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Аннотация 

Актуальность. Вопросы генетической структуры популяций всегда вызывали большой интерес у ве-

дущих селекционеров нашей страны и за рубежом. В то же время генетическая изменчивость современных 

популяций крупного рогатого скота связана с завозом животных различного происхождения из стран с 

развитым молочным скотоводством. Так, например, только в последнее десятилетие в Российскую Феде-

рацию ввезено более 100000 голов крупного рогатого скота из США, Канады, Германии, Нидерландов и 

других стран. 

Abstract 

Relevance. The issues of the genetic structure of populations have always aroused great interest among the 

leading breeders of our country and abroad. At the same time, the genetic variability of modern cattle populations 

is associated with the importation of animals of various origins from countries with developed dairy cattle breed-

ing. For example, in the last decade alone, more than 100,000 heads of cattle from the USA, Canada, Germany, 

the Netherlands and other countries have been imported into the Russian Federation. 

Ключевые слова: корреляция, молочная продуктивность, голтишская порода, массовая доля жира, 

массовая доля белка. 

Keywords: correlation, milk productivity, Holtish breed, mass fraction of fat, mass fraction of protein. 

 

Методика исследования. Стадо животных в 

«Русмолоко» представлено высокопродуктивным 

голштинским скотом. В результате наших исследо-

ваний поголовье было рассмотрено методами се-

лекционно-генетической оценки, для определения 

связи между хозяйственно-полезными признаками 

и воспроизводительной способностью у коров 

голштинской породы. 

Подопытные животные содержались по по-

точно-цеховой технологии в зданиях облегчённой 

конструкции без привязи на глубокой несменяемой 

подстилке. Рацион кормления составляли с учётом 

живой массы, уровня молочной продуктивности и 

месяца лактации. Основными кормами являлись се-

наж разнотравный, силос кукурузный, комбикорм, 

сего луговое. Приготовленная смесь в виде моно-

крма из кормораздатчика подавали на кормовой 

стол. Нами проанализирована молочная продуктив-

ность коров разных генераций, линий, а также про-

ведена оценка матерей быков для выявления пле-

менной ценности быков. 

По данным таблицы 1, анализ полученных дан-

ных показал, что у дочерей за первую лактацию, 

удой составил 7627 кг, что достоверно больше, чем 

у коров матерей и матери-матерей, на 1116 кг и 

1212 кг соответственно. По содержанию массовой 

доли жира у матерей 4,13 % показатели были выше, 

чем у дочерей 3,93% и у матери -матерей 3,96 %. 

Массовая доля белка дочерей и матерей находилась 

о на одинаковом уровне 3,17 %, что на 0,13% 

больше, чем у коров матери-матерей.  

Среди всех генераций наибольшая изменчи-

вость величины удоя была выявлена у коров ма-

тери-матерей наименьшая у дочерей, по всем пока-

зателям молочной продуктивности, что свидетель-

ствует о выровненности показателей молочной 

продуктивности и правильной селекционной ра-

боте.  

  

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973365
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Таблица 1 

Молочной продуктивности дочерей, матерей и матери-матерей 

Показатели 

Генерации 

Дочери(n= 273) Дочери(n= 273) Дочери(n= 273) 

x̅ ± Sx x̅ ± Sx x̅ ± Sx x̅ ± Sx x̅ ± Sx x̅ ± Sx 

Удой, кг  
7627 ± 67 

*** 
 14,6 

6511 ± 61 

* 
15,6 

6415 ± 73 

*** 
19 

Массовая доля жира, % 3,93 ± 0,01 4,67 4,13 ± 0,01 5,3 3,96 ± 0,01 6,0 

Количество молочного жира, кг 299 ± 2,54 14 364,2 ± 3,33 15,1 333,7 ± 3,79 18,8 

Массовая доля белка, % 3,17± 0,008 3,6 3,17 ± 0,008 4,6 3,04 ± 0,007 4,12 

Примечание: (***P>0,999, ** P>0,99, * P>0,95) 

 

Анализ таблицы 2 показал, что в стаде c уров-

нем продуктивности до 650x0 кг молока, массовая 

доля жира находилась в пределах 4,03%, что досто-

верно больше, чем у коров 2-й и 3-й группы, коэф-

фициент изменчивости был так же выше и составил 

5,1%. По массовой доле белка в 1-й группе, так же 

показатели были немного выше 3,2%, но при этом 

по показателям молочного жира и белка коровы 1-

й группы уступали коровам 2-й и 3-й группы, по 

жиру на 40-89 кг, по белку на 40-78 кг. В группе с 

удоем свыше 6500, массовая доля жира составили 

3,95%, массовая доля белка 3,19%, в группе свыше 

7500 тыс., показатели по жиру составили 3,88 %, а 

по белку 3,16. На основании данной таблицы 

можно сделать вывод, что чем выше группа по 

удою, тем ниже показатели по массовой доле жира 

и белка, однако молочный жир и молочный белок 

имеют обратную тенденцию.  

Таблица 2 

Оценка молочной продуктивности дочерей в группах по качеству удоя 

Удой 
Пока-

затель 

Удой за 305, 

кг - 1 л. 

Жир за 305, 

% - 1 л. 

Жир за 305, 

кг - 1 л. 

Белок за 305, 

% - 1 л. 

Белок за 305, 

кг - 1 л. 

до 6500 
x̅ ± Sx 5895 ± 66 4,03 ± 0,03 237,4 ± 2,58 3,2 ± 0,01 188,7 ± 1,91 

Cv, % 7,4 5,1 7,13 3,12 6,65 

6501-

7500 

x̅ ± Sx 7085 ±3 3,95 ± 0,01 280,4 ± 1,62 3,19 ± 0,01 226,4 ± 1,39 

Cv, % 3,93 4,1 5,19 4,11 5,5 

7501 и 

более 

x̅ ± Sx 8413±59 3,88 ± 0,01 326,7 ± 2,53 3,16 ±0,008 266 ± 2,1 

Cv, % 8,62 4,43 9,5 3,36 9,7 

Примечание: (P>0,999) 

 

Эффективность селекции по количественным 

признакам определяется величиной и направленно-

стью корреляционных связей между селекцион-

ными признаками  

В стадах всех групп с разным уровнем продук-

тивности связь между удоем и массовой долей жира 

в молоке является отрицательной. Между удоем и 

массовой долей белка, связь так же отрицательная, 

небольшая корреляционная связь наблюдается 

только у коров в группе более 7500 тыс. (r=0,13). 

Негативная корреляционная связь указывает на 

необходимость разработки селекционного индекса, 

включающего оба признака или переориентации 

основного селекционного признака, каким может 

служить выход молочного жира, это подтвержда-

ется положительной корреляцией между массовой 

долей жира и молочным жиром. 

Высокая положительна связь наблюдается 

между удоем и молочным жиром у коров всех 

групп, в первой группе r=0,75, во второй r=0,62, 

r=0,88.  

Связь между массовой долей жира и массовой 

долей белка во всех изучаемых группах оказалась 

положительной. 
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Рисунок 2. Корреляция между показателями молочной продуктивности у коров с разным уровнем удоя 

 

Анализ таблицы 3 показал, что у коровы линии 

Вис Бэк Айдиал 1013415 удой составил 7712 кг, что 

достоверно больше, чем у коров линии Рефлекшн 

Соверинг 198998 на 236 кг и линии Пабст Говернер 

8829933 на 365 кг соответственно. По массовой 

доле жира наименьший процент жира был у коров 

линии Пабст Говернер 8829933 3,88%, как и по мас-

совой доле белка 3,17 %. При сравнительной 

оценке коров дочерей и коров матерей по массовой 

доле белка, установлена, что у коров дочерей 

наблюдалось незначительно увеличение массовой 

доли во всех представленных линиях. По данным 

полученной продуктивности коров матерей, уста-

новлено, что у коров линии Пабст Говернер 

8829933 наблюдались показатели выше 6701 кг, 

чем у коров других линий, что на 332 кг больше, 

чем у коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 и на 

152 кг выше коров линии Вис Бэк Айдиал 1013415. 

По массовой доле жира, у коров всех линии 

наблюдались показатели в одинаковом диапазоне в 

среднем 4,10 %, однако количество молочного 

жира было выше у коров линии Пабст Говернер 

8829933 374,1 кг. Показатели жирности и белка мо-

гут изменяться под воздействием различных факто-

ров. Но одним из главных, несомненно, являются 

кормление и условия содержания животных. 

У коров линии Рефлекшн Соверинг 198998 

наблюдалось снижение показателей по количеству 

молочного жира 278, кг, что на 14-18 кг меньше, 

чем у коров других линий, при этом содержание 

массовой доли было выше 3,2 кг. Содержание белка 

в молоке зависит от периода лактации животного. 

Обычно при увеличении надоев в первой трети лак-

тационного периода заметно снижается и уровень 

белка, так как в это время энергия в дефиците. Так 

со временем надои начнут сокращаться сами собой, 

что повлечет и увеличение белка в молоке.  
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Таблица 3. 

Сравнительная оценка молочной продуктивности коров дочерей и матерей разных линий по пер-

вой лактации 

Показатели 

Линии коров дочерей 

Вис Бэк Айдиал 

1013415 

Рефлекшн Соверинг 

198998 

Пабст Говернер 

8829933 

Удой 
7712 ± 86 

* 

7476 ± 112 

** 

7347 ± 226 

* 

Массовая доля жира, % 3,92 ± 0,01 3,95 ± 0,02 3,88 ± 0,02 

Количество молочного 

жира, кг 
302,13 ± 3,27 294,75 ± 4,25 284,67 ± 8,41 

Массовая доля белка, % 3,18 ± 0,008 3,19 ± 0,01 3,20 ± 0,02 

Количество молочного 

белка, кг 
244,76 ± 2,79 237,95 ± 3,57 232,89 ± 7,02 

n  184 17 18 

Показатели  Линии коров матерей 

 
Вис Бэк Айдиал 

1013415 

Рефлекшн Соверинг 

198998 
Пабст Говернер 

Удой 
6549 ± 78 

* 

6369 ± 105 

** 

6701 ± 227 

* 

Массовая доля жира, % 4,12 ± 0,01 4,14 ± 0,02 4,11 ± 0,03 

Количество молочного жира, 

кг 
366,4 ± 4 356,1 ± 6,7 374,1 ± 13,3 

Массовая доля белка, % 3,10 ± 0,01 3,20 ± 0,01 3,12 ± 0,03 

Количество молочного белка, 

кг 
293,5 ± 3,73 278,6 ± 5,99 296,8 ±12,8 

n 184 17 18 

Примечание: (***P>0,999, ** P>0,99, * P>0,95) 
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Имеющиеся сведения о влиянии уровня удоя 

коров на содержание белка и жира в молоке свиде-

тельствует о различном характере связи между ос-

новными биологическими признаками. 

Имеющиеся сведения о влиянии уровня удоя 

коров на содержание белка и жира в молоке свиде-

тельствует о различном характере связи между ос-

новными биологическими признаками. 

Хозяйственно-полезные признаки коров опре-

деляют не только принадлежностью к той или иной 

линии, а конкретно по племенным быкам (рис.3). 

Для того чтобы объективно определить силу влия-

ния стада и быков на удой, анализ провели по ос-

новным быкам у которых были высокие показа-

тели. Наивысшие средние показатели по удою 

наблюдались у дочерей быка Мавру, 11513 кг, 

наименьшие были у быка Лего-М 10937 кг. По по-

казателям молочного жира и белка у дочерей быка 

Мавру так же имеются хорошие показатели, массо-

вая доля белка 3,26%, массовая доля жира 3,95%, 

молочный белок 375 кг, молочный жир 454 кг. По 

показателям корреляции между хозяйственно-по-

лезными признаками установлено, что положитель-

ная связь по всем показателям наблюдается у быка 

Мавру, высокая положительная связь наблюдается 

по массовой доле жира и массовой доле белка 

r=0,55, связь между массовой долей белка и удоя 

низкая r=0,02. Увеличение содержания белка в мо-

локе требует от селекционеров особого отбора вы-

сокопродуктивных коров.  

На основании проведённого исследования 

установлено, что в стаде c уровнем продуктивности 

до 6500 кг молока, массовая доля жира находилась 

в пределах 4,03%, что достоверно больше, чем у ко-

ров 2-й и 3-й группы, коэффициент изменчивости 

был так же выше и составил 5,1%. Корреляция 

между удоем и массовой долей белка у дочерей 

быка Рон была слабоположительной r=0,25. Более 

высокие показатели по корреляции у дочерей быка 

Нор Раулио между массовой долей жира и массо-

вой долей белка r=0,45. Отрицательная корреляция 

наблюдалась между удоем и массовой долей жира 

у дочерей быка Нор Раулио r=-0,06, и у дочерей 

быка Эльсинор r=-0,05. 

Рекомендуем более широкое использование в 

селекционном процессе генетических корреляций, 

как более информативных, с целью направленного 

улучшения продуктивных и репродуктивных при-

знаков у молочного скота голштинской породы. 
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Аннотация 

Целью данной работы является разработка новейших реагентов для отверждения остатка, которые 

позволят повысить эффективность и понизить затраты на обезвреживание отходов нефти. Утилизация и 

обезвреживание шламов нефти, загрязненных нефтью грунтов, буровых шламов и буровых сточных вод в 

настоящее время является актуальной проблемой, т. к. объемы отходов растут с каждым годом, в то время 

как темпы мероприятий, направленных на охрану природы несопоставимо малы. В связи с ростом мас-

штаба выработки и скопления отходов нефти, появляется необходимость быстрого производства техноло-

гии, обезвреживающей с дальнейшим использованием получающегося продукта, а также установок с 

огромной мощностью, производительность которых будет составлять миллионы тонн в год с их промыш-

ленным осваиванием. Однозначно есть необходимость в повышении качества переработки, отдаляясь от 

неэффективных способов преобразования одних отходов в иные. Результатом деятельности человека в 

технологии должна быть максимум безопасной для окружающей среды. 

Abstract 

The purpose of this work is to develop new reagents for curing the residue, which will increase the efficiency 

and reduce the cost of neutralizing oil waste. Utilization and disposal of oil sludge, oil-contaminated soils, drill 

cuttings and drilling wastewater is currently an urgent problem, because the volume of waste is growing every 

year, while the pace of measures aimed at protecting nature is incomparably small. In connection with the growth 

in the scale of production and accumulation of oil waste, there is a need for the rapid production of technology 

that neutralizes the resulting product with further use, as well as installations with huge capacity, the productivity 

of which will be millions of tons per year with their industrial development. There is definitely a need to improve 

the quality of recycling, moving away from inefficient ways of converting one waste into another. The result of 

human activity in technology should be as safe as possible for the environment. 

Ключевые слова: нефтяные отходы, утилизация, методы переработки, реагентное капсулирование. 

Keywords: oil waste, recycling, processing methods, reagent, encapsulation. 

 

Отходы нефти относят к нестандартным видам 

отходов. При небольшом количестве они не воздей-

ствуют на окружающую среду в заметной форме, а 

при большом скоплении могут привести к экологи-

ческим катастрофам. Множество методов перера-

ботки шламов нефти сводятся к сокращению объе-

мов отходов. При реализации подобных техноло-

гий начинается объединение органических и 

неорганических компонентов продукта, которые 

повышают степень токсичности. Переработка 

нефтяных шламов, в основном, направлена на вы-

теснение продуктов нефти, при этом загрязненные 

воды, твердая масса, которые насыщены химиче-

скими реагентами, различными углеводородами, 

можно сказать не утилизируются, в свою очередь 

продолжают представлять большую опасность для 

экосистемы. 

В настоящее время находят применение ряд 

методов обезвреживания этих отходов, одним из 

которых является отверждение. Все чаще можно 

встретить предложения касательно данного метода 

утилизации нефтеотходов. Проблемой является то, 

что эти предложения не доводятся до реализации в 

связи с многочисленными трудностями социаль-

ного, финансового и технического характера.  

Создать технологию и оборудование является 

задачей не из легких, чем разработка, исследования 

и предложение технологии по переработке отходов 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973369
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нефти. Основной сложностью является наблюдаю-

щаяся нестабильность химических, механических, 

физических свойств, что не позволяет эффективное 

применение для переработки всех видов отходов 

нефти известные технологии и оборудования. 

К основным требованиям технологии для пе-

реработки нефтяных отходов относят немалую про-

изводительность и надежность, устойчивость, авто-

матизация, и главное экологичность.  

Учитывая все вышесказанное, необходим по-

иск новейших оборудований и технологий, перера-

батывающих опасные отходы, содержащие нефть в 

своем составе. Процесс переработки отходов, со-

держащих нефть, включает ряд мероприятий: от-

мыв части нефти, очистка сточных вод, капсулиро-

вание кека (сухой остаток), проведение очистки от-

ходящих газов. Отмыв нефтесодержащих отходов 

[1], сжигание примесей, проведение очистки за-

грязненных вод и очищение отходящих газов [2] – 

нашедшие решения вопросы. Особенно важным и 

необходимым является процесс утилизации сухого 

кека.  

Выявлено и изучено воздействие высоко каль-

циевой золы уноса ТЭЦ в роли добавки (модифици-

рующей) к оксиду кальция, также доказано увели-

чение стойкости формирующихся гранул по исте-

чению времени. Доказана стойкость получаемого 

продукта к влиянию различных факторов природ-

ного и техногенного характера при экспозиции на 

протяжении трех лет. В том числе, доказана высо-

коэффективность использования получаемых мате-

риалов как стройматериалы и рекультиванты. 

Предметом исследования являются нефтет-

ходы, продукты капсулирования и реагенты. В ис-

следовании был использован шлам (буровой) из 

котлована - отстойника НПЗ Баку. Учитывая выше-

указанную теорию переработки нефтеотходов ме-

тодом реагентного капсулирования, реагенты кап-

сулирования должны подходить по следующим 

критериям:  

- должны отвечать требованиям для обеспече-

ния требуемого эффекта обеззараживания отходов; 

- структура реагентов должна содержать в себе 

легкодоступные, а также недорогие материалы, из-

даваемые нашей индустрией; 

- согласно уровню угрозы, реагенты должны 

относится к безвредным, либо в мерунебезопасным 

элементам (3или4 группа опасности) [3];  

- поручительский период сохранения реаген-

тов обязан являться никак не меньше 1 года, утрата 

их деятельности никак не должна быть выше 5-8%. 

Главным компонентом реагентов с целью 

обезвреживания загрязняющих использованных 

материалов считается порошковидное соединение 

кальция (оксид), который был взят у Fuad Kimya 

Servis, OOO, Сумгайыт (Азербайджан)ГОСТ 8877-

76 чистый. 

Негашеная воздушная известь получается об-

жигом карбонатовых пород во вращающихся либо 

туннелевидных печках при сопровождении темпе-

ратуры воздуха 1060-1150℃ с дальнейшим автома-

тическим диспергированием [4-5]. 

Известь делят на 3 вида, в зависимости от со-

держания оксида кальция (табл. 1). 

Исследования азербайджанского изготовления 

вяжущих материалов выявило, что в Азербайджане 

пеклеванная негашеная известь первого сорта в об-

ширных индустриальных размахах не получа-

ется.Данное сопряжено со неимениемузкопотреби-

тельского спроса на этот тип продукта, невысоким 

качеством материала, также несовершенством тех-

нологического процесса изготовления. 

Таблица 1. 

Техническая характеристика воздушной негашённой кальциевой извести 

Наименование показателя 
Норма, % масс. 

1 сорт 2 сорт 3 сорт 

Активный СaО, не менее 90 80 70 

Активный Мg0 не более 5 5 5 

С02, не более 3 5 7 

Не погасившиеся зерна, не более 7 11 14 

 

Важнейшим свойством извести является ее 

пластичность. Пластичность сопряжена с ее значи-

тельной влагоудерживающей возможностью. Тон-

кие дисперсныечастицы CaCO3, сохраняя в соб-

ственной плоскости существенное число жидкости, 

формируют особую маску для семян в бетониро-

ванной консистенции либо в растворной, понижая 

трение средь них, из-за чего растворы извести ста-

новятся удобообраватываемые.  

Влагоудерживающая возможность извести яв-

ляется высокой и зависит от вида извести и дис-

персных свойств. Высокое влагоудержание есть у 

гашеной извести (порошок), пониженное – негаше-

ная. Раствор из пеклеванной негашеной извести 

схватываются посредством пятнадцати-шестна-

дцати минут уже после затвердения. Темп их схва-

тывания находится в зависимости от быстроты гид-

ратации CaO, также от обстоятельств твердения: 

нежели высок темп гидратации, тем стремительнее 

совершается схватывание. Согласно нашим иссле-

дованиям минимальной быстротой схватывания 

обуславливается негашеная известь первого сорта. 

Учитывая плюсы и недочеты способов обра-

ботки нефтяных шламов, отличительных черт со-

става, также качеств остатков, возможно отметить 

главные технологические процессы утилизации 

нефтяных отходов разной природы. Нефтеотходы, 

скопившиеся в ходе зачистки резервуаров, обычно 

разделяются на продукты нефти, примеси механи-

ческого происхождения, воду. Почерпнутые с шла-

мов нефтяные продукты применяют согласно непо-

средственному предназначению. С целью фазового 

распределения жидкостно-вязких нефтяных шла-

мов применяют механический и химический спо-

собы. Для наиболее глубокого очищения нефтяных 

продуктов используют комплексную технологию 
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[6]. Невзирая на огромное многообразие промыш-

ленных способов автоматического распределения, 

методика трудна и с экономической точки зрения 

не отвечает требованиям, так как расходы на вос-

становление нефтяных продуктов несравнимы с 

ожидаемым результатом применения жидких горю-

чих.  

С целью увеличения качественных показате-

лей обеззараживаемого продукта, повышения его 

характеристик, в том числе для понижения затрат 

на переработку нефтеотходов нами предлагается 

вовлекать в процесс золу уноса теплоэлектростан-

ции. Ее использование можно объяснить из-за зна-

чительного содержания в ней оксидов Si, Al, кото-

рые содействуют гранулированию, увеличивают 

надежность капсул, морозостойкость и влагоустой-

чивость. 

Для выявления физко-химических показателей 

негашеной извести применялись нижеуказанные 

методики: 

Методика выявления свободного CaO в золе. 

Для анализа применяется потенциометрическая 

установка.  

Если проба влажная подсушивается, материал 

измельчается в мельнице из металла, сокращается 

до 10-14 г квартованием. Отквартованную долю 

трут в механической, или ручным способом в ага-

товой ступке до тех пор, пока не будут растираться 

между пальцами крупинки. 

Аналитическая проба должна быть макси-

мально быстро подготовлена и хранить ее нужно с 

притертой пробкой в склянке. Отбираются из ана-

литической пробы навески в стаканы для взвешива-

ния с целью выявления содержанияCaO и установ-

ления влажности на протяжении 1-го и того же дня.  

В титровальный сосуд наливается NaOH, 

включается мешалка, которая должна хорошо ме-

шать на протяжении всего анализа. В полученный 

раствор опускаются электроды и измеряется ph,не 

останавливая работу мешалки. Далее в раствор вы-

сыпается навеска. Герметичной пробкой закрыва-

ется сосуд и перемешивание продолжается еще де-

сять минут. Затем еще раз опустив электроды в рас-

твор замеряется pH раствора. Далее идет процесс 

титрования соляной кислотой с помощью наконеч-

ника бюретки, который опускается сквозь 3-е от-

верстие пробки. Процесс титрования считается за-

вершенным, если по истечении одной минуты вели-

чина pHсуспензии поменяется не больше чем на 

0,1.  

При проведении химического анализа строи-

тельной извести необходимо использовать реак-

тивы чистые по химическому составу, а также чи-

стые для анализа дистиллированную воду и филь-

тры на беззольной основе. Навеска массой 

примерно один г помещается колбу коническую, 

наливается вода 160 мл дистиллированной воды, 

вставляются стеклянные бусы (3-5) или же стеклян-

ные палочки, закрывается воронкой из стекла и 

нагревается до кипения. Далее полученный раствор 

охлаждается до 30°С, промываются стены колбы 

горячей дистиллированной водой, затем вливают 2-

3 капельки однопроцентного раствора из спирта 

фенолфталеина и титруется при постоянном встря-

хивании 1 н раствором HCl до достижения обесцве-

чивания раствора. Титрование необходимо делать 

не спеша, выливая кислоту по каплям. 

С целью установления подходящей заполняе-

мости смесителя было сделано ряд исследований с 

отличающимся содержанием отхода и неменяю-

щимся числом реагента. Отход и реагент загру-

жался в смеситель, который герметизировался, да-

лее начинался процесс гомогенизации смеси. На 

протяжении всего процесса гомогенизации наблю-

дали за температурой и временем гомогенизации. 

Из данных, полученных по истечении определен-

ного времени, выявлялась max температура и 

время,при которой смесь согревалась до min темпе-

ратуры. Длительность активной фазы обуславлива-

лась согласно количеству поглощенного CO2, кото-

рый определяется индикаторными трубками.  

Основным компонентом, выбранным для 

нейтрализации, является негашеная известь, кото-

рая при химических реакциях дает твёрдое веще-

ство . Обезвреживание отходов нефти отверждаю-

щим методом описывается следующими химиче-

скими реакциями:  

 

C𝑎𝑂 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝑄     (1) 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝑂.    (2) 

 

Следует отметить, что указанные реакции 

необходимо уточнить, так как для применения в 

практике технологии основным считается присут-

ствие, либо недостаток водяной фазы в первичном 

материале. С целью обработки сухих нефтеотходов 

до реакции гидратации (рис.1, А) следует обеспе-

чить их абсолютную гомогенизацию с используе-

мой негашеной известью методом незатейливого 

перемешивания, дальнейшее внесение воды приво-

дит к экзотермической реакции, и из отхода, перво-

начально влажного, получается не легкораствори-

мый CaCO3,H2O превращается в пар. В итоге после 

протекания реакции получают не мокрый порошок. 

Оксид кальция до смешивания с нефтяным от-

ходом необходимо подвергнуть обработке гидро-

фобизатором (до обработки влажного отхода), в 

связи с тем, что негашеная известь, из-за гидро-

фильных свойств, в первую очередь пойдет в реак-

цию с водой, что в свою очередь помешает гомо-

генному диспергированию органического эле-

мента. Получающийся гидрофобизатор начинает 

поглощать гидрофобную фазу, после чего вступает 

в реакцию с H2O, в следствие чего образуется твер-

дый мелкий материал в виде порошка в форме гра-

нул (рис.1, Б). 
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а) сухой отход  

 

б) влажный отход 
 

 
Рис.1 Схема метода отверждения 

 

Таблица 2.  

Фазовый состав нефтеотходов 

 
 

Во время проведения исследований, было 

установлено, что на качественные характеристики 

гомогенизации, время начала активного гашения 

извести, а также период оказывает влияние запол-

няемость смесителя. 

Для определения последующего метода пере-

рабатывания нефтяных отходов были выявлены их 

фазовые составы, показанные в нижеуказанных 

таблицах (табл 2, 3), кроме этого, состав фракций 

(рис.3,4) и углеводородный состав (табл.4), и состав 

элементный сухой части (остатка) образующийся 

от осадков СВ (табл.5) 
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Таблица 3. 

Фазовый состав ОСВ 

 
 

 
Рис.2 Фракционный состав углеводородной части 

 

Используя другие отходы, проведены соответствующие эксперименты, изобразившие значительную 

результативность способа реагентного капсулирования. Т.о., в основе проделанных экспериментов лежат 

подходящие соотношения реагента, продемонстрированные в табл.6:  

Таблица 6. 

Подходящие соотношения реагента 

Загрязненный материал 
Зола уноса ТЭЦ в 

реагенте, % 

Добавка оксида 

кальция, 

% от масс. 

материала 

Добавка 

H2O, % от 

масс. 

матери-

ала 

БШ  16 11 10 

Загрязненный нефтеотходами грунт 21 16 33 

НЗШ 16 16 - 

Осадки, образующиеся при биологической и 

механической очистках 
11 21 - 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана универсальная методика для пе-

реработки нефтеотходов, включающая себя отмы-

вание нефтяных продуктов из шлама с дальнейшим 

отверждением остатка. 

2. Представлено, что использование золы 

уноса теплоэлектростанции для изготовления 

стройматериалов из шлама приводит к увеличению 

прочности, гидрофобных свойств, морозостойко-

сти капсул обеззараженного продукта. 

3. Экспериментальным путем установлено, что 

оптимальное значение добавляемой золы тепло-

электростанции не превышает 36% масс. 
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Аннотация 

Методами физико-химического анализа, в том числе дифференциально термического (ДТА), высоко-

температурного дифференциально-термического (ВДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного 

(МСА) анализов и измерением микротвердости изучен разрез Er2Te3-Sb2Te3 тройной системы Er-Sb-Te . 

По данным физико-химического анализа построена диаграмма состояния квазибинарного политермиче-

ского разреза: Er2Te3-Sb2Te3. 

При соотношении компонентов 1:1 в системе образуется тройное соединение состава ErSbTe3 по пе-

ритектической реакции при температуре 1285К. 

Обнаружена область твердых растворов на основе Sb2Te3, граница которых составляет приблизи-

тельно 3 мол.% Sb2Te3 при температуре, 300К. 

Установлено, что ErSbTe3 кристаллизуется в ромбической сингонии с параметрами элементарных 

ячеек, а = 11,51; с = 12,68, a = 5,01Å 

Abstract 

The Er2Te3-Sb2Te3 section of the Er-Sb-Te ternary system was studied by methods of physicochemical anal-

ysis, including differential thermal analysis (DTA), high-temperature differential thermal analysis (HTTA), X-ray 

phase analysis (XRD), microstructural analysis (MSA) and microhardness measurement. For the first time, a state 

diagram of a quasi-binary polythermal section is presented: Er2Te3-Sb2Te3. 

At a ratio of components of 1:1, a ternary compound of composition ErSbTe3 is formed in the system by a 

peritectic reaction at a temperature of 1285K. 

A region of solid solutions based on Sb2Te3 was found, the boundary of which is approximately 3 mol.% 

Sb2Te3 at a temperature of 300K. 

It has been established that ErSbTe3 crystallizes in a rhombic syngony with unit cell parameters, a = 11.51; c 

= 12.68, a = 5.01Å. 

Ключевые слова: система, фаза, кристаллизация, сплав, температура, разрез. 

Keywords: system, phase, crystallization, alloy, temperature, section. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973375
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Введение 

Современные научно-технический прогресс, 

включая, освоение космического пространства 

неразрывно связан с развитием полупроводниковой 

техники 1-3. Однако, растущая потребность полу-

проводниковой техники в материалах пока полно-

стью не удовлетворяется в связи с отсутствием ма-

териалов, обладающих разным сочетанием оптиче-

ских, магнитных и электрофизических свойств. Эти 

требования к материалам перед химиками-техноло-

гами открывают простор новых задач, синтез новых 

веществ с заданными свойствами. 

Исследование систем Ln2X3-Sb2X3- Bi2X3 (Ln-

РЗЭ; X-S, Se, Te) представляет интерес в связи с 

применением редкоземельных элементов при ком-

мутации термоэлементов на основе Bv
2X3 (B-Sb, Bi; 

X-S, Se, Te) [4-6 ]. 

Халькогениды сурьмы и лантана относятся к 

различным классам полупроводников, в которых 

электронная структура компонентов сильно разли-

чается. Получение на их основе новых материалов 

является актуальной задачей и требует фундамен-

тальных поисков в указанной области. 

 [7-9]. Поэтому исследование фазообразования 

тройных систем Ln- Bv –X (где Ln- Er; Bv-Sb, Bi; X-

Se, Te) имеет научное и практичное значение. 

Методика эксперимента. 

Исходными материалами для синтеза сплавов 

служили Er металлический; Эрм-О; Sb марки ‘’B-

4’’; Te марки TA-2. 

Сплавы получали непосредственным сплавле-

нием компонентов в вакуумированных кварцевых 

ампулах при 900-1300К, в зависимости от состава, 

с последующим медленным охлаждением в выклю-

ченной печи. Для получения равновесного состоя-

ния сплавы подвергались гомогенизирующему от-

жигу в вакуумированных кварцевых ампулах при 

температурах на 50-100К ниже температуры соли-

дуса в течение двух недель.  

Исследование проводили комплексными мето-

дами физико-химического анализа по методике 

ДТА на пирометре НТР-73 и Термоскан-2. РФА 

проводили снятием рентгенограммы порошков на 

дифрактометре фирмы “Bruker D8 ADVANCE” при 

Сu Kα- излучении. 

Для исследования МСА (микроскоп марки 

МИМ -7) шлифы сплавов травили разбавленной 

азотной кислотой (1:1), микротвердость сплавов си-

стемы измеряли на микротвердомере ПМТ-3 при 

нагрузках 10 и 20 г. Погрешность измерения со-

ставляла 2.2-4.3%.  

Ликвидус высокотемпературной части диа-

грамм выполняли на ВДТА-8 в инертной атмосфере 

с использованием W-W/Re термопар. Скорость 

нагрева 40 град./мин. 

При исследовании микроструктуры сплавов 

использовали травитель состава 10 мол% конц. 

H2SO4 + 45г K2Cr2O7 + 90 мол% H2O. Время травле-

ния 26с. 

Результаты и их обсуждения.  

На основании результатов полученных выше-

указанными методами построена фазовая диа-

грамма системы Sb2Te3-Er2Te3 (рис.1). 
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Рис.1 Фазовая диаграмма разреза Er2Te3- Sb2Te3 
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Из рисунка видно, что разрез Sb2Te3-Er2Te3- 

квазибинарный и относится к простому эвтектиче-

скому типу.  

При соотношении компонентов 1:1 в системе 

образуется тройное соединение состава ErSbTe3 по 

перитектической реакции при температуре 1285К. 

Ж + Er2Te3 ↔ ErSbTe3 

Для установления границ твердых растворов 

синтезировали дополнительные сплавы через 1 

мол% Er2Te3 и отжигали при соответствующей тем-

пературе в течение 300 ч. Границы растворимости 

согласно данным МСА, соответствуют содержа-

нию Er2Te3 от 5 мол% при 300К до 8 мол% при 

800К. 

Синтез и выделение ErSbTe3 в индивидуаль-

ном виде из элементов или лигатур представляет 

определенную трудность. Поэтому он получен кос-

венным методом, путем сплавления эквимолеку-

лярных количеств Bi2Te3 с Er2Сl315,17. 
Соединение ErSbTe3 образует эвтектику с α-

твердым раствором на основе Sb2Te3. Эвтектика от-

вечает составу 80 мол% Sb2Te3 при температуре 

800К. 

Обнаружена область твердых растворов на ос-

нове Sb2Te3, граница которых составляет приблизи-

тельно 3 мол.% Sb2Te3 при температуре, 300К. 

Установлено, что ErSbTe3 кристаллизуется в 

ромбической сингонии с параметрами элементар-

ных ячеек, а = 11,51; с = 12,68, a = 5,01Å. 

При измерения микротвердости сплавов полу-

чено три ряда значений: на светлой фазе 940-1150 

МПа, соответствующее -твердым растворам на 

основе Sb2Te3, на серой фазе -2280 МПа, соответ-

ствующее новой фазе ErSbTe3, и на темной фазе -

2380 МПа соответствующее соединению Er2Te3. 

Микротвердость соединения ErSbTe3 состав-

ляет 2450МРа. 

Сравнивая результаты исследования разреза 

Er2Te3- Sb2Te3 c известными данными по изучению 

систем Sb2Te3- Ln2Te3 (где Ln = Ce, Sm, Y, Gd, Pr) 

9-14. Можно заключить, что характер взаимодей-

ствия в указанных разрезах однотипны, что по всей 

вероятности связано с родственностью электрон-

ного строения лантаноидов. Разрезам присущи ква-

зибинарность с образованием нового перитектиче-

ского соединения типа LnSbTe3 и узкая область рас-

творимости на основе Sb2Te3. 

Выводы 

По данным физико-химического анализа по-

строена диаграмма состояния квазибинарного по-

литермического разреза: Er2Te3-Sb2Te3. 

Выявлено, что при соотношении компонентов 

1:1 в системе образуется тройное соединение со-

става ErSbTe3 по перитектической реакции при тем-

пературе 1285К. 

Обнаружена область твердых растворов на ос-

нове Sb2Te3, граница которых составляет приблизи-

тельно 3 мол.% Sb2Te3 при температуре, 300К. 

Установлено, что ErSbTe3 кристаллизуется в 

ромбической сингонии с параметрами элементар-

ных ячеек, а = 11,51; с = 12,68, a = 5,01Å 
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Abstract 

An integrated representation of the concepts of circularity and sustainability and raising awareness on sus-

tainability along with circularity is one of the most important economic challenges in modern business. 

The article proves that the unity of the concepts of sustainable development and circular economy empirically 

implies creation of benefits from the economic, as well as social and environmental protection point of view, but 

there are also contradictions between them. Improving the financial aspects of companies and maximizing profits 

does not mean the simultaneous achievement of social and environmental goals. The latter is its co-result in long 

run, and if social and environmental benefits are achieved by improving the financial performance of companies, 

then they become mutually beneficial conditions. In the maximization of profit and efficient use of resources, an 

important role is given to the technologies used in the circular economy, which hypothetically can ensure a low 

cost of production with fewer and recycled resources, have less impact on the environment and can increase the 

well-being of population. 

The paper shows that with introduction of circular economy, conflicts with sustainability goals forms, mainly 

in social and especially ecological fields, then it should be managed by the relevant labor or environmental legis-

lation, thus, in case of Georgia, small and medium enterprises suffer. Today, with succeeding development, more 

and more tasks are required to the manufacturers regarding the social and environmental sustainability. Competi-

tion for consumers puts transparency of information of resources and technology on the agenda, which manufac-

turers use, especially in the supply of agricultural products as well as production of food products, where a signif-

icant effect can be achieved with strict regulations. 

Implementation of circular and sustainable development concepts requires political will, strong legislative 

intervention and a state strategy to rise social awareness. The formation of the circular economy fulfills the function 

of an intermediary to achieve the environmental safety goals along with the economic goals. Today, if the concept 

of sustainable development is essentially based on the regulatory role of the state, the rise of awareness and the 

activity of civil society, are also the result of the implementation of circular economy concept. If the sustainable 

development is essentially a political issue, where the importance of regulatory interventions of the state is great, 

its implementation depends on the social responsibility of companies, which can only be reflected in their long-

term strategy. Circular economy is a bridge that ensures both economic profit and sustainable development. The 

regulations that stimulate the circular economy simultaneously serve the goals of sustainable development. There-

fore, the emphasis on the circular economy becomes the way to achieve sustainability. 

Keywords: Sustainable development, circular economy, state regulations, companies social responsibility. 

 

Introduction 

The challenge for every country is to implement 

the concepts of sustainable and circular economies. 

They create new opportunities in almost every sector 

and are focused on the manufacturing of resources that 

will reduce environmental impact, cost of production 

and -emissions. 

Recently, the problem of circularity along with the 

problem of sustainable development have received a lot 

of attention, and it is a subject of discussion among both 

researchers and politicians. Regarding these issues, dis-

cussion is going toward their importance and mutual in-

teraction. Without circular economy, it is impossible to 

achieve the sustainability of economy, which, accord-

ing to the widespread concept, involves economic, so-

cial and environmental actions ("people, earth and 

profit"). In the circular economy, waste is recycled, 

which significantly reduces the intensity of environ-

mental impact, and is one of the effective tools to 

achieve sustainable development of the environment. 

And the orientation towards sustainable development 

puts new requirements on the circular economy, where, 

together with technological changes, the concept and 

principles of sustainable development must be intro-

duced, such as sustainable management and sustainable 

marketing, compliance with safety standards, conduct-

ing “green jobs” and various social measures for im-

proving the social environment and etc. 

In the maximization of profits and efficient use of 

resources, an important role is given to the technologies 

used in the circular economy, which can ensure the low 

cost of products made with less and recycled resources, 

and thus, have less impact on the environment. Based 

on the application of the circular economy concept, it is 

possible to ensure environmental protection, reduce en-

vironmental destruction, increase jobs, create more sus-

tainable businesses, and achieve economic, ecological 

and social well-being. 

It brings environmental benefits by replacing re-

sources with more energy efficient ones. It uses re-

sources (metals, minerals, energy sources, water, tim-

ber, soil, clean air and biodiversity) in limited quantities 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973381


The scientific heritage No 94 (2022) 19 

and minimizes environmental impact. It also generates 

environmental benefits and ensures reduction of emis-

sions and environmental pollution. 

The circular economy creates social opportunities 

and jobs by using business models that are based on the 

requirements of social responsibility. 

Nevertheless, circular development, from a nar-

row point of view, is related to the recycling of waste 

and is the mechanism of increasing the efficiency of op-

erations of resources. It’s true that sustainable develop-

ment is practically related largely to environmental 

measures, although integration of economic, social and 

environmental aspects of sustainable and circular econ-

omies creates conceptual basis for effective solution of 

the development goals. 

Methodology 

The study of the problems of the unity of circular 

and sustainable economics is based on the qualitative 

and comparative analysis of the essential sides of these 

concepts. The article is based on the theoretical abstrac-

tion and logical analysis of the current situation of the 

problem. Research has problem-oriented character and 

includes heterogeneous and empirical approaches. The 

empirical basis of the research is the identification of 

the difficulties of their implementation in Georgia and 

the European Union, which determines the vectors of 

implementation of these concepts. Models and their 

comparative analysis make it hypothetically possible to 

talk about their compatibility. Theoretical integration 

of concepts has retroductive character, that benefits to 

advance conceptual theoretical framework of develop-

ment economics. 

Perception of concepts and its contradictions 

It is not indisputable that circularity contributes to 

a more sustainable world, but not all initiatives for sus-

tainability promote circularity. Circularity focuses on 

renewing and restoring resources, while sustainability 

is more broadly related to people, the planet and the 

economy (11). 

The circular economy is also a means of achieving 

the Sustainable Development Goals (SDGs). In partic-

ular, there is a link with SDG 6 (clean water), SDG 7 

(affordable and clean energy), SDG 8 (jobs and eco-

nomic growth), SDG 12 (responsible consumption and 

production) and SDG 15 (life on the land). Aspects of 

the circular economy, such as the recycling of house-

hold waste, e-waste, and wastewater, represent a 

“toolbox” for meeting the SDGs (8). 

The terms circular and sustainable economy are 

often used together and imagined - somewhat inter-

changeably, which, according to some authors, "unfor-

tunately confuses and diminishes the importance and 

value of actions related to either of them.-- is unfortu-

nately confusing and dilutes the importance and value 

of the actions related to either one“ (11).  

There is also an opinion that sustainability is an 

"umbrella" for the circular economy, with the emphasis 

that "Sustainable development is development that 

meets the needs of the present without compromising 

the ability of future generations to meet their own 

needs". Any activity or process that strives to meet this 

vision has a place under this umbrella. Circularity and 

the circular economy define a clear place "under the 

umbrella" about how to manage the transition (11).  

One of the important problems that the circular 

economy faces when implementing the principles of 

sustainable economy is the belief of companies about 

the economic and social benefits. The connection be-

tween the circular and sustainable economy is defined 

by the fact that the implementation of the circular econ-

omy is presented as a condition of sustainability. In 

general, companies implementing circular concepts en-

sure sustainable development, although the opposite 

action is also allowed. There are many circular econ-

omy strategies where circularity can reduce harmful en-

vironmental impacts, but as the literature shows, circu-

larity does not always ensure sustainable impacts (1). 

Hypothetically, there are contradictions and the possi-

bility of incompatibility between these two concepts. 

Although the circular economy lowers the price of 

raw materials, introduction of sustainable management 

increases the cost of its operation. The sustainable man-

agement principles in business activities requires addi-

tional expenditures for staff training, for continuous 

monitoring of partner companies in the supply chain, 

for preparation and distribution of sustainability re-

ports, as well as for raising public awareness. Accord-

ingly, its usefulness, which is finally reveals in the com-

pany's image and reputation, is manifested only in the 

long term in return for the loss of low-budget custom-

ers, increase in costs and decrease in profits. Its expla-

nation by neoclassical approaches, demand-supply the-

ory, is not fully possible. 

Companies that operate in the circular economy 

also plan organizational sustainability strategies, alt-

hough the requirements of sustainable development can 

be abstract, not flexible and real (9). As an example, 

according to the research carried out under the auspices 

of the United Nations in Georgia, small and medium-

sized entrepreneurs in all surveyed municipalities de-

clare environmental measures as a priority, but imagine 

it abstractly and conceive resources as limitless enough 

and plenty. For the practical implementation of tasks to 

reduce resources, use alternative energy sources, etc., 

they do not have any strategic plans (10). 

Sustainability goals are not specific in nature, so 

they are not clearly defined in the concept of circularity 

(3). In general, empirical studies are not widely devel-

oped, and the study of the relationship between the con-

cepts of circularity and sustainability is in an embryonic 

state. There are also no complete statistics on circular-

ity and sustainability indicators. So far, no country has 

a database of circulation indicators in the national ac-

counting system. Some assessments of various scenar-

ios are made by the experts provisionally. 

As for sustainability indicators, the questions of 

who should define sustainability, what should be sus-

tainable, for what purpose, for whom and when, may be 

different in each specific case (2). The global sustaina-

bility goals of the United Nations are the starting point 

for determining the sustainability indicators for coun-

tries (6). 

Perception that sustainability is broader concept 

than circularity is widespread. If we consider that the 

latter is part of it, then circularity measures should be 
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evaluated according to the same sustainability indica-

tors.  

Circularity is a condition for realizing sustainabil-

ity also. Practically today, their relationship can be read 

from a social point of view, as the formation of a circu-

lar economy contributes to the creation of new jobs. 

The formation of new jobs in the circular economy is 

relatively predictable, which was especially demon-

strated by the example of the EU countries. According 

to different resource recycling scenarios, EU countries 

have determined that the transition to a circular econ-

omy can increase outcomes in differentl sectors by 3 to 

7 percent. Based on the increase in energy efficiency 

and the use of renewable energy, as well as the im-

provement of organization in manufacturing through 

efficient use of production resources, an additional 

75,000 jobs will be created in Finland, 100,000 in Swe-

den, 200,000 in the Netherlands, 400,000 in Spain, and 

approximately 500,000 jobs in France (6). 

According to another study, improving the EU’s 

resource productivity by 2% could help creating two 

million additional jobs in 2030. It is also estimated that 

improvements of 2-2.5% in resource productivity could 

also have a small but positive net impact on EU GDP; 

however, any further improvements in resource 

productivity would entail net costs to GDP since abate-

ment options become more expensive (6, 20-21). 

Practically, in the narrow sense, the concept of cir-

cular economy is essentially related to the topic of re-

cycling of waste. Many countries' policies are focused 

on recycling, re-using and preparing for re-use of 

wastes, which requires introducing of innovative tech-

nical and technological changes. Countries that have re-

cently started to implement circularity are focused on 

the recycling of waste of specific products, and more 

developed countries, along with it, on reducing of emis-

sions. In addition, the laws of the countries are aimed 

at reducing of emissions, not consumption, and busi-

ness models and economic systems are basically linear. 

However, as experts confirm, awareness on circularity 

is still very low among both consumers and producers 

and the mentality of manufacturers is focused mainly 

on sales (5).  

From the analysis of experience of various coun-

tries and scientific literature, it follows that the transi-

tion to a circular economy in general has a positive im-

pact on macroeconomic outcomes. Its starting point is 

the application of principles of circularity in production 

of most important products for the economy, in indus-

try sectors, and in some cases in cities and municipali-

ties, while the implementation of principles of sustain-

ability is determined mainly by the targeting indicators 

that refer to the countries macroeconomic develop-

ment. Individual companies are focused on demonstrat-

ing sustainability and social responsibility through pro-

gress made in reducing the use of resources, improving 

energy efficiency and decreasing usage of some health-

damaging components in operations. 

There is a discussion in the scientific literature 

about the extent to which circularity and sustainability 

can be related to each other and which can become the 

main "umbrella" in the integration of these concepts (7, 

733). 

The unity of the concepts of sustainable develop-

ment and circular economy empirically implies crea-

tion of benefits from the economic, social and environ-

mental protection point of view, but contradictions be-

tween them arise when improving the financial aspects 

of companies and maximizing profits do not support the 

simultaneous achievement of social and environmental 

goals. The latter should be the consequent result of 

technological improvement of companies’ operations, 

and if social and environmental benefits are achieved 

by the improving of companies' financial and techno-

logical achievements, then they become mutually sup-

portive conditions. 

In bringing the concepts of circularity and sustain-

ability closer together, it is important to present them in 

an integrated way through indicators and to determine 

the compatibility of indicators of sustainability with 

circularity. Accordingly, the question arises whether 

sustainability should be prioritized in accordance with 

the principles of the circular economy. For example, the 

extended producers responsibilities (EPR), which in the 

European Union and associated countries (including 

Georgia) is recognized and regulated by the legislation, 

the collection, processing, recovery and recycling of 

waste production with defined quantitative and qualita-

tive indicators, include environmental measures as 

well, which make the producer responsible for the con-

sumption of their products after consumption (4, 23).  

Should sustainability indicators be determined for 

companies for the production of special types of prod-

ucts at the state level, or should it be established 

through the mechanism of market competition? Today, 

extended requirements are placed on the manufactur-

ers. Competition for consumers puts transparency of in-

formation of resources and technology on the agenda, 

which manufacturers use, especially in the supply of 

agricultural products as well as production of food 

products, where significant effect can be achieved with 

strict regulations. 

In the circular economy, sustainability as a conse-

quent result, does not require special regulations, and if 

the implementation of the circular model conflicts with 

sustainability, mainly in social and especially in eco-

logical (construction, mining, etc.) aspects, then it 

should be managed by the relevant labor or environ-

mental legislation, thus, sometimes especially small 

and medium enterprises suffer. For example, in Geor-

gia technical standards by the national legislation on 

production of cheese, dairy products and other foods, 

and also protection measures for keeping and caring of 

animals in farms, make complications to small and me-

dium size farmers. Its implementation is impossible due 

to lack of technical and financial resources, well-edu-

cated HR and competences of farmers.  

At present in the policy agenda of Georgia is to 

develop related legislation, to reduce consumption, and 

to stimulate the use of not only end-of-life products, but 

also secondary raw materials, to improve of related 

technologies, and the growth of competences. Chang-

ing consumer buying styles and manufacturing meth-

ods are very important. All this measurements with the 

emphasis on the environmental problems comprise the 

development of total value chain and is to be supported 
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by the interventions of business, civil society and gov-

ernmental actions. The forming integrated indicators at 

the national, as well as at the companies and regional 

levels, is the cornerstone of the implementation of cir-

cularity and sustainability concepts. 

Conclusions 

Integrated implementation of the concepts of cir-

cular and sustainable development requires political 

will, strong legislative intervention and a strategy to in-

fluence people's awareness. The formation of the circu-

lar economy fulfills the function of an intermediary to 

achieve the environmental safety goals along with the 

economic goals. If the concept of sustainable develop-

ment is essentially based on the regulatory role of the 

state, the awareness and the activity of civil society, its 

achievement is also the result of the implementation of 

the concept of circular economy. If the management of 

sustainable development is essentially a political issue, 

where the importance of regulatory interventions of the 

state is great, its implementation depends on the social 

responsibility of companies, which can only be re-

flected in their long-term strategy. Circular economy is 

a bridge that ensures both economic profit and sustain-

able development. The regulations that stimulate the 

circular economy simultaneously serve the goals of 

sustainable development. Therefore, the emphasis on 

the circular economy becomes the way to achieve sus-

tainability. 
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Аннотация 

В представленной статье авторами проанализированы вопросы, связанные с обеспечением продоволь-

ственной безопасности в Республике Узбекистан. Рассмотрены проблемы продовольственной безопасно-

сти с учётом международных требований, а также роль таможенных органов в её обеспечении. Изучено 

современное состояние реализации импортозамещения в Республике Узбекистан. Проанализированы ре-

зультаты показателей внешнеторгового оборота Республики Узбекистан в разрезе продовольственных то-

варов. На примере фармацевтической отрасли промышленности, изучен аспект важности реализации им-

портозамещения в Республике Узбекистан. 

Abstract 

In the presented article, the authors analyzed the issues related to ensuring food security in the Republic of 

Uzbekistan. The problems of food security are considered taking into account international requirements, as well 

as the role of customs authorities in ensuring it. The current state of import substitution implementation in the 

Republic of Uzbekistan has been studied. The results of the indicators of the foreign trade turnover of the Republic 

of Uzbekistan in the context of food products are analyzed. On the example of the pharmaceutical industry, the 

aspect of the importance of the implementation of import substitution in the Republic of Uzbekistan is studied. 

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, импортозамещение, фитосанитарный контроль, 

ветеринарный контроль, таможенный контроль, таможенно- тарифное регулирование. 

Keywords: Food security, import substitution, phytosanitary control, veterinary control, customs control, 

customs tariff regulation. 

 

Одним из аспектов глобализации мировой эко-

номики является формирование межгосударствен-

ной стратегии торговли широким ассортиментом 

товаров, в процессе реализации которой на между-

народной арене сталкиваются интересы разных 

стран. При этом, особое внимание международного 

сообщества уделяется вопросам обеспечения про-

довольственной безопасности, являющейся одной 

из ключевых составляющих национальной безопас-

ности государства, участвующей в сохранности су-

веренитета, демографической ситуации страны и 

жизнеобеспечения, а также важным условием для 

поддержания здоровья, долголетия, физической ак-

тивности и высокого уровня жизни населения. Осо-

бую роль в обеспечении продовольственной без-
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опасности играют таможенные органы. Таможен-

ные органы Республики Узбекистан наделены пол-

номочиями по защите экономических интересов 

государства и выполнению одной из главных функ-

ций: осуществление и совершенствование тамо-

женного контроля. При осуществлении контроля со 

стороны таможенных органов проводятся следую-

щие мероприятия: 

• проверка законности перемещения через 

границу товаров;  

• проверка соблюдения условий пользова-

ния, распоряжения товарами, находящимися на та-

моженной территории под таможенным контролем; 

• реализация основных задач фискальной 

функции, возложенной на таможенные органы; 

• обеспечение в соответствии с международ-

ными договорами соблюдения запретов и ограниче-

ний ввоза/вывоза продовольственных товаров.  

Эффективность таможенного контроля сле-

дует рассматривать как базовый фактор обеспече-

ния безопасности как таковой, и продовольствен-

ной в частности. Таможенные органы производят 

контроль безопасности пищевой продукции, при-

бывающей на потребительский рынок Республики 

Узбекистан от зарубежных производителей. Основ-

ной задачей для таможенных органов считается 

предупреждение импорта низкокачественной либо 

опасной для здоровья и жизни граждан продукции, 

кроме того, продукции, которая наносит вред раз-

витию собственной экономики. [1, 2] 

Документальный контроль в момент таможен-

ного декларирования ввезенной пищевой продук-

ции является одним из первостепенных направле-

ний работы таможенных органов. Абсолютно все 

товарные партии пищевой продукции проходят 

проверку таможенными органами на соответствие 

их документам, которые удостоверяют их ветери-

нарную, санитарно-эпидемиологическую и фитоса-

нитарную безопасность и, помимо прочего, на со-

ответствие их требованиям качества и безопасно-

сти, изложенные в технических регламентах или 

национальных стандартах. Для обеспечения продо-

вольственной безопасности таможенные органы, 

используют тарифные и нетарифные меры. Исполь-

зование таможенно-тарифных средств позволяет 

ограничить поступление иностранных продоволь-

ственных товаров на внутренний рынок косвенным 

путем.  

Учитывая данный факт, решение вопросов 

продовольственной безопасности страны, защиты 

внутреннего рынка от некачественной ввозимой 

пищевой продукции, является одним из приоритет-

ных направлений в деятельности таможенных орга-

нов, принимающих комплексные меры по обеспе-

чению защиты интересов личности, общества и гос-

ударств, а также оптимизации процессов 

социально-экономического развития. [3]  

Важно отметить, что согласно определению, 

которое было дано в 1996 году на саммите ООН по 

сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО), 

 
1 FAO 1996. Rome Declaration of World Food Security and 

World Food Summit Plant of Action. http:/www.fao.org 

«продовольственная безопасность обеспечена то-

гда, когда люди в любое время имеют физический 

и экономический доступ к безопасному и питатель-

ному продовольствию, достаточному, чтобы удо-

влетворять свои физиологические потребности и 

предпочтения, необходимые для активной и здоро-

вой жизни».1 

По данному вопросу существует несколько то-

чек зрения в отношении основного положения про-

довольственной безопасности, среди которых 

можно выделить следующие, а именно: 

во-первых, для обеспечения продовольствен-

ной безопасности той или иной страны, должны 

быть гарантированы устойчивые и достаточные 

уровни производства продовольствия, полностью 

обеспечивающие запросы страны; 

во-вторых, продовольственная безопасность 

может быть достигнута только тогда, когда гаран-

тированы физические и экономические условия до-

ступа к продовольствию; 

в- третьих, с целью достижения продоволь-

ственной безопасности, продукция растительного и 

животного происхождения должна быть стабильно 

и в достаточном количестве поставляться на внут-

ренний рынок республики, с соблюдением всех тре-

бований фитосанитарных, ветеринарных и сани-

тарно-эпидемиологических норма и требований в 

местах пропуска через таможенную границу Узбе-

кистана; 

в –четвёртых, особое значение в обеспечении 

продовольственной безопасности имеет правиль-

ное проведение экспертных исследований товаров 

растительного и животного происхождения при их 

таможенном оформлении с использованием фи-

зико-химических методов анализа соблюдением 

всех норм и правил, в том числе, действующих 

международных стандартов. 

Как видим, представленная концепция предпо-

лагает не только производство достаточного коли-

чества высококачественного продовольствия, но 

также поддержание адекватных и бесперебойных 

поставок товаров на мировые рынки. Перспективу 

для решения данной проблемы открывает создание 

соответствующих систем и механизмов, гарантиру-

ющих достаточный объём производства и поставок 

продовольствия, адекватно реагирующих на риски, 

возникающие в результате перебоев в этой сфере. 

Не следует забывать, что в решении вопросов про-

довольственной безопасности особое значение 

имеет тесное взаимодействие всех стран. 

Для более полной характеристики рассматри-

ваемого вопроса, нами был проведён анализ науч-

ной литературы, который показал, что в современ-

ных условиях глобализации продовольственная 

безопасность человека, семьи, региона и отдельной 

страны оказывается тесно связанной с продоволь-

ственной безопасностью мирового сообщества, по-

скольку затрагивает базовые потребности: в пита-

нии, национальной и личной безопасности. Недо-

статок продуктов питания ведет к социальным 
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проблемам, обострению взаимоотношений, кон-

фликтам, войнам, гуманитарным катастрофам, обу-

славливая тем самым тенденции голода населе-

ния.[4-5]  

Нельзя не заметить, что решению проблем го-

лода и недоедания народов мира и связанным с 

этим различным аспектам (качеству и ценам продо-

вольственных товаров, развитию Агропромышлен-

ного комплекса), кроме национальных правитель-

ств и ООН, большое внимание уделяют междуна-

родные организации, такие как АТЭС (Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество), 

ВОЗ, ФАО, ЕАЭС, СНГ и ряд других. В 1998 г. чле-

нами АТЭС был поставлен вопрос о создании в 

рамках организации Продовольственной системы, 

основная цель которой была направлена на укреп-

ление сотрудничества в сфере продовольственной 

безопасности на основе единства по всей цепи, 

начиная от аграрного производства, пищевой про-

мышленности и заканчивая потреблением населе-

нием продуктов питания. Для этого на ежегодных 

встречах члены АТЭС поднимают вопросы реали-

зации соответствующих дорожных карт, использо-

вания новых технологий и инноваций, развития 

производства и сельских сообществ, изменения 

климата, инвестиций в продовольственную инфра-

структуру. В исследуемой проблематике деятель-

ности данной организации, центральными стано-

вятся вопросы, связанные с обеспечением устойчи-

вого роста и развития экономик, укрепления 

социально-экономической и политической ста-

бильности в странах АТЭС. [6-8] 

Не менее важной и заслуживающей внимания, 

с точки зрения регулирования и решение проблем 

продовольственной безопасности при реализации 

торгово-экономических отношений, является меж-

дународная организация БРИКС (Brazil, Russia, In-

dia, China, South Africa),основанная в 2006 году в 

рамках Петербургского экономического форума. 

Следует отметить, что в этих странах проживает 

наибольшее число людей, испытывающих про-

блемы с питанием. В связи с этим, на первом же 

саммите в Екатеринбурге в 2009 г. было принято 

Совместное заявление стран БРИК по глобальной 

продовольственной безопасности. Ежегодные сам-

миты министры сельского хозяйства стран-членов 

БРИКС проходят в формате обсуждения проблем 

развития сельского хозяйства и внедрения иннова-

ций; обеспечения доступности продуктов питания 

для наиболее незащищенных групп населения, сни-

жения негативных процессов изменения климата, 

создания системы обмена сельскохозяйственной 

информацией и др.  

 Важной организацией, регулирующей торго-

вые взаимоотношения между странами, является 

ВТО (Всемирная торговая организация), нормами 

и правилами которой регулируется около 97 % ми-

ровой торговли товарами и услугами. Одним из ос-

новополагающих документов ВТО, определяющим 

взаимоотношения между странами-участниками, 

является Соглашение по сельскому хозяйству, в ко-

тором установлены основные требования, регули-

рующие торговлю сельскохозяйственными това-

рами, их качество, правила по таможенным тари-

фам и государственной поддержке производства и 

торговли продукцией Агропромышленного ком-

плекса. Деятельность международных организаций 

финансируют страны, ратифицировавшие межго-

сударственные соглашения и иные документы объ-

единений и принимающие участие в международ-

ном сотрудничестве по обеспечению продоволь-

ственной безопасности. [9-11, 14]  

Вышесказанное свидетельствует о том, что в 

целях достижения продовольственной безопасно-

сти государственная политика должна осуществ-

ляться по следующим основным направлениям: 

• это осуществление мер, связанных с усо-

вершенствованием совокупных условий функцио-

нирования сельского хозяйства, развитие аграрных 

технологий и повышение конкурентоспособности 

отечественных продовольственных товаров; 

• меры по совершенствованию системы 

обеспечения безопасности и контроля качества 

продуктов питания. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Рассматривая экономическую конъюктуру 

торгово-экономического развития Республики Уз-

бекистан, следует отметить, что вопрос реализации 

программы импортозамещения в нашей стране 

стоял на повестке дня уже давно, т.к. доля импорта 

была, и в настоящее время, остаётся достаточно вы-

сокой. Фактором, стимулирующим ускорение ре-

шения этой задачи и определяющим её приоритет-

ность, стали созданные в нашей республике благо-

приятные условия для развития отечественных 

отраслей экономики и нацеленные на стратегиче-

ские сектора отраслей промышленности, такие как, 

текстильная, автомобилестроение, химическая, 

фармацевтическая, по переработке хлопка и ряд 

других. В связи с тем, что в нашей стране государ-

ство инициировало импортозамещение, то оно и 

выступает основным активным и крупным закуп-

щиком. Импортозамещение в Республике Узбеки-

стан в государственных закупках регулируется гос-

ударственным правом, которое закреплено в Законе 

Республики Узбекистан №ЗРУ-684 от 22 апреля 

2021 года «О государственных закупках». Согласно 

данного правового документа государственные за-

купки осуществляются в ходе реализации проектов, 

предусмотренных Инвестиционной программой 

Республики Узбекистан и другими государствен-

ными программами, решениями Президента Рес-

публики Узбекистан или Кабинета Министров Рес-

публики Узбекистан. При осуществлении государ-

ственных закупок учитываются приоритеты 

социально-экономической политики, включая со-

здание высокотехнологичных и инновационных 

производств, сохранение благоприятной экологи-

ческой обстановки. В случае необходимости, для 

реализации мероприятий, направленных на под-

держку отечественных производителей и выпуск 

экспортоориентированной продукции, согласно 

данного документа, у Республики Узбекистан есть 
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возможность в любой момент наложить ограниче-

ния на импорт любых услуг и продукции. 

Импортозамещение в Республике Узбекистан 

предусматривает решение определенных задач, в 

частности:  

• придание национальной экономике устой-

чивых конкурентоспособных преимуществ; 

• повышение качества национальной эконо-

мики в вопросе производства товаров для мирового 

рынка по международным стандартам;  

• защита и развитие национальных произво-

дителей; 

• работа по ограничению деятельности госу-

дарств-экспортеров на внутреннем рынке; 

• беспрепятственное получение запчастей, 

материалов, сырья импортного производства. 

Однако, на фоне наличия положительных сто-

рон, необходимо помнить, что при импортозамеще-

нии государство или вытесняет, или замещает ино-

странные товары на национальном рынке, что непо-

средственно связано с вопросами обеспечения 

национальной и экономической безопасности госу-

дарства. В данной области можно выделить два 

приоритеных направления, в частности:  

1. Ситуации, когда в отношении национальных 

отраслей экономики вводятся импортные протек-

ционистские барьеры для снижения конкуренции с 

иностранными поставщиками и создания благопри-

ятной среды для развития импортозамещения в Рес-

публике Узбекистан;  

2. Ситуации, когда к отраслям национального 

производства, которые выпускают товары им-

портозамещения в Республике Узбекистан и конку-

рируют с иностранными аналогами, применяют 

косвенные и прямые субсидии, чтобы увеличить 

уровень конкурентоспособности национальной 

продукции и добиться сокращения импорта.  

Как показывает практика, в товарной струк-

туре отечественного импорта, должны присутство-

вать различные элементы развития. Товарам, выпу-

щенным с использованием этих параметров, необ-

ходимо обеспечить соответствующие условия 

существования и продвижения на внутренний ры-

нок. Важную роль, в данном контексте, играют ин-

струменты поддержки проектов импортозамеще-

ния, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Инструменты поддержки проектов импортозамещения в Республике Узбекистан 

 

В подтверждении сказанному, следует отме-

тить тот факт, что со стороны государства уделя-

ется особое внимание развитию фармацевтиче-

ского рынка Республики Узбекистан. Речь идет о 

поддержке местных производителей и гарантиях 

закупки в рамках государственных закупок. Плани-

руется организация закупки 120 наименований ле-

карственных средств, необходимых для жителей 

республики. Кроме того, уменьшилось количество 

ведомств, регулирующих льготы для фармацевти-

ческих компаний. Ранее их было пять, теперь будет 

три. Кроме того, Агентству по развитию фармацев-

тической отрасли поручено компенсировать рас-

ходы предприятий на получение сертификатов 

GMP. Получат льготы и предприятия, которые за-

нимаются переработкой растений, необходимых 

для производства лекарственных препаратов. 

Их освободят от уплаты таможенных пошлин 

до 1 января 2025 года, а также будут компенсиро-

ваны транспортные расходы и представлены неко-

торые виды субсидий 

В настоящее время, в целях эффективного ис-

пользования сырьевой базы лекарственных расте-

ний, широкого применения лекарственных расте-

ний в профилактике и лечении болезней, организа-

ции глубокой переработки путем поддержки 

субъектов предпринимательства, занимающихся 

сооружением культурных плантаций лекарствен-

ных растений, а также создания цепочки добавлен-

ной стоимости, для расширения выращивания экс-

портоориентированных лекарственных растений 

предоставлены следующие льготы: 

• на срок до 1 января 2025 года налоговые 

ставки земельного налога, налога на прибыль и 

налога на имущество, взимаемые с субъектов пред-

принимательства, доходы которых от выращивания 

лекарственных растений по итогам текущего отчет-

ного (налогового) периода составляют не менее 

80% общего дохода, уменьшаются на 50%. При 

этом средства, освобождаемые от налогов, должны 

быть направлены на расширение плантаций лекар-

ственных растений; 
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• не производимые в Узбекистане техноло-

гическое и лабораторное оборудование, их ком-

плектующие и запасные части, сэндвич-панели и 

вентиляционные системы, а также сырье, матери-

алы и упаковочные материалы, используемые для 

производства биологически активных добавок, вво-

зимые для собственных нужд производителями 

биологически активных добавок, эссенций и экс-

трактов из лекарственного растительного сырья, по 

перечням, формируемым в установленном порядке, 

освобождаются от таможенной пошлины на срок до 

1 января 2025 года; 

• при ввозе технологического и лаборатор-

ного оборудования, его комплектующих и запас-

ных частей, сэндвич-панелей и вентиляционных си-

стем, инструментов и приборов, сырья, материалов, 

химических препаратов и средств защиты, исполь-

зуемых для выращивания и переработки лекар-

ственных растений, предоставляется возможность 

отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость 

на срок 180 дней; 

• часть до 50% расходов по перевозке авто-

мобильным, железнодорожным и воздушным 

транспортом, затраченных на экспорт субъектами 

предпринимательства, занимающимися экспортом 

лекарственного растительного сырья и изготовлен-

ных из него биологически активных добавок, эссен-

ций и экстрактов, покрывается Агентством продви-

жения экспорта. [12-13] 

Таким образом, среди наиболее эффективных 

и мощных инструментов для стимулирования про-

изводственного, любого политического и экономи-

ческого процесса можно выделить государствен-

ный заказ. В данный момент именно этим инстру-

ментом пользуются прогрессивные государства в 

мире, в том числе и Республика Узбекистан. 

Имеющаяся на сегодняшний день междуна-

родная практика, замещение импорта предусматри-

вает замену иностранных товаров продукцией оте-

чественного производства, отвечающего требова-

ниям качества и безопасности. Для реализации 

данного направления, государство применяет сле-

дующие методы: 

• введение пошлин (таможенно-тарифное 

регулирование); 

• применение квотирования и лицензирова-

ния; 

• использование субсидирования произ-

водств внутри республики; 

• прямой запрет на ввоз импортных товаров. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО 

ОБОРОТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ 

I. Анализ экспорта продовольственных то-

варов из Республики Узбекистан: Изучение дина-

мики экспорта продовольственных товаров за по-

следние пять лет показало, что на смену бурному 

росту в 2018-2019 гг. с ежегодным приростом в 36-

38% и увеличением показателей почти в 2 раза в 

2019г. (1 427,9 млн.$) относительно 2017г. (759,1 

млн.$), пришла относительная стабильность в 2020-

2021 гг. с показателями на уровне 1 360 – 1 370 

млн.$ (рис.2). 

 
Рис.2. Динамика экспорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан 

 

Экспортные направления по продовольствен-

ным товарам Узбекистана являются высококонцен-

трированными, на долю топ-5 приходится 80%, а на 

долю топ-10 экспортных стран приходится почти 

92% от общего объема экспорта продовольствия 

(рис.3). 

При этом товары экспортируются, в основном, 

в Афганистан (320,2 млн.$ или 23,4% от общего 

экспорта продовольствия), Россию (318,7 млн.$ или 

23,3%) и Казахстан (218,7 млн.$ или 16,0%). Замы-

кают список топ-5 со значительным отставанием 

такие страны, как Кыргызстан (124,4 млн.$ или 

9,1%) и Китай (112,7 млн.$ или 8,2%). 
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Рис.3. Показатели экспорта продовольственных товаров в разрезе стран 

 

Структура экспорта продовольствия в 2021 г. 

существенно не изменилась по сравнению с 2020 г. 

(рис.4). На долю сельскохозяйственной продукции 

приходится почти 67% от общего объема экспорта 

продовольствия, в том числе фрукты и орехи(в ос-

новномвиноград, свежий или сушеный, черешня, аб-

рикосы, вишня, персики (включая нектарины), 

сливы)составляют 510,9 млн.$ или 37,3%, овощи, 

корне- и клубнеплоды (в основном фасоль, маш, 

томаты, лук)- 403,5 млн.$ или 29,5%.Существен-

ную долю в структуре экспорта продовольствия со-

ставляет также продукция мукомольно-крупяной 

промышленности (в основном мука пшеничная) – 

281,2 млн или 20,5%.: 

 
Рис.4. Структура экспорта продовольственных товаров 

 

II. Анализ импорта продовольственных то-

варов из Республики Узбекистан: Изучение дина-

мики импорта продовольственных товаров за по-

следние пять лет показало, что рост данного пока-

зателя продолжается и в 2021 году достиг 1 566,8 

млн.$, увеличившись в 3 раза относительно 2017 г. 

(517,3млн.$) (рис. 5). 
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Рис.5. Динамика импорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан 

 

Импортные направления по продовольствен-

ным товарам в Узбекистан, также, как и в экспорте, 

являются высококонцентрированными, на долю 

топ-5 приходится 78%, а на долю топ-10 экспорт-

ных стран приходится более86% от общего объема 

экспорта продовольствия (рис.6). 

При этом почти половина импорта продоволь-

ствия приходится на долю России (743,2 млн.$ или 

47,4% от общего импорта продовольствия). Далее 

следуют такие страны, как Казахстан (270,1 млн.$ 

или 17,2%) и Белоруссия (104,9 млн.$ или 6,7%). За-

мыкают список топ-5 со значительным отставанием 

такие страны, как Украина (58,8 млн.$ или 3,8%) и 

Турция (44,7 млн.$ или 2,9%). 

 
Рис.6. География импорта продовольственных товаров 

 

В Узбекистан импортируется достаточно ши-

рокая номенклатура продовольственных товаров 

(рис.7). Выделяются такие товары, жиры и масла 

животного или растительного происхождения (в 

основном подсолнечное масло, маргарины) - 

499,9млн.$ или 31,9% от общего импорта продо-

вольствия; мясо и пищевые мясные субпродукты -

 181,4 млн.$ или 11,6%; прочие пищевые 

продукты (в основном биологически активные до-

бавки, экстракты и концентраты кофе, соусы, вку-

совые приправы)- 131,6млн.$ или 8,4%. 
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Рис.7. Структура импорта продовольственных товаров 

 

Представленный анализ статистических пока-

зателей свидетельствует о том, что импорт товаров 

в Республику Узбекистан, поступает в основном из 

России и других стран ЕАЭС. В связи с быстроме-

няющейся экономической ситуацией на мировом 

торговом рынке, считаемы целесообразным изуче-

ние вопросов, связанных с диверсификацией им-

порта продовольственных товаров в республику. В 

настоящее время, в экспорте продовольственных 

товаров из Республики Узбекистан, отмечается 

преобладание необработанных овощей и фруктов. 

В целях повышения экспортного потенциала рес-

публики, необходимо наладить в республике пере-

работку сырьевой базы, увеличив тем самым пока-

затели добавленной стоимости в структуре экспорт 

продовольственных товаров. 

На основании вышеизложенного, со всей оче-

видностью можно отметить, что решение приори-

тетных задач обеспечения продовольственной без-

опасности, постепенное вытеснение импорта про-

довольствия и замещение его товарами 

национального производства, является глобальной 

целью системы государственного регулирования 

продовольственных рынков, позволяющей ориен-

тировать реальный сектор экономики на рост объе-

мов производства и создание дополнительных ра-

бочих мест, обеспечивающей конкурентоспособ-

ность отечественной продукции и создающей 

продовольственный базис воспроизводства челове-

ческого капитала. 
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Abstract 

The information regarding the study of the Jewish presence in Transylvania is relatively substantial, the main 

characteristic in the analysis of this minority is that there can be found the first reports about it, which consist in a 

series of documents about the 11th century Kingdom of Hungary and its problems. On the other hand, the studies 

and historical documents are written more thoroughly allowing a more precise analysis than their equivalents in 

the other areas of Romania. 

In this article we are trying through real contributions, for the first time, to outline a history of the Jewish 

presence in the city of Fagaras (between the end of the 17th century and the beginning of the 2000s), the heart of a 

geographical area filled with history – Fagaras County –, located in the South-Southeast of Transylvania. 

Keywords: Jews, Fagaras, history, demography, confession, school, economy. 

 

History 

Over the centuries, among the ethnic groups who 

found on the Romanian territory a favorable environ-

ment for their affirmation and development, were also 

the Jews, which represented one of the relatively nu-

merous nationalities in this country, and the province of 

Transylvania knew their presence as early as from the 

oldest times. 

For Transylvania, the documents, which deal with 

a series of problems of the Kingdom of Hungary, are 

mentioning for the first time the presence of the Jews in 

the 11th and 12th centuries, such as the Decree of Ladis-

laus I, from 1092, among whose provisions there was 

also the one of banning mixed marriages between Jews 

and Christians, as well as other punitive regulations 

against the existent stable Jewish communities at that 

time in the Kingdom, whose members most likely came 

from Western Europe. The reports had become more 

frequent in the following century, among them standing 

out the one through which the Hungarian king Bela IV 

(1235-1270) employed Jews in public positions and 

construction work. 

Located in the South-Southeast of Transylvania, 

the market and then the city of Fagaras knew their sta-

ble presence relatively late, at the end of the 18th cen-

tury, but the first contacts with them date two and a half 

centuries earlier, around the middle of the 16th century. 

Thus, from a letter dated 9th of May 1551 and sent from 

Fagaras by the wife of the former voivode of Transyl-

vania, Ștefan Mailat (killed by the Turks in the famous 

prison Yedikule in Istanbul), to his brother, the Baron 

Tamás Nádasdy, we learn that, along with a priest, 

Abraham the Jew was his intermediary at the Ottoman 

Porte [1, 32]. 

According to other documents, the next contact of 

the Jews with Fagaras took place towards the end of the 

17th century, when their delegates presented themselves 

in the Fortress of Fagaras – princely estate –, in front of 

Prince Mihály Apafi I, requesting a settlement approval 

for few Jewish families in the city. Their request was 

not accepted, but they were told that they could settle 

in the village of Porumbacu de Sus, near the glass fac-

tory from there, founded a few decades earlier by an-

other prince, Bethlen Gábor. In 1697, two Sephardi 

Jews (arriving from Spain), Abraham B. Avigdor and 

Abraham B. Naftalin, leased the factory from 

Porumbacu de Sus for the manufacture of glass prod-

ucts, being followed by other Jews who settled there. 

Three years later, in November 1700, the glass factory 

was leased to other Jews – brothers Nicolae and Solo-

mon Lengyel [2, 59]. 

Almost a century later, in the conscription from 

1785, over 8.000 Jews were registered in Transylvania. 

The first Jews settled in Fagaras before this year [3, 

284] – apparently through two refugee families from 

Polish Galicia, after which others also came –, the men-

tioned conscription presenting a number of nine Jews 

in Fagaras [2, 23], probably reaching a significant num-

ber later, since they had their synagogue since the first 

decades of the 19th century. Moreover, the Jewish com-

munity in Fagaras was founded in 1820, and in 1827 it 

established the society „Chevra Kadisa (The Sacred So-

ciety - AN)” [3, 284]. 

It seems that dissatisfaction with the Jewish com-

munity appeared quite soon, because in 1838 the inhab-

itants of the city violently attacked their homes, after 

the expiration of a three-day ultimatum by which the 

Jews had been summoned to leave Fagaras. Two years 

later, in 1840, the Court of Vienna ordered the arrest of 

the instigators from Fagaras and the granting of com-

pensation to the members of the community for the 

damages suffered during the unfortunate events. 

After about a decade, in October 1847, the first 

press article with an anti-Semitic tone appeared: „The 

multitude of Jews nested in most of the villages of the 

Făgăraș district as brandy producers (spirits manufac-

turer – our note), is afraid that (...) will not earn one 

hundred percent of the brandy boiling (…). 

Our poor Romanians, faithful to the evangelical 

commandment to love all people without distinction, 

pitying them, buy all the brandy from the Jews, no mat-

ter how expensive, so that they do not become poor. 

Who knows, maybe today or tomorrow those Israelites, 

getting rich, will build some Romanian churches from 

their own ruins, namely the United one (Greek-Catholic 
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– our note) in Venetia de Jos, covered in straw, the non-

United one (Orthodox – our note) from Ucea, also with 

straw, the United one also in straw, the United church 

from Porumbac also covered in straw, the non-United 

one, covered with tiles, but made of wood and almost 

completely destroyed (...). Oh, Lord!” [4, 335]. 

A year later, on July 5, 1848, the government com-

missioner from Fagaras submitted a report to the gov-

ernment showing that protection was requested by the 

Jewish communities against the anti-Semites in the city 

[5]. 

In March 1852, the Ministry of Justice of the 

Habsburg Empire, which ruled Transylvania, issued an 

instruction to standardize the oath-taking procedure by 

Transylvanian Jews in both civil and military matters. 

It followed the one applied beginning with August 1846 

in the other lands of the Austrian Crown, based on the 

codes of laws applicable to Jews starting on June 1st, 

1811. Among the most important provisions, we are go-

ing to list a few: 

- If a Jew was summoned by the judge for oath 

taking, according to the circumstances, a rabbi should 

also be brought as a witness, if possible; 

- First, the judge had to explain to the Jew, clearly 

and decisively, the meaning of the object of the oath 

and what he has to swear upon. If he was sure that the 

Jew understood, the judge would remind him of what 

represents the violation of the oath, then read the de-

cided formula „appropriate with the culture” and under-

standing of the juror; 

- The judge had the obligation, before taking the 

oath, to inspire „into the heart of the Israelite and force-

fully refresh him the sanctity of the oath, the crime and 

the punishment of perjury before God and the worldly 

judges”. If the Israelite did not make a full confession, 

if he spoke differently than he thought, etc., he commit-

ted perjury. It did not matter who was present, because 

he was swearing before God. 

- By perjury, the Jew committed „a very serious 

crime” against the state, his fellow citizens, and against 

„everything that is most sacred to humanity”. Accord-

ing to the general laws of the country, he was also guilty 

of fraud, which was punishable with the shame of pub-

lic exposure, with heavy imprisonment, as the case may 

be, and for life; 

- After this exposure, the Jew was asked if he was 

ready to take the oath, and if he confirmed, he would 

put his right hand on the Torah, the second book of Mo-

ses, ch. 20, verse 7, covering his head and saying ac-

cording to the president the following oath [6, 81-82]: 

„I, N.N., swear by the only almighty, omnipresent 

and omniscient God, the holy God of Israel, who made 

heaven and earth, I swear with ripe meditation a pure 

and unfalsified oath, according to the intention and 

meaning of the judgment, without any hidden reserve, 

restraint, equivocation, without guile, deceit, or pre-

tense, without regard to favor or promise, benefit or det-

riment, sympathy or antipathy, friendship or enmity, 

without any tendency to suppress truth or right (...) 

So may Almighty God, the Lord of powers, Ado-

nai Elohe Sabaoth, whose unspeakable name be hal-

lowed, succeed me in all my affairs, so help me in all 

my needs. Amen! Amen!” [7, 85]. 

In January 1860 was issued an order from Vienna 

regarding the Jews and their access to various profes-

sions: an order of the Minister of the Interior, dated 

„January 13 (1860), informs how His Apostolic Maj-

esty, by the very high ordination from January 10, was 

too gracious to decide the termination of all those laws 

that exclude Jews from carrying out certain trades, in 

particular from the opening of pharmacies; further, in 

some crown lands, from wine and beer innkeeping and 

milling, deciding at the same time that wherever the 

Jews are and will settle, they can have any profession 

in addition to abiding the common laws. Furthermore, 

he endured lifting the ban, as a result of which the Jews 

were not allowed to live (...) also [in] Transylvania” [8, 

5]. 

Until late, during First World War, the information 

about the community is no longer consistent and im-

portant. We do not yet know the total number of Jews 

from Fagaras who enrolled in the Austro-Hungarian 

army during the First World War, but we know that the 

number of human sacrifices among them rose to 22, dy-

ing bravely on the battlefields [3, 284]. 

In the fall of 1916, fearing the retaliation of the 

Romanian army that entered in Fagaras, because of 

their status as loyal subjects of the Hungarian admin-

istration, many of the Jews from Fagaras withdrew to-

gether with the officials and the functionaries beyond 

the Olt river and never returned [3, 284]. 

After December 1, 1918, the moment of the union 

of Transylvania with the Kingdom of Romania, several 

changes took place in the internal organization, accord-

ing to the new realities. Thus, the Statute of the Jewish 

community of Fagaras is drafted, in accordance with 

the special laws adopted in 1929. The Statute does not 

explicitly state that the community is Orthodox or Ne-

olog but instead says that it is an „autonomous commu-

nity of the Congress based on the Aruchul Shulchan 

(Jewish Law Code – our note)” – this being, in general, 

the wording used by the Orthodox communities in their 

statutes. The statutes include all the usual regulations of 

community life, including membership qualifications, 

fees, election regulations, staff responsibilities, and 

many others. 

In the same year, the leadership of the Jewish com-

munity in Fagaras consisted of the following members: 

Ignatz Löwy – rabbi; Mauriciu Thierfeld – president; 

Vilmos Deutsch – vice president; Oscar Mendel – cash-

ier; Iacob Grünfeld – secretary; Izidor Halbreich – con-

troller/verifier; Henrik Neumann – administrator; 

Adolf Berko and Emil Cick – administrative assistants; 

Adolf Tachauer – chairman of the school senate [3, 

284]. 

After the declaration of Romania as a national-le-

gionary state, on September 14th, 1940, Fagaras became 

a powerful center of activity for local legionary activ-

ists. Also, the Saxons of Fagaras organized themselves 

into Nazi groups and together with the Iron Guard 

robbed the proprieties of the Jews and began commit-

ting acts of violence. 

From an official notification dated 21st of Novem-

ber 1940, we find out about the antisemitic measures in 

the city: „Gangs of legionaries take each Jewish store 

in the town by force. The owners were banished and the 
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shops closed, sticking posters with the inscription: 

«This shop will reopen on Monday, under legionary 

management». The remaining bandits made mock in-

ventories, then, at gunpoint, forced the owners to sign 

a blank sales contract. 

In this way, the shops of the following merchants 

were taken: 1. Samuel Cohn's widow, 2. Marcu Löbl, 

3. Mendel Oscar, 4. Andor Hodoș, 5. Elena Gewölb, 6. 

Iacob Grünfeld, 7. Heinrich Neumann, 8. Adolf 

Neumann Gewölb, 9. Bernard Kaufmann, 10. Albert 

Licht, 11. Regina Ehrenwald, 12. Neumann Brothers, 

13. Jacob Gewölb. 

The Ministry of Economic Coordination of Roma-

nia ordered the restoration of the rights of the Jewish 

merchants, but the orders were not respected by the 

County Prefecture”, which had a legionary leadership 

[9, 141]. 

In fact, as in almost all the cities in the country, 

during this month, the Jewish shops in Fagaras were 

„decorated on the windows and the entrance doors with 

posters bearing the inscriptions: «Jewish shop» or 

«Jewish store», or «Don't buy from the Jews» or «At-

tention! Jewish shop! Christians do not enter» (...)” [9, 

155-156]. 

In the period 1940-1941, approximately half of the 

properties of the Jewish community in the city were 

confiscated: the offices, the rabbi's and officials' resi-

dences, the cultural hall, the school building, the shelter 

for the poor and others [10, 332]. 

When the deportations of the Jews to Transnistria 

began, they were neither allowed to take anything with 

them nor to practice their old occupations. Approxi-

mately 60 Jews were sent to forced labor and three of 

those who arrived in Transnistria died. The non-de-

ported men, who were not mobilized for work outside 

the city, were employed in cleaning work or in the war 

industry [10, 333], at the Fagaras and Ucea de Sus fac-

tories. 

During the Second World War, the Jewish proper-

ties in Fagaras were confiscated and the Jews from the 

neighboring villages were all held in the city. They 

were forced to work under extreme conditions and 

heavy tax obligations were imposed on them. 

After the Second World War, the community was 

reorganized and recorded a temporary increase in the 

number of inhabitants, after which, through constant 

emigration to larger cities and the new state of Israel, 

the number decreased permanently [10, 333]. 

Demography 

With the official census of 1836 were recorded 27 

heads of Jewish families (owning only eight houses of 

their own), of which 12 were producers of spirits2, 11 

merchants, one tradesman, one rabbi, one teacher, and 

one without occupation. 

Two years later, in 1838, 113 Jews were regis-

tered, in 1850 183 lived here and on the occasion of the 

 
2 Brewing brandy was one of the basic occupations of Tran-

sylvanian Jews, during the course of history Jews were ac-

cused of „poisoning” the peasantry: „Boiling brandy and sell-

ing it is practiced in many places almost exclusively [by Jews] 

and they, by selling on credit, attract many of the common 

general census of 1857, there were three less – 180 

Jews. 

During the period of the Austro-Hungarian dual-

ism (1867-1918), in all official censuses ethnic Jews – 

as in the case of Armenians, Gypsies, partly in the case 

of Ruthenians etc. –, do not appear as a distinct ethnic-

ity, their nationality not being registered, but only their 

mother tongue. This situation allowed the distortion of 

statistical data, artificially increasing the number of eth-

nic Hungarians, more precisely of the „speakers” of 

Hungarian as their „mother tongue” [11, 540]. Conse-

quently, the identification of the total number of Jews 

can only be achieved by going through the columns in-

tended for confessional affiliation – mosaic, in our case. 

According to some sources, it seems that in the 

middle of the 19th century, the Jewish community in Fa-

garas and the nearby area was the largest in southern 

Transylvania [10, 332]. 

The census of 1869 recorded a number of 276 

Jews, thus, in this year, Fagaras ranked fifth in Transyl-

vania according to the number of present Jews: Cluj – 

3.008, Alba Iulia – 1.221, Târgu Mureș – 773, Dej – 

351, then Bistrița – 229, Brașov – 217, Sibiu – 168 [12, 

109]. 

The official censuses carried out until almost our 

days show the following demographic parameters, 

from which both the progress and the regression of the 

Jewish population in Fagaras can be easily observed: 

1880 – 262 Jews; 1890 – 485; 1900 – 474; 1910 – 514; 

1920 – 457; 1930 – 388; 1947 – 360; 1956 – 181; 1966 

– 93; 1977 – 54; 1992 – 11; 2003 – 3; 2022 – 0. 

Since the end of the 19th century until 1914, as in 

the case of the Romanians, Saxons and Hungarians 

from Fagaras, a good part of the Jews emigrated to 

America, the documents of the time recording emi-

grants from the families Baier, Binder, Englisch, 

Fraisz, Gockeler, Hintz, Kesztenbaum, Löbl, Nagel, 

Neumann, Theil, Ziegler etc. 

We are going to mention, at the end of the sub-

topic, only a few of the Jewish family names existing 

in Fagaras over time: Abraham, Ahronsohn, Apfel-

baum, Ascher, Baruch, Berko, Bernat, Bock, Danzman, 

Finkelstein, Fischer, Fleischman, Fleissig, Freund, 

Fridman, Fried, Frilich, Fritsch, Fruman, Gelb, Gerl, 

Gittel, Gotiberger, Goldstein, Gotstein, Graufelz, 

Grinblat, Grinfeti, Grünfeld, Haufman, Hinsch, Hirsch, 

Hirschfeld, Hirschhorn, Hofman, Isak, Jakob, Josephi, 

Katz, Kaufman, Kestenbaum, Klein, Klerman, Kohn, 

Knöpfler, Kraus, Lebl, Lederer, Lewi, Licht, Litman, 

Lobel, Löbl, Majer, Markus, Mendel, Mojan, Mor-

dechai, Moses, Nathan, Neuman, Rausner, Rimonof, 

Rosengarten, Rubin, Schabsy, Scheindel, Schnitzer, 

Schonberger, Schranz, Schrojer, Schwarz, Schul, 

Schweitzer, Silberman, Spadi, Springer, Taglicht, 

Thierfeld, Traub, Wachspress, Waldmeister, Wei-

denbaum, Weinberger, Weiss, Weisz, Wolf, Ziehn, 

Zimerman, Zitter3. 

folks to drink alcoholic beverages without limit, which de-

grades them morally, materially and physically” [2, 67]. 
3 It is easy to see that these are German names, the explanation 

being that after the middle of the 18th century, the Austrian 

empress Maria Theresa ordered that all Jews within the Habs-

burg Empire must adopt exclusively German surnames. 
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The Synagogue 

The first synagogue in Fagaras was made out of 

wood around 1820 and according to other sources in 

1829. In 1836 it was destroyed by a great fire and only 

in 1858 was it rebuilt, out of stone and brick; other au-

thors place its building a year later, in 1859, being de-

scribed as „new and modern” [10, 332]. Today, it seems 

to be the fifth oldest wall synagogue in Transylvania 

(after those in Alba Iulia – 1822-1840, Arad – 1834, 

Cluj Napoca – 1851, Bistrița – 1856). 

On the other hand, we are informed that only fol-

lowing the pressure of the leadership of the city of Fa-

garas, the central administration of Transylvania or-

dered the closure of the first synagogue and its demoli-

tion within three days. 

The first rabbi of the Jewish community in Fagaras 

was Löbl/Yehuda Silberman, active until 1864 (died on 

January 8), who kept for the years 1855-1863 a daily 

diary, which remained in manuscript, under the title 

„Tagebuch” or „Journal of Făgăraş”, „which is a valu-

able and rare memory of its kind” [3, 284], and which 

is kept today in the warehouses of the Central Archives 

for the History of the Jews in Jerusalem. In the same 

archives, there is also the „Registry of the Jewish Com-

munity of Făgăraș”, one of the registers of the „Hevra 

Kadisha” Society (1856) (others being in the archives 

in Budapest and Bucharest), the „Register of places in 

the synagogue” (1862) and a register containing the 

minutes of the meetings of the community management 

(1864). There was also an older register from 1827, 

which is lost and which contained a set of regulations 

and a list of members [10, 333]. 

Silberman was followed by József Cohné (Kon-

dor), active between 1864-1874, who tried from Buda-

pest in 1895 to reform the community [3, 284]. 

The next rabbi was Abraham Schull (1874-1881), 

although an edited source states that between the years 

1875-1895 the community of Fagaras had no perma-

nent rabbi [10, 333]. 

„After a longer break, between 1890-1903, the 

outstanding rabbi Jordán Sándor worked here”, who in 

the latter year moved to Satu Mare [3, 284]. He was an 

enthusiast Zionist, a supporter of Rónai's ideas [2, 155]. 

In 1904 he was succeeded by rabbi Adolf Kele-

men, who died in 1916 as a military rabbi in the Austro-

Hungarian army [3, 284]. He visited in 1905 the Holy 

Places, later publishing, in Hungarian, his travel im-

pressions. 

Alexandru Iordan followed him in the religious 

service for the present community - after 1918 [13, 74]. 

Jordan's successor was Ábráham Isac Nebel, a 

supporter of Zionism4, but not for long (only in 1924) 

because he moved to the town of Salonta in Bihor 

county [3, 284]. 

During the years 1926-1929, the documents rec-

ord Iona Levy as the rabbi of the community. 

After the civil emancipation in 1867 and the 

schism at the Congress of Jews from Hungary and 

Transylvania (1868-1869), the community from Fa-

garas joined in 1869 with the Neolog organization (the 

 
4 The founder of the Zionist movement in Transylvania was 

János Rónai, a lawyer practicing law in Fagaras. 

liberal, reformist current) and became Orthodox (tradi-

tionalist) in 1926. 

In 1827 was established the Jewish cemetery by 

purchasing land, which was enlarged in 1861 [3, 284]. 

The cemetery was placed outside the city since its cre-

ation, in the northeastern area, where it is situated to-

day, desolate and forgotten by all. The oldest tomb-

stones in the cemetery date from the 19th century. 

School 

Around 1840, the Jewish elementary school with 

four classes was established, obviously of a confes-

sional character, operating next to the Synagogue, from 

which the „Protocols” between the years 1864-1899 are 

kept at the museum in Fagaras. In this school, Jewish 

children acquired general knowledge in addition to eth-

nic studies. 

Through the efforts of Rabbi J. Cohné, the school 

was expanded to five classes, operating with two teach-

ers and having a modern curriculum with 50 hours per 

week. 

After the civil emancipation of 1867, legislated by 

the new Austro-Hungarian dualist regime, the afore-

mentioned Congress of the Jewish communities of 

Hungary and Transylvania adopted a project to organ-

ize one Mosaic confessional school in each community, 

secular education being left to the state elementary 

schools, established according to the new education 

law. It also envisaged the creation of centralized insti-

tutions for the training of teachers and rabbis. 

The 1867 re-established school, according to the 

new education law, had until 1903 German as the lan-

guage of instruction, after which the education process 

was carried out in Hungarian; from 1919, obviously, 

the language of instruction was Romanian. 

Before 1914, Jewish schools did not have the right 

to issue graduation diplomas, the students were obliged 

to take the end-of-school-year exam in front of a com-

mittee appointed by the Ministry of Education in Buda-

pest. Jewish students also had to pay high fees to take 

this exam. 

In the autumn of 1916, due to the entry of the Ro-

manian army into southern Transylvania, the school 

was suspended and classes were resumed only in 1919. 

It was only in 1925 that a law on private education 

was drafted in Romania. According to the draft, private 

school institutions were authorized only if the founders 

were Romanian subjects and if they had legal personal-

ities. Only kindergartens, primary schools, and high 

schools were targeted. 

In the years 1924-1925, the Jewish confessional 

school in Fagaras was still active, but in 1929 it stopped 

working, „due to lack of teachers” [3, 284], and, appar-

ently, in 1938 it was closed for good. 

Among the Jews from Fagaras who graduated 

from secondary higher schools, we mention here two of 

them, who attended the courses of the Evangelical High 

School in Sibiu: 

- Hermann Fleissig (graduated in 1873); in 1914 

he was a manufacturer in Fagaras [14, 122]; 

- Jakob Nathanson (1878); 1914 – manufacturer in 

Fagaras [14, 122]. 
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Culture 

From the available information is known the ex-

istence of several Jewish societies in Fagaras: 

1. „Hevra Kadisha”, whose president was in 1929 

Adolf Schönberger [3, 284]; 

2. The „Charity Society”, headed in 1929 by Hen-

rik Schul [3, 284]; 

3. The meeting of Israelite women (with a charita-

ble purpose), whose president was in 1929 the widow 

of Leopold Fleissig [3, 284]; 

4. „Miriam” Society, for girls; 

5. A cultural association that also had a library; 

6. A branch of the Transylvanian Jewish Associa-

tion; 

7. A band of instrumentalists; 

8. Branches of various Zionist organizations [10, 

333]. 

The economy 

The Jews of Fagaras were integrated „on the fly” 

into the economic life of the city, obviously contrib-

uting to its development. They were primarily mer-

chants, then craftsmen and industrialists. Other profes-

sional categories were added to them: doctors, engi-

neers, lawyers, teachers, professors, officials, but also 

simple workers. The Jews also actively participated in 

the public life of the city, some of them periodically be-

ing members of the county and city councils [10, 332]. 

However, most of them dealt with trade. In a doc-

ument dated September 20, 1819, issued in Brasov 

were recorded the debts of several people to a deceased 

merchant from Brasov; among them were the figure 

and name of a Jew from Fagaras Nathan „the Jew” [15, 

652]. 

Before 1900, and also after, the most famous Jew 

was the printer and bookseller Thierfeld. 

For the period 1924-1925, the Jews had the 

„Făgărăşana” Credit Union, with a capital of 5 million 

lei: president Gustav Schuster, director Carol Bretz. 

By professions: 

- lawyers: Alfred Ludwig, Iacob Neumann, Hugo 

Schul; 

- merchants of mixed articles: Iacob Grünfeld, 

Iosif Grünspan, Nathan Halbreich, Hirschorn and Co., 

Bernard Kaufman, Mauriciu Kästenbaum, Wilhelm 

Licht, the Neumann family; 

- mechanical workshops: Henric Stoff; 

- grocers: the Ehrenwald family, Samuel Kohn, 

Leopold Licht, Mendel Oscar, Maximilian Wenerich 

etc.; 

- barbers: Emil Embacher; 

- dyers: Vilma Engel; 

- bakers: Carol Balthes, Adolf Englisch, Adolf 

Krempels, Augustin Leschner, Adolf Wazek, Ioan 

Zöldi (president of the Society of Bakers) etc.; 

- brick and tile manufacturers: Wilhelm Krauss, 

Carol Krempels, Iuliu Lauritsch, Adolf Schönberger, 

Petru Stoff; 

- innkeepers: Ignat Goldstein, V. Herscovici, Ioan 

Kieltsch, Emanoil Löbel, Martin Solomon; 

- watchmakers: Frideric Gutlebet, Eugen Hintz 

and Wilhelm Rosenbaum; 

- grain merchants: Friedric Hirschorn; 

- shoemakers: Francisc Hampel, Francisc Hanzi, 

Arthur Herschornröten, Albert Molitz, Israil Schull, Jo-

hann Smidel, Ioan Welther; 

- confectioners: Carol Chiba and Friederic Em-

bacher; 

- pharmacists: Carol Kontesweler; 

- booksellers: the Thierfeld family; 

- stone sculptors: Gabriel Herczum. 

Later, a press article from 1931, with anti-Jewish 

content, presents all the Jewish merchant patrons, in-

dustrialists, etc. from Fagaras, the location also being 

indicated: 

- center: „dressmaker” Hersdorffer; the only drug-

store in Fagaras – Rotschild; the largest watch shop and 

the largest jewelry store in the city – Deutsch; clothing 

fabric store and the most modern tailoring – Steiner; the 

Thierfeld bookstore; Hotel „Weber”; bank „Schull 

Heinrich”; H. Schull's „big store” of colonials; „the big-

gest clothing and shoe store” in town – Neumann broth-

ers; „the largest colonial and hardware store” – Thier-

feld; the „big store” of clothing and shoes L. Neumann; 

the „big” Waro fabric store; the Fleissig alcohol fac-

tory; „Iris” perfumery; the Neumann fashion store; the 

Ornstein restaurant; 

- Royal Street: „Turul”, shoe store; fabric store E. 

Gevölb; fabric shop S. Gevölb; restorant Iszaki; Broche 

Gevölb fabric store; Mendel cotton shop; the „Paris” 

hotel and restorant; „To the King of Socks”; 

- the Jews opened their shops and taverns „at all 

the corners and exits of the city”: Sicht, Havasi, Ge-

nardt, Neumann, Somberger, Kaufmann, Halbreich et 

al.; 

- also, gasoline in the city and county of Fagaras 

was supplied by the Jew Hirschorn [16, 138]. 

Notable people 

József Cohné. He was born in 1834 in the town of 

Szentpéter, Zala county (located in the south-west of 

Hungary). His important works were: „Philosophia 

geneseos” (edited in Prague, in 1862), „Az emberi jog 

vagy a jedú és a pénez” (Sibiu, 1868), „Egység és 

elválás” (Fagaras, 1869), „A hármas alap” (Budapest, 

1874) and „Juden der Revolution” (Arad, 1880). 

For Fagaras is also mentioned the name of Aron 

Dornzweig, who came from Lemberg and was involved 

in the education of children. Although he died at only 

26 years old, he managed to publish three volumes of 

poems in Hebrew, being situated from this point of 

view among the first in Transylvania. The first volume, 

„Nevel Vekinor” („Harp and Violin”), appeared in Si-

biu in 1873 and is considered to be the first Hebrew 

creation with a Jewish author to appear in Transylvania 

[2, 122]. 

In 1929, among the important people of the Jews 

here were also recorded: Aron Speiser – major (de-

ceased); Hochman Nándor – military doctor (de-

ceased); Henrik Lessmann – chief physician of the for-

mer Fagaras county; Adolf Tachauer – chief veterinar-

ian of the former county of Fagaras; Martón Haber – 

chief engineer at the railway [3, 284]. 

Conclusions 

Although the first contacts of the Jews with Fa-

garas date back to the middle of the 16th century, their 
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settlement in the city on the left bank of the Olt River 

dates back only to the end of the 18th century. 

Their number grew relatively quickly, it immedi-

ately reached, in the 1820s, the establishment of the 

Jewish community with its own statutes and the estab-

lishment of the necessary institutions for any commu-

nity – the Synagogue and the School. 

As anywhere in the world, the Jews settled in Fa-

garas devoted themselves to the greatest extent to eco-

nomic activities, which they practiced continuously un-

til the beginning of the Second World War, when the 

historical-political realities led to persecution and even 

to their murder, in many cases. 

Although their demographic decline in Fagaras 

began after 1918-1919, most of them began to leave, en 

masse, to larger cities or to settle in the new state of 

Israel only from the early years of the communist re-

gime in Romania, therefore today there is not a single 

Jew in the city, only the Synagogue carrying on the 

memory of their presence in these lands. 
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Анотація 

У статті розкрито форми і способи боротьби з партизанським (повстанським) рухом у воєнних конфлі-

ктах другої половини ХХ ст. Зокрема розглянуто тактику дій французької колоніальної адміністрації проти 

Фронту національного визволення Алжиру (1954–1962), тактичні прийоми ведення бойових дій частинами 

американських військ проти повстанців у В’єтнамі (1964–1975). Розкрито погляди на тактику боротьби ра-

дянських військ з повстанцями в Афганістані (1979–1989). Висвітлено форми і способи тактичних дій регу-

лярних частин і підрозділів Російської Федерації у контртерористичній операції проти повстанських форму-

вань у другій Чеченській війні 1999–2000 рр. 

Abstract 

The article reveals the forms and methods of fighting the partisan (insurgent) movement in the military conflicts 

of the second half of the 20th century. In particular, there were considered the tactics of the French colonial admin-

istration activities against the National Liberation Front of Algeria (1954–1962), tactical techniques of fighting by 

units of American troops against the insurgents in Vietnam (1964–1975). There were covered views on the Soviet 

troops’ tactics of fighting against the insurgents in Afghanistan (1979–1989). There were highlighted the forms and 

methods of tactical actions of Russian Federation’s regular units in the counter-terrorist operation against insurgent 

formations in the Second Chechen War 1999–2000. After analysis of the available literature and sources on the or-

ganizing and conducting the fight against partisanship (insurgency) in military conflicts of the second half of the 20th 

century there was established that the forms of combating them, as in the first half of the 20th century, remained 

operations, combat and special actions. During all types of operational and combat activities there were used the same 

methods of fighting as during the liquidation of Basmatism in Central Asia (1918–1933), the “Kurkul uprising and 

banditry” in Ukraine (1920–1921), the nationalist underground in the North Caucasus in 1920–1930s, the struggle of 

the German Wehrmacht troops, SS special formations, security police and SD’s against Soviet partisans in 1941–

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973393
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1944, the liquidation of the formations of the Ukrainian Insurgent Army and “forest brothers” in the Baltic countries 

in the 1940s–1950s. 

Ключові слова: контрпартизанська боротьба, партизанські формування, партизанський (повстанський) 

рух, іррегулярні формування, “мала війна”, рух опору. 

Keywords: counter-partisan fighting, partisan formations, partisan (insurgent) movement, irregular formations, 

“small war”, resistance movement. 

 

Друга половина XX ст. відома цілою низкою ко-

лоніальних і національно-визвольних воєн у різних 

частинах Земної кулі. Статистичні дані свідчать, що 

58% повоєнних конфліктів (1945–1975) принесли ус-

піх національно-визвольним рухам, які застосову-

вали переважно партизанську тактику дій. Ні англій-

ські, ні американські, ні радянські, ні французькі вій-

ська, що залучалися до багатьох локальних воєн, не 

змогли добитися повного успіху. Водночас іррегуля-

рні сили завжди ефективно використовували прин-

ципи ведення “малої” або “народної” війни, до чого, 

як правило, протидіюча сторона виявлялася практи-

чно не готовою [3].  

Значні геополітичні зміни, що відбувалися у 

світі протягом останніх десятиріч, призвели до воєн-

них конфліктів різного масштабу, в яких виявилися 

нові тенденції розвитку принципів і форм збройного 

протиборства. Проте варто зазначити, що все час-

тіше конфліктні ситуації переростають у збройний 

конфлікт. 

Проаналізувавши досвід останніх воєнних кон-

фліктів за спрямованістю розвитку принципів, форм 

і способів збройної боротьби встановлено, що засто-

сування збройних сил, докорінно змінюється. Епоха 

“класичних” воєн, що велися багатомільйонними ар-

міями безповоротно завершилася. Приклад Чечні 

продемонстрував, що російські збройні сили, які в 

основному готувалися до проведення фронтових на-

ступальних і оборонних операцій, мали психологі-

чні, практичні й організаційні проблеми щодо ве-

дення спеціальних операцій по боротьбі з недержав-

ними збройними (НЗФ) та іншими іррегулярними 

формуваннями.  

Розвиток збройних конфліктів сучасності свід-

чить, що розпочалася ера “малих війн” з обмеженим 

застосуванням військових, що характеризується ви-

соким технологічним рівнем з широким використан-

ням новітніх засобів збройної боротьби та спеціаль-

ного забезпечення. Пануючою формою воєнних кон-

фліктів стали зіткнення не між державами або 

коаліціями, а між державами і неурядовими рухами 

й організаціями, і насамперед – усередині держави. 

У повоєнну добу ці рухи виявили тенденцію до пе-

ренесення своїх дій у міста, урбанізовану площину. 

Така тенденція веде до відмови від суцільних ліній 

фронту, позиційної боротьби, зменшення глибини 

побудови військ в оперативному шикуванні та акти-

вного застосування високомобільних військ. Тому 

здатність регулярних військ, що мають високу опе-

ративну мобільність, у стислий термін розгортати 

бойові дії проти повстанського руху і націоналістич-

ного підпіллям, швидко здійснювати маневр, смі-

ливо і раптово завдавати ударів по життєво важли-

вих місцях їх розташування, надає цим підрозділам 

великого значення. 

Отже, вивчення досвіду боротьби з партизан-

ським (повстанським) рухом дає змогу розкрити 

форми і способи попередження збройного опору та 

протидії йому регулярними військовими формуван-

нями держави, що дозволить систематизувати на-

бутий досвід. 

Мета статті полягає у розкритті сучасних 

форм і способів дій регулярних військових форму-

вань держави під час проведення операцій з лікві-

дації партизанських (повстанських) формувань у 

різних бойових ситуаціях та дослідити їх за крите-

рієм доцільності. 

Французький досвід в Алжирі (1954–1962). 

Одним із найяскравіших і тривалих повоєнних кон-

фліктів є протистояння французької заморської, а не 

колоніальної адміністрації загонам Фронту націона-

льного визволення (ФНВ) Алжиру. Із приблизно 9 

млн населення французького заморського департа-

менту майже 1,5 млн складали так звані “чорноногі”, 

тобто етнічні французи, багато з яких були жителями 

Алжиру в третьому-четвертому поколінні [2, с.23]. 

Війна за незалежність Алжиру серйозно впли-

нула на розвиток сучасних методів ведення війни. Зо-

крема тактики повітряної кавалерії (вертолітних деса-

нтів), які згодом успішно застосовувала американ-

ська армія у В’єтнамі. Французька армія на 

початковому етапі війни продемонструвала нездат-

ність робити висновки з попередніх війн. Програна 

кампанія в Індокитаї, така ж контрпартизанська за 

характером, як і в Алжирі, показала необхідність ве-

дення високоманевреної війни. Замість цього фран-

цузьке командування покладалося на чисельну та те-

хнічну перевагу. На алжирське повстання, що розпо-

чалося в листопаді 1954 р., Франція відповіла 

терором, провокаціями, блокадою. На кінець 1958 р. 

проти ФНВ Алжиру воювала 500-тисячна регулярна 

армія, сформована в основному з призовників, понад 

80 тис. співробітників поліції і жандармерії, майже 

150 тис. допоміжних загонів “харкі” [2, с.22, 28]. Пе-

рших два роки війна тривала “ні шатко ні валко”. 

Проте постійне збільшення французького континге-

нту ситуацію кардинально не змінило. 

У “таборах перегрупування” на той час утриму-

вали 1 млн 200 тис. в’язнів. Тортури арештованих 

арабів були звичайною справою. Франція за будь яку 

ціну намагалася утримати Алжир. Багаточисельні 

французькі спецслужби (служба зовнішньої докуме-

нтації і контр-розвідки (фр. SDECE), управління по 

спостереженню за територією (фр. DSТ), 2-й удар-

ний підрозділ та ін.) насаджували агентуру, органі-

зовували провокації і викрадення лідерів ФНВ. Для 

цього в Алжирі був створений спеціальний центр на 

віллі Суссіні (тут після тортур помер керівник ФНВ 

Я. Саад). Керували програмою французький розвід-

ник Фолке (пізніше став найманцем в Африці), спів-

робітник SDECE Гардер, Жанп’єр (згодом загинув), 
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начальник військових спецпризначенців генерал Ж. 

Массю [2, с.22-23].  

Французи в Алжирі застосовували досить ста-

ндартну антипартизанську тактику, яка розробля-

лася ще з часів англо-бурської війни. Вони буду-

вали спостережні вежі і дороги, якими могли шви-

дко пересуватися патрулі, намагалися укріпити 

кордони і зробити їх непрохідними для партизанів 

(останнє стало необхідним у міру того, як зростала 

підтримка алжирського повстання в сусідніх араб-

ських країнах).  

Водночас французькими силами в Алжирі роз-

роблена дуже цікава тактика боротьби з партизансь-

кими (повстанськими) силами – тактика квадриль-

яжа (розбивати на квадрати). Країна була поділена 

на райони (квадрати), кожен з яких закріпили за пев-

ним військовим підрозділом, що відповідав за без-

пеку. Певних успіхів мала і боротьба частини кола-

борантів – “харкі” – міліція, сформована з профран-

цузьких банд бедуїнів-розбійників, що вирізнялася 

особливою жорстокістю проти загонів ФНВ Алжиру 

[8]. 

Партизанські загони ФНВ упродовж практично 

усієї війни не змогли провести жодної масштабної 

операції. Засідки, напади на невеликі гарнізони, акти 

саботажу. Рівень їх тактичної підготовки залишався 

невисоким. Ще одним фронтом ФНВ стала міська 

герилья – теракти в столиці департаменту й інших 

містах країни. Її ефективність з точки зору стратегії 

непрямих дій була набагато вища [8]. 

Ситуація, що виникла, змусила французьке ко-

мандування, нарешті, перейти до тактики маневре-

ної війни. Мобільні групи зі складу підрозділів пара-

шутистів і частин Французького іноземного легіону 

патрулювали зони активних дій партизанів, супрово-

джували конвої та оперативно перекидали їх для під-

тримки постів. Водночас знищити партизанів повні-

стю було неможливо, оскільки основні райони їх ба-

зування були в Тунісі і Марокко. Там повстанці 

отримували військову допомогу, відпочивали і від-

новлювали сили. Проте можливість прориву кордо-

нів значною мірою була знижена “лінією Моріса” 

(названа ім’ям міністра оборони Франції), тобто сті-

ною на кордоні між Алжиром і Тунісом протяжністю 

300 км [2, с.25]. Така стіна була побудована і являла 

собою комбінацію загороджень з колючого дроту 

висотою 2,5 м під напругою 5 тис. вольт [2, с.26], 

мінних полів та електронних радарів і сенсорів, що 

могли виявити спробу її прориву та своєчасно пере-

кинути війська на небезпечну ділянку. Виявилося, 

що повстанці дуже легко долали ці загородження, 

перерізаючи дріт. Тому лінію постійно доводилося 

відновлювати, а для забезпечення її функціонування 

утримувати багаточисельні військові пости. Усю пе-

ршу половину 1958 р. ФНВ намагався прорвати цю 

лінію, але не досягнув успіху і зазнав важких втрат 

[6]. 

Успіху протипартизанських операцій у гірсь-

ких і пустинних районах Алжиру сприяла ініціати-

вність полковника Жанп’єра, командира 1-го пара-

шутного полку легіону. Він одним з перших усвідо-

мив значення вертольотів для боротьби з 

партизанами. Отримавши вертольоти, полк міг на-

правити штурмові групи у будь яке місце й атаку-

вати партизанів. Так, 22 квітня 1958 р. йому вдалося 

розгромити великий партизанський загін (1300 

осіб), що намагався прорвати “лінію Моріса”. Загін 

пропустили через першу лінію дротяних загоро-

джень, потім заблокували всі шляхи відступу, тих 

із алжирців, хто намагався відійти переслідували 

вертольотами. До Тунісу вдалося добратися лише 

одиницям. 

Через тиждень алжирці вирізали європейське 

населення міста Тебесса (фр. Tebessa) на північному 

сході країни (самий південь укріпленого району). 

Легіонери просто не поспіли – коли вони прибули в 

місто, все уже було закінчено. Проте починаючи з 

лютого 1959 р. до весни 1960 р. була проведена серія 

наступальних операцій проти ФНВ. Їх суть полягала 

у масштабних зачистках. Парашутисти і легіонери 

прочісували райони, блоковані армійськими части-

нами. В операціях широко застосовували верто-

льоти і штурмову авіацію. Партизанів витісняли із 

гірських укриттів, замуровували печери, блокували 

шляхи постачання. Рейди вертольотів проводили і в 

пустині [2, с.25]. 

Загалом зусилля генерала Ж. Массю призвели 

до того, що терористичне підпілля в містах, і парти-

зани до 1959 р. зазнали важких втрат. Французька 

антипартизанська тактика почала приносити свої ре-

зультати. Так, у грудні 1959 р. кількість вчинених по-

встанцями убивств скоротилася порівняно з червнем 

1958 р. удвічі (з 259 до 145), викрадень – утричі (з 

242 до 78) [2, с.28]. ФНВ у боях втратив половину 

свого командного складу, але вирішальної поразки 

не зазнав. Проте політична ситуація в самій Франції 

поступово змінювалася, безперспективність подаль-

шої війни ставала більш очевидною, і саме ці зміни 

у кінцевому результаті були вирішальними. 29 січня 

1960 р. Ш. де Голь, новообраний президент П’ятої 

республіки, заявив про право Алжиру на самовизна-

чення, а в липні розпочалися переговори з ФНВ. У 

1961 р. ведення активних бойових дій фактично при-

пинилося. Після референдуму 1 липня 1962 р. Фран-

ція визнала незалежність Алжиру [2, с.28; 8]. Ціна 

алжирського спротиву була страшною: 145–220 тис. 

убитих і поранених учасників ФНВ, близько 800 тис. 

мирних мешканців, 2 млн переміщених у “табори пе-

регрупування”, 1 млн емігрантів. Безповоротні 

втрати французьких сил сягали 32 тис. осіб, 60 тис. – 

отримали поранення [4, с.63]. 

Війна США у В’єтнамі (1964–1973). Війна в 

Індокитаї і безпосередньо у В’єтнамі була не пер-

шою після Другої світової війни. Упродовж 1945–

1954 рр. тривала війна армії В’єтміню (Ліга боротьби 

за незалежність В’єтнаму, яку очолював комуніст Хо 

Ші Мін) за підтримки КНР і СРСР з французьким 

експедиційним корпусом (до 90 тис. осіб) [5, с.663; 

6, с.292] та США. Розміри економічної та воєнної до-

помоги США Франції для боротьби з в’єтнамськими 

комуністами зросли настільки, що у 1954 р. США 

взяли на себе 75% усіх витрат, пов’язаних з війною в 

Індокитаї [8, с.293]. Французький гарнізон під ко-

мандуванням бригадного генерала де Кастрі (12 тис. 

солдатів і офіцерів [6, с.294], за іншими даними – 11 
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тис., майже половина з них були поранені, 4,5 тис. – 

загинули; лише невеликий загін (до 100 осіб) прор-

вався крізь кільце оточення) [5, с.666] капітулював у 

стратегічно важливому районі – гірській долині 

Дьєнб’єнфу. У підсумку – в’єтнамська армія розгро-

мила колоніальні війська. Позиції Франції в Півден-

ному В’єтнамі опинилися під загрозою. 

Відмова від істотного втручання США у конф-

лікт призвела до того, що в липні 1954 р. сторони 

підписали угоду про припинення вогню. Навесні 

1956 р., втративши за роки війни (до 460 тис. осіб [6, 

с.295], за іншими даними – 446 тис. [5, с.666]) фран-

цузький експедиційний корпус повернувся додому. 

Загалом військові витрати, пов’язані з бойовими ді-

ями у період 1945–1954 рр., виділені урядами Фран-

ції та США склали понад 3 млрд франків [5, с.666]. 

Лаос і Камбоджа здобули незалежність. Однак за кі-

лька місяців після початку виведення французьких 

військ у Вашингтоні було прийнято рішення продо-

вжувати підтримку Сайгона. Після закінчення війни 

з Францією у Південному В’єтнамі залишилося дуже 

багато бійців В’єтміню (понад 6 тис. партизанів з-по-

між командного складу), які не підтримали уряд. 

Вони осіли в селах, а після перевороту в Сайгоні та 

ігнорування південно-в’єтнамським режимом ре-

зультатів загальних виборів пішли в підпілля і роз-

почали збройну боротьбу за об’єднання В’єтнаму в 

єдину соціалістичну країну [6, с.295-297]. Упродовж 

1957–1964 рр. тривала національно-визвольна боро-

тьба, а по суті – партизанська війна.  

Влітку 1964 р. США висловили готовність ви-

користати свої збройні сили не тільки проти парти-

занів визволення Південного В’єтнаму (В’єтконгу), 

але й проти Демократичної республіки В’єтнам 

(ДРВ). Інцидент у Тонкінській затоці, що відбувся 2 

серпня 1964 р. став безпосереднім приводом для ши-

рокомасштабного американського військового втру-

чання та активних воєнних дій. З цього часу розпо-

чалася затяжна війна США та їх союзників проти 

Північного В’єтнаму та В’єтконгу [5, с.687; 6, с.297]. 

Французький досвід ведення операцій проти по-

встанців був проаналізований і знайшов певне засто-

сування в американській армії. Проте США всту-

пили у в’єтнамську війну, керуючись виключно док-

триною традиційних бойових дій на Європейському 

ТВД і будучи абсолютно непідготовленою до ве-

дення контрпартизанської війни в джунглях Пів-

денно-Східної Азії. Однак мистецтво застосування 

сил і засобів регулярними військами в Південному 

В’єтнамі формувалося з урахуванням в основному 

партизанських дій противника. Для протидії В’єтко-

нгу американське командування використало широ-

кий спектр методів і засобів. Добре підготовлені до 

“класичної” війни, оснащені сучасним озброєнням 

американці вимушені були ціною незліченних втрат 

пристосовуватися до ведення бойових дій. Почина-

ючи з вторгнення у В’єтнам, воєнно-політичне кері-

вництво США розраховувало на те, що за допомо-

гою потужних ударів авіації і флоту (як у Кореї), а 

також у взаємодії з невеликими мобільними силами 

сухопутних військ і морської піхоти вдасться в коро-

ткі терміни добитися остаточної перемоги. Проте, 

вже перші місяці боїв змусили Пентагон у терміно-

вому порядку переглянути свої погляди. Водночас 

незважаючи на світовий досвід боротьби з іррегуля-

рними формуваннями, американське командування 

застосувало неприйнятну стратегію і тактику ве-

дення бойових дій. Виявилася непідготовленість 

американських військових до бойових дій з форму-

ваннями Національного фронту визволення Півден-

ного В’єтнаму (НФВПВ). 

Під час введення військ на територію Півден-

ного В’єтнаму американці розраховували досягти 

швидкого успіху в основному за допомогою на-

ступу, що був найпоширенішим видом бойових дій 

аж до 1968 р. Наступальні операції вони проводили 

з метою пошуку і знищення противника, витіснення 

його та закріплення на території.  

США та їх союзники застосовували свої збройні 

сили у формі операцій, ударів, систематичних бойо-

вих дій. Особливістю застосування угруповання 

військ було проведення аеромобільних операцій (ба-

тальйоном, бригадою, дивізією, іноді – бригадною 

аеромобільною групою). При цьому американці за-

стосовували спеціальні форми бойових дій: особливі 

дії – надання допомоги адміністративним центрам, 

на які був вчинений напад; “зачищай і закріплюйся” 

– витіснення сил В’єтконгу з визначених районів та 

утримання цих районів; “шукай і знищуй” – вияв-

лення і вогневе знищення противника у базових рай-

онах. Мета цих операцій полягала в оточенні сил 

В’єтконгу, відрізанні шляхів їх відходу чи примусі 

до відступу в заздалегідь визначені райони, так звані 

зони смерті, по яких завдавали масованого удару аві-

ацією і застосовували зосереджений вогонь артиле-

рії, або оточували (напівоточували) велике угрупо-

вання противника з подальшим його розчленуван-

ням і знищенням частинами чи створювали кільця 

оточення, при цьому угруповання військ наступало 

кількома напрямками, у т. ч. за напрямками, що схо-

дилися, прикриваючи шляхи відходу, застосовуючи 

тактичні повітряні десанти для захоплення об’єктів. 

Це була війна, яку США та їх союзники вели спосо-

бами протипартизанської боротьби. Американське 

командування планувало та вело бойові дії відпо-

відно до “стратегії олійних плям”, суть якої зводи-

лася до захоплення та поступового розширення жит-

тєво важливих районів навколо прибережних баз або 

значних населених пунктів, щоб надалі з’єднати їх 

один з одним і у такий спосіб паралізувати дії сил 

опору. Для досягнення мети цієї стратегії використо-

вували як наступальні, так і оборонні дії [6, с.305; 10, 

с.137]. 

Проте зазначимо, що американці постійно кори-

гували свої тактичні й оперативні прийоми, праг-

нули якнайшвидше винести уроки з тієї або іншої 

операції. За досить короткий час вони змогли розро-

бити дуже ефективні методи боротьби з партиза-

нами. Вперше у цій війні американці застосовували 

вертольоти масовано як для ударів, так і для переки-

дання військ. Авіація США виконувала завдання з 

підтримання сухопутних військ, розвідки, знищення 

баз, завдавання ударів по промислових об’єктах ДРВ 

[6, с.305, 307]. Залежно від обстановки й умов місце-
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вості під час знищення партизанів, американські вій-

ська найчастіше застосовували такі види маневру, як 

“оточення”, “кільце”, “молот і ковадло”, “подвійний 

стрибок”. 

Маневр “оточення” проводили звичайними пі-

хотними підрозділами, що полягав у прочісуванні 

значного району місцевості з кількох напрямків, щоб 

примусити партизанів відійти в так звану “зону сме-

рті”, де після масованих ударів авіації та інших вог-

невих засобів завершити їх розгром. 

Маневр “кільце” проводили аеромобільними 

військами, коли точно були відомі сили партизанів і 

їх місцезнаходження. По суті нагадував маневр “ото-

чення” і відрізнявся тим, що залучалося менше 

військ, які висаджувалися з вертольотів поблизу 

об’єкта атаки. 

Маневр “молот і ковадло” являв собою дії двох 

ударних угруповань військ. Одне з них займало бло-

кувальні позиції, виконуючи функцію ковадла, інше 

– молота, призначене для наступу, щоб змусити про-

тивника відійти в бік блокувальних позицій, де й за-

вершити його повний розгром між блокувальними 

позиціями, що мають форму “мішка”. Під час здійс-

нення цього маневру бій міг перерости в маневр 

“оточення”. Іноді як блокувальну позицію вибирали 

морське узбережжя та залучали кораблі ВМС. 

Маневр “подвійний стрибок” являв собою дії 

двох груп, що залучалися для знищення партизанів, 

одна з них висаджувалася на вертольотах поблизу 

партизанів, щоб атакувати їх і змусити відійти у пе-

вному напрямку, друга – з тилу противника із за-

вданням наступати назустріч його силам, що відхо-

дять. У випадку, коли партизани не відходили, а 

приймали бій з першою групою, друга – висаджува-

лася безпосередньо в їх тилу та атакували спільно з 

першою. Цей вид маневру найчастіше застосовували 

в гірських проходах, ущелинах, на лісових дорогах, 

де природні умови створювали тіснину та ускладню-

вали оточеним військам рух у бік флангів [1, с.392-

398; 6, с.306-307; 10, с.138]. 

У В’єтнамській війні зародилася нова форма бо-

йових дій – аеромобільна операція, що базувалася на 

масованому застосуванні вертольотів. У результаті 

таких операцій сухопутні війська набули принци-

пово нової якості – повітряної мобільності, а воєнна 

теорія і практика збагатилася новою формою мане-

вру – “вертикальне охоплення”. Залежно від постав-

лених завдань, залучених сил і засобів, умов місце-

вості та інших чинників застосовували аеромобільні 

операції таких видів: штурмові, “двоголовий орел”, 

“орлиний політ”. 

Штурмові операції полягали в завдаванні ударів 

з повітря, десантуванні військ посадковим способом 

з подальшим наступом, оточенням і знищенням про-

тивника. Суть операції “двоголовий орел” полягала 

в притисненні противника з фронту і тилу, а потім 

його знищенні. Операція “орлиний політ” – це віль-

ний пошук противника з одночасним завдаванням по 

ньому ударів [6, с.307-308; 10, с.138-139]. 

За досвідом бойових дій у В’єтнамі американці 

широко застосовували патрулювання, прочісування 

і засідки. Особливу увагу під час планування та про-

ведення аеромобільних операцій американське ко-

мандування приділяло розвідці району майбутніх 

бойових дій, раптовості початку та вогневому забез-

печенню операції. Для проведення пошуково-кара-

льних та аеромобільних операцій залучали сили від 

взводу до бригади. У деяких операціях брали участь 

кілька бригад [6, с.308]. Прагнучи зберегти власні 

сили та спираючись на створену раніше мережу баз 

уздовж кордону та навколо великих адміністратив-

них центрів, починаючи з 1969 р., американське ко-

мандування взяло курс на стримуючі дії. Під час обо-

рони американці застосовували осередкову оборону, 

тобто створювали систему вузлів опору в опорних пу-

нктах, як правило, за утримання великих адміністра-

тивних центрів, авіаційних баз, інших військових 

об’єктів, що розташовані уздовж кордону та підгото-

влені до кругової оборони. Основними цілями цих 

дій було утримання об’єктів (позицій), завдання ком-

плексного вогневого ураження противнику та конт-

роль території. При цьому постійного зіткнення про-

тивником та чітко позначеної лінії фронту не було. 

Загалом, як показав післявоєнний аналіз, в’єтнамсь-

кий опір надав світу переконливий приклад ефекти-

вного й успішного протистояння противникові, який 

мав колосальну перевагу в усіх аспектах [3; 6, с.308]. 

США витратили на В’єтнамську війну майже 

350 млрд доларів, у боях було задіяно біля 68% сухо-

путних сил, 60% морської піхоти, 50% стратегічної і 

32% тактичної авіації. Загалом за роки війни на В’єт-

нам було скинуто 14 млн бомб. Проти населення за-

стосовувалися напалмові, термічні, фосфорні, магні-

тні, кулькові та інші бомби. Вперше в історії викори-

стано майже 50 тис. хімічних зарядів, що 

спричиняли зливи, кислотні дощі та ін. Всього від хі-

мічних засобів постраждало понад 2 млн осіб, у т. ч. 

60 тис. американських військовослужбовців. Отруй-

ними речовинами було оброблено 43% усієї терито-

рії і 44% усіх лісових масивів. США втратили у цій 

війні 60 тис. осіб убитими, 300 тис. пораненими. У 

боях було знищено 8612 літаків і вертольотів та ве-

лику кількість іншої військової техніки [5, с.691].  

Отже, війна у В’єтнамі для США була локаль-

ною, протипартизанською. Бойові дії тривали осере-

дково, не мали позначеної лінії фронту, переважно 

вздовж шосейних доріг, у районах військових баз і 

населених пунктів, на місцевості з погано розвине-

ною системою комунікацій. Таку війну, як правило, 

не ведуть на заздалегідь підготовлених позиціях, а 

партизанська армія розчиняється серед населення. 

Боротьба радянських військ з повстанцями в 

Афганістані (1979–1989). Після Другої світової 

війни Афганістан, який мав статус нейтральної дер-

жави, фактично перебував у сфері радянського 

впливу. Співробітництво з СРСР було дуже тісним: 

у державі постійно перебувала велика кількість ра-

дянських фахівців, багато афганців навчалися в ра-

дянських навчальних закладах. 

Введення в Афганістан Обмеженого континге-

нту радянських військ (ОКВР) у 1979 р. мало політи-

чні, економічні і військові причини. Причини вини-

кнення кризи в Афганістані американські і європей-

ські фахівці пов’язують із квітневою революцією 

1978 р. Участі радянських військ у бойових діях на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fa3165177410b35a-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_d6f7ba9ad59e0644-79


The scientific heritage No 94 (2022) 43 

території Афганістану не планувалося. Передбача-

лося, що радянські війська розташуються в гарнізо-

нах і візьмуть під охорону об’єкти, чим звільнять аф-

ганські війська для активних дій проти опозиції та 

можливого зовнішнього противника. Проте у ніч на 

27 грудня 1979 р. спеціальна група КДБ “Альфа” ра-

зом зі спецназом Головного розвідуправління взяли 

штурмом президентський палац, убили Х. Аміна із 

сім’єю, прибічників і охорону. До середини дня 27 

грудня в Кабул і Баграм перекинули основні сили по-

вітряно-десантної дивізії і окремого парашутно-де-

сантного полку. Водночас у Кабул увійшли передові 

частини мотострілецької дивізії і посилили охорону 

найважливіших адміноб’єктів, аеродромів, радіо, те-

лебачення. У ніч на 28 грудня в Афганістан увійшла 

ще одна мотострілецька дивізія. До кінця дня 28 гру-

дня взяли під повний контроль Кабул. До середини 

січня 1980 р. введення основних сил радянської 40-ї 

армії практично було завершено [6, с.353-358; 9, с.5-

8]. 

Бойова діяльність ОКРВ в Афганістані відбува-

лася у складних умовах, обумовлених соціально-по-

літичними, національними, релігійними та фізико-

географічними особливостями країни. Радянським 

військам протистояв добре організований, сильний і 

впевнений противник, який завдяки економічній, фі-

нансовій, військовій та інформаційній допомозі був 

спроможний контролювати близько 80% території 

Афганістану. При цьому загони і групи повстанців 

(моджахедів), як правило, уникали прямих зіткнень 

з військами, вели переважно диверсійну і терористи-

чну діяльність. Афганський рух опору істотно відрі-

знявся від аналогічних рухів в інших країнах відсут-

ністю єдиного командування і єдиного стратегічного 

плану дій.  

У боротьбі з моджахедами керівництво ОКВР в 

Афганстані активно спиралося на місцеві сили. Роз-

відувальні органи радянської 40-ї армії координу-

вали всі свої дії з урядовою міліцією (Цирандою) та 

державною безпекою (ХАД) Республіки Афганістан. 

Умови ведення бойових дій змушували команду-

вання армії виробляти такі форми бойової діяльно-

сті, які б давали змогу ефективніше планувати та 

проводити операції, уражати противника, забезпечу-

вати охорону й оборону комунікацій, максимально 

зменшувати обсяги підвезення повстанцям зброї і 

боєприпасів з Пакистану й Ірану, створювати сприя-

тливі умови для розширення і зміцнення державної 

влади в різних районах Афганістану. Виходячи із та-

ктики дій моджахедів, радянські війська вирішували 

такі оперативно-тактичні завдання: 

здійснювали оборону своїх гарнізонів і опорних 

пунктів. Для цього навколо гарнізонів (військових 

містечок) створювали кільце мінних полів, ставили 

дротяні загородження і засоби сигналізації. Усі підс-

тупи прострілювали артилерією, системами залпо-

вого вогню, кулеметами і мінометами. Усередині пе-

риметра оборони були побудовані укриття для осо-

бового складу, техніки, складів для захисту від 

ракетно-мінометного обстрілу; 

захищали свої комунікації. Так, уздовж головної 

транспортної магістралі, дороги (і трубопроводу) Те-

рмез–Саманган–перевал Саланг–Шарикар–Кабул, 

через кожні 3–5 км розташували блокпости; 

охороняли транспортні колони на марші. Для 

проведення колон, крім типової охорони, залучали 

підрозділи спецназу і десантників. Вони висаджува-

лися з вертольотів по обидві сторони дороги попе-

реду колони, що рухалася, і тільки-но партизани на-

магалися влаштувати засідку, то самі попадалися в 

неї. Елемент несподіваності усувався, колона підхо-

дила в повній готовності до бою, а тим часом по ра-

діо викликали підкріплення. Десант вантажився у ве-

ртольоти і знову перекидали на декілька кілометрів 

вперед. Цей спосіб виявився дуже ефективним засо-

бом охорони конвоїв; 

здійснювали артилерійські обстріли і повітряні 

бомбардування партизанських опорних пунктів у го-

рах і селищах. Літаки Ту-16 і Су-24 скидали бомби з 

великої висоти (до 12 км). Штурмовики Су-25 і вер-

тольоти проводили раптові нальоти на малих висо-

тах, застосовуючи гармати і ракети. З вертольотів ча-

сто скидали спеціальні міни на гірські стежки і пере-

вали, якими проходили шляхи постачання загонів 

афганської опозиції. Артобстріли здійснювали по 

площах. Основними засобами були ракетні системи 

залпового вогню БМ-21 і БМ-27 (220-мм реактивні 

снаряди), 122-мм гаубиці Д-30, 76-мм гірські гаубиці 

М-69, 100-мм протитанкові гармати, 240-мм міно-

мети [1, с.361-363]. 

Пошук і вдосконалення форм бойової діяльно-

сті відбувалися протягом усієї війни. Остаточно сфо-

рмувалися такі форми бойової діяльності радянської 

40-ї армії в Афганістані: проведення операцій з розг-

рому угруповань збройної опозиції; оборона комуні-

кацій, режимних зон, господарських об’єктів; бойові 

дії щодо реалізації розвідданих черговими силами та 

засобами армії; засадні бойові дії частин і підрозділів 

у системі раптових та потайних ударів військами ар-

мії; бойові дії із супроводження колон з матеріально-

технічними засобами; прикриття державного кор-

дону [9, с.20-21]. 

Основною формою дій радянських військ в Аф-

ганістані були такі операції:  

масовані наступальні операції з розгрому окре-

мих партизанських загонів, їх укріплених баз, тило-

вого забезпечення. В основному такі операції прово-

дили проти формувань Ахмада Шах Масуда в долині 

Панджшер (9 “генеральних” наступів). Кожному на-

ступу передували потужні артобстріли і ракетно-бо-

мбові удари авіації. Наприклад, під час сьомого на-

ступу відбувалося до 100 бомбардувань на день. По-

тім йшли танки, за ними БМП і БТР з мотопіхотою. 

На пануючих висотах з обох боків від головної лінії 

наступу з вертольотів висаджували стрілецькі під-

розділи, що прикривали війська, які рухалися знизу, 

від вогню з флангів; 

операції з прориву блокади оточених радянсь-

ких і афганських гарнізонів (переважно в прикордон-

них з Пакистаном провінціях Пактія, Кунар, Забуль); 

операції підрозділів спецназу. До них належать: 

засідки на караванних і гірських стежках, а також їх 

https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0,_1979%E2%80%941989)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%90%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A0%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fa3165177410b35a-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_d6f7ba9ad59e0644-79
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мінування; знищення складів зброї і боєприпасів; лі-

квідація штабів і окремих польових командирів (у т. 

ч. на території Пакистану). Ці дії були досить успіш-

ними, проте їх стали проводити лише з 1985 року [1, 

с.363-364]. 

Досвід радянської 40-ї армії показав, що прак-

тично в усіх операціях успіху бойових дій досягали 

завдяки їх рішучому характеру, умілому викорис-

танню переваги в засобах ураження, можливості 

швидкого перенесення зусиль у новий район. 

Починаючи з 1983 року радянське команду-

вання відмовилося від великих наземних операцій. 

Було прийнято рішення повітряними ударами витіс-

няти населення із сільської місцевості. Операції з 

“пошуку та знищення” завжди зводилися до того, що 

бойові вертольоти “зтирали з лиця землі” селище, пі-

сля цього висаджений десант обшукував об’єкт на 

предмет зброї. Приблизно третина населення Афга-

ністану вимушена була покинути рідні місця [11, 

с.335]. 

Основними способами ведення бойових дій ра-

дянських військ проти повстанських груп і загонів з 

1980 року були: рейдові дії; блокування міст, окре-

мих районів і прочісування їх афганськими підрозді-

лами; удари авіації по окремих вибіркових цілях; пі-

дривання кяризів (печер, використовуваних як ук-

риття і склади); мінування шляхів проникнення і 

постачання повстанців; оточення противника з пода-

льшим його розчленуванням і знищенням; прове-

дення нальотів, пошуків і засідок [9, с.37-38]. 

Через Афганістан у складі ОКВР пройшло 525 

тис. офіцерів, сержантів і солдатів, робітників і слу-

жбовців радянської армії. Щорічно ця війна кошту-

вала радянському народу майже 5 млрд рублів [5, 

с.716]. Втрати радянських військ були такі: заги-

нули, померли від ран і захворювань 14 453 особи, 

поранено 53 753 особи, із них 6669 стали інвалідами. 

Значні втрати були в ОВТ: літаків 118, вертольотів – 

333, танків – 147, БМП, БТР – 1314, гармат і міноме-

тів – 433, автомашин різних видів – 11 369 [6, с.368]. 

Форми і способи тактичних дій частин і під-

розділів Російської Федерації у боротьбі з “банд-

формуваннями” в Чечні (1999–2000). Досвід дру-

гої Чеченської кампанії показав, що у військовому 

плані контртерористичну операцію (КТО) пра-

вомірно розглядати як одну з нових форм збройного 

протиборства у внутрішньому конфлікті за участю 

різновідомчих формувань Російської Федерації. За 

способами підготовки і ведення КТО подібна до за-

гальновійськової операції, однак її складовими є: 

протипартизанська, протидиверсійна, протитерорис-

тична, інформаційно-ідеологічна боротьба з НЗФ. 

Аналіз конфлікту свідчить, що до оцінювання 

результатів КТО не можна підходити з позиції “кла-

сичних військових канонів”. Боротьба з іррегуляр-

ними, повстанськими, напіввійськовими формуван-

нями, що застосовують диверсійно-терористичні ме-

тоди дій, які не дотримуються жодних норм 

міжнародного гуманітарного права, розмиті в зоні 

бойових дій межі між фронтом і тилом, осередковий 

характер бойових дій спонукали дослідження нети-

пових способів підготовки і ведення операції. 

Основний тягар боротьби з НЗФ ліг на загаль-

новійськові з’єднання, частини і підрозділи. У своїй 

основі це були зведені формування – бригадні (пол-

кові), батальйонні тактичні групи, що зумовило “за-

гонову тактику дій” в умовах “нелінійного, розшире-

ного поля бою”. Ця обставина значно ускладнила уп-

равління та взаємодію військ в операції, вибір 

доцільних форм і способів їх застосування та спри-

чинило поспішне розроблення теоретичних поло-

жень з їх бойового застосування. 

Під час ведення КТО форми та способи тактич-

них дій різнорідних формувань силових структур Ро-

сійської Федерації дістали подальшого розвитку по-

рівняно зі збройними конфліктами 1950–1990-х ро-

ків і, насамперед бойовими діями у В’єтнамі, 

Афганістані та першій Чеченській кампанії. Харак-

терним для КТО було те, що знищення НЗФ здійс-

нювалося сумісними діями військових частин і під-

розділів збройних сил Російської Федерації, частин і 

підрозділів внутрішніх військ МВС, ФСБ у взаємодії 

з частинами та підрозділами Федеральної прикор-

донної служби, що були скоординовані за завдан-

нями, місцем і часом. При цьому застосовували різ-

номанітні форми та способи тактичних дій, серед 

яких важливе місце займали: розвідувально-пошу-

кові дії; розвідувально-ударні дії; рейдово-штурмові 

дії; боротьба з рейдовими загонами НЗФ; охорона та 

оборона розташування військових частин (підрозді-

лів) і населених пунктів, проведення автотранспорт-

них колон [10, с.141]. 

Розвідувально-пошукові дії вели з метою вияв-

лення місцезнаходження загонів НЗФ, їх бойовий 

склад, наявність опорних пунктів, баз, позицій, скла-

дів і пунктів управління. Для цього залучалися сили 

і засоби агентурної, повітряної, радіо- і радіотехніч-

ної розвідки, розвідувальні органи спецпризначення 

і військової розвідки. Основний спосіб виконання за-

вдання – пошук (суцільний або вибірковий). При су-

цільному пошуку оглядали увесь блокований район, 

при вибірковому – лише окремі ділянки, напрямки, 

об’єкти, де могли перебувати бойовики. За спосо-

бами дій пошук був: односторонній, зустрічний, за 

окремими напрямками, пошук-догляд, пошук у рай-

оні, паралельний пошук, пошук по напрямках, що 

сходяться, пошуку по спіралі,вибірковий пошук, по-

шук по об’єктах, комбінований пошук [7, с.176-177; 

10, с.141-142].  

Безпосереднє знищення терористичних, дивер-

сійних загонів і груп відбувалося в ході розвідува-

льно-ударних і рейдово-штурмових дій. 

Розвідувально-ударні дії застосовувалися у ви-

падках, коли в результаті пошуку не вдавалося до-

статньо точно виявити місцезнаходження НЗФ. Уда-

рів завдавали, щоб захопити і знищити зв’язкових, 

розвідників, невеликі загони бойовиків, групи (бази) 

постачання, склади боєприпасів, пункти управління 

(штаби). Найефективнішими способами таких дій 

були: “засідка” та різноманітні варіанти розташу-

вання підрозділів, які проводили засідку [7, с.183; 10, 

с.142].  

Рейдово-штурмові дії широко застосовували 

шляхом швидкого і прихованого маневру для блоку-

вання, оточення і знищення груп і загонів бойовиків. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fa3165177410b35a-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_d6f7ba9ad59e0644-79
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_fa3165177410b35a-1
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Рейд зазвичай здійснювався посиленим батальйоном 

при підтримці авіації. Наземний рейд доповнювався 

діями десантно-штурмових підрозділів на вертольо-

тах. Рейд здійснювали різними способами: за окре-

мими зонами в загальному районі бойових дій або 

одночасним охопленням усієї глибини розташу-

вання НЗФ. До тактичних прийомів, що застосовува-

лися рейдовими підрозділами належать: атака 

(штурм), фронтальний удар, одно- або двосторонній 

охоплення або обхід, знищення у вогневому мішку, 

а також поєднання різних видів маневру [10, с.142-

143]. 

Якщо рейд проводився силами аеромобільних 

формувань, то застосовували такі тактичні прийоми: 

повітряна атака, вертолітна атака, “кліщі”, повітряно-

штурмова, або подвійна повітряно-штурмова атака. 

Так, повітряна атака – удар бойових вертольотів або 

удари декількох груп бойових вертольотів; вертолі-

тна атака – самостійний пошук об’єктів знищення; 

“кліщі” – одна частина загону висаджувалася в тилу 

противника і займала позиції на шляхах його імовір-

ного відходу, а інша – проводила атаку з протилеж-

ного боку і притискала бойовиків, що відходили, до 

завчасно зайнятої позиції; повітряно-штурмова атака 

– висадка штурмового ешелону, його розгортання й 

атака противника спільно з бойовими вертольотами; 

подвійна повітряно-штурмова атака – частина аеро-

мобільного рейдово-штурмового загону атакувала 

бойовиків з тим, щоб змусити їх відходити, після 

чого в тилу противника висаджувалася друга час-

тина загону, яка атакувала з іншого напрямку [7, 

с.206]. 

Типовими способами знищення оточених заго-

нів НЗФ були: “зашморг” – поступове стискування 

кільця оточення шляхом одночасного просування до 

центру всіх підрозділів, що здійснюють оточення; 

“поршень” – підрозділи, займаючи позиції для ото-

чення, утворюють свого роду циліндр. Потім час-

тина сил (“поршень”) просувається вперед, а підроз-

діли, розташовані на трьох інших ділянках, залиша-

ються на місці. У міру просування атакуючих у глиб 

“циліндра” підрозділи, що оборонялися на флангах, 

знімаються із займаних позицій і переходять до обо-

рони на новому рубежі позаду підрозділів, що насту-

пають; “подвійний поршень” – у міру просування 

атакуючих у глиб “циліндра” підрозділи, що оборо-

няли позиції ліворуч і праворуч від тих, що наста-

ють, знімаються з них і пересуваються за військами, 

що наступають на бойовиків, у готовності знищити 

групи противника, які прорвалися; “атака за напря-

мами, що сходяться” – після утворення кільця нама-

гаються розсікти оточений загін бойовиків шляхом 

просування підрозділів на низці напрямків. Коли до-

сягнуте дроблення загонів бойовиків і їх витіснення 

в намічений район, війська оточення починають на-

ступати до центру, входять у зіткнення з штурмо-

вими загонами, охоплюють загони противника з 

флангів і тилу та знищують дрібні загони; “ковадло” 

– застосовується у разі, коли противникові вдається 

звести міцні укріплення в опорному пункті, для за-

хоплення якого створюється штурмова група [7, 

с.171-172].  

Боротьбу з рейдовими загонами НЗФ прово-

дили для їх виявлення і знищення. При цьому засто-

совували різні способи завдавання ударів авіацією, 

вогнем артилерії, влаштування засідок, мінно-вогне-

вої зони, створення вогневих мішків, пасток. Форми 

і способи боротьби з партизанськими (повстансь-

кими) силами мають свої особливості та залежать від 

завдань тих формувань, які залучалися до їх ліквіда-

ції, а також конкретних умов проведення операцій, 

рівня їх озброєння та військової техніки.  

Характер ведення партизанських і протипарти-

занських війн на рубежі XX–XXI ст. через низку 

об’єктивних чинників зазнав істотних змін. Однією з 

основних причин є швидка глобальна урбанізація та 

перехід до ведення партизанських дій у щільно забу-

дованих районах сучасних міст. Наземна і підземна 

інфраструктура міст сприяє успішному виконанню 

завдань партизанськими, повстанськими і терорис-

тичними силами та створює украй несприятливе се-

редовище для використання технічних засобів наві-

гації, застосування високоточної зброї, сучасних за-

собів спостереження і зв’язку, комплексів повітряної 

розвідки та ін., що згубно позначається на тактичних 

можливостях армійських підрозділів під час дій у мі-

сті. 

Основні форми та способи у боротьбі з партиза-

нами (повстанцями) в сучасних умовах можуть 

включати: ліквідацію партизанських лідерів, залу-

чення партизанських формувань на свій бік, прове-

дення психологічних і спеціальних операцій, встано-

влення адміністративно-поліцейського режиму, про-

ведення контрпартизанської агітації з місцевим 

населенням, проведення каральних акцій. 

Підсумовуючи вищевикладене зазначимо, що:  

особливості виконання завдань контрпартизан-

ської боротьби суттєво вплинули на розвиток сучас-

них методів ведення війни, зокрема на необхідність 

ведення високоманевреної війни, а саме – аеромобі-

льних операцій та аеромобільних дій; 

організація боротьби з партизанськими (повста-

нськими) силами має оперативно-стратегічне зна-

чення, вивчення якої дає змогу забезпечити готов-

ність держави до протистояння загрозам дестабіліза-

ції обстановки, насамперед в урбанізованому 

просторі; 

класичними формами боротьби з партизанст-

вом (повстанством) залишаються операції (спеціа-

льні, психологічні, протипартизанські й аеромобі-

льні), бойові та спеціальні дії (диверсії, ліквідація 

партизанських лідерів, пошуково-каральні акції та 

ін.), терористичні методи боротьби, залучення парти-

занських (повстанських) формувань на бік діючого 

уряду, встановлення адміністративно-поліцейського 

режиму, проведення контрпартизанської агітації з 

місцевим населенням і різні види маневрів (просочу-

вання, охоплення, обхід, оточення); 

досвід застосування спецпідрозділів і військо-

вих формувань силових структур під час проведення 

операцій по знищенню партизанських (повстанських) 

сил, виявив нові види маневру (тактика вертолітних 

десантів, стримуючі та снайперські дії, використання 

дистанційних засобів боротьби); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_9844e554a81979a3-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_9844e554a81979a3-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_9844e554a81979a3-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0#cite_note-_9844e554a81979a3-102
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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контроль певної території району конфлікту за-

лишається одним із найактивніших способів ведення 

спеціальних (бойових) дій з партизанськими (повс-

танськими) силами;  

додатковим фронтом партизанів (повстанців) 

стала міська герилья – теракти в столиці й інших мі-

стах колонії, її ефективність з точки зору стратегії 

непрямих дій була набагато вища; 

важка бронетехніка була корисною при захисті 

гарнізонів, але в гірсько-лісистій місцевості в опера-

ціях проти партизанів від танків, як і від важкої ар-

тилерії, користі було мало; 

значну увагу приділяють підготовці кадрів, зок-

рема спеціалізації бойовиків за певними військо-

вими професіями. 
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Анотація 

У роботі досліджено історичні передумови виникнення інституту медіації для врегулювання індиві-

дуальних трудових спорів в Україні. Зроблено висновок, що доповнення чинного Кодексу законів про 

працю України ст. 222-1 «Врегулювання трудових спорів шляхом медіації» є кроком у вірному напрямку, 

оскільки це стане ефективним механізмом примирення сторін під час вирішення індивідуальних трудових 

спорів з мінімальними витратами фінансових, часових і людських ресурсів. Зазначено, що переваги впро-

вадження медіації серед альтернативних способів вирішення трудових спорів є очевидними як для дер-

жави, так і для самих учасників конфліктних правовідносин. Її головна особливість та відмінність від ін-

ших способів вирішення спору – це її максимальна автономність, конфіденційність та добровільність, адже 

рішення як результат вирішення конфлікту виходить не від медіатора (або судді чи арбітра, як у звичних 

процедурах вирішення спору), а від сторін конфлікту, та викладається в угоді сторін спору за результатами 

медіації. 

Abstract 

The paper examines the historical prerequisites for the emergence of the institution of mediation for the set-

tlement of individual labor disputes in Ukraine. It was concluded that the amendment to the current Code of Labor 

Laws of Ukraine Art. 222-1 "Settlement of labor disputes through mediation" is a step in the right direction, as it 

will become an effective mechanism for the reconciliation of parties during the resolution of individual labor 

disputes with minimal expenditure of financial, time and human resources. It is noted that the advantages of the 

implementation of mediation among alternative methods of resolving labor disputes are obvious both for the state 

and for the participants in conflicting legal relations. Its main feature and difference from other methods of dispute 

resolution is its maximum autonomy, confidentiality and voluntariness, because the decision as a result of conflict 

resolution does not come from a mediator (or judge or arbitrator, as in the usual dispute resolution procedures), 

but from the parties to the conflict, and is set out in the agreement of the parties to the dispute based on the results 

of mediation. 
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Постановка проблеми. Запорукою нормаль-

ного функціонування та стабільного розвитку сус-

пільства є забезпечення державою балансу трудо-

вих прав працівників і дотримання інтересів робо-

тодавців, що особливо актуально в період 

економічної нестабільності та зростання рівня без-

робіття, особливо сьогодні коли країна знаходиться 

у стані війни. Вітчизняна юридична практика в умо-

вах реформування потребує вдосконалення чинних 

правових механізмів захисту прав та інтересів уча-

сників трудових відносин. Запровадження і розви-

ток медіації як позасудового вирішення індивідуа-

льних трудових спорів є одним із пріоритетних на-

прямів розвитку національної правової системи [1, 

c. 37]. Переваги впровадження медіації як одного із 

альтернативних способів вирішення трудових спо-

рів сьогодні очевидні як для держави, так і для са-

мих учасників конфліктних правовідносин. Адже 

не випадково ця продедура доволі розвинута у за-

рубіжній практиці. 

Медіації як альтернативному способу вирі-

шення спорів присвячені праці таких вітчизняних 

науковців, як О. В. Белінська, Г. С. Гончарова, Н. В. 

Дараганова, С. І Запара, В. В. Землянська, О. А. Іва-

ненко, Д. В. Кисельов, Д. Є. Кривенко, Н. В. Не-

стор, Ю. Д. Притика, О. Г. Середа, А. М. Сікун, М. 

І. Хавронюк, Т. М. Худякова, Л. П. Шумна та ін. 

У роботі планується дослідити історичні пере-

думови виникнення інституту медіації для врегу-

лювання індивідуальних трудових спорів в Україні. 

Результати дослідження. Медіація (термін 

«медіація» походить з латинської (mediatio) та озна-

чає посередництво) бере свій розвиток з другої по-

ловини ХХ ст. у країнах англосаксонської системи 

права – США, Австралії, Великій Британії, пізніше 
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набуває поширення і в інших країнах. Із застосуван-

ням медіації стає зрозумілим, що в деяких випадках 

можливості цього методу багато в чому перевершу-

ють судочинство. Прийшовши до осмислення 

цього факту, країни Європи, маючи багату традиці-

ями і добре функціонуючу систему правосуддя, бе-

руть цей метод на озброєння, інтегрувавши медіа-

цію в правову систему. Перші спроби застосування 

медіації, як правило, мали місце лише при вирі-

шенні спорів, що виникали у сфері родинних, сі-

мейних стосунків. Згодом медіація отримала ви-

знання і при вирішенні більш широкого кола спо-

рів, починаючи від сімейних конфліктів і 

закінчуючи складними багатосторонніми конфлік-

тами у комерційній та публічній сферах. Медіація 

розумілася як один із альтернативних (позасудо-

вих) методів вирішення конфліктів, згідно з яким 

незаінтересований посередник (медіатор) допома-

гає сторонам досягнути шляхом переговорів добро-

вільної та взаємовигідної угоди.  

Сьогодні медіація як альтернатива судочинс-

тву доволі розвинута у зарубіжній практиці та вва-

жається одним із ефективних способів вирішення 

трудових спорів. Так, у Канаді процедура прими-

рення у вирішенні трудових спорів до звернення до 

інших способів захисту трудових прав установлена 

в якості обов’язкової. При цьому в Канаді медіація 

вперше з’явилася саме в трудових відносинах. У 

США основа для подальшого розвитку інституту 

медіації також була закладена в трудових відноси-

нах, у зв’язку з тим що часто виникали конфлікти 

між утвореними профспілками і роботодавцями, у 

результаті чого Урядом США було запропоновано 

залучати Міністерство праці як нейтрального посе-

редника для врегулювання розбіжностей сторін. У 

1947 р. в рамках виконання поставленого завдання 

був створений діючий і в даний час спеціальний фе-

деральний орган – Федеральна служба США по ме-

діації та примирливих процедурах (Federal 

Mediation Conciliation Service, FMCS). У Німеччині 

активно діє і розвивається Федеральний союз меді-

ації в економіці та сфері праці (Bundesverband 

Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt), у Фінляндії 

призначається так званий державний примиритель, 

а у Великій Британії діє консультативна служба 

примирення і арбітражу (Asac Codes of Practice), ос-

новною функцією якої є сприяння розвитку вироб-

ничих відносин і пропозиція на прохання конфлік-

туючих сторін сприяння у вирішенні спору. Згідно 

з чинним у Південній Кореї Законом «Про врегулю-

вання трудових спорів» система врегулювання 

включає процедуру примирення, медіацію, арбіт-

раж, екстрене врегулювання, а також добровільне 

врегулювання на підставі угоди між учасниками 

спору або колективного договору [2, c. 39]. 

Популярність медіації зумовлена і тим, що 

вона як досудовий спосіб вирішення трудових спо-

рів є одним із засобів швидкого узгодження інтере-

сів роботодавців і працівників, сприяє досягненню 

соціального миру в суспільстві та дає можливість 

сторонам зекономити час і витрати, пов’язані із ви-

рішенням трудових спорів. Н. В. Дараганова виок-

ремлює цілий комплекс різних факторів, які свід-

чать про користь запровадження медіації при вирі-

шенні індивідуальних трудових спорів. Зокрема, 

науковець наголошує, що головна функція посере-

дника (медіатора) при вирішенні індивідуального 

трудового спору за допомогою медіації полягає у 

сприянні та забезпеченні переговорного процесу 

між сторонами. Медіатор допомагає сторонам об-

рати конкретні шляхи та способи вирішення спору. 

Важливим аспектом медіації є її добровільність, 

коли сторони індивідуального трудового спору бе-

руть участь у медіації добровільно як під час прий-

няття рішення про медіацію, так і в процесі її про-

ведення та досягнення домовленостей і виконання 

рішень. Кожна зі сторін спору має право самостійно 

обрати медіатора. Приватний (конфіденційний) ха-

рактер медіації також є важливою ознакою медіації. 

Розгляд індивідуального трудового спору за такою 

процедурою є більш простим, а отже, і більш зруч-

ним для сторін трудового спору, на відміну від су-

дового розгляду. Важливим аспектом медіації є мо-

жливість її застосування на ранній стадії спору, що 

значно пришвидшує його врегулювання. При меді-

ації має місце скорочення витрат сторін, іноді до-

статньо значних, за рахунок відсутності судових 

витрат. Окрім того, процедуру медіації можна за-

стосувати як до судового розгляду, так і під час су-

дового провадження по справі. За ініціативи будь-

кого з учасників медіація може бути перервана або 

припинена у будь-який час. Зарубіжний досвід ви-

рішення спорів за допомогою медіаційних проце-

дур підтверджує, що медіація значно збільшує ймо-

вірність збереження подальших нормальних стосу-

нків між сторонами індивідуального трудового 

спору. Рішення, прийняте сторонами у процедурі 

медіації, є взаємоприйнятним та взаємовигідним, і 

відповідно виконується сторонами добровільно, 

без затримок та без втручання виконавчої служби. 

Саме такі позитивні аспекти медіації, на думку на-

уковця, сприятимуть ефективному використанню 

цього інституту при вирішенні індивідуальних тру-

дових спорів та реальному розвантаженню судів від 

значної кількості справ, що виникають із трудових 

правовідносин [3, с. 79]. 

У 2014 р. Україна підписує Угоду про Асоціа-

цію з Європейським Союзом [4], згідно ст. 1 якої 

Україна і ЄС мають посилювати співпрацю у сфері 

правосуддя, свободи та безпеки з метою забезпе-

чення верховенства права та поваги до прав людини 

й основоположних свобод. Країни Європейського 

Союзу погодилися, що забезпечення верховенства 

права та кращого доступу до правосуддя повинно 

включати доступ як до судових, так і до позасудо-

вих методів врегулювання спорів. Європейська 

Рада на своєму засіданні в Тампере закликала дер-

жави-члени до запровадження альтернативних по-

засудових процедур, серед яких медіація є основ-

ним методом.  

Запровадження медіації в Україні було вклю-

чено до плану дій щодо підвищення позиції Укра-

їни в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» 

(«Doing Business») (п. 23), затвердженого Розпоря-

дженням Кабінету Міністрів України від 4 грудня 
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2019 р. № 1413-р. Також слід зазначити, що 7 сер-

пня 2019 р. Міністром юстиції України було підпи-

сано від імені України Конвенцію ООН про Міжна-

родні угоди про врегулювання спорів за результа-

тами медіації (Сінгапурська конвенція про 

медіацію). З метою ратифікації та імплементації 

вказаної Конвенції в Україні 15 липня 2020 р. Вер-

ховна Рада в першому читанні прийняла за основу 

проект Закону «Про медіацію» № 3504, внесений 

Кабінетом Міністрів України [5]. Метою цього за-

конопроекту було закріплення на законодавчому 

рівні можливості проведення процедури медіації, 

яка полягатиме у добровільному позасудовому вре-

гулюванні конфлікту (спору) шляхом переговорів 

між його сторонами за допомогою медіатора. 

Про нагальну необхідність законодавчого вре-

гулювання процесу медіації, у т. ч. у вирішенні ін-

дивідуальних трудових спорів, зазначає заступник 

керівника департаменту аналітичної та правової ро-

боти Верховного Суду, начальник правового управ-

ління Касаційного цивільного суду М. Шумило [6]. 

У своїй публікації науковець зазначає: «Судова ста-

тистика об’єктивно свідчить про те, що кількість 

справ щодо розгляду індивідуальних трудових спо-

рів залишається надмірною. У 2018/2019 рр. у судах 

загальної юрисдикції перебувало на розгляді 20 593 

у 2018 р., 21 133 трудові спори у 2019 р. відповідно, 

із них: про поновлення на роботі – 2 756 / 2 650, про 

виплату заробітної плати – 11 762 / 11 880, про від-

шкодування матеріальної шкоди, заподіяної праці-

вниками державним підприємствам, установам, ор-

ганізаціям – 334 / 406. Спори, які виникають із тру-

дових правовідносин, займають третє місце за 

кількістю, що надійшли на розгляд до Касаційного 

цивільного суду (2 138 у 2018 р. та 2 276 у 2019 р.) 

після спорів, які виникають із договорів (8 940 у 

2018 р. та 8 762 у 2019 р.) та спорів щодо відшкоду-

вання шкоди (2 687 у 2018 р. та 2 869 у 2019 р.), і ця 

тенденція зберігається». 

У Стратегії розвитку системи правосуддя та 

конституційного судочинства на 2021-2023 роки, 

затвердженій Указом Президента України від 11 че-

рвня 2021 р. № 231/2021 [7] також було зроблено 

акцент на запровадженні та розвитку інституту ме-

діації. 

І ось нарешті 16 листопада 2021 р. було 

прийнято Закон України «Про медіацію» [8], дія 

якого поширюється на суспільні відносини, 

пов’язані з проведенням медіації з метою запобі-

гання виникненню конфліктів (спорів) у майбут-

ньому або врегулювання будь-яких конфліктів 

(спорів), у тому числі цивільних, сімейних, тру-

дових, господарських, адміністративних, а також 

у справах про адміністративні правопорушення 

та у кримінальних провадженнях з метою прими-

рення потерпілого з підозрюваним (обвинуваче-

ним). Медіацію визначено як позасудову добро-

вільну, конфіденційну, структуровану проце-

дуру, під час якої сторони за допомогою 

медіатора (медіаторів) намагаються запобігти ви-

никненню або врегулювати конфлікт (спір) шля-

хом переговорів.  

Закон про медіацію вносить зміни до ряду 

кодексів, які передбачають можливість викорис-

товувати медіацію при вирішенні широкого спе-

ктру спорів, за умови, що сама процедура не за-

чіпає прав та інтересів третіх осіб, не задіяних в 

медіації. Так, чинний Кодекс законів про працю 

України [9] доповнюється новою стаття 222-1 

такого змісту, згідно з якою трудовий спір між 

працівником і власником або уповноваженим 

ним органом незалежно від форми трудового до-

говору може бути врегульовано шляхом медіа-

ції. Договір про проведення медіації та угода за 

результатами медіації у трудових спорах укла-

даються в письмовій формі. У разі невиконання 

чи неналежного виконання угоди за результа-

тами медіації сторони медіації мають право зве-

рнутися для розгляду трудового спору до орга-

нів, передбачених статтею 221 КЗпП (комісія по 

трудових спорах або суд). Участь у процедурі 

медіації може бути визнана поважною причи-

ною для поновлення строків для звернення за 

вирішенням трудових спорів. 

Імплементація процедури медіації до КЗпП 

дійсно заслуговує на позитивну оцінку. На наш 

погляд, медіація є ефективним механізмом вирі-

шення спорів, адже вона дозволить сторонам 

спору швидко вирішити конфлікт та досягти 

прийнятного для обох сторін рішення, а також її 

запровадження дозволить розвантажити судову 

систему.  

Оскільки, досудове вирішення трудових 

спорів, яке було передбачене трудовим законо-

давством, зокрема шляхом звернення до комісії 

по трудових спорах було неефективним через 

низку причин, до яких слід віднести: (1) відсут-

ність комісій у більшості підприємств. Оскільки 

згідно з положеннями КЗпП комісії утворю-

ються на підприємствах, установах та організа-

ціях з числом працюючих не менш як 15 осіб. 

Тобто, більшість працівників позбавлені можли-

вості вирішити спір шляхом звернення до комі-

сій у зв’язку з відсутністю умов для утворення 

таких комісій; (2) можливий тиск роботодавця 

на Комісію. Якщо на підприємстві все ж ство-

рена Комісія, це, на жаль, не гарантує справед-

ливого вирішення спору та захисту прав праців-

ника. Враховуючи те, що Комісія утворюється 

на підприємстві та до її складу входять праців-

ники такого підприємства, роботодавець має мо-

жливість здійснювати вплив на членів Комісії, 

що призведе до упереджених та несправедливих 

рішень щодо працівника; (3) тривалі строки та 

значні витрати при вирішенні спору в судовому 

порядку. І як висновок, закріплена у чинному 

КЗпП України система вирішення трудових спо-

рів майже не давала працівникам надії на спра-

ведливе та оперативне відновлення їх поруше-

них прав. 

Щодо останніх проєктів Трудового кодексу 

(законопроєкти №2410 і №2410-1), то вони та-

кож не містили норм щодо можливості вирі-

шення конфліктів шляхом медіації як альтерна-

тивного способу вирішення трудових спорів. 
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Хоча проєкт Закону «Про працю» № 2708 від 28 

грудня 2019 р. [10] у Главі VIII «Індивідуальні 

трудові спори» уже передбачає, що медіацією у 

сфері трудових відносин є досудова та позасу-

дова процедура врегулювання трудового спору 

шляхом переговорів сторін трудових правовід-

носин за допомогою одного або декількох меді-

аторів. Сторони трудових правовідносин для ви-

рішення трудових спорів можуть ініціювати 

проведення процедури медіації, задіявши для 

цього медіатора (медіаторів). Проведення про-

цедури медіації здійснюється за взаємною зго-

дою сторін трудових правовідносин.  За резуль-

татами медіації, у разі, якщо учасники медіації 

дійшли згоди, укладається мирова угода у пись-

мовій формі, яка підписується учасниками меді-

ації. У разі невиконання однією із сторін трудо-

вих правовідносин взятих на себе зобов’язань за 

мировою угодою, інша сторона має право звер-

нутися до суду у встановленому законодавством 

порядку. Медіація може проводитися у разі ви-

никнення трудового спору як до звернення до 

суду, так і під час судового провадження.  

Висновки. Аналіз результатів показав, що ім-

плементація процедури медіації до законодавства 

України є вектором позитивних змін. Інститут ме-

діації вже вистояв довготривалу перевірку в інших 

країнах та довів свою ефективність для всіх сторін 

спору. Медіація вважається швидким, доступним, 

економним та ефективним способом вирішення 

конфліктів, зокрема тих, що виникають між праців-

никами та роботодавцями. Сама процедура медіації 

є простою і прозорою. Враховуючи наведене, ми 

переконані, що законодавчо закріплена процедура 

медіації є, безперечно, актуальним та сучасним спо-

собом, яка зможе покращити існуючий механізм 

вирішення трудових спорів. Зокрема, доповнення 

чинного Кодексу законів про працю України ст. 

222-1 «Врегулювання трудових спорів шляхом 

медіації» є дійсно кроком у вірному напрямку, 

оскільки це стане ефективним механізмом при-

мирення сторін під час вирішення індивідуаль-

них трудових спорів з мінімальними витратами 

фінансових, часових і людських ресурсів. Оскі-

льки сьогодні переваги впровадження медіації се-

ред альтернативних способів вирішення трудових 

спорів є очевидними як для держави, так і для са-

мих учасників конфліктних правовідносин, так як 

це один із найшвидших та відносно недорогих 

способів вирішення спорів, який проводиться 

шляхом переговорів та застосовується виключно 

за взаємною згодою сторін спору. Головна особ-

ливість медіації та її відмінність від інших спосо-

бів вирішення спору – це її максимальна автоно-

мність, конфіденційність та добровільність, адже 

рішення як результат вирішення конфлікту вихо-

дить не від медіатора (або судді чи арбітра, як у 

звичних процедурах вирішення спору), а від сто-

рін конфлікту, та викладається в угоді сторін 

спору за результатами медіації.  
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Анотація 

У статті досліджується класифікація іноземних інвестицій на основі законодавчої бази щодо особли-

востей іноземного інвестування; на основі теоретико-правового аналізу визначено критерії класифікації 

іноземних інвестицій; розглядаються сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства. 

Abstract 

The article focuses on the classification of foreign investment on the basis of the legal framework for the 

peculiarities of foreign investment; on the basis of the theoretical and legal analysis the criteria of classification of 

foreign investments are defined; current trends in conducting international business partnerships are considered in 

this research. 
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Актуальність теми дослідження. Тенденції 

сьогодення наголошують, що в умовах розширення 

кордонів, якісно наповнена законодавча база та 

скоординована діяльність усіх органів державної 

влади, що є запорукою для формування та утри-

мання статусу країни з привабливим інвестиційним 

кліматом на міжнародному рівні. Інвестиційна по-

літика сприяє активному надходженню зовніш-

нього капіталу в розвиток економіки, а тому є фун-

даментом для нормального функціонування вироб-

ничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.5  

Варто зазначити, що розвитку інвестиційної 

політики, міжнародному інвестиційному співробіт-

ництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері 

щодо іноземних інвестицій присвячено дослі-

дження як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, 

зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н., Білін-

ської В., Ботанова О., Вакалюка В., Даннінга Дж., 

Дука А., Жюйара П., Гаверського В., Гаврилюка О., 

Говорушка Т., Вознесенської Н., Воробйової І., 

Єгорова А., Карро Д., Кібенка О., Косенко А., 

 
5 Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recogni-

tion of the integrity of the valuable basis of relationship be-

tween Ukraine and The European Union: Collective Mono-

graph: Association Agreement: driving integrational changes 

Коссака В., Кравців В., Крутіка О., Литвин Я., Ло-

щихіна О., Лукача І., Маглаперідзе А., Максимчука 

М., Малютіна О., Маслій В., Мосейчука Д., Ніколь-

ської О., Обушної Н., Павленко І., Пересади А., По-

єдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., 

Світличної Ю., Сімсона О., Семерака О., Стадниць-

кого Ю., Старостюк А., Федорової В., Федоренко 

В., Чернишової Л., Шевченка А., Шевченка О., Ще-

рбини В. та ін.. 

Враховуючи комплексний вплив міжнародних 

стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо 

іноземних інвестицій, мета статті полягає у визна-

ченні критеріїв класифікації іноземних інвестицій.  

Виклад основних положень. У наш час, осно-

вною метою більшості країн світу є підвищення рі-

вня інвестиційної привабливості та збільшення об-

сягу надходжень зовнішніх ресурсів у національну 

економіку. 

Важливість зовнішніх інвестицій в українській 

економіці важко переоцінити, адже з кожним роком 

/ O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lash-

chykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Com-

munications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973409
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вони набувають все більшого значення. Активні єв-

роінтеграційні та глобалізаційні світові процеси, 

що зумовлені появою нових технологічних та інфо-

рмаційних ресурсів, впливають на реформування 

економічних процесів у нашій державі. Сучасні те-

нденції ведення міжнародного бізнес-партнерства, 

наголошують на тому, що іноземні інвестиції є од-

ними з основних кроків у забезпеченні умов виходу 

країни з кризи, покращенні правового середовища, 

зростанні фінансово-економічних показників, залу-

ченні новітніх технологій та забезпеченні структу-

рних зрушень у сфері народного господарства.6 

Іноземні інвестиції як основний вид довгостро-

кових вкладень, зумовлюють появу динамічних 

процесів змін форм капіталу, перетворення першо-

початкових ресурсів і цінностей в інвестиційні ви-

трати, а вкладених коштів – у приріст капітальної 

вартості у формі доходу або соціального ефекту.7 

Аналіз національного законодавства, міжнаро-

дних джерел та наукових напрацювань дозволяють 

класифікувати іноземні інвестиції за певними кри-

теріями.  

Законом України «Про режим іноземного інве-

стування» встановлено, що іноземні інвестиції мо-

жуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, 

що визнається конвертованою Національним бан-

ком України; національної валюти; рухомого і не-

рухомого майна, пов'язаних з ним майнових прав; 

акцій, облігацій, інших цінних паперів, корпорати-

вних прав, виражених у конвертованій валюті; гро-

шових вимог та права на вимоги виконання догові-

рних зобов'язань, які гарантовані першокласними 

банками і мають вартість у конвертованій валюті, 

підтверджену законами країни-інвестора або між-

народними торговельними звичаями; прав інтелек-

туальної власності, вартість яких у конвертованій 

валюті підтверджена законами країни інвестора або 

міжнародними торговельними звичаями, експерт-

ною оцінкою в Україні, а також легалізовані на те-

риторії України авторські права, права на винаходи, 

корисні моделі, промислові зразки, знаки для това-

рів і послуг, ноу-хау тощо; прав на здійснення гос-

подарської діяльності; інших цінностей відповідно 

до законодавства України.8 

Іноземні інвестиції можна класифікувати за рі-

зними критеріями. Напраклад, за типом інвестова-

них активів, капіталовкладення можуть здійснюва-

тися у формі: часткової участі у підприємствах, що 

 
6 Loshchykhin O. External functions of a modern state in the 

context of globalization: conceptual and constitutional as-

pects. Fundamental and applied researches in practice of lead-

ing scientific schools / O. Loshchykhin, O. Botanov, I. 

Lashchykhina. – Hamilton, Canada, 2019. – Vol.32, №2. – P. 

11-18. 
7 Крутик А.Б. Инвестиции и экономический рост пред-

принимательства: учеб. пособие для вузов / А.Б. Крутик, 

Е.Г. Никольская. – Санкт-Петербург: Лань, 2000. – 544 с. 
8 Світлична Ю.О. Види іноземного інвестування / Ю.О. 

Світлична // Право і безпека. – 2017. – № 2 (65). – С. 117.  
9 Пехник А.В. Іноземні інвестиції в економіку України: 

навч. посібник / А.В. Пехник. – К.: Знання, 2007. – 335 с. 
10 Маслій В.В. Теоретичні аспекти застосування методу 

групувань в статистичному дослідженні процесу інозем-

ного інвестування в Україні. Економічний аналіз: зб. 

створюються спільно з українськими юридичними 

і фізичними особами, або шляхом придбання час-

тки діючих підприємств; створення нових підпри-

ємств, філій та інших відокремлених підрозділів 

іноземних юридичних осіб, що повністю належать 

нерезидентам, або повного придбання у власність 

діючих підприємств; придбання нерухомого чи ру-

хомого майна, незаброненого законами України, 

шляхом прямого одержання майна та майнових 

комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших 

цінних паперів; купівлі самостійно або за участю 

українських юридичних чи фізичних осіб прав на 

користування землею та використання природних 

ресурсів на території України; придбання інших 

майнових прав; господарської діяльності на основі 

угод про розподіл продукції; у інших формах, які не 

заборонені національним законодавством.9,10 

З точки зору ведення господарської діяльності, 

такі капіталовкладення доречно поділити на: гори-

зонтальні, вертикальні та конгломератні іноземні 

інвестиції.11 

Горизонтальні інвестиції супроводжуються 

експансією з боку материнської компанії і масовим 

вкладенням прямих іноземних інвестицій в еконо-

міку країни-реципієнта. У підприємства, яке знахо-

диться на території приймаючої держави, з'явля-

ється можливість відкрити свою філію за кордоном, 

розширивши виробництво своїх товарів (послуг) та 

зекономивши на експортних витратах. Цей вид кла-

сифікації називається «горизонтальним» через те, 

що транснаціональні корпорації копіюють ті ж ви-

робничі дії, які здійснює вітчизняний виробник, але 

вже в інших країнах.12 

Вертикальні іноземні інвестиції використову-

ються тоді, коли виробничий процес характеризу-

ється багатьма стадіями виробництва, що потребу-

ють їх контролю за кордоном. Якщо ціни на ці скла-

дові варіюють по країнах, відповідно, для компанії 

буде вигідно розділити виробничий ланцюг.13  

Стосовно конгломератних вкладень, вони по-

лягають у диверсифікації діяльності та не пов’язані 

з господарською процесами підприємства, яке залу-

чає відповідне майно.14 

В залежності від ступеня контролю над підп-

риємством зовнішні інвестиції поділяють на:  

- прямі – де інвестиція, становить не менше 10 

% та вноситься до статутного капіталу юридичної 

наук. праць / В.В. Маслій. – Тернопіль: Тернопільський 

національний економічний університет, 2011. – № 8/1. – 

С. 446 – 448. 
11 Федорчак О.В. Сучасні форми іноземних інвестицій як 

об’єкти державного регулювання / О.В. Федорчак // Ефе-

ктивність державного управління. – 2016. – № 4 (49). – С. 

173. 
12 Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: 

навч. посібник / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2007. – 236 с. 
13 Малютін О.К. Концепція поліпшення інвестиційного 

клімату в Україні / О.К. Малютін // Фінанси України. — 

2008. — № 11 (156). — С. 65-74. 
14 Федорчак О.В. Вказ. праця. – С. 173. 
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особи в обмін на корпоративні права, емітовані та-

кою юридичною особою з метою отримання прибу-

тку або досягнення корисного результату своєї дія-

льності, які передбачають тією чи іншою мірою ко-

нтроль інвестора за підприємством, у яке вони 

вкладені;15 

- портфельні – це вкладення в акції закордон-

них підприємств, облігації та інші цінні папери іно-

земних держав, міжнародних валютно-кредитних 

організацій з метою отримання підвищеного до-

ходу за рахунок податкових пільг, зміни валютного 

курсу тощо. Такий вид капіталовкладень не ство-

рює умов для реального контролю інвестора над 

об’єктом інвестування.16 

За формою власності іноземні інвестиції поді-

ляються на: державні, приватні, міжнародних орга-

нізацій, недержавних організацій та змішані; а за 

величиною на: малі (до 10 тис. дол.), середні (до 100 

тис. дол.), великі (від 100 тис. дол.).17 

За джерелом вкладення існують: первинні ін-

вестицій та реінвестиції. 

Л. Горбатюк за джерелами фінансування інве-

стиційної діяльності поділяє іноземні вкладення на 

такі, що здійснюються за рахунок: власних фінан-

сових ресурсів інвестора; запозичених коштів: дер-

жавний кредит, кредит фінансових установ; залуче-

них фінансових ресурсів нерезидентів, а саме: кош-

тів інших вкладників.18 

І. Бланк, за формами власності, виділяє два 

види зовнішніх надходжень: державні та приватні. 

У свою чергу, Ю. Стадницький розширив цей пелік 

до трьох видів: державні, приватні та спільні, а А. 

А. Пересада – на: державні, приватні та колекти-

вні.19 

За метою інвестування доречно виокремити 

поділ, що спрямований на досягнення: фінансової 

мети; підприємницької мети; інших цілей, пов’яза-

них з отриманням соціального, економічного, тех-

нологічного чи будь-якого іншого результату.20  

За формою оформлення: явні інвестиції; при-

ховані інвестиції – оформлені у вигляді інвестицій-

них потоків капіталу, наприклад, потоки капіталу 

між філіалами транснаціональних корпорацій; реа-

льний вивіз капіталу через цінні папери; чорні інве-

стиції – кошти, отримані незаконним шляхом, по-

ходження яких не прослідковується.21 

За масштабами залучення іноземне спонсору-

вання є: транснаціональним та трансконтиненталь-

ним, а в залежності від геополітичної спрямовано-

сті капіталовкладення здійснюються у: розвинені 

 
15 Вакалюк В.А. Правове регулювання інвестиційної дія-

льності в Україні / В.А. Вакалюк // Миколаївський націо-

нальний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. 

– № 16. – С. 122-126. 
16 Леус М.М. Суть та класифікація іноземних інвестицій 

/ М.М. Леус // Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Менеджмент та підприємниц-

тво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 

2008. – № 635. – С. 183–184. 
17 Леус М.М. Там само. – С. 185. 
18 Горбатюк Л.М. Окремі аспекти класифікації інвестицій 

/ Л.М. Горбатюк // Вiсник Полтавської державної аграр-

ної академії. – 2010. – № 2. – С. 203. 

країни; країни, що розвиваються; інтернаціона-

льні.22 

За галузевою спрямованістю інвестиції класи-

фікуються залежно від галузей та сфер їх інвесту-

вання, наприклад у: агропромисловий комплекс; 

легку промисловість; паливно-енергетичний ком-

плекс; машинобудування; лісопромисловий ком-

плекс; транспортну інфраструктура; інші суспі-

льно важливі сфери. Стосовно ступення повер-

нення вкладених інвестицій розрізняють: 

інвестиції, що гарантовано повертаються; ризикові; 

проблемні.23 

За режимом оподаткування: загальний; пільго-

вий, що включає: інвестиційні субсидії; податкові 

канікули; інвестиційні знижки; податковий кредит; 

прискорену амортизацію; пільги непрямого опода-

ткування, наприклад, знижені ставки мита.24 

Деякі науковці, пропонують власні підходи до 

класифікації іноземних інвестицій. Наприклад, С. 

Пашова пропонує таку класифікацію:  

- за ступенем мобілізації: централізовані та де-

централізовані;  

- за масштабом виробництва: макро- і мікроін-

вестиції;  

- за метою інвестування: комерційні та соціа-

льні;  

- за формою: активи і деривативи;  

- за відповідністю чинному законодавству Ук-

раїни: легальні та тіньові.25 

Не менш популярною є класифікація, розроб-

лена Дж. Даннінгом, на основі OLI-парадигми – 

трирівневої концепції, яка пояснює чому підприєм-

ства віддають перевагу зовнішнім інвестиціям, а не 

обслуговуванню зарубіжних ринків альтернатив-

ними способами, наприклад за допомогою експо-

рту, ліцензування чи створення спільних підпри-

ємств. Науковець пропонує такий поділ зовнішніх 

надходжень: 

- інвестиції, спрямовані на пошук ринків; 

- інвестиції, спрямовані на отримання ресурсів; 

- інвестиції, спрямовані на підвищення резуль-

тативності; 

- інвестиції, спрямовані на пошук cтратегічних 

активів.26 

Висновок. Отже, на основі теоретико-прово-

вого аналізу, пропонуємо класифікувати іноземні 

інвестиції за такими критеріями: інституційною 

природою, походженням джерела вкладення, якіс-

ними і кількісними ознаками та цільовим спряму-

ванням інвестиційних потоків, сферами викорис-

тання, джерелом вкладення, ступенем контролю, 

19 Безп’ята І.В. Основні підходи до класифікації інвести-

цій / І.В. Безп’ята // Глобальні та національні проблеми 

економіки. — 2015. — № 4. — С. 108—109.  
20 Світлична Ю.О. Вказ. праця. – С. 117. 
21 Федорчак О.В. Вказ. праця. – С. 173. 
22 Леус М.М. Вказ. праця. – С. 184. 
23 Горбатюк Л.М. Вказ. праця. – С. 203. 
24 Світлична Ю.О. Вказ. праця. – С. 117. 
25 Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / В.Г. Федо-

ренко. – К.: Алерта, 2008. – С. 152.  
26 Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global 

Economy / J.H. Dunning // Wokingham: Addison-Wesley. – 

1993. – 687 p. 
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формою державних гарантій та формами повер-

нення вкладень, режимами оподаткування, масшта-

бом виробництва, ступенем мобілізації, відповідні-

стю національному законодавству. 

 

Список літератури 

1. Безп’ята І.В. Основні підходи до класифі-

кації інвестицій / І.В. Безп’ята// Глобальні та націо-

нальні проблеми економіки. – 2015. – № 4. – С. 107-

110. 

2. Вакалюк В.А. Правове регулювання інвес-

тиційної діяльності в Україні / В.А. Вакалюк // Ми-

колаївський національний університет імені В.О. 

Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 122-126. 

3. Горбатюк Л.М. Окремі аспекти класифіка-

ції інвестицій / Л.М. Горбатюк // Вiсник Полтавсь-

кої державної аграрної академії. – 2010. – № 2. – С. 

201-204. 

4. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної 

діяльності: навч. посібник / А.П. Дука. – К.: Кара-

вела, 2007. – 236 с. 

5. Крутик А.Б. Инвестиции и экономический 

рост предпринимательства: учеб. пособие для вузов 

/ А.Б. Крутик, Е.Г. Никольская. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2000. – 544 с. 

6. Леус М.М. Суть та класифікація іноземних 

інвестицій / М.М. Леус // Вісник Національного уні-

верситету «Львівська політехніка». Менеджмент та 

підприємництво в Україні: етапи становлення і про-

блеми розвитку. – 2008. – № 635. – С. 181–187. 

7. Малютін О.К. Концепція поліпшення інве-

стиційного клімату в Україні / О.К. Малютін // Фі-

нанси України. — 2008. — № 11 (156). — С. 65-74. 

8. Маслій В.В. Теоретичні аспекти застосу-

вання методу групувань в статистичному дослі-

дженні процесу іноземного інвестування в Україні. 

Економічний аналіз: зб. наук. праць / В.В. Маслій. 

– Тернопіль: Тернопільський національний еконо-

мічний університет, 2011. – № 8/1. – С. 446 – 448. 

9. Пехник А.В. Іноземні інвестиції в еконо-

міку України: навч. посібник / А.В. Пехник. – К.: 

Знання, 2007. – 335 с. 

10. Світлична Ю.О. Види іноземного інвесту-

вання / Ю.О. Світлична // Право і безпека. – 2017. – 

№ 2 (65). – С. 114-118. 

11. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник / 

В.Г. Федоренко. – К.: Алерта, 2008. – 448 с. 

12. Федорчак О.В. Сучасні форми іноземних 

інвестицій як об’єкти державного регулювання / 

О.В. Федорчак // Ефективність державного управ-

ління. – 2016. – № 4 (49). – С. 171-182. 

13. Dunning J.H. Multinational Enterprises and 

the Global Economy / J.H. Dunning // Wokingham: 

Addison-Wesley. – 1993. – 687 p. 

14. Loshchykhin O. External functions of a 

modern state in the context of globalization: conceptual 

and constitutional aspects. Fundamental and applied 

researches in practice of leading scientific schools / O. 

Loshchykhin, O. Botanov, I. Lashchykhina. – 

Hamilton, Canada, 2019. – Vol.32, №2. – P. 11-18. 

15. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law 

as a recognition of the integrity of the valuable basis of 

relationship between Ukraine and The European 

Union: Collective Monograph: Association 

Agreement: driving integrational changes / O. 

Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. 

Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent 

Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 

3. – P. 171-176. 

 

  



The scientific heritage No 94 (2022) 55 

РОЗШИРЕННЯ ПРЕДМЕТА ГОСПОДАРСЬОГО ПРАВА ЗАВДЯКИ РЕФОРМІ КОСМІЧНОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Остапенко Ю.І. 

доктор юридичних наук, доцент, 

асистент кафедри господарського права, 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

Україна, м. Харків 

ORCID: 0000-0002-4033-5927 

 

 

THE BASICS OF THE LEGISLATION OF UKRAINE IN THE FIELD OF SPACE ACTIVITIES HAVE 

BEEN STUDIED 

 

Ostapenko Yu. 

doctor of law, associate professor, assistant of the department of economic law, 

Yaroslav Mudryi National Law University, 

Ukraine, Kharkiv 

DOI: 10.5281/zenodo.6973415 

 

Анотація 

Досліджено основи законодавства України у сфері космічної діяльності. Проаналізовано приписи спе-

ціального Закону України «Про космічну діяльність» від 15.11.1996 року № 502/96-ВР, виявлено його не-

доліки, а також окреслено шляхи й перспективи інноваційних підходів до адаптації господарського і спе-

ціального законодавства до сучасних реалій космічної діяльності. Зроблено висновок, що можна вести 

мову про недосконалість реформи космічної галузі в Україні, запропонованої проєктом Закону №1071 від 

29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання 

космічної діяльності». Більш того, останнє слід визнати нестійким і несистематичним. Доведено, що ре-

форма потребує формування цілісного господарського порядку в космічній галузі, а сам проєкт реформу-

вання має ґрунтуватися на змісті узгодженої та суспільно прийнятої наукової концепції розроблення наці-

ональної моделі космічної ринкової економіки в сучасних умовах. Відсутність такої затвердженої держа-

вою програмної концепції космічної діяльності – це один із головних чинників існуючого хаотично-

реактивного характеру господарського законодавства, наслідком чого є втрата системності й ефективності 

законодавчого закріплення основ правових господарських відносин у космічній галузі як на рівні Основ-

ного Закону, так і у нормах господарського й суміжних галузей законодавства України. Наголошено, що 

вирішення проблеми господарсько-правового забезпечення космічних ринкових економічних відносин, а 

відтак, і заповнення концептуальної прогалини господарського законодавства у космічній галузі позбав-

лені національного варіанта економіко-гносеологічного підґрунтя, а хаотичні законодавчі спалахи – одна 

з найважливіших доктринальних проблем розвитку господарського права і законодавства України. 

Крім того, зауважено, що приведення приписів законодавства України про космічну діяльність у від-

повідність до міжнародно-правових актів − це простий та дійсно реальний процес. При бажанні це можна 

зробити за коротші строки, ніж передбачено Концепціями і Програмами за рахунок вироблення єдиної 

стратегії. Потрібні конкретні дії у короткий час. Проте сьогодні 2022 рік, а законодавець досі не прийняв 

Закон України «Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі», тобто не звернув 

уваги на розпорядження Кабінету Міністрів України 2013 р. 

Встановлено, що під час реформування комерціалізації космічної діяльності в Україні відбулося роз-

ширення предмету господарського права. 

Abstract 

The provisions of the special Law of Ukraine "On Space Activities" dated November 15, 1996 No. 502/96-

VR were analyzed, its shortcomings were identified, and the ways and prospects of innovative approaches to the 

adaptation of economic and special legislation to the modern realities of space activities were outlined. It was 

concluded that it is possible to talk about the imperfection of the reform of the space industry in Ukraine, proposed 

by the draft Law No. 1071 of 08/29/2019 "On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine Regarding State 

Regulation of Space Activities". Moreover, the latter should be recognized as unstable and unsystematic. It is 

proved that the reform requires the formation of a coherent economic order in the space industry, and the reform 

project itself should be based on the content of the agreed and socially accepted scientific concept of developing 

a national model of the space market economy in modern conditions. The absence of such a state-approved pro-

grammatic concept of space activity is one of the main factors of the existing chaotic-reactive nature of economic 

legislation, the consequence of which is the loss of systematicity and effectiveness of the legislative consolidation 

of the foundations of legal economic relations in the space industry both at the level of the Basic Law and in the 

norms of economic and related branches of the legislation of Ukraine. It is emphasized that solving the problem 

of economic and legal provision of space market economic relations, and therefore filling the conceptual gap of 

economic legislation in the space industry, lacks a national version of the economic and epistemological basis, and 
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chaotic legislative outbreaks are one of the most important doctrinal problems of the development of economic 

law and legislation of Ukraine . 

In addition, it was noted that bringing the provisions of the legislation of Ukraine on space activities into 

compliance with international legal acts is a simple and really real process. If desired, this can be done in a shorter 

period of time than provided by the Concepts and Programs due to the development of a single strategy. Specific 

actions are needed in a short time. However, today is 2022, and the legislator has not yet adopted the Law of 

Ukraine "On State Regulation in the Field of Remote Sensing of the Earth", that is, he did not pay attention to the 

order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 2013. 

It was established that during the reformation of the commercialization of space activities in Ukraine, the 

subject of economic law expanded. 

Ключові слова: господарська діяльність, космічна діяльність, об’єкти космічної діяльності (космічна 

техніка), суб’єкти космічної діяльності. 

Keywords: economic activity, space activity, objects of space activity (space equipment), subjects of space 

activity. 

 

Постановка проблеми. Сучасне визнання сві-

товою спільнотою і провідними транснаціональ-

ними корпораціями космічної галузі не лише стра-

тегічною сферою з позицій задоволення безпекових 

національних і міжнародних інтересів, а й іннова-

ційною бізнес-платформою спонукало держави ро-

зробляти чи реформувати спеціалізовані закони, 

адаптуючи їх до реалій сьогодення, задля врегулю-

вання космічної діяльності, провадити виважену 

державну політику з відповідних питань. 

Виходячи з цього, українськими політиками й 

представниками влади опрацьовано й подано 

проєкт Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо державного регулювання космічної діяльно-

сті», в якому презентовано реформи космічної га-

лузі. Детальне ознайомлення з вказаним докумен-

том дозволяє стверджувати, що він, на жаль, недос-

коналий. Такий висновок стає очевидним з огляду 

на відсутність системності й послідовності дій. По-

яснимо власну точку зору. На наше глибоке пере-

конання, реформа потребує формування цілісного 

господарського порядку у космічній галузі, а, від-

так і сам проєкт Закону повинен був ґрунтуватися 

на чіткій й узгодженій, сприйнятій суспільством на-

уковій концепції, спираючись на яку вдасться ство-

рити національну модель розвитку космічної галузі 

в сучасних умовах ринкової економіки. Відсутність 

такої державної програмної концепції, на нашу ду-

мку, гальмує формування новітнього господар-

ського законодавства, виступає одним із головних 

чинників існуючого хаотично-реактивного харак-

теру змін, унаслідок чого так і не знайшли законо-

давчого закріплення правові основи господарських 

відносин у космічній галузі, а також втрачається си-

стемність й ефективність реформ і процесу осучас-

нення господарського права. 

Наведене дає підстави констатувати, що нині 

існує нагальна необхідність у опрацюванні й запро-

вадженні національної моделі розвитку космічної 

галузі в сучасних умовах ринкової економіки, тобто 

в розробленні єдиного інституціаналізованого під-

ходу. Це дозволить передусім створити наукове й 

методологічне підґрунтя (забезпечення) для прис-

корення процесу розвитку окремих секторів еконо-

міки, сформувати нормативну базу діяльності від-

повідних стратегічних сегментів і певних видів го-

сподарських відносинах, тобто єдину 

концептуальну модель-механізм господарського 

виміру. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 

відомо, основи для теоретичних пошуків шляхів 

формування новітньої доктрини космічної діяльно-

сті на національних теренах закладені ще наприкі-

нці XX століття. Відповідні розробки були презен-

товані у роботах Міжнародного центру космічного 

права, керівником і засновником якого вважається 

доктор юридичних наук, професор, академік 

НАПрНУ, член-кореспондент Міжнародної акаде-

мії астронавтики Ю. С. Шумшученко. Серед керів-

ників і фундаторів відповідного напряму доктор 

юридичних наук, професор, академік НАПрНУ, 

член-кореспондент Міжнародної академії астрона-

втики Н. Р. Малишева. Крім того, із даних питань 

були захищені роботи такими науковцями, як І. П. 

Андрушко, В. В. Семеняка, А. М. Гурова, О. О. Не-

года та ін. Ще одним провідним спеціалізованим за-

кладом виступає Міжнародний центр космічного 

права. Окремі аспекти космічної сфери також були 

предметом вивчення науковців Національного 

юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 

як-от: Ю. М. Утко-Масляник, М. В. Шепітько, О. 

М. Радутний, Ю. П. Битяк та ін. Деякі проблеми ко-

смічної діяльності були у полі зору таких вчених, 

як Л. В. Сорока, Є. А. Лоза, Аль-Тамімі Рахім Касім 

Насер та ін. Однак жоден із правників детально не 

аналізував космічної реформи, не розглядав можли-

вості розширення предмета господарського права 

за рахунок Закону №1071 від 29.08.2019 року «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів Укра-

їни щодо державного регулювання космічної діяль-

ності». 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливос-

тей господарсько-правового механізму ведення ко-

смічної діяльності в Україні, встановлення практи-

чного значення в контексті національної безпеки 

процесу «демонополізації космічної галузі» у кон-

тексті прийняття Верховною Радою України проє-

кту Закону №1071 «Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо державного регу-

лювання космічної діяльності» від 29.08.2019 р., 

згідно з яким передбачається реформування вказа-

ної галузі, а також проведенні аналізу її наслідків, 

окреслення шляхів подальшої адаптації господар-

ського законодавства і космічної галузі до сучасних 

реалій. 
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Виклад основного матеріалу. Як відомо, нині 

космічна галузь вважається новітньою й такою, яка 

стрімко розвивається й набула господарських рис 

під впливом науково-технічного прогресу. Звісно, 

її, так би мовити, зліт відбувається не відокремлено, 

оскільки будь-яке еволюціонування відбувається 

під тиском політичних, економічних, соціальних і 

технологічних чинників. Усе вказане підтверджу-

ється тим, що сьогодні у ній відбуваються інтенси-

вні зрушення не лише в межах окремої держави, а у 

світовому масштабі. Йдеться про конкретні факти і 

події. Вкажемо їх. По-перше, розвиток космічного 

туризму. Як відомо, дві провідні компанії, що спе-

ціалізуються на пілотованих суборбітальних польо-

тах, мають змогу нарешті почати комерційну діяль-

ність у цьому напрямі. Так, компанія «Вірджін га-

лактик» (Virgin Galactic) запланувала перевезти на 

початку поточного року свій VSS Unity- суборбіта-

льний ракетний пілотований космоплан класу 

SpaceShipTwo в космопорт «Америка»; а компанія 

«Блю оріджін» (Blue Origin) наприкінці 2020 р. по-

чала випробувальні польоти з екіпажом на борту 

свого суборбітального корабля «Нью Шепард» 

(New Shepard)). По-друге, у 2020 р. планувалося 

відновлення польотів російської ракети «Ангара 5». 

По-третє, Федеральна комісія із зв’язку США 

(FCC) у листопаді 2020 р. вирішила провести влас-

ний аукціон із продажу спектра супутникових час-

тот C-діапазону, щоб збільшити швидкість стільни-

кових мереж 5G. По-четверте, велика четвірка аме-

риканської індустрії космічних запусків, а саме 

«Юнайтед ланч альянс» (United Launch Allianc), 

«СпейсЕхс» (SpaceX), «Блю оріджін» і «Нортроп 

Грумман» (Northrop Grumman), сподівалася, що 

стане одним із двох провайдерів, які наприкінці 

2020 р. отримають п’ятирічні контракти на транс-

портування (починаючи з 2022 р.) вантажів, приз-

начених для гарантування національної американ-

ської безпеки, у космос. По-п’яте, у 2020 р. плану-

валося удосконалити програми з обслуговування 

супутників і прибирання космічного сміття (супут-

ник Mission Extension Vehicle-1, що належить ком-

панії «Нортроп Грумман», мав зістикуватися із су-

путником Intelsat-901, щоб продовжити строк його 

служби; швейцарський стартап «Кліарспейс» 

(ClearSpace) планує очолити європейський консор-

ціум, головне завдання якого − захопити адаптер 

корисного навантаження супутника Vespa і надати 

йому прискорення у напрямку до земної атмос-

фери, що повинно бути здійснено у 2025 році). По-

шосте, «Ванвеб» і «СпейсЕкс» планують, розпоча-

вши розгортати у 2020 р. велике супутникове угру-

повання, збільшити кількість ракетних запусків для 

виведення нових супутників на орбіту для частко-

вого надання послуг з інтернет-доступу за допомо-

гою супутників, розміщених на низьких орбітах, а 

16.12.2019 р. компанія «СпейсЕкс» запустила супу-

тник зв’язку JCSAT-18/Kacific-1 в рамках форму-

вання системи тощо [1]. 

Звісно, за таких умов, і це видається цілком ло-

гічним, до технологічних, управлінських і фінансо-

вих можливостей компаній висуваються високі ви-

моги. У той же час береться до уваги й те, що реа-

лізовувати самодостатню космічну програму здатні 

не більше 5–6 держав і їх об’єднань. Звісно, роль і 

значення цих країн для розвитку галузі, що розгля-

дається, зростає, що стимулює інших стати грав-

цями на ринку, бо підвищення попиту і оплата кос-

мічних послуг свідчить про високий рівень плато-

спроможності населення, тобто про економічний 

прогрес.  

Спираючись на наведене, зупинимося на вітчи-

зняній космічній галузі. Передусім вкажемо, що ко-

смічні підприємства щороку виконували численні 

міжнародні контракти на загальну суму від 250 до 

400 млн дол. Наведемо приклад. Як відомо, завдяки 

підписанню угод із іноземними партнерами і їх ви-

конанню КБ «Південне» упродовж останніх п’яти 

років забезпечувало роботою 98 підприємств Укра-

їни і профінансувало своїх суміжників на суму бли-

зько 4 млрд грн. Звісно, немає жодних сумнівів у 

тому, що колективу вищезгаданого КБ ефективно 

працює, але наведене підтверджує тезу про те, що 1 

долар, вкладений в космічну сферу, приносить при-

буток до 15 дол.,і це є світовою практикою.  

Крім того, вітчизняними підприємствами га-

лузі до бюджетів і державних цільових фондів за 

останні 13 років сплачено понад 7,1 млрд грн. Вод-

ночас на виконання космічних програм отримано 

1,06 млрд грн [2, с. 7]. Не можна оминути й того фа-

кту, що Україна нині виступає однією з небагатьох 

країн світу, які мають замкнений технологічний 

цикл ракетобудування, тобто починаючи з вироб-

ництва ракетного палива і закінчуючи ракетоносі-

ями і космічними апаратами. Примітно, що найбі-

льша частка виробництва космічного устаткування 

припадає на саме державні підприємства, які підпо-

рядковуються уповноваженому органу − Держав-

ному космічному агентству України. Як відомо, на 

сьогодні основними вітчизняними ракетоносіями 

визнаються «Зеніт», «Дніпро» і «Циклон». Значним 

досягненням вважається розроблення космічних 

апаратів «Січ» і «АУОС». Крім того, наша країна 

бере активну участь також у міжнародних проєктах 

зі створення ракет-носіїв «Antares» і «Vega». Регу-

лює і курує реалізацію державної політики у космі-

чній сфері створене у лютому 1992 р. Національне 

космічне агентство України (НКАУ).  

Заслуговує на окрему увагу те, що за часів незале-

жності здійснено 149 пусків українських ракет. Вони 

стартували з космодромів Плесецьк, Байконур, 

Воллопс, платформи «Морський старт». Крім того, на 

орбіти виведено 370 кос-мічних апаратів на замовлення 

25 країн [3, с. 7]. Усе це підтверджує те, що Україна, 

попри те, що майже упродовж всіх років незалежності 

перебувала у скрутному економічному становищі, во-

лодіє потужним потенціалом у космічної галузі. 

Звісно, у зв’язку з виконанням робіт за міжна-

родними договорами, проведенням випробувань і 

запусків, виникають певні відносини, які врегульо-

вуються законодавчо рядом міжнародних догово-

рів, розроблених у рамках ООН. До речі, вони на 

сьогодні ратифіковані Україною [4]. Однак і парла-

ментом України за роки незалежності були 
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прийняті наступні закони: «Про космічну діяль-

ність» від 15.11.1996 р. № 502/96-ВР, «Про держа-

вну підтримку космічної діяльності» від 16.03.2000 

р. № 1559-III, «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо державного регулювання космічної 

діяльності» від 02.10.2019 р. № 143-IX. Крім того, 

деякі питання розвитку космічної галузі України 

регламентуються розпорядженнями Кабінету Міні-

стрів України, а саме: «Про схвалення Концепції 

проекту Закону України «Про державне регулю-

вання у сфері дистанційного зондування Землі»» 

від 28.08.2013 р.; «Про схвалення Концепції реалі-

зації державної політики у сфері космічної діяльно-

сті на період до 2032 року» від 30.03.2011 р.; «Про 

схвалення Концепції загальнодержавної цільової 

науково-технічної космічної програми України на 

2018–2022 роки» від 05.09.2018 р.; «Про схвалення 

Концепції Загальнодержавної цільової науково-те-

хнічної космічної програми України на 2021–2025 

роки» від 13.01.2021 р. № 15-р.  

Не менш важливою подією слід визнати рефо-

рму космічної галузі, проведену у 2019 році. Звісно, 

в епоху #newspace такий крок треба є цілком випра-

вданим. Крім того, у парадигмі Індустрії 4.0 прийн-

ято Закон України «Про внесення змін до деяких за-

конів України щодо державного регулювання кос-

мічної діяльності» (від 02.10.2019 року), яким 

підтверджено її комерціалізацію [5]. До речі, за-

вдяки ухваленню цього документа досягнуто комп-

роміс між повною відсутністю регулювання і заре-

гульованістю космічної галузі. Згідно з приписами 

згаданого Закону відтепер знімається закріплена 

Законом України «Про підприємництво» заборона 

на розробку, випробування, виробництво й експлу-

атацію ракет-носіїв, зокрема їх запуск, для приват-

них компаній (звісно, інші види відповідної діяль-

ності, як-от наукові дослідження і розробка апара-

тів, що не є ракетами-носіями, були дозволені і 

раніше (щоправда, до 2015 р. на ведення космічної 

діяльності необхідно було отримувати ліцензію); 

скасовується ліцензування (проте з прийняттям у 

2018 році Постанови Кабміну «Про скасування від-

повідних наказів Державного космічного агентства 

(ДКА)» норма про ліцензування лишалася тільки в 

Законі України «Про космічну діяльність», а із За-

кону «Про ліцензування видів господарської діяль-

ності» від 02.03.2015 року № 222-VIII вона була ви-

лучена ще у 2015 р.); анульовується обов’язкове 

отримання дозволів у ДКА на ведення переговорів 

з іноземними компаніями, натомість замість 

обов’язкової реєстрації запроваджується облік ук-

ладених договорів, тобто законодавець пропонує 

компаніям починати космічну діяльність за декла-

ративним принципом, коли «вхідним квитком» на 

ринок вважає декларація – повідомчий документ; 

введено ліцензії на випробування й запуски ракет-

носіїв і космічних апаратів, управління космічними 

апаратами на навколоземній орбіті або в косміч-

ному просторі та їх повернення на Землю. 

Додамо, що ініціативна група, яка розробляла 

згаданий Закон, неодноразово апелювала до космі-

чного права й регуляторної практики саме США як 

до зразкової моделі, оскільки саме Америка була 

серед перших держав, що відкрили шлях для діяль-

ності приватних компаній у космічному секторі, 

впровадженні ідеї космічного туризму тощо. 

Саме це дало змогу модернізувати й наблизити 

до реалій сьогодення вітчизняне законодавство. 

Так, останні зміни, внесені до Закону України «Про 

космічну діяльність» від 15.11.1996 року № 502/96-

ВР Урядом, зняли заборону на провадження космі-

чної діяльності приватними підприємствам. Дане 

рішення прийнято на реалізацію Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України 

щодо державного регулювання космічної діяльно-

сті». Відповідне рішення ухвалене на засіданні 

Уряду 26.02.2020 року. 

Згідно з ним, зокрема, передбачається, що 

суб’єкти господарювання приватної форми власно-

сті відтепер можуть отримати дозвіл на ведення та-

ких видів космічної діяльності: 

1) випробування (крім комп’ютерних) ракет-

носіїв, у тому числі їх агрегатів і частин, космічних 

апаратів; 

2) запуски ракет-носіїв та/або космічних апа-

ратів; 

3) управління космічними апаратами на навко-

лоземній орбіті або в космічному просторі; 

4) повернення космічних апаратів та/або їх 

складових, що повертаються з навколоземної ор-

біти або космічного простору на Землю. 

Прийнятий на засіданні Уряду Порядок, крім 

видачі дозволів, також врегульовує відмови у ви-

дачі й анулювання дозволів на ведення окремих ви-

дів космічної діяльності. 

Не менш важливо й те, що встановлено чіткий 

порядок: приватні підприємства, які мають намір 

провадити космічну діяльність, мають подати 

центральному органу виконавчої влади, що забез-

печує реалізацію державної політики у сфері космі-

чної діяльності, декларацію (яка, до речі, є інстру-

ментом входження на ринок космічних технологій 

для суб’єктів космічної діяльності) про прова-

дження господарської діяльності.  

Зупинимося також на розпорядженні КМУ від 

від 13.01.2021 р. № 15-р, в якому міститься Конце-

пція «Загальнодержавної цільової науково-техніч-

ної космічної програми України на 2021–2025 

роки». У ній фіксується, що космічна діяльність за-

безпечує задоволення загальнодержавних інтересів 

у сфері національної безпеки й оборони, галузей, 

що визначають економічний розвиток, загальний 

науково-технічний та технологічний рівень, сталий 

розвиток, а також сприяє покращенню якості життя 

громадян України. Усе це набуває неабиякого зна-

чення з огляду на те, що наша країна має статус ко-

смічної держави завдяки науковому, інженерному, 

виробничому потенціалу й ряду заходів, вжитих уп-

родовж 1992–2020 рр., йдеться про міжнародні ко-

мерційні проєкти, збереження важливих ланок роз-

роблення й виробництва ракетно-космічної тех-

ніки, запуск українських супутників тощо. 

При цьому не можна забувати й про те, що су-

часна космічна економіка характеризується появою 

нових комерційних застосувань, залученням прива-
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тної ініціативи, впровадженням нових організацій-

них форм і посиленням конкуренції. Як показує 

аналіз космічних програм різних країн, розмаїтість 

обраних напрямів космічної діяльності − від забез-

печення повного циклу розроблення й викорис-

тання космічних засобів до вибору вузького кола 

власних компетенцій. Україна, маючи багаторічний 

досвід у сфері розвитку космічних технологій, по-

винна капіталізувати його відповідно до сучасних 

вимог і світових тенденцій. Державна підтримка 

космічної галузі національної економіки, що гаран-

тується Законом України «Про космічну діяль-

ність» і Стратегією національної безпеки України, 

вимагає встановлення оптимального балансу між 

джерелами фінансування з державного бюджету та 

іншими джерелами (кошти інвестиційних та інно-

ваційних фондів, власні кошти підприємств). До-

дамо, що саме без належної державної підтримки 

розроблення конкурентоспроможної ракетно-кос-

мічної техніки стане неможливими, внаслідок чого 

постраждають довгострокові соціально-економічні 

інтереси держави. 

З огляду на це в Концепції чітко вказані причини 

виникнення проблеми й обґрунтовано необхідності її 

вирішення програмним методом упродовж 5 років. 

Так, основними причинами виникнення про-

блеми у Концепції названо: 

1) відсутність загальної стратегії розвитку кос-

мічної діяльності; 

2) недостатня ефективність системи держав-

ного управління космічною діяльністю, практична 

відсутність державного замовлення; 

3) невиконання стратегічних проєктів, започатко-

ваних у попередні роки; 

4) недостатня ефективність господарської дія-

льності державних підприємств, що займаються ви-

робництвом ракетно-космічної техніки, старіння 

виробничої та дослідно-експериментальної бази; 

5) недосконалість законодавчої бази, відсут-

ність стратегії залучення приватного сектору, тех-

нологічних стартапів і міжнародних інвесторів для 

участі у світовій космічній діяльності й виробниц-

тві ракетно-космічної техніки для світового ринку; 

6) різке скорочення кадрового потенціалу, від-

плив молоді і зниження престижності роботи в ко-

смічній галузі. 

Як бачимо, проблеми, що виникли, мають сис-

темний характер, чинна модель космічної діяльно-

сті вичерпала себе, а отже, їх вирішення потребує 

вжиття комплексу заходів, зокрема, запровадження 

нового механізму управління, стратегічного плану-

вання, послідовної науково-технічної політики на 

основі сучасного програмного підходу. 

Вбачається за доцільне підкреслити, що у са-

мій Концепції зазначається, що одним з основних 

гальмуючих процесів у космічній галузі є відсут-

ність чіткої Стратегії, спираючись на яку і треба 

провадитися реформування відповідної галузі. 

Також, незважаючи на проведення реформи у ко-

смічній галузі, досі відкритим залишається питання об-

ліку зовнішніх контактів у останній, адже існує велика 

відповідальність (так, Режимом контролю за ракет-

ними технологіями (РКРТ), учасницею якого є Укра-

їна, обмежується передання ракетної техніки й техно-

логій її створення державам, які не є членами вказаного 

договору, Вассенаарськими домовленостями встанов-

лено контроль за експортом товарів і технологій «по-

двійного застосування», а у разі їх порушення (напри-

клад, якщо приватна компанія укладе договір із 

суб’єктом, з яким не можна цього робити) Державний 

департамент США може запровадити санкції проти 

України). Невирішеними також є питання щодо розро-

бки технічного регламенту, відповідно до якого має ві-

дбуватися сертифікація об’єктів космічної діяльності, 

враховуючи міжнародні стандарти й екологічні ви-

моги, і дозволів, які стосуються безпеки космічного по-

льоту − дозвіл на використання повітряного простору, 

який видає Державна авіаційна служба, стосується пе-

редусім державної (зокрема військової) й цивільної аві-

ації [6]. 

Таким чином, незважаючи на певні законода-

вчі прогалини, у космічній галузі у 2019 році розпо-

чався процес реформування. Звісно, про його ре-

зультати мову можна буде вести через 10–20 років, 

однак сфера космічного права перейшла із сегмента 

бюрократично-адміністративних відносин часів Ра-

дянського Союзу до сфери комерційного господа-

рювання, відтак, цілком підпадає під предмет гос-

подарського права. 

Висновки. Підсумовуючи наведене, можемо 

констатувати наступне. На цей час в Україні існує:  

1) недосконалість реформи космічної галузі, 

затвердженої проєктом Закону №1071 від 

29.08.2019 року «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо державного регулю-

вання космічної діяльності», адже останнє слід ви-

знати нестійким і несистематичним. Реформа пот-

ребує формування цілісного господарського 

порядку у космічній галузі, а отже, і сам проєкт ві-

дповідної реформи має ґрунтуватися саме на змісті 

узгодженої та суспільно прийнятої наукової конце-

пції формування національної моделі космічної ри-

нкової економіки в сучасних умовах. Відсутність 

такої затвердженої державою програмної концепції 

космічної діяльності – це один із головних чинників 

існуючого хаотично-реактивного характеру госпо-

дарського законодавства, наслідком чого, у свою 

чергу, є втрата системності й ефективності законо-

давчого закріплення основ правових господарських 

відносин у космічній галузі як на рівні Основного 

Закону, так і у нормах господарського й суміжних 

галузей законодавства України. Таким чином, вирі-

шення проблеми господарсько-правового забезпе-

чення космічних ринкових економічних відносин, а 

відтак, і заповнення концептуальної прогалини го-

сподарського законодавства у космічній галузі поз-

бавлені національного варіанта економіко-гносео-

логічного підґрунтя, хаотичні законодавчі спалахи 

– одна з найважливіших доктринальних проблем 

розвитку господарського права і законодавства Ук-

раїни; 

2) як уявляється, приведення приписів законо-

давства України про космічну діяльність у відпові-

дність до міжнародно-правових актів − це простий 

та дійсно реальний процес. При бажанні це можна 
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зробити за коротші строки, ніж передбачено Конце-

пціями і Програмами за рахунок вироблення єдиної 

стратегії. Україна, звісно, відстає від провідних 

держав у космічній сфері, а органи влади не поспі-

шають надолужувати цю прірву. Потрібні конкре-

тні дії у короткий час, бо невідомо, як розвивати-

меться космічна сфера через 5, 10 чи 20 років. Ще у 

2013 р. було розпорядження Кабінету Міністрів Ук-

раїни «Про схвалення Концепції проекту Закону 

України «Про державне регулювання у сфері дис-

танційного зондування Землі»», останнє, звісно, пе-

редбачало розробку й прийняття до 2019 року За-

кону України «Про державне регулювання у сфері 

дистанційного зондування Землі», що набуває не-

абиякого значення з огляду не те, що країнами з бі-

льшими можливостями у космічній сфері відпові-

дні закони, що регулюють сферу дистанційного зо-

ндування Землі, прийняті ще у 2000–2009. Сьогодні 

2022 рік, законодавець не звернув уваги на розпо-

рядження Кабінету Міністрів України 2013 року і 

Закон України «Про державне регулювання у сфері 

дистанційного зондування Землі» досі не було 

прийнято в Україні. 
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Аннотация 

Появление новых инфекционных заболеваний, вызванных возбудителями особо опасных инфекций с 

высоким эпидемическим потенциалом, относится к событиям в сфере здравоохранения, представляющих 

глобальную угрозу человечеству в случае их межгосударственного распространения. Процессы глобали-

зации способствуют скорости распространения возбудителей, поскольку существующие длительное время 

стандарты защиты границ и территорий государств не могут уже предотвратить вынесение новых пато-

генных биологических агентов из первичных ячеек в другие государства и на континенты. 

Массовость поражения населения, несоответствие организации и введение адекватных и эффектив-

ных противоэпидемических и лечебных мероприятий в динамике развития эпидемического осложнения, 

степень и скорость истощения ресурсов системы здравоохранения и ряд других негативных воздействий 

определяют социально-медицинскую значимость обязательной вакцинации. Неоднозначное отношение к 

вакцинации против COVID-19, как населения в целом, так и медицинских работников, обусловливает 

необходимость оперативного проведения коррекционных мероприятий, особенно в ряде районов Удмурт-

ской Республики, а также отдельных ЛПУ Следует продолжить работу по предоставлению достоверной 

информации о пользе вакцинации как медицинским работникам, так и всему населению Республики. 

Abstract 

The emergence of new infectious diseases caused by pathogens of especially dangerous infections with a high 

epidemic potential is one of the health events that pose a global threat to humanity in the event of their interstate 

spread. The processes of globalization contribute to the spread of pathogens, since the standards for protecting the 

borders and territories of states that have existed for a long time can no longer prevent the removal of new patho-

genic biological agents from primary cells to other states and continents. 

The mass destruction of the population, the inconsistency of the organization and the introduction of adequate 

and effective anti-epidemic and therapeutic measures in the dynamics of the development of epidemic complica-

tions, the degree and speed of depletion of healthcare system resources and a number of other negative impacts 

determine the socio-medical significance of mandatory vaccination. The ambiguous attitude to vaccination against 

COVID-19 of medical workers makes it necessary to promptly take corrective measures, especially in a number 

of regions of the Udmurt Republic. Work should continue to provide reliable information about the benefits of 

vaccination to both medical workers and the entire population of the Republic. 

Ключевые слова: COVID-19, профилактика, вакцинация. 

Keywords: COVID-19, prevention, vaccination. 

 
1. Введение 
Появление в ноябре 2019 г. нового коронави-

руса SARS-CoV-2, повлекшего коронавирусную 
болезнь 2019 (COVID-19), имеет разрушительные 
последствия во всем мире. Меры контроля, такие 
как использование масок, соблюдение социальной 
дистанции, массовое тестирование симптомных и 
асимптомных относительно недуга лиц, отслежива-

ние контактов и их изоляция, введение карантин-
ных мер помогли ограничить передачу возбудителя 
там, где они были жестко применены; однако эти 
действия были внедрены вариативно и оказались 
недостаточными, чтобы помешать распростране-
нию новой коронавирусной болезни [1]. В настоя-
щее время пандемия COVID-19 достигла каждого 
континента и при отсутствии эффективных тера-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973419
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певтических средств и профилактических мер вак-
цины против этого недуга стали предметом повы-
шенного внимания. Несмотря на то, что практиче-
ское здравоохранение получило ряд вакцин, орга-
низаторы здравоохранения встретили негативное 
отношение населения к вакцинации и мощное анти-
прививочное движение, создающие серьезные эпи-
демиологические риски для оперативного форми-
рования популяционного иммунитета к SARS-CоV-
2 [2-6]. 

Учитывая медико-статистические данные об 
острых профессиональных заболеваниях COVID-
19 среди работников отрасли здравоохранения ко-
личество таких больных будет увеличиваться. Ме-
дицинские работники могут подвергаться профес-
сиональным опасностям, представляющим риск бо-
лезней, осложнений и даже смерти в контексте 
реагирования на COVID-19. Для минимизации про-
фессионального влияния SARS-CoV-2 особую ак-
туальность приобретают исследования привержен-
ности вакцинации медицинскими работниками и 
разработка мероприятий по ее повышению. 

Цель исследования – анализ динамики вакци-
нации населения и медицинских работников Уд-
муртской Республики. 

2. Материал 
 Исследование выполнено в период с 15 авгу-

ста 2021 г. по 15 марта 2022 г. и включало в себя 
анализ доли вакцинированного населения муници-
пальных образований (МО) и медицинских работ-
ников Удмуртской Республики 2-х компонентной 
вакциной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от 
численности лиц, подлежащих вакцинации. 

3. Результаты 
В исследование включены отчеты медицин-

ских организаций Удмуртской Республики о вакци-
нации населения и сотрудников медицинских орга-
низаций различных специальностей и должностей: 
врачей, средних медицинских работников, админи-
стративно-управленческого персонала, сотрудни-
ков технической и хозяйственной служб. Сотруд-
никами выполнялись разные функциональные обя-
занности, включавшие оказание медицинской 
помощи пациентам с COVID-19. Результаты вакци-
нации населения муниципальных образований 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике в разрезе муниципальных образований 

Наименование 
муниципального об-

разования 

Числен-
ность лиц, 
подлежа-

щих вакци-
нации в МО 

Доля вакцинированных всего: 2-х компонентной вакци-
ной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от численности 

лиц, подлежащих вакцинации в МО 

Дата 

15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.03.2022 

Якшур-Бодьинский 
район 

12522 33,92% 51,01% 99,94% 100,00% 

Дебёсский район 7455 57,18% 74,63% 96,45% 98,23% 

Красногорский район 5851 45,75% 60,37% 91,80% 94,09% 

Малопургинский район 17890 30,27% 45,89% 86,32% 89,96% 

Граховский район 5063 40,06% 51,55% 79,66% 84,00% 

Шарканский район 11884 41,98% 54,78% 80,54% 82,13% 

Каракулинский район 7069 41,41% 55,17% 74,45% 78,16% 

Увинский район 23002 32,65% 47,27% 74,32% 77,25% 

Сарапульский район 18432 27,02% 45,53% 73,26% 76,93% 

Селтинский район 6733 41,51% 53,11% 74,41% 76,83% 

г. Ижевск 426618 34,95% 47,48% 72,59% 76,43% 

Юкаменский район 5650 35,17% 45,96% 73,40% 76,27% 

Сюмсинский район 7555 33,29% 44,73% 72,98% 76,08% 

Вавожский район 9130 31,47% 46,65% 71,22% 75,17% 

г. Воткинск и Воткин-
ский район 

69427 35,65% 49,88% 71,98% 74,96% 

Игринский район 23024 32,56% 46,52% 69,17% 74,39% 

Завьяловский район 40580 38,01% 54,06% 69,65% 73,75% 

Киясовский район 6109 42,74% 50,20% 70,16% 73,73% 

Кизнерский район 11520 33,22% 49,18% 68,59% 72,69% 

Кезский район 13040 32,57% 46,59% 69,07% 71,98% 

г. Сарапул 50490 29,17% 42,45% 66,07% 68,93% 

Балезинский район 19330 31,33% 42,46% 63,46% 67,33% 

Ярский район 8303 29,40% 38,84% 63,59% 67,13% 

г. Глазов и Глазовский 
район 

52213 30,22% 38,65% 63,30% 66,78% 

г. Можга и Можгин-
ский район 

42991 29,57% 40,46% 62,23% 66,71% 

Алнашский район 11927 34,29% 43,96% 62,90% 66,60% 

Камбарский район 10441 34,72% 42,61% 61,23% 63,71% 

Итого по УР 924249 34,2% 47,02% 71,49% 75,13% 

 



The scientific heritage No 94 (2022) 63 

Из полученных данных следует, что охват вак-

цинацией населения муниципальных образований 

Удмуртской Республики за период с 15.08.2021 по 

15.03.2022 увеличился более чем вдвое (с 34,20% до 

75,13%). И если в ряде районов Республики охват 

вакцинацией превышает среднереспубликанский 

показатель (Якшур-Бодьинский район - 100,00%; 

Дебёсский район - 98,23%; Красногорский район - 

94,09%; Малопургинский район - 89,96%; Грахов-

ский район - 84,00%; Шарканский район - 82,13%), 

то остается также значительное число муниципаль-

ных образований с показателями ниже среднерес-

публиканских (Камбарский район - 63,71%; Ална-

шский район - 66,60%; г. Можга и Можгинский 

район- 66,71%; г. Глазов и Глазовский район - 

66,78%; Ярский район - 67,13%; Балезинский район 

- 67,33%; г. Сарапул - 68,93%; Кезский район - 

71,98%).  

На рисунке 1 представлена динамика вакцина-

ции лиц подлежащих вакцинации (ЛПВ) и меди-

цинских работников Удмуртской Республики. 

 
Рисунок 1. Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике, % 

 

На 15 марта 2022 года средний процент вакцинированных медицинских работников Удмуртской Рес-

публики составил 94,9%, увеличившись на 76,4% за исследуемый период. Из проанализированных отчетов 

93-х медицинских организаций Удмуртской Республики практически в трети – 31,2% (29 ЛПУ) вакцини-

ровано 100% сотрудников (рис.2). 

 
Рисунок 2. Распределение ЛПУ Удмуртской Республики по охвату вакцинацией медицинских 

работников, % 
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При этом в 19 ЛПУ (20,4%) отмечается менее 

90% вакцинированных медицинских работников, 

из которых в БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» доля вак-

цинированных составила 68,4%, в БУЗ УР «РПАБ 

МЗ УР» - 64,15%, в БУЗ УР «КДЦ МЗ УР» - 57,43% 

и в БУЗ УР «Сарапульская ГСП МЗ УР» - 41,41% 

4. Обсуждение.  

Инфекционные болезни сопутствуют челове-

ческому роду с момента его возникновения на этой 

планете. Тысячелетняя интеллектуальная эволюция 

Homo sapiens направила научно-технический про-

гресс в сторону совершенствования естественной 

защиты путем формирования адаптивного иммуни-

тета, что привело к повышению эффективности 

борьбы этого вида с вызовами природы. Этим са-

мым были созданы условия для управления отдель-

ными инфекциями, и вакцинация стала краеуголь-

ным камнем в области контроля около полусотни 

заболеваний. Своевременная иммунизация – это 

одно из самых успешных профилактических 

направлений охраны здоровья населения Земли, 

наиболее эффективный и дешевый способ для гос-

ударства сохранить здоровье своих граждан. 

Коронавирусная болезнь (COVID-19) является 

примером современной пандемии, которая 

настолько существенно повлияла на каждую от-

расль и без преувеличения на каждого человека во 

всем мире, что ученые всех дисциплин вынуждены 

упорно работать над адекватной оценкой ситуации 

и адаптацией ее для человечества. COVID-19 отно-

сится к тяжелому острому респираторному син-

дрому коронавируса (SARS-CoV-2) [7]. Инфициро-

вание приводит к быстрой активации иммунных 

клеток и цепей врожденного иммунитета в теле че-

ловека, особенно тяжелому течению заболевания 

[8]. Это новый тип коронавируса, в первую очередь 

проявляющийся как острое респираторное заболе-

вание, сопровождающееся интерстициальной и 

альвеолярной пневмонией. Однако следует отме-

тить, что вирус поражает несколько систем орга-

нов, таких как сердце, пищеварительный тракт, 

кровь, центральная нервная система и почки [9]. 

Среди сопутствующих болезней наиболее влияют 

на течение коронавирусной болезни сердечно-сосу-

дистые и цереброваскулярные заболевания, а также 

сахарный диабет. 

Клинически было обнаружено несколько кови-

диндуцированных нарушений, таких как клеточ-

ный иммунодефицит, патологическая активация 

коагуляции, острое повреждение почек, миокарда, 

печени, а также вторичная бактериальная инфекция 

[10]. 

В большинстве случаев тяжелых заболеваний 

и смерти у больных была зарегистрирована значи-

тельная лимфопения и маркеры воспаления. При-

мечательно, что эти наблюдения у пациентов с 

COVID-19 похожи на течение тяжелого острого ре-

спираторного синдрома (ОРВИ) во время эпидемии 

2003 года, поэтому рассматривается единый биоло-

гический механизм этих эпидемий [11]. 

С января 2020 г., когда совершено секвениро-

вание SARS-CoV-2, ученые разных стран интен-

сивно работают над разработкой различных типов 

вакцин против COVID-19. Вакцины необходимы 

для уменьшения заболеваемости и смертности, свя-

занных с этим недугом, и многие платформы были 

вовлечены в быстрое изготовление кандидатов на 

вакцину. Обычно вакцины требуют лет исследова-

ний и испытаний, прежде чем их начнут применять, 

но в 2020 г. ученые начали соревнования за произ-

водство безопасных и эффективных вакцин против 

коронавируса за рекордные сроки. Разработка вак-

цин включает несколько этапов: исследование воз-

будителя, разработка препарата, доклинические ис-

следования, которые включают испытание на кле-

точных культурах и опыты на лабораторных 

животных, 3 фазы клинических испытаний на доб-

ровольцах, регистрация вакцины, массовое произ-

водство, вакцинация, 4 фазы исследований. Первая 

общедоступная вакцина Гам-КОВИД-Вак (Спут-

ник V) была зарегистрирована в России 11.08.2020 

[12]. 

По технологии производства вакцины против 

инфекции COVID‑19 разделяют на инактивирован-

ные (КовиВак, Центр Чумакова, Россия); живые ат-

тенуированные (COVIVAC – Codagenix / Институт 

сыворотки Индии, США / Индия, – находящиеся на 

стадии клинических испытаний); векторные, не-

реплицирующиеся (Гам-КОВИД-Вак [Спутник V], 

Институт Гамалеи , Россия ), AZD 1222 (Oxford / 

AstraZeneca, AstraZeneca / Оксфордский универси-

тет, Швеция / Великобритания), COVID‑19 Vaccine 

Janssen (Johnson & Johnson, Нидерланды / США); 

векторные, реплицирующиеся (DelNS 1–2019-

nCoV-RBD-OPT1, Университет Сямынь, Китай,); 

векторные, инактивированные (доклиническая ста-

дия исследований); ДНК-вакцины, основанные на 

плазмидной ДНК (AG0301-COVID 19, AnGes Inc., 

Япония); РНК-вакцины (Comirnaty, Pfizer / BioN-

Tech / Fosun Pharma, США/Германия/Китай) и 

Moderna (Moderna/NIAID, США); рекомбинантные 

белковые вакцины (ЭпиВакКорона, Центр «Век-

тор», Россия). 

Массовая вакцинация в России стартовала 18 

января 2021 года. В настоящее время отработан по-

рядок вакцинации против COVID-19 взрослого 

населения, цель которого обеспечить эффектив-

ность и безопасность вакцинации, а также прово-

дить достоверный учет проведенной вакцинации. 

Разработана стандартная операционная процедура, 

которая регламентирует работу медицинских орга-

низаций и медработников, осуществляющих прове-

дение вакцинации против COVID-19. Проводится 

мониторинг побочных проявлений после иммуни-

зации.  

Проведение вакцинации против COVID-19 не 

требует изучения и учета данных гуморального им-

мунитета. В настоящее время отсутствуют утвер-

жденные маркеры (не определен защитный уровень 

антител). Существующие тест-системы определяю-

щие клеточный иммунитет не могут быть исполь-

зованы, так как отсутствуют достоверные данные 

интерпретации полученных результатов, т.е. дли-

тельности защиты, ее выраженности (протективно-

сти) и степени устойчивости иммунной системы к 
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мутациям вируса. ВОЗ рекомендует своевремен-

ную вакцинацию независимо от наличия и количе-

ства антител [13–15]. Международными и рядом 

отечественных исследований показано сохранение 

в среднем в течение 6 мес. устойчивого гумораль-

ного и клеточного иммунного ответа у лиц, пере-

несших коронавирусную инфекцию, который далее 

постепенно угасает к 9–12 мес. Также следует при-

нимать во внимание мутации вируса SARS-CoV-2, 

инфицирование которыми переболевших лиц мо-

жет приводить к развитию инфекционного про-

цесса.  

Достижение коллективного иммунитета насе-

ления требует проведения вакцинации через 6 мес. 

после заболевания COVID-19 или через 6 мес. по-

сле предыдущей вакцинации с применением заре-

гистрированных вакцин, согласно инструкциям по 

медицинскому применению. Достижение необхо-

димых целевых показателей уровня коллективного 

иммунитета позволит перейти к рутинной вакцина-

ции в сроки через 12 мес. [16].  

Таким образом, в период распространения пер-

вичного варианта коронавируса можно было гово-

рить о достижении коллективного иммунитета, 

начиная с 60–70% иммунизированного населения. 

Но вирус продолжает меняться, в результате мута-

ций появляются новые штаммы коронавируса, ха-

рактеризующиеся изменением клинического тече-

ния в сторону утяжеления и/или повышением кон-

тагиозности. Ряд ученых высказывают мнение, что 

при варианте распространения новых высококонта-

гиозных штаммов, чтобы взять эпидемию под кон-

троль, может потребоваться уровень коллективного 

иммунитета до 90% (привитых и переболевших) 

[17].  

Показатели вакцинации свидетельствуют о ро-

сте количества вакцинированных и увеличении 

темпов вакцинации, особенно в июне-августе 2021 

г., после введения дополнительных ограничитель-

ных мер и введения QR-кодов 

Главную роль в повышении приверженности 

вакцинации людей играют медицинские работ-

ники. От осведомленности в вопросах иммунопро-

филактики и профессионализма зависит доверие 

населения здравоохранению. Важной мерой под-

держки медицинских работников является приня-

тое 21 августа 2021 года Правительством России 

распоряжение о выделении в текущем году Мини-

стерству здравоохранения средств на выплаты сти-

мулирующего характера медицинским работникам, 

участвующим в вакцинации населения против ко-

ронавирусной инфекции [18, 19]. Благодаря введен-

ным в связи с пандемией COVID-19 ограничениям 

в предыдущие сезоны практически прекратилась 

циркуляция гриппа и других ОРВИ. Однако сами 

вирусы остались в популяции, просто циркулируют 

значительно медленнее. И существует риск при от-

мене «коронавирусных» ограничений распростра-

нения новой эпидемии – на этот раз гриппа. Здра-

воохранение должно быть к этому готово. В период 

прогнозируемого роста заболеваемости COVID-19 

и сезонного подъема заболеваемости острыми ре-

спираторными инфекциями, включая грипп, и вне-

больничными пневмониями специалистам амбула-

торно-поликлинического звена, скорой медицин-

ской помощи, приемных отделений стационаров 

для своевременного оказания медицинской по-

мощи необходимо организовать оперативную диа-

гностику, определить маршрутизацию и объем ме-

дицинской помощи пациентам.  

Лечащим врачам следует учитывать, что пере-

несенная коронавирусная инфекция может сопро-

вождаться длительными и стойкими нарушениями 

здоровья, которые могут обусловить более тяжелое 

течение гриппозной инфекции, и наоборот – пере-

несенный грипп может вызывать иммунодепрес-

сию, являющуюся неблагоприятным фактором по 

тяжести COVID-19.  

Особенностью первых двух волн явилось то, 

что в период их развития только разрабатывались 

методы диагностики, схемы лечения и противоэпи-

демические меры в отношении коронавирусной ин-

фекции, отсутствовали вакцины, и не проводилась 

массовая вакцинация населения. В «первую волну» 

пандемии далеко не у всех медицинских работни-

ков было понимание опасности сложившейся ситу-

ации, однако с течением времени осознание реаль-

ной эпидемиологической обстановки уже сформи-

ровалось окончательно, как и отношение к 

вакцинации против COVID-19. 

Когда вакцинация стала доступна во многих 

регионах Российской Федерации, число сотрудни-

ков, которые относились к прививке негативно, 

уменьшилось и увеличилось количество лиц, кото-

рые принципиально не были против вакцинации, но 

проявляли нерешительность в связи с отсутствием 

необходимой для принятия положительного реше-

ния информации о вакцине. 

5. Заключение 

Появление новых инфекционных заболеваний, 

вызванных возбудителями особо опасных инфек-

ций с высоким эпидемическим потенциалом, отно-

сится к событиям в сфере здравоохранения, пред-

ставляющих глобальную угрозу человечеству в 

случае их межгосударственного распространения. 

Процессы глобализации способствуют скорости 

распространения возбудителей, поскольку суще-

ствующие длительное время стандарты защиты 

границ и территорий государств не могут уже 

предотвратить вынесение новых патогенных био-

логических агентов из первичных ячеек в другие 

государства и на континенты. 

Массовость поражения населения, несоответ-

ствие организации и введение адекватных и эффек-

тивных противоэпидемических и лечебных меро-

приятий в динамике развития эпидемического 

осложнения, степень и скорость истощения ресур-

сов системы здравоохранения и ряд других нега-

тивных воздействий определяют социально-меди-

цинскую значимость обязательной вакцинации. 

Неоднозначное отношение к вакцинации против 

COVID-19 как населения в целом, так и медицин-

ских работников, обусловливает необходимость 

оперативного проведения коррекционных меро-
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приятий, особенно в ряде районов Удмуртской Рес-

публики (Камбарский район, Алнашский район, г. 

Можга и Можгинский район, г. Глазов и Глазов-

ский район, Ярский район, Балезинский район, г. 

Сарапул и Кезский район), а также отдельных ЛПУ. 

Следует продолжить работу по предоставлению до-

стоверной информации о пользе вакцинации, как 

медицинским работникам, так и всему населению 

Республики. 

Конфликт интересов 

Конфликт интересов не заявляется 

 

Подписи к рисункам 

 
Рисунок 1. Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике, % 

 

 
Рисунок 2.  

Распределение ЛПУ Удмуртской Республики по охвату вакцинацией медицинских работников, % 
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Таблица 1. 

Вакцинация против Covid-19 в Удмуртской Республике в разрезе муниципальных образований 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

лиц, подлежа-

щих вакцина-

ции в МО 

Доля вакцинированных всего: 2-х компонентной вакци-

ной (по V1) + вакциной "Спутник Лайт" от численности 

лиц, подлежащих вакцинации в МО 

Дата 

15.08.2021 15.10.2021 15.12.2021 15.03.2022 

Якшур-Бодьин-

ский район 
12522 33,92% 51,01% 99,94% 100,00% 

Дебёсский район 7455 57,18% 74,63% 96,45% 98,23% 

Красногорский 

район 
5851 45,75% 60,37% 91,80% 94,09% 

Малопургинский 

район 
17890 30,27% 45,89% 86,32% 89,96% 

Граховский район 5063 40,06% 51,55% 79,66% 84,00% 

Шарканский район 11884 41,98% 54,78% 80,54% 82,13% 

Каракулинский 

район 
7069 41,41% 55,17% 74,45% 78,16% 

Увинский район 23002 32,65% 47,27% 74,32% 77,25% 

Сарапульский 

район 
18432 27,02% 45,53% 73,26% 76,93% 

Селтинский район 6733 41,51% 53,11% 74,41% 76,83% 

г. Ижевск 426618 34,95% 47,48% 72,59% 76,43% 

Юкаменский район 5650 35,17% 45,96% 73,40% 76,27% 

Сюмсинский район 7555 33,29% 44,73% 72,98% 76,08% 

Вавожский район 9130 31,47% 46,65% 71,22% 75,17% 

г. Воткинск и Вот-

кинский район 
69427 35,65% 49,88% 71,98% 74,96% 

Игринский район 23024 32,56% 46,52% 69,17% 74,39% 

Завьяловский 

район 
40580 38,01% 54,06% 69,65% 73,75% 

Киясовский район 6109 42,74% 50,20% 70,16% 73,73% 

Кизнерский район 11520 33,22% 49,18% 68,59% 72,69% 

Кезский район 13040 32,57% 46,59% 69,07% 71,98% 

г. Сарапул 50490 29,17% 42,45% 66,07% 68,93% 

Балезинский район 19330 31,33% 42,46% 63,46% 67,33% 

Ярский район 8303 29,40% 38,84% 63,59% 67,13% 

г. Глазов и Глазов-

ский район 
52213 30,22% 38,65% 63,30% 66,78% 

г. Можга и Мо-

жгинский район 
42991 29,57% 40,46% 62,23% 66,71% 

Алнашский район 11927 34,29% 43,96% 62,90% 66,60% 

Камбарский район 10441 34,72% 42,61% 61,23% 63,71% 

Итого по УР 924249 34,2% 47,02% 71,49% 75,13% 

 

Список литературы 

1. COVID-19 infection: Origin, transmission, and 

characteristics of human coronaviruses / M. A. 

Shereen, S. Khan, A. Kazmi [et al.] // Journal of Ad-

vanced Research. – 2020. – P. 91-98. – DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005 

2. Coronavirus in the world as of Friday February 

19, 2021: latest case and death tolls in 24h per country. 

– 2020. – https://www.sortiraparis.com. – Electronic 

resource. – Access mode: https://www.sor-

tiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-corona-

virus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-lat-

est-case-and-death-tol/lang/en. 

3. Williams T. SARS-CoV-2 evolution and vac-

cines: cause for concern? / T. C Williams, W. Burgers 

// The Lancet Respiratory Medicine. – 2021. – DOI: 

https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00075-8. 

4. Identification of novel mutations in SARS-

COV-2 isolates from Turkey / S. Rehman, T. 

Mahmood, E. Aziz, R. Batool // Arch. Virol. – 2020. – 

Vol. 165, N 12. – Р. 2937-2944. 

5. Massive dissemination of a SARS-CoV-2 Spike 

Y839 variant in Portugal / V. Borges, J. Isidro, H. Cor-

tes-Martins [et al.] // Emerg. Microbes Infect. – 2020. 

– Vol. 9, N 1. – Р. 2488-2496. 

6. A SARS-CoV-2 variant with the 12-bp deletion 

at E gene / Y. S. Sun, F. Xu, Q. An [et al.] // Emerg. 

Microbes Infect. – 2020. – Vol. 9, N 1. – Р. 2361-2367. 

7. Translation-associated mutational U-pressure in 

the first ORF of SARS-CoV-2 and other coronaviruses 

[Electronic resource] / V. V. Khrustalev, R. Giri, T. A. 

Khrustaleva [et al.] // Front. Microbiol. – 2020. – Vol. 

11. – P. 559165. – Access mode: 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.559165 

https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005
https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-latest-case-and-death-tol/lang/en
https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-latest-case-and-death-tol/lang/en
https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-latest-case-and-death-tol/lang/en
https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/212134-coronavirus-in-the-world-as-of-friday-february-19-2021-latest-case-and-death-tol/lang/en
https://doi.org/10.1016/S2213-2600(21)00075-8
https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.559165


68 The scientific heritage No 94 (2022) 

8. Coronavirus vaccine tracker / J. Corum, D. 

Grady, S. L. Wee, C. Zimmer // The New York Times. 

– N 5. – 2020. – Electronic resource. – Access mode: 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/sci-

ence/coronavirus-vaccine-tracker.html 

9. COVID-19 Vaccines. – 2020. – https://emedi-

cine.medscape.com. – Electronic resource. – Access 

mode: https://emedicine.medscape.com/arti-

cle/2500139-overview?src=6. 

10. Rapid development of an inactivated vaccine 

candidate for SARS-CoV-2 / Q. Gao, L. Bao, H. Mao 

[et al.] // Science. – 2020. – Vol. 369 (6499). – P. 77-

81. – DOI: https://doi.org/10.1126/science.abc1932. 

11. A codon-pair deoptimized live-attenuated vac-

cine against respiratory syncytial virus is immunogenic 

and efficacious in non-human primates. Vaccine / S. 

Mueller, C. B. Stauft, R. Kalkeri [et al.] // Vaccine. – 

2020. – Vol. 38 (14). – Р. 2943-2948. – DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.02.056. 

12. Funk C. D. A Snapshot of the global race for 

vaccines targeting SARS-CoV-2 and the COVID-19 

pandemic / C. D. Funk, C. Laferriere, A. Ardakani // 

Frontiers in Pharmacology. – 2020. – Vol. 11. – Р. 937. 

– DOI: https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00937. 

13. Baden L. R. Efficacy and Safety of the mRNA-

1273 SARS-CoV-2 Vaccine / L. R. Baden, H. M. El 

Sahly, B. Essink [et al.] // N. Engl. J. Med. – 2021. – 

Vol. 384. – P. 403-416. – DOI: 

10.1056/NEJMoa2035389. – Electronic resource. – 

Access mode: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa20353

89. 

14. Widge A. T. Durability of responses after 

SARS-CoV-2 mRNA-1273 vaccination / A. T. Widge, 

N. G. Rouphael, L. A. Jackson [et al.] // N. Engl. J. 

Med. – 2021. – Vol. 384. – P. 80-82. – DOI: 

10.1056/NEJMc2032195. – Electronic resource. – Ac-

cess mode: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc203219

5. 

15. Graham B. S. Rapid COVID-19 vaccine devel-

opment / B.S. Graham // Science. – 2020. – Vol. 368. – 

P 945-946. – Electronic resource. – Access mode: 

https://science.sciencemag.org/content/368/6494/945. 

16. Pandemic preparedness: developing vaccines 

and therapeutic antibodies for COVID-19 / G. D. Sem-

powski, K. O. Saunders, P. Acharya [et al.] // Cell. – 

2020. – Vol. 181. – P. 1458-1463. – Electronic re-

source. – Access mode: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-

cles/PMC7250787/ 

17. Immunogenic potential of DNA vaccine can-

didate, ZyCoV-D against SARS-CoV-2 in animal mod-

els / A. Dey, T. M. Ch. Rajanathan, H. Chandra [et al.]. 

– 2021. – https://www.biorxiv.org. – doi: 

https://doi.org/10.1101/2021.01.26.428240. – Elec-

tronic resource. – Access mode: https://www.bio-

rxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.428240v1. 

18. Concerns and motivations about COVID-19 

vaccination / R.H. Dodd, K. Pickles, B. Nickel [et al.] 

// The Lancet. – 2020. – Vol. 21. P. 161-163. – DOI: 

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30926-9. 

19. Developing Covid-19 vaccines at pandemic 

speed / N. Lurie, M. Saville, R. Hatchett, J. Halton // N. 

Engl. J. Med. – 2020. – N 382. – P 1969–1973. – DOI: 

10.1056/NEJMp2005630 

  

https://doi.org/10.1126/science.abc1932
https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.02.056
https://doi.org/10.3389/fphar.2020.00937
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2032195
https://science.sciencemag.org/content/368/6494/945
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250787/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250787/
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.428240v1
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.26.428240v1
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30926-9


The scientific heritage No 94 (2022) 69 

MILITARY SCIENCES 
 

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ ВОЄННИХ 

ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ НА ОСНОВІ МЕТАМОДЕЛЕЙ 

 

Соломицький О.І. 

https://orcid.org/0000-0001-8061-8895 

доктор військових наук, старший науковий співробітник, начальник науково-дослідного відділу 

Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна 

Федченко О.В. 

https://orcid.org/0000-0002-2514-978Х 

начальник науково-дослідного відділу 

Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, Київ, Україна 

Воронченко І.О. 

https://orcid.org/0000-0001-6074-2995 

Міністерство оборони України 

Водчиць О.Г. 

https://orcid.org/0000-0002-3294-7632 

кандидат технічних наук, доцент, начальника Кафедри військової підготовки 

Національного авіаційного університету 

Таран О.В. 

https://orcid.org/0000-0002-9143-5821 

старший науковий співробітник Військового інституту танкових військ Національного технічного 

університету Харківського політехнічного інституту, Харків,Україна 

Семененко Л.М. 

https://orcid.org/0000-0002-5628-3586 

викладач кафедри іноземних мов 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

 

 

METHODOLOGICAL APPROACH TO THE INFORMATION SUPPORT OF THE ASSESSMENT OF 

MILITARY THREATS TO STATE SECURITY BASED ON METAMODELS 

 

Solomitsky A., 

https://orcid.org/0000-0001-8061-8895 

Doctor of Military Sciences, Senior Researcher, 

head of the research department 

Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

Fedchenko O., 

https://orcid.org/0000-0002-2514-978Х 

head of the research department 

Central Research Institute of the Armed Forces of Ukraine 

Kyiv, Ukraine 

Voronchenko I., 

https://orcid.org/0000-0001-6074-2995 

Ministry of Defence Ukraine Kyiv, Ukraine 

Vodchyts O., 

https://orcid.org/0000-0002-3294-7632 

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, 

Head of the Department of Military Training 

National Aviation University Kyiv, Ukraine 

Semenenko L., 

https://orcid.org/0000-0002-5628-3586 

lecturer of the department of foreign languages 

National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyhovsky 

Kyiv, Ukraine 

Taran O. 

https://orcid.org/0000-0002-9143-5821 

Senior Research Fellow Military Institute of Telecommunications and 

Informatization named after Heroes of Kruty, Kharkiv 

DOI: 10.5281/zenodo.6973426 

 

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973426


70 The scientific heritage No 94 (2022) 

Анотація 

У статті авторами запропоновано методичний підхід до інформаційного забезпечення оцінювання во-

єнних загроз безпеці держави. У підході використовується існуюча система показників, яка враховує такі 

фактори, як масштаб загрози, стани її розвитку та можливі наслідки для життєво важливих інтересів дер-

жави. Методичний підхід ґрунтується на використанні нелінійних, багатофакторних, ієрархічних метамо-

делей, які базуються на основі статистичних даних та експертних оцінках із застосуванням положень теорії 

планування експериментів та методу групового урахування аргументів. Автори наводять приклад розра-

хунків за запропонованим методичним підходом, з оцінюванням точності побудови метамоделі. Крім 

цього, наводиться порівняння підходу на основі метамоделі та існуючої методики за допомогою статисти-

чного показника адекватності, яке показало, що певний підхід дозволяє підвищити якість оцінювання до 

п’яти разів. 

Abstract 

In the article, the authors propose a methodical approach to information support for assessing military threats 

to the security of the state. The approach uses the existing system of indicators that takes into account such factors 

as the scale of the threat, the state of its development and the possible consequences for the vital interests of the 

state. The methodological approach is based on the use of non-linear, multifactorial, hierarchical metamodels 

based on statistical data and expert assessments using the principles of the theory of planning experiments and the 

method of group consideration of arguments. The authors give an example of calculations based on the proposed 

methodical approach, with an assessment of the accuracy of the metamodel construction. In addition, a comparison 

is made between the meta-model approach and the existing methodology using a statistical indicator of adequacy, 

which showed that a certain approach can improve the quality of the estimate by up to five times. 

Ключові слова: воєнна безпека, система інформаційного забезпечення, методика оцінювання загроз, 

модель. 

Keywords: military security, information support system, threat assessment method, model. 

 

Постановка проблеми 

Важливою задачею інформаційно-аналітич-

ного забезпечення воєнної безпеки держави є оці-

нювання воєнних загроз (ВЗ). Одним із напрямів її 

розв’язання є застосування сучасних інформацій-

них технологій на основі інтелектуального аналізу 

даних розвідки. Вирішення цієї проблеми потребує 

розроблення спеціального програмного забезпе-

чення із застосуванням сучасного математичного 

апарату, який дозволить адекватно оцінити інтегра-

льні рівні воєнних загроз із урахуванням етапу роз-

витку загроз, їхнього масштабу і наслідків для різ-

них сфер діяльності держави. Нині для розв’язання 

цієї задачі застосовуються переважно емпіричні 

підходи, які не повною мірою дають можливість ви-

рішити поставлену задачу. Перспективним напря-

мом є застосування методології нелінійного, бага-

тофакторного оцінювання поточних ВЗ безпеці 

держави на основі метамоделей, що визначає акту-

альність і новизну наукової задачі, яка розгляда-

ється у статті. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій 

Проблемі розгляду методологічних засад оці-

нювання загроз у різних сферах національної без-

пеки України присвячено праці таких учених, як А. 

Б. Качинський [1], В. П. Горбулін [2], В. Ю. Богда-

нович [3, 4], Т. Сааті [5], В. А. Ліпкан [6], А. І. Се-

менченко [7] та ін. 

Постановка задачі 

Метою статті є виклад основних положень ме-

тодичного підходу до інформаційного забезпе-

чення інтегрального оцінювання воєнних загроз 

безпеці держави на основі нелінійної, багатофакто-

рної метамоделі. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 

повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів 

Розглянемо головні методологічні засади 

розв’язання поставленої науково-практичної за-

дачі. 

Одним із центральних понять цього методич-

ного підходу є поняття метамоделі [8]. У загаль-

ному вигляді під метамоделлю будемо розуміти мо-

дель, яка описує структуру, принципи побудови ін-

ших моделей. 

У контексті задачі, яка розглядається у цій 

статті, ми під метамоделлю розуміємо складну ієра-

рхічну багатофакторну, нелінійну аналітичну (а та-

кож алгоритмічну) модель опису та розрахунку ін-

тегрального рівня (індексу) воєнних загроз безпеці 

держави.  

Слід відзначити, що типові воєнні загрози ма-

ють різні масштаби, етапи та наслідки для різних 

життєво важливих інтересів держави. Нині вже є 

аналітична методика оцінювання інтегрального рі-

вня загроз національній безпеці (НБ) держави (у 

тому числі воєнних загроз), розрахунок якого здій-

снюється за формулою: 

 

( )
2545

КБЕСПЗЗ

З

НЗНЗНЗНЗНЗХЕР
К

++++
++=  

де К3 – рівень ризику загрози (від 0 до 1); ЕР3 

– показник етапу розвитку загрози (від 1 до 5; 1 – 

зародження протиріч, 2 – розвиток, 3 – загострення, 

4 – відкрита конфронтація, 5 – збройний конфлікт);  

Х3 – показник характеру загрози (від 1 до 4; 1 – 

локальна/міжсуб’єктна/, 2 – загальнодержавна, 3 – 

регіональна, 4 – глобальна);  

НЗП, НЗС, НЗЕ, НЗБ, НЗК – показники прогнозо-

ваних наслідків для життєво важливих інтересів 

України, визначених у Стратегії національної без-

пеки України (від 0 до 5 за кожним показником: 0 – 

відсутні, 1 – незначні, 2 – середні, 3 – значні, 4 – 

руйнівні, 5 – катастрофічні);  

НЗП – наслідки для державного суверенітету;  
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НЗС – наслідки для територіальної цілісності та 

недоторканості державного кордону; НЗЕ – нас-

лідки для добробуту населення;  

НЗБ – наслідки для безпечних умов життєді-

яльності населення;  

НЗК – наслідки для розвитку духовних і куль-

турних цінностей суспільства, зміцнення його іден-

тичності. 

Кожний показник визначається методом екс-

пертних оцінок (методом Делфі) за 5-ти (для крите-

ріїв етапу розвитку загрози та наслідків можливої 

реалізації загрози) та 4-х (для критерію характеру 

загрози) бальною системою. При виведенні остато-

чного індексу кожної загрози та для математичного 

згладжування можливих відхилень в оцінках експе-

ртів використовується “Медіана Кемені”. При 

цьому рівень конкордації оцінок експертів має бути 

не менший за показник 0,7. 

Ця методика дозволяє розрахувати індекс ри-

зику поточних загроз у різних сферах національної 

безпеки України з урахуванням масштабу (Xз), 

етапу (ЕР) та наслідків (НЗ) загрози для життєво ва-

жливих інтересів України. 

Аналіз наведеної методики дає можливість 

дійти висновку про те, що вона застосовує мульти-

плікативну згортку часткових показників оціню-

вання етапу, рівня ризику та характеру загроз у різ-

них сферах національної безпеки України. Але це 

можливо тільки за умови, якщо ці показники є не-

залежними один від одного. Саме тому викорис-

тання такої згортки є некоректним, оскільки ці час-

ткові показники загроз впливають один на одного, 

що обмежує практичне застосування цієї методики 

для взаємовпливових загроз і може призвести до 

значних помилок. 

Для усунення цього недоліку пропонується ме-

тодичний підхід до розрахунку інтегрального рівня 

воєнних загроз на основі нелінійної, багатофактор-

ної, ієрархічної метамоделі у наступному вигляді:  

 

0 1 2 1 2 1{ { {... { , ,... ,..., }}}}вз n i mК F F F F X X X X= ,   (1) 

де Fi – вкладені аналітичні функції розрахунку часткових показників воєнних загроз; 

Õ  – вектор параметрів загрози. 

 

Для реалізації загального методичного підходу (1) для розв’язання задачі оцінювання воєнних загроз 

на основі урахування взаємного впливу факторів доцільно використовувати метамодель у такому вигляді: 

 

( ) ( ) ( )( ){ }tHFtXtEPFŹ
ĀĒ 10

,,= ,     (2) 

 1 1  ( ( ) ( ), ( ), ( ), ( ), ( )сувер тер ціл умов добр духF Н t F Н t Н t Н t Н t Н t= ,   (3) 

де F0(*) – функціонал розрахунку інтегрального рівня (індексу) воєнних загроз НБУ; 

( )зEP t − показник урахування етапу розвитку воєнної загрози; 

( )X t − показник урахування характеру розвитку воєнної загрози; 

1{ ( )}iF Н t − інтегральний показник наслідків воєнних загроз для життєво важливих інтересів Укра-

їни.  

 

Побудова метамоделі починається з роботи експертів, які мають визначити залежність інтегрального 

показника наслідків воєнних загроз від часткових факторів. Для цього їм пропонується підготувати вихідні 

дані з оцінювання воєнних загроз (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Вигляд опитувальної таблиці (варіант) 

Показники 
Квз 

Н_сувер Н_тер ціл Н_умов Н_добр Н_дух 

      

 

Для оброблення результатів опитування експе-

ртів та розрахунку функціоналів F0(*) та F1{Hi(t)} 

пропонується застосувати сучасний статистичний 

метод групового урахування аргументів (МГУА) 

[10-11].  

Вибір МГУА обумовлений тим, що побудова 

адекватного рівняння лінійної регресії і його уточ-

нення потребує дедалі більшої ретроспективи (пе-

ріоду розгляду статистичних даних), що часто є не-

можливим. Збільшення кількості факторів супрово-

джується “прокляттям розмірності”, сутність якого 

полягає у накопиченні сумарної помилки. Кількість 

структурних елементів моделі є обмеженою, що, 

згідно з теоремою Геделя про неповноту [10], свід-

чить про існування такої заданої табличної залеж-

ності, яка не може бути апроксимована за допомо-

гою композиції даного набору структурних елеме-

нтів. 

До МГУА входять параметричні алгоритми, 

алгоритми кластеризації, комплексування аналогів, 

ребінаризації та імовірнісні алгоритми.  

Реалізований у МГУА підхід самоорганізації 

базується на переборі моделей, які поступово 
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ускладнюються, і виборі найкращого розв’язку згі-

дно із мінімумом значення зовнішнього критерію.  

Напрям досліджень, який реалізовано у 

МГУА, зокрема, дозволяє [10]: 

знаходити оптимальну складність структури 

моделі, яка адекватна рівню шумових перешкод у 

вибірці; 

розраховувати оптимальну кількість шарів і 

нейронів у прихованих шарах. 

Особливістю МГУА є те, що він може бути за-

стосований у випадку малої кількості точок експе-

риментів, навіть значно меншої, ніж кількість чле-

нів полінома. Це пояснюється тим, що на кожному 

етапі моделювання апроксимація виконується не за 

допомогою повного полінома поточної складності, 

а за допомогою елементарної опорної функції. 

У основу МГУА покладено ідею самоорганіза-

ції і механізми живої природи – схрещування (гіб-

ридизацію) і селекцію (добір).  

Нехай є вибірка з N спостережень вхідних Х(i) 

та вихідних Y(і) векторів. За результатами спосте-

режень треба визначити F(х), причому структура 

моделі F(х) невідома. Найбільш повна залежність 

між входами Х(i) і виходами Y(i) може бути пред-

ставлена за допомогою узагальненого полінома Ко-

лмогорова-Габора [10]. 

Нехай є вибірка X = {х1,..., хN}, тоді такий полі-

ном має вигляд, наведений у формулі: 

 

2 3

0

1 1 , 1 , , 1 1

( )
k k k k k

j j jj j j j j j jjj j

j j j j j

y f x a a x a x a x x a x x x a x    
  = = = = =

= = + + + + + +     , 

 

де j<γ<ρ<k; 

а


– вектор невідомих коефіцієнтів полінома 

розмірністю q. 

( ) q

k Eаааа = ,,, 10 


. 

Якщо порядок (вищий показник степені) 

полінома по всіх змінних дорівнює кількості 

вхідних координат xj, то вираз називають повним 

поліномом Колмогорова-Габора [10]. 

У побудові моделі (визначенні значень коефі-

цієнтів) як критерій використовується критерій ре-

гулярності (точності) [11]. 

Результати розрахунку функціоналу F0(*) інте-

грального рівня (індексу) воєнних загроз для запро-

понованої метамоделі на основі МГУА мають та-

кий вигляд: 

 

Kвз = 2.99103*10-14 + N5*1; 

N5 = 0.159489 + N90*N80*1.20087; 

N80 = -0.335231 + N195*N198*2.66659; 

N198 = 0.5 + F12*0.166667; 

N195 = 0.434198 + EP⅔*0.275686; 

N90 = 0.381148 + X2*0.453552, 

 

де N5, N80… – проміжні показники. 

Якість розрахунку функціоналу F0(*) оцінюва-

лась за допомогою статистичних показників (рис. 

1), аналіз яких дозволяє дійти висновку про те, що 

функціонал оцінки інтегрального рівня загроз має 

досить високий коефіцієнт детермінації (0,85), який 

оцінює збіг аналітичних (розрахункових) значень 

та експертних оцінок експертів-аналітиків. 

 

 
Рис. 1. Результат оцінювання якості побудови функціоналу F0(*) на основі статистичних показників 

 

Результат розрахунку функціоналу 1{ ( ))iF Н t  на основі методу групового урахування аргументів [10-

11] має такий вигляд: 

 1 ( )F Н t = -1.23964+N481*0.453688-N481*N8*0.0993372+N8*1.26719; 

N8=-0.701016-N247*N23*0.120588+N23*1.62065; 

N23=0.207065-N297*0.309871+N47*1.23869; 

N47=4.14-"Н_сувер,"*3.5+"Н_сувер"*N176*1.6-N176*0.25; 

N176=-0.00462524+N397*N422*0.343432; 

N422=-2.57882+N482*0.936744+N525*0.949726; 

N482=1.82773+"Н_умов"*"Н_дух"*0.583416; 

N397=-6.8+"Н_сувер"*4.76-"Н_сувер"*N514*1.2+N514*2.7; 
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N297=-2.41477+N372*0.94888+N470*0.881197; 

N470=0.427253+N523*N525*0.292771; 

N372=-3.46497+N462*1.06294+N496*1.12815; 

N462=1.32605+"Н_тер"*"Н_дух"*0.843655; 

N247=-0.0381494+N351*N508*0.348243; 

N508=-2.65011*10-11+N525; 

N351=-11.44+N496*3.77702-N496*N514*0.896623+N514*3.75641; 

N514=-4.12136+"Н_тер"*4.76212-"Н_добр"*2.54006; 

N481=14.9885-N496*4.53681+N496*N523*1.81303-N523*4.92456; 

N523=2.07885+"Н_добр"*"Н_умов"*0.455942; 

N496=1.96362+"Н_сувер"*"Н_умов"*0.525708, 

 

де Н_сувер – наслідки загрози втрати державного суверенітету; 

Н_тер – наслідки загрози втрати територіальної цілісності України;  

Н_умов – наслідки загрози забезпеченню безпечних умов життєдіяльності населення; 

Н_добр – наслідки загрози забезпеченню добробуту населення; 

Н_дух – наслідки загрози збереженню та розвитку духовних та культурних цінностей суспільства. 

 

На рис. 2 наведено результати порівняльного оцінювання впливу наслідків воєнних загроз життєво 

важливим інтересам України Н_сувер, Н_тер, Н_умов, Н_добр, Н_дух на інтегральний показник 1{ ( )}iF Н t
впливу наслідків. 

 

 
Рис. 2. Результати порівняльного оцінювання впливу наслідків воєнних загроз життєво важливим 

інтересам України на інтегральний показник наслідків 

 

Вигляд ієрархічної структури метамоделі оцінки воєнних загроз представлено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Вигляд ієрархічної структури метамоделі оцінки воєнних загроз 
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Для порівняльної оцінки існуючої методики 

оцінювання загроз (рис. 1) та запропонованого ме-

тодичного підходу на основі метамоделі доцільно 

використовувати статистичний показник адекват-

ності наступного вигляду: 
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 ,   (4) 

де вз

нК  – середнє значення воєнної загрози, ро-

зраховане за запропонованою методикою; 

 j

вз

існК  – значення j-го коефіцієнта воєнних за-

гроз на основі існуючої методики (рис. 1); 
вз

н jК  – значення j-го коефіцієнта воєнних за-

гроз на основі нелінійної метамоделі (2), (3). 

 

Результати оцінювання адекватності існуючої 

методики за статистичним показником (4) відносно 

запропонованого нелінійного методичного підходу на 

основі метамоделі (2), (3) показали, що Ка=0,24875. 

Отриманий результат дозволяє дійти висновку про те, 

що з точки зору статистичного коефіцієнта адекватно-

сті запропонований методичний підхід забезпечує 

значно вищу збіжність аналітичних оцінок з експерт-

ними оцінками. 

Висновки 

Таким чином, на відміну від існуючої методики 

оцінювання загроз, яка побудована на основі мульти-

плікативної згортки часткових показників, запропо-

нований методичний підхід на основі нелінійної, ба-

гатопараметричної метамоделі забезпечує більш ви-

соку адекватність розрахунку інтегрального рівня 

воєнних загроз. Це пов’язано з тим, що метод групо-

вого урахування аргументів, який лежить в основі 

представленого методичного підходу, забезпечує збіг 

експертних оцінок та результатів, отриманих за допо-

могою метамоделі, на рівні коефіцієнта детермінації 

Кд=0,99 (рис. 1). 

Проведені розрахунки свідчать про те, що найбі-

льший вклад у інтегральну оцінку наслідків воєнних 

загроз забезпечують наслідки загрози втрати терито-

ріальної цілісності України (63 %). 

Перспективи подальших досліджень 

Подальші дослідження планується проводити в 

напрямі підвищення складності метамоделі завдяки 

врахуванню більшого спектра показників, підви-

щення її відповідності реальним процесам, а також 

розроблення механізму побудови нелінійних прогно-

зів стану воєнної безпеки держави. 
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Анотація 

Стаття присвячена удосконаленню професійної підготовки іноземних студентів – майбутніх інженерів 

авіаційної галузі. Встановлено, що однією із особливостей їх професійної підготовки є реалізація індивідуа-

льної освітньої траєкторії кожного студента. Вона передбачає формування у студентів не тільки професійно-

важливих якостей, але й Soft Skills, що підкреслюють особливості особистостей кожного студента. Доведено, 

що до найбільш важливих якостей (Soft Skills) які необхідні авіаційним інженерам для здійснення ефективної 

професійної діяльності можна віднести: аналітичні та ділові навички, математичні та навички критичного 

мислення, уміння та навички вирішення проблем, мовні навички. Виокремлено найбільш затребувані нави-

чки міжособистісного спілкування: креативність, співробітництво, адаптивність, емоційний інтелект, вміння 

переконувати. Теоретично обґрунтовано та експериментально доведено необхідність формування у інозем-

них студентів-майбутніх інженерів авіаційної галузі таких якостей як: стресостійкість, гнучкість, толерант-

ність до невизначеності, вміння працювати у команді, вміння мислити нестандартно та приймати професійні 

рішення у складних невизначених ситуаціях, здатність запам’ятовувати значні обсяги інформації та знахо-

дити оптимальний вихід із нестандартної ситуації з мінімальними затратами часу і зусиль, вміння кваліфіко-

вано формулювати завдання та ін. 

Abstract 

The article is devoted to improving the professional training of foreign students – future aviation engineers. It’s 

established that one of the features of their professional training is the implementation of the individual educational 

trajectory of each student. It provides for the formation of students not only professionally important qualities, but 

also Soft Skills, emphasizing the personality of each student. Proves that the most important qualities (Soft Skills) 

that aeronautical engineers need to carry out effective professional activities include: analytical and business skills, 

mathematical and critical thinking skills, problem-solving skills, language skills. The most popular skills of interper-

sonal communication are singled out: creativity, cooperation, adaptability, emotional intelligence, ability to persuade. 

Theoretically substantiates and experimentally proves the need to form in foreign students – future aviation engineers 

such qualities as: stress resistance, flexibility, tolerance for uncertainty, ability to work in a team, ability to think 

outside the box and make professional decisions in difficult uncertain situations, ability to remember significant 

amounts of information and find the best way out of an unusual situation with minimal time and effort, the ability to 

articulate tasks, etc. 

Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія), іноземні студенти, майбутні інженери авіаційної га-

лузі, міждисциплінарний підхід, Soft Skills. 

Keywords: individual educational trajectory, interdisciplinary approach, future aviation engineers, foreign stu-

dents, Soft Skills. 

 

Вступ. Безліч наукових досягнень та відкриттів 

здійснюється саме на межі наук, тому сьогодні, коли 

біо- та нано-технології активно і впевнено стають ча-

стиною повсякденного життя, нікого не здивуєш та-

кими професіями як біоінженер, робототехнік, опе-

ратор безпілотних літальних апаратів, молекулярний 

дієтолог тощо. Виходячи із професійної діяльності 

фахівців авіаційної галузі, результативність якої за-

лежить як від прогнозованих дій членів екіпажу, так 

і непередбачуваних ситуацій, що виникають як суку-

пність невизначених і небезпечних факторів, саме 

тому провідну роль у забезпеченні якісної підгото-

вки інженерів авіаційної галузі відведено міждис-

циплінарному підходу, реалізація якого можлива за 

допомогою міждисциплінарних зв’язків.  

Науковець А. Колот комплексну характерис-

тику міждисциплінарності розглядає з багатьох по-
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зицій, таких як: взаємопроникнення та взаємозбага-

чення підходів і методів різних наук (дисциплін); за-

позичення взаємопов’язаними науками методів, ін-

струментарію, результатів дослідження, викорис-

тання їхніх теоретичних схем, моделей, категорій, 

понять; інтеграція методів, понятійного апарату та 

інструментарію якоїсь певної науки в інші наукові 

області, результатом якої є отримання нового науко-

вого знання. Тобто міждисциплінарність, з одного 

боку, неформально об’єднує різні науки, не порушу-

ючи при цьому їх унікальності та своєрідності, а з ін-

шого боку призводить до появи нових інтегрованих 

наукових продуктів та проєктів [3]. 

Дослідник К. Радченко, розглядаючи міжпред-

метні зв’язки як підґрунтя міждисциплінарного під-

ходу, поділяє їх на попередні та перспективні. Під 

попередніми міжпредметними зв’язками розумі-

ються такі, коли викладач, розробляючи освітньо-

професійну програму, при подачі нового матеріалу 

враховує знання та навички, які у студентів уже сфо-

рмовані при вивченні попередніх дисциплін. Нато-

мість, перспективними зв’язками є такі, що пов’язу-

ють вивчення конкретної дисципліни з тими дисци-

плінами, які вивчатимуться у наступних семестрах. 

Разом з тим, зазначаючи, що «міждисциплінарна вза-

ємодія передбачає комунікацію, в якій кожна дисци-

пліна є водночас і автономною, і замкнутою», вче-

ний наголошує на перевагах міждисциплінарного 

підходу, які полягають у: 

стимулюванні мотивації студентів до навчання 

в цілому, до усвідомлення необхідності всіх отрима-

них знань для майбутньої професії; 

можливості застосовувати та переносити 

знання в різні ситуації; 

розширенні кругозору, підвищення самостійно-

сті та творчості студентів; 

інтеграції набутих знань, умінь та навичок в 

одне ціле; 

можливості реалізувати головні дидактичні 

принципи навчання [10].  

На думку дослідниці О. Синекоп, міждисциплі-

нарні зв’язки реалізуються через використання фа-

хового матеріалу з метою формування професійно 

орієнтованих компетентностей, при цьому вчена 

вважає доцільним впроваджувати такі зв’язки в змі-

стовному та організаційному плані. В організацій-

ному плані дослідниця виділяє такі міждисципліна-

рні зв’язки:  

за участю викладачів різних циклів дисциплін 

(опосередкована, безпосередня); 

за хронологією (супровідні, ретроспективні, ви-

переджувальні); 

за формою організації роботи студентів і викла-

дача в рамках аудиторної та позааудиторної роботи 

(індивідуальні, групові, колективні) [11]. 

Дослідниця Л. Покудіна, розглядаючи міждис-

циплінарну інтеграцію як процес взаємопроник-

нення змісту різних навчальних дисциплін і ство-

рення єдиного освітнього потенціалу шляхом вико-

ристання інноваційних педагогічних методів, 

засобів і організаційних форм навчання, зазначає, що 

міждисциплінарні підходи реалізуються на різних 

рівнях:  

загальнодидактичних принципів; 

цілей і завдань навчання; 

змістовних зв’язків у межах однієї дисципліни; 

змістовних зв’язків між спорідненими дисцип-

лінами; 

обґрунтування та застосування педагогічного 

інструментарію [9]. 

Беручи до уваги думки провідних вітчизняних 

та зарубіжних науковців ми вважаємо, що вклю-

чення міжпредметних зв’язків до процесу форму-

вання професійних якостей та умінь в іноземних сту-

дентів – майбутніх інженерів авіаційної галузі спри-

ятиме оновленню вже відомого їм матеріалу; 

інтегруватиме нові та попередні знання; аргументу-

ватиме необхідність та корисність знань з усіх пред-

метів, що, в свою чергу, сприятиме посиленню моти-

вації до навчання.  

Актуальність дослідження процесу удоскона-

лення професійної підготовки іноземних студентів-

майбутніх інженерів авіаційної галузі обґрунтову-

ється вирішенням суперечностей між: популярністю 

вибору іноземцями професій авіаційного спряму-

вання та недостатнім рівнем професійної орієнтації 

іноземних абітурієнтів на стадії вибору професії; су-

часними високими вимогами міжнародного ринку 

праці до фахівців – випускників технічних універси-

тетів та недостатнім науковим обґрунтуванням пси-

холого-педагогічних умов, спрямованих на форму-

вання готовності до успішного здійснення професій-

ної діяльності; необхідністю врахування 

індивідуальних та національних особливостей інозе-

мних студентів у розробці та реалізації їх особистіс-

ної траєкторії навчання та недостатньою підготов-

кою викладацького складу до здійснення такої діяль-

ності [7]. 

Зростання попиту на опанування авіаційними 

спеціальностями, що обумовлюється збільшенням 

кількості авіаперевезень з одного боку, і високі ви-

моги міжнародного ринку праці до кваліфікації авіа-

ційних фахівців з іншого боку, вимагають постій-

ного вдосконалення процесу підготовки студентів-

майбутніх інженерів авіаційної галузі, професійна 

діяльність яких вважається престижною і перспекти-

вною, оскільки цей фах забезпечує як стабільність, 

так і значну фінансову винагороду. Однак не кожен 

випускник закладу вищої технічної освіти (ЗВТО) 

зможе працювати за цією спеціальністю, адже ви-

моги до знань і навичок інженера авіаційної галузі 

дуже високі. 

Поділяючи думку дослідниці Е. Лузік, що в ор-

ганізації професійної підготовки майбутніх фахівців 

перехід від процесного підходу до результативного, 

сприятиме формуванню у фахівців таких якостей як 

мобільність, адаптація до змінних умов професійної 

діяльності, здатність вирішувати невизначені про-

блеми, готовність до постійного професійного само-

розвитку, креативність та здатність приймати опти-

мальні рішення в непередбачуваних умовах [6], ми, 

в свою чергу вважаємо, що для розвитку цих якостей 

у іноземних студентів-майбутніх інженерів авіацій-

ної галузі в процесі навчання необхідно дотримува-

тись принципу індивідуальної освітньої траєкторії 

(ІОТ).  
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Так, І. Краснощок, зазначаючи, що організація 

ІОТ студента сприятиме формуванню конкуренто-

спроможності у майбутніх фахівців, які будуть здат-

ними до самореалізації у мінливих соціально-еконо-

мічних умовах, під індивідуальною освітньою трає-

кторією студента розуміє «особистий задум, 

уявлення студента про процес і результат професій-

ної освіти, що описується в індивідуальній освітній 

програмі студента, для реалізації якої складається 

план послідовних дій студента – індивідуальний 

освітній маршрут» [5].  

Т. Коростіянець ІОТ студента розглядає як «пе-

рсональний шлях реалізації особистісного потенці-

алу кожного студента в освіті», зазначаючи, що це є 

програмою індивідуальної активності студента, 

спрямованість і зміст якої визначаються його готов-

ністю здійснювати свідомий вибір та діяти згідно 

етичної вольової відповідальності [4]. 

Водночас, на думку М. Барна та Л. Медвідь, «ін-

дивідуальна освітня траєкторія – це індивідуальний 

шлях здобувача вищої освіти, який він обирає для ре-

алізації освітнього стандарту в межах певної освіт-

ньої програми і який залежить від індивідуальних 

особливостей та пізнавальних потреб студента, а та-

кож освітнього середовища закладу вищої освіти» 

[1]. 

Нам близька думка Л. Нємець, К. Сегіди та М. 

Логвинової, які поняття «індивідуальна освітня тра-

єкторія» розглядають як «обраний студентом за вла-

сним бажанням і під власну відповідальність рух до 

досягнення визначеного стандартом освіти рівня 

професійної компетентності, що здійснюється за по-

стійної педагогічної підтримки і контролю, в процесі 

якого відбувається його творча самореалізація, 

прояв і розвиток сукупності особистісних якостей, 

відповідно до індивідуального освітнього марш-

руту» [8]. 

Розглядаючи цілі побудови індивідуальної осві-

тньої траєкторії, дослідниця Г. Шевчук серед інших 

виокремлює такі: ефективне опанування студентами 

навчальною програмою з формуванням професійних 

компетентностей; розвиток когнітивно-комунікати-

вних умінь оволодіння інформацією; розвиток умінь 

самоконтролю та рефлексії; взаємодія усіх учасників 

освітнього процесу [12].  

Отже, ґрунтовно проаналізувавши сучасний на-

уковий доробок можемо сформулювати власне ви-

значення поняття «індивідуальної освітньої траєкто-

рії іноземних студентів – майбутніх інженерів авіа-

ційної галузі», яке розглядаємо як персональний 

маршрут опанування інтегральними, загальними та 

фаховими компетентностями з урахуванням особи-

стісних цілей та можливостей, власних національ-

них та релігійних інтересів з метою досягнення про-

грамних результатів навчання. 

Виклад основного матеріалу. Станом на тра-

вень 2020 року середньорічна заробітна плата аеро-

космічного інженера складала $ 118610. Згідно про-

гнозів U.S. Bureau of Labor Statistics з 2020 по 2030 

рр. попит на інженерів авіаційної галузі зросте на 

8%, що становитиме близько 4000 вакансій щороку 

[13]. При цьому, до найважливіших якостей інжене-

рів авіаційної галузі для успішного здійснення ними 

професійної діяльності U.S. Bureau of Labor Statistics 

відносить: аналітичні навички (analytical skills), що 

полягають в уміннях визначати елементи конструк-

ції, які не відповідають вимогам, та формувати аль-

тернативні шляхи для покращення характеристик 

цих елементів; ділові навички (business skills); нави-

чки критичного мислення (critical-thinking skills); ма-

тематичні навички(math skills); навички вирішення 

проблем (problem-solving skills); письмові навички 

(writing skills), оскільки вони необхідні для ство-

рення та засвоєння документів, у яких потрібно чітко 

пояснити конструкцію того чи іншого елемента, а та-

кож для формування документу з метою викорис-

тання його у майбутньому [13]. 

Водночас, згідно даних досліджень, проведених 

LinkedIn Learning, у п’ятірку найбільш затребуваних 

навичок міжособистісного спілкування увійшли: 

креативність (creativity), коли фахівці компаній зда-

тні застосовувати творчий підхід при вирішенні різ-

номанітних проблем і задач; вміння переконувати ін-

ших (persuasion), адже керівники цінують тих людей, 

які можуть аргументовано пояснити іншим людям 

«чому?» і «з якою метою?» потрібно виконувати пе-

вні дії; співробітництво (collaboration) як здатність 

працювати у команді, учасники якої ефективно вза-

ємодіють між собою, досягаючи значно більших ре-

зультатів, ніж кожен працівник самостійно; адапти-

вність (adaptability), як здатність пристосовуватися 

до змін, особливо у стресових та непердбачуваних 

умовах; емоційний інтелект (emotional intelligence), 

як можливість сприймати та оцінювати свої емоції, а 

також емоції інших людей та відповідним чином ре-

агувати на них [15]. 

Зважаючи на високі вимоги провідних міжнаро-

дних компаній, що висуваються до авіаційних фахі-

вців, можемо стверджувати, що формування у май-

бутніх інженерів авіаційної галузі Soft Skills є не 

тільки обґрунтованою необхідністю, але і одним із 

основних завдань сучасної вищої технічної школи.  

Виходячи із особливостей професійної діяльно-

сті майбутніх авіаційних фахівців, використовуючи 

дослідження О. Глазунової, Т. Волошиної та В. Ко-

рольчук, для формування в процесі професійної під-

готовки індивідуальної освітньої траєкторії нами 

пропонується наступна структура “soft skills”, до 

складу якої входять навички:  

особистої ефективності (досягнення поставле-

ної цілі, управління часом, стресостійкість, почуття 

відповідальності, креативність, аналітичне мис-

лення, проведення презентацій);  

управління інформацією (критичне мислення, 

вміння аналізувати інформацію, синтезуючи дані; 

вміння оцінювати повідомлення та приймати рі-

шення, навички навчання впродовж життя); 

комунікативні навички як робота в команді за 

рахунок здійснення ефективної комунікації, міжосо-

бистісне спілкування із розв’язанням конфліктних 

ситуацій шляхом проведення переговорів, вмінь пе-

реконувати і приймати групові рішення;  

управлінські навички (гуртування групи, вміння 

формувати команду із системою комунікацій в ній, 

вміння формувати мотивацію у учасників команди 

для розвитку та удосконалення лідерських якостей, 
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здійснювати формальне та неформальне керівниц-

тво);  

стратегічні навички (стратегічне планування, 

прийняття стратегічних рішень, вміння працювати в 

умовах ризику, вміння делегувати повноваження) 

[2]. 

Задля удосконалення професійної підготовки 

іноземних студентів-майбутніх інженерів авіаційної 

галузі нами було проведено опитування, метою 

якого було виявлення: мотивів вибору професії; ста-

влення студентів і працюючих інженерів авіаційної 

галузі до підвищення професійної кваліфікації; став-

лення до важливості при здійсненні професійної дія-

льності авіаційними інженерами наявності у них 

особистісних психологічних якостей. В опитуванні 

взяли участь іноземні студенти (бакалаври, магістри) 

аерокосмічного факультету (АКФ) Національного 

авіаційного університету (НАУ) віком від 19 до 36 

років та іноземні фахівці авіаційної галузі віком від 

29 до 55 років, які мають практичний досвід роботи 

за фахом, зокрема на посаді авіаційного інженера. 

Результати опитування наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати опитування, проведеного серед іноземних інженерів авіаційної галузі та іноземних сту-

дентів-майбутніх фахівців авіаційної галузі 

Відповіді іноземних студен-

тів-майбутніх фахівців авіа-

ційної галузі (віком від 19 до 

36 років) у % 

Запитання  

Відповіді іноземних інже-

нерів авіаційної галузі (ві-

ком від 29 до 55 років) у 

% 

«Чи можете Ви стверджувати, що вибір професії був Вашим власним вибором?» 

90,9% Так  40% 

- Ні  - 

9,1% Частково 60% 

«Якими були Ваші мотиви у виборі професії?» 

63,6% 
Я з дитинства мріяв бути інженером авіа-

ційної галузі 
10% 

9,1% 
Бажання отримувати високу заробітну 

плату 
30% 

27,3% 
Бажання бути затребуваним у сфері авіації, 

приносити користь суспільству 
50% 

- 

Бажання бути схваленим батьками або ін-

шими родичами, які все життя пропрацю-

вали у сфері авіації 

10% 

«Як Ви вважаєте, чи потрібно підвищувати свою кваліфікацію?» 

27,3% 
Так, це сприяє кар’єрному зростанню і, 

відповідно, збільшенню зарплати 
40% 

45,5% Так, це сприяє особистісному розвитку 20% 

9% 
Так, це вимога нормативно-правової бази 

авіаційної галузі 
30% 

18,2% 
Так, оскільки мені цікаво дізнаватись про 

щось нове 
10% 

- 
Ні, я вважаю, що у цьому немає необхідно-

сті 
- 

«Чи хотіли б Ви удосконалювати та поглиблювати свої професійні знання і навички?» 

91,9% 
Так, періодично потрібно проходити від-

повідні курси підвищення кваліфікації 
100% 

9,1% 

Ні, для здійснення професійної діяльності 

авіаційного інженера достатньо тих знань і 

навичок, які він отримав у ЗВТО 

- 

Як Ви вважаєте, чи потрібно авіаційному інженеру, крім професійних якостей, володіти і певними пси-

хологічними якостями? 

100% 

Так, адже в професійній діяльності авіацій-

них інженерів виникають ситуації з непе-

редбачуваними обставинами 

90% 

- 
Ні, достатньо завжди діяти згідно визначе-

них правил (інструкцій) 
10% 

- 
Ні, особистісні психологічні якості не важ-

ливі у діяльності авіаційного інженера 
- 
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Результати опитування свідчать, що більшість 

(90,9%) опитаних іноземних студентів-майбутніх 

фахівців авіаційної галузі (бакалаври, магістри) сві-

домо обрали той фах, який наразі опановують (інже-

нер з технічного обслуговування та ремонту повітря-

них суден та авіадвигунів); в той же час, тільки 40% 

опитаних іноземних інженерів авіаційної галузі змо-

гли однозначно відповісти «так», а 60% обрали варі-

ант «частково». 

Що стосується мотивів вибору професії інже-

нера з технічного обслуговування та ремонту повіт-

ряних суден та авіадвигунів, то більшість (50%) опи-

таних іноземних інженерів авіаційної галузі зазна-

чили, що бажання бути затребуваним у сфері авіації 

та приносити користь суспільству спонукали їх до 

опанування авіаційної інженерної спеціальності; для 

30% опитаних основним мотивом було бажання 

отримувати високу зарплату. Натомість більшість 

(63,6%) опитаних іноземних студентів – майбутніх 

фахівців авіаційної галузі відповіли, що з дитинства 

мріяли бути авіаційними інженерами; для 27,3% най-

більш вагомим було бажання бути затребуваним у 

сфері авіації, приносити користь суспільству. 

На запитання «Чи потрібно авіаційному інже-

неру, крім професійних якостей, володіти і певними 

психологічними якостями?» абсолютна більшість 

(100% опитаних іноземних студентів – майбутніх 

авіаційних інженерів та 90% іноземних авіаційних 

інженерів) респондентів обрали варіант «так», наго-

лосивши на тому, що у професійній діяльності авіа-

ційних інженерів виникають ситуації з непередбачу-

ваними обставинами.  

На запитання «Як Ви розумієте поняття «профе-

сійна діяльність?», адресоване іноземним студентам 

– майбутнім інженерам авіаційної галузі, серед ін-

ших нами були отримані такі відповіді (наводяться 

оригінальні відповіді частково англійською мовою з 

перекладом):  

«професійна діяльність – це відповідальність»; 

«професійна діяльність – це діяльність, 

пов’язана з кар’єрою»; 

«професійна діяльність – це дуже важлива дія-

льність, яка повинна бути для тебе цікавою»; 

“Activities that are being done for professional pur-

poses” («Це діяльність, яка здійснюється з професій-

ною метою»); 

“Professional activities are activities that engages 

individuals to utilize their knowledge towards a goal” 

(«Це діяльність, яка спонукає людей використову-

вати свої знання для досягнення мети у роботі»); 

Something that someone is really interested in («Це 

те, що когось дійсно цікавить»); 

“Аn activity in which a person utilizes their 

knowledge, skills or other abilities in the service of an-

other and for which a person receives compensation ei-

ther monetary or in the form of other tangible benefits” 

(«Це діяльність, у якій особистість використовує свої 

знання, навички чи інші здібності, надаючи послуги 

іншим, і за яку вона (особистість) отримує або гро-

шову винагороду, або у формі інших матеріальних 

благ»); 

“Professional practice is crucial both to enhancing 

the quality of professional learning and to improving 

professional education more generally” («Професійна 

практика має вирішальне значення як для підви-

щення якості професійного навчання, так і для пок-

ращення професійної освіти в цілому»); 

“Professional activity means doing your job cor-

rectly, following the rules of the profession” («профе-

сійна діяльність означає робити свою роботу прави-

льно, дотримуючись правил професії») та ін. 

Разом з тим, відповідаючи на питання «Як Ви 

розумієте поняття «Професійна діяльність?», інозе-

мні інженери авіаційної галузі зазначили, що для них 

«професійна діяльність» це: 

«набуті навички та досвід у трудовій діяльно-

сті»; 

«діяльність, яка пов’язана з виконанням 

обов’язків у певній професії»; 

«професійне виконання певних функцій»; 

«професійна діяльність – це те, чим людина зай-

мається, за що отримує не тільки грошову винаго-

роду, але і задоволення від своєї діяльності»; 

«професійна діяльність – це відповідальність, 

компетентність, допитливість і бажання вивчати 

нові технології та методики, які можна застосувати у 

своїй роботі»; 

«професійна діяльність являє собою таку діяль-

ність, яка основується на певних вимогах до кваліфі-

кації, досвіді і навичках». 

У своєму дослідженні, метою якого було вияв-

лення найбільш важливих якостей, притаманних ін-

женерам авіаційної галузі, ми звернулись з прохан-

ням до респондентів зазначити ті психологічні якості 

особистості, якими необхідно володіти авіаційному 

інженеру для успішного здійснення своєї професій-

ної діяльності. Отримані відповіді наведено в таб-

лиці 2. 

  



80 The scientific heritage No 94 (2022) 

Таблиця 2 

Результати опитування щодо найбільш важливих якостей, якими необхідно володіти авіаційному 

інженеру для успішного здійснення своєї професійної діяльності 

Відповіді іноземних студентів- 

майбутніх фахівців авіаційної галузі  

(віком від 19 до 36 років) у % 

Відповіді іноземних інженерів авіаційної 

галузі (віком від 29 до 55 років) у % 

Стресостійкість Стресостійкість 

Відповідальність Адекватність  

Ability to utilize ideas (вміння використовувати ідеї) Впевненість  

Ability to make quality decisions in difficult situations 

(вміння приймати якісні рішення у складних ситуаціях) 
Ініціативність  

Гнучкість Здатність до компромісу (гнучкість) 

Толерантність  Вміння відстоювати свою точку зору 

Вміння вирішувати труднощі, які стоять перед командою  Вміння працювати в колективі 

Терпіння Стриманість  

Працьовитість Вміння чітко формулювати завдання 

Здатність знайти вихід із нестандартної ситуації з мініма-

льними затратами часу і зусиль 

Здатність запам’ятовувати значні обсяги ін-

формації 

Ability to think outside of the box (вміння мислити нестан-

дартно)  
Оперативність у роботі 

Вміння контролювати ситуацію Пунктуальність  

Цілеспрямованість  Уважність 

Об’єктивність  

Кмітливість  

 

Результати проведеного опитування свідчать 

про те, що 50% опитаних іноземних інженерів (віком 

28–30 років) та 30% опитаних іноземних студентів-

майбутніх фахівців авіаційної галузі на перше місце 

серед інших особистісних психологічних якостей 

винесли «стресостійкість». Крім цього, такі відповіді 

як «вміння мислити нестандартно», «вміння викори-

стовувати ідеї», «вміння приймати якісні рішення у 

складних ситуаціях», «здатність знайти вихід із не-

стандартної ситуації з мінімальними затратами часу 

і зусиль» свідчать про необхідність розвитку у май-

бутніх авіаційних інженерів здатності до креативно-

сті з метою формування готовності до успішного 

здійснення ними професійної діяльності. 

На запитання «Як Ви вважаєте, якими професій-

ними якостями повинен володіти авіаційний інже-

нер?» серед інших ми отримали такі відповіді: 

“Analytical skills. Aerospace engineers must be 

able to identify design elements that may not meet re-

quirements and then must formulate alternatives to im-

prove the performance of those elements. Business 

skills. Critical-thinking skills. Math skills. Problem-solv-

ing skills. Writing skills” («Аналітичні здібності. Ае-

рокосмічні інженери повинні вміти визначати елеме-

нти конструкції, які можуть не відповідати вимогам, 

а потім повинні сформулювати альтернативи для 

підвищення ефективності цих елементів. Ділові на-

вички. Навички критичного мислення. Математичні 

навички. Навички вирішення проблем. Письмові на-

вички»); 

“Analytical skills, problem solving skills or multi-

tasking skills and also critical thinking” («Аналітичні 

здібності, навички вирішення проблем або багатоза-

дачність, а також критичне мислення»); 

“Wisdom and know how to control the situation” 

(«Мудрість і вміння контролювати ситуацію»); 

“Strong mathematical, analytical and problem solv-

ing skills” («Сильні математичні, аналітичні навички 

та навички вирішення проблем»). 

Таким чином, ґрунтовний аналіз сучасних нау-

кових джерел разом з результатами власного дослі-

дження, проведеного в умовах реального навчаль-

ного процесу, дозволили дійти таких висновків:  

1. Введення міжпредметних зв’язків до процесу 

формування професійно-важливих якостей у інозем-

них студентів – майбутніх інженерів авіаційної га-

лузі слугуватиме не тільки поліпшенню та онов-

ленню вже відомого їм матеріалу, але й об’єднува-

тиме нові й отримані раніше знання, аргументуючи 

тим самим необхідність набувати знання з усіх пре-

дметів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню рі-

вня мотивації до навчання.  

2. Поняття «індивідуальної освітньої траєкторії 

іноземних студентів – майбутніх інженерів авіацій-

ної галузі» розглядаємо як персональний маршрут 

опанування інтегральними, загальними та фахо-

вими компетентностями з урахуванням особистіс-

них цілей та можливостей, власних національних та 

релігійних інтересів з метою досягнення програмних 

результатів навчання. 

3. Побудова індивідуальних освітніх траєкторій 

для іноземних студентів – майбутніх інженерів авіа-

ційної галузі сприяє розвитку їх індивідуальних зді-

бностей; допомагає ефективно опановувати навча-

льну програму та оволодівати професійними компе-

тентностями; забезпечує умови, необхідні для 

самореалізації та самовдосконалення, які є підґрун-

тям не тільки для ефективного здійснення професій-

ної діяльності, але й реалізації навчання протягом 

усього життя. 

4. Одним із засобів успішного впровадження ін-

дивідуальної освітньої траєкторії іноземних студен-

тів – майбутніх інженерів авіаційної галузі вважаємо 

формування у них Soft Skills, що підтверджується і 
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результатами проведених нами досліджень, які за-

свідчили необхідність розвитку у іноземних студен-

тів – майбутніх інженерів авіаційної галузі таких 

якостей як: стресостійкість; вміння працювати в ко-

манді, гнучкість, толерантність; вміння мислити не-

стандартно та приймати якісні рішення у складних 

ситуаціях; ініціативність, впевненість; здатність за-

пам’ятовувати значні обсяги інформації; здатність 

знаходити виходи з нестандартних ситуацій з міні-

мальними затратами часу і зусиль, вміння чітко фор-

мулювати завдання та ін. 

Перспективи подальших наукових пошуків вба-

чаємо у дослідженні рівня толерантності до невизна-

ченості у іноземних студентів – майбутніх інженерів 

авіаційної галузі. 
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Аннотация 

Концептуальные подходы к развитию инклюзивного образования нацеливают на формирование науч-

ных основ, кадрового, методического потенциала специалистов для обеспечения доступности качествен-

ного образования лицам с особыми образовательными потребностями. Важным этапом реализации ин-

клюзии является психологические изменения и уровень профессиональных компетенций педагогов. 

Проанализированы результаты исследования мотивации учителей общеобразовательных учреждений 

к организации инклюзивного образования в ходе освоения модульной программы повышения их профес-

сиональной квалификации. 

Abstract 

Conceptual approaches to the development of inclusive education aim at the formation of scientific founda-

tions, personnel, methodological potential of specialists to ensure the availability of quality education to people 

with special educational needs. An important stage in the implementation of inclusion is psychological changes 

and the level of professional competencies of teachers.  

The results of a study of the motivation of teachers of general education institutions to organize inclusive 

education in the course of mastering a modular program to improve their professional qualifications are analyzed. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)/с особыми образователь-

ными потребностями (ООП), мотивационно-ценностная готовность. 

Keywords: children with disabilities (HIA)/ with special educational needs (SEN), motivational-value read-

iness. 

 

Современный мир характеризуется активным 

включением людей с особыми потребностями в об-

щественную жизнь. Многие государства, признав 

обязанность общества обеспечить всех своих чле-

нов равными возможностями в различных областях 

жизни, предлагают новые образовательные концеп-

ции создающие условия для обеспечения совмест-

ного равного образования всех детей, к которым, в 

частности, относится и инклюзивное образование. 

Инклюзия призвана трансформировать си-

стемы образования и ориентировать их на создание 

условий для доступности качественного образова-

ния всем членам общества. 

Эффективность инклюзивного образования 

детей с особенностями психофизиологического 

развития в первую очередь зависит от готовности к 

этой работе педагогических работников различных 

специальностей. 

Актуальность и необходимость специальной 

подготовки современных педагогов к организации 

инклюзивного образования подчеркивается мно-

гими учеными. Такая подготовка требует концепту-

альных изменений, связанных с персонификацией 

и индивидуализацией программ переобучения и по-

вышения квалификации. Исаев И.Ф подчеркивает, 

что реализация модели инклюзивного образования 

предполагает постоянный, систематический, про-

фессиональный контроль и личностный рост педа-

гога [2, с.98]. 

Как считает Кулькова Ж.Г. для полноценной 

организации профессиональной переподготовки 

педагогов необходимы соответствующие техноло-

https://doi.org/10.5281/zenodo.6973447


The scientific heritage No 94 (2022) 83 

гии, направленные на творческое развитие компе-

тентности педагогов, включенных в организацию 

инклюзивного образования [3, с.62]. 

Содержание курсов подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации должно быть 

различным для педагогов разных уровней единого 

образовательного пространства и, вместе с тем, 

должна прослеживаться преемственность, которая 

определяется необходимостью прогнозирования 

образовательных результатов инклюзивного обуче-

ния для каждого ребенка и обусловлена гибкостью 

индивидуальных образовательных программ [1, 

с.5]. 

Определяя сущность содержания подготовки 

уже работающих педагогов, Солодкова М.И. с со-

авторами представляют его как совокупность тео-

ретических знаний, способов осуществления про-

фессиональной деятельности, опыта творческой де-

ятельности и эмоционально-ценностных 

отношений [10, с.201]. 

Анализ организации и проведения курсов по-

вышения квалификации и профессиональной пере-

подготовки показывает стабильную потребность 

педагогов в ознакомлении с современной теорией и 

практикой инклюзивного образования. Реалии со-

временной действительности делают актуальным 

разработку программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических 

кадров, адресованных различным категориям педа-

гогических работников со средним и высшим про-

фессиональным педагогическим образованием. Це-

лесообразность разработки таких программ обу-

словлена сложившейся социально-образовательной 

ситуацией и нормативными требованиями к орга-

низации и проведению образовательного процесса 

в системе дополнительного профессионального об-

разования педагогических работников [6, с.3]. 

В целях совершенствования подготовки педа-

гогов к организации инклюзивного образования 

нами была апробирована модульная программа. В 

основе кластера блочно-модульных программ про-

фессиональной переподготовки педагогов лежит 

блочно-модульный подход к проектированию ана-

логичных профессионально-образовательных про-

грамм к организации инклюзивного образования [9, 

с.127]. 

Структура апробированной программы «Реа-

лизация образовательных потребностей детей с 

ОВЗ в общеобразовательных учреждениях» пред-

ставлена шестью модулями: 1. нормативно-право-

вым; 2. психолого-педагогическим; 3. управленче-

ским; 4. содержательным; 5. технологическим; 6. 

вариативным. 

Программа нацелена на совершенствование 

профессиональных компетенций педагогов в орга-

низации и создании условий для обеспечения рав-

ного доступа к образованию детей с ограничен-

ными возможностями здоровья /с особыми образо-

вательными потребностями (ОВЗ/ООП). Тематика 

содержания программы ориентирована на получе-

ние слушателями дополнительных знаний, умений 

и навыков для формирования соответствующих 

предметно-специализированных компетенций не-

обходимых в новых видах деятельности коррекци-

онно-развивающей направленности. 

Контингент слушателей (388 человек) курсов 

повышения квалификации по программе подго-

товки педагогов к организации инклюзивного обра-

зования составили: старшие воспитатели и коррек-

ционные педагоги дошкольных образовательных 

учреждений; учителя начальной школы; учителя 

среднего и старшего звена общеобразовательной 

школы. 

При составлении модульной программы мы 

руководствовались приказами Министра образова-

ния и науки РК «Об утверждении образовательных 

программ курсов повышения квалификации педа-

гогических кадров организаций дошкольного, сред-

него, дополнительного, а также специального обра-

зования» от 28 января 2016 года № 92 и «Об утвер-

ждении организации и проведения курсов 

повышения квалификации педагогических кадров» 

от 28 января 2016 года № 95 [7; 8]. 

Нами была изучена мотивационно-ценностная 

готовность педагогов к организации инклюзивного 

образования, оцененная по следующим показате-

лям: 

1) знание философских основ, принципов и 

задач инклюзивного образования; 

2) усвоение ценности инклюзивного образо-

вания, как средства включения детей с ОВЗ/ООП в 

учебно-воспитательный процесс образовательного 

учреждения общего типа; 

3) личная заинтересованность в решении за-

дач инклюзивного образования; 

4) ценностное отношение к детям с ОВЗ/ООП 

и в целом к инклюзивному образованию; 

5) мотивировка на выполнение действий и до-

стижение успеха в организации совместного обуче-

ния детей с ОВЗ/ООП и нормальным развитием. 

Эти показатели проявляются на трех – высо-

кий (оптимальный), средний (недостаточный) и 

низкий (минимальный) – уровнях. 

В качестве методик исследования использова-

лись следующие: 

1) методика изучения отношения педагогов к 

ценностям инклюзивного образования [9]; 

2) анкета «Изучение готовности педагогов к 

внедрению инклюзивного образовани» [11, с.105]; 

3) методика диагностики профессиональной 

педагогической толерантности (Макаров Ю.А.) [4, 

с.390]. 

Сформированность мотивационно-ценност-

ной готовности выявлялась посредством анкетиро-

вания и экспертизы. Согласно выбранному крите-

рию были изучены готовность, мотивация и личная 

заинтересованность педагогов в организации ра-

боты в условиях инклюзивного образования, а 

также сформированность профессиональной педа-

гогической толерантности, которая рассматрива-

ется многими исследователями как интегральная 

характеристика личностной стороны деятельности 

[7].  
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Рассмотрим результаты обобщающего этапа 

исследования. Показатели сформированности мо-

тивационно-ценностного критерия представлены 

следующим образом: 

− понимание сущности (принципов, задач, 

философии и методологии) инклюзивного образо-

вания показали 100% (388 чел.) педагогов; 

− назначение инклюзии понимают все 100% 

(388 чел.) испытуемых; 

− знание особенностей развития детей с раз-

личными видами нарушений повысилось до 100% 

(388 чел.); 

− эмоциональное принятие педагогами детей 

с различными видами нарушений (поведения, речи, 

интеллекта, зрения, слуха, движения и др.) повыси-

лось со среднего показателя 68% (264 чел.) в группе 

испытуемых до 79% (349 чел.); 

− желание и стремление работать в условиях 

инклюзивного образования повысилось с 23% (89 

чел.) до 55% (213 чел.); 

− готовность работать с детьми с ОВЗ и орга-

низовывать их совместное обучение с нормально 

развивающимися сверстника выразили 55% (136 

чел.) педагогов, что на 20% выше показателей кон-

статирующего этапа; 

− средний уровень сформированности уме-

ний включать детей с ОВЗ в деятельность на уроке 

повысился в пределах от 62% (240 чел.) до 70% (271 

чел.), высокий – от 10% (39 чел.) до 12% (47 чел.), 

низкий уровень снизился с 28% (108 чел.) до 18% 

(70 чел.); 

− количество педагогов усовершенствовав-

шие свои умения самостоятельно составлять учеб-

ные задания повысилось до 95% (369 чел.) против 

62% (240 чел.) на констатирующем уровне. 

Анализ ответов респондентов показал, что пе-

дагоги осознают социальную значимость инклю-

зивного образования, имеющего ценностный 

смысл и гуманную установку. Это свидетельствует 

о том, что содержание теоретико-методологиче-

ского модуля программы способствовало более 

точному и полному пониманию основных понятий 

инклюзии и актуализации их в собственной про-

фессиональной деятельности. Педагоги на обобща-

ющем этапе исследования в своих ответах отме-

тили не только гуманистическую направленность 

инклюзивного образования, но и указали на его эво-

люционный характер в соответствии с социаль-

ными, экономическими, культурными и др. движе-

ниями в мире. Эти ответы свидетельствуют о глу-

боком понимании педагогами инклюзивных 

процессов и их назначения в системе образования и 

обществе в целом. 

Ответы респондентов, связанные с эмоцио-

нальным отношением к детям с ОВЗ, свидетель-

ствовали о вовлеченности педагогов в организацию 

инклюзивного образования, сформированность их 

педагогических ценностей относительно инклюзии 

в целом и к детям с особенностями развития, в част-

ности. Так, средний уровень эмоционального при-

нятия детей с ОВЗ повысился до 79% (307 чел.) про-

тив 68% (264 чел.) на констатирующем уровне. По-

вышение эмоционального принятия детей с 

двигательными и интеллектуальными нарушени-

ями так же повысились до 35% (136 чел.) и 20% (78 

чел.) соответственно, против 32% (124 чел.) и 13% 

(50 чел.) на констатирующем уровне. 

Если на констатирующем этапе причины обра-

щения к проблемам организации инклюзивного об-

разования объяснялось необходимостью организа-

ции обучения детей с ОВЗ, приказами администра-

ции, то на завершающем этапе ответы педагогов 

свидетельствуют об изменениях, связанных с их 

ценностными профессиональными преобразовани-

ями. Количество педагогов, выразивших желание и 

стремление работать в условиях инклюзивного об-

разования повысилось до 55% (213 чел.) против 

23% (89 чел.) на констатирующем уровне.  

Положительное отношение к инклюзии на 

обобщающем этапе выразили 100% (388 чел.) педа-

гогов против 79% (306 чел.). Также повысились по-

казатели готовности работать с детьми с ОВЗ и ор-

ганизовывать их совместное обучение с нормально 

развивающимися сверстниками до 55% (213 чел.) 

против 35% (136 чел.) на констатирующем этапе. 

Повысилась самооценка умений учителей 

включать детей с ОВЗ в общеобразовательный про-

цесс. Низкий уровень сформированности таких 

умений снизился с 28% (108 чел.) до 18% (70 чел.), 

средний – повысился с 62% (240 чел.) до 70% (271 

чел.), а высокий – с 10% (39 чел.) до 12% (47 чел.). 

Анализ умений педагогов моделировать урок 

показал повышение показателей по всем видам за-

нятий до 95% (369 чел.) против 62% (240 чел.) на 

констатирующем уровне. Ответы педагогов свиде-

тельствуют о том, что они готовы и дальше обу-

чаться, и получать необходимые профессиональ-

ные знания в области организации инклюзивного 

образования. 

Графически результаты исследования сформи-

рованности мотивационно-ценностной готовности 

педагогов к организации инклюзивного образова-

ния по первой методике представлены на рисунке 

1. 
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Рисунок 1 – Уровни сформированности отношения педагогов к ценностям инклюзивного образования 

 

Как видно из рисунка 1, в целом по результа-

там анкетирования на обобщающем этапе исследо-

вания по первой методике было выявлено следую-

щее отношение педагогов к ценностям инклюзив-

ного образования: 

− высокий уровень заинтересованности в ор-

ганизации инклюзивного образования, стремления 

повышения суммы необходимых знаний, демон-

страции ценностного отношения к детям с ОВЗ и 

инклюзивному образованию в целом повысился с 

15% (58 чел.) до 25% (97 чел.); 

− средний уровень готовности к работе в 

условиях инклюзивного образования остался неиз-

менным – 75% (291 чел.) за счет перехода части ис-

пытуемых с более низкого на более высокий уро-

вень; 

− недостаточный интерес к проблемам ин-

клюзивного образования никто не проявил. 

Таким образом, сравнение количественных и 

качественных показателей данной методики на 

констатирующем и обобщающем этапах, показы-

вает положительную динамику в увеличении коли-

чества педагогов, мотивированных на реализацию 

идей и задач инклюзивного образования. 

Полученные данные были подвергнуты стати-

стической обработке по методу Фишера, которая 

показала, что уровень отношения педагогов к цен-

ностям инклюзивного образования на обобщаю-

щем этапе достоверно выше этого значения на кон-

статирующем этапе. 

При изучении динамики готовности педаго-

гов к реализации инклюзивного подхода в собствен-

ной педагогической практике на обобщающем 

этапе исследовании были получены следующие 

данные. 

Знание нормативно-правовых основ, отече-

ственного и зарубежного опыта организации ин-

клюзивного образования в общеобразовательных 

учреждениях показали 100% респондентов.  

При самооценке психологической и професси-

ональной готовности к работе с детьми с ОВЗ коли-

чество педагогов, считающих свою профессиональ-

ную подготовку и психологические особенности 

достаточными для перехода к инклюзивному обра-

зованию, повысилось с 13% (51 чел.) на констати-

рующем этапе до 22% (85 чел.) – на обобщающем. 

Снизилось количество педагогов, считающих себя 

не готовыми психологически с 23% (89 чел.) на 

констатирующем уровне до 9% (35 чел.) – обобща-

ющем, либо не готовыми профессионально соот-

ветственно с 38% (147 чел.) до 10% (39 чел.). Педа-

гогов, считающих себя не готовыми к работе с 

детьми с ОВЗ, на обобщающем этапе исследования 

не было. 

Изменилось мнение педагогов об эффективно-

сти осуществления образования детей с ОВЗ в спе-

циализированных классах общеобразовательных 

школах в пользу инклюзивного образования. 

На вопрос оказывает ли инклюзивное образо-

вание положительно влияние не только на развитии 

и социализации детей с ОВЗ, но и на их сверстни-

ков с обычными образовательными потребностями 

положительные ответы увеличились с 31% (120 

чел.) до 52% (202 чел.), отрицательных ответов не 

было, затруднились ответить – 48% (186 чел.) педа-

гогов. 

Готовность принять участие в разработке обра-

зовательных программ дополнительного образова-

ния для обучения детей с ОВЗ совместно с их 

сверстниками повысилась с 13% (50 чел.) на кон-

статирующем этапе до 65% (252 чел.) – на обобща-

ющем; отказавшихся не осталось; затруднились от-

ветить – 35% (136 чел.) против 60% (233 чел.) – на 

констатирующем этапе. 

Необходимость прохождения профессиональ-

ной переподготовки для работы в образовательном 

учреждении в условиях инклюзивного образования 

признали 100% респондентов. 

На обобщающем этапе исследования в ситуа-

ции предложения работать в классах, где дети с 

ОВЗ будут обучаться вместе со сверстниками, 

100% педагогов выбрали вариант ответа «согла-

сен(-а) на условиях достаточной профессиональной 

переподготовки», категорических отказов не было. 

В ситуации предложения классного руковод-

ства совместного обучения детей с ОВЗ вместе со 
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сверстниками, 100% педагоги согласились с вари-

антом ответа: «пониманию, что дети с ОВЗ нужда-

ются в помощи учителя, поэтому сделаю все воз-

можное для их успешного обучения». 

В выборе решений по снижению состояния 

дискомфорта как профессионала и как человека на 

обобщающем этапе исследования достоверных раз-

личий в изменении вариантов ответов не наблюда-

лось. Так на обобщающем этапе выбор варианта об-

ращения к профессиональному психологу соста-

вило 19% (74 чел.) против 17% (66 чел.) – на 

констатирующем. Выбор варианта ответа «попро-

бую посмотреть на проблему с другой стороны и 

дать ей иную оценку, увидеть положительную сто-

рону в этом явлении» составил 48% (186 чел.) на 

обобщающем этапе против 45% (175 чел.) – на кон-

статирующем. Предпочтение педагогами варианта 

«попробую сконцентрироваться на своем эмоцио-

нальном состоянии, буду управлять своими чув-

ствами с целью сохранения душевного равновесия» 

на обобщающем этапе составил 15% (58 чел.) про-

тив 20% (78 чел.) – на констатирующем. Желание 

выявить проблему и изменить ситуацию на обоб-

щающем этапе выразили 18% (70 чел.) против 11% 

(42 чел.) – на констатирующем. Затруднение ответа 

на этот вопрос ни у кого из педагогов не вызвал со-

мнения против 7% (27 чел.) – на констатирующем 

этапе. 

Таким образом, результаты анкетирования 

свидетельствуют об актуализации педагогами зна-

ний об особенностях инклюзивного образования, 

нормативно-правовой информации в этой области, 

понимании его роли в формировании подрастаю-

щего поколения, а также его приоритетности в си-

стеме образования Казахстана.  

Изучение профессиональной педагогической 

толерантности по методике Макарова Ю.А. пока-

зало следующие изменения. Низкий уровень не вы-

явлен; средний уровень педагогической толерант-

ности обнаружен у 64% (248 чел.) против 60% (233 

чел.) на констатирующем этапе; высокий уровень – 

у 38% (147 чел.) против 30% (116 чел.) на констати-

рующем этапе. 

Графически результаты исследования сформи-

рованности мотивационно-ценностного критерия 

готовности педагогов к организации инклюзивного 

образования по третьей методике представлены на 

рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Уровни сформированности профессиональной педагогической толерантности педагогов 

 

Таким образом, обобщение результатов сфор-

мированности мотивационно-ценностного крите-

рия готовности педагогов к организации инклюзив-

ного образования по третьей методике на заверша-

ющем этапе исследования также показало 

положительную динамику в увеличении количе-

ства педагогов, проявляющих профессиональную 

педагогическую толерантность к детям с ОВЗ. 

Результаты исследования уровня сформиро-

ванности профессиональной толерантности педаго-

гов к детям с особенностями развития также были 

подвергнуты статистической обработке, которая 

также показала достоверное повышение сформиро-

ванности профессиональной педагогической толе-

рантности на обобщающем этапе относительно 

констатирующего этапа. 

Анализ количественных и качественных пока-

зателей мотивационно-ценностной готовности пе-

дагогов к организации инклюзивного образования 

позволяет сформулировать следующие выводы: 

1) увеличилось количество педагогов, уяс-

нивших сущность инклюзивного образования, его 

цель, задачи и принципы; 

2) повысилось проявление педагогами цен-

ностного отношения, личной заинтересованности в 

отношениях с детьми с ОВЗ; 

3) используемые в реализации программы 

курсов повышения квалификации гуманитарные 

технологии способствуют мотивированию педаго-

гов к активным действиям при организации сов-

местного обучения детей с нормальным и нарушен-

ным развитием. 

Таким образом, результаты представленного 

исследования позволяют утверждать, что подго-

товка педагогов к организации инклюзивного обра-

зования в системе повышения их профессиональ-

ной квалификации посредством модульной про-

граммы результативно влияет на 

совершенствование их профессиональной компе-

тентности по реализации инклюзивной практики. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс создания образа в художественном произведении на примере твор-

чества Р. Брэдбери. Кроме того, характеризуется стиль писателя. Уделяется внимание анализу некоторых 

стилистических приемов, выделяются наиболее характерные из них. 

Abstract 

The paper deals with the process of creating an image in a work of art using the example of the work of R. 

Bradbury. In addition, the style of the writer is characterized. The analysis of some stylistic devices is carried out, 
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Художественная литература является главным 

и неисчерпаемым ресурсом для развития нашего 

воображения и образного мышления. Именно бла-

годаря литературным героям и их образам мы зна-

комимся с неизвестными нам традициями, культу-

рами, мирами. Работа посвящена изучению лингво-

стилистических приемов выражения образа в 

произведениях Р. Брэдбери.  

С детства Рэй был окружен любящей и забот-

ливой семьей, рос в атмосфере большой и дружной 

семьи. Именно поэтому во многих романах и про-

изведениях Брэдбери одной из главных идей явля-

ется ценность родных и близких. Так встречается 

некая тоска по «зеленому городу» (Greentown), 

описанная в автобиографичном произведении 

«Вино из одуванчиков» (1957). 

Книги захватили писателя с самого детства. Но 

книги были роскошью для семьи Брэдбери, так он 

начал писать сам. В начале своего творческого пути 

Брэдбери копировал стили других писателей, так 

появился его первый сборник «Dark Carnival», ко-

торый походил по стилю на работы Эдгара По. Про-

изведения Р. Брэдбери настолько многогранны, что 

некоторые из них нельзя отнести к какому-то опре-

деленному жанру, но большинстве своем все они 

содержат фантастический аспект. Они не являются 

характерной научной фантастикой несмотря на то, 

что развитие человечества и будущие научные тех-

нологии занимают ключевое значение в творчестве 

автора, но не являются главенствующими. В каж-

дом произведении происходит столкновение добра 

и зла, соблазна и греха, пред нами предстает проти-

воречивая природа человеческой сущности. [4] 

Художественная манера писателя отличается 

достаточно глубоким психологизмом, символикой, 

искусным ритмическим построением. Р. Брэдбери 

всегда отличался своим отчетливым стилем, не-

сравнимым ни с каким-либо другим авторским сти-

лем. Например, в произведении Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту» Милдред, жена главного ге-

роя, почти ничего не говорит, все её фразы одно-

сложны. Создается впечатление будто она не чело-

век, а машина, она «закрыта» и отчасти бездушна. 

Во многих крупных работах Брэдбери затраги-

вается конфликт человеческого существования, со-

стояние между самоутверждением и самоотчужде-

нием. Эта тема поднимается в романе «Fahrenheit 

451», где представлено общество потребителей, не 

думающее о жизни, и утратившее почти всё челове-

ческое. Несмотря на это, роман заканчивается на 

позитивной ноте, прозревшие учитывают прошлые 

ошибки, стараются вернуться к утраченным ценно-

стям, что не может не дать надежду будущему по-

колению. Такой оптимизм пронизывает многие ра-

боты автора. К примеру, Брэдбери нашел неиссяка-

емый ресурс для творчества – космос. Он считал, 

что новые миры позволят сохранить человеку его 

свободу и многообразие. По мнению Брэдбери, яд-

ром человеческой личности являются воля и труд. 

А труд отождествляется как некий образ любви. 

Например, эссе «Zen in the Art of Writing» заканчи-

вается такими словами: «And the word is LOVE.» 
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Слово «word» в данном контексте является синони-

мом слову «труд», так как слово – главный инстру-

мент любого писателя. [3] 

В повести «The Halloween Tree» некоторые ис-

следователи творчества Брэдбери выделили такую 

проблему – «паралич воображения перед страхом 

смерти». Такая проблема пронизывает и другие 

произведения автора, в том числе и «Fahrenheit 

451». Автор призывает сохранять свое воображение 

и способность размышлять в любые времена. В 

этом произведении дана четкая картина общества, 

боящегося смерти. Новый строй общества позици-

онирует себя как попытка отключения мыслитель-

ного аппарата, воображения. Ведь без этих состав-

ляющих люди не смогут воспротивиться нынешней 

власти. Так же и в романе «Dandelion Wine» пред-

ставлен некий индивидуальный образ смерти, иску-

шение перед злом, в надежде избежать этой смерти. 

Тем не менее, произведения Брэдбери полны 

оптимизма и веры в человечество. Его работы отоб-

ражают именно те пороки и проблемы человече-

ской сущности, с которыми необходимо бороться. 

[2] 

В произведениях Р. Брэдбери образу и образ-

ности придается особое значение. Любое его произ-

ведение – это изящный поток образов. Образ наде-

лен двучленностью, что допускает стягивать разно-

родные реалии в единое целое. Образ – сочетание 

смыслового и предметного, когда одно явление 

изобличено через другое, что может в определен-

ный момент облегчить восприятие идеи, либо за-

труднить и запутать читателя. 

На сегодняшний день творчество Р. Брэдбери 

не имеет определенной ниши в области жанра. 

Одни исследователи считают, что произведения 

следует отнести к философской фантастике, неко-

торые – к социальной фантастике, другие же отно-

сят его работы к «аутентичному гуманизму», по-

следние утверждают его работы как фэнтэзи. Стиль 

Р. Брэдбери невозможно охарактеризовать в каком-

то едином жанре, не потеряв при этом всю его са-

мобытность и индивидуальность. [1] 

Обратимся к анализу некоторых конструкций 

в произведениях Р. Брэдбери. Герои рассказа 

«ASoundofThunder» собираются в опасное сафари 

во времени, в прошлое, чтобы поохотиться на ти-

раннозавра Рекса. Такое путешествие организовы-

вает специальное агентство путешествий во вре-

мени. Весь процесс имеет строгий регламент, не до-

пускающий отклонений. В тексте эмоциональность 

соединена с энергичностью благодаря коротким 

словам с большей экспрессивной силой. Также дан-

ный эффект достигается с помощью синтаксиче-

ских повторов, характерных для всего рассказа в 

целом. фразы «a touch of the hand» и заканчивается 

ими, создавая синтаксический повтор. «Framing» в 

свою очередь изображает благоговение Эклеса пе-

ред машиной времени и ее способностями. Данные 

метафоры, эпитеты и сравнения несут богатое эмо-

циональное и образное содержание: «all fly back to 

seed, like golden salamanders, the green years, might 

leap, moons eat themselves, glorious easts glorious, 

green death». Рассуждения Эклеса касательно поли-

тических событий в стране и победы предпочитае-

мого кандидата на выборах вызваны сравнением 

мощи машины и собственной незначительности. 

Сюжет имеет скорее символический и метафориче-

ский характер. Образ Эклеса несет в себе иное зна-

чение помимо отведенного в цепи событий. Эклес 

становится символом и метафорой значение кото-

рых раскрывается только из содержания всего по-

вествования. Тон рассказа высоко эмоционален, а 

нарастания и повторы явно готовят читателя к 

чему-то из ряда вон выходящему: «A week, a month, 

a year, a decade! AD 2055. AD 2019. 1999. 1957. 

Gone! The machine roared». [5] 

Проанализировав отдельные фрагменты про-

изведений Р. Брэдбери, мы пришли к выводу, что 

при создании образа важную роль играет не только 

внешний портрет персонажа, но и его психологиче-

ский портрет (речь, поступки, переживания, 

мысли). В изученных произведениях следующие 

лингвостилистические средства помогают создать 

определенные образы, отражающиеся в иронич-

ном, добро повествовании: метафора, образное 

сравнение, эпитеты, гипербола, олицетворение. Ха-

рактерным для произведений Рэя Брэдбери стили-

стическим приемом является также прием иронии, 

придающий некоторым фрагментам произведений 

юмористический оттенок. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы эвенской орфографии, которые стоят остро в связи с ненорматив-

ными и некорректными написаниями отдельных носителей языка вследствие эвенско-якутской фонетиче-

ской и графической интерференции. Приводится правописание именных и глагольных основ в эвенском 

языке, которое соответствует фонематическому принципу эвенской орфографии. Подчеркивается, что пра-

вописание словообразовательных и словоизменительных суффиксов в эвенском языке подчинено опреде-

ленным закономерностям, в соответствии с которыми суффиксы изменяют свой внешний вид вследствие 

ассимиляций и чередований на стыках морфем. Суффиксальные морфемы в эвенском языке более подвер-

жены морфонологическим изменениям, нежели корневые морфемы и основы слов и в соответствии с фо-

нематическим принципом орфографии фонетическое варьирование суффикса всегда находит на письме 

свое отражение. В соответствии с этим определяются четыре правила правописания эвенских суффиксов, 

зависящие от их фонетической структуры. 

Abstract 

The article considers the issues of orthography in the Even language, which are acute in connection with non-

normative and incorrect spellings of individual native speakers due to Even-Yakut phonetic and graphic interfer-

ence. The orthography of nominal and verbal stems in the Even language is given, which corresponds to the pho-

nemic principle of the Even spelling. It is emphasized that the orthography of derivational and inflectional suffixes 

in the Even language is subject to certain patterns, according to which suffixes change their appearance due to 

assimilation and alternation at the junctions of morphemes. Suffixal morphemes in the Even language are more 

subject to morphonological changes than root morphemes and word stems, and in accordance with the phonemic 

principle of orthography, the phonetic variation of the suffix is always reflected in writing. In accordance with 

this, four spelling rules for Even suffixes are determined, depending on their phonetic structure. 

Ключевые слова: эвенский язык, правописание, именная основа, глагольная основа, словообразова-

тельный суффикс, словоизменительный суффикс.  

Keywords: Even language, orthography, nominal stem, verbal stem, derivational suffix, inflectional suffix. 

 

История создания и динамики развития эвен-

ской письменности представляет собой в хроноло-

гии более чем двухвековую эпопею, представляю-

щую значительный интерес для социолингвистики 

и теории письма [Алькор 1931; Шарина 2021]. 

Нормы действующей по настоящее время эвенской 

графики и орфографии (система, соответствующая 

принятым нормам письма) были приняты и офици-

ально утверждены в РСФСР в 1958 году [Новикова 

1958]. На протяжении длительного периода исто-

рии – более 60 лет – действующая графика дока-

зала, что она может считаться удачной и полезной 

для функционирования языка. На эвенском языке 

ведется преподавание в школах в 5 регионах про-

живания этноса (Камчатский край, Магаданская об-

ласть, Республика Саха (Якутия), Хабаровский 

край, Чукотская автономная область), ссузах, вузах, 

существует развитая художественная литература, 

ведутся научные изыскания, разработаны словари, 

учебники на основе действующих правил.  

Однако несмотря на кодификацию миноритар-

ного языка, в Якутии эпизодически поднимаются 

вопросы о реконструкции графики и орфографии, 

которая ориентирована на графико-орфографиче-

ских нормы якутского языка. Данные явления ин-

терференции присущи носителям эвенского языка, 

владеющим якутским языком, имеющим навыки 

чтения и письма на нем. Например, для большей ча-

сти эвенов республики присуще знание якутского 

языка, они активно пользуются им в быту и произ-

водстве, и якутская графика для них имела бы не-

которое преимущество. Но такая система оказыва-

ется неприемлемой и непонятной для эвенов, кото-

рые не знают якутского языка и для представителей 

этноса, живущих в других регионах.  

Реформирование действующей графики про-

тиворечит реальному положению исчезающего 
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языка и работает на разъединение народа, а также 

не имеет под собой научно-теоретической и мето-

дологической основы [Бурыкин 2004: 321-325]. 

Сказанное побуждает признать, что написания, вы-

званные эвенско-якутской фонетической и графи-

ческой интерференцией, следует считать ненорма-

тивными и некорректные написания при помощи 

правил графики другого языка ставить вне преде-

лов правил эвенской графики.  

Правописание основ слов в эвенском языке в 

наибольшей мере отвечает фонематическому прин-

ципу орфографии [Зиндер 1987; Иванова 1990]. 

Именные и глагольные основы в подавляющем 

большинстве случаев не изменяют своего написа-

ния при словообразовании и при словоизменении. 

Не изменяют своего внешнего облика именные и 

глагольные основы на гласный, например: моми 

`лодка`, момиӈат `наша лодка`, момилдулавур `в 

своих лодках`, хуклэн `спит`, хуклэвкэттэн `застав-

ляет спать`, хуклэвэтти `обычно спящий` и т.д. 

Единообразное правописание имеют и основы, 

оканчивающиеся на согласные: тог `огонь`, тог-

гачин `как огонь`, тогкакан `огонек`, тогдук `из 

огня`, тогал `огни`; бакран `нашел`, бакчип `мы 

найдем`, бакадянран `находит (изредка, посте-

пенно)`. Закономерности написания гласных, появ-

ляющихся между основой и суффиксами, соответ-

ствуют правилам гармонии гласных: если в корне в 

первом слоге представлен гласный заднего сингар-

монического ряда – между основой и суффиксом, а 

также в суффиксах и между суффиксами пишется 

гласный {а}, если в первом слоге гласные перед-

него сингармонического ряда в между основой и 

суффиксом, в суффиксах и между суффиксами пи-

шется гласный {э}. В отдельных случаях, причем в 

именных частях речи, появление межморфемного 

гласного обусловлено характером конечного звука 

основы, а именно, после согласного {ч} пишется 

гласный {и}: ср. эрбэч `гусь` – эрбэчил `гуси`, 

эрбэчинде `гусище`, эрбэчкэкэн `гусик`. 

Правописание глагольных основ в эвенском 

языке еще более единообразно, нежели правописа-

ние именных основ. Глагольные основы с конеч-

ными гласными не изменяются, глагольные основы 

с конечными согласными также не изменяют своего 

внешнего вида, за исключением межморфемных 

гласных. Глагольные основы с конечным -н: изме-

няющиеся по типу основ на согласный типа 

хаӈандай `шить`, ӈэндэй `идти` также не меняют 

своего внешнего облика. 

Глагольные основы на среднеязычные соглас-

ные [ӡ], [н’] также почти не меняют своего внеш-

него облика. Единообразное написание глагольных 

основ с конечными [ӡ], [н’] достигается за счет того, 

что чередования двух названных переднеязычных 

согласных со среднеязычными не отражаются на 

письме. Сравним следующие формы глаголов.  

Исходные формы – формы несовершенного 

вида с суффиксом -д- [д//ӡ]: эмэддэм `я прихожу`, 

эмэдинри `ты приходишь`, эмэдис `вы приходите`, 

эмэдилрэн `он начал приходить`, эмэдьдөттэн `он 

приходит (обычно, часто)`, эмэдчэ `приходивший 

(неоднократно)`, эмэддиӈэ `тот, который будет 

приходить`. 

Производные формы – формы длительного и 

ослабленного действия с суффиксом -дян-//-ден-: 

эмэденрэм `я прихожу (иногда)`, эмэденинри `ты 

приходишь (иногда)`, эмэденис `вы приходите`, 

эмэденилрэн `он начал приходить`, эмэденнеттэн 

`он приходит`, эмэденчэ `приходивший`, эмэден-

диӈэ `тот, который будет приходить`. 

Глагольные основы с конечным глухим сред-

неязычным [ч] ведут себя несколько иначе, чем ос-

новы с конечными [ӡ] и [н’] – здесь действует сле-

дующее правилo: перед гласными суффиксов и со-

единительными гласными пишется {ч}, перед 

согласными пишется {т}, а исключение состaвляет 

только суффикс -ват/ч//-вэт/ч-, перед соответству-

ющей ассимилированной формой которого пи-

шется согласный ч. 

Примеры: тэгэттэм `я сижу`, тэгэчинри `ты 

сидишь`, тэгэчис `вы сидите`, тэгэчилрэн `он 

начал сидеть`, тэгэтчэ `сидевший`, тэгэтчиӈэ 

`тот, который будет сидеть`, но тэгэччөттэн `он 

сидит (обычно, постоянно)`. 

Глагольные основы с конечным согласным -н 

типа гөндэй `говорить, сказать`, образующие от-

дельный словоизменительный тип, как и аналогич-

ные именные основы, демонстрируют те же законо-

мерности, что и именные основы на -н. Конечное -

н глагольных основ либо сохраняется, либо отпа-

дает, либо чередуется с другими согласными по тем 

же правилам и с теми же рядами чередований, что 

и конечное -н в именных основах: 

Примеры: гөнэм `я говорю`, гөнэнри `ты гово-

ришь`, гөли `скажи`, гөпчэ `сказанное, слово, пого-

ворка`, гөвэттэн `он обычно говорит`, гөмкэнни 

`он заставил (кого-то) сказать`. Однако типы чере-

дований фонем в такого рода примерах, все без ис-

ключений отражаемые на письме, зависят от харак-

тера и значения присоединяющейся к основе мор-

фемы, а отнюдь не от характера сочетаний 

согласных на стыках основы и суффикса. Можно 

заметить, что сочетания согласных на стыках мор-

фем в именных формах типа оран `олень` + суф-

фикс множественного числа -л и глагольных фор-

мах типа гөн= `говорить` + суффикс 2 л. ед. ч. по-

велительного наклонения -ли- одни и те же, между 

тем как морфонологическое поведение основ и суф-

фиксов неодинаковo: в первом примере усечение 

основы сопровождается изменением алломорфа 

суффикса, во втором примере наблюдается простое 

усечение конечного согласного -н основы. 

Правописание словообразовательных и слово-

изменительных суффиксов в эвенском языке под-

чинено определенным закономерностям, в соответ-

ствии с которыми суффиксы изменяют свой внеш-

ний вид вследствие ассимиляций и чередований на 

стыках морфем. Суффиксальные морфемы в эвен-

ском языке более подвержены морфонологическим 

изменениям, нежели корневые морфемы и основы 

слов в широком смысле этого слова, к которым от-

носятся не только корни, но и присоединяющиеся к 

корням словообразовательные суффиксы и после-

довательности суффиксов.  
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Общая закономерность правописания эвен-

ских суффиксов – в соответствии с фонематиче-

ским принципом орфографии фонетическое варьи-

рование суффикса всегда находит на письме свое 

отражение. Приведем в качестве примера разные 

алломорфы суффикса творительного падежа имен: 

оран `олень` – ора-нь `оленем` – оран-ди-н `его оле-

нем`; инмэ `игла` – инмэ-ч `иглой` – инмэ-ди `своей 

иглой`. Это общее правило определяет следующие 

частные правила правописания эвенских суффик-

сов, зависящие от их фонетической структуры: 

1. В суффиксах, начинающихся с шумных со-

гласных, звонкие чередуются с глухими под влия-

нием конечного согласного основы: тог-ду `огню, 

к огню, в огне`, окат-ту `реке, к реке, в реке`, эм-

диӈэн `придет`, бак-чиӈан `найдет`, тэг-гэрэ-н `са-

дится (неоднократно)`, тэгэт-кэрэ-н `сидит (неод-

нократно, подолгу)`. Не поддается ассимиляции со-

гласный, следующий за звонким щелевым [ҕ]: ср. 

мача `убитый` – бакча `найденный`, но: хигчэ 

[хиҕчэ͞] `ободранный, освежеванный`. 

2. Суффиксы, начинающиеся со стечения со-

гласных, при их присоединении к основам с конеч-

ным согласным подразделяются на две группы: 

1) Суффиксы, приобретающие гласный, встав-

ляемый внутрь суффикса между согласными: 

– суффикс направительного падежа -тки/-

таки/-тэкӣ: хякита-тки `к дереву`, окат-таки `к 

реке`, төӈэр-тэки `к озеру`; 

– суффикс вида неоднократного действия -гра-

/-грэ-//-гара-/-гэрэ-/-кара-/-кэр͞э: хота-гра-дай 

`ошибаться`, есчи-грэ-дэй `обгонять`, дав-гара-дай 

`переправляться через реку`, эм-гэрэ-дэй `прихо-

дить`, дас-кара-дай `накрывать, покрывать`, тик-

кэрэ-дэй `падать (неоднократно)`; 

– суффикс причастия будущего времени -дӈа-

/-дӈэ-//-диӈа-/диӈэ-: дабда-дӈа `тот который усту-

пит (проиграет)`, нимэгнэ-дӈэ `тот, который придет 

в гости`, илран-диӈа `тот, который будет жалеть`, 

хөр-диӈэ `тот, который уйдет`.  

2) Суффиксы, присоединяющиеся к основе по-

средством соединительного гласногo:  

– суффиксы направительно-местного и напра-

вительно-продольного падежей имени: хякита-кла 

`до дерева`, хякита-кли `мимо дерева`, окат-а-кла 

`до реки`, окат-а-кли `мимо реки`; 

– суффикс причастия удобства для совершения 

действия -бган/-бгэн: оӈка-бган `удобный для 

пастьбы (о местности)`, пэктэрэ-бгэн `удобный для 

стрельбы (о ружье)`, утал-а-бган `легко понятный`, 

дэгэл-э-бгэн `удобный для взлета`; 

– суффикс вида ослабленного действия/по-

пытки к действию -счи-: гирка-счи-н `пытается 

идти, медленно идет`, ил-а-счи-н `пытается встать`, 

тэг-э-счи-н `пытается сесть`; 

– суффикс сослагательного наклонения гла-

гола -мчи-: ха-мчи `если бы он знал`, бак-а-мчи 

`если бы он нашел`, деб-э-мчи `если бы он съел`; 

– суффикс вида обратного действия -лга-/-лгэ- 

и суффикс вида противоположного действия -рга-/-

ргэ-: өне-дэй `привязать` – өне-лгэ-дэй `отвязать`, 

ал-дай `запрячь` – ал-а-лга-дай `распрячь`, бө-дэй 

`дать, отдать` – бө-ргэ-дэй `отдать назад, возвра-

тить`, эм-дэй `прийти` – эм-э-ргэ-дэй `вернуться 

назад`. 

3. Суффиксы, начинающиеся с согласного [р], 

в эвенском языке подвергаются различным морфо-

нологическим преобразованиям, значительно видо-

изменяющим внешний облик основы и суффикса. 

Тем не менее все подобные видоизменения находят 

последовательное отражение на письме:  

– суффикс, оформляющий термины приобре-

тенного родства -рани/-рэни/-сэни; аман `отец`, 

энин `мать`, хут `дитя, ребенок (по отношению к 

родителям)` – ам-рани `отчим`, энь-рэни `мачеха`, 

хур-сэни `пасынок, падчерица`; 

– суффикс настоящего времени изъявитель-

ного наклонения глаголa -ра/-рэ: ха-ра-м `я знаю`, 

гөн-эм `я говорю`, тик-рэн `он упал`, деп-тэн `он 

съел`, ис-сан `он дошел (до какого-то места)`.  

4. Суффиксы с конечным [-й]. Показатель 

формы цели глагола, принятый в эвенском языке в 

качестве словарной формы глаголов, имеет едино-

образное написание -дай/-дэй//-тай/-тэй: ха-дай 

`знать`, алат-тай ̀ ждать`, нулгэ-дэй ̀ кочевать`, ту-

гэс-тэй` зимовать`. Варианты произношения типа 

ха-дайи, алат-тайи в письменной речи не употреб-

ляются. Безлично-притяжательный суффикс един-

ственного числа -й, чередующийся с -и при присо-

единении к конечным согласным, пишется в соот-

ветствии с произношением: корбака-й `свою 

шапку`, адал-и `свою сеть`, но о-и `свою одежду`, 

де-и `свое лезвие`. 

 

Список литературы  

1. Алькор (Кошкин) Я.П. Письменность наро-

дов Севера // Советский Север. 1931, №10. С. 102-

121. 

2. Бурыкин А.А. Язык малочисленного народа 

в его письменной форме (на материале эвенского 

языка). – СПб: Петербургское востоковедение, 

2004. – 384 с. 

3. Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. Л., 

1987. – 114 с. 

4. Иванова В.Ф. Орфография // Лингвистиче-

ский энциклопедический словарь. М., 1990. С. 350-

351. 

5. Новикова К.А. Основные правила произно-

шения и правописания эвенского языка. Л., 1958. – 

133 с. 

6. Шарина С. И. Из истории эвенской письмен-

ности (ХIХ-первая четверть ХХ века – 1931-1939 

гг.) // The scientific heritage. Hungary, Budapest, 2021, 

№70, рart 3. Р. 46-48. DOI: 10.24412/9215-0365-

2021-70-3-46-48 

  



The scientific heritage No 94 (2022) 93 

PHILOSOPHICAL SCIENCES 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРСПЕКТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ КИТАИЗИРОВАННОГО МАРКСИЗМА 

 

Вилков В.Ю. 

кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник философского факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 

Киев, Украина 

https://orcid.org/0000-0002-3542-0756 

 

 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL AND POLITICAL-IDEOLOGICAL PRECRIPTIONS FOR 

THE STUDY OF THE PROSPECTS OF MODERNIZATION OF SINICIZED MARXISM 

 

Vilkov V. 

PhD (Philosophy), Associate Professor, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

Senior staff scientist at Faculty of Philosophy 

https://orcid.org/0000-0002-3542-0756 

DOI: 10.5281/zenodo.6973488 

 

Аннотация 

В статье представлен анализ основных тенденций модернизации ленинско-сталинской интерпретации 

сущности и функций диалектического и исторического материализма в марксистско-ленинской метанар-

рации второй половины ХХ столетия в СССР. Его методология и результаты могут представлять идейно-

теоретическое и эвристическое значение для понимания возможностей и перспектив проектов и процессов 

обновления марксистского обще- и социально-философского учения в современном Китае (китаизирован-

ного марксизма). 

На принципах сциентистского, идеологически неангажированного исследования раскрыты и охарак-

теризованы тенденции развития марксизма-ленинизма (советской философии) в Советском Союзе во вто-

рой половине ХХ столетия; сделана научная реконструкция ленинского, сталинского и постсталинского 

(середина 1950-х – конец 1980-х годов) понимания концептов диалектического и исторического материа-

лизма, а также интерпретаций их структурно-функционального статуса в системе марксистско-ленинского 

философского и общественно-политического знания и исследований; определены и теоретически отобра-

жены взаимосвязи аксиоматики марксистско-ленинской философии с компартийным мировоззрением и 

политико-идеологической доктриной, которые превращали советский марксизм в метанаррацию, служили 

теоретической основой идеологии КПСС и обеспечивали апологию ее внутренней и внешней политики. 

На основе теоретико-методологических установок и требований научного анализа и теоретической рекон-

струкции систематизированы популярные постсоветские нарративы генезиса марксистской философии в 

СССР, дана оценка их теоретико-методологическим и идеологическим атрибутивным признакам. 

Основными методами исследования стали системный, структурно-функциональный, компаративный, 

дискурсивный, контент-анализа, предписания общенаучных принципов сциентизма и историзма.  

Abstract 

The article presents an analysis of the main trends in the modernization of the Leninist-Stalinist interpretation 

of the essence and functions of dialectical and historical materialism in the Marxist-Leninist metanarrative of the 

second half of the twentieth century in the USSR. Its methodology and results can be of ideological, theoretical, 

and heuristic significance for understanding the possibilities and prospects of projects and processes of updating 

general and socio-philosophical Marxist teaching in modern China (sinicized Marxism). 

The tendencies of the development of Marxism-Leninism (Soviet philosophy) in the Soviet Union in the 

second half of the twentieth century are revealed and characterized, based on scientific and ideologically unbiased 

research principles; a scientific reconstruction of Lenin's, Stalin's, and post-Stalinist (mid-1950s-late 1980s) un-

derstanding of the concepts of dialectical and historical materialism, as well as interpretations of their structural 

and functional status in the system of Marxist-Leninist philosophical and socio-political knowledge and research 

are made; the relationships between the axiomatics of Marxist-Leninist philosophy and the political-ideological 

doctrine of the Communist Party, which transformed Soviet Marxism into a metanarrative, provided the theoretical 

foundation for the CPSU's ideology, and offered an explanation for its domestic and foreign policy, are defined 

and theoretically described. The popular post-Soviet narratives of the origins of Marxist philosophy in the USSR 

are systematized, and their theoretical, methodological, and ideological attributive features are assessed on the 

basis of theoretical and methodological guidelines and requirements of scientific analysis and theoretical recon-

struction.  

The main research methods are systematic, structural-functional, comparative, discursive, content analysis, 

and prescriptions of general scientific principles of scientism and historicism. 
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Вступление. По нашим оценкам, для повыше-

ния эффективности анализа общих тенденций и 

уникальности процессов развития марксистского 

учения в реалиях политических систем советского 

типа следует прежде всего рассматривать и сравни-

вать между собой две его наиболее влиятельные 

разновидности, или теоретические модели, на кото-

рые в социалистических обществах были возло-

жены и функции метанарраций27. Такими философ-

скими парадигмами и одновременно политико-

идеологическими доктринами стали советский 

марксизм (марксизм-ленинизм) и китайский (ки-

таизированный) марксизм28.  

Кроме того, отметим, что для научного и эври-

стичного исследования китайского марксизма, 

 
27 Метанаррация, как известно, является не просто пара-

дигмой или признанной большинством в научном сооб-

ществе единственно правильной теоретической моде-

лью, учением. Она, с одной стороны, представляет собой 

концепцию или теорию, которая «претендует на универ-

сальность, доминирование в культуре и „легитимирует“ 

знание, различные социальные институты, определен-

ный образ мышления», а, с другой стороны, – идеологию, 

«которая навязывает обществу и культуре в целом опре-

деленный мировоззренческий комплекс идей», «ограни-

чивая, подавляя, упорядочивая и контролируя» обще-

ственную жизнь, «осуществляя насилие над человеком, 

его сознанием» [15, с. 459]. Кстати, «ирония» диалектики 

в движении мировой истории – как свидетельствует боль-

шое число публикаций, в том числе и западных ученых, 

публицистов, политических и экономических экспертов 

– проявилась в том, что нечто симптоматичное и подоб-

ное произошло в конце ХХ – начале ХХІ столетий с ли-

берализмом (как симбиозом политической идеологии, 

философии и мировоззренческих ценностей, а также 

предписаний экономической теории), наиболее ярким 

манифестом которого стала программная работа Френ-

сиса Фукуямы «Конец истории?». Впервые издана в 

США в 1989 году, а затем переведена с английского на 

многие языки мира и опубликована.  
28 Китайский исследователь Чхан Шухуа, проведя анализ 

и оценку ленинских новаций, а по сути – радикального 

обновления В.И. Лениным теории пролетарской револю-

ции и социалистического строительства, созданной осно-

воположниками марксизма, и используя теоретический 

постулат И.В. Сталина (сформулирован им в 1924 году в 

лекции «Об основах ленинизма», которая затем публико-

валась во всех изданиях его сборников «Вопросы лени-

низма», а также Собрании сочинений), гласящий, что 

«ленинизм есть марксизм эпохи империализма и проле-

тарских революций», сделал довольно радикальный вы-

вод. Он заявил, что ленинизм является новым «этапом 

проявления конкретной практики марксизма в России», а 

значит, он ничто иное, как «русифицированный марк-

сизм» [37]. Таким образом, ученый из КНР вроде бы до-

казательно подвел к пониманию смыслов предложенного 

еще Мао Цзэдуном концепта «китаизированный марк-

сизм», раскрыл логику его разработки и введения в науч-

ный и идеологический дискурсы, а заодно обеспечил его 

теоретическую апологию и для марксистов, и для анти-

марксистов. Хотя, на наш взгляд, если и аргументировать 

адекватной оценки возможностей, целей и перспек-

тив его обновления в соответствии с условиями со-

временного мира огромное значение приобретает 

теоретическое осмысление тех позитивных дости-

жений и неизбежных ошибок советских философов 

и обществоведов, которые стали очевидными по 

итогам предпринятых ими многочисленных попы-

ток модернизации марксизма-ленинизма после 

смерти И.В. Сталина и до распада СССР29. 

Одной из главных причин методологической 

ориентации на преимущественно компаративный 

подход при анализе характера и перспектив транс-

формации концептуальных представлений филосо-

фов и политологов-марксистов в КНР второй поло-

свою концепцию, опираясь на идеи Сталина, то для со-

временного этапа развития Китая, а также понимания 

роли в этом процессе КПК и руководимого ею государ-

ства, следовало бы дополнить выше приведенное сталин-

ское определение ленинизма той дефиницией, которой 

И.В. Сталин завершает свою лекцию. А она предписы-

вает: «Соединение русского революционного размаха с 

американской деловитостью – в этом суть ленинизма в 

партийной и государственной работе» [30, с. 118]. 

Здесь также отметим, что оппонентом интерпретации 

Чханом Шухуа ленинизма как сугубо «русифицирован-

ного марксизма» мог бы стать Генсек ЦК КПСС Ю.А. 

Андропов. В своей статье «Учение Карла Маркса и неко-

торые вопросы социалистического строительства в 

СССР» (1983), т.е. в программном для советской компар-

тии документе (который, безусловно, готовился большим 

коллективом ведущих теоретиков, обществоведов и пар-

тийных идеологических иерархов в Советском Союзе), 

он не только однозначно констатировал, что «ленинизм – 

это марксизм эпохи империализма и пролетарских рево-

люций, крушения колониальной системы, эпохи пере-

хода человечества от капитализма к социализму», но и 

сделал следующий принципиальный теоретический вы-

вод: «Вне и помимо ленинизма марксизм в наше время 

попросту невозможен (выделено нами. – В. В.)» [1, с. 7]. 

В общем, смысл постулата Андропова сводился к тому, 

что ленинизм – это не некая особая, национальная, и тем 

более русифицированная разновидность марксистской 

теории и партийной политико-идеологической док-

трины, а единственно возможная для марксизма совре-

менной эпохи радикальных общественных преобразова-

ний его форма. Все это, несомненно, предполагает и ее 

дельнейшее развитие, и идейно-теоретическое обогаще-

ние на основе научного изучения сущности и специфики 

новых марксистских моделей социалистического строи-

тельства в условиях фундаментальной трансформации 

существующей миросистемы в ХХІ столетии. 
29 Если точнее, не распада Союза Советских Социалисти-

ческих Республик, а раздела его территории, производ-

ственной и ресурсной базы между представителями выс-

шей республиканской и союзной партийной, управленче-

ской и хозяйственной номенклатуры («элиты»), 

обладавшей всей полнотой политической, экономиче-

ской, идеологической (духовной) и административной 

власти в Советском Союзе. 
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вины ХХ – начала ХХІ столетия, несомненно явля-

ется то, что перед китайскими исследователями 

возникли те же самые теоретико-методологиче-

ские, идеологические и мировоззренческие про-

блемы [см., например: 31; 18; 39, р. 70-82], которые 

были актуальными и для советских марксистов во 

второй половине минувшего столетия и представ-

ляли значение для профессиональных философ-

ских сообществ после 1991 года. Особенного укра-

инского [см., например: 3, с. 22; 9, с. 24-97; 12, с. 

131; 24, с. 213–226; 19, с. 554–555, 566; 20, с. 105–

119; 21, с. 29–30; 35, с. 38]. 

Между тем, как свидетельствует содержание 

публикаций представителей современного науч-

ного сообщества философов и исследователей по-

литики в КНР, их интерпретации и теоретические 

оценки сложных процессов развития марксизма в 

этой республике, включая моделирование и про-

гнозирование возможных и необходимых тенден-

ций его модернизации, во многом ограничены в 

предметной области национальной, т.е. китайской 

спецификой. В самом Китае и за его пределами она 

получила ныне уже общепринятое названия – ки-

тайский, т.е. китаизированный марксизм. 

Однако существенным теоретико-методологи-

ческим и историко-философским недостатком та-

кого подхода является то, что генезис марксист-

ского учения (в его базовых философских и поли-

тологических составляющих) изучается в КНР 

автономно, почти изолированно от тех новаторских 

и влиятельных течений, направлений и школ в 

марксизме, которые формировались и развивались 

в СССР, Европе и США начиная со второй поло-

вины ХХ столетия. Таким образом, попытки осмыс-

ления сущности и генезиса обще- и социально-фи-

лософской марксистской диалектико-материали-

стической теории в рамках сугубо 

внутрикитайского дискурса и, как правило, локали-

зации научных поисков в пределах истории социа-

листического Китая в значительной мере обуслав-

ливают то, что различные проекты представителей 

его научного сообщества по модернизации марк-

сизма оказываются сориентированными лишь на 

обновление ортодоксальной ленинско-сталинской 

модели [см., в частности: 31].  

То есть попытки модернизации китайскими 

учеными сформировавшегося в их стране марк-

сизма предпринимаются без учета советских (и 

постсоветских промарксистских) идейных, теоре-

тико-методологических, мировоззренческих и 

идеологических новаций, которые явились отрица-

нием примитивизма, схоластики и ортодоксии 

марксизма-ленинизма (особенно в форме стали-

низма), обеспечили его значительное концептуаль-

ное и ценностное обновление, некоторую деидео-

логизацию и адаптацию к реалиям, актуальным вы-

зовам и запросам современного мира. 

I. Актуальность исследования процессов модер-

низации марксистско-ленинской философии в 

Советском Союзе во второй половине ХХ столе-

тия для анализа логики развития современного 

китаизированного марксизма 

Прежде чем дать характеристику общих про-

цессов и основных тенденций модернизации марк-

систского философского учения в СССР во второй 

половине 1950-х – в конце 1980-х годов, подчерк-

нем, что для постсоветских историко-философских 

исследований марксизма-ленинизма (или совет-

ской философии и обществознания) однозначным и 

почти универсальным критерием адекватного по-

нимания специфики авторских идеологических и 

ценностных предпочтений, определения характера 

их политико-идеологической ангажированности 

ныне оказались интерпретации марксистско-ленин-

ской – метапарадигмальной в СССР – модели фи-

лософского и социально-политического знания и 

познания исходя из оценок сущности и функцио-

нальной роли в этой разновидности марксизма 

«диалектического и исторического материа-

лизма». Эти теоретические реконструкции и 

оценки представителями постсоветского фило-

софского цеха являются главным образом совокуп-

ностью ответов на такие вопросы, как история со-

здания концептов диамата и истмата (традицион-

ные советские сокращения полных названий, 

принятые в научной и образовательной среде); их 

идейный и теоретико-методологический статус в 

марксизме-ленинизме; степень их влияния на фило-

софские и социально-политические исследования и 

формирование мировоззренческих представлений 

граждан; взаимосвязь с политической идеологией и 

доктриной правившей в Советском Союзе компар-

тии.  

А как свидетельствует существующий массив 

современной литературы, стандартной схемой и ти-

пичным инструментарием для реконструкции пост-

советскими учеными (украинскими, российскими и 

т.д.) такого многомерного явления, как советская, 

или марксистско-ленинская, философия, стал сим-

биоз установок, своеобразный набор «категориче-

ских императивов», согласно которым этот тип и 

способ философствования, или философской тео-

ретической модели, не должен был давать «возмож-

ности мыслить». Ибо он якобы стал подменой «фи-

лософии идеологически номенклатурным „катехи-

зисом” советского марксизма, основанного на двух 

„китах” – „истмате” и „диамате”» [21, с. 31].  

В более радикальной критической форме 

смысл подобной идеи часто сводится к утвержде-

нию, что все развитие советской философии пред-

ставляло собой не что иное, как процесс целена-

правленного преобразования «богатства» и «силь-

ной творческой мысли» основателей марксизма, 

«воплощавшейся в ярких пророческих образах» и 

«предполагавшей различные толкования», в свое-

образную упрощенную и догматическую доктрину 

религиозного типа. Или, иными словами, деклари-

руется, что все творческое наследие основополож-

ников марксизма было в марксизме-ленинизме мак-

симально упрошено и сведено «к четким и одно-

значным формулировкам». А в соответствии же с 

политико-идеологической логикой «таталитар-

ного» советского времени это якобы означало, что 

в «догматической» (имеется в виду социалистиче-

ская) политической системе был «нужен похожий 
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на катехизис „учебник ВКП(б) или цитатник пред-

седателя Мао“». Вот именно так, доказывают неко-

торые современные историки философии, «от про-

изведений Маркса и Энгельса» неизбежно и 

«начался путь к учебникам диамата и истмата» 

[2, с. 174–175]. 

По нашим оценкам, в постсоветском украин-

ском историко-философском дискурсе парадиг-

мальным, почти господствующим, стал нарратив 

(предложенный в монографиях и статьях таких 

ныне авторитетных в Украине специалистов по ис-

тории философии, как Г.Е. Аляев, А.В. Белый, В.И. 

Гусев, А.М. Лой, С.В. Пролеев, а позднее воспроиз-

веденный во многих публикациях их адептов, при-

надлежащих к самой молодой, постсоветской гене-

рации украинских философов), который постули-

рует, а нередко безапелляционно и бездоказательно 

констатирует, что концептуальные модели двух 

«апостолов» русского, а затем и советского марк-

сизма (В.И. Ленина и И.В. Сталина) и главным об-

разом статья-очерк Сталина «О диалектическом и 

историческом материализме» (включен как пара-

граф в четвертую главу «Краткого курса истории 

ВКП(б)», первое его издание в 1938 году)» стали 

идейной платформой и решающей политико-идео-

логической причиной того, что советская марксист-

ско-ленинская философия (так же, как обще-

ственно-политические науки) с конца 1930-х и до 

начала горбачевской «перестройки»30 была «догма-

тичной», «упрощенно-схематичной», «схоластич-

ной» (то есть «имела все признаки средневековой 

схоластики»31), «недееспособной к творческому 

развитию»; превратилась в «квазимышление», 

«универсальное антимышление», всегда «преклоня-

лась перед авторитетами» (К. Маркса, Ф. Эн-

гельса, В.И. Ленина, определенный период – И.В. 

Сталина) [10, с. 17; 35, с. 34-35; 25, с. 40-47; 26, с. 

31-32]. 

 
30 Украинский исследователь М. Минаков довольно 

верно оценил интеллектуальную и идеологическую со-

ставляющие перестройки, утверждая, что 1986-1991 годы 

были периодом «установления идейного плюрализма» и 

«упадка советской марксистской философии» [24, с. 214]. 
31 Такой известный в Украине историк философии, как 

В.И. Гусев, поясняя собственную точку зрения на атри-

бутивные признаки («схоластичности») советского марк-

сизма, утверждает, что это была «и зависимость от рели-

гии (партийной идеологии), и комментаторский характер 

философствования, и преклонение перед авторитетами, 

когда самым главным аргументом в дискурсе считались 

ссылки на классиков марксизма-ленинизма, и оторван-

ность от жизни (в нашем случае – от мирового контек-

ста)» [10, с. 17-18]. 
32 Вот довольно яркий пассаж негативной, обструкцио-

нистской трактовки и оценки главных функций совет-

ской, марксистско-ленинской философии в украинском 

постсоветском сообществе философов и политологов: 

«По своему интеллектуальному содержанию советская 

философия (как ситуация мышления) представляет собой 

интереснейший феномен. Она была не одной из разно-

видностей мышления, а универсальным антимышле-

нием. Ее теоретическая и мировоззренческая задача со-

стояла в том, чтобы не допустить мышления – т. е. неан-

гажированного промысливания философско-

мировоззренческих тем и сюжетов. По своему исходному 

Кроме того, существенным, принципиальным 

недостатком марксизма в Советском Союзе совре-

менные его оппоненты и критики из академической 

среды объявили то, что «самым главным аргумен-

том при обосновании» собственных идей и концеп-

ций советские ученые «признавали» лишь цитиро-

вание «классиков марксизма-ленинизма», тогда как 

сама советская философия «в истории порабощен-

ного разума» (или, в трактовке некоторых постсо-

ветских исследователей, в условиях социалистиче-

ского общества, «во времена тотального домини-

рования диалектического и исторического 

материализма») [10, с. 18] выполняла по большей 

части функцию «охранительно-репрессивную» и 

«формирования покорного мировоззрения». Она 

была «чисто идеологически ангажированной» и, 

отстаивая «принцип партийности», превратилась в 

послушную «служанку» компартийных интересов 

и целей, обеспечивала апологию политики партии, 

имела исключительно наукообразную или теорети-

зированную форму «тоталитарной идеологии» 

ВКП(б) – КПСС, а как система мировоззренческих 

ценностей и идеалов (граждан СССР и многих со-

циалистических стран) исполняла роль своеобраз-

ных «догматов коммунистической веры», «свет-

ской религиозной доктрины» [2, с. 172-181; 11], а 

так же «заполняла культурную нишу мышления 

смыслами и практиками квазимышления» [24, с. 

208]32. 

Кстати, весьма негативные, критические 

оценки в отношении марксизма ленинско-сталин-

ского образца, соответственно, обвинения в том, 

что марксизм в КНР (как идейно-теоретический 

наследник и адепт советской философии) устарел и 

не отвечает современным реалиям, встречаются и в 

публикациях китайских философов. Например, 

Сунь Вейпин категорически заявляет, что «в прак-

тике общественной жизни человечества произошли 

смыслу она была репрессией в сфере разума – дополняв-

шей и закреплявшей репрессии в иных сферах жизни. 

Призвание антимышления состоит в разрушении мысли 

– открытого, свободного поиска истины. То есть его глав-

ная функция – охранительно-репрессивная. 

Репрессивность советской философии имела два главных 

выражения: во-первых, она так структурировала созна-

ние и процесс рассуждения, чтобы разум оказался приве-

ден к полному повиновению установленному мировоз-

зрению, в качестве которого выступало, разумеется, уче-

ние марксизма во всех своих многочисленных 

теоретических, политических, идеологических, речевых 

и прочих экспликациях. Во-вторых, заполняя собой куль-

турное поле философии – т.е. «регион» открытого, ищу-

щего мышления, – советское философское сознание тем 

самым глушило любую попытку инородного интеллекту-

ального опыта, препятствовало спонтанным зарожде-

ниям и проявлениям неангажированного марксистской 

идеей мышления. Для уничтожения всякой инаковости, 

недопущения покушений на мировоззрение и попыток 

поставить его под вопрос не обязательна, кстати, дубина 

идейных расправ и осуждений. Достаточно того что бы 

та культурная ниша, тот топос культуры, который пред-

назначен для дела мысли, был заполнен квазимышле-

нием. Этим квазимышлением и была советская филосо-

фия» (выделено нами. – В. В.)» [26, с. 31-32]. 
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крупные изменения», однако «возникшая более 

150 лет назад марксистская философия не вы-

двинула новых теоретических обобщений и вы-

водов». «В особенности, – подчеркивает он, – ор-

тодоксальная марксистская философия сложи-

лась в Китае». Главной же причиной 

ортодоксальности и теоретического консерватизма 

китайского марксизма Сунь Вейпин объявляет, 

пусть и косвенно, советскую философскую мысль. 

Он утверждает, что марксистская философия в Ки-

тае «находилась под серьезным влиянием совет-

ской „сталинской философской системы”», кото-

рая «исказила подлинный облик марксистской 

философии» и «далеко отклонилась от духовной 

сущности философии Маркса (выделено нами. – 

В. В.)» [31]. 

Следует отметить, что, провозглашая немного-

численные труды В.И. Ленина и И.В. Сталина (хотя 

их современные историки философии, как правило, 

оставляют без какого-либо аналитического внима-

ния или не удосуживаются даже прочтения) – где 

ими дано определение концептов «диалектический 

и исторический материализм», поясняется их суть 

и функции – «катехизисом» советского марксизма, 

марксистско-ленинской философии, исследователи 

из постсоветских государств совсем не учитывают 

те новые (иногда довольно радикальные) концепту-

альные, идейные и методологические изменения, 

которые произошли в ней с середины 1950-х и до 

начала 1990-х. Это касается интерпретации функ-

ций и статуса диамата и истмата как в структуре 

философских и общественно-политических иссле-

дований, проводившихся в системе академической 

и вузовской науки, так и в комплексе общеобразо-

вательных дисциплин в системе высшего образова-

ния в СССР. За незначительным исключением, за 

пределами предметного поля постсоветских иссле-

дований остается и анализ взаимосвязи догматиче-

ской, диаматовско-истматовской советской фило-

софии с разнообразными постсталинскими новей-

шими философскими и политологическими 

отраслями, идейными течениями и направлениями, 

новаторскими и неординарными подходами, кото-

рые в рамках советской консервативной системы 

философского знания и познания хотя и являлись 

формально марксистскими (по своим идейно-тео-

ретическим, методологическим, идеологическим 

основаниям, способу аргументации и мировоззрен-

ческой ценностной ориентацией), но непосред-

ственно никак не были связаны с тем, что традици-

онно относилось к диалектическому и историче-

скому материализму, его аксиоматике и 

проблематике [см., например: 8, с. 41-53; 13, с. 56-

61; 19, с. 552; 32, с. 40-68].  

А в целом, как показывает проведенный ана-

лиз, в парадигмальном постсоветском историко-

философском нарративе явно преувеличивается 

масштаб или степень влияния ленинских трудов, 

особенно сталинского очерка-статьи «О диалекти-

ческом и историческом материализме», на генезис 

философии и характер общественно-политических 

исследований в Советском Союзе и ряде других со-

циалистических стран. Зачастую он оценивается 

ангажированно, политико-идеологически и цен-

ностно предвзято, неадекватно реальному процессу 

развития философской и общественно-политиче-

ской мысли в СССР (с марксизмом-ленинизмом 

включительно). К тому же подобные исследования 

и теоретические реконструкции не отвечают крите-

риям научности, приближаются по своему харак-

теру и сущности к осознанному либо порожден-

ному незнанием предмета исследования идеологи-

зированному мифотворчеству. Хотя, с другой 

стороны, несомненно, что изучение предпосылок, 

причин и специфики антинаучности и неадекватно-

сти постсоветских историко-философских наррати-

вов позволит не только избежать серьезных ошибок 

в процессе исследования развития марксистского 

учения в различных общественно-исторических 

условиях, но и учесть их негативный опыт в ходе 

обновления его китайского, т.е. китаизированного 

варианта. 

Здесь также особо отметим, что о необходимо-

сти изучения советского опыта модернизации 

марксизма-ленинизма во второй половине ХХ века 

(учитывая его оценки и популярные теоретические 

реконструкции в постсоветских сообществах фило-

софов и политологов) для понимания возможных и 

оптимальных тенденций этого процесса в КНР, а 

также для обоснованной оценки перспектив реали-

зации тех проектов обновления (от апологетиче-

ского дизайна до радикального реформирования) 

марксистско-ленинского учения применительно к 

современным условиям развития Китая, которые 

предлагаются его философами и обществоведами, 

отчетливо свидетельствует то, что марксизм-лени-

низм объявлен в Уставе КПК (принят 19-м Всеки-

тайским съездом КПК 24 октября 2017 года) одной 

из идейно-теоретических первооснов деятельности 

китайских коммунистов. В этом плане (учитывая 

решающую роль в жизни китайского общества ком-

партии) следует принять в качестве аналитической 

установки и системы координат два важных и 

принципиальных уставных положения, или поли-

тико-философских и идеологических константы 

(предписания). 

Первое: «Коммунистическая партия Китая 

руководствуется в своей деятельности марксиз-

мом-ленинизмом (выделено нами. – В. В.)», но 

творчески дополненным «идеями Мао Цзэдуна, 

теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного 

представительства, научной концепцией развития, 

идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской 

спецификой новой эпохи». При этом в Уставе под-

черкивается, что, «соединив основные положения 

марксизма-ленинизма с конкретной практикой 

китайской революции, китайские коммунисты в 

лице своего главного представителя, товарища Мао 

Цзэдуна, создали идеи Мао Цзэдуна. Идеи Мао 

Цзэдуна как результат применения и развития 

марксизма-ленинизма в Китае представляют со-

бой правильные, подтвержденные практикой 

теоретические принципы и обобщение опыта 

китайской революции и строительства, квинт-

эссенцию коллективного разума Коммунистиче-
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ской партии Китая (выделено нами. – В. В.)». По-

мимо вышесказанного как теоретически программ-

ное в Устав КПК включено дополнительное разъяс-

нение взаимосвязи марксистско-ленинского учения 

с новаторскими концепциями ее былых и нынеш-

него лидеров. Они также фиксируют и смысловые 

рамки концепта «китаизации марксизма». «Идеи 

Си Цзиньпина о социализме с китайской специ-

фикой новой эпохи, – записано в программных по-

ложениях Устава китайской компартии, – пред-

ставляют собой продолжение и развитие марк-

сизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн 

Сяопина, важных идей тройного представитель-

ства (сформулированы на ХVI съезде КПК в до-

кладе Цзянь Цзэминя, ноябрь 2002 года. – В. В.) и 

научной концепции развития (изложена Ху 

Цзиньтао на ХVIII Всекитайском съезде Коммуни-

стической партии Китая, ноябрь 2012 года. – В. В.), 

новейшее достижение китаизации марксизма 

(выделено нами. – В. В.)» [33]. 

Второе уставное положение КПК, весьма зна-

чимое для исследования китайского (китаизиро-

ванного) марксизма и необходимое для понимания 

стратегической цели общественно-политических 

 
33 Подготовка и предсъездовское обсуждение в СССР 

третьей Программы российско-советской Компартии 

длились три года (июнь 1958 – июль 1961). Первона-

чально она разрабатывалась почти сотней статусных 

представителей профильных научных сообществ. В ее 

окончательной доработке активное участие приняли ве-

дущие научные институты, высшие партийные струк-

туры КПСС, государственные ведомства (Госплан и Гос-

экономкомиссия), общественные организации. На пер-

вый взгляд, для информационной справки об истории и 

базовых идеях идеологемы и доктрины «построения в 

Советском Союзе коммунизма» и необходимости для 

этого предварительной «фазы развитого социализма» – 

но уже в дискурсе постсоветских нарративов – вполне до-

статочно и фрагмента статьи в Большой российской эн-

циклопедии (2005–2019). В ней написано: «Предполага-

лось, что уже к 1980 „нынешнее поколение советских лю-

дей будет жить при коммунизме”. Построение 

коммунизма связывалось с решением таких задач, как со-

здание его материально-технической базы, достижение 

более высокого, по сравнению с США, производства то-

варов на душу населения, развитие коммунистических 

общественных отношений и „воспитание нового чело-

века” на основе принципов „морального кодекса строи-

теля коммунизма”, не противоречившего общечеловече-

ским ценностям. В конце 1960-х гг., ввиду очевидной 

утопичности коммунистического проекта, идеологами 

партии введено понятие „развитой социализм”, означав-

шее новый длительный этап в развитии социалистиче-

ской фазы и дававшее неопределённо долгую отсрочку 

для вступления в коммунистическую фазу. Построение в 

СССР развитого социализма провозгласил генеральный 

секретарь Л.И. Брежнев на 24-м съезде КПСС (1971), этот 

вывод был закреплён в Конституции 1977 (содержала 

также характеристику этого этапа как закономерного на 

пути к коммунизму)» [4]. Однако, по нашему мнению, 

для уточнения информации из «Большой российской эн-

циклопедии» и более корректного понимания идейной и 

лексической специфики базовых документов КПК 

напомним, что термин/понятие «развитой социализм» 

впервые был употреблен Генсеком ЦК КПСС Л.В. Бреж-

невым в обращении к гражданам по случаю 50-летия Ок-

преобразований в нынешней КНР (ее принципиаль-

ного отличия, с одной стороны, от идеологемы-ми-

фологемы ускоренного – всего за 20 лет – построе-

ния коммунизма в СССР, провозглашенной Н.С. 

Хрущевым на ХХІІ съезде КПСС в октябре 1961 

года и задекларированной в ее новой (Третьей) 

Программе, а с другой стороны, очевидной анало-

гии с советской концепцией и партийной доктри-

ной «развитого социализма» как закономерного пе-

реходного этапа (фазы, стадии) построения комму-

нистического общества, объявленных в 

«брежневскую эпоху застоя»33), гласит: «Высший 

идеал и конечная цель партии - осуществление 

коммунизма. … Марксизм-ленинизм открыл за-

коны исторического развития человеческого об-

щества, его основные положения остаются вер-

ными и обладают могучей жизненной силой. 

Коммунизм как высший идеал, к которому стре-

мятся китайские коммунисты, осуществим 

только на базе полного развития и высокой раз-

витости социалистического общества. Развитие и 

усовершенствование социалистического строя – 

длительный исторический процесс. Но если твердо 

тябрьской революции в 1967 году. А в Преамбуле Кон-

ституции СССР 1977 года уже четко записано, что «руко-

водствуясь», в том числе «идеями научного комму-

низма»: «В СССР построено развитое социалистическое 

общество. На этом этапе, когда социализм развивается на 

собственной основе, все полнее раскрываются творче-

ские силы нового строя, преимущества социалистиче-

ского образа жизни, трудящиеся все шире пользуются 

плодами великих революционных завоеваний. Это – об-

щество, в котором созданы мощные производительные 

силы, передовая наука и культура, в котором постоянно 

растет благосостояние народа, складываются все более 

благоприятные условия для всестороннего развития лич-

ности» [14]. В принятых, вслед за общесоюзной, Консти-

туциях РСФСР и УССР (1978 г.) также констатировалось, 

что «в нашей стране построено развитое социалистиче-

ское общество». Своими смыслами и значениями новый 

концепт подчеркивал (в отличие от предыдущей и так 

называемой сталинской конституции 1936 г., где утвер-

ждалось, что в СССР социализм построен «в основном», 

поскольку созданы «основы социализма»), что к сере-

дине 70-х социализм в Советском Союз приобрел почти 

совершенную форму (в просторечии – стал «полным со-

циализмом»). Впрочем, адекватные советские ученые не 

стремились использовать исключительно понятие «раз-

витый социализм». Дистанцируясь от партийных идеоло-

гических штампов, они заменяли его в своих работах бо-

лее нейтральным, в частности: «зрелый социализм» [27, 

с. 16, 44, 71]. И еще один важный теоретический соци-

ально-философский и политико-идеологический момент 

для сравнения советской и современной китайской пар-

тийных доктрин и стратегических общественно-полити-

ческих переписаний/установок. Его суть заключается в 

том, что Л.И. Брежневым в Отчетном докладе Централь-

ного Комитета КПСС (1981 г.) было заявлено: «За это 

время накоплен большой опыт социалистического и ком-

мунистического созидания в СССР. Этот опыт неопро-

вержимо свидетельствует, что наше движение к комму-

низму совершается через этап развитого социалистиче-

ского общества. Это …необходимый, закономерный и 

исторически длительный период в становлении комму-

нистической формации (выделено нами. – В. В.)» [36, с. 

97].  
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держаться основных положений марксизма-ле-

нинизма и идти по пути, который избран китай-

ским народом по собственной воле и отвечает ки-

тайским реалиям, то дело социализма в Китае 

обязательно одержит окончательную победу 

(выделено нами. – В. В.)» [33]. 

В общем, для исследования советского и ки-

тайского марксизма можно исходить из допущения, 

что в относительно совпадающих условиях актив-

ного реформирования экономических и политиче-

ских отношений (во время «хрущевской оттепели», 

а потом горбачевской «перестройки», а также фун-

даментальной социально-экономической и поли-

тико-идеологической модернизации в КНР с конца 

1970-х, включая радикальные трансформации 

внешнеполитической стратегии ее руководства), 

таким образом, в силу назревшей необходимости 

коррекции марксистско-ленинских доктрин правя-

щих в них компартий и переориентации мировоз-

зренческих ценностей масс с узкоклассовых на об-

щедемократические (хотя и крайне абстрактные), в 

интеллектуальной среде обществ социалистиче-

ского типа (несмотря на различия их политической 

и духовной культуры, традиций, ценностных пред-

почтений и ментальности) во многом сформирова-

лись аналогичные системные запросы. А одним из 

концептуальных ответов на них стало то, что пред-

ставителями сообщества философов и исследовате-

лей политики (как в СССР, так и в КНР) активизи-

ровались попытки переосмысления генезиса, сущ-

ности, структуры и функционального 

предназначения марксистской философской, диа-

лектико-материалистической концепции [cм., 

например, 39, р. 70-82]. Во многом такая научно-

исследовательская деятельность в современном 

Китае сконцентрировалась на разработке и реали-

зации проектов в виде и под лозунгом десталиниза-

ции марксизма, т.е. модернизации того варианта 

марксистского учения, который к середине 1950-х 

стал ортодоксальным и схоластичным, а в полити-

ческой системе и в государственной идеологии 

стран социализма (безотносительно к уровню их 

развития), также как по отношению к массовому со-

знанию их населения, выполнял функции метанар-

рации. 

Здесь подчеркнем, что системный запрос на 

модернизацию марксизма или по крайней мере 

адаптацию его базовых философских и социально-

политических постулатов, научных и общественно-

политических функций к современным реалиям 

(которые принципиально отличались от тех, кото-

рые были в Европе в конце ХІХ – начале ХХ века, 

в СССР в 1920-х – в первой половине ХХ века, а в 

Китае в 1950–1970-х годах) закономерно актуали-

зировал весь комплекс вопросов, непосредственно 

относящихся как к трактовке сути и роли марксист-

ско-ленинского философского и социально-поли-

тического учения в целом, так и к его идейно-тео-

ретической первооснове – диалектическому и ис-

торическому материализму. Причины этого 

вполне очевидны, поскольку именно диаматовская 

и истматовская аксиоматика (вместе с ленинскими 

и сталинскими редакциями), которая определяла 

сущность и специфику построения марксистской 

теоретической модели, включая методологию по-

знания, была объявлена, а затем и на многие деся-

тилетия служила единым и единственным фунда-

ментом и гносеологическими стандартами, своеоб-

разным образцом того из вариантов марксизма, 

который стал парадигмальным в СССР и КНР. 

ІІ. Основные тенденции модернизации 

марксизма-ленинизма в СССР 

во второй половине ХХ века 

Как показывает проведенный нами анализ, во 

второй половине ХХ столетия в СССР одной из ве-

дущих тенденций в процессе обновления трактовки 

сути диалектического и исторического материа-

лизма, а также переосмысления их структурно-

функционального статуса в марксистско-ленин-

ской философии (произошедшего в ходе ее деста-

линизации, проводимой под лозунгом лениниза-

ции) стало то, что истмат, и особенно диамат, 

большинство советских философов начало концеп-

туально интерпретировать как теоретико-методо-

логическую и гносеологическую основу марк-

сизма-ленинизма. В оценках же самой марксист-

ско-ленинской философии на протяжении 1960–

1980-х все более влиятельным становился сциен-

тистский подход. С его идейных позиций и прин-

ципов марксистско-ленинская философия опреде-

лялась уже не только как «одна из трех составных 

частей всего марксистского учения», но и как су-

губо научная, постоянно развивающаяся на основе 

достижений естествознания и обществознания, 

универсальная философская теория, основанная на 

принципах материализма, законах и методологиче-

ских установках диалектического учения. К тому 

же сама диалектика была объявлена революцион-

ной материалистической научно-философской мо-

делью и всеобщей методологией познания законо-

мерностей развития природы, общества и сознания, 

созданных К. Марксом, Ф. Энгельсом и В.И. Лени-

ным в результате переработки ими гегелевской – 

хотя и объективно-идеалистической, но одно-

значно диалектической – философской концепции. 

(Особенно, сформулированных Г. Гегелем трех 

всеобщих законов развития). В итоге в 1960-х – 

начале 1970-х годов на основе обновленного пони-

мания диалектического материализма довольно 

быстро сформировалось и более широкое толкова-

ние сущности и функций самой марксистско-ле-

нинской философии. Фактически в философском 

сообществе Советского Союза в метапарадигмаль-

ную превращалась та интерпретация марксистско-

ленинской философии, согласно которой она явля-

ется, во-первых, «всеобщим методом познания и 

методом революционного преобразования дей-

ствительности», а во-вторых, научной и практиче-

ски эффективной теорией, изучающей и объясня-

ющей сущность, взаимосвязи и тенденции развития 

всех феноменов природного, социального и духов-

ного миров. «Марксистско-ленинская филосо-

фия, – констатировалось, например, в издании 

начала 1970-х, – наука о наиболее общих законах 

развития природы, человеческого общества и 

мышления (выделено нами. – В. В.)» [23, с. 3-5].  
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Таким образом, если В.И. Ленин лаконично 

постулировал, что «диалектический материализм» 

служит «философской основой марксизма» [16, с. 

415], а И.В. Сталин подчеркивал, что диамат пред-

ставляет собой не что иное, как новую, материали-

стическую философию природы, главная функция 

которой – быть компартийным мировоззрением 

(поскольку его дефиниция четко провозглашает: 

«Диалектический материализм есть мировоз-

зрение марксистско-ленинской партии». А 

имеет он именно такое название – диалектиче-

ский материализм – по той причине, что «его 

подход к явлениям природы, его метод познания 

этих явлений является диалектическим, а его 

истолкование явлений природы, его понимание 

явлений природы, его теория – материалистиче-

ской (выделено нами. – В. В.)» [29, c. 253], то в 

определениях диамата постсталинского периода в 

марксистско-ленинской философии значительно 

усилился абстрактно-теоретический, в определен-

ной мере деполитизированный подход. 

В общем, в советской философии диалектиче-

ский материализм начал интерпретироваться су-

губо сциентистски. А именно как классическая 

теоретическая наука, которая по стандартам 

научно-теоретического познания и в соответствии с 

его принципами открывает и формулирует за-

коны, в результате чего и создает сугубо научную, 

совершенно адекватную реальности (прошлой, 

настоящей и будущей) картину мира. К примеру, в 

Философском энциклопедическом словаре (1983) 

подчеркивалось, что диамат – это «высшая форма 

материализма, представляющая собой итог разви-

тия всей предшествующей истории развития фило-

софской мысли»; он «основывается на достиже-

ниях науки и передовой общественной прак-

тики, постоянно развивается и обогащается 

вместе с их прогрессом». В целом диалектический 

материализм является «наукой о наиболее общих 

законах движения и развития природы, обще-

ства и мышления», а также «всеобщим методом 

познания» и «научным мировоззрением (выде-

лено нами. – В. В.)» [34, с. 159].  

Более того, сциентистский характер марксист-

ско-ленинской философии (соответственно двух 

его базовых составляющих и теоретико-методоло-

гических первооснов – диамата и истмата) подчер-

кивался почти в каждом учебнике или учебном по-

собии. Ибо в них обязательно имелся параграф или 

небольшой раздел с такими содержанием и назва-

нием, как «Философия и конкретные науки» или 

«Марксистско-ленинская философия и другие 

науки». 

Наиболее значимым результатом модерниза-

ции теоретических представлений о диалектиче-

ском материализме советского периода следует 

признать то, что начиная с конца 1970-х он пере-

стал отождествляться с марксистско-ленинской фи-

лософией в целом. При этом в публикациях, осо-

бенно предназначенных для преподавания учебных 

курсов по диамату, сформировался своеобразный 

дуализм. Он проявился в том, что часть представи-

телей философского сообщества в СССР (прежде 

всего из научно-исследовательских институтов) 

утверждала, что «диалектический материализм» 

представляет собой «единство диалектики, логики 

и теории познания». Он служит «теорией познания 

и логикой (диалектической. – В. В.) марксизма». 

Иной подход, или точка зрения, доминировал в 

публикациях, учебниках и методических пособиях, 

авторы которых (зачастую преподаватели высших 

учебных заведений) утверждали, что вышеупомя-

нутые логико-гносеологические исследовательские 

задачи являются «лишь аспектами, или сторонами, 

одной и той же науки – диалектического матери-

ализма» [23, с. 10–11]. Иногда в работах советских 

философов оба выше отмеченных подхода объеди-

нялись в одном, обобщенном, синкретическом.  

В политико-идеологическом плане марксист-

ско-ленинскую философию, как учение и научно-

теоретическую философскую модель, основанную 

на аксиоматике и методологии диамата и истмата, 

советские авторы очень часто стали признавать в 

качестве наиболее эффективного идейно-теорети-

ческого фундамента для разработки политической 

стратегии, тактики и успешной практической дея-

тельности марксистских (главным образом комму-

нистических) партий, нацеленных на прогрессив-

ные преобразования всех сфер бытия людей (и в от-

дельных государственно-политических 

образованиях, и в мире в целом). В частности, в уже 

цитированном выше издании отмечалось: «Диа-

лектический и исторический материализм дает 

обоснование стратегии и тактики марксистско-

ленинских партий, активно способствует рево-

люционному преобразованию действительно-

сти, строительству социалистического и комму-

нистического общества (выделено нами. – В. 

В.)» [23, с. 4]. 

Еще одной из ведущих идейно-теоретических 

тенденций трансформации или модернизации 

представлений о статусе и функциях диамата в 

постсталинскую эпоху (то есть с средины 1950-х и 

до конца 1980-х) стало то, что в структурном и по-

знавательном аспектах сама эта отрасль марксист-

кой философии, ее проблематика и тематика, ранее 

зафиксированная в сталинском очерке «О диалек-

тическом и историческом материализме», все 

меньше представляли интерес для исследователь-

ского, научно-философского поиска (это касается и 

большинства советских философов-ученых, и неко-

торых профильных структурных подразделений в 

институтах философии, академиях наук и т.п.) [см., 

например, 5, с. 131-140]. Хотя, отметим, что кон-

сервативные интерпретации (постулаты, близкие 

по смыслам сталинской трактовке) оставались в 

публикациях работников системы высшего образо-

вания. Причиной этого можно признать то, что в 

ней диамат (как и истмат) приобрел статус обяза-

тельной учебной дисциплины. Это, в свою очередь, 

требовало упрощенных, стандартизированных и 

адаптированных к образовательному процессу тео-

ретических конструкций, что, безусловно, способ-

ствовало стагнации и марксисткой философской 

мысли, и всей отрасли общественно-политического 

знания и познания в Советском Союзе. А наглядно 
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тенденция консерватизма в советской философии 

проявилась в том, что представления о диамате – 

зафиксированные в его определениях в учебной ли-

тературе – несколько десятилетий почти не меня-

лись. Они были совершенно аналогичными друг 

другу и пригодными в основном не для научно-ис-

следовательской деятельности, а для освоения 

только учебных курсов студентами вузов и техни-

кумов. 

В то же время одной из решающих причин об-

новления и трансформации представлений о пред-

назначении марксистской философии, таким обра-

зом, и о статусе и функциях диалектического ма-

териализма послужило то, что с начала 1960-х в 

СССР возникла еще одна новая тенденция: проис-

ходила предметно-тематическая (или в терминоло-

гии постмодернизма – дискурсивная) переориента-

ция философских исследований. Так, если в сталин-

ский (и в некоторой мере постсталинский) период в 

рамках марксистско-ленинской философии доми-

нировала онтологическая и эпистемологическая 

проблематика, то начиная с эпохи «хрущевской от-

тепели» значительно актуализировалась проблема-

тика мировоззренческая. Она становилась едва ли 

не главной и наиболее значимой для советского со-

общества философов. А показательным здесь стало 

то, что в системе академической науки (институты 

философии, академии и т.д.) ликвидировались от-

делы, прекращались проекты и программы по изу-

чению теоретических вопросов и проблем, которые 

относились к традиционной предметной области 

диалектического и исторического материализма. 

Особенно в том варианте, который был заявлен в 

сталинском «Кратком курсе истории ВКП(б)». В 

результате указанной смены идейных предпочте-

ний в советском марксистско-ленинском философ-

ском дискурсе и произошел «мировоззренческий 

поворот в философии». Его суть и новаторство за-

ключались в том, что 1960–1970-х годах в философ-

ском сообществе СССР очень быстро сформирова-

лись, а потом перешли к доминированию влиятель-

ные школы (особенно так называемая «Киевская»), 

исследовательские направления, течения, подходы 

и т.п. [см.: 8, с. 40-54; 32, с. 28-240; 22, с. 67–79]. 

Свою главную цель и комплекс научных задач 

они видели не в коррекции стандартных, почти ор-

тодоксальных марксистских взглядов на онтоло-

гию, гносеологию, методологию познания либо в 

осовременивании, обновлении идейного и лексиче-

ского дизайна аксиоматики и политико-идеологи-

ческих предписаний классово ориентированной 

модели генезиса и социальной структуры обще-

ства, положенной в основу марксистско-ленинской 

теории познания и объяснения причинно-след-

ственных взаимосвязей, как определяющих сущ-

ность и логику развития общественно-историче-

ских (социально-экономических, политических, 

культурных, идеологических и т.д.) феноменов и 

процессов, а в новаторском осмыслении ценност-

ных и мировоззренческих составляющих в системе 

марксистско-ленинского философского моделиро-

вания и прогнозирования человеческого бытия. 

Прежде всего – личностного. 

В следствие такого изменения предметной об-

ласти и переориентации тематики философских ис-

следований в советском сообществе философов и 

обществоведов резко упал интерес к классическим 

проблемам диамата и истмата (он сохранялся – по 

необходимости – лишь в системе высшего и сред-

него специального образования); и наоборот, резко 

возрос познавательный интерес к неклассическим 

для марксизма-ленинизма проблемам. Главным об-

разом мировоззренческим и экзистенциальным, а 

также к проблематике диалектической логики, в 

истмате – к изучению образа жизни и феномена 

культуры, особенно духовной. 

Этот процесс идейной и институциональной 

смены доминант в системе советской философии 

очень детально и аргументированно раскрывают, 

например, такие авторитетные украинские исто-

рики философии, работники Института философии 

АН Украины, как П.Ф. Йолон и В.Г. Табачковский.  

Например, П.Ф. Йолон, описывая радикальные 

предметно-тематические и структурные изменения 

в деятельности Института философии АН Укра-

ины, отмечал, что в конце 1962 года его новый ди-

ректор, П.В. Копнин, «начал с того, что упразднил 

отделы диалектического и исторического мате-

риализма». Свое решение он «официально мотиви-

ровал тем, что диалектический и исторический 

материализм являются учебными дисципли-

нами, поэтому развивать их – задача вузовских 

философов (выделено нами. – В. В.)». Такое тема-

тическое реформирование и их структурное обес-

печение (ликвидация старых и создание новых от-

делов и секторов) позволили «новому директору 

уменьшить удельный вес конъюнктурной тематики 

в научных планах, решить кадровые вопросы, вы-

свободить финансовые и штатные ресурсы и напра-

вить их на укрепление других полноценных, а глав-

ное – новых исследовательских направлений». Од-

ним из них стало, в частности, изучение теми 

научными сотрудниками, которые ранее «специа-

лизировались на общественно-политической про-

блематике», «философских вопросов строительства 

коммунизма» [13, с. 60]. 

Аналогичную, но более развернутую характе-

ристику тех значимых преобразований, которые 

произошли в деятельности ведущих научно-иссле-

довательских структур в Украине (тем самым и в 

СССР в целом) в первой половине 1960-х, дал в 

своем фундаментальном историко-философском 

исследовании «В поисках утерянного времени: 

очерки о творческом наследии украинских филосо-

фов-шестидесятников» В.Г. Табачковский. Он кон-

статировал, что, во-первых, приход П.В. Копнина 

на должность директора Института философии был 

«ознаменован ликвидацией традиционных отделов 

диалектического и исторического материализма и 

появлением подразделений по логике и методоло-

гии науки, конкретно-социологических исследова-

ний, созданием группы для изучения философского 

наследия Киево-Могилянской академии». А «сразу 

после отъезда П. Копнина в Москву его преемник 

на директорском посту (В.И. Шинкарук. – В. В.), – 

напомнил Табачковский, – формирует коллектив 
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исследователей мировоззренческо-антропологиче-

ской проблематики» [32, с. 40–41]. Во-вторых, под-

черкнул историк философии, начиная с 1960-х 

огромное значение реформ П. Копнина (при актив-

ной поддержке его единомышленников и последо-

вателей) проявилось в том, что «в противовес за-

стывшей „катехизисной“ структуре официальной 

философской доктрины» было разработано «не-

сколько нетрадиционных направлений философ-

ствования, эвристическую продуктивность кото-

рых трудно переоценить». Но прежде всего за счет 

отказа от «„кондовой“ дихотомии „диамат – ист-

мат“», отметил В.Г. Табачковский, произошел пе-

реход «к более динамичной» теоретической модели 

– «философия как наука – в качестве диалектики 

как логики и философия как форма общественного 

сознания – в качестве мировоззрения». В перспек-

тиве каждая из «упомянутых смысловых страте-

гий», заявил украинский исследователь, «означала 

нацеленность» на превращение «ритуальной фор-

мальности» советского марксизма – «диалектики», 

а вместе с ней и «философии в целом», «из идеоло-

гического „надсмотрщика“ над специальными 

науками в средство самого интенсивного осмысле-

ния их новейших достижений». Кроме того, на 

смену предмету диамата, традиционно ориентиро-

ванного на «вопросы естествознания», пришел дру-

гой – «культурологизированный», в том числе цен-

ностно исследующий «человека и разнообразие 

способов его мировосприятия». Все это также при-

водило к «переосмыслению марксистской диалек-

тики под углом зрения соотнесения ее классиче-

ских и постклассических разновидностей; пере-

осмыслению традиционных представлений о 

диалектической и формальной логике с точки зре-

ния логики и методологии современной науки, в 

частности разнообразия современных формальных 

логик; переосмыслению устоявшегося взгляда на 

мировоззрение как на „систему общих взглядов“ 

под углом зрения смыслозначимости мировоззре-

ния для человеческого самоопределения (и соответ-

ствующего соотношения мировоззрения и филосо-

фии)» [32, с. 34, 39–40, 48]. 

Причем, сделал вывод В.Г. Табачковский, 

«очерченный стратегический простор предполагал 

также немыслимое для тогдашнего философского 

официоза погружение в историко-философскую и 

историко-культурную традицию (как мировую, так 

и национальную). Предусматривал он и преодоле-

ние вульгарно-социологического схематизма (ист-

мата. – В.В.) тщательным изучением реального об-

раза социальной жизни».  

В целом же, утверждает В.Г. Табачковский, от-

каз от традиционной диаматовско-истматовской 

модели философии, которая господствовала в со-

ветском марксизме, в марксизме-ленинизме, была 

ее «духом и буквой», его теоретико-методологиче-

ским и идейным фундаментом, следует понимать 

не только как реформу, но и как интеллектуальную 

революцию. Ибо «в противоположность официаль-

ной марксистской философии, фактически обесче-

ловеченной – ее пронизывал вульгарный онтоло-

гизм, которым пытались подпереть не менее вуль-

гарный социологизм (который в воображении и по-

ступках власть имущих нередко граничил с волюн-

таризмом), – возникает тяга к философствованию 

„человекоцентричному” и, одновременно, рацио-

нально изысканному». Или, выражаясь смыслами 

иных понятий, в марксистско-ленинской филосо-

фии сформировался исследовательский императив 

или подход – «гуманистический рационализм» 

[32, с. 40–41]. 

По нашим оценкам, наиболее явно тенденция 

к мировоззренческому повороту в советской марк-

систской философии проявилась и в том, что она 

сама в своей целостности (то есть не только как 

диамат и истмат) и функциональном предназначе-

нии стала все чаще определяться в непосредствен-

ной связке с мировоззрением. Например, еще в мо-

нографии-пособии 1970 года А.П. Шептулина «Фи-

лософия марксизма-ленинизма» предлагалось 

такое обобщенное определение: «Философия пред-

ставляет собой мировоззрение и метод позна-

ния, разрабатываемые на основе определенного ре-

шения вопроса о соотношении материи и созна-

ния». А в определении марксистско-ленинской 

философии констатировалось, что она «есть наука, 

изучающая закономерности материи и сознания и 

всеобщие законы развития природы, общества и 

мышления и разрабатывающая мировоззрение и 

метод преобразования действительности (выде-

лено нами. – В.В.)» [38, с. 12–13].  

В общем, можно признать, что с конца 1960-х 

в рамках общефилософского дискурса в СССР ак-

тивизировался научный переход от изучения объек-

тивной реальности (особенно природной) к реаль-

ности духовной, субъективной. Прежде всего по-

знавательной, мыслительной, ценностно-

ориентационной и активно-преобразовательной де-

ятельности людей, а также к осмыслению различ-

ных аспектов субъект-субъектных отношений в со-

циуме, в его отдельных подсистемах и конкретно-

исторических формах. 

Помимо внутрисистемных (включая поли-

тико-идеологические) факторов радикальной миро-

воззренческой переориентации философских ис-

следований в СССР активно способствовали и 

внешние. В частности, появление у советских фи-

лософов и обществоведов возможности (благодаря 

росту количества переводов американских и евро-

пейских авторов, международным конференциям и 

симпозиумам, научным обменам, увеличению биб-

лиотечных фондов и т.д.) для изучения и теорети-

ческого осмысления взглядов, концепций, идей, ме-

тодологических подходов, разработанных в ХХ 

столетии их коллегами на Западе. 

В логике же трансформации представлений о 

концептуальном статусе исторического матери-

ализма в системе марксистско-ленинской филосо-

фии, а также целях и способах теоретического мо-

делирования субординационно-координационных 

связей в обществе и его отдельных сферах в пост-

сталинский период можно увидеть, как некоторые 

аналогии с процессом обновления парадигмальной 
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интерпретации статуса и предметной области диа-

лектического материализма, так и некоторые осо-

бые тенденции. 

Еще раз подчеркнем, что В.И. Ленин хотя и не 

предложил четкой и логически завершенной дефи-

ниции истмата, но все же сформулировал базовый 

теоретический подход и ряд идей [см., например, 

17, с. 44], которые были в советском марксизме до 

середины 1960-х годов фактически обязательными, 

почти императивными предписаниями, или уста-

новками. А наиболее значимым в данном случае 

стало то, что Ленин (который признавался несо-

мненным научным авторитетом для советских 

марксистов и партийных идеологов) заложил тра-

дицию, стал родоначальником тенденции интер-

претации и концепта, и функционального предна-

значения исторического материализма путем по-

стулирования того, что истмат по своей сути и 

философскому генезису провозглашался «матери-

алистической достройкой диамата доверху». 

Он (русский продолжатель «дела Маркса и Эн-

гельса») подчеркивал, что истмат – это прежде 

всего применение диаматовской методологии по-

знания, принципов и законов материалистической 

диалектики к научному пониманию и объяснению 

всей истории человеческого общества, его фунда-

ментальных процессов и основных подсистем (эко-

номической, социальной, политической, правовой, 

духовно-культурной и т.д.). Кроме того, Ленин раз-

работал способ, или модель, ставшую для совет-

ских марксистов в их трактовках природы социума 

и всей его истории стандартной. А главной отли-

чительной чертой, характерной особенностью ле-

нинского подхода было то, что он базировался не 

на идейно-теоретических установках и моделях, 

разработанных в социально-философских или фи-

лософско-исторических учениях, а на использова-

нии аксиоматики и категориального аппарата по-

литэкономической теории марксизма. 

Исходные ленинские установки для объясне-

ния концептуальной сути истмата – через непо-

средственную взаимосвязь с теорией диамата как 

надстройку над ним – использовал и И.В. Сталин. 

Напомним, что его дефиниция постулирует: «Исто-

рический материализм есть распространение 

положений диалектического материализма на 

изучение общественной жизни, применение по-

ложений диалектического материализма к явле-

ниям жизни общества, к изучению общества, к 

изучению истории общества (выделено нами. – 

В. В.)» [29, c. 253]. 

Сказанное о методологическом предписании 

сталинского подхода (то есть о применении исклю-

чительно еще ленинского постулата для понимания 

и объяснения сущности и гносеологических функ-

ций истмата) можно отнести и ко всей интерпрета-

ции «вождем народов» предметной области ист-

мата. Поскольку он, в отличие от Ленина, хотя и 

опубликовал в «Кратком курсе истории ВКП(б)» 

уже специальный параграф с конкретным назва-

нием «Исторический материализм», однако при 

этом свое развернутое изложение и структурирова-

ние ключевой проблематики исторического мате-

риализма сделал главным образом с помощью 

марксистских политэкономических понятий, идей 

и аксиоматики, а также актуальных в конце 1930-х 

компартийных политико-идеологических стратеги-

ческих установок и программных задач построения 

социализма в СССР. 

Что же касается постсталинского периода, то в 

нем в советском философском дискурсе сформиро-

валась еще одна новаторская тенденция. Ее суть 

проявилась в том, что, с одной стороны, историче-

ский материализм с конца 1960-х годов начали по-

нимать и интерпретировать как особую и отдель-

ную отрасль в марксистско-ленинской философии 

(в марксизме-ленинизме в целом) «со своим пред-

метом исследования». Хотя, заметим, что, с другой 

стороны, значительное теоретико-методологиче-

ское влияние сохраняли и принципы политэконо-

мического, а также узкоклассового подхода к объ-

яснению природы и взаимосвязей социальных фе-

номенов, общественно-исторических, 

политических и идеологических процессов. Но в 

целом констатации (в ленинско-сталинской тради-

ции) того, что истмат является «надстройкой над 

диаматом», или «распространением принципов 

диалектического материализма на сферу обще-

ственных явлений», начиная с «эпохи хрущевской 

оттепели» уже осознано дополнялись утверждени-

ями обществоведов, что истмат – это неотъемле-

мая часть большого комплекса наук об обществе, 

наряду, например, с «политэкономией» и «научным 

коммунизмом». При этом главная особенность 

постсталинской тенденции заключалась в том, что 

исторический материализм стали отождеств-

лять с теоретической социологией, а для объясне-

ния сущности социальных феноменов и логики об-

щественно-исторических процессов начали ис-

пользовать уже не политэкономические идеи, 

категории, модели общественного развития, а об-

щесоциологические.  

Таким образом, в советской философии при-

мерно с середины 1960-х все более влиятельным 

становился нарратив, который стимулировал пред-

ставителей философского сообщества к признанию 

одной новаторской идеи, постулировавшей, что 

истмат – это не что иное, как марксистская тео-

ретическая социология. Во второй половине 1980-

х годов в СССР исторический материализм уже 

признали разновидностью социальной философии и 

философии истории и начали активно использо-

вать их идеи, понятийный аппарат, методологию и 

способы моделирования общественно-историче-

ского процесса. 

В указанный выше период во множестве 

предлагавшихся советскими исследователями де-

финиций для истмата он довольно стандартно про-

возглашался (в отличие от диамата как «общефило-

софского учения») «общей социологической тео-

рией», «философско-социологическим учением», 

«научной социологией», «социальной филосо-

фией марксизма», «составной частью марксист-

ско-ленинской философии» и «наукой об обще-

стве с материалистическими основаниями», 
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«наукой об общих и специфических законах функ-

ционирования и развития общественно-эконо-

мических формаций». 

Что же касается трактовки мировоззренческого 

аспекта, или мировоззренческой функции и кон-

цептуального статуса марксистско-ленинской фи-

лософии (особенно по сравнению со сталинским 

определением мировоззренческой роли диалекти-

ческого материализма), то, помимо появления в 

1960-х – начале 1970-х самостоятельных и весьма 

идейно влиятельных в советском марксизме «миро-

воззренческих школ и направлений исследования», 

в постсталинский период сформировалась общефи-

лософская тенденция, проявившаяся в смене базо-

вых оценок философами и обществоведами миро-

воззренческой проблематики. Во-первых, в плане 

признания конкретного субъекта такого мировоз-

зрения произошел радикальный отказ от сталин-

ского подхода, заявленного в «Кратком курсе исто-

рии ВКП(б)». Во-вторых, в советском общество-

знании и философии была разработана и стала 

парадигмальной деидеологизированная классифи-

кация типов мировоззрения. Сущность, функции и 

значение марксистско-ленинского мировоззрения, 

системы его принципов, идеалов и ценностей при-

нялись теоретически рассматривать и оценивать 

уже не столько сквозь альтернативу идеализм – ма-

териализм или несовместимость идеалов социали-

стического (коммунистического) – капиталисти-

ческого обществ (включая и их экономико-полити-

ческие системы, и шкалу ценностей), а в большей 

мере с помощью новационной советской марксист-

ской модели всемирно-исторической последова-

тельности смены в массовом сознании господству-

ющих типов мировоззрения. 

А показательным здесь стало то, что, если И.В. 

Сталин четко декларировал, что именно «диалек-

тический материализм» является не чем иным, как 

«мировоззрением», причем лишь «марксистско-ле-

нинской партии», то советские философы и обще-

ствоведы принялись провозглашать, что диамат и 

истмат в своем единстве представляют собой уже 

«целостное мировоззрение рабочего класса». И 

даже «всех масс трудового народа»34. В конечном 

итоге в работах 1980-х годов марксистско-ленин-

ская философская система мировоззренческих цен-

ностей, идеалов, установок, моральных норм и эк-

зистенциальных императивов начала тракто-

ваться весьма деполитизированно и 

 
34 В советской обществоведческой и философской лите-

ратуре с средины 1970-х началось активное политико-

идеологическое моделирование феномена «коммунисти-

ческого мировоззрения», которое оценивалось (ангажи-

рованными учеными и всеми партийными идеологами) 

как особый тип мировоззрения, формирующегося в усло-

виях развитого социализма и необходимый для коммуни-

стического строительства, а также формирования «все-

сторонне развитой и гармоничной личности» (то же са-

мое можно констатировать и в отношении концепта 

«советский народ как новая историческая общность лю-

дей»). Однако проблематика «коммунистического миро-

воззрения» в СССР 1970–1980-х годов стала предметной 

областью главным образом не советской философии и ее 

деидеологизированно. Марксистское мировоззре-

ние было объявлено сугубо научным, принципи-

ально отличающимся от двух других исторически 

базовых и антинаучных мировоззренческих типов, 

моделей, или картин мира, – мифологической и ре-

лигиозной. В идейной борьбе, прежде всего с рели-

гиозным мировосприятием и миропониманием, и 

видели идейно-теоретическую предпосылку и оп-

тимальный способ обоснования истинности и цен-

ности марксистского научно-философского взгляда 

на социум, политикум, духовную жизнь, цели и 

смыслы существования человека. 

Кроме того, для институционального, органи-

зованного партийно-государственной властью (в 

иных терминах – партократией) процесса активной 

борьбы с возможностью усиления религиозных 

настроений и убеждений среди граждан Советского 

Союза, а также с растущим общественным влия-

нием церкви в советском обществе в системе выс-

шего образования (как общеобязательная) была 

введена дисциплина «Научный атеизм». В свою 

очередь, для ее преподавания на философских фа-

культетах были созданы и функционировали спе-

циализированные кафедры, готовились специали-

сты. Помимо этого, в научно-исследовательских 

учреждениях появились структурные подразделе-

ния (отделы, секторы и т.п.) и даже создавались от-

дельные узкопрофильные институты, сотрудники 

которых активно проводили исследования по ши-

рокому спектру атеистической и религиозной тема-

тики и проблематики35. К тому же в конце 1970-х – 

середине 1980-х годов партийные и комсомольские 

органы (райкомы, горкомы) организовывали все-

возможные пропагандистские акции и мероприятия 

по антирелигиозной пропаганде, по ослаблению 

интереса, прежде всего молодежи, к религии, 

церкви и церковным праздникам. 

Выводы. Еще раз подчеркнем, что для постсо-

ветских историко-философских исследований 

марксизма-ленинизма (советской философии и об-

ществознания) почти универсальным критерием 

адекватного понимания сути теоретических и цен-

ностных (мировоззренческих) предпочтений их ав-

торов, а также специфики и меры их политико-

идеологической ангажированности оказались ин-

терпретации марксистско-ленинской – метапара-

дигмальной в СССР и ряде иных социалистических 

стран – модели философского и социально-полити-

ческого знания и познания, прежде всего исходя из 

оценок структурно-функциональной роли в этой 

отраслей (например, истмата как теоретической социоло-

гии или социальной философии), а искусственно, пар-

тийно-директивными методами созданной и институциа-

лизированной в системе образования и науки еще в сере-

дине 1960-х такой социально-политической отрасли 

познания и знаний, как «научный коммунизм» [см.: 40, с. 

50-54; 7, с. 54-72; 9, с. 81-85]. 
35 Их идеологически-пропагандистское предназначение в 

СССР наглядно подчеркивает тот факт, что в постсовет-

ский период в ряде бывших советских республик после 

обретения ими государственной независимости «атеи-

стические» специализации студентов и кафедры (без 

смены преподавательского состава) очень быстро были 

переименованы в религиоведческие.  
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разновидности марксизма «диалектического и ис-

торического материализма». Такие оценки (лако-

ничные, а иногда и оформленные концептуально) 

представляют собой систему/совокупность ответов 

на такие вопросы, как история создания концептов 

диамата и истмата; их идейный и теоретико-ме-

тодологический статус в марксизме-ленинизме; 

степень их влияния на философские и социально-

политические исследования и мировоззренческие 

представления граждан; взаимосвязь марксистско-

ленинской философии с политической идеологией 

и социально-экономической доктриной правящей в 

Советском Союзе Компартии.  

А как свидетельствует характер многих совре-

менных публикаций (прежде всего в Украине и 

РФ), стандартный и, преимущественно, оценочный 

подход при реконструкции постсоветскими иссле-

дователями такого многомерного феномена, как со-

ветская, или марксистско-ленинская философия, 

нередко базируется на их предвзятом убеждении в 

том, что она – как особый тип и способ философ-

ствования и теоретического моделирования явле-

ний и процессов объективной и субъективной (ду-

ховной) реальности – не должна была давать «воз-

можности мыслить». Да и вообще, она якобы стала 

подменой «философии идеологически номенкла-

турным „катехизисом” советского марксизма, ос-

нованного на двух „китах” – „истмате” и „диа-

мате”». Или, в иных авторских терминах, советская 

марксистская философия, которая создавалась и 

воспроизводилась в условиях и в соответствии с по-

требностями «коммунистической политико-идео-

логической диктатуры» и «тоталитарной (имеется в 

виду – социалистической) политической системы», 

не могла не быть «квазимышлением». Она неиз-

бежно приобретала атрибуты «догматичности», 

«вульгарного схематизма», «схоластики», «покло-

нения марксистским классикам» и т.п. Все это, в 

свою очередь, с 1930-х годов и до начала горбачев-

ской «перестройки» в СССР вело марксизм-лени-

низм ко все большей примитивизации и стагнации, 

к закономерному переходу от свободного творче-

ского мышления и познания (которые ярко пред-

ставлены в произведениях Маркса и Энгельса) к 

«антимышлению», к стандартам «философского 

катехизиса» и «догматам коммунистической 

веры», оптимальной формой которых были, по 

оценкам современных критиков марксизма, и 

«Краткий курс истории ВКП(б)», и советские учеб-

ники по диамату и истмату.  

Здесь также следует отметить, что, провозгла-

шая немногочисленные труды В.И. Ленина (хотя их 

современные историки философии, как правило, 

оставляют без какого-либо аналитического внима-

ния) и И.В. Сталина – где ими дано определение 

концептов «диалектический и исторический мате-

риализм», разъясняется их суть и функции – «кате-

хизисом» советского марксизма, марксистско-ле-

нинской философии, исследователи из постсовет-

ских государств совсем не учитывают те новые 

(иногда довольно радикальные) концептуальные, 

идейные и методологические изменения, которые 

произошли в ней с середины 1950-х и до начала 

1990-х годов. Это касается, во-первых, интерпре-

тации функций и статуса диамата и истмата в 

структуре философских и общественно-политиче-

ских исследований, проводившихся в системе совет-

ской академической и вузовской науки во второй 

половине ХХ столетия, а во-вторых, их содержа-

тельной и системообразующей роли в комплексе 

общеобразовательных и специальных учебных дис-

циплин в системе высшего образования в СССР. За 

незначительным исключением, за пределами пред-

метного поля постсоветских исследований остается 

и анализ взаимосвязи весьма догматичной, диама-

товско-истматовской советской философии с раз-

нообразными постсталинскими новейшими фило-

софскими и политологическими дисциплинами [7, 

с. 55-71], идейными течениями и направлениями, 

новаторскими и неординарными подходами, кото-

рые в рамках советской консервативной и зависи-

мой от компартийной идеологии системы философ-

ского знания и познания хотя и являлись фор-

мально марксистскими (по своим идейно-

теоретическим, методологическим, идеологиче-

ским основаниям, способу аргументации и миро-

воззренческой ценностной ориентации), но непо-

средственно никак не были связаны с тем, что тра-

диционно относилось к диалектическому и 

историческому материализму, их аксиоматике и 

проблематике. 

А в целом, в парадигмальном постсоветском 

историко-философском нарративе явно преувели-

чиваются масштаб и степень влияния ленинских 

трудов, особенно сталинского очерка-статьи «О 

диалектическом и историческом материализме», на 

генезис философии и характер общественно-поли-

тических исследований в Советском Союзе. Зача-

стую он оценивается ангажированно, политико-

идеологически и ценностно предвзято, что значит, 

неадекватно реальному процессу развития фило-

софской и общественно-политической мысли в 

СССР (с марксизмом-ленинизмом включительно). 

К тому же подобные исследования и теоретические 

реконструкции не отвечают критериям научности, 

приближаются по своему характеру и сущности к 

осознанному либо порожденному незнанием пред-

мета исследования идеологизированному мифо-

творчеству. 

Как показывают результаты проведенного 

нами исследования процессов и ведущих тенденций 

модернизации марксистско-ленинской философ-

ской и социально-политической теории в постста-

линскую эпоху в СССР, включая парадигмальную 

смену представлений о статусе и функциях в них 

диалектического и исторического материализма 

(познавательной, мировоззренческой, идеологиче-

ской и т.д.), их общая направленность и особая ат-

рибутивность проявились в том, что в советской 

философии, в комплексе ее наук и дисциплин про-

исходило творческое развитие. Представители фи-

лософского сообщества в Советском Союзе уже не 

ставили перед собой цель только лишь комменти-

ровать и интерпретировать положения работ 

классиков марксизма (К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. 
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Ленина и, непродолжительный период, И.В. Ста-

лина). В рамках марксистского подхода с его теоре-

тико-методологических позиций ими создавались 

новаторские направления философских исследова-

ний; определялся новый круг тех проблем и акту-

альных задач, которые ранее в марксизме-лени-

низме не имели значения либо вообще не входили 

в его предметную область. В контексте этого пере-

осмысливалось также идейное наследие основопо-

ложников и росийско-советских классиков марк-

сизма, усиливалась деидеологизация и гуманисти-

ческая переориентация ценностного фундамента 

научных поисков с традиционного ленинско-ста-

линского, узко классового на общедемократиче-

ский. А активное и глубокое изучение зарубежной, 

прежде всего западной, философской и обще-

ственно-политической мысли в значительной мере 

обогащало идейный и теоретико-методологиче-

ский арсенал и понятийный инструментарий науч-

ного анализа и концептуального моделирования со-

ветских философов и обществоведов.  

Помимо усиления влияния установок рацио-

нально-критического способа теоретических иссле-

дований и концептуальной реконструкции всех тех 

феноменов и процессов, которые до середины 1960-

х годов входили в предметную области марксизма-

ленинизма и, безусловно, диамата и истмата, про-

исходила суверенизация советской философской 

 
36 По нашему мнению, неправомерно не только отож-

дествлять «советскую философию», «марксизм-лени-

низм» или «советский марксизм», а точнее весь суще-

ствовавший в СССР комплекс философского и обще-

ственно-политического знания и познания (особенно 

второй половины XX века), с официальной идеологиче-

ской доктриной КПСС или с подобных концептуальных 

позиций рассматривать функции советской философии, 

но и безосновательно ставить знак равенства между ней 

и «диалектическим и историческим материализмом». (О 

многоэтапности, структурной многоуровневости и со-

держательном богатстве тематики и проблематики марк-

систско-ленинской философии разных исторических пе-

риодов [см., в частности: 6, с. 48-57; 24, с. 209-214, 226]). 

Также можно уверенно утверждать, что «диалектический 

и исторический материализм» как стержень марксист-

ско-ленинского философского и социально-политиче-

ского знания и исследований по своему содержанию, ха-

рактеру и главным функциям (познавательная, мировоз-

зренческая, идеологическая) существенно не совпадает с 

компартийной идеологией или политической доктриной. 

В теоретическом плане он глубже, по проблематике – 

масштабнее, а по сути постулатов – значительно основа-

тельнее, чем вся сумма рекомендаций и предписаний 

партийных документов (Программа КПСС, постановле-

ния пленумов, решения съездов, доклады высших руко-

водителей партийных органов Союза и республик и т.д.) 

или марксистско-ленинская идеологическая доктрина 

монопольно правящей в СССР Компартии. А главное – 

большинство партийных документов, даже включавших 

в себя элементы, признаки социально-философских кон-

цептуальных обобщений или предложений, как правило, 

носили политико- и идеологически-прикладной харак-

тер. В них определялись стратегические и тактические 

цели, задачи, ориентиры, способы, средства и т.п. для ре-

альной политики правящей партии; для конкретных со-

циально-экономических преобразований; для под-

держки, коррекции или реформирования внутренних для 

мысли от компартийной идеологии и политической 

доктрины КПСС. По сравнению с ними – в постста-

линский период – они приобретали все большую 

теоретическую глубину, масштаб, обоснованность, 

аргументированность и человекоцентричность36. 

Таким образом, теоретические разработки совет-

ских философов и обществоведов становились все 

более сциентистскими и гуманистически ориенти-

рованными, а также лишались одиозного пропаган-

дистского политико-прикладного и апологического 

характера, т.е. функций обеспечения и оправдания 

реальной внутренней и внешней политики комму-

нистической партии и деятельности институтов 

государственной власти Советского Союза.  

Между тем следует признать, что все отмечен-

ные процессы модернизации, а иногда и реформи-

рования марксистско-ленинского учения (в идеоло-

гической логике его «десталинизации» как «ленини-

зации»), переориентация на ту проблематику и 

соблюдение стандартов, которые были атрибутив-

ными для западной философской мысли ХХ столе-

тия, стимулировали в советском марксизме (осо-

бенно во второй половине 1980-х годов) тенден-

цию его нарастающей идейной и ценностной 

конвергенции37 с философскими учениями, социо-

логическими и политико-философскими теориями, 

которые создавались и становились популярными в 

страны общественно-политических или внешних для гос-

ударства экономических и политических отношений; для 

развития духовной культуры, системы мировоззренче-

ских ценностей, политического сознания советских граж-

дан, их отдельных (этнонациональных, социальных, кон-

фессиональных и т.п.) групп. 
37 Нередко здесь значительную роль играли и личностные 

симпатии и ожидания ведущих ученых. Как, например, 

напоминает украинский историк философии П. Йолон, 

П.В. Копнин был приверженцем идей концепции конвер-

генции. «Копнин считал, – пишет П. Йолон – что капита-

лизм, каким он предстал к середине XX века, и социализм 

советского образца имеют как положительные, так и су-

щественные отрицательные черты, но они оба не имеют 

исторической перспективы. Истина находится где-то по-

середине. Главный недостаток советской модели социа-

лизма Павел Васильевич видел в том, что она не остав-

ляет места для свободы личности и демократии, поэтому 

не может обеспечить условий для поступательного раз-

вития общества. Он отстаивал своеобразную концепцию 

конвергенции социализма и капитализма. Общество бу-

дущего должно впитать в себя все лучшее, что произве-

дено каждой из этих общественно-экономических фор-

маций: от социализма – усовершенствованное с учетом 

опыта капитализма социально-экономическое устрой-

ство, основанное на общественной собственности и 

принципе социальной справедливости; от капиталисти-

ческой системы – исторически выработанные нормы 

прав человека и формы правления. Это новое общество 

должно быть ничем иным, как демократическим социа-

лизмом. В Советском Союзе начало становлению такого 

общества, по убеждению Павла Васильевича, должны 

были возложить процессы демократических преобразо-

ваний внутрипартийной жизни с последующей экстрапо-

ляцией их в общество в целом. Элемент утопичности был 

явно присущ этим ожиданиям (шрифтовые выделения. – 

В. В.)» [13, c. 69].  
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Западной Европе и США. Прежде всего это каса-

ется концепций социализма, демократии, полити-

ческой власти и элит, идеологемы (а как ныне ста-

новится понятно, что во многом и мифологемы) ли-

берализма. 

Несомненно, неповторимая политическая ис-

тория Китая минувшего столетия проявилась в том, 

что сталинская модель марксистской философии, 

теоретико-методологически и мировоззренчески 

базировавшаяся на диалектическом и историче-

ском материализме, превратилась в условиях 

начального этапа социалистического и нацио-

нально-государственного строительства в КНР не 

только в парадигму, но и в метанаррацию. Она 

стала господствующей в изолированной от внеш-

них идейных влияний системе философского и со-

циально-политического знания и познания в Китай-

ской народной республике, а также испытывала на 

себе формальные и неформальные ограничения и 

запреты, устанавливаемые предписаниями компар-

тийной политической и социально-экономической 

программы/доктрины, философскими представле-

ниями и идеологическими убеждениями лидеров 

КПК.  

Поэтому в процессе реализации социально-

экономической и политической стратегии КПК, 

ориентированной уже на принципы рыночной эко-

номики и либерализованной системы политиче-

ского представительства (то есть на этапе практи-

ческого воплощения проекта построения своеоб-

разной модели «развитого социализма», 

названного «социализмом с китайской специфи-

кой», что предполагало открытость экономики и 

внешней политики страны западному миру и его 

ценностям), перед научным сообществом филосо-

фов и политологов в КНР совершенно закономерно 

возникла проблема модернизации марксистского 

учения. По своей сути она сводилась к следую-

щему: по политико-идеологическим причинам от-

казаться от марксистского учения было невоз-

можно, но его сталинский вариант окончательно 

устарел [см., например, 39, р. 70-76]. Он не мог ни 

концептуально/научно объяснить и обосновать спе-

цифику китайского (китаизированного) марксизма, 

ни идейно-теоретически легитимировать выдвину-

тые КПК цели и задачи фундаментальных и мас-

штабных, новаторских для всемирной политиче-

ской истории конца ХХ – начала XXI века социали-

стических преобразований в Китае.  

Решение указанной проблемы потребовало, 

во-первых, критического переосмысления и пере-

оценки достижений и недостатков ортодоксального 

марксизма (то есть ленинско-сталинской диаматов-

ско-истматовской модели марксистской филосо-

фии, или в современной китайской терминологии – 

«традиционной системы учебников») в том виде, в 

каком он сформировался и господствовал в Китае. 

Во-вторых, разработка проектов его модернизации 

(как наглядно показал, например, Сунь Вейпин 

[см.: 31], а также свидетельствуют тенденции раз-

вития марксизма-ленинизма в СССР 1960–1980-х) 

могла осуществляться, лишь не выходя за рамки его 

незначительной коррекции. То есть посредством 

его структурной трансформации, тематического 

новаторства, некоторых идейных заимствований из 

немарксистских философских учений ХХ века. И в-

третьих, решение проблемы модернизации китай-

ского марксизма допускало – в качестве неради-

кального (по факту апологетического, в традиции 

«сохранения лица») варианта – его нестандартное, 

сугубо национально ориентированное прочтение и 

интерпретацию, которые, в свою очередь, требо-

вали и нового названия для фиксации его неповто-

римости, отличия от всех иных вариантов марк-

систского учения. Суть же такого подхода заключа-

лась в признании китайского марксизма особой его 

разновидностью или формой, атрибутивным свой-

ством которой является к тому же способность к 

имманентному развитию, непрерывной самомодер-

низации (как, например, это сделала Ли Цзюньжу) 

[см., например: 18; 39, р. 77-82]. 

В общем, решение проблемы ограничилось 

тем, что китайский марксизм стал интерпретиро-

ваться в КНР как сформировавшаяся в неповтори-

мых социально-политических и духовно-культур-

ных условиях (освобождения страны от японской 

оккупации и дальнейшего социалистического наци-

онального и государственного строительства) 

национальная разновидность марксистского уче-

ния. А для теоретического обоснования и аргумен-

тации такой интерпретации в научный оборот было 

введено, а в литературе популяризировалось поня-

тие «китаизированный марксизм». Кстати, для того 

чтобы как-то научно-теоретически и политико-

идеологически обеспечить процесс использования 

концепта «китаизированный марксизм» (а им не 

первое десятилетие оперируют в своих работах и 

выступлениях лидеры КПК и КНР, он используется 

как базовое понятие/термин в уставных и про-

граммных документах китайской Компартии), не-

которые философы в современном Китае предла-

гают рассматривать основные течения в марксизме 

как его особые национальные (фактически – наци-

онализированные) формы или разновидности, каж-

дая из которых якобы необходима для теоретиче-

ского анализа неповторимых конкретно-историче-

ских условий и решения практических 

задач/проблем, реализации возможностей и виде-

ния перспектив развития каждой отдельной страны 

в современном мире. Например, китайский иссле-

дователь Чхан Шухуа доказывает, что советская 

философская и общественно-политическая мысль 

(то есть марксизм-ленинизм) является «блестящим 

образцом русификации марксизма», начатой еще 

ВИ. Лениным (продолженной И.В. Сталиным) для 

обеспечения революционного процесса в России и 

построения социализма в СССР [см., в частности: 

38].  

А в целом феномен китайского марксизма, по-

нятийно-терминологически зафиксированный в 

уставных документах КПК и концептуально опре-

деленный и охарактеризованный во многих работах 

китайских философов и обществоведов как «марк-

сизм китаизированный», опять актуализировал для 

марксистской теоретической мысли давнюю, но 

фундаментальную проблему. Ее суть (в идейном, 
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теоретико-методологическом и идеологически-по-

литическом аспектах) заключается в том, что самим 

обоснованием концепта «китаизированный марк-

сизм» отрицается возможность и необходимость 

существования и развития марксистского учения 

как универсальной обще- и социально-философ-

ской теории и революционной политической и со-

циально-экономической концепции (соответ-

ственно – партийно-политической доктрины).  

Происходит это потому, что в теоретико-мето-

дологическом плане, разрабатывая и обосновывая 

существование во всемирной истории марксизма 

только его специфических, или национально-осо-

бых, форм, которые классифицируют и именуют 

«китаизированными», «русифицированными» и 

т.п., ученые и идеологи абсолютизируют нацио-

нальную специфику в развитии марксизма. Они 

признают теоретически и идеологически значимой, 

ценной модернизацию или адаптацию марксист-

ской аксиоматики только применительно к кон-

кретно-историческим условиям общественной 

жизни. В таком случае марксистская теория до-

вольно стандартно (что не раз уже происходило в 

разные эпохи) понимается и интерпретируется фи-

лософами и политическими деятелями как практи-

ческое, сугубо инструментальное применение 

марксизма к национальным особенностям, к непо-

вторимой исторической логике и задачам процес-

сов социалистических революций, социалистиче-

ского национального и государственного строи-

тельства в каждой отдельной стране, к целям и 

способам осуществления в них комплекса соци-

ально-экономических, политических и культурных 

преобразований (см., например, публикации Ли 

Цзюньжу, Чхан Шухуа) [38; 18].  
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Анотація 

Проблематика. В даний час широко використовуються шумоподібні сигнали (ШПС), які забезпечу-

ють високу завадостійкість систем широкосмугового зв'язку (ШСЗ) при передачі конфіденційної інформа-

ції у відкритому радіоканалі, особливо в екстрених ситуаціях. Підвищення ефективності ШПС можливе з 

використанням більш досконалих кодових структур, зокрема, нових методів побудови кодових послідов-

ностей Баркера, що використовуються в системах бездротового зв'язку з технологією прямого розширення 

спектру послідовності. 

Мета. Метою роботи є дослідження нових композитних кодів Баркера та кодів Голда як сигналів си-

нхронізації BSS за допомогою моделювання. 

Методи. Використовуються аналітичні методи розрахунку, а також імітаційне моделювання в пакеті 

програм MatLab. 

Результати. Моделювання в середовищі MatLab нових композитних кодів Баркера та кодів Голда як 

сигналів синхронізації ШСЗ показало, що композитні коди Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 в 

діапазоні зміни SNR від - 4 дБ до 30 дБ більш стійкі до перешкод порівняно з Gold 31, 63, 127 на (1,60 - 

23,75)%. 

Висновки. Моделювання в пакеті програм MatLab показало більшу завадостійкість нових композит-

них кодів Баркера порівняно з кодами Голда при використанні в якості сигналів синхронізації ШСЗ. 

Abstract 

Background. Currently, noise-like signals (NLS) are widely used, which provide high noise immunity of 

broadband communication systems (BSS) when transmitting confidential information in an open radio channel, 

especially in emergency situations. Increasing the efficiency of the NLS is possible with the use of more advanced 

code structures, in particular, new methods for constructing Barker code sequences used in wireless 

communication systems with direct sequence spread spectrum technology. 

Objective. The aim of the work is to study new composite codes of Barker and codes Gold as synchronization 

signals of the BSS using simulation. 

Methods. Analytical calculation methods are used, as well as simulation modeling in the MatLab software 

package. 

Results. Modeling in the MatLab environment of new composite codes of Barker and codes Gold as 

synchronization signals of the BSS showed that the composite codes of Barker 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 

121 in the range of SNR change from -4 dB to 30 dB are more resistant to interference compared to Gold 31, 63, 

127 by ( 1,60 – 23,75)%.  

Conclusions. Modeling in the MatLab software package showed a greater noise immunity of the new 

composite Barker codes compared to the Gold codes when used as synchronization signals of the BSS. 

Ключові слова: коди Баркера, композитні коди Баркера, коди Голда, автокореляційна функція. 

Keywords: Barker codes, composite Barker codes, Gold codes, autocorrelation function. 
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Вступ  

В даний час затребуваність в шумоподібних 

сигналах (ШПС) визначають притаманні цим сиг-

налам якості, які дозволяють забезпечувати високу 

завадозахищеність широкосмугових систем зв'язку 

(ШСЗ) при передачі конфіденційної інформації у 

відкритому радіоканалі, особливо в умовах надзви-

чайних ситуацій. Хоча основи теорії ШПС, які ши-

роко використовуються в цих мережах, добре ві-

домі, проте розвиток мереж бездротового зв'язку 

вимагає постійних уточнень теоретичних положень 

відповідно до нових даних про способи побудови 

кодових послідовностей Баркера, що використову-

ються в системах бездротового зв'язку з техноло-

гією розширення спектра методом прямої послідо-

вності. ШПС знаходять застосування в сучасних ба-

гатоканальних системах зв'язку з кодовим поділом 

каналів (CDMA, WCDMA), в системах бездрото-

вого зв'язку сімейства 802.11 з технологією розши-

рення спектра методом прямої послідовності 

(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS), в сучас-

них радіолокаційних системах. З усіх ШПС найкра-

щими кореляційними характеристиками володіють, 

відкриті в 1953 році, послідовності Баркера [1]. Ос-

новний викид АКФ у них дорівнює числу розрядів 

результуючої послідовності N, а максимальний бі-

чний викид в позитивну область має значення рівні 

1. В [2,3] описані 12 послідовностей з довжиною N, 

рівній 14 (14а, 14б), 21 (21а, 21б), 22 (22а, 22б), 33 

(33а, 33б), 49, 77 (77а, 77б), 121, і перевищенням го-

ловного піку АКФ над позитивними бічними, рів-

ним N. В [4] отримано 4 пари нових композитних 

послідовностей Баркера, а в [5] ще 28 нових пар, які 

мають ту ж саму АКФ, що і послідовності з [2,3]. В 

[6] досліджена можливість використання нових 

композитних послідовностей Баркера в якості син-

хросигналів і показана їх ефективність в порівнянні 

з послідовностями з [2,3]. 

В роботі досліджуються нові композитні коди 

Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 (табл. 1) 

і коди Голда 31, 63, 127 (рис. 1-3). У табл. 1 введені 

такі позначення: А - канонічна послідовність Бар-

кера; В – інверсна послідовність; З – дзеркальна по-

слідовність; D – інверсна дзеркальна послідовність. 

З урахуванням позначень, наприклад, для 7-ї кано-

нічної послідовності Баркера можна записати на-

ступні послідовності, що мають одну й ту ж АКФ: 

A7 – [1 1 1 -1 -1 1 -1]; B7 – [-1 -1 -1 1 1 -1 1]; C7 - [-

1 1 -1 -1 1 1 1]; D7 – [1 -1 1 1 -1 -1 -1]. Так для варі-

анту С7хА7 (D7 х В7) нова композитна послідов-

ність Баркера може бути представлена у вигляді 

B7A7B7B7А7В7В7В7А7А7А7, що легко перево-

диться в традиційну форму шляхом заміни позна-

чень канонічних послідовностей на їх кодові послі-

довності: -1-1-1+1+1-1+1+1 +1+1-1-1+1-1-1-1-

1+1+1-1+1-1-1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1 +1-1+1+1+1-

1-1+1-1+1+1+1-1-1+1-1. 

Формування кодів Голда 31, 63, 127 та побу-

дова їх АКФ проводилося програмою MATLAB 

R2015B. 

Для синтезу різних кодів Голда 31, 63, 127 бра-

лися відповідно preferred polynomial(1) («переваж-

ний поліном») 'z^5+z^3+1', 'z^6+z+1', 'z^7+z^3+1' і 

відповідно preferred polynomial(2) 'z^5+z^4+ 

z^3+z^2+1', 'z^6+z^5+z^2+z+1', 'z^7+z^3+z^2+1' із 

чотирма варіантами довільно обраних вихідних 

станів регістрів. 

Таблиця 1. 

Нові композитні послідовності Баркера 21а, 21б, 31а, 31б, 49, 77а та 77б 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 21а 

New 

1. 

С7хА3 

D7хВ3 
-1-1+1 +1+1-1 -1-1+1 -1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1-1 

New 

2. 

D7хА3 

С7хВ3 
+1+1-1 -1-1+1 +1+1-1+1+1-1-1-1+1 -1-1+1 -1-1+1 

New 

3. 

А7хС3 

В7хD3 
-1+1+1 -1+1+1 -1+1+1 +1-1-1 +1-1-1 -1+1+1 +1-1-1 

New 

4 

В7хС3 

А7хD3 
+1-1-1 +1-1-1 +1-1-1 -1+1+1 -1+1+1 +1-1-1 -1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 21б 

New 

1. 

С3хA7 

D3хB7 
-1-1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1+1-1 

New 

2. 

D3хА7 

С3хB7 
+1+1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1-1+1 -1-1-1+1+1-1+1 

New 

3. 

А3хC7 

В3хD7 
-1+1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1+1+1 +1-1+1+1-1-1-1 

New 

4 

В3хC7 

А3хD7 
+1-1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 33а 

New 

1. 

С11хА3 

D11хВ3 
-1-1+1 +1+1-1 -1-1+1 -1-1+1 +1+1-1 -1-1+1 -1-1+1 -1-1+1 +1+1-1 +1+1-1 +1+1-1 

New 

2. 

D11хА3 

С11хВ3 
+1+1-1 -1-1+1 +1+1-1 +1+1-1 -1-1+1 +1+1-1 +1+1-1 +1+1-1 -1-1+1 -1-1+1 -1-1+1 

New 

3. 

А11хС3 

В11хD3 
-1+1+1 -1+1+1 -1+1+1 +1-1-1 +1-1-1 +1-1-1 -1+1+1 +1-1-1 +1-1-1 -1+1+1 +1-1-1 

New 

4 

В11хС3 

А11хD3 
+1-1-1 +1-1-1 +1-1-1 -1+1+1 -1+1+1 -1+1+1 +1-1-1 -1+1+1 -1+1+1 +1-1-1 -1+1+1 
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№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 33б 

New 

1. 

С3хA11 

D3хB11 
-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1 

New 

2. 

D3хА11 

С3хB11 
+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 -1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 

New 

3. 

А3хC11 

В3хD11 
-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1 -1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1 +1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1 

New 

4 

В3хC11 

А3хD11 
+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 49 

New 

1. 

С7 х А7  

D7 х В7 

-1-1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1+1-

1+1+1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1+1-1 

New 

2. 

D7 х А7  

С7 х В7 

+1+1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1-1+1-1-

1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1-1+1 

New 

3. 

А7 х С7  

В7 х D7 

-1+1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1-1-1-

1+1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1 

New 

4 

В7 х С7  

А7 х D7 

+1-1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1+1+1+1-

1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 77а 

New 

1. 

C11 x A7 

D11 x B7 

-1-1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1-1+1 -1-1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1+1-1 -

1-1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1-1+1 -1-1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1+1-1 

+1+1+1-1-1+1-1 

New 

2. 

C11 x B7 

D11 x A7 

+1+1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1-1+1 

+1+1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1+1-1 +1+1+1-1-1+1-1 -1-1-1+1+1-1+1 -1-1-1+1+1-1+1 -

1-1-1+1+1-1+1 

New 

3. 

A11 x C7 

B11 x D7 

-1+1-1-1+1+1+1 -1+1-1-1+1+1+1 -1+1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1-1-1 

+1-1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1-1-1 -1+1-1-

1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1 

New 

4 

A11 x D7 

B11 x C7 

+1-1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1-1-1 +1-1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1+1+1 -1+1-1-1+1+1+1 -

1+1-1-1+1+1+1 +1-1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1+1+1 -1+1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1-1-1 -

1+1-1-1+1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 77б 

New 

1. 

C7 x A11 

D7 x B11 

-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-

1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1-

1+1-1-1+1-1 

New 

2. 

C7 x B11 

D7 x A11 

+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-

1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1+1-

1+1+1-1+1 

New 

3. 

A7 x C11 

B7 x D11 

-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1+1-

1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1 +1-1+1+1-

1+1+1+1-1-1-1 

New 

4 

A7 x D11 

B7 x C11 

+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-

1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1 -1+1-1-1+1-1-1-

1+1+1+1 

№  Варіант Нові композитні послідовності Баркера 121 

New 

1. 

C11 x A11 

D11 x B11 

-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-

1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-

1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 +1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1-

1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1  

New 

2. 

C11 x B11 

D11 x A11 

+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-

1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-

1-1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 

-1-1-1+1+1+1-1+1+1-1+1 

New 

3. 

A11 x C11 

B11 x D11 

-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1+1-

1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-

1+1-1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-

1+1+1+1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1 

New 

4 

A11 x D11 

B11 x C11 

+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1+1-1+1+1-1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-

1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-

1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1+1-1+1+1-

1+1+1+1-1-1-1-1+1-1-1+1-1-1-1+1+1+1 

 



The scientific heritage No 94 (2022) 113 



114 The scientific heritage No 94 (2022) 

 



The scientific heritage No 94 (2022) 115 

Метою даної роботи є порівняння ефективно-

сті використання нових композитних послідовнос-

тей Баркера і кодів Голда в якості імпульсів синх-

ронізації ШПС.  

Моделювання режиму прийому ШПС 

Для моделювання використано програму 

MATLAB R2015B. Схема моделі (рис. 4) склада-

ється з таких основних функціональних вузлів: фо-

рмувача пакетів ШПС, генератора "білого" гаусов-

ського шуму (AWGN), узгодженого цифрового фі-

льтра та схеми управління рівнем порогу 

обмеження та детектора помилок. Формувач вклю-

чає генератор ШПС, який можна переналаштову-

вати на різні композитні коди Баркера (табл. 1) і по-

слідовності Голда (рис. 1-3). Сформовані ШПС пе-

редаються пакетами на узгоджений фільтр, який 

переналаштовується та виділяє АКФ ШПС. Схема 

управління рівнем порогу обмеження дозволяє ав-

томатично визначати величину рівня позитивних 

бічних викидів АКФ разом з рівнем завад при їх 

включенні до тракту передачі. 

Тестування проводилося для кожного з чоти-

рьох нових (New 1 ÷ New 4) композитних кодів Бар-

кера 21а (7х3), 21б (3х7), 33а (11х3), 33б (3х11), 49 

(7x7), 77а (11х7), 77 б (7х11) і 121 (11х11), кожного 

з чотирьох (Gold 31-1 ÷ Gold 31-4) кодів Голда 31, 

(Gold 63-1 ÷ Gold 63-4) кодів Голда 63 і (Gold 127-1 

÷ Gold 127-4) кодів Голда 127. 

Сформовані послідовності надходили на узго-

джений приймальний фільтр з інтервалом в 1 такт, 

час оцінювання 300 тактів.  

Порівняння проводилося за критерієм відсотка 

втрат пікового значення АКФ при компенсації рі-

вня шумів різних значень SNR (dB) (Signal-to-Noise 

Ratio). Ефективність різних видів ШПС оцінюва-

лася за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу 

 Р(%) = L0/A,  (1) 

де L0 - рівень порогу при безпомилковому при-

йомі, А – амплітуда імпульсу синхронізації, що до-

рівнює довжині коду. 

Ефективність використання нових композит-

них кодів Баркера по відношенню до кодів Голда 

оцінювалась параметром  

 ΔP (%) = РBar (%) – РGold (%),  (2) 

де РBar/Gold (%) – втрати виділення піку синхро-

імпульсів під час використання композитних кодів 

Баркера/або кодів Голда. 

 

 
Рис. 4. Схема моделі режиму прийому ШПС 

 

Результати моделювання  

Результати оцінювання ефективності за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу наведені 

відповідно в табл. 2 ÷ 12.  
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Таблиця 2. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 21а за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

 Таблиця 3. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 21б за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

SNR 

dB 

Bark21а

- New1 

Bark21а 

- New2 

Bark21а 

- New3 

Bark21а 

- New4 
 

SNR 

dB 

Bark21б 

- New1 

Bark21б 

-- New2 

Bark21б 

-- New3 

Bark21б 

-- New4 

30 92,9% 92,9% 92,9% 92,9%  30 92,9% 92,9% 90,5% 90,5% 

20 88,1% 88,1% 88,1% 88,1%  20 85,7% 85,7% 85,7% 85,7% 

10 73,8% 73,8% 73,8% 73,8%  10 71,4% 71,4% 69,0% 71,4% 

5 57,1% 57,1% 57,1% 57,1%  5 57,1% 57,1% 57,1% 57,1% 

4 52,4% 52,4% 52,4% 52,4%  4 52,4% 54,8% 52,4% 54,8% 

 

Таблиця 4. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 33а за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

 Таблиця 5. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 33б за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

SNR 

dB 

Bark33а

- New1 

Bark33а 

- New2 

Bark33а 

- New3 

Bark33а 

- New4 
 

SNR 

dB 

Bark33б 

- New1 

Bark33б 

-- New2 

Bark33б 

-- New3 

Bark33б 

-- New4 

30 93,9% 93,9% 93,9% 93,9%  30 93,9% 93,9% 93,9% 93,9% 

20 89,4% 90,9% 89,4% 90,9%  20 89,4% 89,4% 89,4% 90,9% 

10 75,8% 77,3% 77,3% 78,8%  10 75,8% 77,3% 77,3% 78,8% 

5 60,6% 63,6% 63,6% 65,2%  5 63,6% 63,6% 63,6% 66,7% 

4 56,1% 59,1% 59,1% 60,6%  4 59,1% 60,6% 60,6% 62,1% 

 

Таблиця 6. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 49 за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

 Таблиця 7. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 77а за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

SNR 

dB 

Bark49- 

New1 

Bark49- 

New2 

Bark49- 

New3 

Bark49- 

New4 
 

SNR 

dB 

Bark77a

- New1 

Bark77a

-- New2 

Bark77a

-- New3 

Bark77a

-- New4 

30 95,90% 95,90% 95,90% 95,90%  30 97,40% 97,40% 96,80% 97,40% 

20 91,80% 92,90% 91,80% 91,80%  20 94,20% 94,80% 94,20% 94,20% 

10 80,60% 82,70% 81,60% 80,60%  10 85,70% 86,40% 85,10% 85,70% 

5 68,40% 69,40% 69,40% 69,40%  5 76,00% 77,30% 75,30% 76,00% 

4 65,30% 66,30% 66,30% 66,30%  4 73,40% 74,70% 72,70% 73,40% 

3 62,20% 63,30% 63,30% 63,30%  3 70,10% 71,40% 70,10% 70,10% 

2 57,10% 59,20% 58,20% 59,20%  2 66,90% 68,20% 66,90% 66,90% 

1 53,10% 54,10% 55,10% 55,10%  1 63,60% 64,30% 63,00% 63,60% 

0 51,00% 52,00% 50,00% 51,00%  0 59,10% 61,00% 59,10% 59,10% 
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Таблиця 8. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 77б за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

 Таблиця 9. 

Ефективність нових композитних кодів Бар-

кера 121 за критерієм втрати піку АКФ синх-

роімпульсу 

SNR 

dB 

Bark77б 

– New1 

Bark77б 

– New2 

Bark77б 

– New3 

Bark77б 

– New4 
 

SNR 

dB 

Bark121 

– New1 

Bark121 

– New2 

Bark121 

– New3 

Bark121 

– New4 

30 96,80% 96,80% 97,40% 96,80%  30 98,0% 98,0% 98,0% 98,0% 

20 93,50% 94,20% 93,50% 93,50%  20 95,7% 96,1% 95,7% 96,1% 

10 84,40% 86,40% 85,10% 84,40%  10 88,6% 89,4% 89,4% 89,0% 

5 74,70% 76,60% 76,00% 75,30%  5 80,7% 81,9% 81,9% 81,5% 

4 72,10% 74,00% 73,40% 72,70%  4 78,7% 79,9% 79,5% 79,1% 

3 68,80% 70,80% 70,10% 70,10%  3 76,4% 77,6% 77,2% 77,2% 

2 65,60% 68,20% 67,50% 66,90%  2 74,0% 75,2% 75,2% 74,8% 

1 62,30% 64,30% 64,30% 63,60%  1 71,7% 72,4% 72,4% 71,7% 

0 59,10% 60,40% 61,00% 59,70%  0 68,5% 69,3% 69,7% 68,5% 

      -1 65,0% 66,1% 66,1% 65,4% 

      -2 61,4% 62,2% 62,2% 61,4% 

      -3 57,9% 57,9% 58,3% 57,5% 

      -4 53,9% 54,3% 55,5% 54,3% 

 

Таблиця 10. 

Ефективність кодів Голда 31 за критерієм 

втрати піку АКФ синхроімпульсу 

 Таблиця 11. 

Ефективність кодів Голда 63 за критерієм 

втрати піку АКФ синхроімпульсу 

SNR 

dB 

Gold 31-

1 

Gold 

31-2 

Gold 

31-3 

Gold 

31-4 
 

SNR 

dB 

Gold 

63-1 

Gold 

63-2 

Gold 

63-3 

Gold 

63-4 

30 77,4% 69,4% 66,1% 67,7%  30 71,40% 74,60% 76,20% 73,00% 

20 74,2% 64,5% 62,9% 64,5%  20 69,80% 72,20% 73,80% 70,60% 

10 62,9% 54,8% 51,6% 51,6%  10 63,50% 65,90% 67,50% 64,30% 

5 53,2% 48,4% 48,4% 48,4%  5 55,60% 58,70% 60,30% 57,90% 

4 48,4%     4 54,00% 56,30% 58,70% 56,30% 

      3 52,40% 54,00% 56,30% 54,80% 

      2 51,60% 52,40% 54,00% 54,00% 

      1 49,20% 50,00% 50,80% 51,60% 

      0 49,20% 49,20% 49,20% 50,00% 

 
Таблиця 12. 

Ефективність кодів Голда 127 за критерієм 
втрати піку АКФ синхроімпульсу 

 
 

 
Рис. 4. Ефективність нових композитних кодів Баркера 

49 за критерієм втрати піку АКФ синхроімпульсу 

SNR 
dB 

Gold127
- 1 

Gold127
-2 

Gold127
- 3 

Gold127
-4 

30 86,6% 84,3% 84,6% 83,9% 

20 85,0% 82,7% 82,7% 82,3% 

10 79,9% 78,0% 78,0% 78,0% 

5 73,6% 73,6% 72,4% 72,0% 

4 72,4% 72,0% 70,9% 70,5% 

3 70,1% 70,5% 69,3% 68,5% 

2 68,1% 68,5% 67,3% 66,5% 

1 65,7% 66,1% 65,4% 63,8% 

0 63,0% 63,4% 63,0% 61,0% 

-1 59,8% 60,6% 60,6% 57,9% 

-2 56,3% 57,5% 57,5% 54,7% 

-3 52,8% 54,3% 53,5% 52,4% 

-4 51,2% 50,8% 51,6% 50,4% 
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Аналіз результатів моделювання  

Не важко побачити, що в кожній з таблиць 2 ÷ 

12 дані для одного і того ж значення SNR дуже бли-

зькі. На рис. 4, в якості прикладу, наведені графіки 

ефективності чотирьох нових композитних кодів 

Баркера 49 за критерієм втрати піку АКФ синхроі-

мпульсу, з яких видно, що вони практично злива-

ються в одну лінію. Також слід зазначити, що най-

більші значення в таблиці 3 приймають нові компо-

зитні коди Баркера 21б - New 2, в таблиці 4 - нові 

композитні коди Баркера 33а - New 4, в таблиці 5 - 

нові композитні коди Баркера 33б - New 4, в таблиці 

6 нові композитні коди Баркера 49 - New 2, в таб-

лиці 7 композитні коди Баркера 77а - New 2, в таб-

лиці 8 композитні коди Баркера 77б - New 2, в таб-

лиці 9 композитні коди Баркера 121 - New 2, в таб-

лиці 10 коди Голда 31 - 1, в таблиці 11 коди Голда 

63 - 3, в таблиці 12 коди Голда 127 - 1. Враховуючи 

вище сказане, значення ефективності за критерієм 

втрати піку АКФ синхроімпульсу в таблицях 2 ÷ 12 

замінимо на вибіркове середнє значення Рсер(%), об-

рахуємо абсолютне відхилення Δ і вибіркове серед-

ньоквадратичне відхилення результатів моделю-

вання від середнього Sx , за формулами: 

 Δ = Р(%) – Рсер(%), (3) 

 S𝑥 = √∑ (Р(%)– Рсер(%))
2

/(𝑁 − 1)𝑁
𝑖=1 ,  (4) 

а формула (2) прийме вигляд 

 ΔP (%) = РBar сер (%) – РGold сер(%).  (5) 

У табл. 13 зведено розрахунки Рсер(%) і Sx (%) 

для всіх чотирьох нових композитних кодів Бар-

кера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 і чотирьох 

кодів Голда 31, 63 і 127.  

Таблиця 13. 

Результати розрахунків Рсер(%) і Sx (%) 

SNR 

dB 

Bark21а Bark21б Bark33а Bark33б Bark49 

Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Рсер (%) Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) 

30 92,9% 0,0% 91,7% 1,4% 93,9% 0,0% 93,9% 0,0% 95,90% 0,00% 

20 88,1% 0,0% 85,7% 0,0% 90,2% 0,9% 89,8% 0,8% 92,08% 0,55% 

10 73,8% 0,0% 70,8% 1,2% 77,3% 1,2% 77,3% 1,2% 81,38% 1,00% 

5 57,1% 0,0% 57,1% 0,0% 63,3% 1,9% 64,4% 1,5% 69,15% 0,50% 

4 52,4% 0,0% 53,6% 1,4% 58,7% 1,9% 60,6% 1,2% 66,05% 0,50% 

3         63,03% 0,55% 

2         58,43% 1,00% 

1         54,35% 0,96% 

0         51,00% 0,82% 

 

Таблиця 13 (продовження). 

Результати розрахунків Рсер(%) і Sx (%) 

SNR 

dB 

Bark77а Bark77б Bark121 Gold31 Gold63 Gold127 

Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) Рсер (%) Sх (%) 
Рсер 

(%) 
Sх (%) 

30 97,25% 0,30% 96,95% 0,30% 98,00% 0,0% 70,15% 5,02% 73,80% 2,07% 84,8% 1,2% 

20 94,35% 0,30% 93,68% 0,35% 95,90% 0,2% 66,53% 5,17% 71,60% 1,77% 83,2% 1,3% 

10 85,73% 0,53% 85,08% 0,94% 89,10% 0,4% 55,23% 5,33% 65,30% 1,77% 78,4% 1,0% 

5 76,15% 0,83% 75,65% 0,83% 81,50% 0,6% 49,60% 2,40% 58,13% 1,96% 72,9% 0,8% 

4 73,55% 0,83% 73,05% 0,83% 79,30% 0,5%   56,33% 1,92% 71,5% 0,9% 

3 70,43% 0,65% 69,95% 0,83% 77,10% 0,5%   54,38% 1,63% 69,6% 0,9% 

2 67,23% 0,65% 67,05% 1,10% 74,80% 0,6%   53,00% 1,20% 67,6% 0,9% 

1 63,63% 0,53% 63,63% 0,94% 72,05% 0,4%   50,40% 1,03% 65,3% 1,0% 

0 59,58% 0,95% 60,05% 0,83% 69,00% 0,6%   49,40% 0,40% 62,6% 1,1% 

-1     65,65% 0,5%     59,7% 1,3% 

-2     61,80% 0,5%     56,5% 1,3% 

-3     57,90% 0,3%     53,2% 0,9% 

-4     54,50% 0,7%     51,0% 0,5% 

 

Видно, що вибіркове середньоквадратичне відхилення результатів від середнього Sx для всіх кодів 

лежить в діапазоні (0 ÷ 5,33)%, що дозволяє замінити графіки ефективності чотирьох нових композитних 

кодів Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 і чотирьох кодів Голда 31, 63, 127 за критерієм втрати 

піку АКФ синхроімпульсу відповідно їх вибірковими середніми значеннями Рсер Bar21а (%), Рсер Bar21б (%), 

Рсер Bar33а (%), Рсер Bar33б (%), Рсер Bar49 (%), Рсер Bar77а (%), Рсер Bar77б (%), Рсер Bar121 (%), Рсер Gold31 (%), Рсер Gold63 (%), 

Рсер Gold127 (%). 

В табл. 14 зведено результати розрахунків за формулою (5) ефективності використання нових компо-

зитних кодів Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 77а, 77б, 121 по відношенню до кодів Голда 31, 63, 127, а на 

рис. 5, 6, 7 і 8 наведено відповідні графіки. 
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Таблица 14. 

Результати розрахунків ефективності нових композитних кодів Баркера 

SNR 

dB 

Bark21а Bark21б Bark33а Bark33б Bark49 Bark77а Bark77б Bark121 

ΔPBar21а-

Gold31 

ΔPBar21б-

Gold31 

ΔPBar33а-

Gold31 

ΔPBar33б-

Gold31 

ΔPBar49-

Gold63 

ΔPBar77а-

Gold63 

ΔPBar77б-

Gold63 

ΔPBar121-

Gold127 

30 22,75% 21,55% 23,75% 23,75% 22,10% 23,45% 23,15% 13,20% 

20 21,57% 19,17% 23,67% 23,27% 20,48% 22,75% 22,08% 12,70% 

10 18,57% 15,57% 22,07% 22,07% 16,08% 20,43% 19,78% 10,70% 

5 7,50% 7,50% 13,70% 14,80% 11,03% 18,03% 17,53% 8,60% 

4     9,73% 17,23% 16,73% 7,80% 

3     8,65% 16,05% 15,58% 7,50% 

2     5,42% 14,23% 14,05% 7,20% 

1     3,95% 13,23% 13,23% 6,75% 

0     1,60% 10,18% 10,65% 6,40% 

-1        5,95% 

-2        5,30% 

-3        4,70% 

-4        3,50% 

 

  
Рис. 5. Ефективність нових композитних кодів 

Баркера 21а і 21б по відношенню к Gold 31 

Рис. 6. Ефективність нових композитних кодів 

Баркера 33а і 33б по відношенню к Gold 31 

  
Рис. 7. Ефективність нових композитних кодів 

Баркера 49, 77а і 77б по відношенню к Gold 63 

Рис. 8. Ефективність нового композитного коду 

Баркера 121 по відношенню к Gold 127 

 

Висновки 

Аналіз результатів моделювання показує, що 

нові композитні коди Баркера 21а, 21б, 33а, 33б, 49, 

77а, 77б, 121 при використанні їх в якості синхро-

сигналів більш ефективні ніж коди Голда 31, 63, 

127, а саме: 

- коди Баркера 21а по відношенню до кодів 

Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (7,50 ÷ 22,75)%;  

- коди Баркера 21б по відношенню до кодів 

Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (7,50 ÷ 21,55)%;  

- коди Баркера 33а по відношенню до кодів 

Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (13,70 ÷ 23,75)%;  

- коди Баркера 33б по відношенню до кодів 

Голда 31 в діапазоні зміни SNR (5 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (14,80 ÷ 23,75)%;  
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- коди Баркера 49 по відношенню до кодів 

Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (1,60 ÷ 22,10)%; 

- коди Баркера 77а по відношенню до кодів 

Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (10,18 ÷ 23,45)%;  

- коди Баркера 77б по відношенню до кодів 

Голда 63 в діапазоні зміни SNR (0 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (10,65 ÷ 23,15)%; 

- коди Баркера 121 по відношенню до кодів 

Голда 127 в діапазоні зміни SNR (-4 ÷ 30) dB більш 

ефективні на (3,50 ÷ 13,20)%. 
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