the structural-

teectonic framework of two different-age cover-folded 

systems of tectonic thrust of sedimentary geomasses of 

a regional scale - Hercynian and Alpine, first distin-

guished in the Paleozoic cover of the WDG. 
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An analysis of the comparative scheme of tecton-

ites of the Hercynian, Larami, and Attic structural 

floors indicates that a dynamically conjugated lattice of 

thrusts and shear-upthrusts together with echelons of 

tectonic covers and wings of anticlinal folded zones 

form the structural-tectonic framework of the regional 

system of post-rift deformations of the WDG sedimen-

tary cover. It stands out as a part of the West-Donetsk 

tectonic folded integument, which covers the territory 

of the transition zone between the DDB and the chip-

board. 

The main structural element of the region is the 

tectonic wedging segment, formed as a result of the in-

vasion of repeatedly deployed sedimentary geomasses 

from the particleboard side into the WDG. West Do-

netsk Region consists of two tectonic regions that differ 

in the style and intensity of deformation of the sedimen-

tary cover of the WDG. In the southwestern part, the 

Kalmius-Toretsky region of scaly tectonic covers is 

distinguished, which from the south is limited to the 

South Donbass melange zone. The north-eastern half of 

the segment is occupied by the Lugansk-Kamyshe-

vakhsky region of the rocker-joint linear folding, which 

is limited from the north by the undiluted Mesozoic-

Cenozoic platform cover. 

Conclusions. The above data lead us to the con-

clusion that the riftogenic structure in the southeast of 

the DDV is destroyed by integumentary folded defor-

mations at the stages of platform activation. At the ini-

tial stage of tectonic inversion, in the Late Hercynian 

era, on the thrust tectonic framework of the southeast-

ern vergence, the Hercynian system of transverse thrust 

of geomasses was formed. At the main stage of inver-

sion, according to the system of alpine tectonites, an in-

tensively deployed Mesozoic-Cenozoic allochthonous 

comrade was pushed over the Hercynian neoautoch-

thon and an Alpine geomass longitudinal thrust system 

was formed. Thus, colossal deformations led to the for-

mation of the West Donetsk tectonic folded cover re-

gion, which covers both thrust systems, which we first 

identified in the transition zone between the DDV and 

the folded Donbass. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются подходы учета влияния местных грунтовых условий на усиления сейсми-

ческих колебаний при землетрясении. Анализируются преимущества и недостатки методов моделирова-

ния реакции отклика грунта на сейсмические воздействия, учитывающих и нет нелинейные эффекты. При-

водится сравнительный анализ частотной характеристики грунтового основания строительной площадки 

на территории Украины, рассчитанной разными методами. Сформулированы рекомендации относительно 
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выбора метода моделирования отклика грунта на сейсмические воздействия при сейсмическом микрорай-

онировании строительных площадок в сейсмических районах Украины. 

ABSTRACT 

The article discusses approaches to taking into account the influence of local ground conditions on the am-

plification of seismic oscillations during an earthquake. The advantages and disadvantages of methods for the 

ground response modeling to seismic impacts, with and without taking into account non-linear effects, are ana-

lyzed. A comparative analysis of the frequency response of the soil foundation of a construction site on the territory 

of Ukraine, calculated by different methods, is given. Recommendations are formulated regarding the choice of a 

method for modeling the response of soil to seismic influences during seismic microzoning of construction sites 

in seismic regions of Ukraine. 

Ключевые слова: сейсмическая опасность, сейсмическое микрорайонирования, нелинейные эф-

фекты, коэффициент усиления, локальные эффекты площадки. 

Keywords: seismic hazard, seismic microzoning, non-linear effects, amplification factor, local site effects. 

 

Главной задачей сейсмического микрорайони-

рования является оценка влияния локальных инже-

нерно-геологических условий строительной пло-

щадки на интенсивность, форму записи и спектр ко-

лебаний верхней части грунтового разреза при 

возможных землетрясениях. Эти параметры опре-

деляют характер разрушений зданий и сооружений 

на конкретных грунтовых условиях. 

Следует заметить, что даже при благоприят-

ных (с точки зрения сейсмической жесткости) усло-

виях площадки, не гарантируется сейсмическая 

безопасность построенных на нем зданий или со-

оружений, так как в ряде случаев в грунтах могут 

возникать резонансные эффекты (существенное 

усиление колебаний на конкретных частотах). 

Для сейсмостойкого проектирования необхо-

димо знать не только величину интенсивности ко-

лебаний и значения максимальных пиковых уско-

рений, а также информацию о том, как сейсмиче-

ские воздействия распределяются по частоте. 

Известно, что грунтовая толща под строительной 

площадкой является некоторым фильтром: на неко-

торых частотах грунтовая толща передает колеба-

ния почти без изменений, а на других - или усили-

вает их, или поглощает. При проектировании сей-

смостойких зданий и сооружений важно не 

допускать чтобы максимумы частотной характери-

стики грунтовой толщи совпадали с собственными 

частотами зданий и сооружений. 

Частоты, которым соответствуют резонансные 

усиления, можно определить с амплитудно-частот-

ной характеристики грунтовой толщи. При этом 

желательно рассматривать широкий диапазон ча-

стот от 0,05 до 20 Гц. Этот диапазон представляет 

наибольший интерес при сейсмическом микрорай-

онировании, поскольку в нем находятся частоты 

колебаний основных типов зданий, сооружений и 

их ответственных конструкций (смотрите таблицу 

1), а также максимумы спектров колебаний при 

сильных землетрясениях [11]. 

Амплитудно-частотную характеристику грун-

товой толщи под строительной площадкой можно 

получить инструментально с помощью записей ко-

лебаний землетрясений или микросейсм. Регистра-

ция колебаний землетрясений не всегда возможна в 

районах с низкой сейсмичностью и дает не очень 

точные результаты, через промышленные шумы. 

Учитывая это, сейсмические наблюдения на строи-

тельной площадке обычно сводятся к регистрации 

микросейсм. В формировании поля микросейсми-

ческих колебаний, как правило, участвуют много-

численные природные и антропогенные источники, 

вклад которых плохо поддается учету. Из-за значи-

тельных погрешности, метод регистрации высоко-

частотных микросейсм дает лишь приблизитель-

ные значения частотной характеристики грунтовой 

толщи. Как правило, этот метод применяется 

только для оценки прироста сейсмической интен-

сивности в баллах макросейсмической шкалы. 

Таблица 1. 

Приблизительные значения собственных частот домов [3]. 

Тип сооружения Преобладающая частота (Гц) 

Одноэтажные здания 10 

3-4 этажные здания 2 

Высокие здания (10 ÷ 20 этажей) 0,5 ÷ 1,0 

Высотные здания 0,17 

 

Альтернативой инструментальным методам 

являются расчетные. 

Следует отметить, что расчетные методы обес-

печивают достаточно точные результаты только 

при наличии надежных инженерно-геологических 

и сейсмологических данных о строении грунтовой 

толщи строительной площадки, а также о литоло-

гии геологических слоев и их физико-механиче-

ских свойствах. На основе указанных данных стро-

ятся сейсмогеологические модели грунтовой толщи 

исследуемой строительной площадки (с произволь-

ными границами раздела или горизонтально слои-

стые вертикально-неоднородные модели), которые 

являются входными данными при использовании 

расчетных методов определения частотных харак-

теристик грунтовой основы. 

Получение данных для построения горизон-

тально - слоистых сейсмогеологических моделей 

грунтовой толщи значительно проще и реальнее. 

Рассчитанные в таких моделях поля устойчивы к 

погрешностям в исходных данных. В связи с этим, 
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использование именно таких моделей предполага-

ется ГСН В.1.1. -12: 2014 [9] и Eurocode 8. Для рас-

четов частотных характеристик горизонтально-сло-

истых моделей геологической среды используется 

матричный метод Томпсона-Хаскела [1].  

При моделировании реакции грунтовой толщи 

на сейсмические воздействия можно использовать 

линейный или нелинейный подход. Линейный опи-

сывается линейно-упругой моделью поведения 

грунта при нагружении. При интенсивных сейсми-

ческих воздействиях в грунтах возникают явления, 

которые не могут быть описаны линейной теорией 

упругости. При интенсивном землетрясении нару-

шается пропорциональность между напряжениями 

и деформациями, наступает явление насыщения, 

когда напряжение растут медленнее, чем при мень-

ших значениях деформаций. Значение напряжений, 

при которых исчезает пропорциональность зависи-

мости между напряжениями и деформациями, явля-

ется порогом упругости. Порог упругости для раз-

личных категорий грунтов различен [3] и определя-

ется, в первую очередь, поглощением грунтами 

сейсмической энергии [8]. Поэтому, для анализа ре-

акции грунта на сейсмические воздействия в по-

следнее время значительное внимание уделяется 

нелинейным подходам [3, 6, 7, 10-11].  

Механизмы линейных преобразований сей-

смических волн в приповерхностной грунтовой 

толще, которые приводят к усилению колебаний и 

резонансным явлениям, изучены достаточно хо-

рошо. В отличие от нелинейных механизмов, они в 

полной мере учитываются в практике сейсмиче-

ского микрорайонирования. Поскольку сейсмиче-

ское микрорайонирования обычно проводится для 

территорий, которые могут подвергаться воздей-

ствиям сильных землетрясений, адекватный учет 

нелинейного отклика грунта необходим [12]. От-

клик грунта можно считать линейным при слабых 

сейсмических воздействиях. При воздействиях вы-

сокой интенсивности, вклад нелинейности будет 

зависеть от величины сейсмических деформаций 

[12, 13].  

Нелинейность отклика приповерхностной 

грунтовой толщи приводит как к изменению спек-

трального состава сейсмических колебаний, иногда 

очень существенной, так и к изменению усиления 

сейсмических колебаний [12]. При достаточно вы-

сокой интенсивности колебаний начинают действо-

вать нелинейные механизмы поглощения, которые 

приводят к ослаблению колебаний на высоких ча-

стотах, но не ослабляют при этом низкочастотные 

колебания. Изменения спектрального состава коле-

баний на поверхности, связанные с нелинейностью 

отклика грунтовой толщи, проявляются в смеще-

нии резонансных частот в низкочастотную область. 

Усиление сейсмических колебаний на поверхности 

уменьшаются вследствие нелинейности отклика 

грунта по сравнению с линейным откликом в сухих 

грунтах (при залегании грунтовых вод на глубине 

10 м и более). В водонасыщенных грунтах (когда 

уровень грунтовых вод находится на глубине менее 

10 м) такое усиление менее заметно. Указанные вы-

воды сделаны как на основе анализа реальных за-

писей сильных землетрясений, так и по результатам 

численного моделирования [12]. 

В практике сейсмостойкого строительства 

США широко используется эквивалентное линей-

ное моделирование отклика грунта на сейсмиче-

ские воздействия [3]. Грунт рассматривается как 

линейный вязкоупругий материал, а его нелиней-

ные свойства учитываются путем введения зависи-

мостей модуля сдвига и коэффициента поглощения 

от амплитуды сдвиговой деформации. Такие зави-

симости подбираются для каждого слоя модели 

грунтовой толщи отдельно за данными получен-

ными в результате лабораторных или полевых ис-

следований. Например, по данным работ [2, 5]. 

Эквивалентное линейное моделирование ис-

пользуется в программах SHAKE, PROSHAKE, 

QUD-4, FEDAM, LUSH, FLUSH, EERA, FDEL и т.д. 

Алгоритмы программ изложены в публикациях [3, 

4]. 

На рис.1 представлена амплитудно-частотная 

характеристика грунтовой толщи под строительной 

площадкой стадиона Центрального спортивного 

клуба Вооруженных Сил Украины в г. Киеве рас-

считанная методом: а) линейного моделирования; 

в) эквивалентного линейного моделирования с ис-

пользованием программного комплекса ProShake. 

С рис.1 видно, что частотная характеристика полу-

чена методом линейного моделирования (декре-

мент поглощения принимается постоянной величи-

ной для каждого слоя) отличается от частотной ха-

рактеристики, полученной с помощью 

эквивалентного линейного моделирования (в кото-

ром учитывается, что коэффициент поглощения и 

модуль сдвига зависят от уровня деформации). 
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Рис. 1. Амплитудно-частотная характеристика грунтовой толщи под строительной площадкой стади-

она Центрального спортивного клуба Вооруженных Сил Украины в г. Киеве рассчитанная методом: а) 

линейного моделирования; в) эквивалентного линейного моделирования 

 

При линейном моделировании отклика грунта 

на сейсмические воздействия происходит только 

амплитудная трансформация частотных составляю-

щих выходного спектра, а при эквивалентном ли-

нейном моделировании, как видно из рис. 1, абсо-

лютные максимумы смещаются в область более 

низких частот. Опыт показал, что использование 

линейного моделирования может привести к появ-

лению ложных резонансных максимумов на ампли-

тудных частотных характеристиках грунтовой 

толщи. Сходство результатов эквивалентного ли-

нейного и нелинейного моделирования зависит от 

степени нелинейности геологической среды. Оба 

метода дают хорошие результаты реальной оценки 

отклика грунта при небольших деформациях, а при 

очень больших деформациях, нелинейное модели-

рование дает результаты ближе к установленным 

эмпирически. 

Таким образом, выбрав неправильный подход 

к моделированию отклика грунта на сейсмические 

воздействия от землетрясений, можно получить 

ложные значения резонансных частот грунтовой 

толщи, что во время землетрясения может привести 

к разрушению здания вследствие не учитываемых 

при проектировании резонансных эффектов. 

Для условий Украины следует проверить на 

практике важные выводы А.С. Алешина [3], со-

гласно которым при моделировании отклика грунта 

на сейсмические воздействия, при расчетной сей-

смической интенсивности до 9 баллов включи-

тельно, для грунтов I категории согласно классифи-

кации ГСН В.1.1.-12: 2014 [9] можно использовать 

линейную зависимость между напряжениями и де-

формациями. Для грунтов II категории - можно 

предполагать линейную зависимость от интенсив-

ности 8 баллов. А для грунтов III и IV категории - 

нелинейность должна учитываться, начиная с 6-7 

баллов. Таким образом, с учетом карты общего сей-

смического районирования территории Украины, 

линейное моделирование при сейсмическом микро-

районировании строительных площадок на терри-

тории Украины рекомендуем проводить только для 

грунтов I и II категории. А для грунтов III и IV ка-

тегории следует учитывать их возможное нелиней-

ное поведение. Следует учесть также, что накопле-

ние сейсмической энергии (резонансные эффекты) 

существенно зависит от длительности сейсмиче-

ских колебаний, то есть при местных землетрясе-

ниях резонансные эффекты на территории Украины 

менее опасные, чем при сильных подкоровых зем-

летрясениях из сейсмоактивной зоны Вранча. 

Выводы: Современная парадигма сейсмиче-

ской защиты зданий и сооружений в сейсмических 

районах предусматривает переход от интенсивного 

применения все более крепких зданий и сооруже-

ний (проектируемых с большим количеством стали 

и бетона) к использованию данных о частотных ха-

рактеристиках грунтовой толщи в основе этих зда-

ний, для избегания совпадения собственных перио-

дов сейсмических колебаний, усиленными локаль-

ными грунтовыми условиями с собственными 

периодами колебаний зданий и сооружений. Такой 

подход гарантирует не только их высокую сейсмо-

стойкость, но и минимизирует затраты на меропри-

ятия сейсмической защиты. Учитывая то, что при 

слабых сейсмических воздействиях результаты ли-

нейного и эквивалентного линейного моделирова-

ния близки, а при увеличении интенсивности про-

гнозируемых сейсмических воздействий на картах 

общего сейсмического районирования, эквивалент-

ное линейное моделирование дает более точные ре-

зультаты, таким образом именно его целесообразно 

использовать в практике сейсмостойкого проекти-

рования и строительства в сейсмических условиях 

платформенной части территории Украины. 

 

  



14 Sciences of Europe # 63, (2021) 

Литература 
1. Haskell N.A. Asymptotic Approximation for 

the Normal Modes in Sound Channel Wave Propaga-

tion. - J. Appl. Phys., V.22. 1951.- P.157-168. 

2. Ishibashi I. and Zhang X. Unified dynamic 

shear moduli and damping ratios of sand and clay. - 

Soils and Foundations, V.33, No.1, 1993. - P.182-191. 

3. Kramer S.L. Geotechnical Earthquake Engi-

neering. - N.J., Prentice Hall, Upper Saddle River, 

1996.- 672 p. 

4. Schnabel P.B., Lysmer J., and Seed H.B. 

SHAKE: A computer program for earthquake response 

analysis of horizontally layered sites. // Report No. 

EERC 72-12. - Berkeley, California: Earthquake Engi-

neering Research Center, University of California, 

1972. – 102 p. 

5. Seed H.B., Idriss I.M. Simplified procedure 

for evaluating soil liquefaction potential. - Journal of 

the Soil Mechanics and Foundation Division, ASCE. 

V.97, № SM9, 1971. - Р. 1249-1273. 

6. Semenova Yu., Kendzera А (2019). Calcu-

lated accelerograms for the direct dynamic method of 

determining seismic loads // Conference Proceedings, 

18th International Conference on 5. Geoinformatics – 

Theoretical and Applied Aspects, May 2019, Volume 

2019, p.1 – 5 https://doi.org/ 10.3997/2214-

4609.201902111 

7. Алешин А.С. Сейсмическое микрорайони-

рование особо ответственных объектов - М.: ООО 

"Светоч Плюс", 2010. – 293 с. 

8. Вознесенский Е.А., Кушнарева Е.С., Фуни-

кова В.В. Природа и закономерности затухания 

волн напряжений в грунтах. – М.: Издательство 

ФЛИНТА, 2014. – 104 с. 

9. ДБН В.1.1-12:2014. Будівництво в сей-

смічних районах України. Київ: Мінрегіобуд 

України, Укрархбудінформ, 2014. 110 с. 

10. Заалишвили В.Б. Сейсмическое микрорай-

онирование территорий городов, населённых пунк-

тов и больших строительных площадок. – М.: 

Наука, 2009. - 350 с. 

11. Оценка влияния грунтовых условий на сей-

смическую опасность. Методическое руководство 

по сейсмическому микрорайонированию. / ред. 

О.В. Павлов - М.: Наука, 1988. - 223 с. 

12. Павленко О.В. Сейсмические волны в 

грунтовых слоях: нелинейное поведение грунта 

при сильных землетрясениях последних лет. М.: 

Научный мир, 2009. - 260 с. 

13. Семенова Ю. В., 2015. Моделирование ре-

акции грунта при сейсмическом микрорайонирова-

нии строительных участков. Геофизический 

журнал № 6, Т. 37, 2015. С.137–153. 

  



Sciences of Europe # 63, (2021)  15 

ECONOMIC SCIENCES 
 

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ СТРАТЕГІЯМИ В УМОВАХ ГІРНИЧО-

ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Варава Л.М., 

Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна), 

доктор економічних наук, професор 

Варава А.А., 

Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна), 

кандидат економічних наук, доцент 

Марченко В.В. 

Криворізький національний університет (Кривий Ріг, Україна), 

аспірант 

 

 

DISTINCTIVE FEATURES OF MANAGING FUNCTIONAL STRATEGIES UNDER THE 

CONDITIONS OF AN ORE MINING AND PROCESSING COMPANY 

 

Varava L., 

Kryvyi Rih National University (Kryvyi Rih, Ukraine), 

Doctor of Economics, Professor 

Varava A., 

Kryvyi Rih National University (Kryvyi Rih, Ukraine), 

PhD in Economics, Associate Professor 

Marchenko V. 

Kryvyi Rih National University (Kryvyi Rih, Ukraine) 

PhD student 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-63-3-15-20 

 

АНОТАЦІЯ 
Визначено роль функціональних стратегій у підвищенні ефективності діяльності гірничо-збагачува-

льних комбінатів України. З урахуванням особливостей функціонування цих підприємств, специфіки їх 
продукції запропоновано концептуальну схему організаційної структури управління, що зорієнтована на 
формування системи відповідальності фактичних підрозділів чи дирекцій за ефективність розробки і реа-
лізації функціональних стратегій. У системі відповідальності запропоновано різновиди функціональних 
стратегій щодо вирішення актуальних проблем підприємств. Охарактеризовано основні напрями розробки 
і реалізації сучасних функціональних стратегій гірничо-збагачувальних підприємств. 

ABSTRACT 
The role of functional strategies in enhancing the efficiency of Ukrainian ore mining and processing plants 

has been determined. Taking into account the distinctive features of the functioning of those companies, the spe-
cifics of their products, a conceptual diagram of the organizational structure of their management has been pro-
posed that is focused on forming a system of responsibility of actual divisions or directorates for the efficiency of 
the development and implementation of functional strategies. In the system of responsibility, varieties of functional 
strategies for solving current problems of companies have been proposed. The main areas of the development and 
implementation modern functional strategies for ore mining and processing companies have been described. 

Ключові слова: функціональні стратегії, гірничо-збагачувальні підприємства, організаційна струк-
тура управління, система відповідальності. 

Keywords: functional strategies, ore mining and processing companies, organizational structure of manage-
ment, system of responsibility. 

 
Problem statement. The efficiency of the imple-

mentation of strategic management in the activities of 
companies and organizations is determined by the qual-
ity of development and putting into practice of strate-
gies of certain types and varieties. The long-term course 
of the company development that is implemented 
through strategies can have various reference points 
and shifting focus. The principal concept of the long-
term activity is formulated in the general strategy, while 
the strategies of individual production areas are formu-
lated in business (competitive) strategies. However, a 
significant role in the activities of any company and in 

ensuring its competitiveness is played by functional ar-
eas, which include the following: production, market-
ing, finance, innovation, human resources, as well as 
social affairs. Strategies that are developed in those ar-
eas have the largest number of varieties and local refer-
ence points in accordance with the individual func-
tional subsystems of corporate management. 

Companies doing business in commodities have 
their own specifics, including when forming a "strate-
gic set", in which it is necessary to pay more attention 
to distinctive features of managing functional strate-
gies. Currently, there is no close relationship between 
the strategies of individual functional areas. In such 
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cases, the company is often unable to respond effi-
ciently to changes in its environment and the growing 
variability of external factors. The above problems de-
termine the focus of the present research. 

Analysis of the existing research papers. Most 
scientists consider the issues related to the formation of 
functional strategies and their management more spe-
cifically for each area of corporate activities. That is, 
they examine separately production [1, 2], marketing 
[3, 4], financial [5, 6], innovation and investment [7] 
strategies, etc. 

The role of a particular functional division of a 
company in achieving general strategic goals as regards 
various aspects is studied in papers [8, 9].  

Summarizing the methodological and applied as-
pects of the formation and management of functional 
strategies at the present stage of corporate develop-
ment, we find it necessary to emphasize the insuffi-
ciently comprehensive nature of research in this area. 
In our opinion, it is important to enhance the efficiency 
of implementing functional strategies in their mutual 
relationship and balance with the strategic goals set and 
the trends of the overall development of a particular 
company.  

The purpose of this research is developing prac-
tical recommendations as regards the formation and en-
hancement of the efficiency of functional strategies, as 
well as their management under the conditions of an 
ore-mining and processing company. 

Presentation of the main research material. Ore 
mining and processing plants (MPP) of Kryvyi Rih Ore 
Basin (Kryvbas) are the leading companies of the iron 
ore raw material complex of Ukraine having significant 
export potential. The impact of political macroeco-
nomic factors since 2014 has significantly changed the 
strategic plan for the sale of iron ore products. In fact, 
domestic demand for raw materials has declined 

sharply in recent years. At present, the lion's share of 
the main commercial products, i.e. concentrate and pel-
lets, is sold to the countries of Eastern Europe and 
China. 

The competitiveness of Ukrainian iron ore con-
centrates in foreign markets is not high enough due to 
the lower level of their quality parameters compared to 
those of foreign competitors (Brazil, Australia, Swe-
den, and Canada). In order to raise their competitive-
ness, ore mining and processing companies need to 
strengthen activities in many functional areas through 
the implementation of respective strategies.  

Despite the fact that functional strategies occupy 
the third level in the hierarchical structure (the first two 
levels are occupied by the general strategy and business 
(competitive) ones), the process of achieving strategic 
goals of the company development begins precisely 
with their implementation forming a certain "base" for 
future end results. 

For a balanced formation of the "functional set", it 
is necessary to establish a system of responsibility for 
the development and implementation of those strate-
gies, as well as to determine their main areas in relation 
to addressing existing problems. 

An analysis of production volumes and profitabil-
ity in recent years at the ore mining and processing 
plants (Fig. 1, 2) shows that output indicators fluctuated 
and tended to decline at some companies (Private Joint-
Stock Company Central Iron Ore Mining and Pro-
cessing Plant). Over the years, costs have been growing 
at almost all plants, which was caused by increased 
amounts for paying wages, purchasing material and 
technical resources, and covering other operating costs, 
which affects the profitability of commercial products 
(Fig. 2). This is due not only to the crisis phenomena in 
the economy, but also to the insufficient level of effi-
ciency of the management process. 

 
PJSC «CIOMPP»– Private Joint-Stock Company Central Iron Ore Mining and Processing Plant; 
PJSC «IIOMPP»– Private Joint-Stock Company Ingulets Iron Ore Mining and Processing Plant; 
Public JSC «SIOMPP» – Joint-Stock Company Southern Iron Ore Mining and Processing Plant; 

PJSC «NIOMPP»– Private Joint-Stock Company Northern Iron Ore Mining and Processing Plant 
Fig. 1. Dynamics of the iron ore concentrate production at the ore mining and processing companies of Kryvbas 
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Fig. 2.  

Dynamics of the commercial products' profitability at the ore mining and processing companies of Kryvbas 

 

More often than not, the improvement in manage-

ment processes at a company is aimed at implementing 

modern structural varieties within the basic linear-func-

tional structure. Within its framework, subdivisions are 

created, as well as the relationships between them that 

are characteristic of modern structures of a strategic 

type (Fig. 3). 

In fact, a combined model of the structure should 

be created with a linear-functional basis and new com-

ponents that have modern functions and powers and ad-

dress both strategic and current issues within the format 

of the present-day company development concept. 

In order to achieve the goals and objectives set for 

a given strategic period in relation to certain areas, 

functional strategies are developed at the level of the 

above directorates (departments) that may be different 

in their content and focus, even within the same type 

(marketing, production, financial, human resources, 

etc.). Let us consider the formation of the main types of 

functional strategies within the actual directorates (de-

partments) of the management structure (Table 1). 

Obviously, a company cannot develop such a wide 

range of strategies for a limited period of time. Func-

tional strategies are developed for the relevant divisions 

of the management structure on the basis of strategic 

goals established at the company. In order to achieve 

those goals, appropriate strategies are developed to ad-

dress specific problems of the company in individual 

functional areas of its activity. 

Under the present-day conditions, the following 

areas of marketing strategies are relevant for ore mining 

and processing plants: introduction of new advance-

ment techniques to strengthen their competitive posi-

tions; sales of high-quality products at stable prices. 

Production strategies are aimed at implementing 

measures for reconstruction, technical re-equipment of 

the main production divisions, and equipment modern-

ization. In those areas and as far as optimizing produc-

tion volumes is concerned, a production strategy is re-

lated to a marketing one. 
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А - area of task formation; 

B - area of task fulfilment. 

Fig.3. Conceptual diagram of the organizational structure of ore mining and processing companies  

 (formed by the authors on the basis of paper [10]) 

 

The focus of innovation strategies involves the fol-

lowing: creation and improvement of technological 

processes; enhancement of product quality characteris-

tics in order to raise the products' competitiveness in 

foreign markets; introduction of measures to reduce the 

cost of energy and material resources. 

Personnel-related strategies are linked to improv-

ing the socio-psychological climate among the employ-

ees, perfecting personnel-incentivizing systems, as well 

as creating new systems for training and retraining the 

employees. 

When developing and implementing functional 

strategies, it is important to ensure their interconnection 

and coordination, which implies the formation of an ap-

propriate system based on the responsibility for indi-

vidual functions within the divisions of the organiza-

tional structure of the company management. 

Areas of further research. The implementation 

of any functional strategy at a company involves the 

implementation of respective measures, projects and 

even programs to ensure the planned result within the 

strategies of higher levels of the hierarchy. To do this, 

it is necessary to determine deadlines for the implemen-

tation of the measures and the amounts of necessary in-

vestment funds evaluating their efficiency. 
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Table 1 

Formation of a system of responsibility for the development and implementation of the main types of functional 

strategies in the organizational structure of management of ore mining and processing companies 

Directorate (De-

partment) 

Top manager 

who heads the 

respective di-

vision 

Type of func-

tional strategy 
Varieties of functional strategy 

Department of 

Sales and Foreign 

Commercial Rela-

tions 

Director Gen-

eral 

Marketing 

strategy for for-

eign commer-

cial activities 

Market development strategy (expansion of market 

segmentation), strategy for preserving a part of the 

market, strategy of penetration into new foreign 

markets 

 

Production Direc-

torate 

Production Di-

rector 

Production 

strategy for en-

hancing the 

quality of com-

mercial prod-

ucts 

Strategy for planning production volumes by pro-

duction process areas, strategy for organizing pro-

duction processes, strategy for managing production 

costs 

Engineering Di-

rectorate 

Executive Di-

rector-Chief 

Engineer 

Innovation 

strategy 

Strategy for the implementation of innovative devel-

opments (projects) with a view to enhancing the ef-

ficiency of technological processes, strategy for im-

proving organizational processes in production and 

management, strategy for improving production pro-

cesses through developing and implementing inno-

vative measures 

Financial Direc-

torate 

Chief Finan-

cial Officer 

Financial strat-

egy 

Capital structure optimization strategy, lending strat-

egy, refinancing strategy, dividend use strategy, in-

vestment strategy, financial risk management strat-

egy 

Directorate of Se-

curity Risk Man-

agement 

Director of Se-

curity 

Risk manage-

ment strategy 

Economic security strategy, technological risk man-

agement strategy, macro- and micro-environment 

risk management strategy 

Directorate of 

Human Resources 

Human Re-

sources Direc-

tor 

Human re-

sources strat-

egy 

Strategy for improving the human resources of the 

company, strategy for stimulating the personnel per-

formance, strategy for improving remuneration, 

strategy for human resources management 

Directorate of Oc-

cupational Protec-

tion, Industrial 

Safety and Envi-

ronmental Protec-

tion 

Director of 

Occupational 

Safety and En-

vironmental 

Protection 

Environmental 

protection strat-

egy 

Strategy for implementing environment-friendly 

technological processes, environmental protection 

strategy, strategy for implementing environmental 

protection measures, occupational protection strat-

egy 

Procurement Di-

rectorate 

Director of 

Procurement 

and Logistics 

Marketing 

strategy 

Procurement strategy for material and technical re-

sources, strategy for relationships with foreign sup-

pliers of material and technical resources, process 

equipment procurement strategy 

Logistics Depart-

ment 

Director of 

Procurement 

and Logistics 

Logistics strat-

egy 

Logistics links management strategy, logistics risk 

management strategy 

Information Tech-

nology Service 

Chief Special-

ist in Infor-

mation Tech-

nology 

Company in-

formation sup-

port strategy 

Information flow management strategy, information 

management system improvement strategy 

Directorate of 

Civil Engineering 

and Complete 

Overhauls 

Director of 

Civil Engi-

neering and 

Complete 

Overhauls 

Production 

strategy 

Strategy for technical re-equipment of production 

divisions, strategy for planning and conducting com-

plete overhauls of the main process equipment, strat-

egy for conducting complete overhauls of buildings 

and structures 

Directorate of So-

cial Amenities 

and Social Issues 

Director of 

Social Ameni-

ties and Social 

Issues 

Strategy for so-

cial amenities 

and social is-

sues 

Social responsibility strategy, community relations 

strategy, employee housing development strategy, 

employee social security and health strategy 
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In order to enhance the efficiency and balanced 

state of functional strategies of a company, it is advisa-

ble to take into account the synergy indicators and ex-

ercise strategic control over putting into practice of the 

goals planned during their implementation. 
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ABSTRACT 

The article examines the components of information support for assessing the credit capacity of the borrower. 

External sources of information for analytical support of the borrower’s credit capacity assessment are identified 

and characterized. The algorithm for assessing the financial condition of the debtor – legal entity by the stages is 

clarified. Financial ratios are analyzed and the class of the debtor – legal entity PJSC “Dashkivtsi” is examined. 

Methodological bases of analytical support of credit capacity assessment of business entities taking into account 

off-balance sheet risks through coefficient analysis are offered, which has provided an opportunity to identify their 

impact on the liquidity and financial stability and increase the accuracy of determining the borrower class. 

Keywords: analysis, credit capacity, information support, integrated indicator, borrower class, rating, meth-

odological principles. 

 

Raising of problem. In today's crisis, commercial 

banks are characterized by low lending activity, which 

is associated with a reduction in the capital as a result 

of increased costs for the formation of reserves and the 

need for additional recapitalization, increasing regula-

tory requirements for credit risk assessment, deteriorat-

ing payment discipline of borrowers. The growth of cri-

sis phenomena in the banking system is partly due to 

the influence of macroeconomic factors and the deteri-

oration of the economic and political situation in the 

country. This has led to a decrease in the quality of the 

loan portfolio of banking institutions and an increase in 

the level of problem loans, which requires the transfor-

mation of existing approaches to the formation of credit 

relations with borrowers and assessment of creditwor-

thiness in the direction of reducing possible banking 

risks. In modern conditions, the assessment of the bor-

rower's creditworthiness is an important tool for the 

identification, analysis, and management of credit 

risks, which puts forward new requirements for the an-

alytical mechanism of bank management. 

Analysis of researches and publications. Prob-

lematic issues of the borrower were studied by leading 

foreign and domestic scientists: Y. Aleskerova, E. Alt-

man, A. Beatty, V. Vitlinsky, L. Vdovenko, V. Gordo-

polov, D. Geley, A. Epifanov, I. Zamula, F. Sacher, T. 

Karlin, M. Krouhi, A. Krutova, O. Lavrushin, O. Oli-

ynyk, O. Petruk, L. Primostka, M. Robert, P.S. Rose, M. 

Savluk, J. Sinki, O. Tereshchenko, O. Tomchuk, and 

others. However, despite the significant scientific 

achievements of scientists, the issues of assessing the 

borrower's creditworthiness remain unresolved, taking 

into account the off-balance-sheet risks that accompany 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3370
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credit operations. There is an objective need for the for-

mation and development of an analytical mechanism for 

assessing the creditworthiness of the borrower, improv-

ing its methodological support in the direction of taking 

into account domestic banking practices and progressive 

foreign methods. 

Formulation of aims of the article. The purpose 

of the article is to study the methodological and organi-

zational provisions of the analytical support for as-

sessing the creditworthiness of economic entities and 

the development of practical recommendations aimed at 

improving it. 

Exposition of basic material of research. The 

depth and reliability of the borrower's creditworthiness 

assessment and the objectivity of the analytical conclu-

sions obtained as a result of the financial analysis con-

ducted by the employees of the credit departments are 

ensured by attracting and processing various sources of 

information support. 

The assessment of the borrower's creditworthiness 

is always carried out on the basis of appropriate infor-

mation support, which contains the generated internal 

and external information. The use of a quality infor-

mation base to assess the borrower's creditworthiness 

will facilitate effective management decisions by both 

the lender and the borrower. 

It should be noted that the process of assessing the 

creditworthiness of a potential borrower includes a 

number of mandatory stages, at each of which an im-

portant role is played by information support. 

In general, information support is classified ac-

cording to the following substantive features [1]: 1) sta-

tistical information; 2) administrative information; 3) 

mass information; 4) information on the activities of 

state authorities and local and regional self-government 

bodies; 5) regulatory information; 6) personal infor-

mation; 7) information of reference and encyclopedic 

nature; 8) sociological information; 9) accounting infor-

mation. 

We agree with the position of A. Epifanov [2], who 

argues that the borrower's information support should be 

understood as the process of purposeful selection of rel-

evant indicators needed for qualitative analysis and 

evaluation of all areas of economic activity in making 

decisions about the possibility of providing credit. 

The composition of information support for credit 

assessment is different depending on the characteristics 

of the classification. According to the sources of for-

mation of information support for assessing the credit-

worthiness of the borrower is divided into external and 

internal (Fig. 1). 

The question of the formation of the corresponding 

requirements to information support of an estimation of 

creditworthiness of the borrower is important. 

In some sources, the requirements of information 

support assessment of the borrower's creditworthiness 

add comparability, which allows you to compare the fi-

nancial condition of enterprises among themselves; the 

forecast value of information, which consists in deter-

mining the promising areas of development of the busi-

ness entity; information feedback, which allows you to 

monitor the implementation of management decisions 

and adjust them depending on the situation. 

 
Fig. 1. Components of information support for assessing the creditworthiness of the borrower 

* Source: [ 1]  
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Information support for assessing the creditworthi-

ness of the borrower should provide the following infor-

mation for analysis: 1) the procedure and features of the 

financial and economic activities of the borrower; 2) 

business owners and their share in the business; 3) fi-

nancial results of the borrower; 4) list of related parties; 

5) property status of the enterprise; 6) availability of 

loan collateral; 7) prospects for further development of 

the enterprise; 8) possible risks [3]. 

The most important source of information for high-

quality analytical support of the borrower's creditwor-

thiness is the accounting information provided by finan-

cial statements, tax reporting, operational accounting, 

and reporting data, primary documents on individual 

business transactions, sample accounting data, etc [4]. 

Financial reporting needs a particularly detailed 

study. The Law of Ukraine " On Accounting and Finan-

cial Reporting in Ukraine " presents the interpretation of 

financial statements as follows: these are financial state-

ments that contain information about the financial con-

dition, results of operations, and cash flows of the enter-

prise for the reporting period [5]. For the purposes of the 

analysis, it is important to use all formed accounting 

systems of the enterprise. 

The most informative form is the balance sheet 

(statement of financial position) (f. 1), which allows you 

to assess the management of the borrower's property, its 

financial results, cash flows, the efficiency of capital al-

location, its adequacy for current and future activities, 

the efficiency of borrowing and more. Based on the bal-

ance sheet information, the bank forms a decision about 

possible risks when granting a loan [6]. 

Statement of financial performance (Statement of 

comprehensive income) (f. 2) is one of the important 

sources of information for assessing the profitability of 

the enterprise, which allows you to assess the dynamics 

of profit indicators and justify the formation and distri-

bution of their actual value, assess possible reserves for 

further profit growth and determine the impact various 

factors on its size. 

The statement of cash flows (f. 3) is an important 

source of information for assessing cash flows, which 

allows you to determine the solvency and liquidity of 

the borrower. It provides an opportunity to analyze the 

amount and sources of cash flow, the adequacy of own 

funds for investment and financial activities, the ability 

of a potential borrower to pay current liabilities, identify 

causes of mismatch between cash and income. 

The statement of equity (f . 4) contains infor-

mation about changes in the equity of the enterprise 

during the reporting period. From the standpoint of an-

alytical research f . 4 provides an opportunity to assess 

the structure of equity in the dynamics, to determine 

whether the company is growing capital, to calculate 

financial stability.  

So, the forms of financial statements have signifi-

cant analytical properties that allow the banking insti-

tution to decide on the feasibility and effectiveness of 

future credit relations with the borrower. However, on 

the basis of only official financial statements, it is im-

practical to draw final conclusions about the financial 

condition of the borrower and assess its creditworthi-

ness. The client-manager of the credit department must 

assess the impact of probable external changes in the 

market on the activities of the enterprise, analyze the 

state of the material base, customer base, and base of 

suppliers of factors of production, product range, and 

more. 

Important sources of information for assessing 

creditworthiness are also management accounting data, 

which provide an opportunity to deepen the level of fi-

nal conclusions on the possibility of granting credit, 

formulated on the basis of financial statements. In par-

ticular, for the completeness of creditworthiness assess-

ment, it is advisable to require the following forms of 

internal management accounting documents:  

1) payment documents for the target direction of 

credit funds - contracts (agreements), invoices, bills of 

lading;  

2) business plan, feasibility study (provided by the 

client if a new area of activity is financed by credit 

funds and the projected increase in average monthly 

revenue (due to the development of a new line of busi-

ness) exceeds 40% of average monthly revenue for the 

analyzed period);  

3) copies of lease agreements for premises, vehi-

cles, equipment, etc. (provided if available); 

4) copies of agreements on economic activity (pro-

vided if available); 

5) a report on the independent valuation of the 

property offered as collateral by the Bank. 

For a complete analytical study of creditworthiness 

assessment, special attention should be paid to the fea-

sibility study of the loan and its provision. The issues to 

be analyzed in the assessment of collateral are: 1) as-

sessment of the degree of liquidity of the collateral; 2) 

the adequacy of collateral to cover possible losses of the 

credit transaction. 

When assessing the borrower's creditworthiness, 

information about his past and present condition are also 

important. As domestic and foreign practice shows, for 

the purposes of analyzing the financial condition of the 

borrower, who applies to a banking institution, not for 

the first time, there is a credit history, which helps the 

lender to form a conclusion about the borrower's past 

creditworthiness. If the first application of the borrower 

to the bank, an important source of information for as-

sessing creditworthiness is the information obtained 

from specialized news agencies. As domestic banking 

institutions quite often do not have the opportunity to 

use the services of such agencies, they limit themselves 

to information about the borrower from unofficial 

sources and analyze their own creditworthiness. 

The generalization of the composition of the rec-

ommended external sources of information for as-

sessing the creditworthiness of the borrower is pre-

sented in table 1. 
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Table 1 

The composition of the recommended external sources of information for analytical support of the borrower's cre-

ditworthiness and their characteristics 

Sources Characteristics of information sources 

1 2 

EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION 

Borrower's credit history; information of financial and 

analytical mass media; information from other banking 

institutions; statistical information; information re-

ceived from the business partners of the borrower's en-

terprise; information generated on the basis of the con-

clusions of the bank's security services; information ob-

tained from independent analytical agencies 

Provide information about the rating of the enter-

prise among similar enterprises, determine its com-

petitive place in the market, allows you to assess its 

competitive advantages 

Legislative and regulatory acts of Ukraine and the Na-

tional Bank of Ukraine 

Law of Ukraine "On Banks and Banking" 

Instruction on the procedure for regulating the activ-

ities of banks in Ukraine (NBU Resolution № 368 of 

August 28, 2001, as amended on November 12, 19) 

Resolution of the Board of the NBU On approval of 

the Regulation on determining the amount of credit 

risk by banks of Ukraine for active banking opera-

tions (Resolution of 30.06.2016 № 351) 

Methods of calculating economic standards for regu-

lating the activities of banks in Ukraine (NBU Reso-

lution № 315 of 02.06.2009) and others 

* Source: [7, 8, 9, 10]  

 

In the literature, in addition to the division of infor-

mation sources into external and internal, there are other 

features of the classification of information support as-

sessment of the borrower's creditworthiness [11], in par-

ticular: 1) the information obtained personally from the 

client. For example, information about the financial 

condition of the borrower, business activities, the objec-

tives of the loan project, etc.; 2) the information ob-

tained in the bank's archives. In terms of content, such 

information can be external or internal. Its feature is that 

the materials are formed, processed, controlled, and 

stored directly by banking institutions. 

In some sources, the authors use such a feature of 

classification as official (or formal) and informal infor-

mation. The official information can also be both exter-

nal and internal. In the context of sources of information 

support for the work of credit operations analyst, scien-

tist Tchaikovsky also proposes to apply the classifica-

tion of sources into external and internal [12]. But there 

is a difference in the composition of the proposed 

sources. In addition to regulations of the NBU and doc-

uments of business entities, the author includes interna-

tional financial reporting standards (IFRS) and Ac-

counting Regulations (standards). The author defines in-

ternal sources as the internal methodological base of the 

bank, commercial documents of the bank, and acts of 

audits (inspections). Despite the rather detailed list of 

sources of information, we consider the proposed clas-

sification too cumbersome. 

It should be noted that in order to make the right 

management decision about the possibility of credit re-

lations between the borrower and the bank, the latter 

must analyze the negative information about the com-

pany if any. Such information includes cases of loan re-

fusals; violation by the borrower of the terms of the 

agreement; cases of debt write-off and others. 

In the context of the formation of information sup-

port for assessing the creditworthiness of the borrower, 

there are a significant number of unresolved issues. For 

example, as practice shows, often none of the sources 

contains complete information. Most management deci-

sions related to the granting of credit are made on the 

basis of official financial statements, which do not re-

flect the current financial condition and current business 

processes. 

Also, one of the significant problems of infor-

mation support can be determined by the inaccuracy of 

information, due to a number of reasons of objective and 

subjective nature. Among the objective reasons that 

caused the deviation of information from reality are in-

accuracies in identifying the degree of physical and 

moral depreciation of non-current assets of the enter-

prise, increase or decrease in the degree of risk due to 

changes in the value of securities portfolio, depreciation 

of property due to inflation and others. Subjective rea-

sons for obtaining inaccurate information are a deliber-

ate distortion of internal and external information sup-

port of the system assessment by its compilers in order 

to mislead users with the results of the analysis of the 

financial condition of the borrower. 

According to the recommendations of Basel II in 

banking practice, it is important to use rating models of 

analysis in assessing credit risk. At the same time, an 

important problem in the development of such models 

is the accumulation of primary data for the implementa-

tion of analytical functions. Most banks do not have 

such an information database, which complicates the 

full application of rating models. The way out of this 

situation is the formation of a single database of borrow-

ers (in particular, at the level of the NBU). 

Creditworthiness assessment is one of the factors 

that reduce credit risk for a banking institution. At the 

same time, commercial banks in Ukraine do not have a 
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perfect methodological tool for assessing the creditwor-

thiness of the borrower. 

The procedure for assessing the borrower's credit-

worthiness in the analysis process involves its division 

into two stages. The first establishes a list of indicators 

used to analyze the financial condition of the entity (fi-

nancial ratios). The second stage is used for the needs of 

evaluation and generalization of indicators and determi-

nation of the borrower's reliability class. 

Let us briefly dwell on the characteristics of each 

of the methods of assessing creditworthiness. 

The analysis of the creditworthiness of a domestic 

borrower should in some way take into account the 

world experience of organizing credit relations between 

the bank and the borrower. When deciding on a loan in 

world practice, the bank analyzes the client's activities 

in the following areas, the first letters of which are the 

abbreviation CAMPARI: 

C - character - characteristics of the client, personal 

qualities; 

A - ability - the ability to repay the loan; 

M - margin - yield; 

P - purpose - the purpose for which the money will 

be spent; 

A - amount - the size of the loan; 

R - return - loan repayment terms; 

I - insurance - insurance of risk of non-repayment 

of the loan [13].  

This methodological approach allows, taking into 

account the peculiarities of the conditions of borrowers 

in Ukraine, to propose such a scheme for assessing the 

creditworthiness of the bank's client (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Elements of the methodology for assessing the creditworthiness of the client 

* Source: [13]  

 

In accordance with the "Regulations on the for-

mation and use by banks of Ukraine of reserves for pos-

sible losses on active banking operations" [ 14 ] the bank 

assesses the financial condition of the legal entity (ex-

cept the bank), which is granted a loan by calculating 

the integrated financial condition of the debtor - legal 

entity. 

The Bank calculates the integrated indicator using 

a multifactor discriminant model according to the fol-

lowing formula: 

Z = a1×C1 + a2×C2 + a3×C3 + a4×C4 + a5×C5 + … 

+ an×Cn – a0,    (1) 

where Z – is the integral index; 

C1, C2, …, Cn – financial ratios, which are deter-

mined on the basis of financial statements of the debtor 

- a legal entity for a large or medium-sized enterprise; 

а1, а2, …, аn – parameters that are determined tak-

ing into account the weight and bit size of financial ra-

tios and are updated annually by the National Bank of 

Ukraine on the basis of financial statements of debtors - 

legal entities. To update the parameters of the discrimi-

nant model, the Bank shall submit to the National Bank 

of Ukraine relevant information on the data of financial 

statements of debtors - legal entities in the form and 

within the time limits set by the National Bank of 

Ukraine. 

The Bank calculates the integrated indicator taking 

into account the explanations for determining the model 

for calculating the integrated indicator of the financial 

condition of the debtor - legal entity, given in Annex 3 

to the Regulation [14], based on the company's owner-

ship in accordance with Ukrainian legislation to large, 

medium or small and its economic activity. Table 2). 

Table 2 

Models for calculating the integrated indicator of the financial condition of the debtor - a legal entity 

№  

p/p 

Groups of economic activities For large or medium enterprises 

1 Agriculture, forestry, and fisheries: section 

A (sections 01-03) 

Z=1,3 × C3 + 0,03× C4 + 0,001 × C5 + 0,61 × C6 + 0,75 × 

C7 + 2,5 × C8 + 0,04 × C9 – 0,2 

* Source: [14]  

 

The Bank determines the type of economic activity 

of the enterprise in accordance with the Classification of 

Economic Activities DK 009: 2010 on the basis of its 

interpretation of form № 2 "Statement of financial per-

formance (Statement of comprehensive income)" (line 

2000) annual financial statements of the debtor - legal 

entity for the last reporting period on income structure. 

Private Joint Stock Company (PJSC) "Dashkivtsi" be-

longs to medium-sized enterprises. 

The model for calculating the integrated indicator 

of the financial condition of the debtor - a legal entity is 

determined at least once a year, based on the maximum 

share of income from a particular activity in total net in-

come from sales of products (goods, works, services). 

Study of the legal status and character of 

the client (his file) 

Analysis of the client's economic ca-

pacity and determination of his rating 

Analysis of the effectiveness of the credit 

measure or project 

Creditworthiness 

assessment 

Making credit decisions 
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Next, the financial ratios (Table 3) are determined 

on the basis of financial statements for the last reporting 

period and reporting data of the last reporting year on 

form № 1 "Balance Sheet (Statement of Financial Posi-

tion)", form № 2 "Statement of Financial Performance" 

income)" [6]. 

Table 3 

Financial ratios for calculating the integrated indicator of the financial condition of the debtor - a legal entity 

Financial ratio Characteristic Calculation algorithm (lines) 

1. C1 – coverage ratio ( third-

degree liquidity )  

The ability of an enterprise to cover current 

liabilities with current assets 

F. № 1: 

1195, line 4 

1695, line 4 

2. C2 – intermediate coverage 

ratio 

The ability of an enterprise to settle its cur-

rent liabilities with monetary current assets. 

Characterizes the expected solvency of the 

debtor in the short term 

F. № 1: 

(11201+1125+ 

+1160+1165), 

line 4 

1695, line 4 

3. C3 – coefficient of financial 

independence 

 

The share of equity in total funding sources. 

Characterizes the degree of dependence of 

the enterprise on loan sources of financing 

F. № 1: 

1495, line 4 

1900, line 4 

4. C4 – the ratio of non-current 

assets to equity 

The level of financing of non-current (long-

term) assets from the company's equity 

F. № 1: 

1495, line 4 

1095, line 4 

5. C5– return on equity 
The efficiency of use of the capital of the en-

terprise invested by owners 

F. № 2: (2350 

–2355), line 3 

F. № 1: 

((1400+1405+1410–1425– 

–1430), гр.3+(1400+1405+ 

+1410–1425–1430), line 4) ÷2 

6. C6 – profitability ratio of 

sales by the financial result 

from operating activities 

Characterizes the profitability of sales by 

the financial result from operating activities 

to taxation and the implementation of costs 

associated with borrowing 

F. № 2: (2190 

–2195), line 3 

F. № 2: 

2000, line 3 

7. C7 – profitability ratio of 

sales by financial result before 

tax 

Characterizes the profitability of sales by fi-

nancial result before tax, financial expenses, 

and depreciation 

F. № 2: (2290 

–2295+2250+ 

+2515), line 3 

F. № 2: 

(2000+2120), line 3 

8. C8– return on assets for net 

income 

Characterizes the efficiency of use (profita-

bility) of enterprise assets 

F № 2: (2350 

–2355), line 3 

F. № 1: (1300, line 3+ 

+1300, line 4)÷2 

9. C9 – turnover ratio of cur-

rent assets 

Characterizes the efficiency of current as-

sets of the enterprise 

F. № 2: 

2000, line 3 

F. № 1: (1195, line 3+ 

+1195, line 4) ÷2 

10. C10 – turnover ratio of 

loan capital by financial result 

before tax 

The company's ability to pay off debts from 

domestic financial sources 

F. № 2: (2290 

–2295+2250+ 

+2515), line 3 

F. № 1: (1595+1695), line 4 

* Source: [6, 15]  

 

For the purposes of calculating financial ratios, all 

reporting indicators are taken into account with a sign 

(+), as provided by the relevant provisions (standards) 

of accounting. The sign (-) takes into account only the 

indicator of equity (form № 1 "Balance Sheet (State-

ment of financial position)", l,1495 if it has a negative 

value. 

If when calculating the financial ratio the denomi-

nator of the formula is 0, then when calculating the in-

tegrated indicator is taken the value of the financial ratio 

equal to 1 (except for financial ratios C5, C6, C7, which 

is taken as a value equal to 0). If the denominator of the 

coefficient C5 is equal to 0 or has a negative value, then 

the value of the coefficient equal to 0 is taken for calcu-

lations. 

The class of the debtor - a legal entity is determined 

depending on the value of the integrated indicator, tak-

ing into account the size of the enterprise (large, me-

dium) (Table 4). The highest class of the debtor - 1, the 

lowest - 9. 

The bank determines the class of the debtor - a le-

gal entity not higher than 8, if: 

- in the agreements there is a written consent of the 

debtor to collect, store, use and disseminate through the 

credit history bureau information about 

  



26 Sciences of Europe # 63, (2021) 

Table 4 

Determining the class of the debtor - a legal entity for a large or medium-sized enterprise 

№  

p/p 

Types of economic 

activity 

Class 

Class 

1 

Class 

2 

Class 

3 

Class 

4 

Class 

5 
Class 6 Class 7 Class 8 

Class 

9 

1 

Agriculture, for-

estry, and fisheries: 

section A (section 

01-03) 

More 

than 

+1,25 

From 

+1,25 

before 

+0,81 

From 

+0,80 

before  

+0,60 

From 

+0,59 

before  

+0,35 

From 

+0,34 

before  

+0,05 

From 

+0,04 

before  

–0,25 

From 

–0,26 

before  

–0,70 

From 

–0,71 

before  

–3,20 

Less 

than 

–3,20 

 

 

the debtor - a legal entity; 

- the bank did not provide after 01.01.2014 to the 

credit history bureau information about the debtor in the 

presence of the relevant consent in the agreement; 

- no financial statements of the debtor for the last 

reporting period; 

- bankruptcy proceedings have been instituted 

against the debtor. 

The bank determines the class of the debtor - a le-

gal entity not higher than 9 if the debtor is declared 

bankrupt in the manner prescribed by law. 

From the standpoint of a commercial bank, we will 

assess the financial condition of PJSC "Dashkivtsi", de-

termining its class depending on the value of the inte-

grated indicator (Table 5). The source information is f. 

№ 1 "Balance Sheet (Statement of Financial Position)" 

and f. № 2 "Income Statement (Statement of compre-

hensive income)" for 2017-2019 years. 

The algorithm for assessing the financial condition 

of the debtor - a legal entity includes interrelated stages. 

The first stage. Based on the company's affiliation 

in accordance with the legislation of Ukraine to large, 

medium, or small and the type of its economic activity, 

the model of calculating the integrated indicator of the 

financial condition of the debtor - a legal entity is chosen 

(Table 2). 

PJSC "Dashkivtsi" has a type of economic activity 

- agriculture. 

The second stage. According to the financial state-

ments of the enterprise, the financial ratios are calcu-

lated, which are used to determine the integrated indica-

tor of the financial condition of the debtor - a legal entity 

(Table 3). The values of financial ratios are shown in the 

table. 5. 

Table 5 

Financial ratios and class of the debtor - a legal entity PJSC "Dashkivtsi" 

№  

p/p 

Indexes 
2017  2018  2019  

Deviation, 

(+,-) 

1 Coverage ratio ( third-degree liquidity ) (C1) 8,129 9,706 16,168 8,039 

2 Intermediate coverage ratio (C2) 0,427 1,328 1,046 0,619 

3 Coefficient of financial independence (C3) 0,867 0,921 0,949 0,082 

4 The ratio of non-current assets to equity (C4) 3,687 3,892 5,501 1,814 

5 Return on equity (C5) 0,198 0,475 0,329 0,131 

6 
Profitability ratio of sales by the financial result from operat-

ing activities (C6) 
0,252 0,323 0,316 0,064 

7 Profitability ratio of sales by financial result before tax (C7) 0,313 0,356 0,362 0,049 

8 Return on assets for net income (C8) 0,181 0,427 0,308 0,127 

9 Turnover ratio of current assets (C9) 1,047 1,698 1,172 0,125 

10 
Turnover ratio of loan capital by financial result before tax 

(C10) 
1,635 4,927 5,816 4,181 

11 Integral indicator of financial condition 2,921 2,714 2,480 - 0,441 

12 Debtor class - legal entity 1 1 1 х 

* Source: formed on the basis of financial statements of PJSC "Dashkivtsi" for 2017-2019 

 

The data in Table 5 allow us to draw a conclusion 

about the stable financial condition of PJSC "Dashkiv-

tsi" (the highest creditworthiness class - 1). 

In 2017, the integrated indicator of financial condi-

tion is equal to 2,921, in 2018 - 2,714, in the reporting 

period - 2,480. The values of financial ratios increased, 

in particular, the ratio of financial independence in-

creased by 0,082 points. All profitability ratios also in-

creased, indicating an increase in net income at the end 

of 2019. The turnover ratios of current assets and bor-

rowed capital in the reporting period accelerated their 

turnover by 0,125 points and 4,181 points, respectively. 

The third stage. Calculation of the integrated indi-

cator of the financial condition of PJSC "Dashkivtsi" 

(according to the model of Table 2). 

Z 2017 = 1,3 × C3 + 0,03 × C4 + 0,001 × C5 + 0,61 × 

C6 + 0,75 × C7 + 2,5 × C8 + 0,04 × C9 – 0,2 = 1,3 × 0,867 

+ 0,03 × 3,687 + 0,001 × 0,198 + 0,61 × 0,252 + 0,75 × 

0,313 + 2,5 × 0,181 + 0,04 × 1,047 – 0,2 = 1,1271 + 

1,11061 + 0,000198 + 0,15372 + 0,23475 + 0,4525 + 

0,04188 – 0,2 = 2,921. 

Z 2018 = 1,3 × C3 + 0,03 × C4 + 0,001 × C5 + 0,61 × 

C6 + 0,75 × C7 + 2,5 × C8 + 0,04 × C9 – 0,2 = 1,3 × 0,921 

+ 0,03 × 3,892 + 0,001 × 0,475 + 0,61 × 0,323 + 0,75 × 

0,356 + 2,5 × 0,427 + 0,04 × 1,698 – 0,2 = 1,1973 + 

0,11676 + 0,000475 + 0,19703 + 0,267 + 1,0675 + 

0,06792 – 0,2 = 2,714. 

Z 2019 = 1,3 × C3 + 0,03 × C4 + 0,001 × C5 + 0,61 × 

C6 + 0,75 × C7 + 2,5 × C8 + 0,04 × C9 – 0,2 = 1.3 × 0,949 

+ 0,03 × 5,501 + 0,001 × 0,329 + 0,61 × 0,316 + 0,75 × 
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0,362 + 2,5 × 0,308 + 0,04 × 1,172 – 0,2 = 1,2337 + 

0,16503 + 0,000329 + 0,19276 + 0,2715 + 0,77 + 

0,04688 – 0,2 = 2,480. 

The values of the integrated indicator are entered 

in table 5. 

The fourth stage. The class of the debtor - a legal 

entity is determined depending on the value of the inte-

grated indicator, taking into account the size of the en-

terprise (large, medium, or small) (Table 4). 

Thus, we see a decrease in the integrated indicator 

at the end of 2019, but still, its value is high - 2,480. 

For the express - the analysis of creditworthiness 

of the enterprise define and analyze two indicators: the 

rate of profit and liquidity. 

The rate of return on invested capital is determined 

by the ratio of the amount of profit to the total liabilities 

of the balance sheet and is determined by the formula 

[15]: 

R= P / A (C),   (2) 

where R is the rate of return, 

P - the amount of profit for the reporting period, 

A (C) - the total amount of capital (liabilities of the 

balance sheet). 

To determine the liquidity of the enterprise, a li-

quidity balance is drawn up, which is the basis for grant-

ing loans (Table 6). 

Table 6 shows that the balance of PJSC "Dashkiv-

tsi" at the end of the reporting period is not absolutely 

liquid, because the condition A 1 ≥L 1 at the beginning 

and end of the reporting period is not met. The differ-

ence between the most liquid assets and term (immedi-

ate) liabilities is: at the beginning of the period the short-

age was 8486 thousand UAH, at the end of the reporting 

period - 1138 thousand UAH. The level of coverage of 

liabilities was 11,7% and 86,6%, 

Table 6 

Balance sheet liquidity analysis, thousand UAH 

Assets 

At the be-

ginning of 

the report-

ing period 

At the end 

of the re-

porting pe-

riod 

Liabilities 

At the be-

ginning of 

the report-

ing period 

At the end 

of the re-

porting pe-

riod 

Payment surplus or 

shortage 

At the be-

ginning of 

the report-

ing period 

At the end 

of the re-

porting pe-

riod 

The most 

liquid as-

sets (А1) 

1124 7331 

Immediate 

liabilities 

(L1) 

9610 8469 - 8486 - 1138 

Fast-

moving 

assets 

(А2) 

11961 44082 

Short-term 

liabilities 

(L2) 

- - 11961 44082 

Slow-

moving 

assets 

(А3) 

80189 85517 

Long-term 

liabilities 

(L3) 

- - 80189 85517 

Hard-to-

sell assets 

(А4) 

28972 28537 

Permanent 

liabilities 

(L4) 

112636 156998 -83664 - 128461 

Balance 122246 165467 Balance 122246 165467 - - 

* Source: formed on the basis of financial statements of PJSC "Dashkivtsi" for 2017-2019 

 

respectively. Condition A 3 ≥L 3 for the company 

is met, which indicates a high level of its prospective 

solvency, the company has a sufficient amount of 

stocks, goods, and other assets that are slowly sold.  

Inequality A 4 ≤L 4 at the end of the reporting pe-

riod is also fulfilled, which indicates the sufficiency of 

the company's equity, which is directed to the formation 

of current assets. At the end of 2019, there is a shortage 

in the amount of 128461 thousand UAH. due to the fact 

that the value of non-current assets decreases more 

slowly than the number of fixed liabilities. The amount 

of excess equity over non-current assets can be used to 

cover the growth of current assets, which is an uncondi-

tional criterion for the solvency of the enterprise. 

So, the balance sheet of the enterprise is not suffi-

ciently liquid, as only the first condition of liquidity is 

not met, but it indicates the creditworthiness of PJSC 

"Dashkivtsi". 

Depending on the value of the liquidity ratio, the 

bank divides enterprises into three groups [13] : 

 creditworthy if liquidity ratio > 1.5; 

 limited creditworthiness, if 1 < liquidity ratio 

<1.5; 

 insolvent if liquidity ratio <1. 

Using the data in Table 5, it can be noted once 

again that PJSC "Dashkivtsi" is creditworthy, as the 

value of this indicator in 2019 was 16,168 points. 

The liquidity of the enterprise is characterized by 

the coefficients of financial stability, which were con-

sidered above, and the coefficient of attraction of funds, 

which reflects the level of financial independence of the 

enterprise from borrowed funds. The smaller the value 

of this ratio, the higher the creditworthiness of the enter-

prise. This ratio is determined by the formula: 

RAL= A / C    (3) 

where RAL - loan attraction ratio; 

A - arrears; 

C - current assets. 

Consider these indicators in table 7. 
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Table 7 

Analysis of creditworthiness of PJSC "Dashkivtsi" 

Indexes Years Deviation, (+, -) 

2017 2018 2019 Absolutely  Relative % 

Rate of return 0,156 0,354 0,268  0,112 71,8 

Fundraising ratio 0,174 0,103 0,062 - 0,112 - 64,4 

* Source: formed on the basis of financial statements of PJSC "Dashkivtsi" for 2017-2019 

 

So, in PJSC "Dashkivtsi" there is an improvement 

in financial condition in 2019 on such indicators as the 

rate of return by 0,112 points and an improvement in the 

ratio of funds – 0,112 points compared to the base year. 

This change in indicators indicates independence from 

borrowed sources and the high creditworthiness of the 

company. 

In international and national banking practice, one 

of the most common approaches to determining the bor-

rower's creditworthiness is rating systems focused on 

taking into account the quantitative and qualitative char-

acteristics of the client. Such systems make it possible 

to determine creditworthiness with the help of a com-

plex indicator - rating, usually expressed in points, to set 

the limits of the interval of its fluctuations and depend-

ing on the number of points to justify the borrower's 

membership in a particular class of credit risk. 

Rating systems provide primarily the choice and 

justification of the system of indicators and their classi-

fication by groups, ranked depending on their im-

portance in assessing the creditworthiness of the client 

from the standpoint of the bank. That is, the same indi-

cators may have different weight in assessing credit risk 

from the perspective of different banks, as well as de-

pending on the type of loan. For example, in the case of 

short-term credit, the most important indicators of li-

quidity and financial stability, in long-term lending - 

production efficiency, and profitability. 

The borrower's credit rating system should be de-

veloped by each bank individually depending on the 

bank's credit policy, strategic plans, marketing research, 

and general credit quality requirements offered by the 

central bank. Thus, rating systems reflect the approach 

of a particular bank to assessing the quality of loans and 

can differ significantly in terms of banks. 

So, the rating is the arrangement of indicators in a 

certain order depending on the amount for each indica-

tor and their total amount for all indicators to assess the 

class of creditworthiness. 

The sum of points for each indicator is determined 

by multiplying the class of this indicator by its weight, 

which is set depending on its importance and signifi-

cance for a particular bank in assessing creditworthi-

ness. The significance of the indicator is determined in-

dividually for each group of suppliers depending on the 

policy of the bank, customer characteristics, liquidity of 

their balance sheet, market position. For example, the 

high share of short-term resources, the presence of over-

due debts to creditors and loans, and defaults to suppli-

ers increase the role of liquidity ratios, which assess the 

ability of the company to release cash quickly. Attract-

ing the bank's resources to lending for fixed stocks, re-

ducing the amount of equity raises the rating of financial 

leverage. 

The whole system of selected indicators is allo-

cated 100 items that make up the unit, according to the 

relative importance of an indicator for credit decision-

making. 

The overall assessment of the client's creditworthi-

ness (its rating) is defined as the sum of points for each 

indicator. Depending on the limits of the value calcu-

lated in this way, the borrower on the basis of the rating 

scale (Table 8) is assigned to a certain class (A, B, C, D, 

E). 

Table 8 

Borrower's credit rating scale 

№ p/p The value of the integrated indicator Class 

1  Over 200  А  

2  160-200  B  

3  135-160  C  

4  110-135  D  

5  Less than 110  E  

* Source: [16]  

 

Commercial banks build their credit relations with 

enterprises of each class in different ways. Based on the 

rating assigned to the borrower, the credit inspector 

makes a preliminary decision on the possibility of grant-

ing a loan and lending conditions. 

Consider the algorithm for calculating the credit 

rating of this company in the following example. Using 

the data of Table 5, the values of evaluation coefficients 

in 2019 in PJSC "Dashkivtsi" are as follows: the ratios 

of absolute liquidity, quick liquidity, current liquidity, 

autonomy are 0,86, respectively; 1,05; 16,17; 0,95, and 

asset turnover – 0,938 points, ie all indicators in the dy-

namics increased, and their values are higher than the 

norm. 

The values of the class of indicators set by the bank 

depending on their values are given in table 9. 

Thus, according to PJSC "Dashkivtsi" the first in-

dicator CAL, taking into account its actual value (0.86), 

is assigned to the 1st class; to the second to CR.L -1st 

class; to the third CC.L - 1st class; to the fourth CAT - 1st 

class; the fifth indicator CA -1st class. 
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Table 9 

Distribution of indicators by classes 

№  

p/p 

Indexes Normative value Distribution by classes 

1-st 2-nd 3-nd 

1 Absolute liquidity ratio C.А.L  0,2 - 0,35 0,2 and above 0,1 - 0,2 < 0,1 

2 Rapid liquidity ratio CR.L  0,5 - 1 0,5 and above  0,3 - 0,5 < 0,3 

3 Current ratio CC.L  2,0 2,0 and above  1 - 2 < 1 

4 Asset turnover ratio CAT  – Accelerated On one level Trust 

5 Coefficient of autonomy CА  0,5 0,5 and above  0,3 - 0,5 < 0,3 

* Source: [16]  

 

According to the defined class of the borrower and the state of the relationship, the loan portfolio is classified 

according to the degree of risk and the category of the loan transaction is determined (Table 10). 

Table 10 

Classification of categories of credit operations 

Borrower's financial condition (class)  Debt service by the borrower (group) 

good weak unsatisfactorily 

«А»  Standard Under control Substandard 

«B»  Under control Substandard Substandard 

«C»  Substandard Substandard Doubtful 

«D» Doubtful Doubtful Hopeless 

«E»  Doubtful Hopeless Hopeless 

* Source: [16]  

 

As PJSC "Dashkivtsi" according to the assessment 

of the financial condition is classified as "A" and the 

state of repayment of the debt during the last six months 

is defined as "good" (except for agreements extended 

with the reduction of the borrower's class), such credit 

operation is classified as "standard" (if the borrower is 

classified as "A"). The same requirement for this bor-

rower applies to loan agreements that are valid for less 

than six months at the date of classification of the loan 

portfolio. 

The categories of credit operations "standard" and 

"under control" may not include soft loans. Preferential 

loans are loans provided to borrowers on more favorable 

terms than established by the internal documents of the 

bank, which determine its credit and accounting policies 

and comply with the laws of Ukraine. 

To assess the credit risk of the borrower, you can 

use the national scale of credit ratings in terms of spec-

ulative and investment levels. 

The borrower's credit rating characterizes the level 

of his ability to timely and in full to pay interest and 

principal on debt obligations. 

Credit ratings can be short-term (credit risk in the 

short term - up to one year) and long-term (credit risk in 

the long term - more than one year). 

Credit rating values range from “uaAAA” (highest 

creditworthiness) to “uaD” (default) - for long-term 

credit ratings; within the mark "uaK1" (highest credit-

worthiness) to the mark "uaKD" (default) - for short-

term credit ratings. 

The credit rating outlook (positive, stable, or vola-

tile) is a comment on the prevailing trends affecting the 

credit rating in terms of its possible (but not mandatory) 

change in the future. 

At the end of the analysis determine the effective-

ness of short-term and long-term loans. 

One of the important factors that can significantly 

affect the accuracy of the analysis of the creditworthi-

ness of the entity and the reliability of determining the 

class of the debtor is the impact of off-balance sheet 

risks. The issues of creation and functioning of the 

mechanism of analytical support for assessing the cre-

ditworthiness of the borrower, which can be considered 

as a component of the lending mechanism as a whole, in 

the economic literature are insufficiently studied. 

Under the mechanism of analytical support for 

credit assessment, we will understand the interaction of 

subject-object and security subsystems, which together 

form an analytical system aimed at making management 

decisions on lending and determining future credit op-

portunities of the enterprise. We fully agree with the 

proposal of V. Vyhovskyi on the structure and mecha-

nism of analytical support for assessing the creditwor-

thiness of the borrower-legal entity (presented in Fig. 3) 

[17]. 
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Fig. 3. The mechanism of analytical support for assessing the creditworthiness of the borrower-legal entity 

* Source: [17]  

 

Central to assessing creditworthiness is goal set-

ting. For example, some authors argue that the analysis 

of creditworthiness is conducted in order to obtain the 

information necessary to make management decisions 

about the potential possibility of granting credit and the 

conditions under which it is carried out [18]. The pur-

pose of assessing creditworthiness will be to obtain the 

necessary information about the potential for credit re-

lations between the lending bank and the borrower. 

Detailing the purpose of the proposed mechanism 

allows to form the following areas of credit assessment: 

1) ensuring timely and complete repayment of loans; 2) 

effective management of the borrower's credit re-

sources; 3) identification of the level of the credit risk of 

the borrower in order to reduce it. 

We think that the proposed mechanism for as-

sessing creditworthiness will increase the objectivity of 

management decisions on lending, improving the activ-

ities of credit departments of banking institutions, the 

formation of requirements for the financial condition of 

the borrower.  

The functioning of the mechanism of analytical 

support for assessing the creditworthiness of the bor-

rower requires the formation of appropriate methodo-

logical principles. In accordance with the current meth-

odological support regulated by Resolution № 351, the 

bank determines the credit risk on assets in accordance 

with the following principles [10]: 

1) the prevalence of the essence of active opera-

tions carried out by the bank over their form; 
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2) timeliness and completeness of credit risk detec-

tion; 

3) the adequacy of the assessment of the amount of 

credit risk, which means the reliability and stability of 

the solvency of the debtor/counterparty; 

4) minimization of credit risks; 

5) taking into account the bank's own experience 

when assessing credit risk; 

6) sufficiency and adequacy of the internal regula-

tions (rules, procedures, control) developed by the bank. 

Assessment of the principles regulated by law pro-

vides an opportunity to improve them by clarifying and 

supplementing (Table 11 ). 

Table 11 

The main methodological principles underlying the methodological support for assessing the creditworthiness of 

the borrower 

№  

p/p 

The name of the methodo-

logical principle 
Its essence 

1 Versatility Maximum coverage of the evaluation of important indicators 

2 Progressiveness Application of foreign experience of evaluation 

3 Objectivity The basis of the assessment is formalized methods of analysis 

4 Professionalism 
Ensuring a high level of professional training of employees of the credit 

department who carry out the assessment 

5 
Speed (efficiency, 

timeliness) 
The time spent on the analysis is minimal 

6 Reality Correspondence of the received estimation to a real condition of things 

7 
Information openness 

(transparency) 
Creditworthiness is assessed on the basis of available financial statements 

8 Complexity Ability to comprehensively assess the creditworthiness of the borrower 

9 Comparability 
Ability to compare the results of the borrower's assessment with the assess-

ment of the creditworthiness of another borrower's enterprise 

10 Differentiated approach 
Assumes differentiation of the received estimation on spheres and scales of 

activity of the borrower 

* Source: suggested by the author 

 

We think that the application of the principles clar-

ified and formed by us in the implementation of the an-

alytical process will contribute to the formation of a 

sound assessment of the borrower's creditworthiness. 

There is a shortage of highly qualified credit work-

ers in banking institutions, which is also the reason for 

the imperfection of the organization of an effective lend-

ing process. Modern client managers of credit depart-

ments must be able not only to apply credit rating sys-

tems but also to improve them in order to improve the 

quality of such systems. It is also necessary to highlight 

the problem of incompatibility of information, which is 

due to the instability of the legal framework. 

We believe that solving these problems will help 

reduce credit risk, clear structuring external and internal 

information, increase the efficiency of banking institu-

tions. 

It should be noted that one of the reasons for the 

imperfection of the information support of the mecha-

nism for assessing the creditworthiness of the borrower 

is the failure to take into account off-balance sheet risks 

associated with the provision (receipt) of guarantees. 

Therefore, we proposed to improve the borrower's ques-

tionnaire (the questionnaire of the first conversation 

with the client), providing 2 separate columns: 

1. Data on the availability and movement of re-

ceived guarantees and collateral. 

2. Data on the availability and movement of pro-

vided guarantees and collateral. 

We hypothesized that acting as a guarantor or prin-

cipal for another company, the assessment of the bor-

rower's creditworthiness may change. In this context, 

having analyzed the methodological support of credit-

worthiness assessment, we can conclude that it is advis-

able to improve the existing methodology taking into ac-

count the impact of off-balance-sheet risks on credit-

worthiness. 

As practice shows, there is no single well-known 

classification of off-balance sheet liabilities. Their con-

tent is disclosed depending on the purpose of the study, 

for example, as objects of accounting. Class 0 "Off-bal-

ance sheet accounts" is used to reflect off-balance sheet 

items in accounting, in the Chart of Accounts for ac-

counting of assets, capital, liabilities, and business trans-

actions. The assessment of the borrower's creditworthi-

ness is directly affected by such off-balance sheet liabil-

ities as contractual obligations (derivatives - forwards, 

futures, options), as well as guarantees and collateral 

provided and received (business agreements, endorse-

ments, acceptances, etc). 

The developed methodology for assessing credit-

worthiness, taking into account off-balance sheet liabil-

ities and rights, clarifies the indicators of liquidity and 

solvency, financial stability, turnover, which allows you 

to more realistically assess the creditworthiness of a po-

tential borrower and make an informed decision on the 

loan. 

Conclusions. Thus, it was determined that in the 

scientific literature there is no single view on the com-

position of information support for assessing the credit-

worthiness of the borrower. In particular, the most com-

mon is the division of information into internal and ex-

ternal sources, official and unofficial information 

obtained directly from the borrower, and information 

generated by banking institutions themselves. Based on 

a critical analysis of the existing classifications, the 
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composition of internal and external sources of infor-

mation support was specified, the requirements for in-

formation about the borrower were detailed. 

The use of a systematic approach to the survey of 

the creditworthiness of the enterprise allows the most 

complete study of both the creditworthiness of the en-

terprise and its management and business leaders to re-

alize the benefits of scientific approaches to the organi-

zation and operation of the enterprise as a whole. We 

must recognize the fact that the methodology for as-

sessing the creditworthiness of enterprises has no con-

ceptual basis, which would be based on scientifically 

sound methods and economic and mathematical models. 

Their wide use would allow to carry out the comprehen-

sive analysis of the activity of any enterprise at the qual-

itatively new level, and by that essentially reduced risk 

and increased a safety zone, ie a stock of financial sta-

bility. 
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ABSTRACT 

The peculiarities of the Kremlin propaganda's use of the narrative "Great Patriotic War" to create an "image 

of the enemy" from Ukraine, demonization of the state leadership, personnel of the Armed Forces of Ukraine and 

other law enforcement agencies, as well as legitimizing Russian aggression against our state. 
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Problem statement: to generalize the peculiari-

ties of the Kremlin propaganda's use of the "Great Pat-

riotic War" construct in order to create an "image of the 

enemy" from Ukraine, demonize the state leadership, 

personnel of the Armed Forces of Ukraine and other 

law enforcement agencies, and legitimize Russian ag-

gression against our state. 

Analysis of recent research and publications: 
The achievements of modern Ukrainian scientists on 

the subject of the study allows us to assess the degree 

of elaboration of the problem. Peculiarities of the use 

of myths about the World War II by Russian propa-

ganda were studied by V. Viatrovych, L. Hudkov, T. 

Zhurzhenko, D. Zolotukhin, S. Lewis, G. Pocheptsov, 

and Yu. Fihurnyi. 

The purpose of the proposed study is to highlight 

the peculiarities of the operation of the memory of 

World War II by the Russian Federation among the lo-

cal population of the so-called DPR / LPR and Russian 

citizens, in order to form the basis for further escalation 

of the conflict with Ukraine. 

Presentation of the main material. Celebrating 

the anniversary of the victory over Hitler's Germany, 

showing respect and gratitude to all those who fought 

against Nazi aggression, resisted crimes against hu-

manity has become a good tradition in all countries of 

the Anti-Hitler coalition. Recently, however, in modern 

Russia, this event has become an occasion for militaris-

tic propaganda, a way to further form the "image of the 

enemy" from Ukraine. Its effectiveness lies in the fact 

that it is based on social ideas, stereotypes and myths 

that were formed and maintained by the Soviet regime 

for decades and live today [1]. This is done to restore 

Russian influence in the post-Soviet space. A signifi-

cant place is given to "common history", the central 

points of which are the concepts of the "Great Patriotic 

War". Thus, the myths of the past war became a weapon 

in the modern war. 

This discourse occupies an important place in the 

anti-Ukrainian propaganda of the Russian Federation 

or, more precisely, with that segment of it, which, ac-

cording to the established Soviet tradition, is called the 

"Great Patriotic War" [7]. Russian politicians do not 

tire of talking about "Nazi" and "fascist" Ukraine. Thus, 

the head of the Ministry of Foreign Affairs of the Rus-

sian Federation, Serhii Lavrov, used the words “Nazis” 

and “Nazi state” in Ukraine only four times in one in-

terview [13]. Moscow thus justifies its aggression, de-

humanizes the enemy, which Ukraine has recently be-

come for the Russians. A similar situation took place in 

the late 1990s in the Baltic States and later in Georgia 

in 2008. Through attempts to build their states without 

dictation from Moscow, these countries became "Nazi" 

for the Russians. It is noted that if the country has noth-

ing to be proud of, the presence of the enemy becomes 

a very powerful factor in internal consolidation and in-

jection of the atmosphere [5]. This is exactly what has 

happened in Russia in recent years. 

The ideological justification of Russian aggres-

sion against independent Ukraine was based on the re-

quirements of the memory of the past, and the war in 

Ukraine was usually interpreted as a continuation of 

World War II [6]. Saying that fascists and Nazis came 

to power in Kyiv, Putin raised layers related to the trau-

mas of World War II and the struggle against fascism, 

which are very sensitive things for the collective con-

sciousness of Russians. 

Initially, Ukrainian servicemen were deliberately 

called "punishers." Creating fakes about the so-called 

"crimes" of the Armed Forces of Ukraine and volun-

teers, these words began to be systematically spread 

through the Russian media [7, p.64]. In contrast to the 

servicemen of the Armed Forces of Ukraine, other law 

enforcement agencies, and volunteer battalions, which 

in the news the propagandists presented mainly as 

"punishers" and "fascists", drawing parallels with 

World War II, the term "militia" was used to refer to 

separatists and the Russian military. The analogy be-

tween the heroic struggle of the Soviet people against 

German aggression showed that ordinary miners, met-

allurgists, and tractor drivers rebelled against the Nazis 

and the Banderas.  

Symbolic is the use in Donetsk on August 24, 

2014 on the Independence Day of Ukraine, the so-

called "parade of shame", in which Ukrainian prisoners 

were forced to pass in front of an angry crowd of locals 

https://orcid.org/0000 - 0001-6382-040
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who threw rotten food and spat at prisoners, and imme-

diately behind the car cleaned the road. This parade was 

organized as a repetition of the famous Stalinist "Parade 

of the Defeated" in 1944, when German prisoners of 

war marched through Moscow accompanied by sweep-

ers. It was this parallel that directed the explosion of 

collective emotions here. Pro-Russian organizations 

used her sacralized narrative to legitimize a ritual act of 

humiliation arranged as a memorial act. 

To draw an analogy between modern events and 

those that took place during the World War II, pseudo-

witnesses of those terrible times are involved. Thus, on 

November 2, 2014, the First Channel of Russian televi-

sion told the stories of alleged residents of the village 

of Stepanovka, Donetsk region, which compared the 

events of 1941 and autumn 2014. The information was 

presented in such a way that Ukrainian servicemen 

were equated with Nazi invaders. The pseudo-witness 

of those events is an elderly woman Lyudmila, who al-

legedly turned 80 in 2014. She seemed to have survived 

the famine of the 1930s and the war [7, p.65]. The lie is 

revealed instantly - you just have to count her age and 

the events she allegedly went through. It turns out that 

she was born in 1934 and remembers the Holodomor of 

1932-1933. Or, in November 2014, on Russia 1's Sun-

day Evening with Vladimir Soloviov program, one of 

the guests told a story at a checkpoint near Kramatorsk, 

where eggs were taken from elderly people and once a 

47-year-old woman was raped. The end of the story 

ended with the question: "Aren't they fascists?" [11]. 

Russian propagandists emphasize the brutality of 

the Ukrainian military with the people, talking about 

concentration camps for residents of Donbass (like the 

Nazis). The fake about the concentration camp in Ma-

riupol lived for a long time. He appeared on the pro-

gram "Special Correspondent" on "Russia 2" on March 

1, 2016. Then the "official representative" of the so-

called "DPR" stated that on the territory of the city air-

field there is a concentration camp and a cemetery with 

at least 2.5 thousand bodies of people who went miss-

ing [7, p.67]. To enhance the effect, the material men-

tioned the anniversary of the liberation of the city from 

Nazi invaders. And there are many such examples that 

help to consolidate the "image of the enemy" among 

Ukrainians. The culmination was the appearance of the 

"crucified boy". 

Russian propagandists often appeal to the narra-

tive of the "single Soviet nation", which is used to in-

fluence those Ukrainians for whom this ideology is im-

portant [7, p.353] even today. 

The image of the enemy is not canceled, but 

simply attached to the new object. Today it is no longer 

Germans, but "Ukrainian punishers", "Bandera" and so 

on. The presence of a dangerous enemy entails the need 

for constant readiness to counter it. Society is mobi-

lized for a new struggle, and the old stamps are only 

applied to new objects and situations [2, p.295]. 

According to the head of the Analytical Center 

Yurii Levada (Levada Center) Lev Hudkov, the victory 

of the Soviet Union in 1945 - is not only the central 

semantic node of Soviet history, but in fact the only 

positive fulcrum of national identity of Russian society, 

the main symbol that can integrate the nation [ 3]. The 

narrative of the Great Patriotic War is essentially a po-

litical myth. 

The key target audiences for the Russian secret 

services and the media that work with them in the con-

text of coverage of this Kremlin narrative are, first of 

all, residents of the occupied districts of Donetsk and 

Luhansk regions, as well as Crimea, Russians, citizens 

and political elites of Western Europe and America. For 

example, the Kremlin monopolized the memory of 

World War II in Germany. In this European country, 

Russians are spreading the myth that Ukrainians are 

"fascists." It is clear that not everyone believes in him, 

but even those who do not believe, with the help of the 

Russian media, focus on nationalist sentiment in 

Ukraine. At the same time, most sometimes do not un-

derstand what we are talking about. Indicative in this 

respect is the story of the greeting "Glory to Ukraine!", 

which Russian propagandists present abroad as a fascist 

greeting. Putin's propaganda masterfully uses such op-

portunities, [12] and for Germans, for example, if 

something resembles National Socialism, it is very bad. 

People close to ex-President Viktor Yanukovych 

take an active part in anti-Ukrainian propaganda in the 

role of "exposers of the fascist essence of the Ukrainian 

regime." Thus, in a speech by ex-deputy V. Oliinyk on 

June 24, 2018 on Russia's First Channel, it was stated 

that "the country is under occupation by the grandchil-

dren of Bandera and should be liberated immediately." 

Citizens of other states are also involved in propa-

ganda activities against Ukraine. Thus, a journalist of 

Russia Today TV channel, Graham Phillips, a British 

citizen, while in the occupied territory of Donbass, rec-

orded a video interview about alleged foreign merce-

naries fighting on the side of Ukraine, destroying the 

“Russian-speaking population of Donbass” for money 

[7, p.148]. He notes that they are part of the occupation 

contingent, as are the Ukrainian "fascists" and NATO 

troops. The Kremlin also engages foreign lobbyists in 

anti-Ukrainian propaganda, including former high-

ranking officials in some European countries. 

Russian propagandists and their satellites widely 

used such forms as staging videos, fake photos, post-

cards, and posters. The photos, which were initially dis-

tributed by Russian propagandists from Komsomols-

kaia Pravda, Alexandr Kots and Vladislav Berdychev-

skii from the so-called DPR, show an allegedly 

unexploded Ukrainian propaganda shell with leaflets 

inside. The leaflets depicted a Wehrmacht soldier with 

elements of Ukrainian symbols against the background 

of killed children and women. It was reported: “We do 

not need people! We need territory!… We will soon be 

slaughtering your women and children, and you will 

meet the new year on earth or in prison! ” [10]. These 

leaflets were prepared by Russian propagandists to dis-

credit Ukrainian soldiers. 

Despite the fact that during the World War II our 

people bore on their shoulders all the horrors of the oc-

cupation, Vladimir Putin said that the war would have 

won without the Ukrainians, which caused the greatest 

insult to our people, who made a huge contribution to 

victory over German Nazism [8]. This statement dis-

tanced Ukrainians, including war veterans, from this 

victory. All this is used as a weapon against our state. 
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Conclusions. Thus, the construct "The Great Pat-

riotic War" is the "basic plot" of the historical policy of 

the Putin regime. However, only the strengthening of 

the unity of Ukrainian society on the basis of historical 

memory, in no way forgetting the contribution of the 

Ukrainian people to the victory over Nazism, will help 

debunk the myths of Russian anti-Ukrainian propa-

ganda. 

\ 
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Историография российского Дальнего Востока 

новейшего периода обширна и многогранна. Кон-

цептуально она формировалась в конце ХХ – 

начале XXI в. под влиянием изменений парадигмы 

социально-экономического и политического разви-

тия России и была связана с глубоким переосмыс-

лением методологии исследований, во многом с от-

казом от марксистско-ленинского идеологического 

наследия, значительно расширяя историческое 

мышление [1;8;22]. Изменение политического 

строя, распад Советского Союза в итоге привели к 

значительному переустройству государственной 

границы, а в дальнейшем к созданию Федеральной 

пограничной службы России. Это свидетельство-

вало о том, что обеспечение безопасности в погра-

ничном пространстве приобрело общесистемный 

характер. На современном этапе с ростом научного 

интереса к региональной истории в целом, с до-

ступностью ранее закрытых архивных фондов, с 

публикацией научных исследований, освещающих 

малоизученные вопросы, не теряет своей актуаль-

ности проблема организации пограничной службы 

дальневосточной территории в 1920 – 1930-е гг. 

В начале 1920-х гг. процесс становления 

охраны дальневосточной границы проходил в усло-

виях ускоренной разработки и внедрения междуна-

родных и внутригосударственных актов, направ-

ленных на защиту интересов государства. В корот-

кие сроки предстояло решить задачи, 

направленные на формирование личного состава 

вооруженных сил и материально-технических 

средств для охраны и обороны военно-морских 

участков государственной границы, а также крайне 

важно было провести мероприятия мер по заселе-

нию российского побережья Дальнего Востока 

населением, заинтересованным в усилении охраны 

границы. Решение этих проблем осуществлялось 

последовательно по мере развития экономики реги-

она и обстановки на пограничных рубежах. 

Важно отметить, что еще после окончания 

Первой мировой войны и изгнания интервентов 

Дальний Восток оказался в сфере международных 

интересов Японии, США, Великобритании. Особое 

геостратегическое положение, уникальный сырье-

вой потенциал региона являлись притягательными 

факторами для иностранных держав, которые, не 

учитывая интересы советской России, предприни-

мали попытки изменить соотношение военно-мор-

ских сил на дальневосточной территории. Инфор-

мация, способствующая осмыслению проблем и 

противоречий, имевших место во внешней поли-

тике советского государства, широко представлена 

в сборниках документов [6;10;23;26;27;28]. Она 

раскрывает сложные механизмы выработки и при-

нятия политических решений высшими органами 

советской власти, установлении дипломатических 

отношений, предоставлении концессий иностран-

ным государствам на территории Дальнего Во-

стока. Одновременно документы, представленные 

в сборниках, иллюстрируют широкий круг участ-

ников военно-пограничных преобразований рас-

сматриваемого периода, существенно обогащая ин-

формационное пространство в сфере отечествен-

ного военного строительства в целом и 

формирования дальневосточной границы в частно-

сти. 

Особое место занимают исследования взаимо-

отношений СССР и Китая в 1920 – 1930-е гг. Общая 

сухопутная граница, Китайско-Восточная железная 

дорога (КВЖД), находившаяся в общем пользова-

нии, детерминировали процесс межгосударствен-

ного сотрудничества. В трудах Г.В. Ефимова, М.И. 
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Сладковского, С.Ю. Яхимовича и др. на основе ана-

лиза обширного, разнопланового статистического 

материала, архивных источников и официальных 

документов представлены как важнейшие события 

формирования советско-китайских социально-эко-

номических и политических отношений двух стран, 

так и военные конфликты в Забайкалье и Приморье 

[7;11;17;29;35]. 

Наряду с изучением истории государственно-

сти, в дальневосточной историографии отдельное 

место занимают труды, раскрывающие погранич-

ный аспект и вопросы пограничной безопасности 

[18;19;20;30]. Характеристика пограничной поли-

тики России на Дальнем Востоке, деятельность ор-

ганов Советской власти Дальневосточного края в 

деле укрепления обороноспособности региона, реа-

лизация задач обеспечения охраны государствен-

ной границы представлены в работах Н.Н. Билим, 

А.А. Киреева и др. [2;3;4;5;15]. 

Значимым вкладом в изучение вопросов воен-

ной политики и укрепления обороноспособности 

Дальнего Востока СССР в предвоенный период яв-

ляются труды В.М. Пескова, А.В. Кузина, Г.А. Тка-

чёвой, Ю.М. Зайцева и др. [12;13;14;21;24;25;32.] 

Авторы, анализируя военную политику СССР в ре-

гионе, обобщая итоги военного строительства на 

Дальнем Востоке с 1922 по 1941 г., акцентируют 

внимание на ключевых аспектах проблемы оборо-

носпособности страны в контексте взаимоотноше-

ний, сложившихся между СССР, Японией и Герма-

нией. Кроме того, рассматривается деятельность 

советских контрразведчиков по защите военной ин-

фраструктуры дальневосточной территории нака-

нуне войны. 

Отдельного внимания заслуживает фундамен-

тальное научное издание «История Дальнего Во-

стока» Института истории, археологии и этногра-

фии народов Дальнего Востока ДВО РАН [9]. С по-

зиции новейшей методологии исторической наук 

авторы последовательно раскрывают предпосылки 

роста международной напряженности в регионе в 

1930-е гг., анализируют процессы формирования 

вооруженных сил, освещают военно-оборонные 

мероприятия государства на дальневосточной гра-

нице. 

Рост научного интереса к представленной про-

блеме и расширение исследовательского простран-

ства нашли отражение в диссертационных исследо-

ваниях [16; 31; 33; 34]. 

Таким образом, анализ публикаций новейшего 

периода показывает, что изучение различных ас-

пектов государственной пограничной политики на 

Дальнем Востоке находилось в центре внимания 

научного сообщества, однако не проводилось спе-

циального комплексного исследования по про-

блеме организации пограничной службы в регионе 

в 1920 – 1930-е гг. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті здійснюється аналіз інституціонального становлення Державної міграційної служби України. 

Зокрема зазначається, що вітчизняна інституціональна система регулювання міграційними процесами 

складається з: Державної міграційної служби України, Державного підприємства «Документ», Центрів на-

дання адміністративних послуг, Державної прикордонної служби України, Міністерства закордонних 

справ України, консульств та візових центрів / пунктів прийому візових анкет. В єдиній системі державних 

установ, що забезпечують реалізацію вітчизняної міграційної політики, Державна міграційна служба Ук-

раїни є спеціальним уповноваженим суб’єктом регулювання міграційних процесів. Її діяльність спрямову-

ється та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, який реалізує дер-

жавну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) 

міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів. Встановлено, що надання широких повноважень Державній міграційній службі України щодо 

здійснення публічного адміністрування в зазначених сферах дозволить оптимізувати управління та впоря-

дкує діяльності державно-владних органів. 

ABSTRACT 
The article analyzes the institutional formation of the State Migration Service of Ukraine. In particular, it is 

noted that the domestic institutional system of migration regulation consists of the State Migration Service of 

Ukraine, the State-owned enterprise "Document", the Administrative Services Centers, the State Border Guard 

Service of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, consulates, and visa centers/visa facilitation ser-

vices. The State Migration Service of Ukraine is a specially authorized entity for the regulation of migration pro-

cesses in the unified system of state institutions that ensure the implementation of domestic migration policy. Its 

activity is directed and coordinated by the Cabinet of Ministers of Ukraine through the Minister of Internal Affairs, 

who implements the state policy in the areas of migration (immigration and emigration), including combating 

illegal migration, citizenship, registration of individual citizens, refugees, and other categories of migrants. It is 

proved that the improvement of institutional mechanisms for the implementation of state migration policy should 

take place in the following areas: differentiation of units of the State Migration Service of Ukraine in various 

specializations, while reducing subordination to specific agencies influencing the formation of the chosen profile 

(in the case of State Migration Service of Ukraine – law-enforcement practice exclusively); development and 

implementation of an effective mechanism for coordinating the activities of various agencies to ensure the achieve-

ment of common goals and objectives of migration policy, formulated in the Strategy of State Migration Policy. It 

is established that granting broad powers to the State Migration Service of Ukraine to carry out public administra-

tion in these areas will optimize the management and streamline the activities of public authorities. 

Ключові слова: Державна міграційна служба України; інституціоналізм; інституціональне середо-

вище; міграція; міграційна політика.  

Keywords: State Migration Service of Ukraine; institutionalism; institutional environment; migration; mi-

gration policy. 

 

Постановка проблеми. Система вітчизняного 

державного управління міграційними процесами, 

що склалася за період незалежності, є досить фраг-

ментарною у вирішенні соціальних питань, що вка-

зує на відсутність комплексного підходу до реаліза-

ції міграційної політики. Очевидно, що значена 

проблематика фрагментарності роботи механізму 

державного регулювання міграційними процесами 
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відобразилася, також, і на інституціональному ста-

новленні Державної міграційної служби України. 

Зокрема, в різні періоди свого становлення, Держа-

вна міграційна служба України мала різні повнова-

ження, підпорядкування, завдання і цілі. У резуль-

таті, багато соціальних питань, зокрема – проблеми 

масової трудової еміграції українців, залишилися 

поза її компетенцією.  

Аналіз останніх наукових досліджень та пу-

блікацій. Дослідженню питань міграції, держав-

ного управління міграційними процесами, оціню-

вання їхньої ефективності тощо, були присвячені 

праці М. Білья, А. Гайдуцького, О. Кілієвича, Е. Лі-

банової, О. Малиновської, С. Пирожкова, Ю. Рима-

ренка, Ю. Сурміна, В. Тертички, О. Хомри, О. Ше-

вченка.  

Мета роботи: розкриття особливостей інсти-

туціонального становлення державної міграційної 

служби України.  

Виклад основного матеріалу дослідження. У 

ході історичного розвитку людства, міграція, як со-

ціальний процес, завжди виявляла свою присут-

ність. Вона відігравала відчутну роль у період ко-

лоніалізму і під час індустріалізації, у ході розбу-

дови національних держав і в процесі формування 

світового капіталістичного ринку.  

Як справедливо зазначає Е. Лібанова, у сучас-

ному глобалізованому світі «з великою ймовірні-

стю масштаби міграції зростатимуть і надалі, зок-

рема завдяки тому, що активні та мобільні верстви 

населення впродовж життя кілька разів змінювати-

муть місце проживання» [1, с. 36]. На думку вченої, 

цьому сприятиме четверта промислова революція 

та пов’язана із нею діджиталізація економіки, роз-

виток транснаціональних корпорацій, а також спро-

щення процедури перетину кордонів, що відбува-

ється на тлі демографічних процесів, зокрема – 

стрімкого старіння населення в економічно розви-

нених регіонах. 

У період глобалізаційного розвитку людства, 

міграційні процеси зачіпають майже всі ключові ас-

пекти суспільного буття: економічні; соціальні; по-

літичні; ментальні; культурні тощо. Особливої ак-

туальності питання, пов’язані із роботою міграцій-

ної служби та формуванням державної міграційної 

політики, набувають в країнах з перехідними еко-

номіками, адже для них це є подвійним викликом: з 

одного боку їм потрібно забезпечити демократич-

ний інституціональний розвиток міграційної слу-

жби, а з іншого, у ході розробки міграційної полі-

тики, потрібно враховувати внутрішні державні ін-

тереси. 

Необхідно зазначити, що з часу здобуття неза-

лежності в Україні відбувається постійне вдоскона-

лення державного регулювання міграційних проце-

сів. Це зумовлене тим, що українська держава до-

лучається до глобалізаційних процесів 

міграційного перерозподілу людських потоків од-

ночасно як країна призначення, походження і тран-

зиту мігрантів. Водночас, система вітчизняного 

державного управління міграційними процесами, 

яка склалася за роки незалежності, лишається фра-

гментарною у вирішенні соціальних питань, що сві-

дчить про відсутність комплексного підходу до ре-

алізації міграційної політики.  

Означена проблематика фрагментарності ро-

боти механізму державного регулювання міграцій-

ними процесами пов’язана, насамперед, з тим, що 

міграційна сфера перетинається із різними напря-

мами життєдіяльності суспільства, перебуваючи у 

компетенції різних відомств – від правоохоронних 

до охорони здоров’я, освіти, статистичного обліку 

тощо. Зокрема, головне відомство у міграційній 

сфері – Державна міграційна служба України – крім 

протидії нелегальній (незаконній) міграції, питань 

громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та 

інших визначених законодавством категорій мігра-

нтів, видачі дозвільних документів на імміграцію 

тощо [2], виконує, також, доволі далеку від мігра-

ційної сфери функцію оформлення документів, що 

посвідчують особу та підтверджують громадянс-

тво. Водночас, питання масової трудової еміграції 

українців, тобто – врегулювання, найважливішого 

для суспільства і держави міграційного потоку, за-

лишається поза її компетенцією.  

Практика державного управління міграцій-

ними процесами в Україні свідчить про розпоро-

шення ресурсного забезпечення, нерівномірний 

розподіл організаційно-управлінських зусиль, а 

відтак, недостатню ефективність роботи механізму 

державного регулювання міграційними процесами, 

що виявився не здатним ефективно упорядковувати 

міграційну поведінку, мінімізувати її негативні на-

слідки тощо. 

Зазначимо, що відповідальним за трудову міг-

рацію в країні є Міністерство соціальної політики. 

Але в своїй діяльності воно переважно концентру-

ється на реалізації головних своїх завдань – 

розв’язанні численних проблем зайнятості та соці-

альному захисті населення. Відповідно, пріоритет-

ність у вирішенні питань трудової міграції з боку 

цієї установи буде невисокою. Деякі політичні сили 

пропонують створити спеціалізований орган вико-

навчої влади з питань врегулювання трудової міг-

рації, але ми вважаємо, що це лише посилить роз-

порошеність функцій у сфері державного управ-

ління міграційними процесами та збільшить 

бюрократичний апарат, що вимагатиме додаткових 

витрат із бюджету. Цілком логічним було б, на 

нашу думку, надання повноважень щодо врегулю-

вання трудової міграції Державній міграційній слу-

жбі України. 

Зазначені проблеми в сфері державного регу-

лювання міграційними процесами свідчать про по-

рушення системності в організації інститутів забез-

печення міграційної політики, що негативно відо-

бражається на забезпеченні існуючих соціальних 

запитів щодо роботи державної міграційної слу-

жби. У зв’язку з цим, потрібно дослідити особливо-

сті інституціонального становлення державної міг-

раційної служби України з метою визначення її 

структурної відповідності системі вітчизняного 

державного управління міграційними процесами. 

Становлення вітчизняної інституціональної 



Sciences of Europe # 63, (2021)  41 

системи регулювання міграційними процесами від-

бувалося у декілька етапів. Дослідники процес ін-

ституціонального становлення державної міграцій-

ної системи пов’язують із прийняттям відповідних 

нормативно-правових актів, створенням органів 

державного управління у сфері міграції [3], а також 

євроінтеграційними прагненнями України [4, с. 4]. 

Т. Гнатюк, аналізуючи становлення міграційної по-

літики України, визначає чотири етапи, пов’язані із 

прийняттям відповідних законодавчих актів, остан-

ній з яких зумовлений лібералізацією Європейсь-

ким Союзом візового режиму для України [5, с. 26]. 

С. Мосьондз розглядає сім основних етапів станов-

лення державної інституціональної системи регу-

лювання міграційними процесами: 

- першій він пов’язує із започаткуванням 

правового регулювання міграційних питань та по-

чатком функціонування Комітету у справах націо-

нальностей при Кабінеті Міністрів України, а також 

створенням в червні 1992 року Комісії у справах бі-

женців при Кабінеті Міністрів України – однієї з пе-

рших інституціональних форм у сфері міграції;  

- другий із створенням 26 квітня 1993 року 

Міністерства України у справах національностей та 

міграції;  

- третій етап пов’язується із початком зако-

нодавчого закріплення певних пріоритетів держав-

ної міграційної політики;  

- четвертий знаменується створенням 22 че-

рвня 1994 року Департаменту міграції у структурі 

Міністерства України у справах національностей та 

міграції;  

- п’ятий – із прийняттям 28 червня 1996 року 

Конституції України;  

- шостий пов’язується із реорганізаціями 

Міністерства України у справах національностей та 

міграції, проведених протягом 1994-2001 років;  

- сьомий – із прийняттям у 2001-2003 рр. ни-

зки Законів України, що визначають державну міг-

раційну політику та регулюють діяльність у сфері 

міграції: «Про громадянство України»; «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів щодо бо-

ротьби з нелегальною міграцією»; «Про біженців»; 

«Про імміграцію»; «Про приєднання України до 

Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо 

статусу біженців»; «Про внесення змін до Закону 

України «Про правовий статус іноземців» [6], що 

стало основою розвитку інституціональної системи 

регулювання міграційними процесами в Україні. 

Зазначимо, що під час визначення етапів ста-

новлення інституціональних форм у сфері держав-

ного регулювання міграційними процесами науко-

вці керувалися, переважно, правовим аспектом. Ми 

погоджуємося із думкою М. Ярмистого, який зазна-

чав, що «з метою більш чіткого упорядкування та 

визначення етапів становлення інституціональної 

системи регулювання міграційної політики необхі-

дно, виходити із наступної класифікації, що ґрунту-

ється на таких критеріях: 

1) політичні передумови формування інститу-

ціональної системи міграційної політики; 

2) адміністративні та організаційні засади фу-

нкціонування органу (інституційної визначеності) 

державного управління міграційними процесами; 

3) правовий зміст та політичні повноваження 

діяльності суб’єктів інституціональної системи; 

4) співпраця з міжнародними організаціями в 

контексті зобов’язань, взятих на себе Україною» [7, 

с. 50-51]. 

На нашу думку, зазначену класифікацію необ-

хідно використовувати із додаванням інтегратив-

ного підходу, адже політичний, адміністративний, 

організаційно-правовий та міжнародний критерії 

відгравали важливу роль на всіх етапах станов-

лення вітчизняної інституціональної системи регу-

лювання міграційними процесами. Інтегративне 

поєднання зазначених критеріїв дозволить деталі-

зувати процес становлення державної системи ре-

гулювання міграційними процесами та визначити 

сукупність стійких відносин між елементами сис-

теми державного управління міграційними проце-

сами, а також розкрити функціональне значення 

Державної міграційної служби України в цій сис-

темі.  

Інституціональна теорія дає можливість, із со-

ціально-економічної, політичної та організаційно-

правової позицій, об’єктивно розглянути різномані-

тні процеси і явища у сфері державного управління 

міграційними процесами. Як справедливо зазначає 

Ю. Радіонов, методологічна цінність інституціона-

льної теорії «полягає в комплексному підході до 

оцінки соціально-економічних процесів у взає-

мозв’язку із загальними змінами, що відбуваються 

в суспільстві» [8, с. 37]. Теорія інституціоналізму 

вивчає та пропонує шляхи вдосконалення інститу-

ціонального середовища, яке доцільно розглядати в 

площині систем відносин «економіка – право», 

«економіка – політика», «економіка – ідеологія», 

«економіка – мораль», «економіка – культура» [9], 

в яких діють як формальні, так й неформальні ін-

ститути.  

Дослідники Ж. Шевчук та Н. Федорчук інсти-

туціональне середовище визначають як «сукуп-

ність найважливіших фундаментальних соціаль-

них, правових, політичних, економічних, мора-

льно-етичних, культурних правил і норм, що 

визначають поведінку та взаємовідносини у суспі-

льстві, у тому числі між суб’єктами господарю-

вання і державою, і повинні бути спрямовані на під-

вищення ефективності економіки та якості життя 

населення» [10, с. 142]. В рамках зазначених правил 

в суспільстві здійснюються процеси виробництва 

та обміну, регулюються стосунки в публічній сфері 

та приватному секторі, регламентується поведінка 

економічних агентів тощо. Ці правила визначають, 

також, критерії розвитку та ефективного функціо-

нування пріоритетних сфер та секторів господарс-

тва країни. 

В контексті сказаного, доцільно визначити су-

купність державних установ, а також законодавчих 

норм і правил, що забезпечують реалізацію вітчиз-

няної міграційної політики. Зокрема, до державних 

установ належать: Державна міграційна служба 
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(ДМС) України, Державне підприємство «Доку-

мент», Центри надання адміністративних послуг 

(ЦНАПи), Державна прикордонна служба (ДПС) 

України, Міністерство закордонних справ (МЗС) 

України, консульства та візові центри / пункти при-

йому візових анкет (ППВА).  

Зазначені установи відповідають за надання 

міграційних послуг населенню, а деякі з них забез-

печують також і контроль за зовнішньою та внутрі-

шньою міграціями. У ході реалізації своїх повнова-

жень вони керуються загальним національним за-

конодавством: Конституцією України [11]; 

Законом України «Про державну службу» [12]; За-

коном України «Про Єдиний державний демогра-

фічний реєстр та документи…» [13]; Законом Укра-

їни «Про звернення громадян» [14]; Законом Укра-

їни «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну 

громадян України» [15] тощо; нормативно-право-

вими актами щодо реалізації державної міграційної 

політики в Україні – Стратегією державної мігра-

ційної політики України на період до 2025 року 

[16], Планом заходів на 2018-2021 роки щодо реалі-

зації Стратегії [17], а також спеціальною нормати-

вно-правовою базою, що регулює діяльність кожної 

з зазначених установ. 

В єдиній системі державних установ, що забез-

печують реалізацію вітчизняної міграційної полі-

тики, Державна міграційна служба України є спеці-

ально уповноваженим суб’єктом регулювання міг-

раційних процесів. Її діяльність спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через 

Міністра внутрішніх справ, який реалізує державну 

політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), 

у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міг-

рації, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біже-

нців та інших визначених законодавством категорій 

мігрантів. Очолює Державну міграційну службу 

України Голова, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Кабінетом Міністрів України 

відповідно до законодавства про державну службу. 

Треба зазначити, що створення єдиного мігра-

ційного органу влади в Україні, який би переймався 

проблемами нелегальної і трудової міграції, питан-

ням біженців та виконанням угод про реадмісію, 

було передбачено планом дій Україна-Європейсь-

кий союз «Європейська політика сусідства». Для 

реалізації цих завдань, у рамках проведеної у грудні 

2010 року адміністративної реформи, указом Пре-

зидента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010 була 

утворена Державна міграційна служба України, з 

покладанням на неї функції з реалізації державної 

політики з питань громадянства, імміграції та ре-

єстрації фізичних осіб, а також у справах міграції в 

межах, визначених законодавством про біженців 

[18]. Діяльність зазначеної установи регламентува-

лася Положенням про державну міграційну службу 

України, що було затверджено Указом Президента 

України від 06.04.2011 р. № 405/2011 [19], яке втра-

тило чинність з 22.06.2019 р. на підставі Указу Пре-

зидента № 419/2019 від 20.06.2019 р.  

З 2014 року почало діяти нове Положення про 

Державну міграційну службу України, яке було за-

тверджено постановою КМУ № 360 від 20 серпня 

2014 року. Згідно з цим положенням, основними за-

вданнями Державної міграційної служби України є: 

1) реалізація державної політики у сферах міг-

рації (імміграції та еміграції), у тому числі протидії 

нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, 

реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визна-

чених законодавством категорій мігрантів; 

2) внесення на розгляд Міністра внутрішніх 

справ пропозицій щодо забезпечення формування 

державної політики у сферах міграції (імміграції та 

еміграції), у тому числі протидії нелегальній (неза-

конній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством 

категорій мігрантів [20]. 

У ході реалізації покладених на Державну міг-

раційну службу України завдань, вона, у встановле-

ний законодавством і нормативно-правовими ак-

тами спосіб, взаємодіє з іншими державними уста-

новами і органами виконавчої влади, допоміжними 

органами та службами, утвореними Президентом 

України, органами місцевого самоврядування, від-

повідними органами іноземних держав і міжнарод-

них організацій, профспілками та організаціями ро-

ботодавців, а також різноманітними підприємст-

вами, установами, організаціями тощо.  

Відповідальність за визначення і реалізацію 

державної міграційної політики розподілено між 

Міністерством внутрішніх справ України та Мініс-

терством соціальної політики України. Державна 

міграційна служба України, як центральний орган 

виконавчої влади, також реалізує міграційну полі-

тику та надає рекомендації щодо неї, хоча її діяль-

ність спрямовується та координується Кабінетом 

Міністрів України через Міністра внутрішніх 

справ. Зазначене вказує на дві специфічні особли-

вості Державної міграційної служби України як 

спеціально уповноваженого суб’єкта регулювання 

міграційних процесів: 

1. В вітчизняній міграційній системі Держа-

вна міграційна служба України виступає не як ок-

рема і незалежна інституція в сфері реалізації дер-

жавної міграційної політики, а, швидше, як відокре-

млений підрозділ Міністерства внутрішніх справ 

України, що підпорядковується безпосередньо мі-

ністру.  

2. В силу зазначеного вище, Державна мігра-

ційна служба України фактично не взаємодіє із Мі-

ністерством соціальної політики України (що ви-

пливає із покладених на неї завдань [20]) та не має 

механізмів для забезпечення соціальних завдань 

пов’язаних із реалізацією міграційної політики. 

Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що 

удосконалення інституційних механізмів реалізації 

державної міграційної політики могло б відбува-

тися за наступними напрямами: диференціація під-

розділів Державної міграційної служби України за 

різноманітними спеціалізаціями, при одночасному 

зменшенні підпорядкування специфічним відом-

ствам, що впливають на формування певного про-

філю (у нашому випадку – суто правоохоронного); 

розробка та реалізація дієвого механізму координа-

ції діяльності різних відомств для забезпечення до-
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сягнення загальних цілей та завдань міграційної по-

літики, сформульованих у Стратегії державної міг-

раційної політики. На нашу думку, це сприятиме 

уникненню інституційного перекосу, що утвори-

вся, коли Державна міграційна служба України фа-

ктично перетворилася на відокремлений правоохо-

ронний підрозділ, а також, забезпечить ефектив-

нішу реалізацію соціальних завдань державної 

міграційної політики, пов’язаних, у тому числі, із 

трудовою міграцією. 

Висновки. Створення єдиного виконавчого 

органу влади у сфері реалізації міграційної полі-

тики, що буде забезпечувати як соціальний, так й 

організаційно-правовий та правоохоронний аспе-

кти міграції, забезпечить ефективну реалізацію мі-

граційних процесів у державі. На нашу думку на-

дання широких повноважень Державній міграцій-

ній службі України щодо здійснення публічного 

адміністрування в зазначених сферах дозволить оп-

тимізувати управління та впорядкує діяльності дер-

жавно-владних органів. Зважаючи на те, що Держа-

вній міграційній службі України не вистачає пев-

них законодавчих важелів ефективного 

регулювання міграційних процесів не лише в на-

прямку протидії нелегальній міграції, а й у сфері 

паспортизації населення, документування інозем-

ців, контролю за місцем проживання тощо, вважа-

ємо, що з переходом цих повноважень від МВС, 

Державна міграційна служба України буде більш 

ефективно та комплексно виконувати покладені на 

неї завдання. 
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Введение 

Гражданская оборона-система мероприятий по 

подготовке к защите и по защите населения, мате-

риальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. Организация и ведение граж-

данской обороны являются одними из важнейших 

функций государства. Приняты законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об ава-

рийно-спасательных службах и статусе спасате-

лей» и «О гражданской обороне». 

Защита населения достигается подготовкой и 

использованием современных сил и средств за-

щиты, внедрением передовых технологий. Для со-

вершенствования радиационной и химической за-

щиты предусматривается создание и своевремен-

ное освежение резерва средств индивидуальной 

защиты, медицинских средств защиты, лекарствен-

ных препаратов и медицинской техники [112с. 3]. 

Своевременное оповещение населения об угрозе 

нападения противника, применения им оружия 

массового поражения, опасных технологических 

авариях, стихийных бедствий, информирование о 

порядке действий в чрезвычайной ситуации укры-

тие населения в защитных сооружениях, использо-

вание средств индивидуальной защиты, эвакуация, 

рассредоточение, а также [переброс] населения в 

безопасные районы необходимые мероприятия по 

защите населения [27с. 3]. Защита гражданского 

населения в ходе вооруженного противоборства 

была одной из самых важных задач на протяжении 

всей истории человечества. Историки подсчитали, 

что за последние пять с половиной тысячелетий на 

планете прогремели около 15 тысяч войн, в кото-

рых погибло более трех с половиной миллиардов 

человек. А за всю свою историю человечество про-

жило всего 292 года без вооруженных конфликтов. 

Проблемы борьбы с терроризмом и ликвида-

ции последствий террористических акций приоб-

рели особое значение на пороге XXI века. Сегодня, 

как никогда ранее, для общества и государства воз-

росла реальная угроза терроризма, причем в самых 

изощренных формах его проявления. В связи с воз-

росшей угрозой применения химического, биоло-

гического и других видов оружия руководством 

гражданской обороны уделяется серьёзное внима-

ние использованию ресурсов ГО для противодей-

ствия терроризму, развитию сети наблюдения и ла-

бораторного контроля и международного сотруд-

ничества [80с . 6]. 

Терроризм как проявление насилия принимает 

форму преступных актов, ведущих к бессмыслен-

ной гибели людей и имущества и устрашению насе-

ления, имеющих цель получить максимально воз-

можный международный, региональный отклик и 

(или) крупные денежные суммы и не обусловлен-

ных виной непосредственно тех лиц, на которых 

террористы посягают. Знания о терроризме как ре-



46 Sciences of Europe # 63, (2021) 

альной угрозе безопасности в современном обще-

стве, о правилах поведения во время террористиче-

ских актов необходимо формировать, начиная уже 

с первой ступени общего образования. Терроризм 

как массовое и политически значимое явление-ре-

зультат повальной «деидеологизации», когда от-

дельные группы в обществе начинают ставить под 

сомнение законность и права государства и этим 

оправдывают свой переход к террору для достиже-

ния собственных целей. Различные преступные 

группировки совершают террористические акты 

для устрашения и уничтожения конкурентов, для 

воздействия на государственную власть с тем, 

чтобы добиться наилучших условий для своей пре-

ступной деятельности. Жертвой террористического 

акта может стать каждый-даже тот, кто не имеет ни 

малейшего отношения к конфликту, породившему 

террористический акт.  

Как и любая другая форма террора, междуна-

родный терроризм проявляется в беспорядочном 

насилии, обычно направленном против людей без 

разбора для создания в массах идеи, что цель оправ-

дывает средства: чем ужаснее преступление, тем 

лучше с точки зрения террористов. 

Роль гражданской обороны в ликвидации 

последствий крупномасштабных террористиче-

ских актов 

На сегодняшний день значительная часть меж-

дународного експертногосообшества признает ак-

туальность и важность решения данной проблемы. 

При ведении военных действий гражданская обо-

рона и Вооруженные силы имеют фактически одну 

общую цель-совместное обеспечение защиты тыла 

страны, который в широком понимании представ-

ляет всю, не занятую противником и не входящую 

в зону военных действий территорию государства с 

его людскими и материальными ресурсами. Но, в 

отличие от Вооруженных сил, гражданская оборона 

применяет в целях снижения людских и материаль-

ных потерь чисто гражданские, присущие ей одной, 

большей частью пассивные методы и средства. 

Гражданская оборона как составная часть си-

стемы национальной безопасности и обороноспо-

собности страны должна быть готовой выполнять 

задачи при любых вариантах развертывания воен-

ных действий и крупномасштабных террористиче-

ских актов. Принимать участие в защите населения 

и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, силы и ре-

сурсы гражданской обороны могут привлекаться 

для выполнения отдельных работ. В целях ликвида-

ции последствий крупномасштабных террористи-

ческих актов гражданской обороны может прово-

дить аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в зоне чрезвычайных ситуаций, оказывать 

гуманитарную помощь населению, пострадавшему 

от террористического акта [40с 5]. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы проводятся с целью срочного оказания по-

мощи пострадавшему населению для ограничения 

масштабов, поиска и удаления людей за пределы 

зон действия опасных и вредных для жизни и здо-

ровья факторов, оказания первой медицинской по-

мощи пострадавшим и эвакуации их в лечебные 

учреждения, локализации или ликвидации послед-

ствий террористического акта [77с. 2] Аварийно-

спасательные работы проводятся в максимально 

сжатые сроки. Это вызвано необходимостью оказа-

ния своевременной медицинской помощи поражен-

ным, а также тем, что объёмы разрушений и потерь 

могут возрастать вследствие воздействия вторич-

ных поражающих факторов (пожары, взрывы, за-

топления и т. п.).Неотложные работы проводятся в 

целях блокирования, локализации или нейтрализа-

ции источников опасности [105с. 3]. Эти работы 

предназначены для обеспечения успешного прове-

дения спасательных работ. 

Одним из важных работ сил гражданской обо-

роны является своевременная доставка гуманитар-

ной помощи. Гуманитарная помощь в основном 

предназначенадля обеспечения выживания 

наибольшего числа людей, пострадавших от тер-

акта,для сохранения их здоровья,для восстановле-

ния в кратчайшие сроки работы служб жизнеобес-

печения, восстановления пострадавшей инфра-

структуры и возрождения экономической 

деятельности. 

В настоящее время совершенствуется система 

управления и оповещения. Большое внимание уде-

ляется повышению защищенности критически важ-

ных для национальной безопасности объектов от 

угроз природного, техногенного характера, терро-

ристических проявлений. Разрабатываются и внед-

ряются новые средства индивидуальной и коллек-

тивной защиты. В современных условиях государ-

ство и гражданская оборона неотделимы. С одной 

стороны, она активно участвует в обеспечении жиз-

недеятельности и безопасности общества, с другой 

организуется и развивается в соответствии с об-

щими международными законами и процессами, 

присущими в данный период времени. Сегодня 

главной отличительной чертой гражданской обо-

роны яв-ляется то, что она выступает как форма 

участия всего населения страны, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления в обес-

печении обороноспособности и жизнедеятельности 

государства, выполняя оборонную, социальную и 

экономическую функции и участвует в междуна-

родных спасательских операциях. 

Усилению влияния сил гражданской обо-

роны и обеспечение гражданской обороны насе-

ления в зоне вооруженных действий 

Гражданская оборона (ГО) является одной из 

важнейших функций государства, составной части 

оборонного строительства и обеспечения безопас-

ности населения страны. В мирное время граждан-

ская оборона выполняет задачи по созданию орга-

нов управления, подготовке сил, обучению населе-

ния, поддержанию в готовности средств защиты, 

планомерному накоплению ресурсов, необходи-

мых для выполнения положенных мероприятий, со-

зданию условий для оперативного развертывания 

системы защитных мероприятий, сил и средств в 

угрожаемый период, проведению комплекса подго-

товительных мер, направленных на сохранение 
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объектов, существенно необходимых для устойчи-

вого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время. В период нарастания 

военной угрозы (в угрожаемый период) до объявле-

ния мобилизации главной задачей гражданской 

обороны является выполнение комплекса заплани-

рованных мероприятий, направленных на повыше-

ние готовности органов управления, сил граждан-

ской обороны, а также организаций-исполнителей 

мобилизационных заданий и создаваемых на пе-

риод военного времени специальных формирова-

ний к переводу на организацию и состав военного 

времени. В военное время гражданская оборона 

проводит комплекс мероприятий, обеспечивающих 

максимальное сохранение жизни и здоровья насе-

ления, материальных и культурных ценностей, по-

вышение устойчивости экономики в условиях при-

менения противником современных и перспектив-

ных средств вооруженной борьбы, в том числе и 

оружия массового поражения. 

Для усиления сил гражданской обороны в зоне 

вооруженных действий, при решении крупных за-

дач необходимо повысить мастерсво, боеготов-

ность и совместное взаимодействие с другими во-

оруженными силами, участвовать в международ-

ных учениях. Одним из основных мероприятий по 

гражданской обороне, осуществляемых в целях ре-

шений задач, связанных с обучением населения в 

области гражданской обороны является развитие 

нормативно-методического обеспечения функцио-

нирования единой системы подготовки населения в 

области гражданской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, планирование и осуществление обучения 

населения в области гражданской обороны, созда-

ние, оснащение и всестороннее обеспечение 

учебно-методических центров по гражданской обо-

роне и защите от чрезвычайных ситуаций в образо-

вательных учреждений дополнительного профес-

сионального образования должностных лиц и ра-

ботников гражданской обороны, а также курсов 

гражданской обороны муниципальных образова-

ний и учебно-консультационных пунктов по граж-

данской обороне, cоздание и поддержание в рабо-

чем состоянии учебной материально-технической 

базы для подготовки работников организаций в об-

ласти гражданской обороны. Основные мероприя-

тия по гражданской обороне, осуществляемые в це-

лях решения задачи, связанной с предоставлением 

населению убежищ и средств индивидуальной за-

щиты является строительство, поддержание в со-

стоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание 

защитных сооружений гражданской обороны и их 

технических систем, приспособление в мирное 

время и при переводе гражданской обороны с мир-

ного на военное время заглубленных помещений и 

других сооружений подземного пространства для 

укрытия населения, подготовка в мирное время и 

строительство при переводе гражданской обороны 

с мирного на военное время быстровозводимых за-

щитных сооружений гражданской обороны с упро-

щенным внутренним оборудованием и укрытий 

простейшего типа [191с. 1]. 

Обеспечение постоянной готовности сил и 

средств гражданской обороны тоже одна из основ-

ных и базовых функций государства для усиления 

сил гражданской обороны в зоне вооруженных дей-

ствий. Обеспечение постоянной готовности 

средств гражданской обороны помогает в выполне-

нии поставленных задач безперерывно. Создание и 

оснащение современными техническими сред-

ствами сил гражданской обороны, обучение сил 

гражданской обороны, проведение учений и трени-

ровок по гражданской обороне, разработка и кор-

ректировка планов действий сил гражданской обо-

роны и разработка высокоэффективных технологий 

для проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ дает приимушество и выйгрыш 

во времени при проведении аварийно-спасатель-

ных и других неотложныхработ в зоне вооружен-

ных действий. 

Одним из основных факторов влияния сил 

гражданской обороны и обеспечение гражданской 

обороны населения в зоне вооруженных действий 

состоит в отношениях между государсвами, прове-

дении совместных учений, обменом опытом и при-

нятых законодательствах о международном праве 

гражданской обороны. 

Предоставление защиты гражданским органи-

зациям гражданской обороны прекращается, если 

их персонал совершает или совершал действия, 

наносящие ущерб противнику. Для того чтобы 

предотвратить слишком свободную интерпрета-

цию этого условия, в Дополнительном протоколе I 

указаны виды деятельности, которые не должны 

восприниматься как наносящие вред, в том числе, 

например, выполнение задач гражданской обороны 

под руководством военных властей и ношение лег-

кого личного оружия с целью поддержания по-

рядка. В Протоколе I также содержатся указания 

относительно защиты, предоставляемой военному 

персоналу организаций гражданской обороны. 

Например, такой персонал подлежит защите до тех 

пор, пока он не принимает непосредственного уча-

стия в боевых действиях и пока он выполняет гума-

нитарные задачи, перечисленные в Протоколе. 

Этот персонал должен носить отличительный тре-

угольный знак и действовать только в пределах тер-

ритории собственного государства. 

Заключение 

Подытоживая вышеуказанное можно заклю-

чить что одним из важных факторов влияния в лик-

видации последствий крупномасштабных террори-

стических актов является готовность сил выпол-

нять задачи при любых вариантах развертывания 

военных действий. 

Усилению влияния сил гражданской обороны 

и обеспечение гражданской обороны населения в 

зоне вооруженных действий является постоянная 

подготовка, участие в международных учениях, об-

меном опытом и принятием законодательств о меж-

дународном праве гражданской обороны. 
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Государства должны следить за тем, чтобы 

гражданские и военные структуры соответствовали 

требованиям, предъявляемым Протоколом I к граж-

данской обороне, чтобы их военный персонал четко 

знал свои обязанности и чтобы отличительный знак 

гражданской обороны был известен и использо-

вался только по назначению. 
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АНОТАЦІЯ 

Удосконалення існуючих або розроблення нових зразків озброєння та військової техніки вимагає до-

статньо значних витрат, до яких належать: витрати на науково-дослідні роботи та дослідно-конструктор-

ські роботи, витрати на дообладнання існуючих або створення нових технологічних потужностей заводів-

виробників, навчання персоналу. Усе це вимагає визначення показника кількісної міри оцінювання ефек-

тивності удосконалення існуючих або розроблення нових зразків озброєння та військової – критерію до-

цільності прийняття рішення. Але прийняття рішень щодо визначення доцільної кількості зразків озбро-

єння та військової техніки, що будуть удосконалюватися (оновлюватися), повинно базуватися як на еко-

номічних можливостях держави щодо забезпечення збройних сил протягом планованого періоду, так і на 
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показниках цільової необхідності. У статті авторами запропоновано методичний підхід до обґрунтування 

рішень щодо оновлення зразків озброєння та військової техніки на основі критерію приросту економічно-

сті виконання ними завдань за призначенням. Використовувати цей підхід необхідно під час формування 

програм середньострокового та довгострокового планування розвитку озброєння та військової техніки. 

Запропонований у статті підхід дозволить в процесі оборонного планування за напрямом розвитку озбро-

єння та військової техніки визначити та обґрунтувати не тільки граничні обсяги оновлених зразків озбро-

єння та військової техніки, а й дослідити питання доцільності оновлення та виставити межі за яких це 

оновлення є потрібним. 

ABSTRACT 

Improvement of existing or development of new types of weapons and military equipment requires rather 

significant costs, which include: costs of research and development work, costs of retrofitting existing or creation 

of new technological capacities of manufacturing plants, personnel training. All this requires the determination of 

an indicator of a quantitative measure for assessing the effectiveness of improving existing or developing new 

types of weapons and military - a criterion for the expediency of making a decision. But the decision-making to 

determine the appropriate number of weapons and military equipment that will be improved (updated) should be 

based both on the economic capabilities of the state to provide the armed forces during the planned period, and on 

the indicators of target necessity. In the article, the authors propose a methodological approach to substantiating 

decisions on updating weapons and military equipment based on the criterion of increasing the efficiency of their 

performance of tasks as intended. It is necessary to use this approach when formulating programs for the medium 

and long term planning of the development of weapons and military equipment. The approach proposed in the 

article will allow, in the process of defense planning in the direction of the development of weapons and military 

equipment, to determine and substantiate not only the maximum volumes of updated models of weapons and 

military equipment, but also to study the issue of the feasibility of updating and set the limits at which this update 

is necessary. 

Ключові слова: озброєння та військова техніка, Збройні Сили, економічна доцільність, ефектив-

ність виконання завдання, розвиток озброєння. 

Keywords: armament and military equipment, Armed Forces, economic expediency, efficiency of task per-

formance, armament development. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Аналіз розвитку озброєння та військової техніки 

провідних країн світу та їх застосування у сучасних 

воєнних конфліктах [1]–[ 5], показав, що сучасні 

вимоги до якості існуючих зразків озброєння та вій-

ськової техніки постійно зростають. У сучасній во-

єнно-політичній обстановці, у керівництва зброй-

них сил та країни в цілому виникає необхідність по-

стійно приймати рішення щодо визначення 

доцільної кількості зразків озброєння та військової 

техніки, що будуть удосконалюватися або розроб-

лятися заново на заміну існуючим. Ці рішення зна-

ходять своє відображення чисельних та економіч-

них показниках програм та планів розвитку ЗС на 

визначений період часу. Обмеженість економічних 

можливостей деяких держав формує необхідність 

вибору доцільної кількості зразків озброєння та вій-

ськової техніки, які будуть удосконалюватися або 

оновлюватися. Вибір та обґрунтування цих кількіс-

них показників повинно бути виваженим та реаль-

ним, щоб не створити зайвої напруженості розви-

тку національної економіки країни [3]–[ 9].  

Досвід провідних країн світу (США, Росія, Ні-

меччина, Франція, Китай) показує, що показник не-

обхідної інтенсивності оновлення зразків озбро-

єння та військової техніки у збройних силах пови-

нен складати не менше п’яти відсотків щорічно від 

її загальної кількості, бо вимоги до рівня озброєння 

та військової техніки постійно підвищуються за-

вдяки бурхливому розвитку науково-технічного 

прогресу [6], [7]. Сьогодні питанням розроблення 

нових та модернізації існуючих зразків озброєння 

та військової техніки в провідних країнах світу при-

діляється значна увага [3]–[9], бо досвід минулих 

війн та збройних конфліктів показує [1]–[9], що 

найголовнішим фактором успішного застосування 

своїх військ є перевага над противником у озбро-

єнні. 

Удосконалення існуючих або розроблення но-

вих зразків озброєння та військової техніки вимагає 

достатньо значних витрат до яких належать: ви-

трати на науково-дослідні роботи та дослідно-конс-

трукторські роботи, витрати на дообладнання існу-

ючих або створення нових технологічних потужно-

стей заводів-виробників, навчання персоналу. Усе 

це вимагає визначення показника кількісної міри 

оцінювання ефективності удосконалення існуючих 

або розроблення нових зразків озброєння та війсь-

кової – критерію доцільності прийняття рішення. 

Але прийняття рішень щодо визначення доцільної 

кількості зразків озброєння та військової техніки, 

що будуть удосконалюватися (оновлюватися), по-

винно базуватися як на економічних можливостях 

держави щодо забезпечення збройних сил протягом 

планованого періоду, так і на показниках цільової 

необхідності. 

Аналіз досліджень та публікацій за темати-

кою статті показує [1]– [8], що сьогодні, під час фо-

рмування та затвердження кількісних показників 

документів, які регламентують розвиток озброєння 

та військової техніки на середньо та довгострокову 

перспективу питанням воєнно-економічним цих 

показників приділяється значна увага [1], [2], [4], 

[5]. Будь-які питання щодо прийняття рішень про 

доцільність удосконалення існуючих або розроб-

лення нових зразків озброєння та військової тех-

ніки є одним із головних у переліку заходів розви-

тку збройних сил будь-якої країни, яка піклується 



Sciences of Europe # 63, (2021)  51 

про власну безпеку. Для обґрунтування рішень 

щодо подальшого вибору доцільних шляхів розви-

тку озброєння та військової техніки необхідно вра-

ховувати дві суперечливі між собою складові, які 

між собою тісно пов’язані – це підвищення рівня 

бойової ефективності зразка озброєння та військо-

вої техніки за рахунок їх удосконалення або онов-

лення за умови виправданих обсягів витрат. 

Формулювання мети статті. Мета статті поля-

гає у визначенні особливостей застосування методи-

чного підходу до обґрунтування рішень щодо оно-

влення зразків озброєння та військової техніки на 

основі критерію приросту економічності виконання 

ними завдань за призначенням. 

Викладення основного матеріалу дослі-

дження. Необхідність проведення вдосконалень, 

модернізацій, заміни застарілих зразків озброєння 

та військової техніки є та завжди буде залишатися 

актуальним питанням розвитку будь-яких збройних 

сил. Питання формування реалістичних планів та 

програм розвитку озброєння та військової техніки 

збройних сил в процесах середньострокового та 

довгострокового оборонного планування 

відповідно до економічних можливостей держави 

на цей період також є достатньо актуальним та 

своєчасним питанням сьогодення. Але показники 

обсягів удосконалення або оновлення зразків 

озброєння та військової техніки у збройних силах 

за період дії програм та доцільність оновлення в 

кожному разі повинні бути воєнно-економічно 

обгрунтовані. Вирішити завдання воєнно-економі-

чного обґрунтування показників обсягів удоскона-

лення та оновлення зразків озброєння та військової 

техніки у програмах розвитку збройних сил мож-

ливо тільки у разі розроблення методики воєнно-

економічного обґрунтування рішень про удоскона-

лення та оновлення зразків озброєння та військової 

техніки з використанням визначених критеріїв до-

цільності прийняття рішення. Для обґрунтування 

показників раціональних обсягів удосконалених 

або оновлених зразків озброєння та військової тех-

ніки у програмах розвитку збройних сил спочатку 

треба прийняти рішення щодо доцільності його 

оновлення. Для прийняття рішення треба визна-

чити критерій, за яким воно буде прийматися. 

Критерій доцільності прийняття рішення щодо 

розроблення нового чи удосконалення наявного 

зразка озброєння та військової техніки повинен мі-

стити у собі кількісну оцінку приросту якості зразка 

озброєння та військової техніки за його цільовим 

призначенням (для цього повинна бути оцінка як 

наявного зразка так і вдосконаленого – воєнний 

ефект), при цьому, бажано щоб характеристика яко-

сті розкривала вимоги до його кінцевого призна-

чення, тобто враховувала зміни бойового ефекту. А 

також критерій повинен враховувати всі види дода-

ткових витрат, які пов’язані із підвищенням якості 

зразка озброєння та військової техніки та воєнно-

економічний ефект [5], [7]. 

Для вирішення такої задачі необхідно здійсню-

вати визначення економічної ефективності викори-

стання нової техніки. Базуючись на загальних поло-

женнях існуючих підходів щодо оцінювання якості 

застосування зразків озброєння та військової тех-

ніки [7], [8], у якості критеріїв оцінювання доціль-

ності удосконалення або оновлення зразків озбро-

єння та військової техніки зазвичай обирають:  

приріст економічності виконання завдання іс-

нуючим та удосконаленим (оновленим) зразком 

озброєння та військової техніки;  

показник відверненого збитку у разі застосу-

вання удосконаленого (оновленого) зразка озбро-

єння та військової техніки [6], [7]. 

Розглянемо більш детально методику обґрун-

тування доцільності прийняття рішення на удоско-

налення або оновлення зразка озброєння та війсь-

кової техніки за першим критерієм, який є крите-

рієм оцінювання воєнно-економічної ефективності 

заміни зразків озброєння та військової техніки 

 Е  [7]. 

Для застосування цього критерію під час роз-

рахунків необхідно розрахувати різницю в вартості 

виконання одного й того ж завдання існуючими (

існС ) та оновленими (удосконаленими) ( оновС ) 

зразками озброєння та військової техніки: 

зоновісн ССЕ  ,   (1) 

Якщо в результаті розрахунків отримуємо, що 

( Е ) суттєво більше за нуль, то вдосконалення до-

цільне, оскільки вартість виконання завдання онов-

леним зразком озброєння та військової техніки буде 

менша, ніж існуючим. Якщо ( Е ) менше нуля, то 

оновлення недоцільне, а якщо Е =0 чи є досить 

малою величиною, то рішення повинно прийматися 

із урахуванням інших обставин. 

Враховуючи кількість циклів корисної роботи, 

необхідних для виконання поставленого завдання 

існуючим  існіп  та оновленим  оновіп  зразком 

ОВТ, формулу (2) можна представити як: 

оновіоновіісніісні пСпСЕ  , (2) 

де: оновіісні СС , – вартість одного і -ого ци-

клу роботи існуючого та оновленого зразка озбро-

єння та військової техніки. 

Будь-який процес оновлення (удосконалення, 

модернізації чи розроблення) озброєння та військо-

вої техніки вимагає: спеціальних науково-дослід-

них робіт чи дослідно-конструкторських робіт вар-

тість яких позначимо ДКРС ; витрат на додаткове 

технологічне оснащення виробництва ( оснС ); збі-

льшення вартості виробництва вдосконаленого зра-

зка порівняно з існуючим ( вирС ) на (

існонов СС  ). Тоді вартість виконання завдання 

оновленим зразком озброєння та військової техніки 

можна визначити як: 

RN

СС

R

СС
СС

оснДКРіснонов
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,(3) 

де: N  – обсяг випуску оновлених зразків 



52 Sciences of Europe # 63, (2021) 

озброєння та військової техніки; R  – технічний ре-

сурс зразка озброєння та військової техніки. 

Після врахування показника зменшення чи збі-

льшення експлуатаційних витрат ( .експС ), які 

припадають на один цикл виконання умовного за-

вдання формула (1) набуде вигляду:  
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Якщо зробити перегрупування формули (4) з 

метою згрупування витрат та ефекту споживача 

вдосконаленого зразка ОВТ ( .споживЕ ) і витрат 

виробника ( .виробЕ ) – промислових організацій, 

отримаємо: 
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тоді: 

.. виробспожив ЕЕЕ  ,  (6) 

де: .споживЕ  - ефект споживача; .виробЕ  - 

ефект виробника. 

Таким чином, формула (2), яка відображає різ-

ницю вартості виконання і -го завдання існуючим 

та оновленим зразком ОВТ, перетворена на фор-

мулу (6), із якої видно, що, якщо ефект у вартісному 

вираженні, отриманий від оновлення зразка ОВТ 

дорівнює:  1...... оновзавііснзавііснзав ппС , 

з урахуванням можливих змін експлуатаційних ви-

трат, буде вищий ніж додаткові витрати, то доці-

льно прийняти позитивне рішення щодо оновлення 

зразка ОВТ. 

Під час проведення розрахунків показників во-

єнно-економічної ефективності оновлення ОВТ 

треба забезпечити такі умови співставлення варіан-

тів: критерієм доцільності оновлення ОВТ повинна 

бути величина ефекту, яка визначається на річний 

обсяг виробництва в розрахунковому році, тобто рі-

чний економічний ефект [6 ]–[8]. Також, якщо по-

точні витрати змінюються із часом, а капітальні 

вкладення здійснюються протягом декількох років, 

то враховується фактор часу. 

Для врахування першої вимоги необхідно від 

ефекту ( Е ) розрахованого за формулою (5), пе-

рейти до річного ефекту ( .рЕ ), який визнача-

ється на обсяг оновлених зразків ОВТ у розрахун-

ковому році, тобто: 
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.1

,   (7) 

де: .1оновп  – одиночна партія оновлених зраз-

ків ОВТ; рV  – обсяг оновлених зразків ОВТ в ро-

зрахунковому році; R  – технічний ресурс зразка 

ОВТ. 

Величина .1 оновпЕ  становить величину 

ефекту від одного циклу застосування зразка ОВТ. 

Друга частина формули (7)  RV р  характеризує 

кількість циклів застосування, які можуть бути ви-

конані оновленими зразками ОВТ у розрахунко-

вому році. В загальному випадку формула (7) є по-

множенням ефекту від одного циклу застосування 

оновленого зразка ОВТ на загальну кількість цик-

лів, які виконані в розрахунковому році, вона хара-

ктеризує річний економічний ефект ( РЕ ): 
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Для продукції оборонного виробництва за ро-

зрахунковий рік доцільно приймати другий рік се-

рійного випуску оновлених зразків ОВТ [6, 7]. 

Якщо врахувати фактор часу, то всі одноразові та 

поточні витрати на оновлення зразків ОВТ, помно-

жуються на коефіцієнт зведення [7] : 

  t

пнt Е


 ..1 , (9) 

де: ..пнЕ =0,1 – норматив приведення; t  – 

кількість років, які відокремлюють початок розра-

хункового року рt  від років t , в яких здійсню-

ються витрати чи отримується ефект, тобто 

1 ttt p . 

За змінними річними витратами, наприклад со-

бівартості, розраховується середньорічна її вели-

чина, яка використовується у (8): 

nCС t

n

t
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1
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,  (10) 

де tC  – поточні витрати в t -му році. 

Тоді формула (8) прийме вигляд: 
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Кількість циклів корисної роботи зразка ОВТ, 

необхідних для виконання поставленого завдання 

можна розраховувати як: 
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де: .неохР  – необхідний показник імовірності 

виконання і -го завдання; 1іР  – рівень виконання 

завдання за один цикл корисної роботи; ОСР  – по-

казник рівня підготовки особового складу, тобто 

ймовірність здатності виконати всі дії для вико-

нання і -ого завдання; нР  – показник надійності 

роботи зразка ОВТ. 

Якщо враховувати те, що існуючій та оновле-

ний зразок ОВТ будуть виконувати одне й теж саме 

завдання, тоді вираз для співвідношення 

 .. оновiіснi nn  можна записати як: 
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Рисунок 1 – Зміни сумарного річ-ного економічного ефекту залеж-но від обсягів оновлення ОВТ  

(N гран – граничний обсяг оновлен-ня) 

 

За формулою (11) бачимо: якщо за постійного 

річного оновлення будь-якого виду зразків ОВТ 

збільшувати обсяги оновлення 
 N

, то ефект буде 

зростати, тобто за N  ефект буде наближатися 

до постійної величини (позитивної чи негативної) 

(рис.1); навпаки при зменшенні обсягів оновлення 

цих зразків ефект буде зменшуватися та за деякого 

значення досягне нуля. Така величина формули (8) 

як  RNСС оснДКР  .  при N  буде на-

ближатися до нескінченності, тоді увесь ефект 

рЕ  – до мінус нескінченності. Величина сума-

рного ефекту під час змін N  може пройти зна-

чення нуля за досягнення якогось граничного зна-

чення обсягу ( .гранN ). Аналізуючи рис.1 для по-

шуку граничних обсягів оновлення ОВТ за період 

необхідно рЕ  прирівняти до нуля: 
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Зміст показника .гранN  полягає в тому, що, 

коли оновлювати ОВТ ЗС України за період у кіль-

кості .гранNN  , то сумарний ефект рЕ  буде 

негативним, тоді й оновлення стає недоцільним, і 

тільки за .гранNN   удосконалення є доцільним. 

Формула (11) дозволяє знаходити не тільки гранич-

ний обсяг удосконалених (оновлених) ОВТ, але й 

інші граничні значення: максимально припустимий 

обсяг витрат на ДКР та оснащення, мінімально по-

трібний рівень підвищення якості тощо. Напри-

клад, коли розрахунки показують, що за деяких 

умов оновлення недоцільне, то можна знайти при-

пустиму нижню границю оновлення, після якого за 
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тих же витрат удосконалення дає позитивний 

ефект. 

Визначений підхід дозволить обґрунтовано 

приймати рішення про доцільність удосконалення 

(оновлення) зразків ОВТ ЗС України під час скла-

дання документів середньострокового та довго-

строкового планування, а також надасть можли-

вість позитивно вплинути на рівень ОВТ та уникати 

нецільового витрачання державних коштів. 

Розглянемо практичний приклад воєнно-еко-

номічного обґрунтування прогнозованих показни-

ків кількості оновлених танків Т-64М за період дії 

Державної програми розвитку (6 років) та прове-

демо дослідження щодо воєнно-економічної доці-

льності прийняття визначеного рішення. 

Приклад. (ціни та зміни ТТХ танка після моде-

рнізації випадкові). 

Умови завдання. Планується за 6 років дії про-

грами модернізувати 500N  танків Т-64М. Мо-

дернізація передбачає підвищення живучості танка 

за рахунок його обладнання сучасними системами 

активного захисту та маскування, які підвищують 

його живучість (імовірність не ураження у пер-

шого, не обладнаного танка дорівнює 56,01Р , 

обладнаного танка – 69,01Р . 

Вихідні дані: Планується на другий рік шести-

річки почати переоснащення існуючих танків. Пер-

ший рік програми буде включати в себе витрати на 

проведення та завершення ДКР щодо модернізації 

танка 
 t

ДКР
С

 та витрати на переоснащення виро-

бництва  t

оснC . . Прогнозні витрати на ці види ді-

яльності будуть складати 

 ..250.;.500 . грнтисСгрнтисС t

осн

t

ДКР  . 

Загальна вартість існуючої системи захисту на та-

нку на час прийняття рішення становить, напри-

клад, ..220. грнтисС існ  . Показник щорічного 

здешевлення (старіння) існуючої системи захисту 

береться як 4,5% від вартості існуючого зразка. За-

гальна середньо річна вартість визначається за фо-

рмулою (10), він буде дорівнювати: 

..7,211. грнтисС t

існ   За таких умов кожного 

року (із п’яти, що залишається) планується оновлю-

вати у середньому 100 танків )100( рV . 

Вартість оновленої системи активного самоза-

хисту буде на 40% більша ніж вартість існуючої, 

тоді ..308. грнтисС онов   Технічний ресурс ви-

користання оновленої системи самозахисту стано-

витиме: 20R , тобто 20 циклів корисної роботи, 

його можливого застосування. Вартість одноразо-

вих витрат на цикл застосування оновленої системи 

складає ..5,2. грнтисС одні  . Показник щоріч-

ного здешевлення (старіння) оновленої системи ак-

тивного захисту визначений як 1,6% від вартості 

оновленого зразка 
..303. грнтисС t

існ  . 

Рішення. Розрахуємо ефективність оновлення 

танка, визначимо воєнно-економічну доцільність 

прийняття рішення та граничний обсяг кількості 

оновлених танків, які розкривають межу доцільно-

сті проведення оновлення взагалі. Розрахуємо спів-

відношення  .. оновiіснi nn  (формула (13)):  
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Відштовхуючись від вихідних даних розраху-

ємо вартість виконання одного і -ого завдання (од-

ного циклу роботи) зразком системи самозахисту, 

яка дорівнює сумі одноразових витрат (перезаря-

джування, налаштування тощо) 
 ..1 витоднС

 під 

час одного циклу застосування та загального пока-

зника втрати ресурсу (амортизації) системи: 

еутисгрнтисRССС оноввитодніснзаві ..5,1320220..5,2...1..   

 

У більшості випадків аналогічних розрахунків 

практичне оновлення починається не відразу, тому 

потрібно враховувати прогнозні показники можли-

вого здорожчення ДКР та оснащення за цей період, 

але в прикладі за рік їх проведення ці показники не 

будуть враховуватися. Відповідно до вихідних да-

них розрахуємо сумарний річний економічний 

ефект за формулою (11): 
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Оскільки середньорічний ефект позитивний, 

оновлення Т64М є доцільним та економічно вигід-

ним. Розрахуємо граничні обсяги оновлення за да-

ним направленням, тобто визначимо ту мінімальну 

межу в кількості оновлених Т-64М, яку під час по-

чатку модернізації необхідно перетнути у свої про-

гнозних поглядах на період, що розглядається. Бо 

інакше оновлення стає недоцільним та збитковим. 

Граничні обсяги оновлених системою актив-

ного самозахисту Т-64М можна розрахувати за фо-

рмулою (14): 

    
32

72,23

750

7,2113031426,15,1320

25050064

.. 



 МТ

оновгранN

Тобто, оновлення Т-64М системою активного 

самозахисту має сенс тільки за умови якщо кіль-

кість оновлених зразків танків за період дії про-

грами розвитку буде більше 32 шт. 

Відповідні розрахунки щодо прийняття рі-

шення про доцільність удосконалення ОВТ та ви-

значення можливих та доцільних обсягів оновлення 

різних зразків ОВТ за період, потрібно проводити 
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під час складання усіх документів середньо та дов-

гострокового планування.  

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Запропонований у статті підхід до обґрун-

тування рішень щодо оновлення зразків озброєння 

та військової техніки на основі критерію приросту 

економічності виконання ними завдань за призна-

ченням під час складання документів середньостро-

кового та довгострокового планування дозволяє ви-

значити та обґрунтувати не тільки граничні обсяги 

вдосконалення (оновлення) зразків ОВТ, а й дослі-

дити питання доцільності оновлення та визначити 

межі за яких це оновлення є доцільним. Отримані 

практичні результати свідчать про те, що за запро-

понованими підходами можна проводити реальні 

практичні розрахунки та приймати раціональні, 

економічно доцільні рішення, що є актуальним осо-

бливо в умовах аритмічного фінансування ЗС та ри-

зиків можливого недофінансування програм розви-

тку ОВТ взагалі. Подальшим дослідженням перед-

бачається врахування у розрахунках показників 

можливих ризиків.  
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АНОТАЦІЯ  

У статті досліджується питання контролю канадською провінцією Квебек власних імміграційних про-

цесів, при цьому розглядаються основні формотворчі аспекти, такі як нормативно-правова база в сфері 

організації та контролю імміграції, формування потоку постійної імміграції, категорії заявників, інтеґрація 

та адаптація іммігрантів до життя в квебекському суспільстві, французька мова, мультикультуралізм/інте-

ркультуралізм тощо, паралельно робиться спроба з’ясувати, наскільки Квебек насправді контролює іммі-

грацію до провінції та чи потрібними/можливими є суттєві зміни для покращення дієвості імміграційної 

системи. 

ABSTRACT  

The article examines the control of Quebec's immigration processes, while considering the main formative 

aspects, such as the legal framework in the organization and control of immigration, the formation of permanent 

immigration, categories of applicants, integration and adaptation of immigrants to life in Quebec’s society, French 

language, multiculturalism/interculturalism etc. At the same time, an attempt is being made to find out to what 

extent Quebec actually controls immigration to the province and whether significant changes are needed/possible 

to improve the efficiency of the immigration system. 

Ключові слова: імміграційні процеси, нормативно-правова база, постійна імміграція, категорії заяв-

ників, тимчасова імміграція, інтеґрація, адаптація, французька мова, мультикультуралізм/інтеркультура-

лізм, квебекське суспільство. 

Keywords: immigration processes, legal framework, permanent immigration, categories of applicants, tem-

porary immigration, integration, adaptation, French language, multiculturalism/interculturalism, Quebec’s society. 

 

Постановка проблеми. Починаючи від 1979 

р., канадська провінція Квебек має власну іммігра-

ційну політику, яка покликана максимально ефек-

тивно вирішувати поточні питання провінції, особ-

ливо в економічній, демографічній та мовно-куль-

турній площинах, даючи можливість провінції 

активно підтримувати та формувати франко-канад-

ське квебекське суспільство. Вивчення питання ді-

яльності Квебека в сфері контролю імміграційних 

процесів на всіх рівнях потрібно для розуміння осо-

бливостей такої діяльності та задля отримання мо-

жливостей прогнозування подальшого розвитку по-

дій в цій канадській провінції, що є особливо акту-

альним з огляду на тенденційні зміни в сферах 

міжнародної міграції та біженства. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Дана тематика є досить широко досліджуваною в 

Квебеці, в тому числі в працях таких авторів, як 

Анн Мішель Меггс, Мішель Вац-Ларуссі, Йоханн 

Шарбонно, Шарль-Етьєн Олів'єр, Крістін Бусолей 

та ін.; також досить широку інформацію надають 

періодичні видання, статистичні служби Міністер-

ства імміграції, францизації та інтеґрації Квебека, 

законодавчі акти та інші джерела. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Основне питання, яке потребує 

дослідження та вирішення, полягає в тому, наскі-

льки Квебек контролює власну імміграцію та чи пе-

вні зміни для підвищення рівня дієвості імміграцій-

ної системи є потрібними/можливими. В контексті 

цього варто розглядати такі нез’ясовані до кінця ас-

пекти, як ґрунтовність нормативно-правової бази в 

сфері імміграційних процесів, формування та конт-

роль потоків постійної імміграції, розгалуже-

ність/вузькість категорій заявників, ефективність 

процесу інтеґрації та адаптації іммігрантів, ваго-

мість категорії тимчасових іммігрантів у вирішенні 

основних імміграційних цілей уряду провінції, фра-

нцузька мова як наріжний камінь імміграційної по-

літики Квебека, конфліктність понять мультикуль-

туралізму та інтеркультуралізму для квебекського 

суспільства та іммігрантів. 

Мета статті. Метою статті є дослідити пи-

тання контролю канадською провінцією Квебек 

власних імміграційних процесів, при цьому розгля-

нувши основні формотворчі аспекти та паралельно 

зробивши спробу з’ясувати, наскільки Квебек на-

справді контролює імміграцію до провінції та чи 

потрібними/можливими є суттєві зміни для покра-

щення дієвості імміграційної системи провінції. 

Виклад основного матеріалу. 
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Канадська провінція Квебек має власне Мініс-

терство [імміграції, францизації та інтеґрації] вже 

більше 50 років, і майже стільки ж років квебекуа 

чують про спеціальні угоди між Квебеком та Кана-

дою, згідно з якими Квебек «повністю контролює» 

свою імміграцію. Припускається, що це «окреме су-

спільство», визнане у 2006 р. парламентом Канади 

«окремою нацією в складі єдиної Канади» [2], ціл-

ком природно повинно мати змогу розробляти та 

реалізовувати власну політику. 

Але наскільки Квебек насправді контролює 

свою імміграцію? Щоб відповісти на це, нам потрі-

бно розглянути декілька аспектів, які лежать в ос-

нові процесів, за допомогою яких іммігрантів від-

бирають та приймають. Процес імміграції є склад-

ною багатовимірною реальністю, при дослідженні 

якої можемо виходити з припущення, що іммігра-

ційна політика Квебека повинна мати за мету побу-

дову гармонійного, справедливого, безпечного та 

здорового суспільства, в якому французька як зага-

льновживана мова сприяє спільному почуттю при-

належності до спільноти, члени якої мають чітко 

визначені права та обов’язки.  

За нашими загальними оцінками, уряд Квебека 

контролює порівняно небагато аспектів такої всебі-

чної імміграційної політики. Канадський уряд має 

виключний контроль за тривалістю перебування, 

категоріями постійної імміграції, умовами, що сто-

суються тимчасової імміграції, в'їзду, вислання та 

громадянства. За винятком «сітки відбору» для 

прийому кваліфікованих працівників та інтеграцій-

них послуг для новоприбулих, політика та проце-

дури двох урядів часто не збігаються і навіть мо-

жуть бути суперечливими. Отже, далі розглянемо 

ситуацію в сфері контролю імміграційних процесів 

в Квебеці в різних аспектах, які є на наш погляд 

найбільш яскраво вираженими та вагомими. 

Першим основоположним аспектом є норма-

тивно-правова база, на якій ґрунтується весь імміг-

раційний процес. Основу юрисдикції у справах 

імміграції в Канаді знаходимо в розділі 95 британ-

ського Закону про Північну Америку 1867 р.: «У 

кожній провінції законодавчий орган може прий-

мати закони стосовно ... імміграції до провінції; 

цим заявляється, що парламент Канади може час 

від часу приймати закони стосовно ... імміграції до 

усіх або будь-якої з провінцій; і будь-який акт зако-

нодавчого органу провінції щодо імміграції має 

силу в провінції та для неї до тих пір, поки він не 

суперечить жодному із законів парламенту Ка-

нади» [2]. Крім того, ст. 91 Конституції Канади за-

значає, що парламент Канади несе виключну відпо-

відальність за «натуралізацію та перебування інозе-

мців …, що надає йому повноваження щодо 

громадянства та умов в'їзду та перебування в Ка-

наді» [2]. 

Іншим ключовим документом, що визначає 

конкретні ролі обох урядів, є Канадсько-Квебек-

ська угода, що стосується імміграції та тимчасового 

в’їзду іноземців, підписана у 1991 р. У ній вказу-

ється, що послуги з інтеґрації, які пропонуються 

Квебеком та фінансуються за Угодою, повинні 

«бути повністю відповідними до тих, що пропону-

ються Канадою в іншій частині країни» [2]. Крім 

того, у розд. 29 зазначено, що «ніщо в цій Угоді не 

може тлумачитися як таке, що обмежує право Ка-

нади надавати послуги громадянам Канади, що сто-

суються мультикультуралізму, або сприяти підтри-

мці та вдосконаленню полікультурної спадщини 

канадців» [2]. 

З цього є очевидним, що обидва уряди Канади 

та Квебека можуть приймати законодавчі акти з пи-

тань імміграції, але всі закони та правила Квебека 

(як частини Канади) в цій галузі повинні узгоджу-

ватися з усіма законами Канади. 

Наступним аспектом, який підлягає ретель-

ному вивченню, є процес формування потоку пос-

тійної імміграції (найбільш вагомого, відповідно до 

кількості осіб-іммігрантів, для розвитку Квебека). 

Планування постійної імміграції включає програми 

обох урядів, які встановлюють на багаторічній та 

щорічній основі мінімальну та максимальну кіль-

кість іммігрантів, які повинні бути прийняті на їх 

територіях. Ст. 7 Канадсько-Квебекської угоди пе-

редбачає, що «Квебек зобов'язується проводити 

імміграційну політику, метою якої є отримання 

Квебеком такого відсотка від загальної кількості 

іммігрантів, прийнятих у Канаді, який є рівним від-

сотку населення Квебека порівняно з населенням 

Канади» [2]. При цьому, відповідно до ст. 5, Канада 

враховує поради Квебека щодо кількості іммігран-

тів, яку він бажає прийняти [2]. 

Але Квебек ніколи не досягав цього порогу. 

Його допуск завжди був на 2-6 відсоткових пунктів 

нижчим, ніж частка його населення [1]. У 2018 р. 

населення Квебека становило 22,7 % від населення 

Канади, але Квебек прийняв ледве 16 % іммігрантів 

(це - одне з пояснень того факту, що частка Квебека 

в загальноканадському населенні впала з 27 % у 

1976 р. до менш ніж 23 % у 2018 р.) [1]. Для вико-

нання передвиборчої обіцянки знизити імміграцій-

ний поріг у 2019 р. до 40 000 чоловік, допуск до 

Квебека за діяльності уряду CAQ у 2019 р. склав 

близько 12 % від прийому в Канаді [6]. Канадський 

максимум був встановлений на рівні 350 000 осіб, а 

квебекський максимум - 42 000 осіб [6]. Тобто кіль-

кість, яка була необхідна для того, щоб Квебек до-

сяг верхньої планки своєї частки від канадської 

імміграції у 2019 р., була близько 80 000 осіб [6], 

що є досить великим об’ємом для провінції. 

Якщо Квебек недоотримує ту кількість імміг-

рантів, яка відповідає його частці населення Ка-

нади, його частка від загальноканадського насе-

лення зменшується. В свою чергу, частка населення 

Квебека визначає кількість місць у парламенті Кве-

бека, а отже, вплив депутатів від Квебека, що є ва-

гомим фактором при підрахунку певних ґрантів та 

трансфертів з Оттави. Отже, існує не тільки юриди-

чний, але й політичний та фінансовий стимул для 

Квебека підтримувати відносно високий рівень по-

стійної імміграції. 

Третім аспектом, який ми розглянемо, є кате-

горії заявників, які в чомусь подібні, але багато в 

чому відмінні від загальноканадських. Заяви на по-
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стійну імміграцію до Квебека поділяються на кі-

лька категорій, три основні з яких – економічна ка-

тегорія, категорія возз’єднання сімей та категорія 

гуманітарної діяльності. Економічні та гуманітарні 

категорії розбиті на підкатегорії. До гуманітарної 

категорії належать ті, кого готові підтримувати 

приватні або колективні спонсори, ті, кому після ві-

дбору їх закордоном надається державна допомога, 

та особи, які просять притулку після прибуття до 

країни. Економічна категорія складається з кваліфі-

кованих робітників та бізнесменів. Кілька років 

тому уряд Канади завершив свою програму імміг-

рантів-інвесторів, але зберіг відповідну підкатего-

рію, що дозволило Квебеку продовжувати прий-

мати заявки за власною програмою інвесторів. 

Відповідно до ст. 14 Канадсько-Квебекської 

угоди, «Канада несе виключну відповідальність за 

встановлення критеріїв відбору іммігрантів сімей-

ного класу, а Квебек несе відповідальність за засто-

сування цих критеріїв, якщо такі є, щодо таких 

іммігрантів, коли ті прибувають до Квебека» [2]; 

при цьому роль Квебека зводиться до оцінки здат-

ності спонсора підтримувати члена сім'ї. 

Що стосується гуманітарної категорії, Канада 

визначає біженців відповідно до своїх міжнародних 

зобов'язань та Конвенції ООН про статус біженців 

(через статус провінції Квебек не бере участі у між-

народних форумах, на яких приймаються ці конве-

нції та зобов'язання, а отже, не має впливу на відбір 

в цій категорії). Квебек переглядає зобов'язання 

приватних спонсорів та підписує угоди про фінан-

сування з організаціями, які допомагають врегулю-

вати ситуацію з біженцями, які отримують допо-

могу від уряду. Що стосується осіб з-за кордону, які 

заявляють про статус біженця на канадській землі, 

яких зазвичай називають шукачами притулку, ст. 

20 Угоди надає дуже чіткий припис: «Якщо статус 

постійного мешканця надається особі, яка вже зна-

ходиться в Квебеці і яка визнана біженцем, згода 

Квебека не є необхідною» [2]. 

Таким чином, більша частина впливу Квебека 

на відбір іммігрантів залишається в межах економі-

чної категорієї, зокрема підкатегорії кваліфікова-

них працівників, які підпадають під бальну систему 

Квебека. Фактори, що роблять можливим накопи-

чення балів у «бальній сітці» Квебека, подібні до 

тих, що є в канадській «сітці»: освіта, досвід ро-

боти, вік, мовні навички, попереднє перебування на 

території провінції або сім'я в Квебеці (фактор, при-

значений для оцінки потенціалу кандидата для ада-

птації до життя в квебекському суспільстві) та ная-

вна перевірена пропозиція від роботодавця. 

Квебек встановлює власну «сітку» відповідно 

до своїх конкретних потреб. Бали, що присуджу-

ються за освіту та досвід, базуються на попиті ри-

нку праці в Квебеці. Квебек надає більшого зна-

чення навичкам володіння французькою мовою в 

рамках підкатегорії кваліфікованих робітників, що 

дозволяє забезпечити досягнення мети, за якою за-

гальний прийом іммігрантів в більшості своїй 

включав би осіб із знанням французької мови (на-

томість у категорії об’єднання сім’ї чи гуманітар-

них категоріях мовні навички взагалі не є критерієм 

відбору). 

Квебек відбирає людей з характеристиками, 

які дозволяють їм досить швидко влаштуватися та 

сприяти розвитку суспільства Квебека, з мінімаль-

ним втручанням уряду. Зазвичай вони добре осві-

чені, мають хороший досвід роботи, навчаються у 

сферах, які є затребуваними в Квебеці, є працездат-

ного віку і, часто, мають маленьких дітей, що 

сприяє тривалому проживанню. Тому вони мають 

хороші можливості для вагомого внеску в постій-

ний розвиток Квебека, а також для підтримання 

стабільності превалювання французької мови. 

Для розуміння важливості балансу в сфері фо-

рмування та розподілу імміграційних категорій мо-

жна легко прослідкувати ефекти взаємозв'язку між 

категоріями та підкатегоріями. Наприклад, у 2015 

р. 66,6 % квебекських іммігрантів належали до еко-

номічної категорії; ця частка впала до 57,1 % у 2018 

р. [5]. Відсоток людей, які визнали, що знають фра-

нцузьку мову, в результаті був нижчим. У 2014 р. 

75 % учасників підкатегорії кваліфікованих робіт-

ників заявили, що вони володіють французькою мо-

вою, тож відсоток франкофонів серед усіх іммігра-

нтів досягав 58,6 % [5]. У 2018 р. відсоток франко-

фонів серед кваліфікованих робітників знизився до 

65,4 %, але відсоток прийому за економічною кате-

горією також знизився, в результаті чого загальна 

частка франкомовних іммігрантів становила лише 

48 % [5].  

Тобто ледве не основною метою уряду Квебека 

при формуванні та контролі процесу імміграції є за-

безпечити такий варіант розвитку подій, коли пере-

важна більшість загальних іммігрантських «надхо-

джень» належала б до економічної категорії; таким 

чином можна убезпечити себе від надмірного 

впливу через прибуття іммігрантів за категоріями, 

контрольованими федеральним урядом. Адже якщо 

Оттава, наприклад, вирішить провести бліц для об-

робки застарілих запитів на возз'єднання сім'ї в 

Квебеці або якщо в результаті зовнішнього тиску 

вона зобов'яжеться прийняти більшу кількість бі-

женців або шукачів притулку, ніж планувалося спо-

чатку, ці збільшення призведуть до зменшення час-

тки допуску до економічної категорії з метою до-

тримання загального порогу прийому, 

встановленого для Квебека, що негативно вплине 

на загальну картину з імміграційною ситуацією в 

Квебеці. 

Далі варто розглянути таку важливу категорію 

як тимчасові іммігранти, яка знаходиться під ви-

ключною юрисдикцією канадського уряду, при 

цьому охоплюючи широке коло іноземців, які про-

живають в Квебеці. Існує три загальні програми: 

тимчасова програма іноземних робітників (TFWP), 

міжнародна програма для студентів та міжнародна 

програма мобільності (IMP). Кількість людей, що 

мають тимчасові дозволи, у Квебеці щороку наба-

гато перевищує кількість людей, які приймаються 

як постійні жителі. Наприклад, 31 грудня 2017 р. в 

межах Квебека проживало 107 310 осіб з тимчасо-

вим статусом: 61 565 як іноземні студенти, 38 535 - 



Sciences of Europe # 63, (2021)  59 

за ІМP та 7 210 - за TFWP; для порівняння, того ж 

року 52 388 осіб було прийнято до Квебека як пос-

тійних мешканців [5]. 

Відповідно до Угоди, для тих, хто перебуває в 

Квебеці в рамках Міжнародної студентської про-

грами (кількість яких неухильно зростає з 2012 р.) 

та програми TFWP, уряд Квебека повинен дати 

згоду на їх допуск на територію провінції. Після 

процесу підтвердження запитів відбувається ви-

дача Сертифікату прийняття до Квебека. Цей про-

цес призводить до того, що деяка кількість інфор-

мації, хоча і обмежена, зберігається в інформацій-

ній системі Міністерства. Однак людям, які 

приїжджають через ІМР (понад 35 % тимчасових 

працівників у Квебеці на 31 грудня 2017 р. [5]), до-

звіл на роботу не потрібен, значною мірою через рі-

зні міжнародні угоди, підписані канадським уря-

дом. Квебек не має права голосу щодо цих питань, 

а тому не має власних даних щодо цих приїжджих. 

Протягом декількох останніх років уряд Кве-

бека докладав значних зусиль для збільшення тим-

часової імміграції та переконання людей з тимчасо-

вим статусом (робітників чи студентів) подавати 

документи на отримання статусу постійного жи-

теля. Спеціальна програма, Program de l’Expérience 

Québécoise (PEQ) пропонує швидкий шлях до пос-

тійного відбору Квебеком для кандидатів, які ма-

ють тимчасовий статус. Заяви згідно з PEQ оброб-

ляються протягом місяця, і претенденти повинні пі-

дтвердити володіння французькою мовою. В 

останні роки переважна більшість людей, відібра-

них Квебеком, мали тимчасовий статус на момент 

їх відбору. Це було важливою метою стратегічного 

плану Міністерства. 

Неважко зрозуміти, чому уряд хоче досягти 

своїх постійних імміграційних цілей за рахунок 

осіб, які вже мають роботу в Квебеці або диплом 

одного з вищих навчальних закладів Квебека. Тим-

часові імміграційні заяви обробляються урядами 

Канади та Квебека швидше, ніж постійні. Компанії, 

які потребують нових працівників, потенційно мо-

жуть заповнити вільні робочі місця протягом декі-

лькох тижнів або місяців, а не двох чи трьох років, 

необхідних для обробки заяв на постійну іммігра-

цію. Крім того, такі іммігранти мало або нічого не 

«коштують» у послугах з інтеґрації чи францизації, 

оскільки вони не мають права отримувати ці пос-

луги, маючи тимчасовий статус.  

Однак у цього варіанту є деякі недоліки. Ці 

особи не відбираються за допомогою бальної сис-

теми Квебека, оскільки вони потрапляють до Кве-

бека через канадські урядові програми, а у випадку 

TFWP - на основі короткострокових «припливів» та 

«відпливів» на ринку праці. У цьому сенсі інозем-

них працівників, які можуть приїхати до Квебека, 

відбирають фактично приватні підприємства, без 

участі уряду та врахування його далекоглядних 

імміграційних планів. Людям з тимчасовим стату-

сом не потрібне знання французької мови для про-

живання та роботи в Квебеці. Більше того, тимча-

сові іммігранти, які подають документи на отри-

мання постійного статусу в Квебеці, перебувають у 

провінції щонайменше рік, часто декілька років, і за 

цей час, згідно з Хартією французької мови, вони 

можуть записати своїх дітей до англомовних шкіл. 

Дані показують, що це вибір, який роблять все бі-

льше і більше з них. Нещодавнє дослідження, про-

ведене статистичним бюро «Французький Квебек», 

надає цифри кількості франкофонів, англофонів та 

алофонів у державних дошкільних, початкових та 

середніх навчальних закладах Квебека. Вони пока-

зують, що між 1990 і 2001 рр. відсоток дітей, які на-

вчаються в англомовних державних школах за-

вдяки своєму тимчасовому статусу, становив 4,8 %; 

цей відсоток більш ніж подвоївся до 11,4 % з 2002 

по 2015 рр. [4]. Таким чином, відбір претендентів з 

категорії тимчасових іммігрантів потребує подаль-

шого вдосконалення. 

Важливо також розглянути процес, який відбу-

вається на момент прибуття іммігрантів до країни. 

Як їх приймають та інформують про їх права та 

обов'язки та доступні для них урядові послуги, а та-

кож про те, чим саме є приймаюче їх франкомовне 

квебекське суспільство? В інших провінціях ця по-

слуга, як правило, пропонується місцевою організа-

цією, що субсидується канадським урядом та діє 

одразу в усіх міжнародних аеропортах. У Квебека 

існує невелика, маловідома команда офіцерів по ро-

боті з новоприбулими, яка надає послуги прийому 

в Монреальському міжнародному аеропорті ім. 

П'єра Еліота Трюдо. Ця команда вітає людей, які 

отримали візу на постійне проживання, незалежно 

від категорії. Вони надають основну інформацію 

про державні послуги та пропонують призначити 

зустрічі з інтеграційними службами, вступити на 

курси французької мови, що пропонуються відпові-

дними імміграційними відділами Квебека, та по-

дати заяву на медичну страхову картку. Вони також 

оновлюють особисті справи людей, які вже є в ін-

формаційній системі Міністерства імміграції, фран-

цизації та інтеґрації Квебека. Нещодавно уряд Кве-

бека оголосив про розширення цієї послуги, вклю-

чивши внутрішні рейси (оскільки багато 

іммігрантів, які прямують до Квебека, прибувають 

спочатку до Ванкувера чи Торонто) та призначення 

імміграційного агента для супроводу новоприбу-

лого у його перших кроках до інтеґрації [3]. Розши-

рення цієї послуги залежатиме від підписання 

угоди з відповідними федеральними відомствами, 

оскільки аеропорти несуть федеральну відповідаль-

ність. 

Обмежені ресурси Квебека не дозволяють про-

понувати ці послуги в інших аеропортах або тим, 

хто прибуває наземним транспортом, а також вона 

не доступна тимчасовим працівникам та майже не 

надається іноземним студентам. А негативний ре-

зультат полягає в тому, що, хоча кожен новоприбу-

лий до Канади взаємодіє з канадським урядом на 

митниці та у відділі імміграції, де вони отримують 

постійну або тимчасову візу, уряд Квебека може 

привітати та прийняти після прибуття лише мен-

шість тих, хто приїжджає до Квебека, а отже, іммі-

гранти часто мають дуже обмежену інформацію 

про провінцію Квебек, до якої вони прибули з ме-

тою подальшого проживання. 
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В Квебеці знання загальновживаної мови є го-

ловною вимогою до успішності такого надважли-

вого аспекту імміграційного процесу, як швидка та 

гармонійна інтеґрація та адаптація іммігрантів до 

приймаючого суспільства. У цьому питанні канад-

ська та квебекська законодавчі бази дещо конфлік-

тують. Англійська та французька мови закріплені в 

Конституції Канади та підкріплені федеральним за-

коном про офіційні мови, тоді як Хартія французь-

кої мови проголошує французьку мову єдиною офі-

ційною мовою в Квебеці [2]. Як зазначено в Канад-

сько-Квебекській угоді, в обмін на те, що Канада 

відмовляється пропонувати послуги соціально-еко-

номічної та лінгвістичної інтеґрації в Квебеці та 

пропонує еквівалентну фінансову компенсацію, 

Квебек повинен запропонувати послуги, які, якщо 

розглядати їх у цілому, відповідають послугам, 

пропонованим Канадою решті країни [2]. Більше 

того, в результаті їх численних контактів з канадсь-

ким урядом, іммігранти часто припускають, що 

Квебек має дві офіційні мови, тоді як офіційною мо-

вою Квебека є лише французька мова. Таким чи-

ном, такий важливий момент, як обов’язкове воло-

діння французькою мовою для успішності прожи-

вання в Квебеці, часто обходить стороною 

іммігрантів, які в результаті опиняються перед пев-

ною мовною невизначеністю, що гальмує їх та по-

довжує адаптаційний період. 

Квебек десятиліттями намагався визначити 

власний підхід до соціальної згуртованості, що ба-

гато в чому суперечить мультикультурному під-

ходу Канади. Закон 2019 р. про повагу до лайцизму 

держави є лише останньою ініціативою в цьому ві-

дношенні [7]. Мультикультуралізм як державотво-

рча основа був закріплений в Канадській хартії 

прав і свобод (ст. 27) [2], але ніколи не був прийня-

тий як відповідний в Квебеці; натомість в провінції 

сформувався власний варіант багатокультурного 

суспільства під назвою «інтеркультуралізм» [7], 

який має досить велику кількість відмінних від му-

льтикультуралізму рис. Як і кожна нація, Канада 

надає інформацію про свою історію та цінності в 

процесі натуралізації, включаючи білінгвізм та му-

льтикультуралізм. Квебек також пропонує послуги 

з соціально-економічної та лінгвістичної інтеґрації, 

багато які з їх аспектів визначають цінності Кве-

бека, але ці послуги є добровільними, і Квебек не 

має повноважень робити їх обов'язковими. З огляду 

на те, що у відповідних провінційних служб немає 

достатньої кількості даних та особистої інформації, 

необхідних для охоплення кожного іммігранта, 

особливо в сімейних та гуманітарних категоріях чи 

тимчасових програмах, Квебеку бракує загальних 

ресурсів для ефективного протиставлення інформа-

ції, яка надходить від канадського уряду та част-

ково або повністю не відповідає його реаліям. 

Висновки та пропозиції. Отже, два з ключо-

вих питань, які виникають на фоні досліджуваного 

матеріалу, - чи достатньою мірою Квебек контро-

лює власні імміграційні процеси та чи може ця про-

вінція залишатися за теперішніх умов вагомим фра-

нкофонним товариством? 

Загалом, з огляду на наведені в дослідженні 

дані, можемо зробити висновок, що контролю Кве-

бека над політикою, пов’язаною з імміграційними 

процесами, видається недостатньо, щоб забезпе-

чити його позицію як потужного франкомовного 

суспільства. Це обмежується міжнародними уго-

дами та договорами, які односторонньо уклада-

ються канадським урядом в рамках встановленої 

ним імміграційної системи. Також уряд Квебека не 

в змозі адекватно прийняти і, таким чином, інтеґру-

вати всіх іноземних громадян, що прибувають на 

його територію, з тими повноваженнями та ресур-

сами, які є в його розпорядженні на даний момент. 

Значна частина даних, необхідних для планування 

та реалізації комплексної імміграційної політики, 

збирається та контролюється урядом Канади. Роз-

поділ повноважень по контролю над відбором за ка-

тегоріями між федеральним та провінційним уря-

дами також бажає кращого. Нарешті, інформація, 

яку отримують новоприбулі про історичну, культу-

рну, лінгвістичну та економічну специфіку Кве-

бека, є досить розмитою через їх активну взаємодію 

з двомовним канадським урядом та його ідеалом 

мультикультурного громадянства. 

Отже, чи достатньо є простору квебекському 

урядові для вдосконалення та маневрів в сфері іммі-

граційної політики? Чи ці обмеження є такими, що 

ставлять під питання те, чи зможе Квебек як прові-

нція канадської федеральної системи сподіватися в 

довгостроковій перспективі на адекватну інтеґра-

цію іммігрантів, щоб залишатися окремим франко-

фонним суспільством? Ці та інші питання в кон-

тексті анонсованої теми дослідження потребують 

подальшого вивчення та розгляду в динаміці для 

того, аби робити більш ґрунтовні висновки та 

більш-менш ймовірні прогнози. 
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АНОТАЦІЯ 
Проаналізовано електронні ресурси бібліотек Дніпра як складової бібліотечно-інформаційного поте-

нціалу міста. Визначено роль цих ресурсів в інформаційному обслуговуванні користувачів, а також перс-

пективи їх подальшого створення, формування, використання та розвитку в бібліотеках Дніпра. 

ABSTRACT 
The electronic resources of the Dnipro libraries are analyzed as a component of the city’s library and infor-

mation potential. The role of these resources in the information service of users is determined, as well as the 

prospects for their further creation, formation, use and development in the libraries of the Dnieper 
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Постановка проблеми. Сьогодні проблема ін-

форматизації міст та регіонів України є однією з 

найважливіших, оскільки від її вирішення залежить 

процес побудови в нашій державі інформаційного 

суспільства, що стане основою досягнення доміну-

ючих позицій у сфері інформаційної економіки та 

соціального життя. Одним з головних питань інфо-

рматизації є проблема формування та розвитку біб-

ліотечно-інформаційного потенціалу, а також сис-

теми бібліотечних електронних інформаційних ре-

сурсів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Те-

оретичні аспекти розвитку електронних ресурсів бі-

бліотек у сучасному інформаційному середовищі, 

питання термінології, методів вивчення електрон-

ної інформації в традиційній та електронній фор-

мах, проблеми довготермінового зберігання авто-

ритетних джерел, сприяння розвиткові міжкульту-

рних комунікацій, вільного доступу до глобальних 

ресурсів розглядали українські й зарубіжні бібліо-

текознавці І. Антоненко, В. Горовий, І. Давидова, 

В. Ільганаєва, Л. Костенко, О. Онищенко, А. Соля-

ник та ін. [2]. Загальні питання аналізу процесу ро-

звитку електронних ресурсів висвітлювалися у пра-

цях В. А. Широкова, П. Бакута, Б. Шумилова, 

А. А. Гиржона, використання електронних ресурсів 

– у В. К. Степанова, В. А. Голуба, В. В. Губарець. 

Cеред найважливіших робіт, що стосуються елект-

ронних інформаційних ресурсів бібліотек, специ-

фіки створення і використання електронних ресур-

сів та власних інформаційно-аналітичних продук-

тів, визначення ролі ресурсів бібліотек в соціо-ку-

льтурному інформаційному просторі варто назвати 

публікації таких вітчизняних та зарубіжних дослід-

ників: О. Башун, В. Горового, С. Горової, О. Ко-

бєлєва, В. Копанєвої, Г. Шемаєвої  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Поняття бібліотечно-інформаційний потенціал ба-

зується на визначенні К. К. Коліним, [1] поняття 

«інформаційний потенціал суспільства», котрий 

розуміється як весь індустріально-технологічний 

комплекс засобів інформатики міста та регіону, а 

також, і як мережа науково-дослідних, навчальних, 

адміністративних, комерційних та інших організа-

цій і соціальних інститутів, діяльність яких сприяє 

активізації і ефективному використанню інформа-

ційних ресурсів, а також підготовці для цих цілей 

необхідної кількості фахівців відповідної кваліфі-

кації. Враховуючи це, бібліотечно-інформаційний 

потенціал – це введені в дію всі види інформацій-

них ресурсів, продуктів і послуг – традиційних та 

електронних, за допомогою комплексу організацій-

них і технологічних засобів, які надаються користу-

вачам бібліотеками міста з метою кількісного, якіс-

ного, оперативного задоволення їх інформаційних 

потреб. В умовах стрімкого розвитку інформацій-

них технологій бібліотечно-інформаційний потен-

ціал потрібно розглядати як частину загального ін-

формаційного потенціалу суспільства. 

Нині відбувається процес трансформації біблі-

отек Дніпра зі звичайних книгозбірень на сучасні 
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інформаційно-комунікаційні центри, які надалі ста-

нуть досвідченими посередниками між великими 

потоками інформації і користувачем. 

Система бібліотечно-інформаційних ресурсів є 

однією із головних складових бібліотечно-інформа-

ційного потенціалу Дніпра і складається з традицій-

них і електронних ресурсів, продуктів та послуг бі-

бліотек. Результати їх аналізу наведено в таблиці 1. 

[3] 

Таблиця 1. 

Види електронних інформаційних ресурсів та послуг, представлених на сайтах бібліотек Дніпра [3] 

№ 

з. п. 
Вид ресурсу Визначення 

1. 
Електронна бібліотека 

(ЕБ) 

Розподілена інформаційна система, що дає змогу нагромаджувати, 

надійно зберігати й ефективно використовувати різнорідні колекції 

електронних документів у зручній формі через глобальні мережі 

трансляції даних. 

2. База даних ЕБ 

База даних - організована сукупність блоків інформаційних елементів, 

представлених на машинних носіях, призначених та придатних для 

оперативного вирішення різних завдань користувача із застосуванням 

засобів обчислювальної техніки Складається з різного виду 

електронних колекцій документів. Цифрові видання на оптичних 

компакт-дисках входять до ЕБ тільки за умови, якщо бібліотека 

репрезинтує їх у мережі (локальній або глобальній), забезпечуючи 

таку саму систему доступу і пошуку, що і до інших документів ЕБ. 

3. Електронна колекція 
Множина електронних документів, що мають однотипні формальні 

ознаки і містять фактографічну інформацію.  

4. Електронний документ 

Сукупність даних у пам'яті комп'ютера або на зовнішньому 

машинному носії інформації, призначена для сприйняття людиною за 

допомогою відповідних програмних і апаратних засобів. 

Електронний документ може містити текстову, графічну, аудіо- або 

відеоінформацію, мати лінійну або нелінійну структуру 

5. 

Електронна копія 

документа, 

електронний 

еквівалент документа 

Електронний документ, отриманий завдяки оцифруванню — 

переведенню у цифрову (електронну) форму — документа на 

традиційних носіях (папір). 

6. Імідж-каталог 

Електронна модель традиційного «паперового» генерального алфаві-

тного каталогу, побудована на основі оцифрованих (відсканованих) 

образів каталожних карток. Імідж-каталог (ІК) – складова частина ін-

формаційно-пошукової системи бібліотеки, представлена у форматі 

відсканованої копії алфавітного карткового каталогу. ІК дає змогу 

здійснювати пошук і замовлення видань, які ще не введені до елект-

ронного ката.  

7 
Електронний каталог 

 

Електронна модель традиційного «паперового» генерального 

алфавітного каталогу, побудована на основі оцифрованих 

(відсканованих) образів каталожних карток.  

Відображає фонд документів на паперових носіях, містить 

бібліографічні описи книг з усіх галузей знань українською та 

російськими мовами, бібліографічні описи книг та матеріалів із 

періодичних видань (журнали та газети) з усіх галузей знань, 

українською та російською мовами. 

8. 
Корпоративний 

каталог 

Каталог, який об’єднує каталоги визначеної кількості бібліотечних 

установ та відображає фонди всіх бібліотек, які є учасниками 

корпорації. 

9. Web-сайт бібліотеки 

Сукупність електронних ресурсів, об'єднаних за змістом і навігацією, 

розміщених в мережі Інтернет для надання інформаційних послуг ко-

ристувачам інформації. Бібліотечний сайт забезпечує доступ широ-

кого кола користувачів до бібліотечних ресурсів. 

Віртуальний інформаційний центр, який об'єднує тематично пов'язані 

між собою веб-сторінки. Веб-сайт є презентацією діяльності 

бібліотеки в мережі Інтернет. 

 

  

http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F
http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F
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10. 
Web-сторінка 

бібліотеки 

Веб-сторінка (англ. Web-page) - інформаційний ресурс доступний в 

мережі World Wide Web (Всесвітня павутина), який можна 

переглянути в браузері. Зазвичай, інформація Віртуальна сторінка 

записана в форматі HTML або XHTML, в ній обов'язково присутній 

гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші віртуальні 

сторінки. Віртуальні сторінки можуть зберігатися на локальному 

комп'ютері або виходити з віддаленого веб-сервера. Веб-сервер може 

не обмежувати на доступ до віртуальних сторінок, наприклад, 

дозволяти перегляд тільки з локальної мережі (Інтранет), або 

відкривати доступ до сторінок в мережі Інтернет. Запити на 

отримання та передача Віртуальних сторінок. веб-серверів 

відбувається за протоколом HTTP. Віртуальні сторінки можуть 

складатися з статичних текстових файлів, які зберігаються в файловій 

системі веб-сервера, або веб-сервер може створювати сторінки за 

запитом браузера  

Web-сторінка - це документ, або сукупність документів, об'єднаних в 

сайт і пов'язаних однією темою. Веб-сторінка бібліотеки висвітлює 

інформацію, яка цікава і корисна для читачів. Це може бути 

інформація про фонди, літературу, каталоги, картотеки, режим 

роботи, правила користування бібліотекою, тематичні заходи, 

книжкові виставки, інформаційні послуги, які надає ця бібліотека 

користувачам  

11. 
База даних 

періодичних видань 

Містить періодичні видання, окремі номери та бібліографічні описи 

матеріалів із періодичних видань (газети та журнали) з усіх галузей 

знань українською та російською мовами.  

12 
Електронна читальна 

зала 

Спеціалізований бібліотечний читальний зал, забезпечує 

користувачам бібліотеки доступ до електронних ресурсів бібліотеки, 

бібліотечних мереж, інформаційних центрів і мережі Інтернет для 

задоволення їх інформаційних потреб  

13 
Депозитарій 

електронних ресурсів 

Депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що 

забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю 

надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в 

інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних)  

14. Віртуальна довідка 

Бібліотечна служба, яка надає довідки на разовий інформаційний 

запит віртуального користувача бібліотеки, що містять 

фактографічну і / або бібліографічну інформацію, а також посилання 

на Інтернет-ресурси, або може скласти перелік джерел інформації по 

конкретній темі. 

Новий інформаційний продукт бібліотеки. Інтерактивна послуга, за 

допомогою якої бібліотечні фахівці надають відповіді надає відповіді 

на разові запити віддалених (індивідуальних та колективних) корис-

тувачів, пов’язані з пошуком інформації з усіх галузей знань. 

15 Віртуальна виставка 

Віртуальні виставки - новий інформаційний продукт бібліотеки, 

представляється як консолідація традиційного книжкового і 

новітнього електронного способів презентації інформації. У 

електронних виставках представлена інформація різнобічного 

спрямування. Використовуються матеріали різних видів з фондів 

бібліотеки та інтернет ресурси.  

 

16 
Служба електронної 

доставки документів 

Інформаційна послуга, яка забезпечує пересилку електронних доку-

ментів або електронних копій текстових документів через телекому-

нікаційну мережу відповідно до замовлень користувачів бібліотеки. 

17 
Інституціональний 

репозитарій  

Інституційний репозитарій - електронний архів для тривалого збері-

гання, накопичення та забезпечення довготривалого та надійного від-

критого доступу до результатів наукових досліджень, що проводяться 

в установі. 

18 
Служба он-лайн 

замовлення літератури 

Служба он-лайн замовлення документів здійснює пошук 

інформаційних ресурсів, забезпечує оформлення заявки та 

бронювання матеріалів з фондів ОННБ згідно з правилами 

користування бібліотекою 
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В залежності від свого типу та призначення, бі-

бліотечні установи Дніпра, формують загальний бі-

бліотечно-інформаційний потенціал міста, а також, 

різноманітні види електронних інформаційних ре-

сурсів, продуктів та послуг, які вони пропонують на 

своїх сайтах віддаленим користувачам, представ-

лені в таблиці 2. [3] 

Таблиця 2 [згідно 3 ] 

Види електронних інформаційних ресурсів і послуг бібліотек м. Дніпра 

Види електронних інформаційних ре-

сурсів та послуг бібліотек м. Дніпра  

Бібліотеки м. Дніпра   
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Електронна бібліотека  +  —  —  —  —  +  —  —  

База даних  +  +  +  +  +  +  +  +  

Електронна колекція  +  +  +  —  —  +  —  —  

Електронний документ  +  +  +  +  +  +  +  —  

Електронна копія документа, елект-

ронний еквівалент документа  
+  +  —  —  —  +  +  —  

Імідж-каталог  +  +  —  —  —  +  —  —  

Електронний каталог  +  +  +  +  +  +  +  —  

Корпоративний каталог  +  +  +  +  +  +  —  —  

Web-сайт бібліотеки  +  +  +  +  +  +  +  —  

Web-сторінка бібліотеки  +  +  +  +  +  +  +  +  

База даних періодичних видань  +  +  +  +  +  +  +  —  

Електронна читальна зала  +  —  +  +  —  +  +  —  

Віртуальна довідка  +  +  +  +  +  +  —  —  

Віртуальна виставка  +  +  +  +  +  +  +  +  

Служба електронного доставляння до-

кументів  
+  +  —  —  —  +  —  —  

Репозитарії, електронні колекції нау-

кових бібліотек закладів вищої освіти, 

ліцензійні електронні інформаційні ре-

сурси, ресурси науково-технічних біб-

ліотек закладів вищої освіти м. Дніпра  

+  —  —  —  —  +  —  —  

 

Відомості, наведені в табл.4 та аналіз присут-

ності бібліотек міста в регіональному сегменті ме-

режі Інтернет, свідчать про те, що більшість уста-

нов має бібліотечні сайти, вебсторінки у соціальних 

мережах, електронні каталоги, імідж-каталоги, кар-

тотеки, пропонують послуги віртуальної довідки, 

служби електронного доставляння документів, еле-

ктронної читальної зали, віртуальні виставки. 

Потрібно відзначити, що можливості бібліотек 

різні, приміром повнотекстові колекції документів 

формують та надають он-лайн доступ тільки 

ДОУНБ (електронна бібліотека «Дніпропетров-

щина», електронна бібліотека «Колекції»); наукові 

бібліотеки вищих навчальних закладів освіти; еле-

ктронні колекції підручників і посібників та елект-

ронні депозитарії лише в бібліотеках ЗВО. Для при-

кладу варто назвати назвати репозиторій Дніпропе-

тровського університету залізничного транспорту – 

відкритий цифровий архів інтелектуальної творчо-

сті науковців ВНЗ eaDNUZT та інші ресурси науко-

вих бібліотек ВНЗ м. Дніпра. Всі бібліотеки крім 

шкільних, бібліотек технікумів та коледжів, пропо-

нують послугу віртуальної довідки, А послугу ЕДД 

– лише ДОУНБ, Дніпровська ЦСПБ та окремі біб-

ліотеки ЗВО [3]. 

В публічних бібліотеках міста нині немає вла-

сних електронних колекцій документів і можливо-

стей для їх створення і використання, проте розгля-

даємо такі перспективи, адже сьогодні більшість 

читачів віддає перевагу електронному читанню. 

Аналіз досвіду роботи бібліотек Дніпра, річ-

них звітів, статистики відвідувань сайтів, сторінок 

у соціальних мережах, звернень до різних видів еле-

ктронних ресурсів та сервісів, представлених на 

сайтах бібліотечних установ доводить, що сьогодні 

ці ресурси є вагомою складовою бібліотечно-інфо-

рмаційного потенціалу міста та задоволенні інфор-

маційних потреб віддалених користувачів. 

Отже, розвиток бібліотечних електронних ре-

сурсів — важливий та перспективний напрям діяль-

ності для більшості бібліотечних установ Дніпра і 

на цьому шляху існує чимало перешкод: неналежне 

фінансування, брак матеріально-технічної бази, пе-

рсоналу з відповідними знаннями та навичками, ві-

дсутність у законодавстві України чіткого визна-

чення прав книгозбірень щодо зберігання й надання 
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можливості користуватися електронними версіями 

друкованих видань з науковою, освітянською чи 

культурологічною метою тощо. Тому пропонуємо 

кілька варіантів розв'язання зазначених проблем:  

1) власні проекти бібліотек зі створення елект-

ронних ресурсів за фінансової підтримки держави 

або спонсорів; 

 2) формування повнотекстових корпоратив-

них електронних ресурсів бібліотеками міста й на-

дання до них доступу реальним і віддаленим кори-

стувачам;  

3) організація співпраці з іншими документно-

інформаційними структурами Дніпра з метою фор-

мування сумісних краєзнавчих та інших інформа-

ційних ресурсів регіону на основі проектного, інно-

ваційного, інформаційного менеджменту;  

4) формування організаційно-функціональної, 

технологічної єдності бібліотек на базі інформа-

ційно-комунікаційних технологій  

5) організація навчання відповідних фахівців 

на дистанційних курсах підвищення кваліфікації 

або у закладах вищої освіти відповідного профілю;  

6) матеріальне стимулювання працівників. 

Подальший розвиток електронних ресурсів у 

бібліотеках Дніпра сприятиме нарощенню бібліоте-

чно-інформаційного потенціалу міста, зміцненню 

позицій регіону в культурно-освітній, економічній, 

духовній, соціальній сферах через розширення й 

збагачення його інформаційного простору. 
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