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ГЛАВА 1. ЦЕНОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Введение 
Ценовая динамика сельскохозяйственной продукции становится всё более 

волатильной и определяется множеством факторов. Кроме социально-
экономических и геополитических факторы, в значительной мере цены 
формируются под влиянием природно-климатических условий производства 
сельскохозяйственной продукции. Дестабилизация и высокая волатильность 
цен на сельскохозяйственное сырье и продукцию беспокоит учёных, и 
побуждает к детальному исследованию конъюнктуры рынка, к моделированию. 
В рамках комплексного анализа сельскохозяйственного рынка нами 
запланированы фундаментальные и прикладные исследования. В анализ цен 
включён период с 1961 г. по 2015 г. Для детального исследования ценовой 
динамики выделен последний период с 1985 г. по 2016 г. и проведён 
экономико-математический анализ временных рядов мировых цен на 
следующие виды сельскохозяйственной  продукции: рис, пшеницу, рожь, овёс, 
соя, оливковое масло, чай, кофе, яблоки, бананы, апельсины и некоторые 
овощи. Исследование базируется на дисперсионном, корреляционном, 
регрессионном анализах и другие виды экономико-математического анализа. 
Полученные результаты позволили определить общие закономерности ценовой 
динамики, выделить структуру и характер трендов, рассчитать амплитуды 
сезонных и циклических процессов. Тренды цен на сельскохозяйственную 
продукцию отражают общеэкономическую динамику. Корреляционный анализ 
временных рядов цен на сельскохозяйственную продукцию показал связь 
высокой силы, что указывает на присутствие совпадающих трендов и 
периодических компонент временных рядов цен. Сезонность в динамике цен на 
продукцию растениеводства имеет выраженный характер. Циклические 
процессы длительное время имели неустойчивый характер. Краткосрочные 
четырёхфазные циклические процессы имеют продолжительность от 2-5 лет. 
Учитывая нарастание кризисных явлений в экономике, глобализации рынков, 
возрастании конкуренции между поставщиками сельскохозяйственного 
продукции можно предположить значительное колебание цен, определяющего 
изменение циклических процессов и нарастание случайных изменений. 

 
1.1. Постановка проблемы исследования  
Значимость тенденций и процессов, происходящих в сельском хозяйстве 

не вызывает сомнения, поскольку от результатов и эффективности развития 
этой отрасли зависит обеспечение населения продовольствием, а перераба-
тывающей промышленности сельскохозяйственным сырьем, и что 
немаловажно продовольственная безопасность той или иной страны. От 
развития сельскохозяйственного сектора страны зависит благосостояние его 
населения и жизненный уровень: среднедушевой доход, потребление товаров и 
услуг, размер и структура питания, социальные условия жизни. Особенно остро 
данные вопросы ставятся для стран с быстрорастущим приростом населения, 
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т.е. для развивающихся стран. По данным аналитиков ООН, население планеты 
к 2050 году увеличится на 34% (до 9,1 млрд человек) и весь прирост населения 
придется в основном на долю развивающихся стран. Другим напряжённым 
явлением для сельского хозяйства является урбанизация, которая растёт 
ускоренными темпами, поэтому чтобы обеспечить растущее население 
продовольствием потребуется увеличить объемы производства продуктов 
питания с  сегодняшнего уровня более чем на 50% (к 2050 году). 

Для России состояние сельского хозяйства, ситуация на аграрном рынке, а 
следовательно и продовольственная безопасность нашей страны, по мнению 
многих экспертов и учёных и которое мы разделяем, находятся в критическом 
состоянии [1]. Так, ежегодно Россия завозит продовольствие на 35–40 млрд 
долл. США, при том что для производства сельскохозяйственной продукции 
используется 40% всех земель страны [2, 3]. Несмотря на то, что принят 
стратегия импортозамещения и развития аграрного сектора, пока 
сельскохозяйственное производство России сильно отстает от развитых стран 
мира. Так, современные уровни надоев молока в среднем на одну корову в 
сельскохозяйственных организациях (4521 кг в 2012 г.) соответствуют 
показателям конца 1960-х годов для США (в 2010 г. – 9,6 тыс. кг.), середины 
1970-х годов для Финляндии (в 2010 г. – 8,1 тыс.) и Великобритании (в 2010 г. –  
7,6 тыс. кг), начала 1980-х годов для Канады (в 2010 г. – 8,2 тыс. кг), начала 
1990-х годов для Испании (в 2010 – 7,5 тыс. кг), середины 1990-х годов для 
Чехии (в 2010 г. – 7,1 тыс. кг) и Португалии (в 2010 г. – 7,7 тыс. кг)1. 
Аналогичная ситуация складывается и в растениеводстве. Средняя урожайность 
зерновых культур в России ниже даже по сравнению с северными странами в 3-
4 раза (Швецией, Финляндией, Норвегией, Канадой, Данией)2. По данным 
ФАО, Россия находится на 91 месте по урожайности зерновых культур. Данная 
статистика показывает, что наша страна лишилась продовольственной 
независимости. Но есть и позитивные данные Россия входит в лидеры по 
экспорту пшеницы с урожайностью 25 центнеров с гектара.  В 2014 г. в России 
выращено – 59,7 млн. т и экспорт пшеницы остаётся на высоком уровне (в 2014 
г. – 22 млн. т). Несмотря на некоторые положительные результаты 
сельскохозяйственной деятельности, негативные оценки о состоянии сельского 
хозяйства преобладают, и они нарастают с момента начала «аграрной 
реформы», которая на протяжении последних двух десятилетий приводит к 
стагнации в сельском хозяйстве России, к деградации агропромышленной 
инфраструктуры. Так, общая посевная площадь полей в России сегодня 78,5 
млн. гектаров, что меньше чем в 1992 г. на 32% [2, 4]. И даже при таком 
сокращении площадей в России находится около 10% всех пахотных земель 
мира. При таком богатстве ресурсов Россия имеет низкий вклад сельского 
хозяйства в валовый продукт страны: около 4%. При этом, данная цифра для 
России очень оптимистична, так как в 2013 г. доля сельского хозяйства 
составляла 3,4%. По итогам 2014 г. объем производства сельскохозяйственной 
1 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01 2016). 
2 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01 2016). 
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продукции составил 4 225,6 млрд. руб.  За 2015 г. сельское хозяйство выросло 
на 3,1% по сравнению с предыдущим периодом, что вселяет надежды на 
активное развитие отрасли.  

С одной стороны, невысокая доля сельскохозяйственного сектора 
характерна для большинства развитых индустриальных стран, в которых этот 
показатель составляет 1% – 3% (Германия, Великобритания, Япония, Италия – 
по 1%, США - по 2%, Франция, Нидерланды – по 3%) [3, 4]. Невысокая доля 
сельского хозяйства легко объясняется тем, что по сравнению с другими 
сферами хозяйственной деятельности для неё характерен длительный 
воспроизводственный процесс, большая трудоёмкость, низкие цены для 
большинства видов сельскохозяйственной продукции. Тогда можно было бы 
оптимистично отметить, что российский показатель близок к мировым, и мы 
являемся индустриальной державой «с хорошим добывающим сектором и 
сектором услуг» [5, 6]. Но с другой стороны, нужно отметить, что данный 
мировой показатель экономически развитых стран достигается в первую 
очередь в результате применения современных технологий в сельском 
хозяйстве, что позволяет устранить продовольственные проблемы и обеспечить 
продовольственную безопасность. Несмотря на это, многие развитые страны 
принимают значительные меры для поддержания сельскохозяйственных 
производителей и развития агропромышленного сектора, что в условиях 
пессимистичной ситуации в промышленном производстве многих стран может 
стать опорой экономики и важным источником бюджета и получения прибыли. 
События последних лет года, когда США и ряд западных стран в ответ на 
присоединение Крыма к России ввели антироссийские санкции, наше ответное 
продовольственное эмбарго, продолжающийся украинский конфликт и падение 
цен на нефть, обнажили негативное состояние отечественного сельского 
хозяйства и подтвердили опасения учёных-аграрников относительно 
продовольственной безопасности. Принятый курс на быстрое 
импортозамещение, предполагающий, согласно Доктрине продовольственной 
безопасности России3, снижение импортных поставок: по молоку – с 23,6% до 
16,6%, мясу с 21,6% до 7,7%, овощам – на 4,5 процентных пунктов до 10,1% 
уже к 2020 году, вызвал дискуссии среди практиков и экономистов. По мнению 
профессора Академии продовольственной безопасности В. Сергеева4, принятые 
обязательства на пятилетний срок завышены. Тем более, что 
западноевропейские и американские ограничения коснулись самых 
проблемных направлений развития российского сельского хозяйства. Это,  
прежде всего, прекращение агропромышленных инвестиций, закрытие 
инфраструктурных совместных проектов. Рассчитывая на замещение ввоза 
продовольствия, Россия ввела эмбарго на поставки из США, Норвегии, Канады, 
Австралии и стран ЕС. Данные действия проявились в первую очередь в 
ценовом напряжении на российском сельскохозяйственном рынке, поскольку 
цены являются регулятором хозяйственных отношений, и определяют 
3 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm  (дата обращения: 21.06.2016). 
4 Сергеев В.Н. Россия на весах прожовльственной безопасности [Электронный ресурс]. URL: http://апродбез.рф/publikacii/knigi/rossiya-na-
vesakh-prodovolstvennoy-bezopasnosti/ (дата обращения: 21.06.2016). 
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пропорции общественного воспроизводства. Результатом политических 
детерминант (ограничений и эмбарго) в условиях диспропорций и стагнации 
сельскохозяйственного сектора России явилось резкое повышение цен 
продуктов питания в конце прошлого и в начале текущего года. Но цены рынка 
на продукцию сельского хозяйства формируются под влиянием действия и 
других внешних и внутренних факторов (природных, технологических, 
демографических [5] и т.д.). В первую очередь специфика ценообразования в 
сельском хозяйстве определяется влиянием отраслевых факторов (сезонные 
колебания, региональная дифференциация затрат на производство 
сельскохозяйственной продукции, динамика паритета цен на 
сельскохозяйственную продукцию, и пр.).  Также на уровень цен 
сельскохозяйственной продукции всё большое влияние оказывает фактор 
потребительских ожиданий. Так, неурожай и ожидание сокращения 
производства в отдельных регионах может стимулировать повышение цен как в 
данном регионе, так на других территориях.  

По мнению экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной ООН и 
Организации экономического сотрудничества и развития5, с которыми мы 
полностью согласны, в период до 2025 г. на мировом рынке 
сельскохозяйственной продукции продолжится дестабилизация. Часть 
аналитиков прогнозирует значительное повышение цен на 
сельскохозяйственную продукцию. Прогнозный прирост цен на мировом 
сельскохозяйственном рынке к уровню цен 2016 г. составит не менее 15- 40%, 
что является самым оптимистичным трендом аналитиков [2, 7]. По данным 
всемирного банка цены на ряд продуктовых позиций увеличатся вдвое. Данные 
прогнозы подтверждаются сегодняшней ситуацией в некоторых сегментах 
сельскохозяйственного рынка. Так, на ноябрьских торгах 2016 г. на 
специализированной торговой площадке GlobalDairyTrade средний индекс 
мировых цен на молочные продукты достиг максимума с июля 2014 г., составив 
1046 пунктов. Более того, на аукционе фиксируется сокращение объемов 
торгов: было продано 23,9 тыс. т молочной продукции, что на 20,4% меньше 
объемов прошлого года. Рост цен сельскохозяйственного сырья в первую 
очередь связан с повышением спроса на продукты питания в развивающихся 
странах. Динамика цен на сельскохозяйственную продукцию также 
корректируется под влиянием снижения объёмов торговли в мировом экспорте, 
и уменьшения доли аграрной отрасли в мировом продукте. Так, по данным 
ООН, доля сельскохозяйственной продукции в мировом экспорте с 2005 г. к 
уровню 2015 г. снизилась на 5%6. Снижение мирового экспорта продовольствия 
на фоне повышения спроса на него является негативной тенденцией. В то же 
время это можно расценивать как стимул для повышения производства 
сельскохозяйственной продукции и самообеспеченности продовольствием 
Китая, Индии, Центральной и Западной Европы7. Самое опасное в трендовом 

5 Положение дел в области продовольствия и сельского хозяйства -2013 [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-
i4910r/index.html (дата обращения: 21.01.2016). 
6 Там же 
7 Эта и сельское хозяйство: разорвать порочный круг нищеты в сельских районах  [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-
i4910r/index.html (дата обращения: 21.01.2016). 
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снижении мировой торговли сельскохозяйственной продукции с 
одновременным повышением цен видится в увеличении рисков мировой 
продовольственной безопасности, повышение социально-экономической 
напряжённости слаборазвитых и продовольственно зависимых стран, от 
развитых стран, доля которых в мировом экспорте продовольственных товаров 
составляет на сегодня более 65%. Вектор изменения мировых цен на 
сельскохозяйственную продукцию определяется также таким сложным и 
разнородным экономическим явлением, как глобализация, которая проектирует 
неодинаковые последствия для различных стран. Российские 
сельскохозяйственные производители в условиях расширения мировой 
торговли могут испытывать трудности, связанные со снижением импортных 
пошлин на сельхозпродукцию с 13,2 до 10,8%8. Так, ставки на молочные 
продукты снизятся с 19,8% до 14,9%, на зерно с 15,1% до 10%, на масла и жиры 
до 7,1% (ранее – 9,0%). В условиях невысокой производительности 
российского сельскохозяйственного производства снижение ставок ввозных 
пошлин вызовет дополнительные трудности в функционировании аграрного 
сектора и обеспечении продовольственной безопасности нашей страны. 
Повышение мировых цен на сельскохозяйственном рынке может 
способствовать росту на внутреннем рынке России, а это на фоне падения 
покупательной способности доходов россиян ведет к снижению потребления 
продукции населением, заменой качественной на более дешевую продукцию. 

Но всё чаще в прогнозных оценках стали появляться противоположные 
мнения, показывающие снижение цен [8]. Чтобы понять какие изменения цен 
на сельскохозяйственную продукцию нас ожидают, и, обобщая проведённые 
исследования, ценовую динамику сельскохозяйственной продукции с 1965 г. 
можно условно разбить на несколько периодов. Относительно спокойное 
движение цен наблюдалось до 1985-1986 гг., которое сменилось колебанием. 
Следующий период с 1999 по 2006 гг. характеризовался низкими ценами. 
Высокие цены и постоянные колебания наблюдались с 2007 по 2013 гг. После 
этого началась стабилизация и многие аналитики прогнозировали снижение 
цен, связывая это с общим экономическим ростом, периодом снижения 
стоимости факторов производства, повышением производительности сельского 
хозяйства, что увеличит предложение продукции на рынке. Возможно, данная 
тенденция сохранилась бы, если не резкий спад цен на углеводороды с 2014 г., 
определивший экономический спад и снижение роста валового продукта во 
многих странах. 

Следовательно, проблема ценовых колебаний актуальна и побуждает 
исследователей отслеживать происходящие изменения, анализировать и 
прогнозировать тенденции рынка сельскохозяйственной продукции в целом и 
его отдельных сегментов. Такие авторитетные научные учреждения, как 
Организация экономического сотрудничества и развития9 и ООН, 
разрабатывают прогнозы производства и торгового баланса основных 
8 Министерство сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/160.htm (дата обращения: 
11.06.2016). 

9 OECD-Prüfbericht zur Politic für ländliche Räume. Deutschland / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 2007. - 280 
p. (дата обращения: 21.01.2016). 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                                            ISBN 978-617-7414-14-7 12 

                                                 



 Перспективные достижения современных ученых                                                                                                       

сельскохозяйственных продуктов в объёмных единицах. Российские научно-
исследовательские учреждения также разрабатывают вариативные прогнозы 
развития сельскохозяйственного рынка. Так, Всероссийским институтом 
аграрных проблем и информатики им. А.А. Никонова10 были разработаны 
разные варианты развития мирового и российского сельского хозяйства на 
период до 2050 г. на базе нескольких гипотез: 

− сохранение тенденции использования сельскохозяйственных ресурсов 
для продовольственных целей; 

− расширение посевных площадей под главными сельскохозяйственными 
культурами (пшеница, кукуруза, рис); 

− внедрение достижений научно-технического прогресса в сельское 
хозяйство, с целью увеличения эффективности использования ресурсов; 

− увеличение потребления белков за счет мясной и молочной продукции.  
Но необходимо заметить, что в современней ситуации волатильности цен 

сельскохозяйственной продукции большинство научных учреждений делают 
осторожные предположения ценовой ситуации на краткосрочную перспективу. 
Учитывая это, мы пытаемся определить закономерности развития ценовой 
динамики сельскохозяйственной продукции, исследуя изменения за 
длительный период времени с целью разработки пролонгированных ценовых 
тенденций сельскохозяйственного рынка. Полученные результаты 
исследования далее будут уточняться в результате анализа ценовой динамики 
продукции животноводства, анализа региональных сегментов 
сельскохозяйственного рынка, корреляции с динамикой потребления и 
доходами населения, корреляции с динамикой развития рынка углеводородов. 

   
1.2. Методы исследования, источники информации   
Информационно-эмпирическую базу исследования составили 

многочисленные данные: официальные источники российской службы 
статистики  и международных статистических организаций (ФАОСТАТ11, Index 
Mundi12), таможенного ведомства Российской Федерации, научные 
публикации13, информационные ресурсы научно-исследовательских 
организаций14. В качестве объектов исследования рассматривалась продукция 
сельскохозяйственного рынка. Для анализа сформирована база данных 
объёмных и стоимостных показателей на сельскохозяйственную продукцию с 
1961 г. по 2015 г. База данных содержит совокупные показатели по мировому 
производству и торговому балансу основных видов сельскохозяйственной 
продукции (рис. 1), а также данные в региональном разрезе.  

Более детальный анализ ценовой динамики сельскохозяйственной 
продукции по причинам указанным ниже проводился за период с 1985 г. по 

10 Научно-технологическое развитие АПК: проблемы и перспективы [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.viapi.ru/download/2016/20161024-Niko2016-all.pdf. (дата обращения: 21.01.2016). 
11 FAOstat [Электронный ресурс]. URL: http://faostat.fao.org/. (дата обращения: 21.01.2016). 
12 Index Mundi [Электронный ресурс]. URL: http://www.indexmundi.com (дата обращения 20.02.2016).  
13 The Wye Group Handbook. Rural Households’ Livelihood and Well-being. Statistics on rural Development and Agricultural Household Income. 
New York and Geneva, United Nations, 2007. - 533 p. 
14 Rural development in the European Union. Statistical and economic information. Report 2009// Directorate-General for Agriculture and Rural 
Development, EU, 2009. 411 p. 
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настоящее время (рис. 2), что более показательно для целей прогнозирования в 
ситуации изменения внешних условий. 

 

 
Рис.1. Совокупные мировые показатели некоторых видов 

сельскохозяйственной продукции 
 

 
Рис.2. Исходные временные ряды мировых цен 

 
Исследовательская база данных по российским зерновым сформирована 

также за период с 1985 г. по 2016 г. с  месячным и квартальным лагом, но более 
детально изучен последний период с 1999 г. по настоящее время (рис. 3). На 
сегодняшний момент мы провели экономико-математический анализ 
временных рядов мировых цен на следующие виды сельскохозяйственной  
продукции: рис, пшеницу, рожь, овёс, соя, оливковое масло, чай, кофе, яблоки, 
бананы, апельсины и некоторые овощи.  

Выборки цен на исследуемые объекты составлялись в таком объёме, чтобы 
быть статистически представительными и достоверно отображать исследуемую 
совокупность цен сельскохозяйственной продукции [9, 10]. В соответствие с 
этим строго выдержаны следующие условия: полнота данных, сопоставимость 
уровней ряда, однородность, устойчивость тенденции [11, 12]. Выборки можно 
считать репрезентативными по моменту регистрации, территории, единицам 
измерения, а выводы, сделанные на основании результатов исследования, 
достоверными. 
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Рис.3. Исходные временные ряды мировых цен сельскохозяйственной 

продукции  
 
Следует заметить, что на торговлю сельскохозяйственной продукцией 

значительное влияние оказывает зерновой рынок, так как зерновые (пшеница, 
овёс, рис, кукуруза и др.) являются самым массовым продовольственным 
товаром на мировом рынке, а также используются в качестве кормов для скота 
и сырья для промышленной переработки [13]. По данным аналитиков [3], 
ежегодные ресурсы зерна в мировой торговле составляют 10-12% от валового 
сбора (более 200 млн. т). Из них на пшеницу и рис приходится около 100 млн.  
и 15-20 млн. т соответственно. Пшеница поступает на мировой рынок из стран 
Евросоюза (Франция, Великобритания, Германия), США (50% мирового 
экспорта), Канады, Аргентины, Австралии. Ведущие продуценты экспортёры 
риса являются азиатские страны: Индия, Таиланд, Вьетнам. Импортные 
поставки пшеницы осуществляются в Китай, Японию, Бразилию, а рис в 
Индонезию, Корею, Бангладеш, Саудовскую Аравию, Бразилию. На 
современном этапе развития мирового рынка зерновых наблюдается 
дальнейшая концентрация излишков зерна в развитых странах с ростом 
дефицита зерна в развивающихся странах, что по прогнозам ООН, в будущем 
будет только усиливаться. Примечательно и то, что именно зерновой рынок 
является «зеркалом» общих тенденций сельскохозяйственного рынка. На 
мировом рынке отражаются сдвиги в использовании продовольствия, 
связанных с ростом использования сельскохозяйственной продукции в 
промышленном производстве. Так, помимо основного назначения зерновых 
быстрыми темпами растёт применение зерна в химической промышленности. 
Другой важной тенденцией является изменение спроса и культуры потребления 
сельскохозяйственной продукции, что связано с миграцией населения в города, 
ростом доходов. Быстрыми темпами растёт спрос на растительные масла, 
сахара, мясную продукцию.  

Для определения структуры временных рядов цен сельскохозяйственного 
сырья проводилась автокорреляция с расчётом значимости и интервальной 
оценкой коэффициентов автокорреляции для всех ценовых рядов [10]. Выбор 
вида функции тренда осуществлялся методом конечных разностей [9]. 
Рассчитанные уравнения тренда временных рядов цен на 
сельскохозяйственную продукцию оценивались с помощью коэффициента 
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детерминации, а коэффициенты уравнения тренда проверялись на 
статистическую значимость гипотезами: F-статистика (критерий Фишера) и t-
статистика (критерий Стьюдента) [11]. С помощью дисперсионного анализа 
определены: средние значения, дисперсия, среднеквадратическое отклонение. 
По рассчитанным коэффициентам эластичности определены теснота связи 
фактора с результирующим показателем по всем временным рядам цен. 
Измерение тесноты нелинейной зависимости для всех форм связи определялось 
с помощью эмпирического корреляционного отношения [12]. Анализ динамики 
и сравнения цен сельскохозяйственной продукции включал разработку 
аддитивных и мультипликативных моделей временных рядов исследуемых 
объектов [11]. В результате построения моделей определены циклические и 
сезонные процессы в динамике цен на продукцию сельскохозяйственного 
рынка. Далее проведён корреляционный анализ временных рядов цен 
сельскохозяйственной продукции с построение корреляционной матрицы, и 
проверкой статической значимости коэффициентов корреляции [10].  

 
1.3. Результаты исследования и их интерпретация 
Исследования закономерностей ценовой динамики разных видов 

сельскохозяйственной продукции показали, что временные ряды имеют 
сложную структуру и содержат тренды, периодические компоненты и 
случайные изменения. В первую очередь была выделена и исследована 
трендовая компонента временных рядов цен. Для определения линейных 
коэффициентов автокорреляции использовались полученные в расчётах 
параметры уравнения регрессии (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры уравнения авторегрессии 

Показатели Временной ряд цен на рис Временной ряд цен на бананы 
Выборочные средние 
значения 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Выборочная дисперсия 

 

 

 
 

 

 
 

 
Среднеквадратическое 
отклонение 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Аналогичные расчёты проведены на остальные виды 

сельскохозяйственной продукции с целью определения  различий и совпадений 
в динамике цен. Рассчитанная автокорреляционная функция показала, что в 
динамике цен на исследуемые объекты присутствует устойчивая тенденция 
близкая к линейной аппроксимации. Рассчитанные коэффициенты корреляции 
имеют положительные и отрицательные значения, что показывает на 
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присутствие возрастающих и убывающих тенденций в уровнях ряда, поэтому 
нельзя делать однозначный вывод о характере трендов, и необходимы 
дополнительные расчеты. Для этого определялись сначала тренды в исходных 
рядах цен с 1965 г. по 2015 г методом конечных разностей. Проверяя качество 
полученных уравнений тренда динамики цен по квартальным данным с 1961 по 
2015 гг., получили значения ошибок аппроксимации выше нормативного 
предела (5% - 7%) и низкие коэффициенты детерминации, что указывает на 
плохой подбор уравнений к исходным данным цен. Недостачное качество 
полученных уравнений тренда может также свидетельствовать на наличие в 
исходных рядах тенденций с разным темпом прироста, и, следовательно, 
следует разбить временные ряды на несколько участков с близкими 
показателями прироста с последующим подбором уравнений тренда. Так, около 
двадцати лет с 1961 года наблюдалась стабильность тенденций во многих 
сегментах сельскохозяйственного рынка. В период с 1985 по 2007 гг. были 
выявлены разнонаправленные тренды. Более однородный участок и близкий к 
современному периоду выбран в отдельную выборку, по которому и 
рассчитывали уравнения тренда. Следует отметить, что тренды динамики цен 
близки для следующих видов сельскохозяйственной продукции: рис, пшеница, 
чай.  Динамика цен на бананы и кофе имеет более высокий темп роста на 
участке с 2007 г. по 2015 г. На этом же участке для временных рядов цен на 
масло оливковое и апельсины рассчитан убывающий тренд. Все линейные 
уравнения также подвергались стандартной оценке качества [10]. Также 
определялись нелинейные уравнения аппроксимации временных рядов, 
которые показали более высокую точность и достоверность анализируемых 
временных рядов цен. Из всех полученных нелинейных функций тренда 
наиболее достоверной стала полиноминальная аппроксимация с достаточно 
высокими коэффициентами детерминации (от 0,74 до 0,97). Трендовые 
изменения цен сельскохозяйственной продукции определяются долгосрочными 
факторами. Демографические и социальные изменения в жизни мирового 
сообщества постепенно меняют объём и структуру потребления продуктов. С 
повышением количества населения потребление и спрос на продукты питания 
растёт, что вызывает положительные ценовые тенденции. Долгосрочное 
повышение цен связано и с ростом уровня жизни во многих странах. Поскольку 
по закону Энгеля, рост благосостояния населения ведёт потребление более 
качественных продуктов питания, которые стоят дороже. Другими 
долгосрочными факторами трендовых изменений цен сельскохозяйственной 
продукции являются новые технологии в сельскохозяйственном производстве, 
конкуренция и мировая конъюнктура, логистические расходы, курсы 
различных валют, процентные ставки, и др. Важной детерминантной тренда 
является политика отдельных стран или групп стран, регулирующих торговлю 
сельскохозяйственной продукции. Экономически развитые страны для защиты 
собственных производителей сельскохозяйственной продукции проводят 
политику протекционистских мер. Развивающиеся страны напротив проводят 
политику сдерживания внешней торговли через дополнительное 
налогообложение экспортёров. В обоих случаях государственное 
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вмешательство в область свободной торговли создает напряжение и 
дополнительные проблемы, в том числе непрогнозируемые ценовые колебания. 
К примеру, реализация государственных резервов сельскохозяйственной 
продукции на внешнем рынке приводит к снижению цен [15, 16]. Также на 
мировом уровне приняты определённые соглашения с целью поддержания 
производства и международной торговли определённой сельскохозяйственной 
продукции (кофе, какао, каучук), что соответственно меняет цены. 

Таким образом, изучена трендовая систематическая компонента 
временных рядов цен сельскохозяйственную продукцию, качественно 
охарактеризована её сила и длительность. Временные ряды цен на исследуемые 
объекты содержат тренды, которые для некоторых видов продукции достаточно 
близки, и при сохранении неизменным воздействие основных факторов 
среднесрочная проекция ценового тренда останется в тех же пределах.  

Расчёт корреляции динамик цен пшеницы внутреннего рынка России и 
мирового рынка за период с 1999 г. по 2016 г. имеет тесную корреляцию 
(коэффициент 0,81), что подтверждает близкое развитие сельскохозяйственных 
рынков в результате глобализационных процессов (рис. 4). Объединение 
мировых производителей и расширение мировой торговли определяет 
сложные, разнородные, противоречивые явления на различных рынках, 
насыщенное противоположными процессами и неодинаковыми последствиями 
для разных стран. 

 

 
Рис.4. Тренд аддитивных моделей цен на пшеницу мирового рынка и 

пшеницу российских производителей 
 
Кроме трендовых изменений в динамике экономических показателей 

любой отрасли выделяют периодические колебания, которые необходимо 
учитывать при прогнозировании цен на продукцию. В первую очередь в 
ценовой динамике временных рядов сельскохозяйственной продукции 
необходимо выделить сезонные колебания, т.е. краткосрочные периодические 
колебания уровней временного ряда, которые происходят внутри года. Среди 
основных факторов сезонных изменений цен сельскохозяйственной продукции 
выделяют природно-климатические условия, которые вызывают 
кратковременное изменение уровня спроса и предложения на рынке. По 
некоторым видам сельскохозяйственной продукции сезонные колебания цен 
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имеют значительную амплитуду, по другим же сезонность имеет небольшой 
размах. Также можно отметить различие сезонных колебаний цен 
сельскохозяйственной продукции разных регионов и стран. Сезонную 
компоненту можно выделить в результате декомпозиции временного ряда. 
Средние показатели сезонной компоненты временных рядов цен некоторых 
видов сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 3. Наибольшая 
величина сезонной компоненты выявлена в динамике цен на масло оливковое. 
Наименьшие сезонные отклонения проявляются в динамике цен на кофе и 
пшеницу (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение сезонной компоненты временных рядов цен 

 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
Рис -8,6 30,2 44,4 -47,8 -57,2 35,7 17,7 -4,08 6,5 -5,9 -4,9 -6,0 
Пшеница 3,3 11,4 13,3 -1,2 -7,9 -6,8 -14,5 -5,1 04 0,9 1,4 4,8 
Кофе -1,6 5,6 1,7 -1,1 -0,3 -0,8 0,7 0,3 -0,2 -1,1 -1,6 -1,6 
Чай 4,3 5,8 -6,8 -12,8 -14,4 -2,7 -4,0 6,0 16,3 7,3 1,2 -0,4 
Бананы  78,8 -50,9 -27,5 -64,8 -11,1 68,6 8,1 -3,6 -10,7 -5,2 3,2 15,2 
Апельсины -18,9 40,1 -1,8 0,4 -26,3 17,6 30,9 -4,4 14,2 34,9 -36,3 -50,5 
Масло 
оливковое  10,4 271,1 -14,1 12,5 -37,1 -56,2 -49,4 28,6 164,9 -420,5 108,2 -18,4 

 
Кратковременные ценовые колебания связаны с сезонностью 

производства, и предопределяют цены наличного рынка. Так, сбор урожая 
обусловливает понижение цен в конце текущего и начале будущего года. 
Следует отметить, что в последующем можно ожидать снижение сезонных 
колебаний цен, что определяется инновационными технологиями переработки 
и хранении продукции, позволяющие значительно увеличить сроки хранения, и 
соответственно нивелируют сезонность в динамике цен. К примеру, широкое 
использование теплиц для выращивания овощей позволяет осуществлять 
поставку продукции круглый год. Тем не менее, пока климатические и 
погодные условия остаются важным фактором, определяющим предложение 
продукции на рынке, и значительные их отклонения от средних показателей 
могут послужить причиной дестабилизации рынка. Благоприятные погодные 
условия или аномальные отклонения определяют объем производства, а, 
следовательно, предложение и цену продукции. Следовательно, по таким 
параметрам как условия произрастания определенных культур, процент 
влажности, сроки наступления заморозков можно прогнозировать изменение 
предложения продукции, а соответственно и цен на мировом рынке.  

После элиминации временных рядов от трендовой и сезонной компоненты 
проведена проверка на наличие автокорреляции остатков, которая показала 
наличие автокорреляционной функции, что свидетельствует о присутствии 
другой периодической составляющей, представленная циклическими 
колебаниями. Для моделирования циклической компоненты использовались 
разные способы регрессионного и тригонометрического анализа15. Что 
примечательно, что циклические колебания с 1985 г. по 2007 г. неустойчивы, а 
период циклов варьируется от 3 до 7 лет. Некоторая циклическая устойчивость 

15 Современные технологии анализа данных [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.ru/products/overview/ (дата обращения: 
13.05.2015). 
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определяется после 2007 г. Так, в динамике цен пшеницы и рис с 2007 г. по 
2015 г. удалось выделить три четырёхфазных цикла с разной 
продолжительностью (рис. 3). Цикличность динамики цен на 
сельскохозяйственную продукцию вызвана разными факторами. Наиболее 
сильное влияние оказывает состояние запасов сельскохозяйственной продукции 
в мире. После завершения сезона продажи, остающиеся объемы злаковых, 
зерновых, масличных культур и других сырьевых товаров влияют на 
стабильность или неустойчивость цен в ближайшем или отдаленном периоде. 
Так, большие запасы потенциально увеличивают будущее предложение с 
проектированием низких цен, а меньшие запасы сужают будущее предложение 
и вызывают повышение цен [14]. Периодическое колебание цен связано с 
усилением или ослаблением конкуренции с другими сельскохозяйственными 
товарами, так как в этом секторе мирового хозяйства высока 
взаимозаменяемость и взаимосвязь сельскохозяйственных ресурсов. Так, если 
цена зерновой сои возрастает, скотоводы могут заменить ее мукой из семян 
хлопка. Также высока связь между отдельными отраслями сельского хозяйства. 
Например, уменьшение цен на зерно может привести к снижению цен на корма, 
что в свою очередь ведет к удешевлению продуктов животноводства и 
птицеводства. К краткосрочным факторам изменения цен 
сельскохозяйственной продукции можно отнести, прежде всего, 
сбалансированность объёма и структуры спроса и предложения. Конъюнктура 
рынка также оказывает смещение равновесных положений на рынке, но в 
отличие от других сфер производства сельскохозяйственное воспроизводство 
меньше подвержено конъюнктурным воздействиям рынка [15, 16]. Такие 
факторы, как аномальные климатические изменения (наводнения, засухи, 
заморозки) могут вызвать краткосрочные изменения, отличные от циклических 
и сезонных. Как правило, стихийные бедствия вызывают появление случайной 
компоненты или более сильное отклонение сезонной или периодической 
компонент.  

Для всех временных рядов цен сельскохозяйственной продукции были 
построены аддитивные и мультипликативные модели. Для целей планирования 
и прогнозирования эффективны также адаптивные методы, учитывающие 
неравноценность уровней временного ряда, и способные приспосабливать 
структуру к изменению условий16. Адаптивные модели основаны на расчётах 
скользящего среднего и авторегрессии17. Нами построены базовые модели 
скользящего среднего (Брауна и Хольта), которые представляют процесс 
развития как линейную тенденцию с постоянно изменяющимися параметрами 
(рис.5). 

В модели Брауна большинства ценовых рядов сельскохозяйственной 
продукции прогнозируемые значения совпадают с фактическими при 
допустимом отклонении. Остатки случайных отклонений адекватных моделей 
представляют независимые нормально распределенные случайные величины с 

16 Современные технологии анализа данных [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsoft.ru/products/overview/ (дата обращения: 
13.05.2015). 
17 Методы прогнозирования в условиях рынка [Электронный ресурс]. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/tiho.pdf (дата обращения: 22.05.2015). 
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нулевым математическим ожиданием. Случайность остатков полученных 
моделей проверяли по критерию поворотных точек, а независимость остатков 
проводилась с помощью теста Дарбина–Уотсона.  

 

 
Рис. 5. Модель Брауна динамики цен на рис 

 
Таким образом, временные ряды цен на исследуемые виды 

сельскохозяйственной продукции содержат одновременно три регулярных 
составляющих и случайную компоненту, и в самом общем виде уравнение цены 
можно выразить следующим образом: 

, 
где Pt - уровень временного ряда, T – это трендовая компонента, C – это 
циклическая компонента, S – это сезонная компонента, E – случайная 
компонента.  

Учитывая резкое снижение цен на нефть современного периода и 
нарастание кризисных явлений во многих отраслях экономики, мы провели 
корреляционный анализ временных рядов цен исследуемых видов продукции с 
ценами на нефть (рис. 6), который показал корреляцию высокой силы 
временных рядов большинства видов сельскохозяйственной продукции 
(коэффициент находится в диапазоне от 0,72 до 0,84), за исключением двух 
видов продукции (масло оливковое и кофе). Необходимо дальнейшее 
исследование, но уже сейчас можно сделать предположение о ценовой 
динамики нефти в качестве косвенного индикатора развития 
сельскохозяйственного рынка. 

 

 
Рис. 6.  Совмещённая динамика мировых цен на нефть и зерновые 

культуры 
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Учитывая трёхкратное падение цен на нефть с июля 2014 г. к концу 2015 
г., а также низкую эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию и 
высокую стоимость дифференцированного производства, можно предположить 
значительное изменение цен в основных сегментах мирового 
сельскохозяйственного рынка. Трендовые, циклические и стохастические 
компоненты динамики цен претерпят существенные изменения в ценовой 
динамике сельскохозяйственной продукции изменятся трендовая и циклическая 
составляющие. Данная гипотеза требует дальнейших исследований. 

 
Выводы 
Постоянные изменения цен на продовольствие негативно воздействуют на 

продовольственную безопасность. Неопределённость развития ценовой 
динамики сельскохозяйственного рынка и резкие сдвиги равновесной цены 
вызывают повышение издержек и снижение доходности товаропроизводителей 
[16]. Как подчёркивается в докладе ООН «Состояние рынков 
сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы»: «геополитические и 
метеорологические факторы неопределенности и меры, принимаемые 
правительствами в связи с ними, могут привести к усугублению этой проблемы 
в будущем, что повысит вероятность перебоев в торговых потоках»18. Россию с 
невысокой интенсификацией аграрной отрасли высокая волатильность и 
неопределённость сельскохозяйственного рынка также ожидает обострение 
проблем и нерешённых задач. Позитивное разрешение проблем в сельском 
хозяйстве предполагает решение многих задач19, и в первую очередь, зависит от 
дальнейшей интенсификации сельского хозяйства, совершенствования 
экономических отношений, оптимизации ценовых и финансово-кредитных 
отношений, развития и сочетания свободного ценообразования с 
государственным регулированием цен, активная государственная поддержка  
(субсидирование, льготные кредиты, программы лизинга).  

Наши результаты исследования цен на сельскохозяйственную продукцию 
также показывают, что динамика имеет сложную структуру, а 
детерминированные составляющие представлены трендом и периодическими 
составляющими. За более чем пятидесятилетний период в динамике развития 
сельскохозяйственного рынка наблюдались разные тенденции: cстабильность 
до 1985 г. сменилась разнонаправленными ценовыми трендами; c 2007 г. по 
2013 г. для многих видов продукции определены возрастающие ценовые 
тренды. Все ряды цен исследуемых объектов содержат сезонные и циклические 
компоненты, которые определяют закономерную динамику развития. Сезонные 
колебания исследуемого периода цен имеют устойчивое проявление с 
наибольшей амплитудой в динамике цен на масло оливковое, и с 
минимальными сезонными отклонениями в динамике цен кофе и пшеницы.  

 

18 Состояние рынков сельскохозяйственной продукции: 2015–2016 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.fao.org/3/a-i5090r.pdf (дата 
обращения: 21.01 2016). 
19 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 – 2020 годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcx.ru/documents/document/v7 show/36971..htm (дата 
обращения: 21.01 2016). 
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Циклические колебания имеют разную продолжительность. С 1961 года 
длительное время наблюдалось неустойчивость циклических процессов, но в 
период с 2007 по 2015 годы в динамике цен на исследуемые объекты (за 
исключением мало оливкового) определены три устойчивых четырёхфазных 
цикла. Данная стабильность циклических процессов, возможно, связана с 
устоявшимися детерминантами, определяющих развитие 
сельскохозяйственного рынка. Стохастическая составляющая (остаточная 
компонента) в динамике цен проявляется в результате влияний случайных 
факторов. Модели, разработанные для временных рядов цен 
сельскохозяйственной продукции адекватны, и могут использоваться в 
оперативной работе планирования на краткосрочный период времени. 
Полученные модели ценовой динамики учитывают всё многообразие условий 
существования зависимой переменной (цен продукции), так как исследуемый 
временной ряд цен формировался под действием многих факторов, и отражает 
реальную закономерность процесса. Но важно учитывать появление новых 
факторов развития рынка, на основании которых корректировать прогнозные 
оценки, позволяющие снизить степень неопределенности в в среднесрочном и 
долгосрочных периодах.  

В дальнейших планах запланирован анализ продукции мясомолочной и 
рыбной отраслей, то есть исследование проводится по всем основным позициям 
продовольствия и сельскохозяйственного сырья мирового и российского 
рынков. 
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ГЛАВА 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
 

Введение.  
Реализация государственной политики и государственных функций 

программно-целевыми методами является одним из механизмов повышения 
эффективности бюджетных расходов, одной из актуальных задач бюджетной и 
административной реформ в Российской Федерации. Реализация бюджетной 
реформы, развитие программно-целевого подхода в планировании бюджета и 
оценки регулирующего воздействия ставят новые задачи перед государственным 
финансовым контролем, важнейшее значение среди которых приобретает его 
превентивная функция – недопущение избыточных и неэффективных расходов, 
необходимость принятия решений на основании экономически обоснованных 
показателей.   

 
2.1. Государственная программа: содержание и источники 

финансирования 
Государственная программа – это документ, содержащий комплекс мер по 

разработке и реализации мероприятий в рамках целей государственной 
политики в сфере социально – экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации. Государственные 
программы разрабатываются федеральными органами исполнительной власти 
по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально – экономического 
развития России на основе Концепции долгосрочного социально – 
экономического развития РФ до 2020 года и Основных направлениях 
деятельности Правительства. В свою очередь программы включают в себя 
подпрограммы, которые имеют ведомственные целевые программы и 
отдельные мероприятия органов государственной власти РФ. Так, например, 
основные социальные государственные программы, содержащие в себе 
мероприятия по социальной защите материнства и детства, объединяются в 
рамках направления «Новое качество жизни». Основным источником их 
финансирования являются средства федерального бюджета (рис.1). Общая 
сумма расходов федерального бюджета на реализацию государственных 
программ на 2017 год запланирована в сумме 13333,8 млрд. рублей, из них в 
рамках направления  «Новое качество жизни» -  8953,8 млрд. рублей (рис.1). 

К системе социальной защиты материнства и детства, на наш взгляд,  
можно отнести следующие государственные программы, включенные в 
направление «Новое качество жизни»: «Социальная поддержка граждан»; 
«Доступная среда» на 2011- 2020 годы; «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». 

Основной программой в  рамках защиты материнства и детства является 
программа «Социальная поддержка граждан». Сроки ее реализации 
установлены с 2013 года по 2020 год. В рамках данной программы 
планируются мероприятия по развитию системы социальной поддержки 
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отдельных категорий граждан, а именно детей – инвалидов и семей с детьми. 
Также предусматривается совершенствование форм социальной поддержки 
семьи и детства, что включает в себя создание достойных условий 
жизнедеятельности семьи и рождения детей. Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию данной программы до 2020 года предусмотрен в 
размере 9411,3 млрд. рублей, в том числе на совершенствование системы 
социальной защиты материнства и детства в размере 4074,7 млрд. рублей. В 
2017 году, на реализацию программы направлены ассигнования в размере 
1257,1 млрд. рублей. 

 
Рис.1. Расходы федерального бюджета на реализацию государственных 
программ в 2017 году  по основным направлениям, млрд. руб.[10] 

 

 
 

Рис.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
«Социальная поддержка граждан» в 2015 – 2020гг., млрд. руб.[10] 

 
По итогам реализации госпрограммы, планируется достижение следующих 

результатов: сокращение бедности среди получателей социальной помощи; 
удовлетворение потребностей граждан, включая детей – инвалидов в системе 
социального обслуживания; рост рождаемости; решение вопросов 
беспризорности; преобладание к 2020 году семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
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Основной целью государственной программы «Доступная среда» является 
разработка и реализация мер по обеспечению достойного уровня и качества 
жизни инвалидов. В том числе доступность к различным объектам 
инфраструктуры, совершенствование системы получения профессионального 
образования и занятости, а также системы здравоохранения. Согласно 
утвержденным показателям, к 2019 году 68,3% детей-инвалидов должно быть 
охвачено мероприятиями данной государственной программы (Рис.3) 

 
Рис.3. Доля детей-инвалидов, охваченных мероприятиями 

государственной программы «Доступная среда» в 2016 – 2019гг.,%[10] 
 
Финансовое обеспечение данной программы осуществляется 

преимущественно за счет средств федерального бюджета. Так в 2017 году 
размер ассигнований на ее финансирование запланирован в сумме 47,4 млрд. 
рублей, что на 10,4 млрд.руб. больше расходов 2016 года. К 2018 году 
планируется увеличение расходов по данной программе на 8,8 млрд. рублей, а к 
2019 году на 8,6 млрд. рублей. Первоочередными расходами в предстоящих 
периодах являются расходы на обеспечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации. К концу реализации данной программы планируется 
достижение следующих результатов: увеличение доли доступности детям – 
инвалидам различных инфраструктурных объектов (к 2020 году на 53,8% с 
2011 года); увеличение доли субъектов Российской Федерации, реализовавших 
систему комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей – инвалидов 
(на 32,7% к 2020 году); увеличение числа квалифицированных специалистов, 
обеспечивающих реабилитацию детям – инвалидам (на 76,6% к 2020 году). 

Неотъемлемой частью достойного существования семьи является 
качественное и доступное жилье. В этой связи в Российской Федерации 
реализуется государственная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации». В рамках данной программы реализуются мероприятия по 
созданию упрощенной системы предоставления ипотечных жилищных 
кредитов, выполнение государством своих обязательств по предоставлению 
жилья, нуждающимся категориям граждан, установленным законодательно, в 
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том числе детям – инвалидам, а также помощь молодым семья при 
приобретении жилья. На эти цели из средств федерального бюджета в 2017 
году выделено 573,6 млрд. рублей. 

Основными результатами реализации программы должны стать: снижение 
средней стоимости 1 кв. метра жилья; увеличение доли граждан, способных 
приобрести за счет собственных средств жилье, либо начать строительство 
собственного дома; достижение соответствующего уровня жилищного фонда, 
необходимого отдельным группа населения, в том числе многодетным семьям, 
детям – инвалидам и другим. 

Исследование совокупности источников финансирования государственных 
программ акцентирует внимание на совершенствовании финансового 
обеспечения финансируемой отрасли, ориентированной на всестороннее 
развитие и укрепление самостоятельности организаций в условиях 
реструктуризации бюджетного сектора, повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, развитие принципов программного 
бюджетирования и повышение эффективности бюджетных расходов.  

 
2.2. Анализ проблем организации государственного финансового 

контроля государственных программ и пути их решения 
Важная роль в повышении эффективности бюджетных расходов, по нашему 

мнению, отведена реализации мероприятий государственного финансового 
контроля.  В связи с совершенствованием бюджетного процесса, 
формированием, исполнением бюджета в программном формате, особую 
актуальность приобретают вопросы модернизации государственного 
финансового контроля как элемента программно-целевого управления 
расходами бюджета. 

Исследование теории и практики государственного финансового контроля 
за программными расходами бюджета в условиях ориентации на повышение 
эффективности управления государственными финансами показало, что есть ряд 
проблем, требующих первоочередного решения. Результаты анализа 
нормативного и методического обеспечения свидетельствуют, что множество 
изменений, коснувшихся порядка формирования и исполнения бюджета, не 
повлекли за собой трансформации финансового контроля за бюджетными 
расходами. 

В действующей нормативной правовой базе отсутствуют положения, 
регламентирующие вопросы организации и осуществления государственного 
финансового контроля за расходами программного бюджета, а также 
закрепляющие полномочия и механизм взаимодействия органов 
государственного финансового контроля в ходе контроля финансового 
обеспечения и реализации программных мероприятий. 

Проблемой методического обеспечения государственного финансового 
контроля за расходами программного бюджета является отсутствие единой 
системы специфических стандартов, методических рекомендаций, а также совре-
менного классификатора нарушений, применяемых всеми органами 
государственного финансового контроля за расходами бюджета на реализацию 
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целевых программ. 
В связи с этим, на взгляд некоторых исследователей[7], можно выделить 

несколько основных направлений модернизации государственного финансового 
контроля за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 
программ. 

Совершенствование правового обеспечения государственного финансового 
контроля за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 
программ. В первую очередь для организации эффективного государственного 
финансового контроля за расходами федерального бюджета на реализацию 
государственных программ необходимо решить проблему адекватности его 
правового обеспечения современным требованиям управления общественными 
финансами. Исследователи подчеркивают, что наличие добротной правовой 
базы, регламентирующей контрольную работу, а также знание должностными 
лицами контролирующих и подконтрольных органов правовых норм формируют 
самоконтроль и позитивно влияют на принятие законных управленческих 
решений. Правовая база должна быть: 

а) достаточной, т.е. она призвана четко регламентировать все элементы 
ГФК, процессы организации и реализации контроля за расходами 
федерального бюджета на реализацию государственных программ, а также 
результатов контрольных мероприятий; 

б) реализуемой, т.е. она обязана иметь четкие, понятные, взаимоувязанные 
положения, формулировки которых позволяют беспрепятственно им следовать; 

в) обеспечивающей реализацию принципов эффективного и 
ответственного управления государственными финансами в сфере ГФК за 
расходами бюджета на реализацию государственных программ, в том числе 
четко определяющей полномочия органов контроля, механизм взаимодействия 
между ними и правоохранительными органами, а также регламентирующей 
меры ответственности за нарушение бюджетного и административного 
законодательств Российской Федерации. 

Авторы полагают, что помимо ключевых вопросов бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в силу своего особого статуса Бюджетный кодекс РФ 
должен формировать логически организованную структуру норм и правил, 
регламентирующих основы ГФК в условиях программного бюджета. Начать 
следует с заполнения законодательных пробелов в части закрепления 
определения государственного финансового контроля, государственного 
финансового контроля за расходами бюджета на реализацию государственных 
программ в ст. 6 Бюджетного кодекса. 

В настоящее время много говорится о государственном финансовом 
контроле за расходами бюджета на реализацию государственных программ. «Но 
в основополагающих финансово-контрольных актах - Бюджетном кодексе 
Российской Федерации, Законе о Счетной палате, Законе о контрольно-счетных 
органах, Положении о требованиях к осуществлению государственного 
финансового контроля - соответствующего определения нет»[11]. Отсутствие 
правового оформления определения ГФК за расходами федерального бюджета 
на реализацию государственных программ не позволяет сформировать 
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полноценную систему программно-целевого управления расходами бюджета и 
обеспечить модернизацию технологии и порядка ГФК за программными 
расходами бюджета. 

С учетом особенностей предмета контроля предлагается определить 
государственный финансовый контроль за расходами бюджета на реализацию 
государственных программ в ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
как основной элемент программно-целевого управления расходами бюджета, 
находящийся во взаимодействии с другими элементами и обеспечивающий 
эффективное использование бюджетных средств, направляемых на реализацию 
мероприятий целевых программ, а также своевременность достижения 
стратегических целей и задач социально-экономического развития публично-
правового образования.  

Для решения проблемы дублирования полномочий субъектов внешнего и 
внутреннего контроля необходимо законодательно разделить, какие полномочия в 
области ГФК за расходами программного бюджета будут закреплены за 
Счетной палатой Российской Федерации, а какие - за другими органами 
государственного финансового контроля. В начале 2000-х гг. профессор В.Г. 
Пансков указывал на то, что система ГФК «должна быть построена на единых 
принципах функционирования и решения поставленных задач, с четким 
определением органов контроля и разделением функций и полномочий каждого 
из них»[7]. В Федеральном законе от 05.04.2014 № 41-ФЗ «О Счетной палате 
Российской Федерации» для высшего органа внешнего государственного финан-
сового контроля предусмотрена возможность осуществления экспертизы 
государственных программ РФ, государственного аудита, а также Федеральных 
целевых программ. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ в полномочия органов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля входит контроль за 
полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных 
программ, являющийся частью государственного аудита этих программ, 
осуществляемого Счетной палатой Российской Федерации. 

Счетная палата РФ комплексных ревизий не проводит, а проверяет 
эффективность крупных направлений использования средств и осуществляет 
стратегический аудит, а также аудит государственных программ. В связи с тем, 
что Счетная палата РФ не имеет территориальных органов и, соответственно, 
для осуществления государственного финансового контроля за использованием 
предоставляемых регионам из федерального бюджета субсидий и субвенций на 
реализацию мероприятий целевых программ федерального уровня необходимы 
финансовые ресурсы для командирования инспекторов в субъекты Федерации. 
Результаты реализации целевых программ федерального уровня характеризуются 
показателями, значения которых зависят от проведения мероприятий, 
финансируемых за счет федерального и региональных бюджетов. Авторы 
полагают в связи с этим, что контрольно-счетные органы субъектов Федерации, 
являясь независимыми органами финансового контроля за расходами 
региональных бюджетов, должны информировать Счетную палату РФ о ре-
зультатах контрольных мероприятий, связанных с использованием средств 
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региональных бюджетов на реализацию государственных и федеральных 
целевых программ. Только в этом случае станет возможной объективная оценка 
причин не достижения запланированных результатов. 

Следует отметить положение п. 7 ст. 17 Федерального закона № 41-ФЗ «О 
Счетной палате Российской Федерации», определяющее обязанность 
правоохранительных органов предоставлять Счетной палате РФ информацию о 
ходе рассмотрения и принятых решениях по переданным ею материалам, 
указывающим на признаки состава преступления. Прежде правоохранительные 
органы не были обязаны информировать Счетную палату РФ о принятых 
решениях по итогам проверок, что препятствовало реализации принципа 
гласности государственного финансового контроля[8]. 

Предложенная схема передачи полномочий и взаимодействия между 
органами государственного финансового контроля за расходами федерального 
бюджета на реализацию целевых программ будет способствовать эффективному 
исполнению функций контроля в указанной сфере, а также сокращению 
издержек на осуществление контроля. 

Новации законодательства в области государственного финансового 
контроля не относят к нарушениям такие важные с точки зрения перехода к 
принципам ответственного и эффективного управления государственными 
финансами факты, как срыв ритмичности финансирования целевых программ в 
течение года, неэффективное использование средств федерального бюджета, а 
также недостижение запланированных результатов программных мероприятий. 
В силу этого контроль не доводится до логического завершения, т.е. применения 
мер юридического воздействия и административной ответственности. 

Учитывая выявление органами ГФК большого количества таких фактов, 
считаем необходимым разработать соразмерные санкции (в процентном 
отношении к объему бюджетных средств), применяемые к органам 
исполнительной власти, ответственным за проведение программных мероп-
риятий (за исключением случаев, когда реализовывались риски непреодолимой 
силы). Это можно сделать в гл. 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях «Административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг», а 
сами факты прописать в гл. 30 Бюджетного кодекса РФ «Виды бюджетных 
нарушений и бюджетные меры принуждения, применяемые за их совершение». 

В частности, считаем необходимым установить конкретные виды бюджетных 
нарушений и меры юридического воздействия при их совершении. 

1. Неритмичное финансирование целевых программ в течение 
финансового года. В качестве критерия, определяющего допущение главным 
распорядителем средств федерального бюджета указанного нарушения, 
предлагается использование в IV квартале финансового года 50% и более 
средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию целевой 
программы. В большинстве случаев освоение ведомствами в конце года такого 
большого объема финансов происходит с нарушением принципа эффективности 
использования бюджетных средств. Поэтому в качестве превентивной меры 
предлагается такая бюджетная мера принуждения, как сокращение на 5% 
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главному распорядителю средств федерального бюджета в очередном 
финансовом году объема финансового обеспечения на реализацию соответс-
твующей государственной программы при формировании проекта закона 
(решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Неэффективное использование имущества, приобретенного за счет 
средств федерального бюджета. В настоящее время в законодательстве 
отсутствует норма, согласно которой по факту установления данного нарушения 
средства могут быть возмещены в бюджет. Бывают случаи, когда признанные 
неэффективными расходы не могут быть возвращены (например, когда 
проведены расходы по договорам и контрактам на осуществление работ и услуг 
сторонними организациями). Но если главные распорядители (распорядители) 
средств федерального бюджета приобретают дорогостоящие товары, не 
связанные с исполнением закрепленных за ними полномочий, в том числе 
технику, которая не используется и простаивает, не обеспечивая достижения 
целей, ради которых она была приобретена, возвратить средства в бюджет можно 
путем их продажи. 

Критериями неэффективности могут стать: неиспользование имущества для 
реализации государственной (муниципальной) программы в течение трех лет и 
более; приобретение и использование имущества в личных целях; 
использование имущества без результатов реализации целевых программ. 

По данному виду нарушений предлагается бюджетная мера принуждения - 
бесспорное списание суммы дохода главного распорядителя средств 
федерального бюджета от продажи неэффективно используемого имущества. 

3. Не достижение запланированных результатов государственной 
программы. Критерием возникновения такого нарушения может быть не 
достижение значений 50% и более целевых показателей, запланированных на 
соответствующий год, а бюджетной мерой принуждения - приостановление 
предоставления средств федерального бюджета на реализацию целевой 
программы на очередной финансовый год, если запланированные результаты не 
достигаются в течение трех последовательных лет. 

Кодекс РФ об административных нарушениях (гл. 15) целесообразно допол-
нить положениями об ответственности за каждое из перечисленных нарушений: 

- нарушение ритмичности финансирования государственных программ в 
течение финансового года влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц заказчика (соисполнителя) программы в размере от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; 

- неэффективное использование имущества, приобретенного за счет средств 
федерального бюджета, влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц -от пяти до 10 процентов суммы средств, полученных из 
бюджета бюджетной системы РФ на приобретение имущества; 

- не достижение запланированных результатов государственной программы 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц заказчика 
(соисполнителя) программы в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет. 
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Указанные меры повысят эффективность государственного финансового 
контроля за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 
программ и послужат неплохим превентивным средством. 

4. Развитие методической базы ГФК за расходами федерального бюджета 
на реализацию государственных программ. Любой орган ГФК имеет свои 
стандарты и методики. Системы стандартов как таковой не существует, при 
этом в методических документах некоторых органов государственного 
финансового контроля специфика составления и исполнения бюджета в 
программном формате вообще не учитывается. Именно поэтому в ряде случаев 
результаты работы контрольных органов не позволяют дать общую 
объективную картину деятельности государства в части оценки реальной 
эффективности системы государственного финансового контроля. 

Необходимо создать единый методический документ, прописывающий 
процедуру ГФК с учетом специфики государственных программ как объекта 
контроля. Отсутствие единых методик и стандартов контрольной деятельности 
влечет за собой разобщенность, разнодействие контрольных органов на всех 
уровнях. Безусловно, органы ГФК имеют специфические цели и задачи, однако 
обеспечить сопоставимость результатов контрольных мероприятий можно, 
руководствуясь едиными методиками. Поэтому, по нашему мнению, Счетной 
палате РФ было бы целесообразно разработать и утвердить единый стандарт 
ГФК за расходами федерального бюджета на реализацию государственных 
программ, определяющий принципы, задачи контроля, элементы его системы, 
методы реализации, алгоритм и результаты, а также особенности 
государственных программ как предмета контроля. Это позволит упорядочить 
правила контроля в указанной области. Ориентируясь на особенности 
государственной программы как объекта контроля, органы ГФК за 
программными расходами федерального бюджета будут оценивать не просто 
законность и целевой характер расходования бюджетных средств, но и 
эффективность их использования, влияние на достижение приоритетных целей и 
задач государства, необходимость перераспределения бюджетных средств в 
случае выявления рисков не достижения стратегических задач. Целесообразно 
прописать в стандартах ГФК за программными расходами бюджета алгоритм 
осуществления контроля. 

Кроме того, авторы полагают необходимым разработать единый 
классификатор нарушений для всех органов государственного финансового 
контроля за расходами  бюджета на реализацию государственных программ. 
Это позволит проводить сравнение выявляемых органами ГФК нарушений, 
определять наиболее уязвимые направления расходования бюджетных средств, 
а также увязывать в единую систему меры ответственности за нарушение 
законодательства РФ в ходе реализации и финансирования государственных 
программ. Оценка на практике органами ГФК нарушений на основании единого 
классификатора является одним из факторов, обеспечивающих функциониро-
вание госконтроля как единой системы, нацеленной на реализацию общей задачи 
- обеспечение законности, эффективности и целевой направленности 
программных расходов бюджета. 
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2.3. Роль и значение портала государственных программ в 
обеспечении прозрачности расходования бюджетных средств 

Ключевые шаги в целях обеспечения прозрачности расходования 
бюджетных средств на государственные программы были предприняты при 
принятии Постановления Правительства РФ от 23 июля 2015 г. N 748,[1] 
которое определяет порядок создания, развития и эксплуатации аналитической 
информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" - Портал государственных программ 
(www.programs.gov.ru). 

 Портал государственных программ предназначен для обеспечения 
открытости информации о деятельности федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации в части исполнения ими своих полномочий и 
функций в сфере разработки и реализации государственных программ РФ (за 
исключением государственных программ РФ, сведения о которых отнесены к 
государственной тайне и сведениям конфиденциального характера), а также для 
комплексной информационно-аналитической поддержки процесса разработки и 
согласования государственных программ РФ, повышения эффективности 
мониторинга и контроля их реализации. Цели, задачи и действующая структура 
Портала государственных программ представлена авторами на рисунке 4. 

Создание, развитие и эксплуатация Портала государственных программ 
осуществляются на основе следующих принципов: 

• полнота, достоверность, своевременность предоставления информации 
для включения в Портал государственных программ и доступность такой 
информации, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
и сведений конфиденциального характера; 

• однократность ввода информации, необходимой для формирования 
проектов государственных программ с использованием Портала 
государственных программ; 

• информационное взаимодействие Портала государственных программ с 
иными информационными системами;  

• доступность и бесплатность программных средств Портала 
государственных программ, необходимых участникам указанного Портала для 
осуществления ими функций в сфере разработки и реализации государственных 
программ; 

• использование усиленной квалифицированной электронной подписи для 
обеспечения юридически значимого электронного документооборота. 

Субъектами системы являются федеральные органы исполнительной 
власти и (или) иные главные распорядители средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, использующие Портал 
государственных программ для осуществления полномочий в сфере разработки 
и реализации государственных программ, а также для комплексной 
информационно-аналитической поддержки процесса разработки и согласования 
государственных программ, повышения эффективности мониторинга и  
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 Рис.4. Цели, задачи и действующая структура Портала 

государственных программ 
 

контроля их реализации. 
Информационное взаимодействие Портала государственных программ 

обеспечивается со следующими государственными информационными 
системами: 

а) государственная интегрированная информационная система управления 
общественными финансами "Электронный бюджет" в части получения 
информации об объемах расходов федерального бюджета на реализацию  
государственных программ, а также показателей их кассового исполнения и 
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передачи информации о перечне подпрограмм государственных программ, 
текстовых частях государственных программ, основных мероприятиях и 
мероприятиях государственных программ, а также плановых и фактических 
показателях реализации государственных программ; 

б) единая информационная система в сфере закупок в части обеспечения 
обмена информацией и документами, формируемыми заказчиками в рамках 
реализации федеральных законов "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", в том числе каталогом товаров, работ и услуг, необходимых для 
формирования и мониторинга реализации государственных программ; 

в) единая межведомственная информационно-статистическая система в 
части получения официальной статистической информации, включая 
метаданные, формируемой в соответствии с федеральным планом 
статистических работ; 

г) государственная автоматизированная информационная система 
"Управление" в части обмена сведениями, предусмотренными Положением о 
государственной автоматизированной информационной системе "Управление", 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
декабря 2009 г. N 1088 "О государственной автоматизированной 
информационной системе "Управление". На Портале государственных 
программ оператором обеспечивается ведение реестров обмена информацией с 
иными информационными системами. 

 
Выводы.  
Таким образом, можно заключить, что ключевые шаги в целях 

обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств на 
государственные программы были предприняты при принятии Постановления 
Правительства РФ от 23 июля 2015 г. N 748,[1] которое определяет порядок 
создания, развития и эксплуатации аналитической информационной системы 
обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной 
власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" - Портал государственных программ (www.programs.gov.ru) и 
является эффективным инструментом рациональной организации 
информационно-аналитического обеспечения контрольной деятельности, 
накопления и автоматизации обработки данных о расходовании бюджетных 
средств на государственные программы, создает прочную основу для 
дальнейшего развития и совершенствования контрольных мероприятий 
государственного финансового контроля за государственными программами.  

Параметры контрольной деятельности во многом зависят от качества 
обмена информацией и грамотного использования единых принципов и 
подходов к ее обработке. Объединение всех источников данных, 
универсализация принципов работы с информацией, учет и накопление 
сведений позволяют алгоритмизировать процесс поиска ответов на вопросы, 
возникающие в ходе оперативного и последующего контроля за 
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государственными программами.  
Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, что выявленные 

направления модернизации в сфере организационно-правового и методического 
обеспечения ГФК за расходованием средств бюджета на реализацию 
государственных программ на практике будут способствовать повышению эф-
фективности самого государственного финансового контроля, а также 
программно-целевого управления государственными финансами за счет принятия 
при использовании и перераспределении программных расходов обоснованных 
решений, опирающихся на знания о нарушениях и недостатках, выявленных по 
результатам контрольных мероприятий. 
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ГЛАВА 3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-
ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ 

 
Вступ.  
Соціально-економічний розвиток суспільства тісно пов'язаний із 

посиленням антропогенної дії на довкілля, що спричиняє зниження її здатності 
до самовідновлення. З прискоренням темпів науково-технічного прогресу 
спостерігаються явні ознаки екологічної кризи, що проявляються у деградації 
довкілля, збідненні генетичного фонду, виснаженні природно-ресурсного 
потенціалу тощо. Кінцевим проявом негативної дії є погіршення якості життя 
населення. 

Вирішення проблемних питань екологічної політики можливе при 
застосуванні програмно-цільового методу, основним інструментом якого є 
цільові програми. Однак посилення техногенного навантаження та погіршення 
екологічного стану довкілля дає підстави стверджувати, що цей механізм в 
Україні є неефективним. Більшість прийнятих програм залишаються 
нереалізованими в повному обсязі як на державному, так і на регіональному 
рівні. Екологічні програми не враховують проблеми та специфіку певних 
галузей. Така ситуація зумовлена недосконалістю процедури розроблення 
програмних документів. Тому існує нагальна потреба у теоретичному та 
науково-методичному обґрунтуванні організаційно-економічних основ 
формування екологічних програм. 

 
3.1. Сутність та середовище застосування програмно-цільового методу 
Загальновідомо, що науково-технічний прогрес та його просторова дифузія 

спричиняє певні негативні зміни у довкіллі. Тому необхідно координувати 
зусилля щодо вирішення типових екологічних проблем. Слід погодитись із 
твердженням науковців, що питання усвідомлення екологічних проблем та 
розроблення шляхів їх вирішення розв’язуються різними способами. Отже, 
вважаємо за необхідне розглянути найпоширеніші підходи до вирішення 
екологічних проблем. 

Нині існує багато методів і способів планування. Деякі з них специфічні, 
інші ж, навпаки, − універсальні, зокрема метод програмно-цільового 
планування. Досвід розвинених країн дає підстави стверджувати, що даний 
метод є одним з найбільш точних. У 60-80 рр. ХХ ст. цільові комплексні 
програми отримали широке розповсюдження як важливі складові частини 
державних перспективних планів економічного та соціального розвитку. У їх 
складі виокремлювались науково-технічні, економічні, соціальні, регіональні, а 
також програми розвитку окремих територіально-виробничих комплексів [9, с. 
35]. Ці документи розроблялись як в цілому для держави, так і для окремих 
галузей народного господарства. У 1990-х роках з’являється нова хвиля 
використання програм. Поштовхом стає необхідність компенсувати втрату 
державного, галузевого, регіонального планування на етапі переходу до 
ринкових форм та методів господарювання. Нова сутність цільових програм 
полягає у тому, що способи залучення виконавців та розподіл ресурсів 
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засновані на принципах індивідуальної та колективної зацікавленості, 
матеріального стимулювання. 

Програмно-цільовий метод дозволяє задовольнити негайну потребу у 
здійсненні інтеграційних процесів у різних галузях господарювання. Даний 
метод надає можливість досягнення цілей, що передбачають докорінні зміни у 
соціальній, екологічній та економічній сферах. Для цього необхідним є 
забезпечення інтеграції діяльності або об’єднання матеріальних та фінансових 
ресурсів незалежних суб’єктів-учасників програм.  

Для програмно-цільового методу характерним є те, що він забезпечує 
реалізацію одночасно двох типів інтеграції соціально-екологічних та науково-
технічних процесів: просторової, що потребує об’єднання зусиль суб’єктів, які 
належать до різних галузей, регіонів або форм власності, та часової, що робить 
можливим досягнення чіткої послідовності і єдності різних етапів (стадій) 
загального процесу досягнення кінцевої цілі, що передбачена програмою. 

Системний аналіз визначення термінології програмно-цільового підходу 
потребує розкриття значення таких термінів, як: «програма», «цільова 
програма» та «екологічна програма». Програма у перекладі з грецької мови – це 
публічна об'ява, розпорядження, указ. Також програму визначають, як: 1) 
сукупність взаємопов’язаних заходів, план дій, спрямованих на досягнення 
єдиної цілі, вирішення єдиної проблеми [14]; 2) систематизований перелік 
заходів, спрямований на досягнення єдиної мети і завдань; 3) комплекс 
взаємопов’язаних господарських та інших заходів; 4) основний інструмент 
програмно-цільових методів планування та управління [8]. Деякі визначення 
містять суспільно-політичні терміни та поняття. Наприклад, програмою 
вважають: 1) наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи тощо; 2) 
ідейний напрям, політична платформа, якою керується яка-небудь організація, 
партія, товариство, друкований орган або окремий політичний, державний, 
суспільний діяч; 3) документ, в якому викладено основні положення діяльності 
політичної партії, організації або окремого політичного, державного, 
суспільного діяча [16]. З наведених визначень є очевидним, що термін 
«програма» може бути вживаним у різному сенсі.  

У науковій літературі також можна зустріти визначення терміну 
«програмування», яке використовується як синонім словосполучення 
«запровадження програм». Окремі науковці визначають його як процес 
орієнтації економіки з боку органів державного управління шляхом 
регулярного і комплексного впливу на її структуру відповідно до поставленої 
мети соціально-економічного розвитку на певний період [15, с. 94]. Основу 
програмування становить структурне регулювання з точки зору об’єкта 
програмування [15, с. 94].  

Що ж стосується терміну «цільова програма», то він визначається як 
сукупність заходів (дій) виробничо-технологічного, науково-технічного, 
соціального, організаційного характеру, взаємопов’язаних за термінами, 
виконавцями, ресурсами спрямованих на досягнення єдиної цілі, вирішення 
спільної проблеми [14]. У Законі України «Про державні цільові програми» 
наводиться таке тлумачення: цільова програма є комплексом взаємопов'язаних 
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завдань і заходів, які спрямовані на розв'язання найважливіших проблем 
розвитку держави, окремих галузей економіки або адміністративно-
територіальних одиниць, здійснюються з використанням коштів державного 
бюджету та узгоджені за строками виконання, складом виконавців, ресурсним 
забезпеченням. 

М. Лемешев трактує термін «цільова програма», як взаємопов’язані за 
ресурсами, часом та простором комплекс економічних, соціальних, виробничо-
технічних, організаційних та науково-дослідних заходів, спрямованих на 
досягнення однієї, чітко визначеної мети суспільного розвитку [6, с. 7]. 
І. Петренко звужує значення цільової програми до законодавчо закріпленого 
плану дій органів державної влади, який передбачає здійснення управлінської 
діяльності, спрямованої на досягнення поставлених цілей державної політики в 
тій чи іншій сфері суспільного життя [13]. Слід зазначити, що наведене 
визначення не суперечить попереднім, однак уточнює перелік суб’єктів та 
об’єктів, що задіяні у програмі.  

Більш системно до тлумачення терміну підходить В. Лобанов, який 
зазначає, що цільові програми – це пов’язаний ресурсами, виконавцями і 
строками здійснення комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських, 
виробничих, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших 
заходів, які забезпечують ефективне вирішення завдань у сфері державного, 
економічного, екологічного, соціального й культурного розвитку держави [7, с. 
73]. Відтак, визначення, наведене В. Лобановим, дає підстави стверджувати, що 
вирішення екологічних проблем може бути здійснено в рамках цільових 
програм. 

Розробка державних цільових програм визначається як систематичний 
поступовий процес, який складається з таких основних елементів: оцінка 
наявних ресурсів та їх використання; групування державних завдань по галузям 
і програмам; удосконалення системи бухгалтерського обліку; розробка систем 
та процедур збору та накопичення інформації та складання звітів; ідентифікація 
цілей та розробка стандартів надання державних послуг; розробка системи 
оцінки результативності; розробка системи оцінки соціально-економічної 
ефективності. Наведений перелік елементів можна ефективно використовувати 
у процесі формування екологічних програм. 

Умовами використання програмно-цільового методу є: наявність 
проблеми, яка обов’язково потребує державної підтримки; наявність необхідної 
кількості ресурсів, що необхідні для реалізації даної програми; відповідність 
мети програми пріоритетним напрямкам державної політики. Отже, програми 
повинні мати точну цільову орієнтацію всіх вхідних до неї заходів, завдань, 
ресурсів на повне вирішення окремих проблем (для екологічних програм − 
природоохоронних) і характеризуватися чітко вираженими кінцевими 
результатами. Також слід зауважити, що обов’язковою характеристикою є чітка 
вираженість кінцевих результатів. 

Що ж стосується змісту поняття «екологічна програма», то основні його 
визначення наведені у табл. 1. Узагальнюючи інформацію, наведену у табл. 1, 
можна стверджувати, що екологічна програма – це документ, який передбачає 
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ефективну та цілеспрямовану діяльність держави з організації та координації 
природоохоронних заходів, спрямованих на взаємоузгоджене коригування 
векторів розвитку екологічних систем і суспільства. Метою екологічної 
програми, як правило, є проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності з 
організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного 
середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів.  

Таблиця 1 
Визначення терміну «екологічна програма» 

Джерело Визначення Коментар 

Закон 
України «Про 

охорону 
НПС», 
1991 р. 

Програми, метою яких є проведення ефективної  і 
цілеспрямованої діяльності України по організації і 
координації заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів 

Досить містке 
визначення, що чітко 
відображає направленість 
досліджуваних програм 

Яндиганов Я.
Я. 

1997 р.  

Діяльність, спрямована на взаємну екологічну 
оптимізацію природних систем і народного 
господарства, включаючи охорону навколишнього 
середовища з метою досягнення: суворого балансу 
процесів відтворення і використання природних 
ресурсів в інтересах сталого економічного розвитку; 
найбільш сприятливого для здоров’я теперішніх та 
майбутніх поколінь стану природного і соціального 
середовища життя тощо 

Наведене трактування 
твердження є досить 
розгорнутим та 
передбачає досягнення 
сталого розвитку 

Дмитренко І. 
А. 

2001 р. 

Документ, який розробляється з метою проведення 
ефективної і цілеспрямованої діяльності з організації і 
координації заходів щодо охорони навколишнього 
природного середовища, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів 

Дане тлумачення не 
враховує проблеми 
поєднання поліпшення 
екологічного стану 
довкілля та потреб 
суспільства 

Закон 
України «Про 

державні 
цільові 

програми», 
2004 р. 

Програми, метою яких є здійснення природоохоронних 
заходів, запобігання катастрофам екологічного 
характеру та ліквідація їх наслідків 

Дане тлумачення не 
містить дій та заходів, що 
мають превентивний 
характер 

Хумарова Н. 
І., 

2005 р. 

Інструмент екологічної політики, що реалізується на 
різних рівнях державного управління – від 
мікроекономічного (екологічні програми підприємств)  
до муніципального, регіонального, загальнодержавного 
і глобального) 

Визначення відображає 
екологічні програми як 
інструмент екологічної 
політики, акцентуючи на 
масштабності 

Шматько В. 
Г., 

2006 р. 

Комплекс взаємоузгоджених територіальних заходів, 
направлених на покращення існування екологічних 
систем та суспільства, охорону та раціональне 
використання природних ресурсів. 

Таке тлумачення не 
передбачає очищення 
вже забруднених 
природних об’єктів та 
довкілля в цілому 

 
Відтак, завдання екологічної програми повинні мати такі характеристики, 

як: конкретність (сформульовані завдання чітко відображають очікувані кінцеві 
результати); кількісність (кількісний вираз очікуваних результатів для більш 
конкретного визначення успішності їх виконання); визначеність термінів 
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(зазначення кінцевої дати для здійснення оцінки); орієнтованість на результат 
(завдання повинні чітко вказувати на те, що потрібно зробити).  

Державні цільові програми можуть стати дієвим інструментом у процесі 
імплентації постулатів сталого розвитку. Для цього необхідно об’єднати та 
взаємоузгодити екологічні, економічні та соціальні програми. Тому, 
досліджуючи методичні та методологічні підходи до процесу формування 
екологічних програм робимо спробу адаптувати їх до реалізації сталого 
розвитку. 

 
3.2. Інституціональне середовище використання інструментів 

програмно-цільового методу 
Формування будь-якої політики відбувається в організаційно-

інституціональному середовищі, що утворюється під впливом офіційних та 
неофіційних обмежень [4]. Екологічні проблеми не є виключенням. На процес 
формування екологічних програм впливають інституціональні чинники, що 
пов’язані зі сферою природокористування.  

Інституцій створюють підґрунтя, що сприяє суспільству формувати 
порядок і зменшувати, при можливості, невизначеність у процесі 
природокористування. Вони є ключем до розуміння взаємозв’язку між 
природними системами та суспільством [11, с. 151]. Під інституціями також 
слід розуміти «правила гри» в суспільстві, визначені людьми офіційні та 
неофіційні обмеження, які спрямовують людську взаємодію у певний напрям, 
тобто закони, правила, звичаї, норми. Вони визначають та обмежують 
сукупність варіантів вибору для індивідів [11, с. 11; 4, с. 18]. На рис. 1 наведені 
інституціональні чинники, що мають значний вплив на процес розробки та 
реалізації екологічних програм.  

Як зазначає І. Чернодід, інституціональне середовище − це сукупність 
«правил гри», тобто правила, норми і санкції, що утворюють політичні, 
соціальні і юридичні рамки взаємодій між людьми. Відповідно до зазначеного, 
інституціональне середовище, в якому формуються  екологічні програми, 
можна розглядати як сукупність всіх формальних та неформальних обмежень, 
що регулюють та мають вплив на кожному етапі розробки цих програм. 
Оскільки екологічні програми, як і будь-які інші комплексні програми, є 
нормативними документами, їх формування має здійснюватися відповідно до 
екологічного законодавства. Нормативно-правові акти визначають засади та 
рамки діяльності щодо захисту довкілля, використання різноманітних 
природних ресурсів, підтримання екологічної безпеки, збереження унікальних 
територій та природних об’єктів, які є частиною історико-культурної спадщини 
України [3].  

Нормативно-правовим актом, який можна вважати одним із базових у 
екологічному законодавстві, є Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища», що був прийнятий Верховною Радою України 
25 червня 1991 р. №1264-ХІІ. Закон забезпечує комплексне регулювання 
екологічних відносин із урахуванням чинної природоохоронної практики 
України.  
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У ст. 6 розділу І зазначена мета розроблення та прийняття державних 
цільових, міждержавних, регіональних, місцевих та інших територіальних 
програм – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності України щодо 
організації і координації заходів з охорони довкілля, забезпечення екологічної 
безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів. 
Порядок розроблення державних екологічних програм визначається Кабінетом 
Міністрів України. Важливо закцентувати на тому, що у зазначеному Законі: 1) 
відсутній механізм оприлюднення проектів екологічних програм; 2) не 
визначено процедуру впливу громадськості на запропоновані проекти та процес 
звітування про проведену роботу стосовно даного питання; 3) не містяться 
норми, які б регулювали галузеві особливості, дотичні до охорони довкілля.  

 

 
Рис. 1. Класифікація інституціональних чинників формування  

екологічних програм 
 
Наступним інституційним чинником, що активно впливає на процес 

формування програм є особливості функціонування та повноваження органів 
влади та управління. Центральним державним органом, що координує дії 
галузевих міністерств та відомств щодо реалізації економічних, соціальних та 
екологічних програм, є Кабінет Міністрів України. Проаналізувавши 
повноваження державної влади у сфері формування цільових програм, 
стверджуємо, що нині в Україні не існує єдиного органу, який би узгоджував 
питання, що вирішуються шляхом реалізації програм.  

Окремого дослідження потребує право власності на природні ресурси, що є 
системою юридичних норм та інших правових засобів, які регулюють 
правовідносини на землю, надра, ліси, рослинний і тваринний світ, об'єкти 
природно-заповідного фонду та забезпечують реалізацію повноважень 
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власників і користувачів щодо володіння, користування та розпорядження цими 
ресурсами [1]. Форми права власності задекларовані у ст. 13, 14, 41 Конституції 
України (рис. 2.). 

Право власності на природні ресурси має низку специфічних 
особливостей, пов’язаних із їх екологічним змістом. Такі науковці, як 
В. М. Комарницький, В. І. Шевченко, С. В. Єлькін стверджують, що таке право 
не є всеосяжним, бо не всі природні ресурси за своїми властивостями можуть 
перебувати у власності, а лише ті з них, котрі є відносно стабільними, 
підлягають індивідуалізації. До них належать земля, надра, води, ліси, 
тваринний світ, природно-заповідні об’єкти. Наведене твердження є цілком 
достовірним, оскільки інші елементи довкілля не здатні бути об’єктами 
власності через об’єктивні причини. Вітрова та сонячна енергія, атмосферне 
повітря, кліматичні ресурси не можуть бути об’єктом привласнення з боку 
людини. 

 
Рис. 2. Форми права власності на природні ресурси 

 
Також учені акцентують, що природні ресурси, хоча і є самостійними 

об’єктами права власності, проте нерозривно взаємопов’язані. Тому вилучення 
природної речовини у процесі використання даних об’єктів (видобуток 
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корисних копалин, заготівля деревини, споживання води, відстріл і відлов 
тварин, ловля риби тощо) не припиняє права власності на відповідні елементи 
природного світу, а лише є підставою виникнення права власності на продукти 
праці, отримані шляхом експлуатації природних ресурсів [5]. 

За своїм юридичним змістом право власності на природні ресурси 
розкривається через зміст його структурних елементів: права володіння, 
користування та розпорядження. Право володіння природними ресурсами являє 
собою фактичне володіння уповноваженою особою об’єктом, здійснення 
господарського панування над привласненими природними ресурсами й 
усунення всіх інших осіб від їх фактичного привласнення. Нині переважна 
більшість науковців стверджує, що з’явилась необхідність розроблення 
розумної концепції зміни відносин власності у сфері природокористування. Ця 
концепція повинна спиратись на теоретично обґрунтоване уявлення про ринок 
природних ресурсів, як ринок товарів, що споживаються спільно. Сам процес 
споживання зв’язаний із створенням зовнішніх ефектів.  

Більшість науковців стверджують, що права власності на природні ресурси 
в Україні, зокрема на землю, залишаються майже невизначеними та практично 
не захищеними [4, с. 55]. Із наведеним твердженням неможливо не погодитись, 
насамперед через відсутність інституту приватної власності на 
сільськогосподарські землі. Слід зауважити, що ігнорування чітко визначених 
прав власності сприяє зниженню ефективного функціонування ринкового 
механізму. Також, невизначеність прав власності на землю негативно впливає 
на ефективність запровадження екологічних програм у сільському господарстві 
через те, що земля для галузі є головним засобом виробництва. 

Відмінність між неофіційними та офіційними обмеженнями визначається 
їх позицією у ієрархії правил. Неофіційні обмеження значною мірою залежать 
від офіційних, які є безпосереднім джерелом вибору в повсякденних 
взаємодіях. Науковці стверджують, що ефекти від впливу офіційних обмежень 
можуть накладатись на ефекти  від дій неофіційних обмежень, утворюючи 
синергетичні ефекти. Вони позначаються і на результативності реалізації 
державних екологічних програм. 

Вплив неофіційних обмежень важко визначити, адже вони практично не 
задекларовані. Відомий їх суттєвий вплив як на формування нормативної бази, 
що регулює процес запровадження програм, так і на їх розробку та реалізацію. 
Така закономірність чітко відображається серед низки чинників, що сприяють 
невиконанню або неефективному виконанню програм. 

Слід відзначити, що значний негативний вплив на ефективність реалізації 
екологічних програм, наприклад, у сільському господарстві України здійснює 
започаткована ще за радянських часів концепція інтенсифікації сільського 
господарства. Дана концепція і досі поширена у суспільстві. Дотепер, 
сільськогосподарські програми передбачають використання хімічних засобів 
захисту рослин та тварин, а також мінеральних добрив. Тому, для вирішення 
наведеної проблеми необхідно підвищувати рівень екологічної обізнаності 
населення. 

Вагомим елементом є бажання населення впливати на екологічну політику 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                                            ISBN 978-617-7414-14-7 44 



 Перспективные достижения современных ученых                                                                                                       

держави, яке, в свою чергу, залежить від обізнаності, рівня освіти і культури 
людей. Оскільки загальновідомо, що громада у своїй більшості може 
здійснювати вагомі зміни. Дослідження та застосування досвіду розвинутих 
країн світу може підвищити ефективність запровадження екологічних програм. 
Запозичення елементів екологічної політики у сфері реалізації програм здатне 
здійснити визначальний позитивний вплив на процес в цілому. Також, вагомим, 
є вплив історичних та національних традицій, які можуть формувати порядок 
більшості згаданих у дослідженні інституціональних чинників. Структура та 
функції державних органів визначають можливість впливовості владних 
структур, які формують нормативно-правові акти та форми прав власності на 
природні ресурси. Останні два також впливають один на одного. 

Таким чином, ефективність розроблення та реалізації державних цільових 
програм залежить від впливу таких інституціональних чинників як: рівень 
освіти і культури, обізнаність населення, бажання населення впливати на 
екологічну політику у державі, історичні та національні традиції, досвід інших 
країн, структура та функції державних органів, впливовість владних структур, 
нормативно-правові акти та права власності на природні ресурси. Вдале 
поєднання всіх наведених елементів дозволить отримати оптимальні результати 
від запровадження екологічних програм. Недостатньо лише змінити або 
удосконалити одну ланку (наприклад, законодавство або повноваження органів 
державної влади). Важливо коригувати вплив всіх чинників. 

 
3.3. Використання програмно-цільового методу у зарубіжних країнах 
У закордонній практиці використання державних програм провідне місце 

займають регіональні цільові програми. Запровадження програм для вирішення 
конкретних проблем широко застосовується у Німеччині, Великобританії, 
Норвегії, Франції, Швеції та інших країнах Європи. У 43 штатах США даний 
механізм використовується для вирішення регіональних проблем, а саме для 
будівництва доріг, розвитку малого бізнесу, вирішення екологічних питань, а у 
Франції – для реабілітації депресивних регіонів [2, 14]. 

Слід відзначити систему, яка була сформована у Японії. В її основі лежать 
державні плани розвитку регіонів. Основними завданнями таких планів є 
раціональне розміщення виробничих сил; пом’якшення господарських 
диспропорцій; вирівнювання умов проживання на всій території держави; 
збереження та покращення екологічної ситуації тих чи інших регіонів країни. 
Зміст регіональної політики Японії визначає економічне районування, що 
слугує підставою для економічного аналізу, планування розвитку суб’єктів, 
міст. У рамках схеми економічних районів діють фінансові та податкові 
системи, що визначають заходи та забезпечують самофінансування територій. 
При цьому збиткові регіони отримують дотації від регіонів-донорів. 

Програмно-цільове планування у сучасній Росії здійснюється з 
урахуванням необхідності раціонального розподілу бюджетних коштів, що 
направляються на регіональний розвиток. Однак, науковці зазначають, що 
реалізація російських державних цільових програм регіонального розвитку є 
недостатньо успішною насамперед через відсутність методичних розробок та 
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недосконале законодавче забезпечення [2]. Зазначені чинники є притаманними і 
для застосування програм в Україні. Крім того, на формування та реалізацію 
програм в Україні, зокрема екологічних, надзвичайно впливає низка 
інституційних чинників. 

У пошуках досконалішого регулювання розроблення екологічних програм, 
наприклад,  у сільському господарстві слід звернутися до досвіду зарубіжних 
країн. Зокрема, у США, Канаді, Швеції закони, що регулюють діяльність у 
сільському господарстві, передбачають не тільки створення продовольчого 
резерву, підтримку доходів фермерів, розвиток малого бізнесу в сільській 
місцевості, але й охорону довкілля. У деяких країнах, зокрема Австралії, 
система підтримки сільського господарства містить десятки програм, серед 
яких обов’язковими є розвиток сільської місцевості з урахуванням екологічних 
особливостей. Аграрне законодавство у скандинавських країнах відрізняється 
чітко вираженою соціальною спрямованістю, що передбачає створення 
необхідних соціальних гарантій, підтримку високого рівня життя населення на 
основі ефективного поєднання ринкових стосунків і розвиненого державного 
регулювання [11]. 

Важливо закцентувати, що практично у всіх європейських країнах 
сформовані спеціальні відомства або адміністративні органи, що розглядають 
екологічні питання. Проте, у більшості країн Центрально-Східної Європи 
органам місцевої влади надано нові широкі повноваження у вирішенні 
екологічних проблем. Найчастіше місцеві органи управління цих країн 
відповідають за такі екологічні питання: управління твердими відходами; 
контроль за переробкою та утилізацією небезпечних речовин на власній 
території; забезпечення водопостачання в достатній кількості; управління 
стічними водами; охорона і догляд за зеленими насадженнями; планування і 
контроль за землекористуванням; екологічна просвіта населення; контроль за 
забрудненням повітря відпрацьованими газами автотранспорту та викидами 
місцевих джерел опалення.  

У більшості ж країн створюються державні корпорації з метою реалізації 
цілей регіональної політики. Загальновідомою є діяльність Адміністрації 
долини Теннессі у США, спеціальний орган, що був створений для управління 
програмою. Наведений документ є характерним прикладом комплексної 
цільової програми, яка передбачає розвиток територій в долині річки Теннессі 
та вирішення низки окремих завдань. Таким чином, у наведеній системі не 
прослідковується чіткої координації. Відомо, що кожен із державних органів 
має ще багато повноважень, окрім зазначених. Відтак, акцентуємо та тому, що 
важливо сформувати окремий орган, який би вирішував основні питання 
стосовно процесу запровадження програм. Таким чином можливо спростити 
механізм затвердження державних цільових програм та зробити його більш 
прозорим.  

Сучасний акцент у розв'язанні екологічних проблем полягає у визнанні 
того, що місцева влада та громадяни найкраще розуміють власні проблеми, 
труднощі і потреби. Децентралізація процесу ухвалення рішень дає змогу 
пристосувати екологічні заходи до конкретних потреб відповідної громади чи 
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регіону. Громади всього світу поступово сприймають новий спосіб мислення 
щодо власного майбутнього та дієвості впливу на нього. Вони надзвичайно 
зацікавлені в нових підходах до свого розвитку і водночас прагнуть, зберігаючи 
довкілля, послабити тягар злиднів і хвороб, поліпшити якість життя та створити 
сильну й життєздатну місцеву економіку [4]. 

Аналіз світового досвіду запровадження цільових програм довів 
ефективність програмно-цільового методу планування. З використанням 
програмно-цільового методу формування бюджету останній став зрозумілішим 
та більш чітким завдяки конкретизації завдань для кожної програми. Це 
стосувалося не лише державного, але й регіонального бюджетів. Нині більшість 
країн з ринковою економікою використовують елементи даного методу у 
бюджетному процесі. Так, наприклад, у США за допомогою програм 
освоюється приблизно 50% всіх бюджетних затрат. У країнах Євросоюзу ще 
більше (у Франції – 80%) [12]. При цьому необхідно дотримуватись декілька 
принципово важливих позицій. По-перше, формуються цільові індикатори, що 
дозволяють оцінити результативність бюджетних видатків. По-друге, реалізація 
екологічних цільових програм передбачає отримання соціальних, економічних 
та екологічних ефектів. По-третє, підвищується якість послуг, що надаються 
бюджетними організаціями. 

Багаторічний досвід також довів, що провідне місце займають саме 
регіональні програми. Серед завдань регіональних програм слід виділити 
вирівнювання екологічних умов та розвитку регіонів країни та забезпечення 
належного рівня життя їх населення. Необхідно використовувати екологічне 
районування, що не лише стане основою для екологічного аналізу, а й матиме 
практичне значення для оцінки розвитку країни.  

 
Висновки. 
Програмно-цільовий метод планування відносять до універсальних та 

найбільш точних. Екологічні проблеми в Україні можливо вирішувати шляхом 
запровадження екологічних програм за умови врахування досвіду розвинутих 
країн щодо даного питання. Відтак, логічним є те, що державні цільові 
програми є важливими складовими державних перспективних планів розвитку.  

Ефективність запровадження державних цільових програм залежить від 
впливу інституціональних чинників. Вдале поєднання всіх досліджених 
елементів дозволить отримати оптимальні результати від реалізації екологічних 
програм. Тому, стверджуємо, що недостатньо лише змінити або удосконалити 
одну ланку (наприклад, законодавство або повноваження органів державної 
влади) важливо коригувати вплив усіх чинників. 

Розроблення та впровадження екологічних програм має бути спрямовано, 
по-перше, на підтримання стійкості екосистем, по-друге, на виробництво 
екологічно безпечної продукції. Програми повинні мати точну цільову 
орієнтацію всіх вхідних до неї заходів, завдань, ресурсів на повне вирішення 
окремих природоохоронних проблем і характеризуватися чітко вираженими 
кінцевими результатами.  
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ГЛАВА 4. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИНВЕСТИРОВАНИЮ НА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 
Введение 
Промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж, 

подвержены риску изменения цены своей продукции (валютному риску) на 
международных рынках. Валютный рынок имеет высокую ликвидность с 
позиции инвестиционной деятельности. Интерес предприятий к нему 
объясняется производственной необходимостью обмена валюты, а также 
страхованием рисков. 

С целью страхования валютных, кредитных и процентных рисков, 
предприятие использует различные стратегии хеджирования своих активов, 
используя фондовый и валютный рынки, как одно из направлений 
инвестирования части денежных средств (активов).  

Данное исследование является продолжением ранней публикации, в 
которой исследованы эмпирические подходы к реализации инвестиций на 
фондовом и валютном рынках российских и зарубежных ученых, описан 
применяемый технический инструментарий инвестирования [1]. 
«Эмпирический» означает – рекомендованный разработчиками методический 
подход для реализации инвестирования, обоснованный результатами 
экспериментальной апробации. 

Цель настоящего исследования – анализ эмпирических подходов к 
инвестированию зарубежных ученых, применяемых на финансовых рынках, а 
также сравнительный анализ с авторским подходом к инвестированию на 
валютном рынке.  

Рассмотрены методические подходы к инвестированию, прошедшие 
эмпирическую апробацию на валютном и фондовом рынках, предложенные в 
работах: Ч. Лебо и Д. Лукас [2], Д. Кац и Д. МакКормик [3], M. Imtiaz 
Mazumder, Edward M. Miller, Oskar A. Varela [4] и By Luan  Ferreira [5]. 

Каждый методический подход структурирован по унифицированным 
компонентам применяемых стратегий инвестирования: модель динамики 
рынка, управление капиталом и риском, управление торговой позицией, а также 
оценка эффективности (производительности) торговой стратегии (системы). 
Сравнительный анализ с авторским подходом выполнен с учетом указанной 
структуры. 

 
4.1. Методические подходы, применяемые в зарубежной практике 

инвестирования 
Простая механическая инвестиционная система (Ч. Лебо, Д. Лукас) 

основана на осцилляторах. Система построена на основе трех осцилляторов: 
МА – простой скользящей средней, ADX – индекса среднего направленного 
движения и SAR – параболика. МА используется для определения точки входа 
в рынок – пересечения медленной СС и быстрой. ADX определяет тип 
текущего тренда. 

Модифицированная стандартная стратегия выхода (МССВ) с 
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дополнительными правилами (Д. Кац, Д. МакКормик), полученными с 
помощью генетического алгоритма поиска оптимальных правил. Дополнение 
правил в стандартной стратегии для выхода на основе индикатора ATR(50) из 
длинной и короткой позиций получено на основе экспоненциальной средней [3, 
с. 368].  

Описание и результаты применения подходов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Эмпирические подходы, предложенные зарубежными учеными 

Подход/ торговая 
стратегия 

Простая механическая 
торговая система, 
основанная на 
осцилляторах 

МССВ с дополнительными 
правилами 

Авторы Ч. Лебо, Д. Лукас  Д. Кац, Д. МакКормик  
Модели прогноза 
динамики рынка 
(цены актива/ 
доходности)  

Простая скользящая 
средняя (СС): 
MAt = (Pt+Pt-1+ … 
+Pt-n)/n, где Pt-n –
цена за (t-n) периодов, 
MAt – текущее 
значение СС; 
Параболик: SARt= 
SARt-1 + (AF×(EPex- 
SARt-1)), где SARt – 
текущее, SARt-1– 
предыдущее 
значения, AF – 
фактор ускорения 
(оптимизация: от 0,02 
до 0,20 с шагом 0,02), 
EPex –экстремальная 
цена 

Случайная модель вероятности 
тренда (случайная модель входов) 
на основе экспоненциальной СС 
(ЭСС) и 
ATR(количество_периодов_назад) 
– индикатор волатильности рынка 

Управление 
торговой позицией 

Пересечение 3/12 СС 
– для входа, 10-
дневный параболик – 
для выхода. 18-
дневный осциллятор 
ADX(18) – для 
фильтра сигналов СС: 
следование за 
трендом только в 
случае подъема ADX 
– индекса среднего 
направленного 
движения 

Если вероятность ρ  <  0,025 или ρ 
>  0,975  – вход в рынок. Выход – 
цена_закрытия меньше 
цены_открытия на 1,5×ATR(50) 
ИЛИ активируется лимитный 
приказ, наоборот, при продаже. В 
случае равенства минимума и 
максимума цен торговля не 
ведется 
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Управление 
капиталом и риском 

Ограничение риска – 
не более 30% 
величины аккаунта 
инвестора; следящая 
остановка риска 
(стопы); риск –1,5% 
значения аккаунта в 
одной сделке 

Лимитный приказ на закрытие 
при достижении 1,5×ATR(50) 
ниже цены открытия; цель по 
прибыли – 4,5×ATR(50) выше 
цены открытия при покупке, для 
продажи, наоборот  

Торговая стратегия/ 
тактика 

Трендовая Трендовая 

Показатели 
эффективности 
торговой стратегии 
(системы)/ 
производительность  

Доход – 23,625 $ 
США; всего сделок–
22; прибыльных – 
59%; средний 
выигрыш/ проигрыш 
= 3,01; max убыток– 
(–2,600 $США) 

Прибыль от купли – 159000 $ 
США; прибыльность – 1,31; 
годовая доходность – 16,6%; 
всего сделок – 66, прибыльных – 
48%; средняя прибыль от сделки – 
2417 $ США. 
Прибыль от продажи – 138000$ 
США; прибыльность – 1,50; 
годовая доходность – 13,1%; 
всего сделок – 58, прибыльных – 
48%; средняя прибыль от одной 
сделки –2473 $ США 

Область 
применения 

Валютные рынки Рынок иены 

Достоинства Простота 
использования, 
возможность 
настройки 
осцилляторов, 
портфель рынков 

Возможность сохранения 
прибыли при развороте тренда 

Недостатки Запаздывание сигнала 
СС и ADX 

«Случайность» входов; отдельно 
стратегии купли/продажи; убытки 
вне выборки интервала 
оптимизации стратегии при 
покупке: убыток – 44000 $ США; 
прибыльность – 0,83; годовая 
доходность – (–7,6%); всего 
сделок – 35, прибыльных – 31%; 
средний убыток от одной сделки – 
1519 $ США 

Программные 
средства 
реализации 

CompuTrac/SNAP и 
System Writer Plus от 
Omega Research 

C-Trader Toolkit  

 
Инвестиционная стратегия «день недели» (M. Imtiaz Mazumder, Edward M. 
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Miller, Oskar A. Varela) основана на сериальной корреляции (табл. 2). 
Участники торговли – международные инвестиционные фонды, имеющие 
портфель активов, осуществляющие инвестиции в международный денежный 
рынок (торговля активами). 

Эффект «день недели» анализирует предсказуемость доходности будних и 
выходных дней международных фондов (инвестиционных портфелей), 
используя сериальные корреляции соответствующих иностранных индексов, в 
соответствии с которой занимают торговые позиции на фондовом рынке. 
Получены уравнения регрессии: модель связи среднедневной доходности 
фонда и индекса (1), оценки степени риска (2) и определения времени 
изменения пропорции рыночного портфеля (3) [4].  

 
Таблица 2 

Эмпирические подходы, предложенные зарубежными учеными 
(продолжение) 

Подход/ торговая 
стратегия 

Торговая 
стратегия «день 
недели», 
основанная на 
сериальной 
корреляции 

Стратегия «торговля спрэдом 
собственного капитала» 

Авторы M. Mazumder, 
Edward M. Miller, 
Oskar A. Varela 

By Luan  Ferreira 

Модели прогноза 
динамики рынка 
(цены актива/ 
доходности)  

Rt =0,8237×Rf,t 
(1), где Rt– 
доходность фонда; 
Rf,t – доходность 
индекса в день t. 
 

G – функция распределения 
вероятностей актива FRE (функция 
Коши); 
F(Fnm) = u – функция 
распределения вероятностей FNM 
(функция Лапласа); 
H(x,y) – вид функции совместного 
распределения с пределами F  и G и 
связкой C; 
C(u,v) – связка распределения 
вероятностей торгуемой пары 
активов 

Управление 
торговой позицией 

Вход/выход на 
основе текущего 
значения Rt и γ и 
анализа 
сериальной 
корреляции 
портфеля фонда и 
индекса рынка 
(отдельно) 

Открытие торговых позиций: купля 
– условная цена  > рыночной, 
продажа – условная цена < 
рыночной. Закрытие позиций – 
изменение сигнала на 
противоположный 
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Управление 
капиталом и риском 

(Rp-Rf) = α+ 
β(Rm-Rf) (2), где 
(Rp-Rf) – избыток 
портфеля; (Rm-Rf) 
– избыток рынка 
актива (акции); α= 
0,0350; β=0,3738 
(Rp-Rf) = α+β(Rm-
Rf) + γ(Rm-Rf)2 
(3), где α= 0,0215 
(селективный 
риск); β= 0,3760 
(систематический 
риск); γ= 1,2284 
(риск «времени 
рынка») 

Определение размера торгуемой 
пары активов осуществляется с 
помощью коэффициента 
хеджирования, который 
устанавливается в соответствии с 
отношением: CpFnm/CpFre, 
 где числитель - условная цена 
FNM для заданного FRE в момент 
времени t; знаменатель – условная 
цена FRE для заданного FNM в 
момент времени t 

Торговая стратегия/ 
тактика 

Эффект «день 
недели» 

Локирование - одновременная 
купля и продажа одного актива  

Показатели 
эффективности 
торговой стратегии 
(системы)/ 
производительность  

Среднедневная 
доходность 
портфеля – 
0,0550%; ср. 
доходность сделки 
– 0,6206%; всего 
сделок – 592 (за 
период 4.01.1993 – 
31.10.2002 г.г.) 

Чистая прибыль/убыток – + 5591,55 
$ США 

Область 
применения 

Фондовый рынок  Биржевой фондовый рынок 

Достоинства Подход интересен, 
может быть 
применен на 
валютном рынке.  

Подход интересен, может быть 
применен на валютном рынке 

Недостатки Низкие значения 
коэффициента 
детерминации 
уравнений 
регрессии ≈ 0,4. 
Требует уточнения 
торговых правил 

Требует уточнения торговых 
правил, спецификации и 
идентификации моделей для 
других рынков 

Программные 
средства 
реализации 

Не приводятся MS Excel, Easyfit, Matlab 
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Стратегия «торговля спрэдом собственного капитала» (By Luan Ferreira) 
описывает одновременную торговлю двумя активами на фондовом и биржевом 
рынках. Оба актива идентифицированы соответствующими распределениями 
вероятностей и к ним присоединена связка, которая определяет оптимальное 
совместное распределение между доходностями активов. Связка определяет 
управление торговыми позициями.  

Управление капиталом осуществляется с помощью коэффициента 
хеджирования, который представляет собой отношение условных 
(теоретических) цен активов [5]. 

Описание и результаты применения подходов приведены в таблице 2. 
Анализируя таблицы 1 и 2, можно сделать выводы:  
– используется один подход к управлению позицией: вход по сигналам 

модели динамики рынка, выход – по сигналу модели или срабатывании стоп-
ордера; 

– для оценки эффективности торговли наиболее часто используются 
показатели, выводимые торговым терминалом (совокупный доход, количество 
сделок, количество прибыльных сделок, отношение «доходность/риск», 
максимальный убыток) и среднегодовая доходность. 

Основные достоинства подходов: простота использования, возможность 
настройки осцилляторов и индикаторов на рыночную ситуацию, 
идентифицируемые сигналы разворота тенденции позволяют сохранить 
прибыль. 

Основные недостатки: результаты имеют низкую эффективность на 
боковом тренде, характеризуются неточностью описания рыночной ситуации, 
требуют уточнения торговых правил, идентификации и спецификации моделей 
для других рынков, низкий процент правильных прогнозов, часто неприменимы 
для краткосрочных операций, что определяет необходимость их 
совершенствования.  

 
4.2.  Авторский методический подход к инвестированию на валютном 

рынке 
4.2.1. Модели прогнозирования динамики рынка (цены актива/ 

доходности) 
Рассмотрим модели прогнозирования динамики рынка инструмента 

EUR/USD [6]. 
Авторский методический подход основан на теории информационной 

эффективности финансовых рынков. Активная стратегия инвестирования 
предполагает неэффективность рынка, что означает, – не вся информация 
заключена в цене, поэтому необходим прогноз рынка. Пассивная стратегия 
«купи – и – держи» предполагает, наоборот, эффективность рынка, что 
означает, – вся информация заключена в цене и нет необходимости в 
прогнозировании рынка. 

Основные положения теории информационной эффективности и её 
эмпирическая проверка рассмотрены в работах М. Кендалла [7], N. Walia и R. 
Kiran [8], E.F Fama [9] и др. ученых.  Выводы указанных ученых подтвердили 
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гипотезу эффективности. 
Эмпирическая проверка информационной эффективности финансовых 

рынков на основе гипотезы «несмещенности» (сравнения доходности 
профессионального участника рынка с ожидаемой в соответствии с имеющейся 
информацией) проводилась в работах Т.В. Струченковой [10] и С.Н. Володина 
[11]. Эмпирическая проверка несмещенности форвардного курса проводилась 
А.В. Федоровым [12]. Эмпирическое тестирование показало, что валютный 
рынок не является эффективным, о чем свидетельствует наличие смещенности 
в обменных курсах финансовых инструментов. Значит, текущий валютный курс 
не отражает всю информацию, доступную участникам рынка, что предполагает 
необходимость прогнозирования его динамики.  

Для прогнозирования рынка используется различный математический 
аппарат, основанный на различных поведенческих свойствах рынка: 
фрактальный анализ (Б. Мандельброт [13], О. Ю Урицкая [14], Л.Р. Болотова 
[15], О.С. Гуляева [16]); нейронные сети (C. De Groot [17], D.D. Hawley [18] и 
др., Д.Г. Муравьев [19], Н.С. Цветкова [20], A.K. Dhamija [21]) и др.   

Основные недостатки известных моделей: предпрогнозный характер, 
невысокая точность прогноза момента смены тренда, запаздывание сигналов.  

Авторский методический подход к инвестированию включает две 
разработанные прогнозные модели рынка на различных интервалах времени 
(тайм–фреймах). 

1. Модель М1 на часовом тайм–фрейме. Индикатор вероятностей с 
порогом отсечения 0,5. Модель на основе логит-регрессии имеет вид: 

 

xxxxL 132 8217,190,2011,1992 6,0 )( ×−×−×+= , 
 

e )x(L ))x(L(P −+
=

1
1 . 

 
Оценка адекватности: χ2(v)/ p – χ2(3) = 324,9306 / p=0,00000; Maxlikelihood 

– 17,4835; Уровень значимости статистики Вальда χ2 для коэффициентов –  
P=0,00000; 0,05. 

2.  Модель ФШ (факторное шкалирование) на дневном тайм–фрейме. 
Индикатор тренда на основе факторного шкалирования имеет вид: 

),(),(),(Faktor xxx 385691039158303751301 654 −×+−×+−×= , 
где: -19,66 ≤Faktor1≤ 22,83 - флэт; Faktor1< -19,66– восходящий тренд; 

Faktor1> 22,83 – нисходящая тенденция. Процент верно классифицированных 
случаев при верификации – 89,46; собственное значение л=2,26; доля 
дисперсии –75,48%, коэффициент надежности α=0,92. Содержательный смысл 
переменных приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Переменные моделей 

Переменная Содержательный смысл переменной 
X1,X2,  Идентификация направления тренда. Преобразованные 

значения линейного отклонения (x1), среднего прироста 
цены закрытия инструмента (x2) 

X3 Идентификация точки разворота.  
Преобразованные значения сигналов осциллятора RSI (x3) 

X4, X5,  X6 Идентификация направления тренда. Скорость изменения 
тренда, соответствует тангенсу угла наклона линий 
поддержки или сопротивления к оси времени, проведенные 
через соседние пики или впадины 

 
4.2.2. Управление торговой позицией, капиталом и риском 
Управление торговой (инвестиционной) позицией осуществляется на 

основе разработанного показателя – коэффициента покрытия убытка: 
 

∑

∑
−

+

+

×++
=

t
t

t
t

t
P/NNY

AkknoP/NNP
k , 

где: t – текущий момент времени, сумма NP – сумма прибылей с учетом 
закрытых ранее сделок; N/P – текущая величина нераспределенной прибыли 
(знак «+») и убытка (знак «–»), no – часть капитала инвестора на счете (Akk) в 
момент открытия позиции – потенциальный убыток при закрытии позиции, 
сумма NY – сумма убытков с учетом закрытых ранее сделок. Управление 
позицией в стратегии:  

если kt  > 1 для текущей котировки, – позиция сохраняется; если kt  ≤ 1 ИЛИ 
при наличии сигнала модели «закрыть позицию», позиция немедленно 
закрывается. Открытие позиции осуществляется по сигналу математической 
модели и при выполнении следующего условия: 

DeponaAkk ×≥ , 
где Akk – собственные средства на счете на текущий момент времени t; na 

– доля капитала – начального значения депозита Depo (риск открытия позиции). 
 
4.2.3. Торговая стратегия/ тактика 
С помощью полученных моделей построены пять инвестиционных 

стратегий и пять соответствующих механических торговых систем – 
технический инструментарий инвестирования. 

Отличительные особенности стратегий: а) формализация сигналов 
«открытие/закрытие» позиции на основе сигналов двух моделей одновременно 
(торговля по тренду на часовом тайм-фрэйме с отсечением флэта на дневных 
данных); б) комбинация математических моделей отдельно на разных тайм-
фреймах; реализация тактики «двойной выбор» сигнала для входа в рынок 
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(анализ разных масштабов времени (час, день) с целью поиска оптимальной 
точки входа); реализация тактики «уточнение сигнала» на основе совпадения 
сигналов двух моделей. Цель всех разработанных стратегий – максимальное 
извлечение прибыли на разнице курсов валют инструмента EUR/USD. 

Показатели эффективности инвестиционной (торговой) стратегии 
(системы)/ производительность. 

Для оценки эффективности стратегий используется рейтинговая оценка 
набора числовых, качественных и вероятностных показателей, определяющих 
ни только эффективность, но и пригодность стратегий к инвестированию: 
прибыльность, равномерность сделок, количество выигрышных сделок, 
максимальная просадка, среднегодовая прибыль, способность к оптимизации, 
вероятность средней прибыли/убытка за сделку, верхний предел 
доверительного интервала вероятности выигрышной сделки.  

Эффективность и пригодность к инвестированию показали все пять 
разработанных стратегий. Однако Стратегия 5 с тактикой «двойной выбор» в 
процессе торговли в режиме реального времени на демо–счетах брокера 
«Альпари» на интервале [09.02.2015 – 17.04.2015 г.г.] показала наилучший 
результат – 77% годовых прибыли. Эта стратегия может быть рекомендована к 
использованию. 

Область применения разработанных стратегий - валютный внебиржевой 
рынок и биржевой рынок – торговля расчетными финансовыми инструментами.  

Программные средства реализации: торговый терминал MetaTrader 5 
брокера «Альпари». 

 
Выводы 
Преимущества авторского методического подхода к инвестированию:  
– предварительная настройка и оптимизация параметров инвестиционной 

стратегии;  
– одновременная оценка эффективности и пригодности стратегии к 

инвестированию;  
– адаптация инвестиционных стратегий к различным рыночным условиям 

за счет использования прогнозных моделей на разных тайм-фреймах;  
– отсутствие влияния психологической составляющей рынка;  
– нацеленность технического инструментария на частного и 

корпоративного инвестора;  
– авторский методический подход позволил устранить некоторые 

выявленные недостатки других подходов (отсечение бокового тренда, контроль 
текущего риска и управление капиталом внутри стратегии), тем самым 
повысить эффективность инвестиционных операций на кратко- и 
среднесрочных интервалах ценовой динамики рынка.  
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ГЛАВА 5. IMPLEMENTATION OF THE INFORMATION SUPPORT 
MECHANISM OF ENTERPRISE INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
 
Introduction 
The modern economy is characterized by global processes indicating its crisis 

state. This period is considered the most favorable for restructuring the activities, 
which is connected with the systemic factors of influence of investment activity. 

Competitiveness of industry and the whole country depends on the 
competitiveness of enterprises. Competitiveness is the base of the European Union 
economy. Fluctuations in economic activity forced business to change traditional 
methods of organization and management, and to search for new tools, knowledge, 
resources and competences in order to strengthen its position and to ensure the 
competitiveness of the enterprises. 

The economic crisis is over and economic recession has passed. But even a 
strong economy can be overtaken by recession. The possibilities to maintain or 
improve competitiveness of businesses during an economic downturn increase in 
good economic times. 

In this regard, scientists pay special attention to a fairly new concept - 
investment attractiveness.  

Let's start scientific work on this problem by considering the concept of 
"investment attractiveness". 

 
5.1. Refinement of the theoretical foundations of the main structural 

components 
L. L. Igonina considers that conditions of carrying out the investment process in 

the market economy take specific forms, which reflects the peculiarities of the 
interaction of subjects of investing in the system of market relations: 

- availability of a significant, with a diversified by forms of ownership, 
structure of investment capital characterized by a predominance of private investment 
capital compared with the state one; 

- availability of an inter-sectoral network of financial intermediaries, which 
facilitate realization of investment demand and supply; 

- availability of a developed market for objects of investment (investee); 
- distribution of investment capital between objects of investment according 

to economic criteria for evaluating the investment attractiveness [1]. 
As the effectiveness of the investment process and the level of investment object 

IA are interconnected, we believe it is important to determine the essence of the 
definition of “enterprise investment attractiveness” and related categories to identify 
quantitative and qualitative indicators to be affected in order to build a hierarchical 
system of managing IA.  

There is no unified approach to defining IA in economic literature. The detailed 
analysis of the proposed by scientists structure of the IA concept and methods of its 
evaluation has revealed significant differences. Thus, L. S. Valinurova and 
O. B. Kazakova argue that the term of “investment attractiveness” is used without 
contextual and categorical content equating it with the investment risk, investment 
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potential or financial flow. Therefore, the authors propose to define IA as “a set of 
various objective signs, properties, means, capabilities of the economic system 
determining the potential solvent demand for investments” [2]. At the same time, 
scientists consider the concepts of IA, investment activity and investment risk to be 
related ones.  

Investment activity is a ratio of the current investment volume to the previous 
one; it can be regarded as an auxiliary element in the course of studying problems of 
investment character without analysis and evaluation of their properties and without 
regard to their impact on other components of the investment process, as well as the 
result of interaction of investment supply and demand. Thus, IA is a “general 
characteristic of strengths and weaknesses of the investee from the standpoint of the 
investor according to the criteria formed by him” [2]. 

A similar view is held by M. I. Leshchenko, V. O. Demin, I. I. Maruschak, 
which define IA as an integral feature, combining: 

-  investment capacity — the volume of investments required to meet the 
demand, which is determined by availability of products with specific consumption 
characteristics and capital investments required for its production; 

- investment favorability — a degree of the enterprise ability of a targeted using 
of investments and ability of the best possible using of their own resources and 
capabilities; 

- investment security — the indicator determined by the availability and 
functioning for a long time of legal documents regulating the terms of the enterprise 
and investor activity [3]. 

S. Yu. Nikonov believes that IA is “an integral characteristic of an individual 
enterprise, sector, region, state in terms of the development prospects, profitability of 
investments and level of investment risk”. And, according to the scientists, the 
relevant concept is the investment potential — “a quantitative characteristic 
considering basic macroeconomic indicators, territory saturation by factors of 
production, level of the population income and its consumer demand” [4].  

A. S. Malovichko has a different view of the definition of IA. According to the 
scientist, IA is “a degree of a potential investor’s ability to invest in the enterprise at 
certain characteristics of its economic activity corresponding to a pre-defined 
correlation of riskiness and profitability of the investment” [5]. I. O. Blank has a 
similar view and defines IA, as “a general characteristics of advantages and 
disadvantages of investing in individual spheres and objects from the standpoint of an 
individual investor” [6]. 

E. I. Krylov considers IA an independent economic category, which is 
characterized by stability of the enterprise financial status, return on capital, share 
prices and level of dividends, and is formed due to competitiveness of products and 
client orientation of the enterprise. According to the scientists, the level of innovation 
activities within the strategic development is important for enhancing the enterprise 
IA [7]. 

In opinion of F. M. - G. Topsakhalova, R. R. Lepshokova, D. A. Khojtchujev, 
IA should be considered in its narrow and broad meaning.  On the one hand, IA is an 
integral result of reflecting the dynamics, current and projected state of the entity, and 
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on the other hand, it is a system of socio-economic, political, financial and 
administrative relations, which arise in regard to expediency of investing into a 
particular economic entity. That is, this is an economic category, which is 
characterized by the efficient use of resources, capacity for self-development based 
on increasing the return on capital, technical and economic level of production, 
quality and competitiveness of products. Also, the scientists believe that IA defines a 
set of different factors, which list and impact may differ and vary depending on the 
composition of investors as well as industrial and technical features of the invested 
production, quality of its economic development both in the past, at present and in the 
future [8]. 

O. V. Bandurin and B. A. Tchub, S. I. Basalay and L. I. Khoruzhyj use the term 
of “investment attractiveness” to determine the reliability of borrowers by grouping 
them on the basis of indicators of formal and informal evaluation of their activity [9, 
10]. The analysis of the proposed interpretations of IA allows revealing such 
unresolved questions: 

- the lack of characteristics of IA as a structure-forming component of the 
system of managing IA (a complex of institutional, organizational, informational 
criteria for the evaluation of individual enterprises); 

- IA is not considered as an active component of the process of “purchase and 
sale”: the higher the market value of the investment object, the higher the level of IA; 

-  the lack of IA description from the position of the systemic and purposeful 
approach: the level of enterprise IA is informationally significant for both the 
investors and investee, therefore, to determine this level there should exist a 
corresponding database and an exhaustive list of factors influencing the level of the 
enterprise IA. 

The most popular modern definition of investment attractiveness was proposed 
by The Gdańsk Institute for Market Economics (iBNGR). According to the authors, 
investment attractiveness is understood as a set of incentives for investment which 
offering wide-ranging benefits that may be obtained when conducting business 
activities in certain areas. They result from the specific features of the area where a 
given economic activity is being developed. These benefits are defined as location 
factors too. This is a category which has an essential impact on the decision making 
process related to business activity locations. From this perspective, the region which 
is attractive for investors is the one that makes the best location for foreign direct 
investments. Hence, it may be concluded that investment attractiveness has a real 
character and is reflected in investors’ decisions about transferring their capital.  

According to H. Godlewska-Majkowska, when identifying a set of possible 
locations for investments, it is vital to examine the potential investment attractiveness 
of an enterprise and a region. A report entitled “Reinventing European Growth. 
Ernst&Young’s 2009 European Attractiveness Survey”, in turn, defines the perceived 
investment attractiveness as a combination of an image of a given area and investors’ 
confidence [11].  

L. Kupiec when analysing the term “attractiveness”, claims that it means 
possessing such attributes which appeal, attract and arouse interest due to their 
uniqueness and exceptionality. Attractiveness is thus a passive notion, but it can be 
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turned into an active one when we start using it to stimulate the environment. It is a 
factor that can attract and encourage various business activities. It enables different 
forms of cooperation and implementation of all innovations. The author compares 
attractiveness with a notion of competitiveness, which involves rivalry, competition 
and winning or even fighting against an economic entity that operates in a similar 
area of business. Competitiveness, unlike attractiveness, is active and sometimes 
resembles a fight. It is, therefore, possible to state that we can compete on our 
attractiveness [12]. 

Aleksandra Nizielska considers IA means having good conditions for 
establishing business activity in a certain area [13]. 

According to the report of the annual research project  carried out by the team of 
GIME in cooperation with the Konrad Adenauer Foundation investment 
attractiveness is Multidimensional matter, consisting of many factors and indicators 
[14]. 

Zakirova E. defines investment attractiveness as an independent economic 
category, a set of external and internal factors, as well as qualitative and quantitative 
indicators of the investment potential of any level of the economic system - state, 
regional, sectoral, and the level of economic entities [15]. 

In addition, the presented definitions are mutually complementary, so we 
propose to consider IA as an economic category characterized by a combination of 
the specified by the investor qualitative and quantitative indicators, the relation of 
which influence the final result of investing, which is conditioned by a certain level 
of profit associated with implementation by the enterprise of its investment activity. 

As Canadian Ambassador to Ukraine Roman Vashchuk said, Canadian investors 
express a great interest in the arrival or expansion of activities in Ukraine. At the 
same time they are also interested in certain guarantees of investment protection. 

 
5.2. Information support as a part of investment activity mechanism 
And as the effectiveness of managing IA is largely dependent on its information 

support, as in the process of making management decisions the quality of information 
influences the investment figures, which form the level of the enterprise performance 
and its rate of growth there is a need to develop such mechanism. 

Information support of investment activity is a “process of continuous 
purposeful selection of appropriate informative parameters required for carrying out 
analysis, planning and preparing operational management decisions on all aspects of 
the enterprise investment activity” [16]. 

The system for information support of managing investment activity is defined 
by sectoral features of the enterprise, its organizational and legal form and scope of 
diversification of investment activity. Specific indicators of the information support 
system for managing investment activity of enterprises are formed using external and 
internal sources of information. Indicators that are formed from external sources are 
divided into indicators that: 

- determine the pace of the sector development; 
- reflect the situation of the investment and stock markets; 
- describe the condition of the market for monetary instruments of investment; 
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- reflect the activities of contractors and competitors. 
Indicators of the information support system for managing enterprise investment 

activity associated with internal sources are divided into: 
- indicators determining the level of enterprise economic activity; 
- indicators characterizing the level of enterprise financial stability; 
- normative and planned indicators of the enterprise. 
Using such indicators allows creating a purposeful system of information 

support for managing enterprise investment activity oriented both to strategic 
investment decisions and effective management of enterprise investment activity 
[16]. 

On the other hand, an important component of any management system is a 
system of planning, control and information support. The source of information 
within the information support system is the accounting system. In order to build an 
effective information support system, it is necessary to determine the need for 
information, collect and prepare it with the help of the accounting system and provide 
this information as intended by means of the reporting system [17]. 

In this regard, management of IA is a functional subsystem of control over the 
flow of investments both on the part of the investor and on the part of the recipient of 
the investment resources. In fact, the investment flow intensity depends on local 
investment attractiveness of the investee, region or sector and investment 
attractiveness of the country in whole. 

Depending on the intensity of the investment flow there created an information 
network, the elements of which correspond to indicators characterizing the 
investment activity. The maximum flow in the network corresponds to the maximum 
investment flow. Therefore, with the purpose of managing the level of IA it is 
sufficient to control the information flowsб which accompany the investment flows.  

To predict the flow of information it is important to simulate the development of 
investment flows corresponding to the stable part of the investment network. 
Conducting such computing experiments will allow finding the best solutions for 
both the investor and recipient of investments.  

Thus, management of IA is impossible without an appropriate Decision Support 
System (DSS) to ensure supplying investment resources (by the investor) or their use 
(by the investee). For this reason the author proposes a mechanism for information 
support of the system for managing IA (Fig. 1). 

Assuming that the main elements of DSS are known [18], we emphasize 
features of implementing the information support mechanism of the system for 
managing IA.  

Firstly, the database must ensure the availability of all factors influencing the 
level of IA (at the level of the state, sector, enterprise), their diagnosing, open access 
to all accompanying information both of the investor and investee. It should be noted 
that the current system of collection and dissemination of statistical information does 
not satisfy the demand for it even partially. The situation is worsened by 
incompleteness, inaccuracy, unreliability, ambiguity of statistical data and the 
cumbersome bureaucratic apparatus, which does not allow obtaining necessary 
information for the analysis in proper time. Furthermore, the database must provide a 
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whole complex of marketing and advertising/promotional activities, be a base for the 
mass media and for carrying out special activities (e.g., changing the perception 
dominant [19], psychological climate [20], etc.). 

 

 
 

Figure 1. The information support mechanism of the system for managing IA 
 
Secondly, the initial knowledge base has a quite specific character, since it must 

ensure making a decision on optimization of IA on the basis of the existing database 
and for this purpose to produce a set of Pareto-optimal solutions [18]. Pareto-
optimality corresponds to multi-criteria evaluation of IA. 

The system for managing IA is characterized by a hierarchical nature of goals, 
criteria, factors and points of management, as well as a set of models providing for a 
specific diagnosis, analysis and possibility of determining the level of IA and, 
consequently, developing methodological recommendations on increasing MTE IA 
based on incomplete, inaccurate, unreliable, ambiguous information. Therefore, a 
fuzzy base of initial knowledge of the production type with fuzzy conclusions is the 
most adapted one. The hierarchy of this base to some extent follows the hierarchy of 
the information support mechanism of the system for managing IA. 

Determination of the level of IA and, consequently, the development of 
methodological recommendations on increasing IA and building an appropriate DSS 
requires the involvement of a wide range of models and methods borrowed from 
different fields of knowledge. DSS for managing IA is an intelligent system for 
processing data, the hierarchy of indicators, factors influencing them and goals. 

Due to the fact that the formation of global goals can be impossible, DSS for 
managing MTE IA has to deal with multi-purpose, multi-criteria hierarchical models, 
i.e., it must be able to evaluate the goals, indicators, factors influencing them and 
their integral estimates for different levels of the hierarchy of IA. Such hierarchical 
systems are complemented by additional information in the form of knowledge, 
professional experience and expert assessments of highly qualified investment 
professionals.  

The information support mechanism of the system for managing IA was 
improved by using the method of introducing DSS. Unlike the existing mechanisms, 
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the mechanism proposed by author consists of: 
- the base of initial data; 
- diagnosing the base of initial data; 
- knowledge bases; 
- multi-criteria evaluation of the level of investment attractiveness. 
Such mechanism enables managing IA with regard to the hierarchical nature of 

this process and involves choosing indicators that make it possible to objectively 
characterize the level of attractiveness of corresponding enterprises. 

 
Conclusions 
Thus, the information support mechanism of the system for managing IA is 

characterized by a high uncertainty level, incompleteness of necessary information 
and, consequently, the lack of a quality diagnosing of the data available. However, 
regardless of conditions of uncertainty, DSS for managing IA must produce 
coordinated management decisions aimed at optimizing the level of IA. The multi-
criteria choice of optimal management decisions, subjectivity of purposeful choice 
and inconsistent goals lead to making organizational management decisions related to 
inefficient use of resources, which complicates achieving the defined goals. 
Elimination of consequences of such decisions can require spending considerable 
resources. 

DSS for managing IA must be sufficiently rich in content and accessible for 
DM, who makes decisions on the level of IA. Interest in obtaining investments 
contributes to filling the database with objects, which allows comparing, analyzing 
and simulating possible strategies of development. 
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ГЛАВА 6. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВРАХУВАННЯ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ ПОСАДОВИХ ОСІБ 
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ. 
 
Вступ.  
Управлінська праця – це особливий вид праці, який вимагає від особи не 

лише певних знань, вмінь і досвіду, а і значних фізичних і психологічних сил. 
На теперішній час врахування особливостей управлінської праці посадових осіб 
органів управління силами охорони правопорядку (СОПр) набуває особливої 
актуальності у зв’язку не лише зі збільшенням обсягу завдань, які виконують 
органи і підрозділи СОПр (поява нових підрозділів Національної поліції 
України), а і зростанням відповідальності посадових осіб зазначених органів за 
прийняті рішення і наданні розпорядження (накази) виконавцям (підрозділам 
СОПр).  

Особливостями управлінської праці частково займалися як вітчизняні так і 
закордонні вчені. 

До вітчизняних вчених можна віднести [1–3]: Н. Р. Нижник, Ю. О. Куц.   
В. Д. Бакуменко, та інші. Закордонними вченими, які опікалися зазначеною 
проблематикою доцільно вважати Генрі Файл, Джеймс Муні, Мері Паркер-
Доллей, Фредерік Уінслоу Тейлор та інші [4]. Вони по праву вважаються 
основоположниками класичної школи менеджменту. Основоположниками 
класичної моделі менеджменту є Генрі Файл, Джеймс Муні, Мері Паркер-
Доллей. Систематизував і дав назву цій моделі Байкар. У моделі акцент 
робиться на формальній структурі і пропонується набір принципів, виконання 
яких, гарантує досягнення організацією поставленої мети. Мета – підвищення 
ефективності роботи організації (системи управління у цілому або скажемо її 
органу управління через удосконалення роботи посадових осіб) шляхом 
раціонального підходу щодо керівництва, який характеризується наступним: 

– розподіленням процесу праці між складовими органу управління; 
розподіленням функціональних обов’язків між посадовими особами органу 
управління;  

– жорсткою ієрархічною структурою підлеглості; жорстким контролем 
виконання поставлених завдань. 

Виходячи з поданого вище, слід виділити два напрями – науковий 
менеджмент і бюрократію. Менеджмент – це наука про організацію праці 
людей і виробництва в будь-якій сфері діяльності, в тому числі і у 
державницьких та військових справах. Бюрократія – вищий чиновнично-
адміністративний апарат управління людьми і процесами.  

Основоположником наукового менеджменту є Фредерік Уінслоу Тейлор. 
У своїй теорії він виділив чотири наукових принципи підходів до організації 
праці:  

– стандартизація;  
– науковий аналіз робочих процесів;  
– систематичний відбір і підготовка виконавців робіт;  
– матеріальне стимулювання до роботи.  
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Ці принципи можуть бути застосовані при дослідженні проблеми 
методологічних підходів до врахування особливостей управлінської праці 
посадових осіб органів управління силами охорони правопорядку. 

Другим напрямком у “класичній школі” є “бюрократія” Макса Вебера. 
Бюрократія – процес управління, який базується на письмових правилах та ін-
струкціях. Це система управління чиновницької адміністрації, яка відірвана від 
народу і захищає інтереси пануючого класу. Вебер вважав, що організація 
повинна бути:  

– безособистою, тобто усі посадові особи діють строго за встановленими 
правилами та інструкціями, без будь-якої ініціативи;  

– раціональною, тобто направленою тільки на досягнення кінцевої мети, 
яка поставлена перед нею.  

Вебер вважав, неефективність будь-якої організації полягає в тому, що їй 
заважають емоції керівництва і виконавців. У бюрократії він бачив найбільш 
ефективну форму соціальної організації, так як вона ґрунтується на холодній 
логіці і не дозволяє особистим почуттям і відношенням заважати досягненню 
завдань, які перед нею поставлені. 

Критики цього підходу обґрунтовували свої докази на тому, що Вебер 
ігнорував людський фактор в організації. Роблячи невиразним персонал, 
відводячи його в бік від прийнятих рішень, принижуючи його ініціативу, 
бюрократія ігнорує соціальні і психологічні потреби людини. Крім цього, ця 
система вкрай погано працює у неординарних обставинах, коли необхідно 
приймати нестандартні рішення. Такі рішення часто-густо приходиться 
приймати посадовим особам органів управління СОПр. Неординарні обставини 
– це незвичайні обставини, які викликані інтенсивними змінами зовнішнього 
середовища і потребують ефективного рішення в обмежений час. Це в повній 
мірі відноситься до державницьких та військових організацій, коли в 
екстремальних умовах необхідно приймати відповідальні рішення. Незважаючи 
на критику, багато із принципів бюрократії з успіхом застосовуються в 
сучасних організаціях. 

Отже, класична школа менеджменту намагалась визначити оптимальну 
структуру, яка підходила б будь-якій організації, незалежно від її 
характеристики. Ця школа внесла суттєвий вклад щодо вивчення організацій і 
їх структури. Багато її принципів широко використовуються і сьогодні. В той 
же час не слід забувати, що її підходи ігнорують ту частину організаційної 
дилеми, яка торкається людських аспектів організації. Це набуває особливої 
ваги у державницьких і військових організаціях у тому числі і в системі 
управління СОПр, де органи управління вирішують долю великих колективів 
як в мирний час, так і під час війни. 

Формування державних і військових колективів посадовців (колективів 
посадовців органів управління СОПр) як організації йшло еволюційним 
шляхом, іноді методом проб і помилок. Так, будівництво збройних сил в період 
складання капіталістичних відносин характеризувалось насамперед переходом 
до регулярної армії та флоту. Основними ознаками регулярної армії було:  

– несення військової служби як під час війни, так і у мирний час;  
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– єдність штатної організаційної структури, їх озброєння і воєнної форми;  
– постійно діюча система навчання і бойового застосування військ, яка 

визначалась статутами;  
– наявність централізованого управління і постачання. До кінця 18 

сторіччя основною організаційною структурною одиницею у всіх арміях був 
полк (1200–1500 чоловік), який ділився на батальйони і роти. На період 
воєнних дій полки зводились в бригади, дивізії і корпуси непостійного складу. 
Ці з’єднання створювались тимчасово для рішення певних бойових завдань і не 
мали своїх постійних органів управління. У зв’язку з цим в процесі управління 
військами переважали бюрократичні підходи, які попирали людський аспект 
організації.  

На ці аспекти звернула увагу інша школа менеджменту – школа людських 
відношень [4]. Засновником цієї школи є Ельтон Майо, і поштовхом до її 
створення стали його знамениті експерименти, які виявили важливість 
соціальних і психологічних факторів мотивації до роботи. Експерименти 
визначили два важливих соціальних явища:  

– на поведінку людей впливає присутність інших людей;  
– у групах робітників та службовців існують певні норми, які визначають 

поведінку їх на роботі і незгода (бунт) проти цих норм тягне за собою санкції, 
які або примушують робітника вести себе як цього хоче група, або покинути її.  

Тому автором за основу був взятий підхід, який концентрує увагу на 
соціальних і психологічних аспектах роботи персоналу, його нуждам і 
мотиваціям. Слід зазначити, що прихильники зазначеної школи не опікувалися 
питаннями втоми людей, які займаються управлінською діяльністю. Інколи це 
спостерігається і у посадових осіб СОПр. 

Представники школи людських відношень вважають, що персонал (по-
садові особи органу управління) на будь-якому рівні організації повинні 
приймати якомога більш активну участь у прийнятті рішень, так як це їм дає 
більше свободи, і роблять їх зацікавленим щодо мети діяльності організації. 
Цей підхід не ігнорує класичні принципи, але вважає, що задоволення 
працівників (посадових осіб) від роботи є для організації життєво важливим. 
Критика цього підходу полягає в тому, що “задоволений робітник” 
(“задоволена посадова особа”) не завжди продуктивний (продуктивна), тобто 
може працювати з непоправними помилками, що неприпустимо для органів 
державного і військового управління (для органів управління СОПр).  

Наступним підходом до структурування організації є ситуаційний підхід 
[4]. Представники цього напрямку вважають, що на вибір організаційної 
структури і методів управління впливає ціла низка чинників таких як розмір 
організації, характер її діяльності тощо. Не існує одної найкращої і 
універсальної форми організації і метода управління, де посадова особа органу 
управління є визначальною складовою. Найбільш доцільна структура 
організації і система керівництва залежить від низки керованих і некерованих 
змінних параметрів. Керовані змінні параметри – такі змінні параметри, які 
можливо кількісно, або якісно змінювати в залежності від потреб організації. 
Некеровані змінні параметри – такі змінні параметрі, на які організація 
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впливати не може, вони породжуються (визначаються) середовищем в якому 
організаційна структура функціонує.  

У зв’язку з вище поданим, на теперішній час методологічні підходи до 
врахування особливостей управлінської праці посадових осіб органів 
управління СОПр є актуальними і вони тісно пов’язані з особливостями 
розумової праці для посадових осіб зазначених органів. 

 
6.1. Особливості розумової праці для посадових осіб органу управління 

сил охорони правопорядку 
Як подано у праці [5], на відміну від фізичної, розумова діяльність 

супроводжується меншими витратами енергетичних запасів, але це не значить, 
що вона є легкою. Основним робочим органом під час такого виду діяльності 
виступає мозок. Під час розумової діяльності значно активізуються аналітичні 
та синтетичні функції посадової особи органу управління СОПр, 
ускладняються прийом і переробка інформації, виникають функціональні 
зв’язки, нові комплекси умовних рефлексів, зростає роль функцій уваги, 
пам’яті, напруження зорового та слухового аналізаторів і навантаження на них. 
Для розумової діяльності характерне напруження уваги, сприйняття, пам’яті, 
велика кількість стресів, малорухливість, вимушена поза тіла.  

Все це зумовлює застійні явища у м’язах ніг, органах черевної порожнини і 
малого тазу, погіршується постачання мозку киснем, зростає потреба в глюкозі. 
Погіршуються також функції зорового аналізатора: стійкість ясного бачення, 
гострота зору, зорова працездатність, збільшується час зорово-моторної реакції.  

Розумовій праці притаманний найбільший ступінь напруження уваги – в 
середньому у 5–10 разів вищий, ніж при фізичній праці. Завершення робочого 
дня зовсім не перериває процесу розумової діяльності. Розвивається особливий 
стан організму – втома, що з часом може перетворитись на перевтому. Все це 
призводить до порушення нормального фізіологічного функціонування 
організму.  

Посадові особи СОПр, що займаються розумовою діяльністю, навіть у 
стані перевтоми здатні довгий час виконувати свої обов’язки без особливого 
зниження рівня працездатності і продуктивності.  

Переважно особи розумової діяльності не здатні вимкнути механізм 
переробки інформації на ніч; вони працюють не лише 8–11 годин на добу, а 
майже постійно з короткочасними переключеннями.  

Це і є підтвердженням так званої інформаційної теорії, згідно з якою 
людина підчас сну переробляє інформацію, отриману в період активної 
бадьорості. До активного перероблення інформації посадова особа СОПр 
готується заздалегідь і основною часткою такої підготовки є вищий навчальний 
заклад і особливо ті кафедри, які займаються інформаційним забезпеченням 
майбутнього фахівця. 

Фізичний і розумовий види діяльності посадових осіб СОПр вимагають 
різного напруження певних функціональних систем організму, тому 
навантаження необхідно класифікувати відповідно до важкості і напруженості. 
Важкість праці – це напруженість функціональних систем організму, які 
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зумовлені фізичним навантаженням. Напруженість, своєю чергою, 
характеризує рівень напруження центральної нервової системи. При цьому 
може наступати втома посадової особи. Ступінь втоми залежить не лише від 
фізіологічних можливостей особи, а і її рівня підготовки щодо роботи з 
інформацією. 

Втома – це стан, що спричиняється інтенсивною і тривалою роботою, 
характеризується тимчасовим зменшенням працездатності, виражається 
зниженням кількості та якості роботи і погіршенням координації робочих 
функцій посадової особи органу управління СОПр.  

Проблема втоми охоплює вирішення таких питань (зазначене нижче – 
обов’язковим для керівників органів управління СОПр): 

– з’ясування природи втоми людини (механізм та причини розвитку); 
– діагностика втоми та оцінка працездатності людини; 
– розроблення заходів боротьби з втомою з метою збільшення часу 

працездатності людини.  
Як показує практика, прояв втоми починається з порушення робочого 

динамічного стереотипу, а саме знижується точність і швидкість робочих рухів, 
уповільнюється виконання операції та її окремих елементів, з’являються зайві 
рухи, помилки у роботі. У зв’язку з цим змінюються виробничі показники – 
знижується продуктивність, збільшується кількість браку, погіршується якість 
продукції (якість оброблення інформації, що для СОПр – недопустиме). При 
цьому можуть погіршитись значення показників імовірності безпомилкової 
роботи посадових осіб органу управління СОПр. Значення цих показників 
наведено у праці [6] (нижче подано фізичну сутність цих показників). 

З втомою тісно пов’язаний стан перенапруження. Втоми як початкова 
стадія перенапруження, повинна бути предметом особливої уваги посадових 
осіб в органах, які беруть участь в управлінні СОПр як у звичайних умовах, так 
і у разі ускладненні обстановки.  

Термін “перенапруження” визначає несприятливий, граничний між 
нормою та патологією функціонального стану організму, який викликано 
надмірним за тривалістю або величиною навантаженням. Тривале 
перенапруження може спричиняти порушення здоров’я людини, відіграючи 
роль етіологічного чинника професійних форм захворюваності. Крім того, 
перенапруження може сприяти зниженню загальної реактивності організму, 
підвищенню неспецифічної захворюваності.  

Однією з основних причин перенапруження апарату опори і руху є 
вимушена робоча поза посадової особи органу управління СОПр. Незручні 
пози внаслідок перенапруження можуть спричиняти прояв остеохондрозу, 
розтягування та ослаблення міжхребцевих зв’язків, зміну нормальної 
конфігурації хребта, ослаблення м’язів черевного преса, тазового дна, 
ослаблення та деформацію ступні тощо. Поряд із змінами в апараті опори та 
руху нераціональна робоча поза може сприяти перенапруженню в системі 
периферичного кровообігу, виникненню варикозного розширення вен. 

Перенапруження функціональних систем, які тривалий час забезпечують 
високий рівень інтенсивності та концентрації уваги, пам’яті, аналітичного 
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мислення, може бути одним із суттєвих чинників ризику виникнення 
невротичних станів та захворювань. Те ж саме можна сказати про такі чинники, 
як монотонність, емоційне перенапруження тощо.  

Перенапруженню та переходу його у захворювання сприяють хронічні або 
інфекційні захворювання, клімактеричний період, недостатня рухова 
активність, несприятливі чинники виробничого середовища тощо.  

Зазначене вище може негативно впливати на тривалість активної роботи 
посадових осіб СОПр. Для запобігання перенапруження посадових осіб органу 
управління слід розробляти та запроваджувати певні заходи профілактики. 

Розробляючи заходи цілеспрямованої профілактики втоми і 
перенапруження, дуже важливо встановити конкретні чинники трудового 
процесу посадової особи, які здатні спричиняти ці процеси, та оцінити їх рівень 
за критеріями важкості та напруженості роботи. Важливим при цьому є 
фізиолого-гігієнична втома. 

Фізіолого-гігієнічна проблема втоми та перенапруження, зважаючи на те, 
що вона пов’язана з працездатністю працюючих посадових осіб, а отже, з 
продуктивністю праці, є важливою не лише соціальною проблемою, а і сугубо 
відомчою проблемою міністерствам, яким підпорядковані складові СОПр. Тому 
відповідним керівникам та посадовим особам СОПр боротьбу з втомою та 
перенапруженням слід проводити комплексно, враховуючи технічні, 
організаційні, гігієнічні та психофізіологічні заходи. Основними з них є такі як 
широка механізація та автоматизація виробничих операцій (для органів 
управління СОПр – це [7, С. 7–61]: 

– автоматизація оброблення інформації;  
– організація раціонального режиму праці та відпочинку;  
– оптимізація санітарно-гігієнічних умов праці;  
– удосконалення робочих рухів та робочої пози;  
– обладнання раціонального робочого місця та устаткування з урахуванням 

антропофізіологічних особливостей організму;  
– правильне, раціональне виробниче навчання;  
– послаблення несприятливої дії монотонності;  
– заходи щодо запобігання гіподинамії;  
– формування сумлінного ставлення до праці в трудових колективах 

(усвідомлення корисності праці, сприятливий психологічний мікроклімат, 
широка гласність, матеріальна зацікавленість, змагання тощо);  

– естетичне оформлення робочої обстановки;  
– організація та проведення профвідбору та профорієнтації.  
Втома – це зниження продуктивності діяльності через витрату 

енергетичних ресурсів організму людини. Цей стан виникає через певне 
ставлення людини до праці, звички до фізичного та розумового напруження. 
Якщо таких звичок немає, то втома може настати ще до початку фізичного 
навантаження, на самому початку роботи. Втома після важкої, але потрібної 
людям праці, пов’язана з позитивним емоційним станом. Відпочинок, особливо 
активний, зміна виду діяльності поновлюють силу, створюють можливість 
продовження діяльності. Об’єктивним показником втомлення є уповільнення 
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темпу роботи, а також зниження її якості. Це дуже небезпечно для посадових 
осіб органу управління СОПр, якщо сили виконують завдання у складних 
умовах і тривалий час. 

При перевтомі період оптимальної працездатності людини скорочується, а 
період нестійкої компенсації збільшується. Порушуються і відновні процеси в 
організмі. Прикмети втоми не зникають до початку роботи наступного дня. 
Посилюється роздратованість, реакції стають неадекватними, що є 
неприпустимим для посадових осіб органу управління СОПр.  

Посадові особи зі станом перевтоми характеризуються порушенням сну, 
відсутністю повного відновлення працездатності до наступного робочого дня, 
зниженням опору до дії несприятливих факторів довкілля, підвищенням 
нервово-емоційної збудливості. Такий стан може призвести до загострення 
багатьох захворювань, таких як серцево-судинних, ендокринних, бронхо-
легеневих, хронічних тощо.  

Перевтома посадових осіб органів управління СОПр виникає як наслідок 
хронічного перевантаження, коли втома від попередніх днів накопичується.  

При появі прикмет перевтоми слід негайно звернутися до лікаря, оскільки 
продовження роботи у стані перевтоми призводить до виснаження нервової 
системи і може стати причиною неврозу. Крім того, у такому стані взагалі не 
рекомендується працювати, бо можливі всілякі помилки через зниження 
працездатності. За цим повинен слідкувати не лише лікар органів та сил 
охорони правопорядку, а і старші командири (начальники). 

Як показує практика, рівень працездатності посадових осіб органу 
управління СОПр у другій половині робочого дня трохи нижчий. Крім того, 
виявлено, що людині, незалежно від професії, важко починати роботу, 
затягується період втягування в роботу. Це особливо помітно у людей, які 
працюють у ранкову зміну або чергували вночі.  

Функціональний стан посадової особи і її працездатність поліпшується на 
другий день праці після вихідного і починає погіршуватися з п’ятого дня. 
Найбільш висока працездатність спостерігається на третій день праці, найбільш 
низька на шостий, з одним вихідним днем.  

Залежно від характеру виконуваної роботи посадовою особою, 
розрізняють втому розумову, фізичну та емоційну. Втома посадової особи є 
комбінованою, тобто розумовою, фізичною та емоційною. Однак нервове 
напруження посадової особи органу управління СОПр призводить до переваги 
втоми.  

При втомі знижується гострота і зменшується поле зору, змінюються пульс 
і артеріальний тиск. Одночасно знижуються інтенсивність і стійкість уваги, 
сповільнюється її переключення, збільшується час сенсомоторних реакцій, 
порушується мислення, що виражається в сповільненні процесів обробки 
інформації, що є дуже важливим для управлінської діяльності посадових осіб 
органу управління СОПр. В результаті збільшується час прийняття і виконання 
рішень, виникає почуття гнітючого напруження і невпевненості. У стані втоми 
знижується ступінь автоматизму раніше напрацьованих навичок, утруднюється 
набуття нових знань і навиків, порушуються точність і координація рухів, 
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послаблюються воля, рішучість, контроль за діями, частішають короткочасні 
відволікання уваги від виконуваної роботи.  

В умовах довготривалої безперервної роботи посадової особи 
порушуються насамперед складні функції психічної діяльності, які вимагають 
високої творчої активності, але при збереженні простих, доведених до 
автоматизму навичок. Тому у ситуаціях, які вимагають критичного аналізу 
обстановки, а не стандартних рішень і дій, можуть виникнути грубі помилки, 
що неприпустимо для управлінської діяльності органів управління СОПр.  

Втома розвивається швидше у молодих, недосвідчених посадових осіб 
органу управління СОПр, що пов’язано з їх великим нервово-психічним 
напруженням при виконанні роботи. У досвідчених посадових осіб, які мають 
високу кваліфікацію, добрі навички, емоційне напруження виражене менше і 
втома виникає пізніше.  

Психічна діяльність посадових осіб органу управління СОПр 
стимулюється інформацією, яка надходить до них. Для оптимального перебігу 
психічних процесів необхідний оптимальний рівень інформаційного 
навантаження. Надлишок чи нестача інформації призводять до розвитку втоми. 
Важливе значення має також характер інформації, яка надходить до органу 
управління або конкретної посадової особи. Питання щодо необхідності 
законодавчого затвердження норм інформаційного навантаження на посадових 
осіб органів державної влади та військового управління подано у праці [8].  

Практикою підтверджено, що з часом під впливом одноманітної роботи у 
посадових осіб виникає загальмований стан, який характеризується апатією, 
млявістю, появою відволікаючих думок, які не стосуються виконуваної роботи. 
Це повинен помічати старший командир (начальник) і негайно приймати 
необхідні заходи.  

Втома, як суб’єктивне переживання, може допомогти людині оцінити свою 
працездатність. Прикметою втоми може бути поява незначних помилкових дій, 
бажання випростатися, змінити позу, помітне зниження інтенсивності і 
стійкості уваги, мимовільна поява думок, не пов’язаних з виконуваною 
роботою, зниження вольового зусилля, необхідного для подолання цих 
негативних явищ. Так у праці [9], приділялося увазі питання фізіологічній 
відмові посадовій особі органу управління. 

Фізіологічні відмови (відмови організму людини) – подія, яка полягає в 
порушенні нормального функціонування організму в результаті процесів, які 
відбуваються, виключаючи можливість виконувати посадовою особою у 
системі управління визначених дій. 

Фізіологічні відмови, по суті, аналогічні технічним відмовам, але 
відрізняються тим, що вони обумовлені діями (або без діями) посадових осіб. 
Причинами фізіологічних відмов можуть бути процеси, які відбуваються з 
кожною посадовою особою і певним колективом під впливом низки чинників 
таких як: 

– фізіологічний стан посадових осіб (перевтомлення, навантаження, 
емоціональний вплив, вік, захворювання);  

– помилки як результат роботи посадових осіб в екстремальних умовах. 
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Фізіологічні відмови залежать від працездатного стану посадових осіб, 
який може порушуватися в наслідок:  

– недопустимої втоми особи, яка не дозволяє ефективно виконувати 
поставлені завдання в антропотехнічній системі (управлінській системі з 
елементами людини і технічних засобів);  

– біологічну відмову, як подію, яку слід розглядати як випадкову 
величину, яка може бути оцінена імовірністю безпомилкової роботи посадової 
особи в екстремальній ситуації по.безпР ; 

– імовірністю роботи оперативного і технічного персоналу 
антропотехнічної системи (конкретно орган управління) в тій же ситуації 

оу.безпР . Проведені автором дослідження дозволяють визначити межі цих 
показників, як подано на рисунку 1 [8]. 

При цьому слід вважати, що втома посадової особи (органу управління) 
полягає не скільки в її (їх) фізичній втомленості, скільки в зміні характеру 
психологічної діяльності. Початок стомлення може супроводжуватися 
підвищеною чутливістю до подій і явищ оточуючої обстановки, нерозумною 
упертістю, зменшенням обсягу інформації, якою необхідно постійно 
користуватися та настає час, коли прогресує фактор забуття певного обсягу 
інформації.  

 
За цим може настати розпад уваги, який виникає тоді коли, посадова особа 

починає реагувати на несуттєве, не помічаючи із-за цього важливих 
подразнювачів. У стомленої посадової особи зменшується гострота зору, 
швидкість реакції і прийняття рішення, порушується точність координації руху. 
Нарешті можлива поява проміжних періодів між глибоким сном і часом, коли 
людина не спить, коли посадова особа фактично “вимикається” з системи 
управління. 
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Отже, втомленість посадової особи органу управління виникає насамперед 
у психологічній і нейромязовій сферах організму. ЇЇ можна розглядати як 
результат подавленості, або пригніченості і внутрішнього конфлікту. При 
цьому знижується продуктивність праці людини. 

Продуктивність праці на початку розвитку втоми деякий час може й не 
знижуватися, коли вольовими зусиллями людина змушує себе працювати з 
тими ж показниками. У стані втоми працюючий управлінець може уникнути 
помилок навіть при раптовій зміні виробничої ситуації за рахунок підвищення 
інтенсивності уваги і готовності до дії. Втома в цей період називається 
компенсованою. Однак така компенсація вимагає підвищеної витрати енергії і 
нарешті настає момент, коли, незважаючи на жодні зусилля, продуктивність 
праці знижується за визначеними показниками Втома в цей період стає 
некомпенсованою, оскільки порушення, які виникають, вже не можна 
відвернути вольовим зусиллям. 

Як зазначають автори у працях [10–12], доведено, що до 9–10 годин 
безперервної праці відбувається спад активності, а після 10 годин настає 
неприпустиме з боку безпеки порушення працездатності, тобто розвивається 
некомпенсована втома. Це виражається у: 

– різкому зростанні часу зорово-рухової реакції; 
– зниженні пропускної здатності аналізаторів; 
– зменшенні частоти пульсу; 
– зміні процесів у серцевому м’язі та інших порушеннях.  
Час сенсомоторної реакції людини після зміни після чергування 

збільшується на 113,7%, порушення сенсомоторної координації – на 75,6%, 
тремтіння пальців рук – на 70,9% [10–12]. Спроби боротися з втомою засобами 
збудження не дають бажаних наслідків. Після нетривалого нервового 
піднесення настає різкий спад. Зазначене вище, важливо враховувати для 
посадових осіб органу управління, які несуть чергування на пунктах управління 
і здійснюють безперервне управління силами охорони правопорядку. 

Фактори, які впливають на продуктивність праці формують загальний 
настрій на працю та полегшують або ускладнюють появу трудових зусиль.  

Аналізуючи критерії професіографічної оцінки (опис характеристик праці 
посадової особи органу управління СОПр) ступеня нервового напруження в 
процесі праці, слід користуватися характеристиками, які відображають 
напруження сенсорного апарату, вищих нервових центрів, що забезпечують 
функції уваги, мислення, регуляції рухів. Це в певній мірі впливає на 
безпомилковість роботи посадових осіб в екстремальних умовах та реалізую 
набуті компетенції.  

У зв’язку з поданим вище, важливо визначити певні показники якості 
органу управління СОПр. 

 
6.2. Один з показників якості органу управління сил охорони 

правопорядку 
Складовими органу управління будемо вважати особу або підрозділ 

(відділ, відділення, служба), які виконують певне завдання і особисто 
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Традиційно так склалось, що з появою принципово нових завдань, які 
вирішують органи управління СОПр, збільшилась чисельність цих органів, 
іноді за рахунок підрозділів і частин СОПр. Тобто за рахунок збільшення 
кількості складових органу управління і їх чисельності вирішувалось питання 
своєчасного прийняття рішення у відповідності до завдання, що вирішується. 
Такі підходи рішення проблеми в умовах ресурсних обмежень на озброєння і 
військову техніку не доцільні, вони ефективної практичної реалізації у силах не 
матимуть. Процес створення існуючих органів управління СОПр будь-якого 
рівня, як правило, йде еволюційним шляхом по мірі змін завдань, які вони 
вирішували, без наукового обґрунтування доцільної структури і рівномірного 
завантаження усіх складових. Багаточисельність органів управління змушує 
створювати багаточисельні і складні за структурою пункти управління і їх 
вузли зв’язку (ВЗ) системи зв’язку. При цьому система управління стає 
громіздкою, що утрудняє досягти необхідних показників її мобільності та 
прихованості. Мобільність системи управління СОПр – це її здатність 
видозмінювати свою структуру у просторі і часі з упередженням відносно дій 
сил, якими вона забезпечує керування. Прихованість системи управління СОПр 
– це її здатність щодо приховання елементів системи від усіх видів розвідки, 
незалежно від дій своїх сил і противника. Ці властивості набувають особливої 
ваги виходячи із основних напрямків та пріоритетів будівництва силових 
структур України [14, 15]. 

На кількісний склад і структуру органу управління СОПр впливає якість 
складових: рівень оперативної підготовки підгО , рівень тактичної підготовки 

підгТ  та рівень морально-вольових і фізичних даних посадових осіб осД , які 
безпосередньо впливають на своєчасність ріш.прС  та якість ріш.прЯ  прийняття 
рішення командиром (начальником). Одним із показників якості складових 
органу управління СОПр є імовірність безпомилкової його роботи оу.безпР  в 
будь-яких умовах, в тому числі і у екстремальних. Імовірність безпомилкової 
роботи органу управління СОПр оу.безпР  обумовлюється показниками його 
складових ібезпР . Для обчислення значення показника оу.безпР  необхідно 
обґрунтувати структуру органу управління і задатися (вказати вимоги 
замовника) значенням показника 

ібезпР . 
Робота складових органу управління в системі управління СОПр, як 

інформаційної системи (система в якій циркулює інформація між органом 
управління і об’єктом управління), пов’язана з фізіологічними можливостями 
людини, яка не може не помилитися. В екстремальних умовах це може бути 
одна із найслабкіших ланок будь-якої антропотехнічної системи. Не 
враховувати цей факт при аналізі системи управління СОПр будь-якого рівня 
недопустимо. Ці помилки можуть мати серйозні наслідки, а при управлінні 
силами при вирішенні завдань спеціальних операцій, не оправдані втрати 
людей, озброєння і військової техніки. Безперечно скриті помилки – помилки, 
які допускаються не усвідомлено і ненавмисно, мають імовірний характер 
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0,1...0Рпом = . Проведені розрахунки у праці [13] з застосуванням методики 
комплексної оцінки якості функціонування складних інформаційних систем 
підтвердили, що людина середнього рівня підготовки і кваліфікації здатна 
шляхом візуального контролю забезпечити безпомилковість обробки 
інформації з імовірністю не нижче 95,0Рбезп = для повідомлення обсягом 250 
знаків (для порівняння: одна кодограма, що передається у автоматизованій 
системі управління (АСУ) воєнного призначення складає 6x24=144 символи 
(один друкований лист аркушу А-4 35x50=1750 знаків). При збільшенні обсягу 
до 500 знаків ця імовірність з причин жорсткого обмеження у часі контролю 
знижується до 86,0...83,0Рпом = .  

Отже, якщо взяти за основу результати обчислень проведених групою 
спеціалістів в області інструментально-модельованих комплексів для оцінки 
якості функціонування інформаційних систем [13], то у якості нормативних для 
системи управління СОПр будь-якого рівня можна взяти: імовірність 
безпомилкової роботи складової органу управління 95,0...99,0Р ібезп =  для 
спеціалістів вищої кваліфікації, 90,0...95,0Р ібезп =  для спеціалістів середньої 
кваліфікації, 85,0...90,0Р ібезп =  для спеціалістів нижче середньої кваліфікації. 
Відповідно для органу управління СОПр: 90,0...95,0Р оу.безп =  відповідає 
критерію якості роботи органу управління „добре”, 85,0...90,0Р оу.безп =  – 
„задовільно”, 80,0...85,0Р оу.безп =  – „незадовільно”. 

Безперечно значення цих показників повинні узгоджуватись з часом 
роботи органу управління при виконанні певних завдань (наприклад, рішення 
оперативно-тактичних задач, розроблення рішень, планів тощо). Таким часом 
може бути: час на підготовку бойових дій, оперативного застосування сил 
тощо. З досвіду локальних війн, орган управління при підготовці до відбиття 
військами масованих ракетно-авіаційних ударів (МРАУ) буде працювати в 
напруженому режимі 9…10 годин [16, 17, 18]. Тривалість протиповітряного 
(повітряного) бою буде тривати в межах 40…60 хв, це екстремальний режим 
роботи органу управління і на нього необхідно орієнтуватися при створенні 
його структури будь-якої ланки управління.  

Проведені автором дослідження щодо визначення імовірності 
безпомилкової роботи органів управління різних структур системи управління 
оперативно-тактичного рівня дали наступні результати [8, 9]. Так для органу 
управління окремої організаційної структури цей показник, при 99,0Рі = , буде 
в межах 97,0Р оу.безп = , що відповідає оцінці „добре”. Для штабу 
організаційної структури – 95,0Р оу.безп = , що відповідає оцінці „добре”. Для 
органу управління об’єднання організаційних структур – 83,0Р оу.безп = , що 
відповідає оцінці „незадовільно”. Для розрахунків взято складові органу 
управління вищої кваліфікації. За умов середньої і нижче середньої кваліфікації 
посадових осіб цей показник буде 83,0Рбезп ≤ . Наведені приклади дозволяють 
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стверджувати, що актуальним питанням для СОПр є підготовка 
висококваліфікованих спеціалістів органів управління спеціального 
призначення і вдосконалення їх структури. 

Отже, проведений стислий аналіз дій органів управління СОПр з питань 
управління, за показниками інформаційного завантаження його складових і 
імовірності безпомилкової роботи показує, що існуюча на теперішній час 
структура не вдосконалена і потребує необхідних змін в комплексі з іншими 
складовими системи управління (системою зв’язку, системою пунктів 
управління). Багаточисельність органів управління СОПр, нерівномірність 
інформаційного завантаження його складових, невідповідність рівня 
кваліфікації посадових осіб завданням, які вирішуються, призводить до 
створення занадто складної за структурою, з низькими показниками імовірності 
безпомилкової роботи в екстремальних умовах. Така структура потребує вели-
ких людських, фінансових і матеріальних затрат. Для комплексного вирішення 
цього питання необхідно розробити метод обґрунтування структури системи 
управління для будь-якої структури СОПр.  

В межах монографії розглянемо підходи щодо оптимального визначення 
внутрішньосистемної структури органу управління СОПр як складової 
регіонального органу виконавчої влади. Актуальність цієї проблеми 
обумовлена низкою проголошених заходів щодо реформування силових 
структур України останнього часу. 

Таким чином, враховуючи особливості розумової праці посадових осіб 
органу управління і отримані значення показників якості зазначеного органу 
слід розглянути інформаційно-структурний метод формування органу 
управління на прикладі регіонального органу виконавчої влади. 

 
6.3. Інформаційно-структурний метод формування регіонального 

органу виконавчої влади 
Метод дозволяє здійснити процес формування зазначеного органу 

виконавчої влади з урахуванням необхідності виконувати увесь обсяг 
управлінських завдань у повному обсязі за будь-яких умов обстановки, що 
склалася у регіоні держави. Узагальнену структуру складових методу подано на 
рисунку 3. 

Як обмеження прийнято: не враховувати вартість на утримання такого 
органу управління. Припущеннями слід вважати: визначені і сформульовані 
завдання і функції, які покладаються на регіональний орган виконавчої влади, 
вимоги, які ставляться до нього, чинники, які впливають на його роботу у 
складних умовах обстановки, принципи і методи організаційного проектування 
такого органу. 

Деталізацію методу графічно подано на рисунку 4 і здійснено поетапний 
опис його складників. До вихідних даних методу (блок 1 рисунок 4) включено.  

1. Завдання і функції, які покладені на регіональний орган виконавчої 
влади (РОВВ). Такими завданнями можуть бути: а) постійний моніторинг 
обстановки у регіоні держави (вивчення, аналіз і розроблення пропозицій за 
результатами даних про соціально-політичну і соціально-економічну 
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обстановку у регіоні держави); б) підготовка регіональних органів виконавчої 
влади і регіональних СОПр до застосування за призначенням; в) керівництво 
регіональними органами виконавчої влади у сфері охорони правопорядку та 
управління регіональними СОПр у разі ускладнення обстановки; г) оперативне 
прийняття рішення на застосування регіональних СОПр у разі ускладнення 
обстановки у регіоні держави та доведення завдань до підпорядкованих 
регіональних органів виконавчої влади; д) управління процесом взаємодії 
органами державної влади і місцевого самоврядування; е) організація і 
проведення заходів щодо забезпечення дій органів виконавчої влади і 
регіональних СОПр у разі ускладнення обстановки у регіоні держави; к) 
організація контролю і надання допомоги органам, як об’єктам взаємодії 
регіонального рівня. 

Функції: а) контроль за рівнем готовності регіональних органів виконавчої 
влади, органів правопорядку і підрозділів регіональних СОПр до виконання 
завдань з охорони правопорядку; б) прийняття управлінських рішень щодо 
взаємодії регіональних органів виконавчої влади; в) комунікативна функція 
щодо організації ліній (каналів) обміну інформацією взаємодії; г) кадрові 
функції керівника (кадрове планування в організації); д) управління персоналом 
організації, оцінка та відбір персоналу. 

2. Вимоги щодо регіонального органу виконавчої влади: а) він повинен 
бути оптимально-необхідним за складом отпровв.N  і здатним ефективно 
виконувати поставлені завдання із заданою ймовірністю безпомилкової роботи 

ровв.безпР  у межах встановленого директивного часу дирТ ; б) старша посадова 
особа органу має бути здатна своєчасно приймати якісне рішення на дії, 
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організовувати їх своєчасне планування, ставити зрозумілі завдання підлеглим, 
організовувати ефективну взаємодію і всі види забезпечення, а також стійко 
управляти підлеглими під час виконання поставлених завдань; в) повинен бути 
здатним ефективно вирішувати складні, різко змінні завдання, стійко й 
оперативно управляти підпорядкованими об’єктами управління – бути 
основним й старшим у відношенні до інших регіональних органів виконавчої 
влади; г) мати мінімально можливу кількість рівнів управління (ланцюг команд 
повинен бути якомога коротшим для мінімізації часу циклу управління 
суб’єктами взаємодії). 

3. Чинниками, що впливають на роботу регіонального органу виконавчої 
влади, який займається управлінням процесу взаємодії суб’єктів регіонального 
рівня у сфері охорони правопорядку за будь-яких умов обстановки в регіоні 
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держави, слід вважати такі як: а) відповідальність, яка пов’язана з необхідністю 
діяти зазначеному органу у правовому полі у межах регіону держави; б) 
остаточна невизначеність правової бази щодо прав і можливостей зазначеного 
органу для умов звичайної обстановки й у разі її ускладнення, що може 
призвести до заворушень у регіоні держави;  

в) недосконалість існуючої організаційної структури системи взаємодії 
регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку системи 
управління процесом взаємодії; г) недостатній рівень автоматизації оброблення 
інформації, що циркулює у контурі управління суб’єктами взаємодії 
регіонального рівня. 

4. Принципами і методами організаційного проектування регіонального 
органу виконавчої влади, який здійснює управління суб’єктами регіонального 
рівня, слід вважати такі.  

Принципи: а) цілеспрямованість, яка передбачає наявність чітко 
сформульованої мети, – стійке управління процесом взаємодії зазначених 
органів за будь-яких умов обстановки; б) первинність функцій і вторинність 
структури, тобто побудова організаційної структури повинна базуватися на 
виявленні складу та змісту функцій управління; в) функціональна 
орієнтованість підрозділів апарату управління, яка передбачає, що коло завдань 
для кожного структурного підрозділу має бути чітко орієнтоване на досягнення 
мети управління з відповідної функції; г) простота організаційної структури 
органу, яка полягає у тому, що чим простіше та чіткіше побудована структура 
органу, тим легше посадовим особам зрозуміти і пристосуватися до роботи та 
активно брати участь у реалізації головної мети управління; д) єдність 
керівництва і координації зусиль – виконавець повинен отримувати накази 
лише від одного начальника; е) оптимальна норма керованості, яка 
встановлена, 7–9 об’єктів управління.  

Перелічені принципи організаційного проектування структури 
регіонального органу виконавчої влади взаємопов’язані. Кожен із них має 
самостійне значення, але тільки спільне їх використання забезпечує 
комплексний науковий характер проектування структури зазначеного органу. 

Оскільки проектування структури регіонального органу виконавчої влади є 
процесом удосконалення існуючого типу організаційної структури, то слід 
використати методи, які базуються на знанні об’єктивних правил розвитку 
організаційної структури органів. Таким методами слід вважати: експертний, 
нормативний, блочний, аналітично-розрахунковий та метод математичного 
моделювання.  

У разі формування структури регіонального органу виконавчої влади 
застосовані наведені вище принципи формування органів й аналітично-
розрахунковий метод організаційного проектування регіонального органу 
виконавчої влади, в основі якого є системний підхід до всіх складових 
зазначеного органу та інформаційне навантаження на них у складних умовах 
обстановки.  

Наведені вище вихідні дані і результати розробленого інформаційного 
підходу до поетапного формування регіонального органу виконавчої влади з 
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значення показника ймовірності безпомилкової його роботи.  
Чинники, які впливають на роботу зазначеного органу, при його 

формуванні зумовлюють такі показники (див. блок 4 на рисунку 4): а) 
делегування повноважень зазначеному органу управління органом центральної 
виконавчої влади оцв.повнп 6,0Д ≥ ; б) рівень централізації управління 
регіональними суб’єктами взаємодії 95,0Vцу ≥ ; в) мінімальний час оброблення 
інформації, що циркулює усередині органу, що досліджується min.інф.обмТ ; г) 
максимальне значення ймовірності безпомилкової роботи регіонального органу 
при здійсненні управління суб’єктами взаємодії у складних умовах обстановки 

max.ровв.безпР . 
Завдання і функції, які покладаються на регіональний орган виконавчої 

влади, зумовлюють формувати його за такими показниками (див. блок 5 на 
рисунку 4): а) мінімальний час опрацювання інформації, що циркулює 
всередині органу min.інф.обмТ ; б) максимальне значення ймовірності 
безпомилкової роботи органу у складних умовах обстановки max.ровв.безпР ; в) 
оптимальний обсяг інформації, що опрацьовується органом у складних умовах 
обстановки опт.інфN ; г) рівень підготовки основного складу регіонального 
органу виконавчої влади ровв.ск.осн.підгП . 

Принципи і методи організаційного проектування структури регіонального 
органу, який здійснює управління процесом взаємодії суб’єктів регіонального 
рівня, зумовлюють формувати його за наступними показниками (див. блок 6 на 
рисунку 4): а) делегування повноважень регіональному органу виконавчої 
влади органом центральної виконавчої влади оцв.повнп 6,0Д ≥ ; б) рівень 
централізації управління суб’єктами регіонального рівня 95,0Vцу ≥ ; в) 

мінімальна кількість рівнів структури регіонального органу виконавчої влади 
min.ровв.рівN ; г) максимальне значення ймовірності безпомилкової роботи 

зазначеного органу у складних умовах обстановки max.ровв.безпР . 
Наведені вище показники регіонального органу виконавчої влади можна 

визначити шляхом впровадження розроблення окремих методів, методик і 
методичних підходів (рисунок 6), що дає змогу: а) уточнити завдання 
регіонального органу виконавчої влади відповідно до завдань суб’єктів 
взаємодії і регіональних сил охорони правопорядку; б) визначити порядок 
формування його організаційно-штатної структури, здатної стійко управляти  
зазначеними регіональними органами і силами охорони правопорядку, як 
суб’єктами взаємодії, за будь-яких умов обстановки; в) визначити його 
повноваження, систему підпорядкування та управління суб’єктами взаємодії. 

Сутність зазначених методів, методик і методичних підходів зводиться до 
такого: у разі тривалої, підчас монотонної та відповідальної роботи в умовах 
складної напруженої обстановки посадові особи регіонального органу 
управління втомлюються і починають допускати помилки, що підтверджено 
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Дійсно, система управління регіональних органів виконавчої влади 
належить до складних організаційно-інформаційних систем і у процесі 
функціонування може бути у різному стані щодо працездатності. Перехід 
системи із одного стану до іншого може здійснюватися під впливом різних 
чинників, і при цьому видозмінюються її потенційні можливості, як подано у 
праці [7]. При цьому необхідно враховувати особливості праці посадових осіб 
зазначеного органу. 

У кінцевому підсумку, розглянуте вище дозволяє провести перевірку № 1 
значень деяких показників (див. блок 7 на рисунку 4), а саме: а) кількісного 
складу посадових осіб регіонального органу виконавчої влади, який здійснює 
управління процесом управління суб’єктів регіонального рівня і повинен бути 
менший ніж існуючий регіональний орган при Голові обласної державної 
адміністрації, тобто ода.поопт.ровв.по NN < ; б) кількість рівнів регіонального 
органу виконавчої влади не повинна перевищувати трьох 3N ровв.рів ≤ .  

Початок розробленого методу показав на визначальні показники 
регіонального органу виконавчої влади такі як (див. рисунок 6): а) ймовірність 
безпомилкової його роботи у складних умовах обстановки ровв.безпР ; б) 
інтегральна оцінка підготовленості органу до виконання управлінських завдань 
у складних умовах обстановки ψ ; в) умовний критерій ефективності органу 
щодо вирішення управлінських завдань ( )tW . Порядок визначення значень цих 
показників тема окремого дослідження. 

 
Висновки.  
Напрямком подальшого дослідження методологічних підходів до 

врахування особливостей управлінської праці посадових осіб органу 
управління СОПр і на цій основі розгляд інформаційно-структурного методу 
формування органу виконавчої влади регіональної системи управління слід 
вважати розроблення спеціальні таблиці класифікації праці за ступенем 
нервово-емоційного напруження, в основу яких покладено такі показники як: а) 
інтелектуальне та емоційне навантаження посадових осіб; б) тривалість 
зосередженого спостереження; в) кількість об’єктів одночасного 
спостереження, що є виробничо-важливими; д) кількість сигналів на годину, які 
надходять до певної посадової особи; е) час активних дій посадової особи 
органу; к) точність виконання роботи. 
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ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
РАБОЧЕГО МЕСТА МЕНЕДЖЕРА, СВЯЗАННОГО С 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМИ 
 
Введение 
Информация стала логистическим производственным фактором. С 

помощью нее можно сократить издержки на складирование - согласованность 
действий всех участвующих в грузоперевозке лиц, гораздо более лучшее 
управление запасами продукции и т.д.  

При помощи информации можно ускорить перемещение товаров в 
следствие согласованности всех узлов транспортной цепочки. Когда нет 
своевременной обратной связи, информации о грузе и его местоположении, у 
потребителя, равно как и у поставщика, возникает естественная неуверенность 
в надежности перевозки. 

Конкурентный рынок предъявляет транспортным компаниям все больше 
требований. Нужно обеспечивать лучший сервис, повышать надежность 
перевозок, ускорять транспортировку, снижать издержки. 

Информационные системы могут помочь транспортным компаниям 
соответствовать этим требованиям. Определенного роста эффективности 
можно достичь и с помощью локальных и вычислительных систем, а также в 
результате применения интегрированных информационных и управленческих 
систем, которые "перешагивают" границы между подразделениями 
предприятий. 

Целью работы является совершенствование логистической деятельности 
предприятия на основе внедрения информационных технологий. 

Чтобы достичь этой цели необходимо выполнить следующие задачи: 
-улучшить бизнес-процессы путем внедрения автоматизации; 
-реализовать визуализацию данных для повышения качества логистики; 
-снизить количество ошибок и забытых заявок. 
Результатом работы будет разработанное автоматизированное рабочее 

место менеджера по грузоперевозкам. 
Эта система позволит вести клиентскую базу с историей взаимодействия с 

клиентом, а также текущие договоры, задачи и карту перемещений. 
 
7.1. Теоретические основы автоматизации рабочего места 
7.1.1. Анализ основных положений и направлений по автоматизации 

рабочего места 
Для повышения эффективности работы оператора необходимо выделить 2 

направления автоматизации работы офисных сотрудников, по которым 
возможно значительное повышение эффективности[3]: рутинные операции; 
анализ документов. 

Наиболее перспективна на современной стадии автоматизации управления 
общественным производством автоматизация планово-управленческих 
функций на основе персональных ЭВМ, которые устанавливаются на рабочих 
местах сотрудников. 
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Данные системы широко распространены в организационном управлении 
и называются автоматизированными рабочими местами (АРМ). АРМ 
представляют собой комплекс средств программного обеспечения и 
вычислительной техники, размещающийся на рабочем месте работника и 
автоматизирующий его работу [4]. 

Специфика работы бухгалтерии позволяет подбирать способ решения 
формирования АРМ. Благодаря этому системой могут пользоваться люди, у 
которых нет специальных знаний в программировании, и при необходимости 
система может дополняться.  

АРМ определяется как информационные ресурсы, организационно-
технологические и программно-технические средства коллективного и 
индивидуального пользования, объединяемые для выполнения функций 
сотрудника управления. 

АРМ позволяет специалистам выполнять обработку текстов, пересылку и 
прием сообщений, находящихся в памяти ЭВМ, ведение и организацию 
архивов документации, принимать участие в совещаниях, производить расчеты 
и получать результаты в графической и табличной форме. 

Как правило, реализация принятия решений и управления происходит 
коллективно, однако требуется проблемная реализация АРМ управленческих 
сотрудников, которая соответствует разным уровням управления и функциям. 
Принятие и реализация решений, подготовка данных для них имеют много 
общего в разных экономических службах организации.  

Большинство функций  типовые для большинства предприятий, за счет 
чего возможно создание перестраиваемых, гибких структур управления. 

Конструирование АРМ выполняется на следующих принципах[5]: 
1. Формализация профессиональных знаний, т.е. возможность 

предоставления при помощи АРМ самостоятельной автоматизации новых 
функций и решение новых задач при накоплении опыта работы с системой. 

2. Модульность построения, которая обеспечивает сопряжение АРМ с 
иными системными элементами информационной обработки, наращивание и 
модификацию возможностей АРМ без остановки его работы. 

3. Максимальная ориентация на пользователей, которая достигается за счет 
инструментальных средств адаптации АРМ к подготовке пользователя, 
возможностей его самообучения и обучения. 

4. Проблемная ориентация АРМ на решение определенных задач, 
объединяемых одной технологией информационной обработки, общим 
режимом эксплуатации и работы, что характерно для работников 
экономических служб. 

5. Эргономичность, т.е. предоставление пользователям комфортных 
условий работы и понятного интерфейса. 

Классификация АРМ основывается на классификационных признаках. 
Учитывая сферы использования, АРМ можно классифицировать по 
функциональному признаку: 

1. АРМ проектировщика автоматизированных систем управления, 
радиоэлектронной аппаратуры и т.д.; 
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2. Производственно-технологические АРМ; 
3. Административно-управленческие АРМ; 
4. АРМ специалиста в сфере математики, экономики, физики и т.д. 
Важный классификационный признак АРМ заключается в режиме его 

эксплуатации, по которому можно выделить сетевой, групповой и одиночный 
режимы эксплуатации. Реализация АРМ в одиночном режиме происходит на 
обособленной ПЭВМ, у которой все ресурсы пребывают в монопольном 
распоряжении пользователя. Подобное рабочее место ориентируется на 
решении специфических, нестандартных задач, и для его реализации 
используются ЭВМ малой мощности. 

При групповом режиме эксплуатации на базе 1-ой ЭВМ происходит 
реализация нескольких рабочих мест, объединяемых по функциональной или 
административной общности.  

В таких ситуациях необходимы и сложное программное обеспечение. Как 
правильно, групповой режим эксплуатации применяется в организациях 
распределенной обработки данных в отдельном подразделении или 
организации для обслуживания стабильных групп руководителей и 
специалистов. 

Сетевым режимом эксплуатации АРМ объединяются достоинства 
предыдущих. В таких случаях построение каждого АРМ осуществляется на 
базе 1-ой ЭВМ, при этом есть возможность применения общих ресурсов 
вычислительной сети. 

Один из подходов классификации АРМ заключается в их систематизации 
по типам задач. Существуют такие группы АРМ[6]: 

1. Для решения задач ввода и подготовки данных; 
2. Для решения задач бухучета; 
3. Для решения задач аналитических расчетов; 
4. Для решения информационно-вычислительных задач; 
5. Для решения информационно-справочных задач; 
6. Для решения задач статистической обработки данных. 
Обоснованное отнесение АРМ к группе способствует тщательному и 

глубокому анализу, возможности сравнить разные однотипные АРМ для 
выбора подходящей. 

Следует рассмотреть структуру автоматизированного рабочего места и 
связи его составных частей. АРМ включает программные и технические 
средства вычислительной техники, нужные методические документы, которые 
позволяют пользователям эффективно взаимодействовать с такими средствами. 

Технические средства состоят из ЭВМ, на основе которой реализуется 
АРМ, периферийных устройств и других технических средств, которые могут 
отличаться зависимо от задач.  

Главные компоненты ЭВМ: системная шина, устройства ввода-вывода, 
центральный микропроцессор, оперативная память, накопители данных. К 
ЭВМ возможно также подключение коммуникационного оборудования, 
печатающих устройств, устройств ввода изображений. 

Также в эффективной работе АРМ важна роль методических документов и 
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информационного обеспечения. Информационное обеспечение предоставляет 
постоянную информационную поддержку автоматизированных рабочих мест. 

Работа современных АРМ невозможна без качественной, достоверной и 
своевременной информации. Методические документы - это документация, 
относящаяся к порядку работы этого АРМ и включающаяся входные и 
выходные документы, должностные инструкции, инструкционные карты и 
иную документацию.  

Несложная и продуманная методическая документация в особенности 
важна при первом внедрении в организацию систем автоматизированных 
рабочих мест. В подобных случаях требуется подробное разъяснение порядка 
работы с новым оборудованием, пояснение всех положительных сторон его 
использования. При недобности необходима организация обучающих курсов 
повышения классификации. Нужно сделать все, чтобы в процессе внедрения 
современных технологий информационной обработки работники не считали 
технические средства помехой работе, а понимали все преимущества и выгоду 
их использования. 

Применяемые при эксплуатации и построении АРМ программные средства 
делятся на функциональные и общее программное обеспечение. 

Общим программным обеспечением (ПО) обеспечивается работа 
вычислительной техники, подключение и разработка новых программ[7]. В 
него включаются операционные системы, обслуживающие программы и 
системы программирования. Еще один важный элемент общесистемного 
программного обеспечения - это средства отладки и написания 
пользовательских программ.  

Это различные редакторы, которые позволяют создавать программы на 
разных языках программирования. Такие программные средства необходимы, 
если для работы требуется создание программ, которые не имеют аналогов на 
рынке программного обеспечения. 

Функциональным программным обеспечением (ФПО) определяется 
профессиональная ориентация АРМ. Тут реализуется направленность на 
определенного специалиста, решаются задачи предметных областей. Состав 
функционального ПО влияет на специализацию определенного АРМ. В связи с 
тем, что ФПО определяет сферу использования АРМ и состав задач, его 
разработка должно осуществляться на основе программных средств 
диалоговых систем, которые предназначаются для функций со схожими 
процессами информационной обработки. 

Зависимо от назначения АРМ ФПО могут включать разные программы. 
Следует рассмотреть главные группы программных средств, которые 
применяются для автоматизации распространенных функций, используемых 
работниками. К таким программным средствам относятся: системы обработки 
финансово-экономических данных; системы подготовки презентаций; личные 
информационные системы; программы для работы с электронной почтой; 
системы совершенствования и проектирования систем управления; системы 
оптического распознавания символов; системы подготовки текстовой 
документации; системы управления БД; Web-браузеры; Экспертные системы; 
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Системы обработки изображений документации; Системы управления 
документацией и организации электронного документооборота. 

 
7.1.2. Системы подготовки текстовой документации 
Системы подготовки текстовой документации делятся на настольные 

издательские системы, отличающимися масштабом и количеством функций, и 
текстовые редакторы.  

Все системы подготовки текстовой документации позволяют осуществлять 
быстрый ввод данных, их редактирование, выявляют ошибки, помогают 
подготавливать текст к распечатке и выполняют иные функции. Применение 
таких программных средств существенно увеличивает производительность 
работы сотрудников, принимающих участие в составлении разной 
документации. 

Издательские системы используются в процессе создания печатных 
продуктов: для оформления рекламных буклетов, книг и журналов, при 
выполнении других задач, решить которые трудно или невозможно, используя 
простые текстовые редакторы. 

Стоит отметить, что текстовые редакторы по функционалу существенно 
приближенны к издательским системам. К примеру, редактор Microsoft Word 
дает возможность вставлять в документы рисунки, таблицы, формулы и имеет 
иные полезные функции. 

 
7.1.3. Системы обработки финансово-экономических данных 
Системы обработки финансово-экономических данных применяются в 

процессе работы с числовыми данными для составления аналитических обзоров 
и другой документации. К подобным программным средства относят 
специализированные и банковские и бухгалтерские программы, табличные 
процессоры, специализированные программы финансово-экономического 
планирования и анализа[8]. Во многих случаях экономическую информацию 
подают в виде табличной документации. Специальное ПО для работы с 
таблицами позволяет создавать такие документы. Подобные программы весьма 
удобны и широко используются, потому что сами выполняют расчет всех 
промежуточных и итоговых данных при изменении начальных параметров. 

 
7.1.4. Системы управления базами данных 
Зачастую специалисты работают с большими объемами данных для поиска 

разной информации, которая требуется для подготовки документации. Чтобы 
облегчить такие работы, сделаны системы управления базами данных (СУБД).  

Под базой данных (БД) понимается совокупность логически 
упорядоченных и специально организованных данных. 

Благодаря развитию и использованию информационных технологий в 
разных сферах деятельности, были созданы различные ьазы данных разной 
сложности. На сложность БД влияет структура и объем хранимых в БД 
сведений, связи между файлами, формы их представления, требования к 
надежности и производительности. 

Для создания БД необходимо предварительно создать логическую модель 
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данных. Она предназначается для систематизации сведений по структуре, 
содержанию, взаимным связям, объему, отражению характеристик сведений,  
учитывая потребности пользователей.  

Построение логической модели происходит в несколько стадий с 
постепенным приближением к оптимальному решению. На эффективность 
подобной модели влияет близость отражения ею предметной области. К 
предметной области можно отнести объекты (счета, документация, операции и 
т.д.) и свойства этих объектов, их характеристики, взаимное влияние и 
взаимодействие.  

Так, в процессе создания логической модели данных прежде всего  
определяются объекты, интересующие пользователя создаваемой БД. Потом  
для объектов формулируются свойства и характеристики, которые точнее 
описывают этот объект. В дальнейшем такие характеристики отражаются в базе 
данных. Построение логической модели данных осуществляется в рамках 1-го 
из 3-х подходов к формированию баз данных. Существуют такие типы 
логических моделей БД: реляционная; сетевая; иерархическая. Иерархическая 
модель имеет древовидную структуру, выражающую связи подчинения 
нижнего и высшего уровней. Это упрощает поиск сведений при одинаковой 
структуре запросов.  

От предыдущей модели сетевая модель отличается присутствие 
горизонтальных связей. Это усложняет и БД, и модель, и средства управления.  
Реляционной моделью сведения представляются таблицами, над которыми 
можно проводить логические операции. Сегодня такие модели очень 
распространены. Это связывается с четкими отношениями между объектами, 
простой реализацией и простым изменением структуры БД.  

После создания логической модели БД она привязывается к определенным 
техническим и программным средствам, которые реализуют эту БД. 
Получаемая модель носит название физическая модель БД.  

Продуманная и корректно созданная система управления БД обеспечивает 
удобную работу с БД, получение нужных сведений из хранимых в БД данных.  
Под системой управления базами данных (СУБД) понимается совокупность  
способов и средств сбора, хранения, поиска, регистрации, упорядочения,  
представления и выбора сведений в БД.  

За счет СУБД возможно хранение больших объемов данных и быстрый 
поиск  необходимых сведений. Во время работы с обычной бумажной 
картотекой  работник постоянно сталкивается с большими объемами данных. 
При этом зачастую карточки сортируются не по нужному признаку. 
Применение СУБД существенно облегчает поиск нужных данных, при этом 
пользователи почти не ограничивается в выборе критериев поиска.  

 
7.1.5. Системы, программы и web-браузеры для работы с электронной 

почтой 
Многим специалистам для работы требуется оперативная и самая 

разнообразная информация из разных сфер знаний. Сегодня сеть Интернет 
является главным информационным источником получения данных. Для 
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работы с ней используются программные средства – web-браузеры, которые 
позволяют получать различную информацию со всего мира. 

 
7.1.6. Экспертные системы 
Большинство специалистов по своей должности составляют разные 

аналитические материалы (обзоры, справки и иную документацию). Помимо  
того, специалистам приходится принимать серьезные решения. Для более 
быстрого, легкого и эффективного выполнения подобных функций 
применяются экспертные системы. 

 
7.1.7. Системы электронного документооборота и управления 

документацией 
Чтобы автоматизировать поиск, хранение и управление электронной 

документации разных форматов, применяются системы управления 
документацией. Такие программные продукты позволяют выполнять над 
документацией различные операции [9].  

При нынешнем высоком уровне развития вычислительной техники уже 
привычно формирование при помощи ЭВМ приходно-расходных кассовых 
ордеров, платежных поручений, накладных и прочей первичной  
экономической документации.  

Так, АРМ должны содержать программные и технические средства 
вычислительной техники, нужные методические документы, которые 
позволяют пользователям эффективно работать с этими средствами. 

 
7.1.8 Моделирование деятельности компании «Грузоперевозки» 
Процесс доставки грузов можно охарактеризовать следующим образом. 

Есть клиент, у которого существует потребность в транспортировке груза из 
одной из стран в Россию. Существует несколько способов транспортировки 
груза: контейнерная перевозка; сборный груз; экспресс-доставка; доставка 
карго. 

Менеджер выясняет все потребности клиента, выбирает наилучший способ 
транспортировки груза. Менеджер контролирует процесс транспортировки от 
начала и до самого конца, когда клиент получает груз и подписывает 
документы. 

Менеджер отчитывается перед старшим менеджером и отправляет отчет 
клиенту, если тот сделал запрос.  

Менеджер также контролирует оплату, выставляет клиенту счет и следит 
за состоянием документов: они должны быть подписаны по завершении 
перевозки. 

Закупки и производство в зарубежной стране подразделяется на 
следующие виды услуг: поиск поставщиков и производителей; аудит 
производителя; заказ образцов; денежные переводы; инспекция отгрузки 
товара; поставки под ключ; кредитование сделок. 

Во всех этих видах услуг задача менеджера – дать клиенту ответ на его 
запрос (например, подобрать китайских поставщиков определенной продукции) 
и предложить договор на доставку. 
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Изучив основные виды деятельности, можно составить схематичную 
модель процесса работы менеджера (рис. 1). 

 

Рис. 1.  Схематичная модель процесса работы менеджера 
 
7.1.9 Проблемы и трудности, возникающие в процессе работы 

менеджера 
Во время изучения процесса деятельности компаний было замечено 

несколько существенных проблем и трудностей, с которыми приходится 
сталкиваться менеджеру. 

Ведение клиентской базы. В компании работает несколько менеджеров по 
работе с клиентами. У всех у них есть клиентские базы, где указаны контакты и 
реквизиты именно тех контрагентов, с которыми работают конкретно эти 
менеджеры. Эти базы ведутся в табличном документе Excel. Следовательно, 
когда кто-то из менеджеров болеет или по какой-то другой причине не может 
выйти на работу, рабочая нагрузка распределяется по остальным менеджерам.  

Им приходится работать с документами XLS отсутствующего менеджера и 
договариваться о том, как они будут «делить» нагрузку из клиентов. Эти 
моменты отвлекают менеджеров от их прямых обязанностей и снижают 
трудовую эффективность. Затруднено также ведение истории работы с 
клиентом. Из-за ограничений XLS-документов историю работы приходится 
заполнять без форматирования и абзацев. Это существенно затрудняет 
визуальный поиск и восприятие информации менеджером. 

Забытые заявки. Из-за того, что нет автоматизированной системы учета 
заявок, менеджеры ведут историю работы с клиентом также в XLS-документах. 
Им приходится самостоятельно контролировать сроки исполнения заявок. 
Здесь в процесс вступает человеческий фактор – менеджеру сложно за всем 
уследить в, фактически, ручном режиме. 

Появляются забытые заявки, сорванные сроки и негодующие клиенты. 
Сложности также добавляют моменты, указанные в предыдущем абзаце, когда 
менеджер отсутствует на работе, но контролировать процесс оказания услуги 
клиенту необходимо. Нет четкой системы контроля исполнения заявок.  

Ведение базы поставщиков и производителей. В услугах «Поиск 
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поставщиков и производителей» и «Аудит производителя» требуется работа с 
зарубежными  поставщиками, заводами, фабриками и т.д. Для того, чтобы не 
делать двойную и тройную работу, менеджеры сохраняют найденную в 
процессе информацию.  

Каждый менеджер делает это по-своему, нет четкого регламента, в каком 
виде эту информацию сохранять. Это затрудняет поиск по уже имеющейся 
информации и снижает эффективность работы менеджера, вынужденного 
искать информацию, которую уже до этого искал и нашел другой менеджер 
этой же компании. 

Ручное заполнение счетов. Когда клиент согласен на услуги, менеджеру 
необходимо выписать счет для клиента. Сейчас это делается в ручном режиме 
при помощи формы, сверстанной в документе Excel. Менеджер заполняет 
реквизиты контрагента, вписывает название услуги, стоимость и другие 
данные.  

Помимо счета необходимы также «закрывающие» документы – Акты, 
которые подтверждают факт оказания услуг. Возможность человеческой 
ошибки в процессе заполнения или изменения прошлых счетов, многократно 
возрастает. Озвученные проблемы можно решить при помощи 
информационной системы АРМ на несколько человек с общей базой данных. 

 
7.1.10. Назначение и цели создания системы 
Автоматизированная система «Менеджер по грузоперевозкам» 

предназначена для автоматизации работы менеджера по грузоперевозкам. 
Задачи: централизованное хранение информации о заявках клиентов, 

поставщиках, производителях; учет сроков выполнения заявок и напоминания в 
системе и на электронную почту менеджера; автоматизация подготовки 
документов для клиентов; автоматизация формирования прайс-листа; быстрый 
поиск необходимой информации; сокращение времени на обработку заявки 
клиента. 

 
7.1.11. Требования к системе 
ИС «Менеджер по грузоперевозкам» не должна противоречить общей 

концепции АСУ предприятия.  
Основными пользователями системы будут менеджеры по 

грузоперевозкам. Менеджер должен иметь базовые знания работы на 
компьютере. Подготовка менеджера включает в себя обучение работе с 
системой. Этим должен заняться разработчик системы с использованием 
«руководства пользователя системы «Менеджер по грузоперевозкам». 

Доступ к информации должен определяться правами пользователей 
системы.  Должна быть разработана система допуска, позволяющая ограничить 
права пользователей. У каждого пользователя должен быть пароль на вход в 
систему.  Система должна предусматривать возможность архивирования 
информации, в целях сохранности в результате непредвиденных событий и 
возможность  восстановления данных в случае потери питания. 

Система должна иметь простой интуитивно понятный интерфейс и не 
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должна требовать длительного обучения для работы с ней. 
Для выполнения данной работы необходимо использовать среду 

разработки  NetBeans и язык программирования C++, либо C#. 
Система рассчитана на работу под управлением операционных систем  

Microsoft Windows 7 и выше. 
Для работы программы, необходимо чтобы на сервере была установлена 

СУБД MySQL. 
Система должна работать корректно на компьютере со следующими  

минимальными характеристиками: процессор 1,6 ГГц; 1 Гб ОЗУ; монитор; 
принтер, либо МФУ; клавиатура; мышь. 

 
7.1.12. Состав и содержание работ по созданию системы 
На первом этапе создания системы осуществляется обследование объекта 

и обоснование необходимости создания системы, а также происходит 
планирование и анализ требований к системе. 

На втором этапе происходит разработка и утверждения технического 
задания на создание системы. 

Третий этап включает разработку технического проекта системы и 
документации на систему. 

Четвертый этап: разработка технической документации на систему.  
Далее происходит внедрение системы: комплексная отладка системы, 

обучение персонала, поэтапное внедрение, оформление акты приема-передачи. 
Завершающим этапом является эксплуатация системы. 
 
7.1.13. Порядок контроля и приемки системы 
Процесс тестирования проводится в 3 этапа: проверка в нормальных 

условиях; проверка в экстремальных условиях; проверка в исключительных 
ситуациях. 

При проверке в нормальных условиях программе передаются характерные 
данные, моделирующую обычную работу оператора. Проверка в 
экстремальных условиях подразумевает ввод граничных значений для данных, 
ввод большого количества записей или наоборот сведение количества записей к 
нулю. 

Проверка в исключительных ситуациях подразумевает ввод заведомо 
неверных данных, или данных расположенных на границах допустимой 
области, данных, содержащих пробелы, цифры и буквы в разнообразных 
недопустимых сочетаниях. 

После проведения опытного тестирования происходит согласование всех 
возникших вопросов. 

 
7.1.14. Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу в действие 
Прежде, чем ввести систему в действие, необходимо провести ряд 

мероприятий, таких как: убедиться, что в организации есть компьютер, 
удовлетворяющий минимальным требованиями системы и подключенный к 
сети организации; установить необходимое программное обеспечение; обучить 
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персонал работе с системой; настроить ИС «Грузоперевозки»: заполнить 
справочники; ввести начальные данные; выполнить пробный запуск системы;  
сдать в эксплуатацию.  

 
7.2. Проектирование и программная реализация ИС «Менеджер по 

грузоперевозкам» 
7.2.1 Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 
Структура информационной системы «Менеджер по грузоперевозкам» 

будет включать в себя справочную информацию, учет заявок, клиентскую базу 
и базу поставщиков и производителей. 

При проектировании системы автоматизации должны приниматься во 
внимание следующие требования:  

система должна нормально функционировать на стандартных 
персональных компьютерах,  подсоединенных к локальной офисной 
вычислительной сети;  

система не должна иметь привязки к аппаратной части для возможности 
переноса ее на новую платформу из-за неизбежного морального устаревания 
компьютерной техники;  

архитектура системы должна быть выбрана таким образом, чтобы 
минимизировать вероятность нарушения штатного режима работы системы 
(выход системы из строя, разрушение информационной базы данных, потери 
или искажение информации) при случайных или сознательных некорректных 
действиях пользователей;  

система должна обеспечивать защиту информационной базы данных от 
несанкционированного доступа; основная программная оболочка должна иметь 
интуитивно ясный дружественный интерфейс и не должна требовать от 
пользователей специальной подготовки, не связанной с их профессиональными 
обязанностями; система должна функционировать под управлением 
операционных систем Microsoft Windows 7 и выше. 

Каждая копия программы подключается к единой базе данных. Между БД 
и локальной программой постоянно происходит двусторонний обмен данными. 

Например, менеджер запускает локальную копию программы, а затем 
вводи в окне авторизации свой личный логин и пароль. Пароль хэшируется, 
затем логин и пароль отправляются на сервер, где  сравнивается хэш пароля, 
введенного в локальной копии, с хэшем пароля, хранящимся в БД. Если они  
идентичны, то вход в программу разрешен. Таким образом, нет необходимости 
в базе данных хранить пароль в открытом виде. 

После этого пользователь сможет, к примеру, посмотреть список заявок, 
их статусы, узнать историю каждой заявки. 

В это же время асинхронно будут выполняться скрипты напоминаний. В 
каком бы окне программы пользователь не находился, ему всегда будут 
напоминать о важных событиях всплывающими окошками. Необходимо 
сделать их навязчивыми, чтобы сформировать у пользователя стойкое желание 
не допускать их возникновения путем своевременного выполнения задач, а 
значит – воспитать трудоспособного плодотворного работника. 
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ИС «Менеджер по грузоперевозкам» должна функционировать в двух 
режимах: администратор и пользователи. 

В режиме функционирования «Администратор» должны быть доступны 
следующие функции: ведение списков сотрудников; ведение справочников, 
необходимых для работы; формирование прайс-листа услуг компании; 
формирование отчетов по заявкам; разграничение доступа пользователей к 
системе; создание архивных копий справочников и документов.  

В режиме функционирования «Пользователь» должны быть доступны 
следующие функции: ведение учета заявок, добавление заявок; ведение 
клиентской базы, базы поставщиков и производителей, добавление новых 
элементов в эти базы; просмотр прайс-листа; печать счетов и актов для 
выбранных клиентов по выбранным заявкам; отправка заявок в архив. 

 
7.2.2 Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 
Для функционирования программы будет использоваться Microsoft SQL 

Server – система управления реляционными базами данных (СУБД), 
разработанная корпорацией Microsoft. Основной используемый язык запросов – 
Transact-SQL, создан совместно Microsoft и Sybase. Transact-SQL является 
реализацией стандарта ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) 
с расширениями. 

Используется для работы с небольшими и средними по размеру базами 
данных до крупных баз данных масштаба предприятия; конкурирует с другими 
СУБД в этом сегменте рынка. 

В SQL Server встроена поддержка .NET Framework. Благодаря этому, 
хранимые процедуры БД могут быть написаны на любом языке платформы 
.NET, используя полный набор библиотек, доступных для .NET Framework, 
включая Common Type System (система обращения с типами данных в Microsoft 
.NET Framework). 

Однако, в отличие от других процессов, .NET Framework, будучи базисной 
системой для SQL Server, выделяет дополнительную память и выстраивает 
средства управления SQL Server вместо того, чтобы использовать встроенные 
средства Windows.  

Это повышает производительность в сравнении с общими алгоритмами 
Windows, так как алгоритмы распределения ресурсов специально настроены 
для использования в структурах SQL Server. 

Таким образом, система будет поддерживать работу нескольких 
пользователей одновременно. Структура программы представлена на рисунке 
2. 

На основе прототипов программы и необходимых полей, спроектирована 
база данных. Она имеет 7 таблиц: 

Messages (Сообщения); 
Users (Пользователи); 
Zayavki (Заявки); 
Postavshiki (Поставщики); 
Prais (Прайс); 
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Sotrudniki (Сотрудники); 
Klienty (Клиенты). 
Все эти таблицы имеют уникальное поле «Id», что позволяет записям 

одной таблицы ссылаться на записи другой. Связи таблиц друг с другом 
представлены на рисунке 3. 

 

Рис. 2.  Структура ИС «Менеджер по грузоперевозкам» 
 

Рис. 3  Связи между таблицами БД 
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Выводы 
Во время выполнения работы было проведено исследование понятия 

"автоматизированное рабочее место". Изучены бизнес-процессы в 
логистической компании. Были изучены наиболее распространенные ошибки и 
проблемы в работе менеджеров компании. 

Как средство решения этих проблем и повышение общей эффективности 
компании была спроектирована информационная система "Менеджер по 
грузоперевозкам". 

Были определены этапы разработки и внедрения системы на предприятии. 
Также были разработаны структура ИС и БД. 
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ГЛАВА 8. ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН І ВЗАЄМОДІЇ 
МАРКЕТИНГ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ 

НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА 
 
Вступ  
Гостра необхідність перебудови економіки України потребує суттєвих змін 

в управлінні підприємствами, де основним елементом є люди, а головна ознака 
- це єдність їх особистих, колективних та суспільних інтересів. Тому особливої 
уваги і безпосереднього вивчення вимагають соціально-трудові відносини та 
інші чинники взаємодії в трудовому колективі, які суттєво впливають на його 
діяльність. 

Так, при всій привабливості для підприємства і маркетологів нового 
замовлення, воно може привести до несвоєчасного виконання раніше 
прийнятих замовлень і, як наслідок, можливих фінансових втрат. В цьому 
випадку до вирішення питання про прийняття управлінського рішення про нові 
замовлення долучається менеджмент персоналу, приймається рішення про 
доцільність інноваційної розробки, а основним джерелом надходження нових 
ідей виступають існуючі та потенційні клієнти, фахівці сфери науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт, патентознавці, винахідники.  

Таким чином, взаємодія менеджерів-маркетологів з постачальниками 
дозволяє оперативно і точно оцінити вартість замовлення конкретного товару 
для певного споживача з урахуванням технологічного процесу спеціально 
розробленого для виконання цього замовлення [1, 2]. Прикладом ефективних 
взаємовідносин менеджерів і маркетологів є отримання саме додаткового 
термінового замовлення, коли на підприємстві вже сформована і діє виробнича 
програма.  

Тоді маркетолог, який приймає замовлення, може не знати про специфіку 
технологічного процесу і окремих операцій, а також про специфіку 
використовуваних матеріалів і напівфабрикатів, необхідних для виготовлення 
нового виробу, але він повинен прийняти замовлення і визначити його вартість. 
Взаємозв'язок і синхронізація діяльності менеджерів і маркетологів до вимог 
покупців забезпечують здатність оперативного виявлення переваг властивостей 
продукції, на яку надійшло замовлення. Маркетологи приймають рішення про 
вибір товарів і ринків збуту, але ці рішення ізольовані від виробничих 
підрозділів, тому діяльність як менеджерів, так і маркетологів вимагає взаємодії 
з плановими і виробничими підрозділами.  

 
8.1. Взаємодія маркетинг-менеджменту персоналу та управлінських 

рішень керівника підприємства 
У сучасних умовах виник новий тип відносин комунікацій і обліку між 

виробниками і споживачами, що відображає зростаючу індивідуалізацію 
відносин і прагне замінити масовий маркетинг на персоналізований. Тобто 
сьогодні на ринку діє система маркетингу, яка прагне встановити тривалі й 
конструктивні зв’язки  з покупцями на відміну від маркетингу угод, який 
спрямований на негайний короткостроковий продаж. 
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Тому завдання всіх підрозділів підприємства - це розуміти потреби 
покупців з необхідністю створення попиту на продукцію, що випускається. 
Управління виробництвом, продаж і обслуговування покупців повинні 
виконуватися відповідно до функцій, але за умови, що менеджери-маркетологи 
мають відповідні знання та досвід по всьому ланцюгу виробництва та реалізації 
продукції. Сьогодні менеджери повинні постійно вирішувати проблеми 
ефективного управління та оптимального поєднання всіх складових, уникаючи 
безцільних витрат, яких може не бути при наявності якісної інформації на всіх 
рівнях управління підприємством.  

Менеджер, який приймає замовлення, може не знати про специфіку 
технологічного процесу і окремих операцій, а також про специфіку 
використовуваних матеріалів і напівфабрикатів, необхідних для виготовлення 
нового виробу, але він повинен прийняти замовлення і визначити його вартість, 
яка повинна задовольнити споживача. Взаємозв'язок і синхронізація діяльності 
менеджерів і маркетологів до вимог покупців забезпечують здатність 
оперативного виявлення переваги продукції, на яку надійшло замовлення. 
Маркетологи приймають рішення про вибір товарів і ринків збуту, але ці 
рішення часто ізольовані від виробничих підрозділів. Тому діяльність як 
менеджерів, так і маркетологів вимагає взаємодії з плановими і виробничими 
підрозділами. 

Досягти ефективних результатів можливо також тоді, коли цілеспрямовано 
розвивати у керівництва вміння управляти як виробничим процесом, так і 
управляти людьми, об'єктивно ставитися до впровадження нових методів 
діяльності підприємства, де всі працівники повинні відчувати себе членами 
єдиної команди. Так, при прийнятті правильного рішення операційний 
менеджер повинен знати, що в цій системі чітко реалізується операційна 
функція, тобто сукупність дій по переробці ресурсів, які отримують із 
зовнішнього середовища, чому сприяла діяльність маркетологів-логістів і 
остання функція - це реалізація продукції і надання послуг покупцям у 
зовнішньому середовищі, де знову підключаються маркетологи. Вони 
проводять аналіз зовнішнього середовища підприємства, зокрема, соціальних 
потреб населення, що вимагає уважного відстеження процесів, які там 
відбуваються, а також оцінки факторів і встановлення зв'язків між ними як на 
початку виробничого процесу, так і при реалізації продукції.  

Традиційні виробничі підрозділи витрачають мало часу на взаємодію, 
наприклад, з планово-економічним відділом або з конструкторським відділом, 
який відповідає за створення нових зразків товарів для споживачів. Тому в 
сучасних умовах завдання всього персоналу і підрозділів підприємства - 
виробляти тільки ту продукцію, яка користується їх попитом. Таким чином, 
створюється середовище підприємства, де нові ідеї і нові вироби стають 
взаємопов'язаними складовими, що впливають на позитивний імідж 
підприємства.  

Нові вимоги споживачів порушують встановлений ритм виробничого 
процесу, змушують керівництво підприємства враховувати споживчі 
властивості продукції, що дає їм значні переваги як у виборі нової продукції, 
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так і у виборі нових перспективних ринків збуту, тобто кожен етап і відповідна 
дія керівника вимагають прийняття певного управлінського рішення.  

Аналіз рішень керівників, а також систематизація їх функціональних 
обов'язків дозволили виявити основні помилки в прийнятті управлінських 
рішень і запропонувати авторський підхід до алгоритмів вибору оптимальних 
економічних рішень [3]. Основними помилками і недоліками в прийнятті 
управлінських рішень керівника слід вважати: 

• відсутність системного підходу до прийняття рішення;  
• прийняття одностороннього рішення;  
• вплив емоцій на прийняття рішення;  
• віддавання переваги «звичній» альтернативі;  
• розгляд позитивних варіантів без урахування можливого ризику; 
• відсутність достовірної інформації;  
• неправильне тлумачення фактів;  
• поспішність або імпульсивність при прийнятті рішення. 
Такі помилки керівника можуть бути виправлені, якщо  він  до  прийняття 
управлінського рішення підходить систематизовано, з врахуванням 

соціально-трудових відносин в колективі. 
З точки зору економіки соціально-трудові відносини характеризують 

економічну і психологічну взаємодію індивідуумів і соціальних груп в процесах 
їх трудової діяльності, створюючи при цьому як матеріальні, так і духовні 
цінності [4]. 

Однак, в наш час небагато знайдеться людей, які щиро вважають, що 
досягли межі бажань і задоволені собою. Людські потреби різноманітні, вони 
постійно розширюються і оновлюються. Тому кожному підприємству в будь-
яких умовах господарювання для планування асортименту, обсягів 
виробництва і обґрунтування плану реалізації продукції необхідно знати, яку 
продукцію, в якому обсязі, де, коли і за якою ціною вона буде реалізована, а 
також необхідно знати, від чого залежить прибуток підприємства. Перш за все, 
на це впливає трудовий фактор, який включає чисельність промислово-
виробничого персоналу підприємства, час, що витрачається робітниками на 
виробництво продукції, а також взаємодію маркетинг-менеджменту персоналу 
на підприємстві. Кожна з цих складових є носієм ризику незатребуваності 
продукції і можливого погіршення ефективної діяльності підприємства, а також 
соціального життя населення.  

При цьому особлива роль відводиться діяльності керівника (менеджера), 
яка тепер розглядається як взаємодія його творчої активності і досягнутих 
особистих виробничих, технічних, наукових і соціальних результатів.  

 
8.2. Управлінські риси та особливість праці сучасного керівника 
Сьогодні творчість є об'єктивною необхідністю розвитку кожного фахівця, 

в основі чого лежать базові потреби в розвитку здібностей людини, для 
формування яких необхідно: 

• наявність необхідної інформації та вільний доступ до неї;  
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• взаємодія з навколишнім середовищем;  
• створення умов для задоволення потреб в творчості і спілкуванні;  
• можливість вільного спілкування.  
Саме спілкування виступає як практичний метод діяльності людини, що 

здійснює творчий розвиток, який на практиці гальмується, наприклад, 
бюрократичними інстанціями, коли працівник не може звернутися 
безпосередньо до керівника підприємства для вирішення виниклого питання.  

На підприємстві кожен фахівець повинен вміти логічно мислити і 
користуватися комунікаційними та інформаційними можливостями. Однак, 
насправді свобода творчості обмежується змістом технічної і економічної 
діяльності, коли пропонована інновація на підприємстві не впроваджується і 
потенційні творчі здібності фахівця залишаються не реалізованими.  

Принциповою відмінністю праці управлінського персоналу в сучасних 
умовах є також наявність розумової праці, високої інтенсивності праці, 
інформаційної насиченості, що вимагає значних витрат часу на пошук, аналіз, 
систематизацію та узагальнення інформації. Це вимагає постійного 
самовдосконалення, систематичного підвищення кваліфікаційного рівня, 
формування відповідальності, рішучості, ініціативи, творчої активності за 
умови жорсткої регламентації робочого часу.  

Особливість праці керівників також полягає в тому, що вони керують 
виробництвом, здійснюють його конструкторське, технологічне, економічне, 
фінансове забезпечення, підготовку кадрів, управління нормуванням і 
організацією праці. Управлінська праця є різновидом розумової праці, вона 
об'єднує елементи менеджменту з елементами спеціальності і професії. 
Управлінська діяльність менеджерів передбачає також налагодження зв'язків, 
управління людською поведінкою і прийняттям відповідальності за виконання 
роботи. Специфічним результатом управлінської праці керівника (менеджера) є 
управлінський вплив на колектив, його трудову діяльність, що проявляється в 
прийнятті управлінських рішень [2]. 

Рішення, що приймаються керівниками, залежать не тільки від їх знань, 
кваліфікації, але і від їх особистих якостей, практичного досвіду, інтуїції. 
Традиційно вважалося, що право прийняття рішень належить вищому 
керівництву, сприяє ефективності рішень і кращому використанню часу 
менеджерів. Але на великих підприємствах обмеженість кола людей, які 
приймають рішення, призводить до їх перевантаження, а, отже, до втрати 
ефективності і тривалості прийнятих рішень. Тому практичним аспектом цього 
питання є децентралізація прийняття рішень у відповідних підрозділах, що дає 
їм свободу вибору в певних межах, а керівництво може зайнятися, наприклад, 
важливими питаннями стратегічного менеджменту. Саме децентралізація 
підвищує активність працюючих, допомагає вирішити питання їх участі, а 
також вирішити питання, що виникають через труднощі спілкування при 
прийнятті рішень на великих підприємствах. Перевагою децентралізації є 
звільнення часу керівників і навчання підлеглих відповідальності за прийняті 
ними рішення та їх якість, хоча, з іншого боку, можлива потенційна втрата 
контролю і відсутність загального керівництва. Коли необхідно приймати 
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швидкі рішення, особливо в умовах маркетинг-конкуренції, рішення 
приймаються на локальному рівні, а основним фактором впливу є ступінь 
довіри керівництва підлеглим, що виступає передумовою децентралізації. 

Вважається, що прийняття рішень не може бути вибором альтернативи, але 
бувають випадки, коли саме запропоновані альтернативи, з врахуванням 
соціально-трудових аспектів, дають можливість керівнику вийти на правильну 
відповідь. Так, для проведення порівняльного аналізу управлінських рішень 
пропонується кілька пар альтернатив взаємодії керівника з підлеглими [5]:  

1. Якщо підлеглий не згоден з керівником, то керівник повинен: 
а) перейти до розгляду наступних позицій з метою підтримки діалогу 

співробітників;  
b) простежити, щоб підлеглий виконав наказ.  
2. Якщо підлеглий пропонує ідею, яка суперечить поглядам керівника, то 

керівник повинен:  
а) вислухати її, але не брати до уваги;  
b) дати зрозуміти підлеглому, що в разі необхідності його ідея буде 

прийнята до уваги.  
3. Якщо у підлеглого при виконанні завдання виникли труднощі, то 

керівник повинен:  
а) підтримати підлеглого, який повинен знати, що на керівника можна 

покластися;  
b) опрацювати дану проблему з підлеглим для того, щоб прийти до 

єдиного рішення і скорегувати всі труднощі на майбутнє.  
4. Кращих результатів домагається той керівник, який дає явно зрозуміти 

підлеглим, чого він від них очікує:  
а) і дотримується цієї лінії поведінки;  
b) проте розуміє, що люди все ж таки не виправдують його очікування.  
5. При виникненні розбіжностей між керівником і підлеглими керівник 

повинен:  
а) не вирішувати конфлікт з позиції сили, оскільки він переросте в кризу;  
b) винести конфлікт на загальний розгляд і спробувати домогтися 

взаєморозуміння і згоди. 
Коли виникає необхідність втручання в хід діяльності організації, тобто 

прийняти і реалізувати управлінське рішення, слід мати на увазі, що 
раціональні рішення повинні відповідати конкретним вимогам, науковій 
обґрунтованості, цілеспрямованості, кількісній та якісній визначеності, 
правомірності, оптимальності. Основна ж мета діяльності сучасного керівника 
(менеджера) полягає в напрямку поведінки і дій підлеглих на досягнення цілей 
організації. Це повинні бути не традиційні методи керівництва і накази, а 
співпраця, взаєморозуміння і взаємодія з підлеглими, що включають 
організаційно-економічні, виробничо-технічні та соціально-психологічні 
аспекти з метою підвищення ефективності виробництва. 

 
8.3. Вплив соціально-трудових відносин на ефективність виробництва 
Менеджери повинні постійно вирішувати проблеми ефективного 
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управління та оптимального поєднання всіх складових, уникаючи безцільних 
витрат, яких може не бути при наявності якісної інформації на всіх рівнях 
управління підприємством. 

Досягти ефективних результатів можливо, якщо цілеспрямовано розвивати 
у керівництва вміння управляти як виробничим процесом, так і управляти 
людьми, об'єктивно ставитися до впровадження нових методів діяльності 
підприємства, де всі працівники повинні відчувати себе членами єдиної 
команди.  

Проводячи аналіз зовнішнього середовища підприємства, в першу чергу, 
соціальних потреб населення, необхідно уважно відстежувати процеси, які там 
відбуваються, а також оцінювати фактори і встановлювати зв'язки між ними як 
на початку виробничого процесу, так і при реалізації продукції.  

Так, невірно складений прогноз попиту на виробництво продукції 
призводить до невідповідності попиту і пропозиції і, таким чином, до 
неадекватності збуту. Неправильно обрані маркетологом канали та ринки збуту 
продукції також призводять до невідповідності фактичного обсягу реалізації 
прогнозованого обсягу попиту. А низька кваліфікація робітників, яка не 
відповідає складності виконуваних робіт, в першу чергу, впливає на якість 
продукції, а це - економічний і моральний збиток підприємства.  

Відповідність середнього тарифного розряду робочих середньому 
тарифному розряду виконуваних робіт, тобто відповідність кваліфікації 
робітників і складності цих робіт, дає можливість проаналізувати і кількісно 
визначити ризик незатребуваності продукції за трудовим фактором [6]. 

Кваліфікаційний рівень робітників і рівень складності виконуваних ними 
робіт визначаються як середня зважена величина відношенням сум добутків 
індивідуальних значень відповідного розряду робітника або роботи на число 
робочих відповідного розряду до загальної кількості робочих. 

Чим ближче до одиниці індекс відповідності, тобто співвідношення 
середніх розрядів робітників до середніх розрядів виконуваних робіт, тим 
менше ризик незатребуваності продукції, а різниця між одиницею і індексом 
відповідності показує величину невідповідності розрядів робітників і 
виконуваних ними робіт. Порівняння розрахованих показників даного 
підприємства з показниками інших підприємств-конкурентів дасть можливість 
виявити власні кадрові недоліки і спрогнозувати інноваційні заходи щодо 
поліпшення трудового потенціалу підприємства. Загальні висновки щодо 
взаємозв'язку розбіжності складності виконуваних робіт і кваліфікації 
працівників полягають в наступному.  

Кваліфікація робітників нижче складності виконуваних робіт призводить 
до:  

• зниження якості продукції і збільшення витрат на виробництво за 
рахунок ліквідації відновленого браку або ремонту обладнання;   

• незатребуваності продукції через її низьку якість;  
• реалізації продукції за заниженими цінами з метою часткового 

відтворення витрат;  
• зменшення величини запланованого прибутку. 
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Кваліфікація робітників вище складності виконуваних робіт призводить 
до: 

• збільшення витрат на виробництво продукції при доплаті робітникам за 
висококваліфіковану працю;  

• можливої незатребуваності продукції при збільшенні її ціни;  
• можливого збереження запланованого прибутку при зменшенні обсягу 

продажів;  
• реалізації продукції при збереженні запланованого прибутку за рахунок 

зростання ціни продукції.  
Виявлення споживачем в процесі експлуатації продукції прихованого 

браку також завдає підприємству як економічний, так і моральний збиток, тому 
що вимагає додаткових витрат на відновлення браку або повного повернення 
вартості виробу, а це - втрата іміджу підприємства, наслідком чого є наявність 
незатребуваної продукції. 

Звичайно, в першу чергу, це залежить від недоліків трудової діяльності 
підприємства:  

• низької кваліфікації промислово-виробничого персоналу;  
• неправильної організації виробничих процесів або постачання 

матеріальними ресурсами;  
• неефективного збуту готової продукції;  
• нечіткого управління підприємством. 
Нові вимоги споживачів змушують керівництво підприємства враховувати 

вплив трудового фактора на ефективність виробничого процесу, що дає їм 
значні переваги як у виборі нової продукції, так і у виборі нових перспективних 
ринків збуту і розвитку інноваційного середовища.  

Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності промислово-
виробничого персоналу підприємства включають закономірності їх поведінки і 
діяльності в умовах включення в соціальні групи, в систему міжособистісних 
взаємодій і спільну роботу [7, 8]. Тому важливо враховувати також ряд 
соціально-психологічних чинників: конформність, навіювання, емпатію, 
сумісність людей, соціально-психологічну атмосферу, лідерство. Не менш 
важливе значення для підприємств в реальних умовах господарювання має 
знання закономірностей сприйняття людини людиною, врахування 
громадського настрою, смаків і переваг потенційних споживачів продукції, 
вміння долати напругу і конфлікти в міжособистісних стосунках.  

В рамках соціально-психологічних відносин у колективі, наприклад, 
менеджер-керівник виступає як неформальний лідер і реалізує функцію 
управління через взаємини людей в колективі, де серед його соціально-
психологічних здібностей доцільно виділити: 

• комунікативність як дар спілкування з підлеглими;  
• динамізм як готовність і здатність удосконалювати себе;  
• емоційну стійкість як здатність утримувати свій настрій на робочому 

діловому рівні при впливі негативних і позитивних подразників, несприятливих 
умов, стресових ситуацій;  
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• оптимістичне прогнозування як здатність передбачати позитивні 
зрушення в характеристиках і діяльності підлеглих. 

Ці здібності фактично є передумовою загальної професійної 
характеристики персоналу підприємства, зокрема, менеджерів-керівників, в 
діяльності яких повинні поєднуватися організаційно-економічні, виробничо-
технічні та соціально-психологічні аспекти. Для того, щоб менеджер міг 
управляти людьми, необхідно вміти знайти підхід як до колективу в цілому, так 
і до окремої людини в цьому колективі. Індивідуальний підхід буде ефективним 
тоді, коли керівник буде знати основи психології людини і управління, коли 
зможе дати характеристику власним психологічним особливостям. 
Тому розвиток соціально-психологічних методів управління підприємством 
обумовлюється тією роллю, яку відіграє виробничий колектив в задоволенні 
соціальних потреб особистості.  

Управління людьми - головне завдання системи управління виробництвом, 
а максимальне використання потенціалу людського фактора - основний 
напрямок соціально-психологічних методів управління. Забезпечення 
зростаючих соціальних потреб людини, його всебічний гармонійний розвиток 
призводить до підвищення трудової активності всього колективу.  

Таким чином, сьогодні трудовому колективу підприємства повинна 
належати вирішальна роль у свідомому, цілеспрямованому впливі на 
ефективність виробництва, прийняття управлінських рішень, а також на 
організацію і контроль їх виконання з урахуванням соціально-трудових 
відносин.  

 
Висновки 
На основі аналізу і систематизації функціональних обов’язків 

управлінського персоналу розглянута взаємодія маркетинг-менеджменту 
персоналу підприємства, і визначені помилки в процесі прийняття керівником 
оптимальних управлінських рішень. Також розглянуто і досліджено вплив 
факторів соціально-трудових відносин, які характеризують економічну і 
психологічну взаємодію промислово-виробничого персоналу підприємства в 
аспекті його трудової діяльності, і включають відповідність кваліфікації 
робітників і складності виконуваних робіт, що є носієм впливу на 
незатребувану продукцію та можливе погіршення ефективної діяльності 
підприємства. 
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ГЛАВА 9. НЕФТЬ. НОВЫЕ СВОЙСТВА. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ. 

 
Введение. 
Вопросы использования данных по природным газам с различных позиций 

рассмотрены в работах В.И. Вернадского (1912, 1931). В.В. Белоусова (1937), 
В.А. Соколова (1932, 1966, 1971, 1972), а также А.А.Карцева и В.П. Шугрина 
(1964), И.С. Старобинца (1957, 1963, 1965, 1966, 1968), Л.М. Зорькина (1973), 
Т.А. Ботнева (1966), А.А. Козлова (1950), В.П. Савченко (1935), В.П. Якуцени 
(1968) и др.[3]. В результате были даны обобщения результатов изучения газов, 
прежде всего, с точки зрения выявление геохимических критериев поиска 
залежей углеводородных флюидов (нефтей, газов, газоконденсатов) [3]. 

Тем не менее, многие вопросы происхождения этих газов оказались 
недостаточно освещёнными, и, в частности, вопросы механизма связи газов 
между собой и их природа. Ранее [1, 2] для решения этих проблем на основе 
анализа свойства изверженных горных пород, нефти, углей, битумов и др., мы 
использовали новый метод обработки и интерпретации данных – метод 
компенсационных уравнений, опирающийся на корреляционный анализ. В 
результате получен материал, позволивший по-новому взглянуть на некоторые 
особенности образования и распространения углеводородов. Ниже эти приёмы 
использованы для анализа газовой атмосферы месторождений углеводородов.  

Для анализов использованы пробы газов, отобранные, в основном, из 
скважин, пробуренных в различных регионах СССР до 1970 годов. Все пробы 
изучены в местных лабораториях.  

Наличие газовой шапки или оболочки над природными объектами – 
обычное явление, её состав весьма разнообразен и определяется составом и 
строением месторождения или другого геологического объекта, с которыми 
они связаны. Общий состав газов изучен и описан достаточно полно во многих 
работах.  

Газовые шапки существуют и в связи с нефтяными месторождениями. Эти 
скопления газов объединяются в три группы: группа свободных газов, 
образующих крупные скопления вне пределов нефтяной залежи.  Часто они 
самостоятельно слагают крупные газовые месторождения.  Группа газов, 
растворённых в самой нефтяной залежи, и группа прочих свободных газов, 
поступивших в залежь из вмещающих пород за время жизни залежи и в 
большинстве случаев имеющих углеводородный состав с примесью некоторых 
акцессорных газов не углеводородного состава, связанных с условиями 
образования первых групп. Все анализы составов газов в изучаемых точках 
заимствованы из литературных источников. 

Регионы исследований достаточно обширны и разнообразны: Урал (соли 
Березняков), Урал, Предуралье, Дагестан, Предкавказье, Азербайджан, Украина 
(ДДВ), Тимано- Печорский НГБ, Волго- Уральский НГБ, Самарская 
(Куйбышевская) обл., Западная Сибирь, Вилюйская синеклиза и т.д. 

Набор газов включает CH4, C2H6, C3H8,n-C4H10, i-C4H10, n-C5H12, i-C5H12,  
n-C6H12, i-C6H12, СО2, N2, O2, Н2. Газовые пробы отбирались из солевых толщ, 
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вод источников, газовых потоков свободных газов, трещинных газов, из 
гранитов, природных залежей, газовых месторождений и пр. Концентрации 
газов измерялись в объёмных %. В методическом плане наблюдаются 
различные ошибки, осложняющие их обработку и интерпретацию её 
результатов. К ним относится, в первую очередь, произвол в выборе набора 
анализируемых газов, в интерпретации распространённостей газов, 
качественный и поверхностный характер этой интерпретации и пр. 

Технология исследования полностью аналогична той, которая 
использована в предыдущих работах[1]. Так как метан – господствующий 
компонент в газовой шапке нефтяных месторожденияx, то он принимался за 
основной и его содержания откладывались по оси Х. Поскольку мы используем 
корреляционный анализ с построением корреляционных уравнений вида Y= AX 
+ B, то составлялись пары (X-Y): CH4-N2; CH4-C2H6; CH4-C3H8; CH4-C4H10; (n-
C4H10)-(i-C4H10), (n-C5H12)-(i-C5H12), редко СН4- СО2, N2- O2. Все вычисления 
проводились с использованием программы Excel.По этим данным 
рассчитывались параметры A и B уравнений Y= AX + B и по ним строились 
компенсационные уравнения вида B = ХоA + Yo, после чего интерпретировались 
выявленные компенсации. Теория компенсационного анализа отражена в [2]. 
Многочисленные примеры её использования приведены в работе [1] и др. 
Группа индивидуальных выборок, объединённых компенсационной 
диаграммой, названа «семейством выборок». 

Таблица 1. 
Количество отобранных выборок. 

№№ 
п/п 

Система  
(пары веществ) 

Связь Отно- 
шение 

Сум- 
ма есть нет 

1 CH4-N2 66 23 0,35 89 
2 CH4-C2H6 49 21 0,43 70 
3 CH4-C3H8 39 16 0,41 55 
4 CH4-C4H10 17 8 0,47 30 
5 CH4-C5H12 4 3 0,75 7 
6 CH4-C6H14 12 0 0 12 
7 (n-i)C4H10 4 6 1,5 10 
8 (n-i)C5H12 2 4 2,0 6 
9 (n-i)C6H14 6 2 0,33 8 

10 С2H6-C3H8 3 1 0,33 4 
11 C2H6-C4H10 0 2 - 2 
12 C3H8-C5H12 1 0 0 1 
13 C4H10-C5H12 2 0 0 2 

Всего  245 86 0,35 331 
Примечание: на первом месте стоит соединение, 
откладываемое по оси Х. 

 
Было создано 340 выборок, в каждую из которых входили от 4-5 до 20-30 

проб. Выборки опираются на анализы 2200 проб газов.  Большинство выборок 
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отражено в таблице 1. Понятно, что эти данные не отражают истинных 
взаимоотношений между компонентами, прежде всего из-за несоблюдения 
методического единообразия при отборе и газовом анализе проб. 

Семейство метан – азот. 
На рис.3 приведена совместная компенсационная диаграмма проб, 

содержащих эту пару газов. Она включает пробы из различных регионов 
России и СССР, различного генетического типа: рудничные газы, газы 
нефтяных месторождений, водорастворённые газы, газы подземных и 
поверхностных вод вне нефтеносных областей и пр.Согласно табл.1 система 
CH4- N2является самой распространённой, установлена практически во 
всехрайонах, содержащих в тех или иных количествах углеводороды. Это 
обилие обусловлено, прежде всего, высокой распространённостью метана и 
азота, хотя согласно [5] не отмечена связь концентраций этих газов с глубиной 
и литологией вмещающих пород. Эта комбинация является достаточно 
устойчивой. На рис. 1А и 1Б приведены примеры рядовых диаграмм, на рис.2-
сводная диаграмма для этой системы по материалам [4]. Для диаграммы рис.1А 
и 2 характерна тесная связь между газами, описываемая уравнением (в общей 
форме) CN2 = ACCH4 + B, и параметры корреляционных уравнений, высокий 
коэффициент корреляции R2; компенсационное уравнение имеет вид B=-89,45A 
+ 4,404,  R2 = 0,985. Здесь СN2 и CCH4– концентрации азота и метана в пробах 
соответственно. Всего выявлено 75 выборок и уравнений; из них в 6 
уравнениях (8%) А>0, в остальных – А<0 и они имеют вид СN2 = -ACCH4 + B. 

 

 
Рис. 1. Майкопские отложения Предкавказья. А.Наличие 

функциональной связи. Б.Функциональная связь между компонентами 
CH4- N2 отсутствует. 

 
Интерпретация диаграммы затруднительна. Прежде всего, не ясна форма 

анализируемого азота, поскольку в природных условиях он может 
существовать не только в свободной форме, но и в связанном состоянии, 
например, аминах, аммиаках[4, 5]. Однако линейная с малой поперечной 
дисперсией связь позволяет ограничить влияние этих форм. Компенсация на 
рис.2 позволяет предположить общность механизмов существования метана и 
азота- это механическое смешение компонентов. Тогда параметры общего 
источника формирования смеси имеют значения: (CH4)o= A = 89,45%, (N2)o= B=  
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Рис.2.Компенсация распределений параметров индивидуальных 
прямых в системе СH4- N2. А. В целом для всей системы. В. 

Водорастворимые газы Нижнего Поволжья [9]. 
 

4,404%. Эту систему можно рассматривать в качестве эталона при анализе 
других систем. Однако наличие в одном и том же семействе выборок параметра 
A с положительными значениями не подпадает под действие правила смешения 
в варианте [2]. 

Семейство CH4 – C2H6 
Является второй по распространённости (см. табл.1). Всего получено 51 

уравнение вида C(C2H6) = AC(CH4)+B, C(CH4)и C(C2H6)– содержания в пробах метана 
и этана, из которых в 6 уравнениях A> 0 (≈11%), в остальных A < 0, т.е. имеют 
вид C(C2H6) = -AC(CH4)+ B. Типичные прямые линии представлены на рис.3 и 4.На 
рис. 4 представлена компенсационная диаграмма.  

 

 
Рис.3. Зависимость содержаний метана и этана в свободно 

выделяющихся нефтяных и водорастворимых газах на Северном Кавказе. 
А-Наличие функциональной связи. Б. Функциональная связь отсутствует. 

 
Уравнение C(C2H6) = -AC(CH4)+B также может быть представлено в форме 

C(C2H6)+AC(CH4)=B и рассматриваться как показатель наличия смешения 
компонентов. Тогда A=C(CH4)o = 91,37%и  B=С(C2H6)o = 3,92% отражают состав 
газовой смеси в источнике. 
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Рис.4. Компенсационная диаграмма для системы CH4-C2H6 

 
Особенностью этой системы является близость между углеводородами 

через принадлежность к одной группе насыщенных углеводородов -алканам. 
Важно то, что метан образуется в высокотемпературных условиях при 

разложении этана, например, по реакции [7] с одновременным выходом 
этиленаС2Н4 и водорода: 

 
или С2Н6 →С + СН4 + Н2, 
Однако в экспериментальных условиях реакция проходит только при 

Т=710- 830оС [7]. Сам этан разлагается при 485оС с образованием этилена и 
водорода по реакции C2H6 → C2H4 + H2 (575-650°C). 

Эти данные говорят о том, что выявленные закономерности не могут быть 
объяснены химическими реакциями между компонентами системы в 
высокотемпературных условиях. 

Другие семейства углеводородов: СН4 - С3Н8, СН4 – С4Н10. 
Третье по численности – семейство (СН4 – С3Н8). Только в двух 

уравнениях параметр A> 0(5,2%). Обладает теми же свойствами, что и  

 
Рис.5. Примеры диаграмм в системе СH4-C3H8. А.Индивидуальная 

диаграмма распределения газов в Восточно-Жигулёвском районе[8]. В. 
Компенсационная диаграмма. 
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На рис.5 представлены графики распределений компонентов. Согласно 
ему параметры смешения имеют значения: С(CH4)o = А= 83,38% и C(C3H8)o = B = 
3,46%. 

Распределения индивидуальных выборок в системе CH4–C4H10 показаны на 
рис. 6. 

 
Рис.6. Примеры диаграмм в системе СH4-C4H10. А. Индивидуальная 
Диаграмма распределения газов в Самаролукском районе (Самарская 

обл.) [8]. В. Компенсационная диаграмма. 
 

Семейства изомерных углеводородов (n-i) C4H10, (n-i)C5H12. 
Запись вида (n-i)C4H10 означает наличие пары соединений n-C4H10 и  

i-C4H10. То же и с парой (n-i)-C5H12. Рассмотрены только два вида изомеров-
бутаны и пентаны, по которым удалось собрать некоторое количество 
материала (см. таб.1; соединения 7, 8).  

Семейство (n-i) C4H10. 
На рис.7 приведены примеры связей между ними, а на рис.8 – 

компенсационная диаграмма изомеров (n-i)C4H10. Как видим поведение 
диаграмм резко отличается от поведения диаграмм для нормальных 
углеводородов, в частности, характерно наличие положительных значений 
параметра  A. В таком случае возможно объяснение: они образованы в 
результате реакций вида … →(n-C4H10)+ (i-C4H10) +…  

Интерпретация компенсационной диаграммы пока не ясна. 
 

 
Рис. 7. Распределение изомеров в индивидуальных выборках 

Поволжья по материалам [8]. 
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Рис. 8. Компенсационная диаграмма в семействе (n-i)C4H10 для 

индивидуальных выборок Поволжья [8]. 
 

Таблица 2. 
№№ 
п.п 

Уравнение индивидуальной 
выборки. 

R2 Характеристика газа Исто 
чник 

1 (C5H12)= -0,198(CH4) + 19,52 0,922 Попутные нефтяные 
газы, Азербайджан 

[10] 

2 (C5H12) = -0,26(CH4) + 23,21 0,962 Попутные газы, Пред-
кавказье. 

[10] 

3 (C5H12) = -0,021(CH4) + 4,341 0,952 Попутные нефтяные  
газы. 

[11] 

4 (C5H12) = 0,092(CH4) + 1,457 0,862 Попутные нефтяные  [11] 
5 (C6H14) = -1,164(CH4) + 94,17 0,957 Газ месторождений  

Саратовской обл. 
[14] 

6 (C3H8) = 0,465(C2H6) - 0,013 0,811 Газовые залежи. [11] 
7 (C3H8)= 0,937(C2H6) + 0,429 

 
0,972 Башкирия, органическое 

вещество карбонатов. 
[12] 

8 (C3H8) = 1,106(C2H6) + 2,062 0,954 Попутные нефтяные 
газы. 

[11] 

9 (C3H8) = 0,871(C2H6) - 0,746 0,975 Попутные нефтяные 
газы. 

[11] 

10 (C5H12) = 0,456(C3H8) - 0,233 0,891 Газовые месторождения. [8] 
11 (C5H12) = 0,412(C4H10) + 0,931 0,953 Попутные нефтяные 

газы. 
[11] 

12 (C5H12) = 0,603(C4H10) - 0,041 0,943 Газовые месторождения. [8] 
13 (CO2) = -0,574(CH4)+ 53,08 0,877 Газы нефтяных месторо-

ждений. 
[13] 

14 (СО2) = -0,712(CH4) + 67,31 0,878 Фонтанный газ. [10] 
15 (CO2-H2O) = -0,067(CH4) + 

6,216 
0,9 Каменноугольные 

отложения. 
[14] 

16 О2 = -0,281(CH4) + 26,02 0,969 Каменноугольные 
отложения. 

[14] 
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Семейство (n-i)C5H12. 
Примеры распределений изомеров показаны на рис. 9 и 10. Согласно 

рис.10 эти точки не образуют семейство индивидуальных выборок, т.е. не 
имеют общего источника.  

 

 
Рис. 9. Диаграмма распределений в системе(n-i)C5H12 

по материалам[4]. 
 

 
Рис.10. Компенсационная диаграмма в системе (n-i)C5H12. 

 
Другие системы нами не рассматриваются из-за малого количества 

собранного материалы. Они приведены в таблице 2. 
Сводная компенсационная диаграмма. 

Сводная компенсационная диаграмма представлена на рис.11. Она 
обладает достаточно интересными свойствами. Во-первых, выделяются 
компенсационные диаграммы, описывающие четыре частных семейства, 
уравнения которых представлены в табл.3. Там же приведены и веса этих 
диаграмм, откуда видно, что намечается главная, генеральная, диаграмма, 
которая опирается на 76,2% всех выборок (табл.3). 

Второе место занимает диаграмма, в подавляющем большинстве случаев 
сложенная индивидуальными диаграммами изомерных углеводородов-(n-
i)С4H10 и (n-i)C5H12. Она охватывает около 16% всех индивидуальных выборок.  
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Выделяются также два второстепенные, акцессорные семейства, описываемые 
диаграммами №№2 и 3, с минимальным количеством индивидуальных выборок 
(табл.3).  

 
Рис.11. Сводная компенсационная диаграмма углеводородных газов. 

 
Таблица 3. 

№№ Прямой 
линии 

Уравнения линии 
компенсации R2 

Кол-во выборок 
штук % 

1 B1 = -91,354(A1) + 2,56 0,984 189 76,2 
2 B3 = -39,831(A2) + 

10,46 
0,965 7 2,82 

3 B2 = -71,799(A3) + 
3,945 0,986 11 4,44 

4 B4 = -4,7433(A4) + 
6,035 6,0352 41 16,5 

 
В табл.4 приведена расшифровка семейства 2 и даны некоторые их 

характеристики. На рис. 12- приведена детализация этого семейства. На 
диаграмме видно, что общая прямая линия разбивается на две частные прямые 
с уравнениями соответственно B1= -37,84(A1)+14,13 (R2=0,996) и B2= -
42,22(A2) + 19,52 (R2=0,962). Цифры у точек соответствуют порядковым 
номерам индивидуальных выборок в табл. 4. Там же приведена краткая 
геологическая характеристика и возраст вмещающих пород. Как видно, 
геологические характеристики не влияют на особенности диаграмм. Это 
соответствует известной точке зрения, высказанной, например, в работах [5, 10] 
о слабой зависимости распределений содержаний азота и газовых 
углеводородов от геологической обстановки. 

В табл. 5 и на рис. 13 дана расшифровка семейства 3. Здесь наблюдаются 
те же особенности, что и на диаграмме семейства 2 (рис. 13). 
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Рис.12. Детализация семейства 2. 

 
Во-вторых, в главную диаграмму входят частные диаграммы семейств 

СН4-N2, CH4-C2H6, CH4-C3H8, CH4-C4H10, CH4-C5H12, CH4-CO2, CH4-O2(табл.6). 
Хотя они обладают различными свойствами, тем не менее, объединяются в 

единое генеральное семейство. 
В-третьих, особое внимание заслуживает семейство 4, сложенное 

индивидуальными выборками изомерных углеводородов (70%). Это изомеры 
(n-C4H1) –(i-C4H10) (49%), (n-C5H12)- (i-C5H12) (15%) и (n-C6H14)-(i-C6H14)(6%). 
Ни одна выборка изомеров в другие семейства не попадает, хотя отдельные 
представители последних всё же в семействе 4 как примеси наблюдаются 
(30%): CH4-C2H6 (6%), CH4-C4H10 (8%), CH4-C5H12 (2%), C2H6–C3H8 (8%), C4H10–
C5H12 (4%), C3H8–C5H12 (2%). 

 

 
Рис.13. Расшифровка диаграммы семейства 3. 
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Таблица 4.  
Расшифровка состава семейства 2. 

№№ 
п.п. 

Семей
ства 

Индивидуальные выборки R2 Кол.п
роб 

Краткое описание Источ
-ник 

1 1. (N2) = -1,902(CH4) + 87,04 0,448 12 Отложения Южно-Аламышикской площади. 
K. 

[15] 

2 1. (N2) = -1,561(CH4) + 71,34 0,863 8 Попутные нефтяные газы [11] 
3 1. (C2H6) = -0,907(CH4)+49,08 0,915 4 Кинель-Черкасский район, Михайловское 

месторождение, D.  
[8] 

4 1. (C3H8) = -0,7428(CH4)+ 43,73 0,726 4 Кинель-Черкасский район, Дмитриевское 
месторождение, C.  

[8] 

5 1. (C2H6) = -0,4394(CH4) + 29,6 0,903 8 Чапаевский район. Самарской обл. [8] 

6 2. (C3H8)= -0,6212(CH4)+ 46,75 0,944 6 Кинель-Черкасский район, Михайловское, D [8] 

7 2. (C2H6) = -0,105(CH4)+ 23,64 0,966 5 Майлисуйская антиклиналь [15] 
8 2. (C3H8)= -0,191(CH4)+ 19,04 0,957 29 Кинель-Черкасский район, 

Михайловскоеместорождение, D 
[3] 

9 2. (C2H6) = 0,2361(CH4)+ 13,55 0,549 9 Кинель-Черкасский район, Дмитриевское 
месторождение, C.  

[8] 

10 2. (C3H8)= -0,114(CH4)+ 11,35 0,780 14 Газовые залежи. [11] 
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Таблица 5.  
Расшифровка состава семейства 3. 

№№ 
п.п. Индивидуальные выборки R2 

Кол
. 
про
б 

Краткое описание 

Источ
ник 

1 (N2) = -0,888(CH4) + 63,40 0,837 4 Воды нефтяных месторождений Куйбышевской, 
Саратовской и Оренбургской областей; D – C. 

[9] 

2 (N2) = -1,282(CH4)+ 95,23 0,703 17 Подземные воды Восточно-Русского артезианского 
бассейна; Ar - D. 

[9] 

3 (N2) = -1,180(CH4) + 87,11 0,921 7 Газы из солей Германии и Пермского края; P.  [10] 

4 (N2) = -0,4936(CH4)+ 26,17       0,823 9 Дмитриевское месторож. Саратовская обл.; C. [8] 

5 (C4H10) = -0,3106(CH4)+ 14,15 0,689 26 Восточно-Жигулевский район. Самарская обл. [8] 

6 (C6H14) = -1,164(CH4)+ 94,17 0,957 18 Месторождения Саратовской области. [8] 
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Рис.14. Газы - изомеры. 

 
Детальное рассмотрение показывает, что это семейство, в отличие от 

предыдущих, не представляет единого целого, т.е. они не имеют единого 
источника. Все элементы семейства слагают облако не ясной формы (пример -  
рис.8, 10, 14). Точное соотношение между ними не известно. Особенности 
расположения её компонентов на сводной диаграмме (рис.11) обусловлено 
резким различием координатных масштабов. 

Данные рис.11 и табл. 3 позволяют построить так называемую 
бикомпенсацию [2], представленную на рис.15. Физический смысл этой 
диаграммы не ясен. Однако известно, что эта диаграмма по физическим 
свойствам аналогична диаграмме индивидуальной выборки. 

 

 
Рис.15. Бикомпенсация газов. 

Обсуждение  
Проведённые исследования показали, что все газы можно разделить на два 

множества: газы, которые аналитически связаны с другими газами, и газы, 
которые на координатной плоскости образуют облака не определённой формы 

Газы первой группы методом компенсации разделены на четыре 
подгруппы. Эти подгруппы отражают наличие явления смешения составных 
частей газов, причём у значительной части газов (семейство 1) составы 
источников были близки друг другу (см.табл.6), поэтому на совместной 
диаграмме частные компенсационные диаграммы совпадают. 
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Таблица 6. 
Сводные данные по компенсационным  

Уравнениям семейства 1. 

№№ 
п.п 

Подсисте-
мы 

Уравнение 
компенсации 

 
R² = 

 

Состав источника 
Ao= 

(CH4)o 
Bo 

1 CH4- N2 B= -91,044A + 0,8321 0,9845 91,04 (N2)o=0,832 

2 CH4- C2H6 B = -96,093A + 1,2815 0,9892 96,09 (C2H6)o=1,989 
3 CH4–C3H8 B = -76,443A + 4,8528 0,9555 76,44 (C3H8)o=4,852 
4 CH4–C4H10 B = -91,605A - 0,8374 0,9761 91,61 (C4H10)o=0,837 
 
Природа первого семейства CH4- N2 не совсем ясна прежде всего из-за 

резкого различия свойств компонентов множества. Согласно [5,10] азот имеет 
достаточно много источников, начиная от биохимического разложения 
органических остатков и заканчивая высокотемпературными формами, 
связанными с магматическими очагами (эндогенные очаги)[10]. Чётких и 
строгих критериев их разграничения не существует. Считается, что связь с 
водородом свидетельствует об эндогенном источнике, связь с аргоном – о 
воздушном происхождении, если отсутствует- биохимический источник [5]. 

У метана намечается пять основных источника: разложение углеводородов 
нефти, разложение углей, рудничный газ и биохимическое низкотемпературное 
разложение органики в болотных системах (болотный газ). Пятый источник – 
выделение метана на дне океанических бассейнов, который связывают с 
поступлением метана из глубин земной коры и донными газогидратами. Здесь 
также нет чётких и строгих критериев их разделения. В настоящее время в 
обоих случая оценка источников осуществляется на основе субъективной точки 
зрения исследователя. В конкретном случае в газах, если и есть аргон и другие 
редкие газы, то вместе с азотом координатные очки образуют облако 
неопределённой формы. То же и с водородом: его либо почти нет, либо – 
облако неопределённой формы с весьма низкими содержаниями.  

Физический смысл уравнений вида СN2 = ACCH4 + B соответствует 
смешению компонентов в условиях, когда общая сумма концентраций 
компонентов постоянна. Вывод уравнения на примере распределения Fe и Mg в 
гранатах приведён в работе [23].  Это возможно либо, когда один элемент 
замещает другой, либо при разложении соединения, когда один компонент 
исчезает и появляется другой, например, АБ = А + Б: АБ исчезает в процессе 
разрушения, а вместо него появляются компоненты А или Б, позволяя 
создавать соответствующие пары. Соотношение компонентов реакции в этом 
случае определяется константой равновесия реакции.  

Известны (искусственные) неустойчивые соединения типа азометана Н3C-
N=N-CH3 (обобщенная форма С2H6N2), диазометана (CH2N2), азобензола C6H5-
N=N-C5H6  (C11H11N2), нитрометана (CH3NO2) и пр. В естественных природных 
условиях они не известны. К тому же против азометана говорит тот факт, что 
при нагревании до 450оС он разлагается на чистый азот и этан [5], а не метан. 
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Таким образом, метан, скорее всего, в газах не образует природных химических 
соединений с азотом. 

Для каждой конкретной индивидуальной выборки уравнение смешения 
имеет вид N2 = A(CH4) + B, где в подавляющем большинстве случаев величина 
А< 0, хотя изредка бывает, что А> 0. С учётом первого свойства - это уравнение 
можно переписать в виде N2 + A(CH4) = B, т.е. это замкнутая бинарная система с 
ограниченными пределами изменения концентраций азота и метана в потоке. 
Ограничения определяются параметрами A и B. Таким образом, в данном 
случае имеет место механическое смешение метана и азота не ясной природы. 
Состав источника определяется значениями компонентов: (CH4)о = 89,45%,  
(N2)o = 4,404%. 

Другие системы с метаном обладают теми же свойствами, но для них 
общее то, что, во-первых, они принадлежат единому семейству углеводородов, 
а во-вторых, при разложении у всех (С2H6, C3H8, C4H10, C6H14) конечными 
продуктами могут быть метан и водород. Однако в реальных условиях 
водорода настолько мало, что многие реакции разложения углеводородов 
проистекать не могут.  

Семейство изомеров отличается от вышеперечисленных, прежде всего тем, 
что не имеют общего источника, а во-вторых, положительными значениями 
параметра А. На рис.11 создаётся впечатление о наличии линейной связи между 
компонентами. Но это впечатление обманчиво, детальная расшифровка этой 
зависимости на рис. 8 и 10 показывает, что, обманчивость обусловлена резким 
различием масштабных разбиений координатных осей: сильным растяжением 
по оси X и сжатием- по оси Y. Первое свойство понятно: источником являются 
конкретные нормальные алканы. Второе свойство позволяет высказать 
предположение, что выявленные диаграммы индивидуальных выборок 
отражают наличие реакционных взаимоотношений между изомерными и 
нормальными алканами, например, по реакцииn-C4H10→i-C4H10 (при наличии 
термодинамического равновесия ΔHреак.298оK = -6,9; ΔHреак.300оK = - 8,4кДж/М 
[16]). 

В промышленности эта реакция осуществлялась «на хлористом алюминии, 
промотированном хлористоводородной кислотой»[16], при 50- 150оС в газовой 
и жидкой фазах. Ранее использовался также катализатор СИ-1 
(циркон/цеолитный) при температурах 250- 289оС [16].  

Таблица 7.  
Продукты изомеризации бутана. 

Температура,оС Содержание бутана, доли Отношение 
i-бутан/n-бутан n-бутан i-бутан(2-метилалкан) 

27 0,18 0,82 4,56 
227 0,45 0,55 1,22 
427 0,59 0,41 0,69 

 
В табл. 7 приведены результаты изомеризации бутана. Эти данные 

показывают, что с ростом Т количество i-C4H10 падает, т.е.  изомеризация 
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является процессом низкотемпературным. 
Приведённая реакция характеризуется коэффициентом равновесия в 

некоторой точке j: 
Krj = aij/anj

=  mij/mnj,  
где ai и an – активности соответственно изомерной и нормальной разности 

бутана, которые, согласно [17], можно заменить на молекулярные количества 
mj; i и n– индексы, отражающие наличие изомеров бутана. Кроме того, 
известно, что   

RTjlnKrj= -ΔGj, или 
lnKrj= -ΔGj/RTj =-Bj. 

где ΔG- свободная энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал), 
R–универсальная газовая постоянная, Т-  абсолютная температура, оК. B = 
ΔG/RT. При работе на плоскости это равенство преобразуется в уравнение  

lnKr= -ΔGr/RT =-B. 
Подставляя значения Kr, получаем (стандартное) уравнение (изотерму)  

ln(mi/mn)= -B или 
lnmi = lnmn –B. 

в результате получили уравнения, близкие экспериментальным. Как видно, 
это уравнение прямой линии на плоскости с угловым коэффициентомs=1. 

Так как содержания газов выражались в объёмных процентах, то для более 
точного сравнения пересчитаем исходные данные так, чтобы можно было 
использовать полученные уравнения. Для примера использованы данные по 
анализу газов в газово-жидких включениях гранитов фундамента Зондского 
шельфа на месторождении Белый Тигр (Вьетнам) [18].Содержания газов 
выражались в см3 на 1 кг породы (см3/кг). Пересчёт проводился по формуле 
Vd/M, где V–измеренный объём газа в см3/кг, d – весовая плотность газа; M– 
молекулярный вес газа в см3/ моль. Согласно [19] для изомеров бутана М = 
58,12; d = 0,551и 0,573 г/см3 при 25оС соответственно для i-C4 и n-C4. 
Результаты обработки анализов отражены на рис.16. Результирующее 
уравнение имеет вид  

ln(m(i-C4)) = 0,964ln(m(n-C4))- 0,4526(R² = 0,939). 
Полагая, что s = 0,9701 ≈ 1, получим, что экспериментальное уравнение 

тождественно теоретическому. Это позволяет предположить, в первом 
приближении, близость экспериментального уравнения изотерме и наличие 
термодинамического равновесия, а отсюда и равенстваΔG/RT = 0,453, или ΔG = 
0,453RT. Согласно таб.16 значение s = 0,96 соответствует  Т≈ 250оС. 

Близкая ситуация с газами в Самаролукском (месторождения Зольненское, 
Яблоневый овраг, Жигулёвское – верхний девон - нижний карбон), Кинель-
Черкасском (месторождения Михайловское и Коханское, средний-верхний 
карбон – нижний девон) районах и Западно-Рыбушанском месторождении 
Самарской (Куйбышевской) области[8]: соответственно 
lnm(i-C4)=1,039lnm(n-C4)  - 1,046 (R2= 0,933) и lnm(i-C4)  = 0,913lnm(n-C4)  - 0,917 (R2= 
0,847) и lnm(i-С4) = 1,079lnm(n-C4) - 1,015 (R2= 0,990). Все расчёты проведены по 
данным в молекулярных процентах, рассчитанных самими авторами работ. 
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Рис.16. Содержания изомеров бутана в ГЖВ гранитов. 

 
Эти данные позволяют сделать предположение о том, что между 

изомерами бутана существует термодинамическое равновесие. 
В былые годы в предположении наличия термодинамического равновесия 

соотношение между изомерами углеводородов было использовано для 
определения T образования нефти и углеводородных газов. Эксперимент 
провалился из-за того, что были получены T, изменяющиеся в очень широких 
пределах. В результате был сделан вывод об отсутствии этого равновесия, т.е. в 
природных условиях соотношения между изомерами углеводородов не 
являются равновесными. Этот вывод стал официальным.  

Однако, анализ этих работ [20] показал наличие нескольких методических 
ошибок:  

1) анализ одиночных проб. Влияние этого фактора можно показать на 
следующем примере. На рис. 17 вынесена изотерма, построенная по данным 
измерения T в пробах А, Б, В, Г, т.е. TА = TБ = TВ = TГ= Tи. Положение 
изотермы определяется углом α так, что tgα = f(Tи).При использовании 
одиночных проб, получаем значенияtgαА = f(TА), tgαБ = f(TБ), tgαВ = f(TВ), tgαГ = 
f(TГ), в этом случае Tи≠ TА≠TБ≠TВ≠TГ, т.е. имеем различные Ti, которые могут 
существенно отличаться от истинной Tи. Постоянные любители этих ошибок - 
геохронология, геохимическая и изотопная баро- и термометрия. 

2) Отсутствие доказательства наличия термодинамического равновесия. 
3) При этом нет ни одной работы, в которой освещался механизм 

возникновения неравновесия. Нами были сделаны попытки ответа на этот 
вопрос. Было показано, что в ряде случаев это может быть обусловлено 
наложением каких-то природных процессов, в частности - влиянием диффузии 
компонентов [21]. 

Вместе с этим были установлены объекты, в которых выполняются иные 
соотношения изомеров. Так в газах из нефтей Среднего Поволжья [23] 
установлены соотношения lnm(i-C4) = 1,7367lnm(n-C4) - 2,1313 (R² = 0,7714) для 
каменноугольной  lnm(i-C4)= 0,5699lnm(n-C4) - 0,5391(R² = 0,6895) и lnm(i-C4) = 
0,7127lnm(n-C4) - 0,9007 (R² = 0,9645) для девонской нефтей. Полученные 
соотношения соответствуют общему уравнению 
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Рис.17. Экспериментальная изотерма. 

 
lnmi = Flnmn –B,  

которое следует из реакции между изомерами бутана 
(n-C4H10)→F(i-C4H10). 

Оно отличается от стандартного теоретического. Это отличие обусловлено, 
по нашему мнению, влиянием наложенных процессов, природа которых не 
ясна. 

Что касается гептана и гексана, то они не могут быть оценены по 
описанной методике, поскольку в отличие от бутана у них больше изомеров, 
выделение которых в пробах не производилось. 

Что касается газов в ГЖВ гранитов, то возможная их интерпретация 
заключается в следующем. Как показано выше соотношения газов описываются 
уравнениями: 

Западная Сибирь:                        lnmi(C2) = 0,468lnmi(C1) -4,489; 
Месторождение Белый Тигр:     lnmi(C2) = 1,123lnmi(C1) - 2,940. 
Можно говорить, что в Западной Сибири на одну молекулу метана 

приходится две молекул этана, в Белом Тигре- на молекулу метана - одна 
молекула этана. Тогда  возможные уравнения их образования соответственно 
имеют вид: 

для Западной Сибири: C5H12 + H2 = 2C2H6 + CH4; 
                                   (пентан)           (этан)  (метан) 
Для Белого Тигра: C3H8 + H2 = C2H6 + CH4. 
                                (бутан)       (этан) (метан) 
В табл. 8 [25] приведены термодинамические параметры для стандартных 

условий, использованные при анализе полученных уравнений. Тогда  для 
первого уравнения- ΔfGr

о
(298K)  = -108,27 кДж/М;  для второго  - ΔfGr

о
(298K)= -

60,25 кДж/М. Здесь (r) - реакция. Поскольку для обеих реакций свободные 
энергии имеют отрицательный знак,  то реакции могут протекать в стандартных 
условиях.  

Температура образования гранитов около 700оС ≈ 973оК. Состояние  
равновесия газов в ГЖВ при этих условиях определяется по исходным данным, 
представленным в табл.8. 
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Таблица 8.  
Стандартные термодинамические данные 

для изученных газов [25]. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Для этой температуры для первого уравнения ΔGo
973 ≈  ΔHo

298 - 973∙ ΔSo
298  

= - 74850 – 973∙186,27 = - 97750 – 362150 = 459900 Дж/Моль = -460 кДж/Моль, 
для второго - ΔGo

973 ≈ ΔHo
298 - 973∙ ΔSo

298 = -55670 - 973∙ 221,75 = -55670 - 
215762 Дж/М = -271,4 кДж/моль. Таким образом,  знаки при энергии Гиббса 
сохраняются, что говорит о непротиворечивости уравнений для этих условий, а,  
во-вторых, эта энергия значительно выросла по абсолютной величине, что 
говорит также о протекания этих реакций при более высоких температурах. 
Добавим, вторая реакция не зависит от давления P, тогда как первая протекает 
при снижении P. 

 
Заключение. 
Таким образом, проведённый анализ показал, что в подавляющем 

большинстве случаев все индивидуальные выборки попадают на единую 
компенсационную прямую, характеризующую общий состав газа в источнике 
газов;  выявленные соотношения между углеводородами основаны на их 
механическом смешении. Что касается изомеров, то для бутана установлено 
отсутствие общего источника, но выявлено наличие примерного 
термодинамического равновесия, которое в некоторых случаях нарушается 
влиянием наложенных процессов. Интерпретация данных по гептану и гексану 
невозможна из-за наличия бóльшего, чем у бутана, количества изомеров, 
которые в конкретных пробах не определялись. Показано, что газы в газово-
жидких включениях гранитов предположительно образованы по реакциям: 
C5H12 + H2 = 2C2H6 + CH4  и  C3H8 + H2 = C2H6 + CH4. 

 
 
 
 
 
 
 

Соеди-
нение 

ΔHo
298 

кДж/М 
ΔGo

298 
кДж/М 

So
298 

Дж/М.К 
  

Коэффициенты уравнения 
теплоёмкости 

a b∙103∙T c∙10-5∙T2 

CH4 -74,85 -50,85 186,27 14,32 74,66 -17,3 

C2H6 -84,67 -32,93 229,49 5,75 175,11 -57,85 

C3H8 -103,85 -23,53 269,91 1,72 270,75 -94,48 

C5H12 -146,44 -8,44 348,95 6,90 425,93 -154,39 

H2 0 0 -75,90 26,94 0,0 0,79 
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ГЛАВА 10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСНОВЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ В 
МЕСТАХ ЛЕСНОЙ РЕКРЕАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА 

«НИЖНЯЯ КАМА» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

Введение 
Специфическая особенность национальных парков России в том, что они 

создавались на фоне сформировавшейся системы государственных природных 
заповедников, выполняющих важнейшие природоохранные функции. Их 
востребовало общество, когда появилась потребность в развитии эколого-
просветительской деятельности, создании условий для регулируемого туризма 
и отдыха на базе особо охраняемых природных территорий.  

НП «Нижняя Кама» организован с целью сохранения и восстановления 
уникального природного комплекса самых богатых флористических и 
типологических  лесных массивов и луговых сообществ Республики Татарстан 
и использование их  в рекреационных, просветительских, научных и 
культурных целях. 

Основными задачами Н.П. «Нижняя Кама» является: 
- сохранение и восстановление природных комплексов ландшафтов, 

водных объектов, характерного и растительного и животного мира, объектов 
неживой природы, памятников и других объектов; 

- обеспечение установленного режима охраны природы и рационального 
использования территории национального парка «Нижняя Кама» ; 

- обеспечение экологической безопасности и сохранение национального 
наследия народов России. 

       В настоящее время на территории НП « Нижняя Кама» 
всевозрастающие рекреационные нагрузки оказывают влияние на компоненты 
лесного фитоценоза. В результате  значительно снижается устойчивость и 
продуктивность лесов. Что привело к необходимости комплексного решения 
проблемы в целях рационального ведения лесного хозяйства и сохранения 
рекреационной устойчивости лесов. 

Целью исследования является изучение состояния сосновых фитоценозов в 
местах интенсивной рекреации НП «Нижняя Кама» 

 

10.1. Программа и  методика, объекты исследования. 
Исходя из целей и задач исследования, в программу наших работ входило 

изучение следующих вопросов: 
1.Оценка по лесоводственно-таксационным показателям состояния 

древостоев. 
2.Изучение влияния  влияние рекреации на лесные экосистемы и их 

элементы (древостой, подрост, подлесок, живой напочвенный покров (ЖНП), 
лесную подстилку, почву). 

3.Разработать рекомендации по повышению устойчивости сосновых 
фитоценозов в местах массового отдыха для  НП «Нижняя Кама». 

Пробные площади закладывались с соблюдением требований ГОСТ 16128-
70[1] и ОСТ 56-69-93[7] . « Пробные площади лесоустроительные.» 
Определение рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы 
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осуществлялось согласно ОСТ 56-100-95[8]. « Методы и единицы измерения 
рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы.» 

По ОСТ 56-100-95 выделяли стадии рекреационной дигрессии в 
зависимости от отношения площади вытоптанной до минерального горизонта 
поверхности напочвенного покрова к общей площади обследуемого участка. 

Для определения основных качественных и количественных лесоводственно-
таксационных показателей состояния древостоев на пробных площадях 
проводился сплошной перечет деревьев, каждая проба включала в среднем по 
200 деревьев главной породы-сосны. Диаметры деревьев измеряли мерной 
вилкой на высоте 1,3 м с точностью до 1 см с дальнейшим разделением по 
четырехсантиметровым ступеням толщины. На каждой пробной площади 
измеряли высоты деревьев высотомером ВК-1 с точностью до ± 0,2 м, 
дополнительно по каждому дереву отмечали: класс роста по Крафту, категорию 
санитарного состояния, механические повреждения определяли путем 
визуального осмотра и вели их учет. 

Такие таксационные показатели как состав, средняя высота и средний 
диаметр определяли путем камеральной обработки, запас и полноту 
насаждений рассчитывали с применением общепринятых методов таксации. 

Рекреационная  оценка территорий заключалась в изучении следующих 
параметров: 

1)Класс устойчивости насаждения к отрицательным антропогенным 
воздействиям; 

2)Класс эстетической оценки участка; (по данным ВО «Леспроект») 
3)Оценка проходимости участка 
4)Просматриваемость территории 
5)Санитарно- гигиеническая оценка ландшафта 
Так же определялся тип ландшафта (по данным ВО «Леспроект») 
Оценка рекреационного потенциала (РП) насаждений проведена по 

методике С.Л. Рысина(2003). Оценка проводится по 25 показателям, 
объединенным в три группы: привлекательность насаждения, его комфортность 
для отдыхающих и устойчивость к рекреационному воздействию. все 
показатели оцениваются по 5-бальной шкале.  

Для определения состояния сосновых фитоценозов в местах интенсивной 
рекреации, рекреационной нагрузки на компонеты лесного  биоценоза, стадий 
дигрессий природных лесных комплексов было заложено 20 пробных площадей 
и 800 учетных площадок для характеристики ЖНП, подлеска и подроста. 

Объектами исследования являются рекреационные леса национального 
парка (НП) « Нижняя Кама» республики Татарстан. Некоторые основные 
особенности следующие. По НП « Нижняя Кама» проходит транспортная 
артерия, соединяющая сердце России Москву с Уралом и Сибирью. Это 
единственная нить, связывающая Европу и Азию, с колоссальным транспортным 
потоком пролегают, именно здесь, на территории национального парка. Эта 
особенность сочетает множество дорого местного значения. Это и отличает НП « 
Нижняя Кама» от других национальных парков. Также в нескольких десятков 
километров расположен Елабужский автомобильный завод, Менделеевский 
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химический завод, Нижнекамский химический комплекс, г. Набережные Челны 
и Завод « Автогегант» в итоге 1,5 миллиона жителей четырех городов. Также 
железные дороги, федеральная трасса, линия электропередач и добыча нефти. 
Все это говорит об уникальности и уязвимости национального парка. 

Своеобразием НП является взаимное влияние двух противоположных 
функциональных систем: крупного промышленного узла с 1,5 милионным 
агломератом четырех городов и уникальные природные комплексы и объекты, 
имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность; 
предназначенные для использования в природоохранных, просветительских, 
научных, культурных целях и для регулируемого отдыха. 

В ходе исследовательской работы проводилось изучение состояния 
сосновых фитоценозов рекреационных лесов НП « Нижняя Кама» республики 
Татарстан .Основные исследования, направлены на изучение состояния 
насаждений в лесных комплексах: Больной бор, Малый бор и Танаевский лес [2]. 

Большой Бор является одним из самых флористически и типологически 
богатых лесных массивов Татарстана с классически лесными биогенозинозами, 
в которых принимают участие все лесообразующие породы. Большой Бор - это 
типичный хвойный массив с примесью широколиственных лесов. Через массив 
проходит автомагистраль Казань- Набережные Челны и железная дорога 
Агрыз- Набережные Челны, которые делят бор на 2 большие части, нарушая 
его биологическую целостность. 

Особую экологическую ценность  в Малом бору имеет место под 
названием «Святой ключ».  Этот родник запечатлен на картине И.И.Шишкина 
«Святой Ключ близ Елабуги» (1886 г.). Это место самое посещаемое в Малом 
Бору, поэтому здесь сильно сказывается рекреационная нагрузка на биоценозы.  

Танаевский лес, или как иногда его называют "Танаевская дача", 
располагается на материковом берегу р. Камы. Сосновые насаждения 
произрастают на глубоких песках и супесях, которые образовались на 
элювиальных песчаниках пермской системы [2,9]. 

 
10.2. Оценка ландшафтно – лесоводственного состояния сосновых 

насаждений в лесных массивах НП « Нижняя Кама», подвергающимся  
интенсивным рекреационным воздействиям 

Исследуемые участки  закладывались в лесных комплексах « Большой 
бор», «Малый бор» И « Танаевский лес» Елабужского лесничества 
национального парка «Нижняя Кама». Пробные площади  заложены по всем 
стадиям рекреационной дигрессии. 

10.2.1. Влияние рекреационных нагрузок на состояние сосновых 
насаждений 

Рекреационные нагрузки влияют на все компоненты лесного насаждения, в 
том числе на древостой. Сложность изучения влияния рекреационных нагрузок 
на древесный ярус заключается в том, что последний является наиболее 
устойчивым компонентом лесного биогеоценоза, и для того, чтобы 
зафиксировать изменения в состоянии деревьев необходим длительный период 
воздействия рекреации [6]. 
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Таблица 2.1.1 
Лесоводственно-таксационная характеристика древостоев на пробных 

площадях 
№ 
ПП 

Стадии 
дигрессии Состав 

 
Порода 

 

Дср, 
см 

Нср, 
м 

А, 
лет 

Бонит
ет 

ТЛ, 
ТЛУ Р 

М 
м3/га 

Южная часть лесного комплекса «Большой бор»  
1 I стадия 10С С 40 30 140 1 Смш 

В2 
0,7 410 

2 II стадия 10С С 42 32 150 1 Смш 
В2 

0,5 260 

3 III стадия 10С С 38 31 140 1 Смш 
В2 

0,7 410 

4 IV стадия 10С С 37 30 140 1 Смш 
В2 

0,7 410 

5 V стадия 10С С 41 30 140 1 Смш 
В2 

0,7 410 

Северная часть лесного комплекса « Большой бор»  
6 I стадия 10С+С С 37 29 110 1 Смш 

В2 
0,6 310 

7 II стадия 10С+С С 36 28 110 1 Смш 
В2 

0,6 300 

8 III стадия 10С С 25 22 80 2 Смш 
В2 

0,6 230 

9 IV стадия 10С С 27 23 80 2 Смш 
А2 

0,5 200 

10 V стадия 10С С 28 23 80 2 Смш 
А2 

0,5 200 

Лесной комплекс « Малый Бор» 
11 I стадия 10С С 27 23 80 1 Скис 

С2 
0,7 290 

12 II стадия 10С+С С 28 25 80 1 Скис 
С2 

0,8 350 

13 III стадия 10С+С С 38 29 80 1А Скис 
С2 

0,7 360 

14 IV стадия 10С С 28 23 130 2 Смш 
В2 

0,7 290 

15 
 

V стадия 10С+С С 25 19 130 2 Смш 
В2 

0,5 160 

Лесной комплекс « Танаевский Лес» 
16 I стадия 10С+С С 36 29 110 1 Счер 

В3 
0,6 310 

17 II стадия 10С+С С 42 27 130 2 Счер 
В3 

0,6 290 

18 III стадия 10С+С С 37 29 115 2 Смш 
В2 

0,6 310 

19 IV стадия 10С+С С 37 28 115 2 Смш 
В2 

0,7 350 

20 V стадия 10С+С С 36 28 110 1 Счер 
В3 

0,6 300 
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В таблице 2.1.1. приведены основные таксационные показатели изучаемых 
объектов. Насаждения на пробных площадях  однородные по составу, т.е  в 
сосновых древостоях, единично имеется второй ярус сосны в возрасте 90 лет, 
они в основном спелые и перестойные , разные по типу леса и типу 
лесорастительных условий. На исследуемых территориях преобладает сосняк 
мшистый, и незначительная доля приходится на сосняк черничный и 
кисличный. Полнота насаждений варьируется от 0,5 до 0,7. 

В основе ведения хозяйства в  рекреационных лесах  должна лежать 
комплексная оценка их рекреационного потенциала, т.е. меры возможности 
выполнения лесом рекреационных функций, обусловленной его природными 
свойствами и выполненными хозяйственными мероприятиями. 

Оценку рекреационного потенциала  насаждений целесообразно проводить 
по методике С.Л. Рысина, которая включает 25 показателей, объединенных в 
три основные группы: привлекательность, его комфортность для отдыхающих 
и устойчивость к рекреационному воздействию, что позволяет определить 
класс рекреационной ценности лесов. 

По таблице 2.2.2. видно, что коэффициент привлекательности на 
обследуемых территориях равен 0,69, качество насаждений по 
привлекательности высокое. Значение коэффициент комфортности лесных 
массивов равен 0,62. По данному коэффициенту насаждения по комфортности 
относятся к высокому качеству. Коэффициент устойчивости равен 0,59, 
насаждения относятся к средней устойчивости.  По интегральной оценки 
рекреационного потенциала,  обследуемые территории относятся к III классу 
рекреационной ценности и его рекреационное использование возможно лишь с 
определенными ограничениями. 

Таблица 2.2.2.  
Комплексная оценка рекреационного потенциала насаждений 

Ти
п 

ла
нд

ш
аф

та
 

П
ло

щ
ад

ь,
га

 

Ти
п 

ле
са

 

П
ло

щ
ад

ь,
га

 

С
та

ди
и 

ди
гр

ес
си

и 

Показатели элементов рекреационного 
потениала 
Привлека
-
тельность 

Комфор-
тность 

Устойчи-
вость 

Класс 
рекреаци-
онной 
ценности 

Южная часть лесного комплекса «Большой бор» 
Закрытый 28 Смш 28 I 0,9 0,64 0,73 II 
Полуот-
крытый 

6,1 Смш 6,1 II 0,78 0,64 0,59 III 

Закрытый 28 Смш 28 III 0,78 0,62 0,59 III 
Закрытый 28 Смш 28 IV 0,73 0,60 0,50 III 
Закрытый 28 Смш 28 V 0,73 0,54 0,36 III 
Среднее по 
комплексу 

    0,78 0,61 0,56 III 

Северная часть лесного комплекса « Большой бор» 
Закрытый 49,5 Смш 8,9 I 0,8 0,61 0,84 II 
Закрытый 49,5 Смш 8,9 II 0,8 0,61 0,75 II 
Полуот-
крытый 

4 Смш 4 III 0,65 0,67 0,61 II 
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Открытый 9 Смш 4 IV 0,6 0,64 0,43 III 
Открытый  Смш 5 V 0,57 0,64 0,34 IV 
Среднее по 
комплексу 

    0,68 0,63 0,59 V 

Лесной комплекс « Малый Бор» 
Закрытый 78,4 Скис 11,

0 
I 0,78 0,64 0,84 II 

Закрытый 78,4 Скис 10,
0 

II 0,73 0,64 0,68 II 

Закрытый 78,4 Скис 16,
0 

III 0,68 0,62 0,55 III 

Закрытый 78,4 Смш 3,2 IV 0,58 0,62 0,55 III 
Полуот-
крытый 

10 Смш 1,8 V 0,55 0,60 0,43 IV 

Среднее по 
комплексу 

    0,66 0,62 0,61 II 

Лесной комплекс « Танаевский Лес» 
Закрытый 45,7 Счер 8,9 I 0,75 0,66 0,77 II 
Закрытый 45,7 Счер 8,9 II 0,75 0,64 0,72 II 
Полуот-
крытый 

8,6 Скис 5,8 III 0,7 0,62 0,54 III 

Открытый 12,6 Смш 5,8 IV 0,6 0,60 0,5 III 
Открытый 12,6 Счер 5,8 V 0,58 0,56 0,38 IV 
Среднее по 
комплексу 

    0,68 0,61 0,58 III 

Средний по 
объекту 

    0,69 0,62 0,59 III 

  
Анализ полученных результатов позволяет оценить перспективы 

рекреационного использования леса и выявить причины, обусловливающие 
снижение его качества. Появляется возможность наметить пути устранения 
выявленных недостатков и спрогнозировать изменение качества насаждений 
после проведения запроектированных мероприятий. 

10.2.2. Оценка рекреационной деятельности на процесс 
дифференциации древостоев 

Древесные растения, оказавшиеся более слабыми по своим внутренним, 
наследственным свойствам или вследствие неблагоприятных условий роста 
(недостатка света, питательных веществ в почве, тепла, недостатка или избытка 
влаги и т.п.), или в результате совокупности этих причин, погибают, 
происходит процесс естественного изреживания. Однако и выжившие деревья 
неодинаковы по своему росту и развитию: одни сильные, здоровые, наиболее 
крупные деревья, другие – слабые, отставшие в росте.  

 Ощутимое влияние на изреживание и дифференциацию древостоя 
оказывает рекреационное воздействие. 

Распределение количества деревьев по классам Крафта приведено на 
рисунке 2.3.1.  
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Лесной массив « Большой бор»                       Лесной массив « Малый  бор» 

  
Лесной массив « Танаевский лес» 

 
Рис. 2.3.1. Распределение деревьев по классам Крафта  по стадиям 

дигрессии 
 
Распределение деревьев по классам Крафта (рис.2.3.1.) показывает 

снижение количества деревьев 1 класса роста с 45% на I стадии рекреационной 
дигрессии до 7% на V стадии дигрессии в лессном массиве «Большой бор», 
деревья 1 класса роста на I стадии рекреационной дигрессии составляет 36%, на 
V стадии дигрессии деревья 5 класса роста отсутствуют в лесном массиве 
«Малый бор», в лесном массиве «Танаевский лес» наблюдаются такие же 
изменения как и в «Малом бору».   

По мере возрастания рекреационной нагрузки определенное количество 
деревьев высших классов роста переходят в более низшие классы роста. В то 
же время деревья низших классов роста погибают или переходят в сильно 
ослабленное состояние.  

Рекреационные нагрузки ускоряют дифференциацию деревьев в 
древостоях, понижается класс роста по Крафту. 

 
10.3. Характеристика рекреационного потенциала лесной территории 

учреждений отдыха 
В ходе исследовательской работы кроме лесных комплексов были изучены 

учреждения отдыха, которые примыкают к территории лесных комплексов. 
Учреждения отдыха изучены с учетом их ландшафтной характеристики с 
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зонированием территории на функциональные зоны. Произведена оценка 
показателей ландшафтной характеристики учреждений отдыха, такие как: 
проходимость территории, просматриваемость территории, тип ландшафта, 
доступность территории, т.е наличие дорог, биологическая устойчивость 
насаждений к местам массового отдыха, стадии дигрессии насаждений и 
нагрузка, которую получает сосновый фитоценоз при интенсивной рекреации. 
Для этого бал проведен корреляционный анализ этих показателей. 

Таблица 3.1. 
Характеристика рекреационного потенциала учреждений отдыха 

Ф
ун

кц
ио

на
-л

ьн
ы

е 
зо

ны
 

П
ро

хо
ди

мо
ст

ь 

П
ро

см
ав

ае
мо

ст
ь 

Ти
п 

 л
ан

дш
аф

та
 

С
та

ди
я 

ди
гр

ес
си

и 

Би
ол

ог
.и

че
ск

ая
уу

ст
ой

чи
во

ст
ь 

Д
ос

ту
пн

ос
ть

 д
ор

ог
 

Н
аг

ру
зк

а 

Зона 
активного 
отдыха 

Хоро
шая 

Хоро
шая  

Открытый V 3 класс Хорошая Свыше 
20 
чел/га 

Администра
-тивно –
хозяйственн
ая зона 

Хоро
шая 

Хоро
шая 

Полуоткры-
тый 

IV 2 класс Хорошая От 5 до 
20 
чел/га 

Зона 
умеренного 
посещения 

Хоро
шая 

Сред
няя 

Закрытый III 2 класс Средняя От 5 до 
20 
чел/га 

Зона малого 
посещения 

Плох
ая 

Плох
ая 

Закрытый II 1 клас Плохая До 5 
чел/га 

 
По данной таблице 3.1. можно сделать следующий вывод,  учреждения 

отдыха обладают хорошим рекреационным потенциалом, территория хорошо 
проходима и просматриваемость, доступность дорогами также хорошая, 
присутствуют все типы ландшафта, что благотворно сказывается на отдыхе 
рекреантов. 

Таблица 3.2. 
Исходная матрица для статистического анализа 

Z proh pros land digr yst dost nagr 
1 4 4 1 5 3 1 1 
2 4 4 2 4 2 1 2 
3 4 3 3 3 2 2 2 
4 1 2 3 2 1 3 2 

Примечание: Z- функциональные зоны: 1-Зона активного отдыха, 2-
Административно –хозяйственная зона, 3-Зона умеренного посещения, 4-Зона 
малого посещения; Proh-проходимость, Pros-просматриваемость, Land-тип 
ландшафта, Digr-стадия дигрессии, Yst-биол.устоичивость, Dost-доступность 
Nagr- нагрузка. 
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Проходимость: 
1 – непроходимая территория; 
2 – слабо проходимая территория; 
3 – средне проходимая территория; 
4 – хорошо проходимая территория. 
Просматриваемость: 
1 – территория не просматривается; 
2 – плохая просматриваемость; 
3 – средняя просматриваемость; 
4 – хорошая просматриваемость. 
Тип ландшафта (по данным ВО 
«Леспроект»): 
1 – открытый тип ландшафта; 
2 – полуоткрытый тип ландшафта; 
3 – закрытый тип ландшафта. 
Стадия рекреационной дигрессии (по 
денным ВО «Леспроект»):  

1 – первая стадия рекреационной 
дигрессии;  

2 – вторая стадия рекреационной 
дигрессии;  

3 – третья стадия рекреационной 
дигрессии;  

4 – четвертая стадия 
рекреационной дигрессии;  
 

5 – пятая стадия рекреационной 
дигрессии.  

Биологическая устойчивость (по 
МЛТИ):  

1 – 3 класс биологической 
устойчивости;  

2 – 2 класс устойчивости – 
устойчивость нарушена;  

3 – 1 класс биологической 
устойчивости – насаждения 
устойчивые.  

Транспортная доступность:  
1 – хорошая доступность;  
2 – средняя доступность;  
3 – плохая доступность.  
 Среднее количество посетителей 

на 1 га в день (нагрузка) 
 (по исследваниям института 

Росгипролес): 
1 – свыше 20 чел/га; 
2 – от 5 до 20 чел/га; 

3 – до 5 чел/га. 

Таблица 3.3.  
Корреляционная матрица полученных данных ( Statistica) 

 Z proh pros land digr yst dost nagr 

Z 1,0 -0,77 -0,9 0,94 -1,0 -0,9 0,9 0,9 

proh -0,8 1,00 0,9 -0,52 0,8 0,8 -0,9 -0,8 

pros -0,9 0,87 1,0 -0,82 0,9 0,9 -1,0 -0,9 

land 0,9 -0,52 -0,8 1,00 -0,9 -0,9 0,8 0,9 

digr -1,0 0,77 0,9 -0,94 1,0 0,9 -0,9 -0,9 

yst -0,9 0,82 0,9 -0,85 0,9 1,0 -0,9 -1,0 

dost 0,9 -0,87 -1,0 0,82 -0,9 -0,9 1,0 0,9 

nagr 0,9 -0,82 -0,9 0,85 -0,9 -1,0 0,9 1,0 
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Таблица 3.4. 
Вычисление ошибки корреляции и коэффициента достоверности 

корреляции. 
Показатели Ошибка корреляции Коэффициент 

достоверности 
pros 0,13 6,48 
land 0,1 8,55 
yst 0,13 6,48 
dost 0,13 6,48 
nagr 0,13 6,48 

Примечание:Proh-проходимость Land-тип ландшафта, Yst-биологическая 
устойчивость, Dost-доступность, Nagr- нагрузка.   

 
Ошибка достоверности составляет меньше 10%, поэтому полученные 

данные достоверны. 
 
10.4. Параметры  рекреационной нагрузки и мероприятия по 

повышению устойчивости сосновых фитоценозов в местах массового 
отдыха НП « Нижняя Кама»  

10.4.1 Нормативы рекреационной емкости и рекреационной нагрузки 
Совершенно очевидно, что различная устойчивость биогеоценоза к 

рекреационным нагрузкам диктует дифференцированный подход и к 
определению норм допустимых рекреационных нагрузок, т.е. таких, при 
которых биогеоценоз сохраняется в устойчивом состоянии [4]. 

- Рекреационная емкость лесной экосистемы – это максимально доступное 
количество людей, которые могут бесконечно долго одновременно 
использовать данную единицу площади для отдыха без нарушения способности 
природных комплексов к самовосстановлению. Единица измерения – чел.-ч/га в 
год. 

Расчет рекреационной емкости и рекреационной нагрузки зависит от 
количества посетителей,  допустимое в лесах рекреационного назначения без 
значительного нарушения в них природной среды при условии проведения 
мероприятий, способствующих повышению устойчивости насаждений [3]. 

По данным таблицы 4.1 единовременная максимально допустимая емкость 
в южной части лесного комплекса « Большой бор» определена в 191 человек, 
предельно допустимой емкости соответствует 63 человека; в северной части 
лесного комплекса « Большой бор» единовременная максимально допустимая 
емкость определена в 305 человек, предельно допустимой емкости 
соответствует 112 человек; единовременная максимально допустимая емкость в 
лесном комплексе« Малый бор» определена в 554 человека, предельно 
допустимой емкости соответствует 126 человек; в лесном комплексе 
«Танаевский лес» единовременная максимально допустимая емкость 
определена в 317 человек, предельно допустимой емкости соответствует 113 
человек. 
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Таблица 4.1  
Результаты расчета рекреационной нагрузки для лесных комплексов 

Нагрузки, чел. Нагрузки с учетом стадии 
дигрессии, чел 

Единовременная 
емкость  (ЕМД)* 

Предельная 
емкость (ПРЕ)* 

Единовременная 
емкость (ЕМД)* 

Предельная 
емкость (ПРЕ)* 

Южная часть лесного комплекса « Большой бор» 
191,4/4,5 63,1/1,5 128/3 39,5/0,9 

Северная часть лесного комплекса « Большой бор» 
305,1/4,0 112,2/1,5 293,6/3,9 104,8/1,4 

Лесной комплекс « Малый бор» 
554,4/7,2 126,43/0,67 293,4/3,9 118,0/1,5 

Лесной комплекс « Танаевский лес» 
317,8/4,2 113,4/1,5 282,9/3,8 101,7/1,3 

Примечание: в числителе (над чертой) - на всю площадь, в знаменателе 
(под чертой) - на 1 га, ЕМД – единовременная максимально допустимая 
емкость; ПРЕ – предельная рекреационная емкость с учетом преобладающей 
породы и возраста. 

 
После проведения расчета рекреационной емкости по нормативным 

показателям (Загреев и др., 1992), с учетом стадии дигрессии единовременная 
максимально допустимая емкость составила 128 и 293 человек, предельно 
допустимая емкость составила 40  и 104 человек в южной и северной части 
лесного комплекса «Большой бор» соответственно, в «Малом бору» и 
«Танаевском лесу» с учетом стадии дигрессии единовременная максимально 
допустимая емкость составила 293 и 282 человек, предельно допустимая 
емкость составила 118  и 102 человека, т.е. нормативные показатели снизились 
незначительно. 

Единовременная максимально допустимая нагрузка составляет 5 чел./га и 
4 чел./га в сутки в южной и северной части лесного комплекса « Большой бор» 
соответственно, 7 чел./га и 4 чел./га в « Малом бору» и «Танаевском лесу» 
соответственно. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка на 1 га для лесных 
насаждений с учетом стадии дигрессии, породы и возраста определена 2 чел./га 
в сутки в «Малом бору» и 1 чел./га в сутки в «Большом бору»и «Танаевском 
лесу». При этом количестве отдыхающих деградации насаждений не 
происходит, древостои имеют способность к самовосстановлению. 

10.4.2. Мероприятия по повышению устойчивости сосновых 
насаждений в лесных комплексах 

В настоящее время  лесные комплексы под влияние рекреационных 
нагрузок испытывают высокое давление, в результате чего могут потерять свою 
устойчивость, эстетические и экологические функции. Поэтому необходимо 
проведение мероприятий по рекреационному обустройству территории и 
восстановлению растительности. 
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Все мероприятия рассчитаны исходя из особенностей лесных массивов 
согласно нормативным документам: Лесной кодекс, правилам рекреационного 
лесопользования, нормам благоустройства территории и регламент 
национального парка. В Большом бору мероприятия направлены на улучшение 
лесной территории в соответствии с видом рекреации, в Малом бору- на 
благоустройство маршрутов, в Танаевском лесу-  на расчет однодневной 
рекреации жителей г.Елабуги и г. Набережных Челнов. 

Таблица 4.2  
Мероприятия по повышению устойчивости  и благоустройству лесов 

Объект Наименование мероприятий 

« Большой бор» 

Выборочные  санитарные рубки проводятся на 
площади 11,1 га с интенсивностью рубки по 
запасу 25%, ландшафтные рубки проводятся на 
площади 14, 5 га с интенсивностью рубки по 
запасу 25%;уборка захламленности бытовым 
мусором; Устройство беседки 10шт, установка 
скамеек 15 шт, аншлага 7 шт.  Устройство 
мусоросборника 9 шт; оборудование мест под 
костры 8шт. 

« Малый бор» 

Выборочные  санитарные рубки проводятся на 
площади 15 га с интенсивностью рубки по запасу 
14%, ландшафтные рубки проводятся на 
площади 2,4 га с интенсивностью рубки по 
запасу 25%;уборка захламленности бытовым 
мусором; Устройство беседки 6шт, установка 
скамеек 10 шт, аншлага 4 шт.  Устройство 
мусоросборника 5 шт; оборудование мест под 
костры 4шт. 

« Танаевский лес» 

Выборочные  санитарные рубки проводятся на 
площади 17 га с интенсивностью рубки по запасу 
25%, ландшафтные рубки проводятся на 
площади 11, 8 га с интенсивностью рубки по 
запасу 25%;уборка захламленности бытовым 
мусором; Устройство беседки 7шт, установка 
скамеек 9 шт, аншлага 5 шт.  Устройство 
мусоросборника 7 шт; оборудование мест под 
костры 5шт. 

 
Благоустройство мест отдыха, прогулочных магистралей и туристических 

маршрутов способствует стабилизации наиболее часто посещаемых участков 
леса, что повышает устойчивость рекреационных насаждений к влиянию 
антропогенных факторов. 

 
Выводы  
На сегодняшний день НП « Нижняя Кама» республики Татарстан обладает 
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богатейшим рекреационным потенциалом. Одним из видов рекреационного 
пользования в национальном парке является эксплуатация лечебно-
оздоровительных комплексов и санаторий. 

В результате проведенных исследований основных лесных природных 
комплексов оценке их состояния сосновых фитоценозов НП «Нижняя Кама» 
можно сделать следующие основные выводы: 

С увеличением рекреационных нагрузок повышается количество деревьев 
с механическими повреждениями. На всех стадиях дигрессии деревья имеют 
механические повреждения, оставляемые отдыхающими, тем самым 
травмируют деревья, портят привлекательность сосновых насаждений. 
Механические повреждения способствуют заселению деревьев вредителями и 
развитию болезней. Происходит снижение количества здоровых деревьев и 
увеличение доли ослабленных деревьев. Рекреационные нагрузки ускоряют 
дифференциацию деревьев в древостоях. 

     Стихийное разрастание тропиночной сети с увеличением стадии 
дигрессии замедляет все процессы развития лесной экосистемы.  

После проделанной работы можно с уверенностью сказать, что территория 
национального парка «Нижняя Кама»  под действием высоких рекреационных 
нагрузок теряет не только возможность нормального существования, но и свои 
эстетические и экологические качества, свою привлекательность и 
информативность. Все это обязывает администрацию территории принять 
экстренные меры по организации и благоустройству территории. В лесной 
экосистеме, находящейся в равновесном состоянии, нарушение баланса в 
каком-либо ее звене ведет к нарушению равновесия всей системы, к потере ее 
устойчивости и, наконец, к полному распаду 
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ГЛАВА 11. КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ АТЛАСА РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 

 
Вступление. 
Вхождение образовательного комплекса (ОК) Украины как равноправного 

партнера в мировую образовательную систему – это цель, которая приводит к 
осуществлению реформирования общества и повышению международного 
авторитета страны. Широкое обращение к мировому культурному наследию 
должно стать для украинцев надежным способом утверждения национальной 
самобытности, реализации национальной идеи и формирования стратегии 
развития страны на основе единства, духовности, морали и  ментальности 
народа. 

Поскольку интегральной характеристикой системы образования, 
отображающей степень соответствия реально достигаемых образовательных 
результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям 
является качество образования, то соответственно растет роль его измерения и 
мониторинга. Под системой мониторинга качества образования понимается 
система сбора, обработки, анализа, сохранения и распространения информации 
об ОК и его отдельных элементах, ориентированных на информационное 
обеспечение управления качеством образования, позволяющих 
диагностировать состояние системы образования в любой момент времени и 
обеспечивать прогнозирование ее развития. 

Одним из основных признаков современного общества является его 
информатизация. В последнее время происходит стремительное развитие 
информационных технологий, обеспечивающее переход нашего общества от 
индустриального к постиндустриальному – информационному. Новые 
общественные реалии обуславливают появление новых требований к качеству 
подготовки будущих специалистов,  которые встречаются в своей 
профессиональной деятельности с необходимостью быстрого восприятия и 
обработки больших объемов информации, владения современным умением 
работы на основе компьютерных технологий. 

Основной текст. 
Основная цель создания Атласа развития образовательного комплекса 

(ОК) Украины – обобщение современного уровня интегрированной  
пространственной информации (в динамике) для сравнения временных 
компонентов пространственных данных и знаний об ОК Украины как 
целостной системы, отобразить особенности формирования его структуры, 
функционирования, взаимосвязей и механизмов взаимодействия. 

Заданием атласного картографирования ОК Украины является создание 
многоуровневой уникальной системы картографических моделей, которая 
комплексно отображает развитие его составляющих с применением 
взаимосогласованных систем показателей. 

Система карт Атласа развития ОК Украины должна дать анализ динамики 
развития и уровня образования населения в регионах страны и оценку факторов 
территориальной организации ОК; анализ региональных особенностей развития 
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ОК и его территориальной структуры; выявить современные черты 
территориальной организации ОК Украины и прогноз ее изменений. 

Отдельные разделы Атласа должны охватывать такие направления: 1) 
анализ факторов территориальной организации ОК Украины; 2) анализ 
размещения и развития учебных заведений (УЗ) как центров обслуживания и 
оценки зон реализации образовательных услуг; 3) выявление закономерностей 
размещения и развития УЗ в соответствии с размещением  хозяйства, 
расселения населения и выяснение направлений территориальной организации 
ОК Украины; 5) анализ развития территориальной структуры ОК Украины; 6) 
характеристику уровня образования населения; 7) анализ уровня развития ОК 
Украины – соответствие размещение УЗ структуры комплекса, степени его 
сформированности с потребностями населения и хозяйства на основе 
образовательного потенциала населения. 

В основу разработки списка карт положена объектно географическая 
модель, наиболее удобная для комплексного тематического 
картографирования. С точки зрения традиционного подхода эта модель имеет 
определенный уровень стандартизации для отображения объекта 
картографирования как интегрированной многокомпонентной структуры в виде 
совокупности организаций по изготовлению и предоставлению 
образовательных услуг и ее составляющих. ОК Украины в Атласе представлен 
как полиструктурная гиперсистема. В ней выделяются такие отдельные 
структуры как функционально-компонентная, территориальная 
(пространственная), организационная, динамики (хроноструктура) [3]. 

Картографирование реализуется на уровне подсистем, которые 
идентифицируются как структурные компоненты с характеристиками 
количественных и качественных изменений отдельных их структурных 
элементов. Картографический срез структурных изменений передает характер 
трансформации комплексообразующих компонентов. 

Все карты Атласа в своей совокупности раскрывают его общую тематику в 
определенной логической последовательности – от картографирования условий 
и факторов формирования ОК Украины к картографированию тенденций 
развития наиболее важных компонентов ОК в виде системы карт, от общего к  
частному,  в соответствии с значимостью, обусловленностью и 
подчиненностью его частей и разделов по определенным методическим 
принципам. Следовательно, главными принципами разработки содержания карт 
есть географичность,  динамичность и временная определенность. 

Географичность, в частности,  базируется на территориальности, 
комплексности, системности, конкретности и тематической полноте. В это 
понятие мы вкладываем, во-первых, соответствие изображения на картах 
Атласа основных свойств распространения объектов ОК, во-вторых, 
детальность изображения, которые обеспечивают выявление существующих 
географических особенностей и взаимосвязей. Обеспечение соответствующей 
географичности карт требует больших усилий по пространственной 
конкретизации объектов, которая невозможна без привлечения детальных 
статистических данных в разрезе  заведений образования и административных 
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районов. 
Территориальность как одна из наиболее характерных признаков 

«географичности», применительно к картам Атласа развития ОК Украины 
состоит в том, что характеристика образования охватывает пять уровней: 1) 
глобальный  – ОК Украины в мире на фоне глобальных образовательных 
проблем; 2) общеукраинский  – основной уровень картографирования страны; 
3) региональный – отдельные регионы Украины и Автономная республика 
Крым, административные районы; 4) локальный – города, агломерации, центры 
образования, особенные в отношении образования; 5) детальный – карты, 
планы  и схемы отдельных объектов ОК. 

Комплексность остается наиболее важным принципом 
картографирования, поскольку при таком подходе могут быть охвачены разные 
формы связей, связанности и взаимозависимости элементов ОК. 

Системность в разработке содержания карт Атласа развития ОК Украины 
предусматривает следующее: 

1. Системность концепции,  ключевая идея которой, во-первых, 
заключается в реализации потенциала системных методов как инструментария 
для компьютерного картографического моделирования. Формируя проблему в 
понятиях, характеризующих ОК как целостную систему, мы углубляем 
сущность ее структуры. Картографирование, как правило, реализуется на 
уровне подсистем, которые идентифицируются как структурные компоненты со 
всеми его внутренними и внешними связями. При этом анализируется 
структура ОК, организация и функционирование образовательных систем. Во-
вторых, при разработке карт Атласа как системно организованной модели, 
структура содержания подается в виде: тематических разделов, подразделов, 
блоков информации, которая интегрируется с помощью карт, структурно-
динамических диаграмм и  многослойных графиков, текстов, таблиц, 
иллюстраций. 

Суть проблемы в том, чтобы идентифицированные подсистемы в системе 
карт Атласа воспроизводили структуру объекта моделирования и характер 
взаимодействия между компонентами. 

Системность концепции предусматривает две стадии – системный анализ и 
собственно картографическое моделирование на базе ГИС-технологий. На 
первой стадии определяют объект картографирования (выявление 
характеристик функционирования ОК Украины, временных и 
пространственных параметров предоставления образовательных услуг). На 
второй стадии осуществляется структурный анализ (выяснения 
функционально-компонентной,  территориальной, организационно-
управленческой и хроноструктуры). 

При этом выявляется состав и структура компонентов, их соподчиненность 
для обоснования системы карт, отбора и обобщения показателей 
картографирования. 

2. Системность в представлении тематических групп карт, их 
проектировании, создании и оформлении, которые базируются на логическом и 
информационном сочетании карт в системе. Логическое сочетание означает 
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установление взаимосвязи карт по содержанию, общую логику и 
последовательность его отображения. При многообразии видов образования, 
аспектов их картографирования, и соответственно, способов отображения, 
содержание Атласа развития ОК Украины должно отвечать логике модели ОК, 
тесного согласования специальной информации. Модель ОК Украины требует 
картографического исследования функционально-компонентной структуры ОК, 
представленной семью компонентами, между которыми  существуют 
устойчивые взаимосвязи [3,4]. Важная ее составляющая – население, которое 
рассматривается как потребитель и производитель образовательных услуг, и 
его расселение. Дошкольные, средние общеобразовательные  (по типам 
учреждений, по форме собственности, по сфере управления), профессионально-
технические и высшие учебные заведения (по уровню аккредитации, по форме 
собственности, по источникам финансирования, по типам учреждений) – это 
совокупность соответствующих учреждений разных типов. Научные, научно-
методические, методические научно-исследовательские учреждения и 
проектные институты формируют отраслевую науку, важнейшую 
составляющую ОК. К специализированным производствам  относятся 
предприятия и учреждения материально-технического обеспечения: 
производство оборудования и учебных приборов, издательства, типографии. 

К информационному сочетанию входит: а) обоснование систем 
показателей развития ОК, учитывающих его структуру, организацию и 
функционирование, взаимосвязи наиболее важных компонентов; б) 
сбалансированное применение уровней обобщения информации – 
аналитического, комплексного и синтетического. 

Системность в картографическом моделировании развитии ОК Украины 
заключается в логической последовательности размещения карт и унификации 
структуры и содержания карт Атласа; всестороннем  и исчерпывающем охвате 
тем, сюжетов и показателей картографирования, адекватно характеризующих 
структуру и организацию ОК; использовании условных обозначений, 
обеспечивающих высокую информативность, наглядность и точность. 

Важную роль в формировании содержательной части Атласа развития ОК 
Украины, тематики карт и показателей картографирования  играет структурно-
графическое моделирование объекта исследования, базирующееся на 
концептуальной основе применения приемов моделирования и системного 
анализа. Графическое моделирование выступает как специфический способ 
познания и форма фиксации результатов исследования развития ОК Украины 
как системы так и ее элементов (установление и воспроизведение структуры,  
взаимодействия составляющих, их динамики во времени и в пространстве). 

Атласное картографирование развития ОК Украины осуществляется на 
основе геоинформационного подхода в исследовании ОК – использовании 
системы моделей  для формирования концепции геоинформационной оценки 
состояния и перспектив его развития. Под геоинформационной оценкой 
понимается моделирование и компьютерная обработка разных векторных слоев 
состояния объекта с целью получения математически определенной 
картографической и другой информации. 
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3. Системность в выборе и использовании картографических, 
статистических и литературных источников, в создании иерархически 
(территориально и содержательно) упорядоченных баз данных и баз знаний    
как неотъемлемой  составляющей атласного картографирования; системном 
ГИС-анализе и моделировании на основе достоверных баз данных и баз знаний. 

В обеспечении конкретности решающее значение имеет 
репрезентативность показателей, их соответствие международным 
статистическим стандартам, а также качественная и количественная 
определенность шкал и классификаций. 

Очень важное требование к картам развития ОК – динамичность и 
временная определенность. Основных целей применения динамических карт 
ОК три: изучение последствий развития трансформационных процессов; 
отслеживание их в реальном времени; моделирование изменений. 

Показываются параметры функционирования отдельных компонентов ОК 
в два или больше моменты времени, а также усовершенствуются основные 
параметры объектов ОК за определенный период или несколько периодов. В 
этом случае решается, сколько моментов времени отобразить на картах и какие 
установить между ними интервалы. 

Временные срезы передают состояние ОК в любой момент времени и 
используются они для отображения меняющихся в времени величин. 

Количество временных срезов зависит от характера изменений. Если 
изменения протекают медленно и равномерно, несколько «расширенных» 
временных срезов могут точно передать общую картину [3]. 

В Атласе развития ОК Украины можно выделить несколько типов карт. 
Первый тип – это карты, обеспечивающие точную локализацию объектов 

ОК (реальных учебных образований в их узловых и ареальных элементах – 
точечных и площадных) и тем самым передают их геометрические особенности 
и пространственную структуру (карты географического каркаса). Основное 
содержание таких карт образуют сети учебных заведений, учебных центров 
(точечных и ареальных элементов) через которые и в виде которых 
реализуются разные формы учебных связей между этими элементами. Они 
воссоздают форму, конфигурацию и протяженность названных сетей. 

Ко второму типу принадлежат карты, отображающие отдельные 
признаки, свойства объектов ОК и их элементов. Среди этих карт – 
подавляющее большинство аналитических и комплексных карт объемов и 
структуры предоставления учебных услуг; карт характеристики новых аспектов 
развития образования; интенсивности развития отраслей образования; 
показателей отношений (плотности, концентрации и территориальных 
пропорций). 

Третий тип карт – это карты, передающие пространственные и 
временные изменения ОК и их взаимодействие; процессы формирования и 
развития функционально-компонентной и территориальной  структуры ОК и 
отдельных отраслей образования;  динамичность и стойкость, инерционность и 
цикличность территориальной структуры ОК и отдельных его компонентов, 
интервалы и границы динамичности и стойкости, инерционности и 
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цикличности в их развитии; трансформационные процессы в ОК; основные 
составляющие системы трансформации ОК (структурную перестройку и 
институционные реформы).  

Четвертый тип карт – это синтетические карты, на которых 
образовательные системы отображаются как целостные образования. Система 
получает интегральную картографическую характеристику (карты 
районирования, территориальной и функционально-компонентной структуры) 
[2]. 

Заключения и выводы. 
Образовательный комплекс это сложная синергетическая система, где 

высшая школа – верхняя часть айсберга, сущность которой определяется его 
намного более мощной подводной частью (от дошкольного образования до 
средней школы). Она требует системных идей и системных действий. Поэтому 
Атлас ОК последовательно отображает структуру и функционирование этой 
системы. 

Система образования детерминирована внешними обстоятельствами 
социально-экономического и социально-культурного происхождения и сама 
детерминирует эти обстоятельства. Сфера ОК функционирует и развивается в 
определенной социокультурной среде, которая, с одной стороны, приводит к 
трансформации цели образования, а с другой – создает предпосылки для 
дальнейшего развития. Уровень экономического развития, научно-технический 
прогресс, культурная и политическая среда или стимулируют, или тормозят 
развитие сферы образования, которая призвана способствовать реализации 
основных задач социально-экономического и культурного развития общества, 
вовлекая человека в активную деятельность в разных сферах экономики, 
культуры, политической жизни страны и т.д. Поэтому  условия и факторы 
функционирования ОК есть обязательным объектом картографирования. 

Для успешной реализации профессиональной подготовки специалистов в 
системе высшей школы Украины насущной является проблема разработки 
специальной программы государственного уровня, которая бы 
предусматривала утверждение перечня отраслей, направлений, специальностей 
для всех циклов высшего образования, соответствующих программ и сроков 
учебы, а его структурные составляющие органично вписывались бы в виды и 
подвиды экономической деятельности. 

 Отдельное внимание в разделе уделено картам языка учебы студентов, 
характеристике преподавательского состава ВУЗ, их научным ступеням и 
ученым званиям; характеристикам площадей ВУЗ, библиотекам и 
библиотечным пунктам, предприятиям общественного питания, учебе 
студентов в обособленных структурных подразделениях главных ВУЗ. 
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ГЛАВА 12. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ КОМПЛЕКСНО-АКТИВОВАНІ 
КОМПОЗИТИ НА СИЛІКАТНІЙ МАТРИЦІ 

 
Вступ 
Питання раціонального використання енергоресурсів є достатньо 

актуальним сьогодні. Одним з важливих напрямів в економії електроенергії є 
енергозберігаючі технології, які застосовуються, у тому числі і в будівництві. 
Адже зведення енергоефективних будинків дозволяє істотно економити 
електроенергію упродовж усього терміну їх експлуатації. Тому на сьогодні це 
один з пріоритетних будівельних напрямів. 

Енергозберігаючі технології в будівництві передбачають використання 
сучасних будівельних матеріалів з високими теплоізоляційними, міцнісними та 
експлуатаційними властивостями. Енергозбереженню багато в чому сприяє 
застосування ефективних блоків для спорудження будинків, розробка нових 
будівельних технологій і унікальних по конструкції типів будівель. Сьогодні 
енергоефективні матеріали не лише економлять енергію, завдяки низькому 
коефіцієнту теплопровідності, але й кошти на зведення будівель і споруд.  

Економічна ефективність від використання технологічних заходів, 
спрямованих на випуск силікатних блоків необхідної міцності й 
морозостійкості, зниженої щільності й теплопровідності, забезпечується 
зниженням матеріаломісткості конструкцій, скороченням матеріальних витрат 
на транспортування виробів і енерговитрат на опалювання будівель на стадії 
експлуатації. Також заміна автоклавної обробки тепловологісною при 
збереженні та покращенні фізико-механічних і експлуатаційних характеристик 
отриманого силікатного композиту є одним з ефективних шляхів 
енергозбереження на стадії виробництва будівельної продукції. 

На сучасному етапі розвитку будівельного виробництва для виготовлення 
енергоефективних матеріалів широко застосовуються різні види активації, які 
вважаються одним з перспективних методів, що сприяють раціональному 
використанню природних і енергетичних ресурсів. У практиці 
використовуються абсолютно різні види активації: термічна, електроактивація, 
віброактивація, механоактивація, активація за рахунок введення добавок 
різного виду та ін. Внесок різних видів активацій неоднозначний і не до кінця 
вивчений, тому актуальним є питання аналізу можливостей оцінки впливу 
різних видів активацій на формування властивостей і структури силікатних 
композитів зниженої енергоємності. 

Мета досліджень: оптимізація властивостей активованих дрібнозернистих 
високорухливих сумішей і силікатних композитів тепловологісного твердіння 
на їх основі шляхом регулювання комплексу різних видів активацій. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
задачі: 

- обґрунтувати вибір основних компонентів і добавок для силікатних 
композитів тепловологісного твердіння,  

- розрахувати експериментально-статистичні моделі впливу добавок на 
властивості дрібнозернистих високорухливих сумішей, за допомогою яких 
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кількісно оцінити внески різних видів активацій в комплексну; 
- провести ранжування вкладів різних видів активацій в комплексну за 

показниками якості суміші на основі експериментально-статистичних моделей; 
- експериментально підтвердити раціональність застосування комплексу 

запропонованих різних видів активацій і відповідних їм технологічних ефектів; 
- проаналізувати закономірності впливу складу суміші і домішок на 

структуру та властивості силікатних композитів тепловологісного твердіння; 
- зробити порівняльний аналіз властивостей силікатних композитів 

тепловологісного твердіння з добавками, які підвищують лужність середовища, 
та без добавок;  

- запропонувати механізм впливу комплексу різних видів активацій і 
супутніх їм технологічних ефектів на властивості дрібнозернистих 
високорухливих силікатних сумішей та композитів на їх основі; 

- розробити оптимальні склади комплексно-активованих композитів 
тепловологісного твердіння для ефективних і умовно-ефективних стінових 
виробів за енергозберігаючою литтьовою технологією. 

Об'єкт дослідження: комплексно-активовані високорухливі 
дрібнозернисті суміші, модифіковані добавками, і силікатні композити 
тепловологісного твердіння на їх основі. 

Предмет дослідження: кількісна оцінка вкладів окремих видів активацій і 
супутніх їм технологічних ефектів в комплексну і експериментально-
статистичні закономірності зміни властивостей силікатних сумішей та 
композитів на їх основі. 

 
12.1. Вибір оптимальних складів і режимів твердіння для отримання 

силікатних материалів з поліпшеними експлуатаційними властивостями  
Попередньо було проведено аналітичний огляд численних досліджень в 

області технології силікатних матеріалів автоклавного твердіння.  
В основу виробництва силікатних бетонів покладено патент Міхаеліса 

1880р. Традиційно одержання силікатних матеріалів здійснюється у автоклавах 
при підвищеній температурі і тиску. З початку ХХ століття цей екологічний 
матеріал широко застосовувався в якості стінового, проте він має ряд недоліків. 
Аналіз літературних джерел показав, що виробництво автоклавних силікатних 
матеріалів здебільшого базується на технологіях пресування. Висока щільність 
композитів на дрібнозернистих сумішах обумовлює їх високу теплопровідність. 
Цей факт був частково виправлений розвитком виробництва газо - і 
пеносилікатів, проте це теж матеріали автоклавного твердіння. Часто на 
українському ринку доводиться користуватися послугами іноземних фірм, які у 
даних виробах утилізують матеріали (відходи), що містять полімери, тим самим 
вони вже не відповідають терміну «екологічні».  

У численних розробках силікатних матеріалів застосовувалося 
впровадження в практику різних видів активацій і способів їх реалізації: 
термічна і її різновиди - Є.Р. Козаков, В.А. Матвієнко, Н.Н. Зайченко,  
С.О. Щербак; хімічна - за рахунок добавок різного виду і призначення -  
П.П. Будніков, О.В. Волженський, Л.М. Хавкін та ін.; лужна та лужноземельна - 
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за рахунок введення компонентів і добавок, які підвищують лужність 
середовища, - С.О. Кржеминський, Н.А. Нікітін, Л.Н. Рашковіч та ін; механічна 
і механохімічна обробка - спеціальні способи помелу окремих компонентів - 
В.А. Хінт, Б.К. Буткевич, І.В. Барабаш, С.В. Федоркін, О.Ю. Крот; за рахунок 
контактного твердіння - В.Д. Глуховський, Р.Ф. Рунова.  

На підставі цього огляду було проведено ряд експериментів для 
визначення оптимальних складів і режимів твердіння модифікованих 
силікатних матеріалів з поліпшеними експлуатаційними властивостями при 
одночасному зниженні матеріало- і енергоємності виробів. Для виконання цієї 
мети було вирішено наступні задачі: 

- дослідження фізико-механічних властивостей модифікованих силікатних 
матеріалів безавтоклавного твердіння,  

- аналіз можливостей регулювання експлуатаційних властивостей 
силікатних матеріалів за рахунок зміни величини питомої поверхні мінеральної 
добавки, складу сировинної суміші і режимів твердіння; 

- дослідження пористості: загальної, відкритої, закритої, а також їх 
відношення і аналіз можливостей регулювання за рахунок зміни величини 
питомої поверхні мінеральної добавки, вмісту добавки гіпсу і режимів 
твердіння; 

- проведення багатокритеріальої оптимізації складу і режимів твердіння з 
метою отримання стінового матеріалу з поліпшеними тепло- і гідрофізичними 
властивостями. 

У відповідності з поставленими задачами було зроблено наступні 
висновки, виходячи з яких отримано на побудованих ізоповерхнях оптимальні 
зони властивостей, які змінюються під впливом кожного з аналізуємих 
факторів при фіксуванні інших на заданих рівнях: 

 - теоретично обгрунтована й експериментально підтверджена можливість 
отримання силікатних матеріалів безавтоклавного твердіння з поліпшеними 
тепло- і гідрофізичними властивостями шляхом модифікації структури. 
Використання механічної і хімічної активації забезпечує одержання 
модифікованих силікатних матеріалів з наступними характеристиками: М 75-
200, F 15-35, Кр>0,84, λ=0,46-0,7 Вт/м·°К, р =1451-1650 кг/м3, що на 20-25 % 
нижче щільності звичайних силікатних бетонів, 

- встановлено закономірності зміни міцнісних, гідро- і теплофізичних 
властивостей і щільності під впливом питомої поверхні мінеральної добавки, 
вмісту добавки гіпсу і режимів твердіння. Таким чином, властивості матеріалів 
можуть направлено регулюватися в широких межах Rст, в 3,5 рази (рис. 1), Rвиг 
в 2,6 рази (рис. 2), λ в 1,5 рази, F від 15 до 35 циклів (рис.3), Кр на 22%, 

- встановлено закономірності зміни пористості загальної, відкритої, 
закритої під впливом питомої поверхні мінеральної добавки, вмісту добавки 
гіпсу і режимів твердіння, що можуть змінюватися в діапазонах пористість 
загальна Рзаг від 30 до 40 %, відношення пористості відкритої до закритої 
Рвід/Рзак в 2,7 разів, відношення пористості відкритої до загальної Рвід/Рзаг –на 43 
%, капілярний підсос w - на 10 %. 
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однією із задач дослідження в перспективі. 
До відомих недоліків силікатних матеріалів відноситься: низька водо - і 

вогнестійкість і недостатня довговічність. За даними О.П. Мчедлова-Петросяна, 
В.І. Бабушкіна - оптимальні значення рН, які забезпечують високу 
воздухостійкість, морозостійкість і довговічність автоклавних силікатних 
бетонів, повинні знаходитися в межах від 11.5 до 12.5, на практиці цей 
показник нижчий. Й. Штарк, Б. Вiхт, Є.Г. Аввакумов також вважають, що 
середовище при рН>11.5 сприяє збільшенню стійкості силікатного каменю і 
забезпечує високу якість матеріалів, відзначаючи при цьому, що при рН >12.5 
можуть прискорюватися процеси карбонізації. У роботах П.В. Кривенко, К.Є. 
Пушкарьової також зазначається, що підвищений вміст лугу може проявлятися 
в інтенсифікації процесів карбонізації. Коригування кислотно-лужного балансу 
суміші може здійснюватися введенням луговмісних добавок. Цей аспект 
активації відображений у працях: Р.Ф. Рунової, В.Д. Глуховського, А.Н. 
Плугіна, А.А. Плугіна, Л.І. Дворкіна, О.С. Файвусовича, Н.Р. Рахімової, О.О. 
Шишкіна та ін.  

Однак питання про величину водневого показника середовища, яка 
позитивно впливає на стійкість гідросилікатів кальцію і властивості бетонів 
різних видів, залишається відкритим, що може бути свідченням того, що для 
різних видів бетонів верхні і нижні межі рН можуть відрізнятися.  

На підставі проведеного аналізу була сформульована гіпотеза: можна 
припустити, що регулювання комплексом різних видів активацій і супутнім їм 
технологічних ефектів, що реалізуються в литтьової технології для 
високорухливих дрібнозернистих сумішей, дозволить отримувати силікатні 
композити зниженої енергоємності з підвищеними фізико-механічними та 
будівельно-експлуатаційними властивостями. 

Для доказу цієї гіпотези відповідно до результатів попередніх 
експериментів було проведено цілий ряд досліджень властивостей комплексно-
активованої силікатної суміші і низькоенергоємних композитів на її основі. 

 
12.2. Експеримент 
Як і в попередніх експериментах для отримання трикомпонентного 

вапняно-кремнеземистого в'яжучого (вапно, мелені кварцовий пісок і трепел) в 
якості сировинних матеріалів використано: негашене вапно 2 сорту Свянського 
заводу, трепел Першозванівського родовища Кіровоградської області та в 
якості дрібнозернистого заповнювача використаний немелений кварцевий пісок 
з модулем крупності Мк=1.2 Авдіївського кар'єру Донецької області. В якості 
водокорегуючої добавки в усіх експериментах використано суперпластифікатор 
С-3. Корегування складу суміші з рН здійснювалося введенням їдкого натру 
технічного та луговмісної добавки - рідке скло Na2О∙nSiO2∙хН2О з силікатним 
модулем 2.42. Також до складу введена неорганічна добавка - природний 
гіпсовий камінь CaSO4∙2H2O.  

 
12.3. Кількісна оцінка комплексної активації 
На наступному етапі було проведено аналіз кількісної оцінки вкладів 
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окремих видів активацій і супутніх їм технологічних ефектів в комплексну по 
експериментально-статистичним (ЕС) моделям з урахуванням взаємодій 
компонентів між собою.  

Комплексна активація являє собою послідовний цикл різних видів 
активацій і включає механічну, механохімічну, хімічну, лужноземельну, лужну, 
сульфатну та термоактивації. 

Для вирішення поставленого завдання було реалізовано 12 експериментів, 
серії яких відрізнялися видом компонентів (пісок/трепел), видом обробки 
(механохімічна активація сухих компонентів і у водному середовищі) суміші, 
видом вапна і наявністю луговмісних добавок. У дубльованих експериментах 
варіювалися одні і ті ж самі фактори і параметри виходу, які були основним 
предметом аналізу. За результатами цих експериментів побудовані ЕС моделі.  

В якості основних контрольованих показників у дослідженні використані 
водневий показник рН і активність А сумішей. Для аналізу рН і А 
досліджуваних сумішей та систематизації отриманих результатів аналізу 
кислотно-лужного балансу по ЕС моделям розроблена інформаційно-
аналітична схема. У рамках аналізу передбачено проведення по ЕС моделям 
обчислювальних експериментів для визначення абсолютних значень А і рН і 
відносних показників δА, ΔА і δ(рН). Всього проаналізовано 48 абсолютних 
показників і 34 відносних показника сумішей. Основні відомості представлені в 
таблиці 1. 

Для визначення впливу хімічної активації за рахунок заміни молотого 
піску трепелом на рН і А було проведено 2 експеримента на вапняно-
кремнеземистих і вапняно-трепельних в'яжучих з різними питомими 
поверхнями кремнеземистих компонентів за 24-точковим 6-факторним планом 
I. В якості трьох незалежних факторів в експериментах варіювалися вміст 
добавок лугу - Сл=(0,5÷1) %, рідкого скла - Ср.с.=(1÷5) % і гіпсу - Сг=(2÷4) %. У 
якості трьох залежних факторів фіксувалася площа питомої поверхні Ѕпит 
окремо трепелу і окремо піску на одних і тих же рівнях: 400, 500 і 600 м2/кг.  

На першому етапі суміші не піддавалися механохімічній (МХ) обробці. За 
результатами двох експериментів були розраховані ЕС-моделі і побудовані 
діаграми, які описують зміну абсолютних активностей сумішей на піску (рис. 
5а), трепелі (рис. 5б) і зміну відносної активності суміші за рахунок заміни 
піску трепелом з різною питомою поверхнею (рис. 5в).  

В залежності від виду кремнеземистого компонента активність сумішей 
змінюється в широких діапазонах, зокрема, на трепелі – у 1,6 рази, на піску – у 
1,25 рази. В результаті, за рахунок заміни піску трепелом, активність суміші 
може бути збільшена до 3-х разів (рис. 5в). Помел трепелу до заданої Sпит 
(окремо від піску і вапна) дозволяє додатково регулювати активність сумішей 
(трикутні діаграми на рис. 5б) в інтервалі ΔА=20÷30 %. 

За аналогією з попереднім етапом, за результатами експериментів були 
розраховані ЕС моделі, аналіз яких показав, що МХ обробка несуттєво впливає 
на величину рН сумішей. За рахунок повної заміни піску трепелом активність 
(Аmax) МХ оброблених сумішей максимально збільшується до 2,1 рази, а 
неактивованих, як було показано раніше, – до 3-х разів. 
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Таблиця 1 
Оцінка впливу різних видів активацій на активність А і 

водневий показник рН сумішей 
Розшифровка умовних позначень 

Умовні 
позначення 

А/рН, δА/δ(рН) 

Sпит, м2/кг трепелу (піску)  

400 500 600 
1 Активність піску немолотого -Апнм Апнм/рН 38/5,21 

Механохімічна активація сухих компонентів (механічний помел) 
1 Активність трепелу  молотого - Амех

тр Амех
тр/рН 152 146/5,64 152 

2 Активність піску молотого - Амех
п Амех

п/рН 51 53/5,21 58 
 Хімічна активація 

1 
 

Відносна зміна активності за рахунок заміни 
піску трепелом – δАхім

тр/п= Амех
тр/ Амех

п δАхім
тр/п/δ(рН) 3.0 2.8/1,1 2.6 

Механохімічна активаія суміші на трепелі  

1 Відносна зміна Атр за рахунок за МХ 
обробки - δАмхо

тр= Амхо
тр/ Амех

тр 
δАмхо

тр/δ(рН) 1.34 1.3/1 1.25 

1.1 Атр після МХ обробки - Амхо
тр Амхо

тр/рН 192 186/5,64 191 
Механохімічна активація суміші на піску  

1 Відносна зміна Ап за рахунок МХ обробки - 
δАмхо

п= Амхо
п/ Амех

п δАмхо
п/δ(рН) 1.51 1.63/1,03 1.42 

1.1 Ап після МХ обробки - Амхо
п Амхо

п/рН 68 72/5,26 70 

2 Відносна зміна Анмп за рахунок МХ обробки - 
δАмхо

нмп = Амхо
нмп /Апнм 

δАмхо
пнм/ 

δ(рН) 1.16/1,03 

2.1 Апнм після  МХ обробки-Амхо
нмп Амхо

пнм/рН 44/5,26 
Лужноземельна активація 

1 Відносна зміна Ав за рахунок зміни вміста 
вапна- δАлз

и%=Ав(в=10%)/Ав(в=20%) 
δАлз

в%/ 
δ(рН) 1,1 1,04/1,05 1,07 

1.1 Активність в'яжучого (В= 20%) - Ав(В=20%) Ав(В=20%)/рН 145,9 134,8/9,8 140,9 
1.2 Активність в'яжучого (В= 10%) - Ав(в=10%) Ав(в=10%)/рН 132,8 130,7/9,5 132 

2 Відносна зміна активності за рахунок зміни 
вида вапна – δАлз=Ав(нг.в)/Ав(г.в)     

δАлз/δ(рН) 1,18 1,11/1,1 1,16 

2.1 Ав на гашеному вапні (В= 20%) -Ав(г.в) Ав(г в) /рН 123,6 121,9/9,1 121,2 
Лужна активація 

1 Відносна зміна Ав за рахунок введення 
добавки рідкого скла  - δАл

р.с.= Ав+р.с./Ав(В=20%) 
δАл

р.с. /δ(рН) 1,18 1,26/1,3 1,21 

1.1 Ав з добавкою рідкого скла - Ав+р.с. Ав+р.с. /рН 170,4 169,5/10,6 169,6 

2 Відносна зміна Ав за рахунок введення 
добавки лугу- δАл

NaOH= Ав+NaOH /Ав(В=20%) 
δАл

NaOH/ 
δ(рН) 1,25 1,33/1,32 1,27 

2.1 Ав з добавкою луга - Ав+NaOH Ав+NaOH/рН 179,3 179,4/10,9 178,7 

3 
Відносна зміна Ав за рахунок спільного 
введення луговмісних добавок – 
δАл= Ав+р.с.+NaOH/Ав(В=20%) 

δАл/δ(рН) 1,26 1,33/1,36 1,25 

3.1 Ав з добавками рідкого скла і лугу -
Ав+р.с.+NaOH Ав+р.с.+NaOH /рН 182 176,5/12,1 177,5 

*- у таблиці представлені максимальні значення А, рН 
 
Абсолютне значення Аmax МХ оброблених сумішей, порівняно з 

необробленими, також збільшується менше на трепелі ніж на піску: на трепелі 
– до 34% і на піску - до 63%. З викладеного випливає, що заміна піску трепелом  
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Рис.5. Зміна абсолютних значень активностей необроблених  

в змішувачі-активаторі сумішей:  
а) на піску з різною Sпит цих компонентів,  

б) на трепелі з різною Sпит цих компонентів, 
в) зміна відносної активності суміші за рахунок заміни піску трепелом 

 
більш ефективна для необроблених сумішей, ніж для МХ оброблених, тому що 
заміна піску трепелом істотніше впливає на величини активностей, ніж МХ 
обробка. Різниця в значеннях становить δА=Атр/п/Амхо=1,85-2,25 разів. Але 
реалізувати заміну піску трепелом можливо тільки в умовах МХ обробки. Тому 
МХ активація - це важливий технологічний прийом, який, в першу чергу, 
забезпечує можливість введення трепелу натомість частини меленого піску без 
підвищення водотвердого відношення в результаті зниження в'язкості суміші. 
Основні значення активностей і рН сумішей, отримані в ході натурних і 
обчислювальних експериментів для різних видів активацій і при різних 
значеннях Ѕпит трепелу, представлені в таблиці 1. 

МОНОГРАФИЯ                                                                                                                            ISBN 978-617-7414-14-7 155 



 Перспективные достижения современных ученых                                                                                                        

Таким чином, отримані результати показують, що, якщо повна заміна піску 
трепелом підвищує активність суміші до 3-х разів, то часткова заміна піску 
трепелом, передбачена даною технологією, підвищує активність суміші без 
лужної і лужноземельної активації - до 1,5 разів, кислотно-лужний баланс при 
цьому характеризується значенням рН – 5,2-5,6.  

Для підвищення лужності середовища використаний важливий 
технологічний прийом - заміна гашеного вапна на негашене. Порівняльний 
аналіз активностей сумішей на гашеному та негашеному вапні показав, що 
активність в'яжучого на негашеному вапні порівняно з активністю в'яжучого на 
гашеному вапні відрізняється на 11-18% при однаковому його вмісті (табл.1). 
Застосування негашеного вапна натомість гашеного і збільшення його вмісту 
до двух разів у в'яжучому призводить до підвищення рН з 9,1 до 9,8. Таким 
чином, лужноземельна активація, яка здійснюється за рахунок заміни виду 
вапна, не забезпечує рекомендованого рівня значень рН≥11,5. 

Ці результати послужили обґрунтуванням для проведення лужної 
активації, яка здійснена введенням луговмісних добавок. Для підвищення рН 
сумішей введені добавки луговмісного рідкого скла і луги. Аналіз їх впливу на 
рН показав, що саме спільне використання цих двох добавок забезпечує 
необхідне значення водневого показника рН≥11,5. Збільшення Ѕпит трепелу 
також сприяє збільшенню рН суміші до 5% в залежності від температури (рис. 
5а), що слід враховувати при підборі оптимальної кількості луговмісних 
добавок. Активність в'яжучого рекомендованого складу, що складається з 
вапна, піску і трепелу в заданому співвідношенні, становить 146 мг/г, введення 
добавки рідкого скла сприяє збільшенню активності до 170 мг/г (на 26 %), 
добавки лугу - до 180 мг/г (на 33 %), а за рахунок спільного запровадження цих 
добавок - на 33 % (табл.1).  

Важливим видом активації є термоактивація на стадії попереднього 
витримування за рахунок екзотермічного ефекту негашеного вапна і 
термоактивація в умовах тепловологісної обробки (ТВО) при Т=85±2ºС. 
Термоактивація на стадії попереднього витримування за рахунок застосування 
негашеного вапна і термоактивація в умовах ТВО сприяють підвищенню 
міцності до 15 разів у порівнянні з сумішами на гашеному вапні. Міцність при 
стиску після попереднього витримування і ТВО всього в 2-3 рази вище, ніж 
міцність при стисненні складів, твердіючих в н. у.  

Отже, основна роль підвищення міцності при стисненні належить 
екзотермії негашеного вапна, оскільки в разі заміни виду вапна гашеного на 
негашене активність суміші може бути збільшена до 18 %, а рН – до 5 %, що не 
може бути причиною істотного підвищення міцності. Температура суміші - 
також важливий контрольований параметр, який впливає на величину рН і 
залежить як від Ѕпит трепелу (рис. 6а), так і від виду вхідних компонентів 
(рис.6б). 

Аналіз кількісної оцінки вкладів різних видів активацій в комплексну 
показав їх взаємовплив та взаємозв'язок між собою. Як випливає з 
вищевикладеного, МХ активація як технологічний прийом робить істотний 
вплив на властивості суміші. МХ активація сприяє підвищенню активності 
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Рис.6. Вплив температури на водневий показник 
а) кремнеземистих компонентів (піску і трепелу) різної питомої поверхні, 

б) лужноземельних і луговмісних компонентів суміші 
 

суміші до 3 разів і можливості гомогенізації і зниження в'язкості виготовленої 
суміші до 1,5 разів. Роль МХ обробки проявляється також в можливості 
реалізації важливих технологічних ефектів, які супроводжують даний вид 
активації. МХ обробка також створює умови для проведення ряду наступних 
технологічних операцій: забезпечує можливість введення трепелу і 
дрібнозернистого заповнювача для проведення спільної активації без 
підвищення водотвердого відношення; застосування негашеного вапна та 
збільшення його вмісту в в'яжучому (за рахунок відведення тепла); введення 
лужних добавок в підвищених кількостях. 

Регулюючи внесок різних видів активацій в комплексну, можна управляти 
формуванням структури і властивостями композитів. Різні види і способи 
активації не тільки вносять різний внесок у комплексну, але і супроводжуються 
своїми супутніми технологічними ефектами, які взаємозв'язані між собою. 

 
12.4. Ранжування значень водневого показника та активностей 

сумішей, отриманих в умовах різних видів активацій 
З урахуванням величини впливу проаналізованих різних видів активацій на 

абсолютні і відносні значення активності і величин водневого показника 
проведено їх ранжування, результати яких представлені на рисунках 7 і 8. На 
підставі проведеного ранжування величин А, рН, δА, δ(рН) вибрано і 
обґрунтовано комплекс показників якості для оперативного і поточного 
контролю стану і властивостей дрібнозернистих високорухливих сумішей.  

Ранжування абсолютних значень рНmax і відповідних їм абсолютних 
значень Аmax для різних видів активацій представлено на рисунку 7.  

Враховуючи суттєві відмінності в абсолютних значеннях А і рН для різних 
видів активацій, ці показники раціонально враховувати при підборі складів 
сумішей та оптимізації структури і властивостей комплексно-активованих 
силікатних композитів. Для проведення оперативного контролю якості суміші, 
крім загальноприйнятого показника рухливості суміші, рекомендовані 
показники рН, Т і Ѕпит трепелу. 
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Рис.7. Ранжування абсолютних значень рНmax і відповідних їм значень 

Аmax сумішей, отриманих в результаті різного виду активацій 
 
Ранжування величин відносних значень δА і δ(рН) сумішей, одержаних в 

результаті різних видів активацій, представлено на рисунку 8. Відносні 
значення δА і δ(рН) показують у скільки разів підвищується активність і 
водневий показник суміші в процесі окремих видів активацій. Різниця у 
величині відносних показників лужної, лужноземельної і МХ активації 
згладжується і не є показовою величиною, незважаючи на істотне, у 
кількісному вираженні, відмінності в абсолютних значеннях активностей і рН 
сумішей. А відносне значення хімічної активності δАхім

тр/п як найбільш 
значимий за величиною показник є важливою характеристикою якості суміші, 
що рекомендовано включити в комплекс перерахованих вище показників 
контролю якості. 

 
Рис. 8. Ранжування величин вкладів відносних значень А і рН 

окремих видів активацій 
 
Узагальнюючи отримані результати, можна зробити висновок, що 
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Rст під впливом досліджуваних факторів змінюється від 13,8 до 18,1 МПа, 
ρ=1250÷1500 кг/м3, F≥35 циклів, kIc=0.91÷1.64 МПа•м-0.5, Пзаг = 38-44 %, 
Потк=19÷26 %. Величина рН=11,5÷12,1. 

 
Рис. 10. Діаграми зміни  фізико-механічних, експлуатаційно-

будівельних властивостей та характеристик структури під впливом 
добавок 

 
Терміни тужавлення у всій області досліджуваного факторного простору 

змінюються: початок не раніше 30 хв, а кінець - не пізніше 16 години від 
початку замішування. Для того щоб скоротити терміни схоплювання, 
відповідно до вимог ДСТУ Б В. 2.7-24-95, необхідно обмежувати введення 
луговмісних добавок. 

Таким чином, за рахунок комплексної активації модифікованого в'яжучого 
і дрібнозернистого заповнювача в присутності обґрунтовано обраних добавок 
забезпечена можливість одержання композитів з підвищеними фізико-
механічними та будівельно-експлуатаційними властивостями без зниження їх 
міцності. 

 
12.6. Порівняльний аналіз властивостей силікатних композитів з 

добавками, які підвищують лужність середовища, та без добавок  
Для вирішення однієї з поставлених задач, яка зводилася до вивчення 

впливу добавок, які підвищують лужність середовища, на властивості 
комплексно-активованих сумішей і композитів на їх основі, було проведено 
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порівняльний аналіз властивостей матричного матеріалу, а саме: матеріалу, 
отриманого в ході попередніх експериментів, і поризованного композиту, 
отриманого на основі комплексно-активованої суміші. 

Аналіз впливу параметрів стану сумішей на їх властивості представлено на 
рис.11 у вигляді порівняння властивостей силікатних сумішей та композитів на 
їх основі та комплексно-активованих силікатних сумішей, водневий показник 
яких значно више. З графиків випливає, що спостерігається поліпшення 
основних властивостей, як сумішей, так і композитів на їх основі, зокрема: 
тріщиностійкість підвищується на 25%, теплопровідність знижується в 1,8 рази, 
морозостійкість до 2-х разів збільшується,водостійкість збільшується з 0,85 до 1.  

 
Рис.11. Порівняльний аналіз властивостей комплексно-активованих 

силікатних композитів і матричного матеріалу 
 
Таким чином, за рахунок комплексної активації суміші в присутності 

обґрунтовано обраних добавок, які підвищують лужність середовища,  
забезпечена можливість одержання композитів з підвищеними фізико-
механічними та будівельно-експлуатаційними властивостями без зниження їх 
міцності.   

 
12.7. Механізм формування впливу комплексу різних видів активацій і 

супутніх їм технологічних ефектів на властивості дрібнозернистих 
високорухливих силікатних сумішей та композитів на їх основі  

Комплексна активація здійснюється реалізацією різних технологічних 
прийомів і операцій, які обумовлюють перебіг механохімічних, хімічних, 
фізико-хімічних, термічних та інших процесів, пов'язаних із взаємодією 
компонентів суміші з урахуванням супутніх їм явищ. Супутні основним 
технологічним прийомам та операціям процеси та явища чинять істотний вплив 
на властивості суміші та силікатних композитів (рис.12).  

Механізм впливу комплексу різних видів активацій і супутніх їм 
технологічних процесів на структуру та властивості силікатних композитів 
тепловологісного твердіння (ТВТ) на основі дрібнозернистої високорухливої 
вапняно-кремнеземистої суміші, модифікованої лужними, луговміснимиі 
сульфатними добавками полягає в тому, що різні види і способи активації 
вносять різний внесок у комплексну, супроводжуються своїми важливими 
позитивними технологічними ефектами, які обумовлюють можливість 
проведення комплексної активації. Причому, внесок окремих видів активації 
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повинен оцінюватися не тільки величинами А і рН сумішей, але і супутніми 
технологічними ефектами, які супроводжують даний вид активації і 
забезпечують можливість реалізації наступних видів активації. МХ обробка є 
однією з особливостей даного технологічного процесу. Аналіз впливу 
технологічних процесів і супутніх їм ефектів та оцінка їх ролі в загальному 
процесі активації показав, що всі явища та процеси взаємопов'язані і являють 
собою комплекс. 

    

 
Рис.12. Схема взаємного впливу технологічних операцій, що 

реалізуються у вигляді комплекса різних видів активацій і викликаних 
ними супутніх  процесів та явищ, на властивості  
І (а, б) – різні види активацій, які утворюють комплекс; 

II – процеси та явища, які супутні технологічним операціям и прийомам; 
ІІІ – вплив основних і супутніх процесів та явищ на зміну рівней 

властивостей композитів 
 
Таким чином, регулюючи внесок різних видів активацій в комплексну 

активацію з урахуванням супутніх їм технологічних ефектів, можна 
цілеспрямовано регулювати властивості сумішей і композитів на їх основі. 

 
12.8. Оптимізація складів комплексно-активованих композитів з 

поліпшеними властивостями  
На підставі досліджень було проведено багатокритеріальну оптимізацію 

складів комплексно-активованих силікатних композитів ТВТ з поліпшеними 
властивостями. Оптимізаційна задача полягала в наступному: отримати 
умовно-ефективні та ефективні стінові матеріали та вироби нормованих марок 
по щільності, міцності, морозостійкості, усадки з поліпшеними фізико-
механічними і будівельно-експлуатаційними властивостями з урахуванням 
тріщино-, карбонізаційної стійкості, усадки і значень водневого показника 
середовища.  
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Для вирішення багатокритеріальної задачі запропоновано наступний 
алгоритм поетапної оптимізації, представлений у таблиці 2.  

Перший етап – це виділення комплексу основних критеріїв якості на 
основі діючої нормативно-технічної документації. У цьому дослідженні 
аналізувалися: Rст, F, λ, ρ, Вm.  

Другий етап – це додаткові критерії якості на основі діючої нормативно-
технічної документації. Аналізувалися: усадка (ε), сорбційна (Wсорб) і відпускна 
вологості (Wвідп), терміни тужавлення.  

 
Таблиця 2 

Багатокритеріальна оптимізація властивостей за умовами отримання 
ефективних стінових виробів  

Алгоритм і основні етапи багатокритеріальної оптимізації 

Ет
ап

и 

Критерії 
якості 

Обгрунту- 
вання 

Умови оптимізації 
Властивості Rст max λ min Кp max 

1 
ет

ап
 

Основні 
критерії 
оптимізації 

Нормовані 
критерії 
ДСТУ Б 
В.2.7-36:2008 

Rст= норм, МПа 
F = норм, цикл 
Вm = норм, % 
ρ = норм, кг/м3 

λ= норм, Вт/м·К 

В15 
F35 

Вm=12 
ρ=1500 
λ=0,44 

В12 
F35 

Вm=12 
ρ=1350 
λ≤0,34 

В12 
F50 

Вm=14 
ρ=1400 
λ≤0,38 

2 
ет

ап
  

Допоміжні 
критерії 

Нормативні 
документи 
ДСТУ Б 
В.2.7-45:2010 

ε = норм, мм/м 
Wсорб=норм, % 
Wвідп= норм, % 

ε ≤0.3 мм/м 
Wсорб≤15 % 
Wвідп≤25 % 

ε ≤0.2 мм/м 
Wсорб≤13 % 
Wвідп≤25 % 

ε ≤0.2 мм/м 
Wсорб≤13% 
Wвідп≤25

% 

ДСТУ Б 
В.2.7-24-95  

Терміни 
тужавлення: 
початок та 
кінець 

Початок – не раніше 30 хв., 
Кінець – не пізніше 16 год. 

3 
ет

ап
 

Допоміжні 
критерії 

Науково- 
дослідницькі 
вишукування 

Показники 
стійкості 
1.трещиностійкі
сть 
kIc→оптимум 
2. водостійкість 
Кр→max, % 
3. 
карбонізаційна 
стійкість  
kk→max, % 

 
 

1. kIc ≥1 
 
2. Кр=0,95 Кр=0.95 Кр=1 

 
3. kk ≥82 % 

Параметри 
структури 
Пвідкр→min, % 
Пзакр →max,% 
Пзаг→max, % 

 
22 20 21 
18 22 20 
40 44 42 

Параметри 
стану 

11,5≤ рН≤12,5 
А→max, мг/г 

 
На третьому етапі було проведено обгрунтування допоміжних критеріїв 

якості та напрямків їх оптимізації, які визначаються науковими дослідженнями. 
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Цей етап забезпечує поліпшення якості виробів за рахунок показників, які не 
входять до діючих стандартів, при порівнянні конкуруючих варіантів рішень. В 
якості додаткових критеріїв використовувалися показники стійкості: 
карбонізаційна стійкість (kk), водостійкість (kр), тріщиностійкість (kIc) та 
показники стану суміші – активність (А) і величина водневого показника (рН) 
на стадії приготування.  

На підставі проведених досліджень розроблено оптимальні склади, які 
забезпечують отримання стінових виробів з поліпшеними фізико-механічними і 
будівельно-експлуатаційними властивостями. Ефективні повнотілі блоки: Rст-
В10, ρ=1350-1400 кг/м3, F50, λ=0.33 Вт/м∙К, kр=1; додаткові критерії якості: 
kIc=1,5 МПа∙м-0.5, W=12%, ε=0,3 мм/м, рН≈12. Пустотілі блоки: Rст–В7,5, ρ=1250 
кг/м3, F50, λ=0.3 Вт/м∙К, kр=1; додаткові критерії: kIc=1,3 МПа∙м-0.5, W=12%, 
ε=0,2 мм/м, рН≈12. Умовно-ефективні повнотілі блоки: Rст–В12.5-15, ρ=1450-
1550 кг/м3, F≥35, λ=0.38 Вт/м∙К,  kр=0.95, додаткові критерії:  kIc=1,2 МПа∙м-0.5, 
W=13%, ε=0,3 мм/м, рН≈12. Композити з kр =1 можуть бути рекомендовані для 
елементів декору садово-паркової архітектури та дизайну приміщень. 

Авторами розроблено енергозберігаючі силікатні композити на основі 
комплексно-активованої суміші. Відмінною особливістю таких композитів є 
тепловологісне твердіння при температурі Т=85ºС, комплексна активація і 
поризація лужними і луговмісними добавками. На підставі проведених 
досліджень розроблено оптимальні склади, які забезпечують отримання 
стінових виробів у вигляді ефективних та умовно-ефективних повнотілих 
блоків та пустотілих блоків з поліпшеними фізико-механічними і будівельно-
експлуатаційними властивостями, а також композитів, які можуть бути 
рекомендовані для елементів декору садово-паркової архітектури та дизайну 
приміщень. 

 
ВИСНОВКИ 
1. Обґрунтовано раціональність застосування комплексу різних видів 

активацій дрібнозернистих високорухливих сумішей, модифікованих 
добавками, для виробництва силікатних композитів тепловологісного твердіння 
з поліпшеними фізико-механічними і будівельно-експлуатаційними 
властивостями. 

2. Обґрунтовано вибір основних компонентів і добавок для силікатних 
композитів тепловологісного твердіння.  

3. Розраховано ЕС моделі та проаналізовано можливість регулювання 
активності і величини водневого показника суміші за рахунок зміни вкладів 
різних видів активацій. Дана кількісна оцінка вкладів різних видів активацій в 
комплексну активацію. Визначено можливі інтервали регулювання активності і 
величини водневого показника сумішей. Встановлено, що різні види активації 
по-різному впливають на активність і величину рН сумішей.  

4. На підставі кількісної оцінки впливу різних видів активацій проведено 
ранжування аналізованих властивостей сумішей на основі ЕС моделей. 
Абсолютні значення водневого показника і активності рекомендовано 
враховувати при підборі складів та оптимізації структури і властивостей 
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композитів, а аналізовані відносні показники дозволяють обгрунтовано 
здійснювати вибір основних компонентів і технологічних операцій. Контроль 
комплексу аналізованих показників, включаючи абсолютні і відносні значення 
активності і рН, а також температуру суміші і Sпит  трепелу, забезпечить 
гарантовану якість виробів.  

5. Показано, що різні види і способи активації взаємозв'язані між собою і 
супроводжуються важливими технологічними ефектами, які 
взаємообумовлюють можливість проведення комплексної активації. Внесок 
окремих видів активацій повинен оцінюватися не тільки величинами 
активності, водневого показника і температури сумішей, але і супутніми 
технологічними ефектами, які супроводжують даний вид активації і 
забезпечують можливість реалізації наступних видів активації. 

6. Проаналізовано властивості силікатних композитів за 
експериментально-статистичними моделями та отримані наступні результати: 
Rст=13,8-18,1 МПа, kр=0,9-1, F≥35, k1с=0,91-1,64 МПа•м-0.5, Пзаг=38-44 %, λ=0,3-
0,44 Вт/м∙К і ρ≤1500 кг/м3. Показано, що регулюючи властивості силікатної 
суміші з використанням запропонованого комплексу різних видів активацій, 
забезпечено отримання ефективних і умовно-ефективних виробів 
тепловологісного твердіння з поліпшеними властивостями за 
енергозберігаючою литтьовою технологією. 

7. Показано на основі порівняльного аналізу, що за рахунок комплексної 
активації суміші в присутності обґрунтовано обраних добавок, які підвищують 
лужність середовища, забезпечена можливість одержання композитів з 
підвищеними фізико-механічними та будівельно-експлуатаційними 
властивостями без зниження їх міцності.  

8. Запропоновано механізм впливу комплексу різних видів активацій і 
супутніх їм технологічних ефектів на структуру та властивості силікатних 
композитів тепловологісного твердіння на основі дрібнозернистої 
високорухливої суміші, модифікованої добавками. Аналіз впливу 
технологічних процесів і супутніх їм ефектів та оцінка їх ролі в загальному 
процесі активації показали, що всі явища та процеси взаємопов'язані і являють 
собою комплекс.  

9. Рекомендовані оптимальні склади, які забезпечують отримання 
композитів з поліпшеними фізико-механічними і будівельно-експлуатаційними 
властивостями: ефективні повнотілі блоки: Rст – В10, ρ=1350-1400 кг/м3, F50, 
λ=0.33 Вт/м∙К,  kр=1; додаткові критерії якості: kIc=1,5 МПа∙м-0., W=12 %, ε=0,3 
мм/м, рН≈12. Пустотілі блоки: Rст – В7,5, ρ=1250 кг/м3, F50, λ=0.3 Вт/м∙К, kр=1; 
додаткові критерії: kIc=1,3 МПа∙м-0.5, W=12 %, ε=0,2 мм/м, рН≈12. Умовно-
ефективні повнотілі блоки: Rст – В12.5-15, ρ=1450 кг/м3, F≥35, λ=0.38 Вт/м∙К,  
kр=0.95, додаткові критерії:  kIc=1,2 МПа∙м-0.5, W=13 %, ε=0,3 мм/м, рН≈12. 
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ГЛАВА 13. COMPOSITE SILICA BASED PREPARATIONS FOR 
PRECLINICAL TESTING AND CLINICAL PHARMACOLOGY  

OF PAIN 
 
Introduction 
Different forms of pain syndromes require  individual approaches of  analgesics 

using. Annually a large number of painkillers appears in the world market. For their 
more effective using, the development of preclinical testing methods is necessary, the 
purpose of which is to obtain  assessments of  effectiveness and safety of medicines 
by physico-chemical methods. 

Practically, the use of each drug  don't save from risk, therefore, preclinical 
studies should ensure the reliability of the drugs. Pharmacokinetic studies based on 
the determination of  "concentration-effect" dependences  can be used in the future 
for  prediction the effect of drugs on a person. Traditionally, animals are used for 
such experiments, but other alternative test systems have recently been searched. For 
pharmacokinetic studies, cell cultures are used, the main drawback of which is the 
low propensity to metabolism, which  leads  to inaccuracies in predicting the toxic 
effect of compounds in vivo.  

The using of composite materials for development of biopreparations allowed 
significantly increase their effectiveness due to the wide possibilities of regulation 
their structure and thus to influence the runing of different processes: 

-physico-chemical, 
-bio-chemical. 
Especially the achievements of nanjtechnology create the scientific base for such 

researches. 
 
13.1. Obtaining and using of immobilized preparations of cells and enzymes 

for studing of methabolism of painkillers 
Biotransformation of most drugs takes place with the involvement of enzymes in 

the liver cells. That is why homogenates and suspensions of freshly insulated 
hepatocytes, subcellular fractions, and enzymes are used for studying the metabolism 
and utilization processes. 

As for as biological catalysts  are the part of  composition of such systems, the 
loose of their activity creates a problem of stabilization. This can be achieved by 
immobilizing enzymes (amidase, cholinesterase) and cells (freshly isolated 
hepatocytes). To solve this problem, hybrid silicon-polymer-based materials may be 
offered, where the polymer shell around biocatalysts  creates conditions close to in 
vivo and silicion component as, externial shell, reduces the risk of bacterial lecitions. 

Such preparations are stable at storage, are convenient in the work, have high 
selectivity, which is confirmed by the results of procaine cleavage. The results of 
observations allow to simulate the processes occurring in a living organism, under the 
action of similar substances. 

Many active substances of painkillers are substrates and inhibitors of non-
micromanous enzymes (esterases, amidase, phosphatase). Under the action of 
biocatalysts in the plasma of blood and tissues, mainly liver, the drugs undergo 
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biotransformation, for example, by hydrolysis. In this case, under the influence of 
water, there is a rupture of ether, amide and phosphate bonds in the molecules of 
medicinal substances. Hydrolysis is carried out by esters - procaine, sucet metion 
(catalyst - cholinesterase), amides - prokainamide (amidase), acetylsalicylic acid, and 
others. [1-3]. 

Biopreparations, such as homogenates, subcellular fractions, freshly-insulated 
hepatocyte suspensions, cell culture, enzymes (hydrolases, amidases, demethylases, 
N-oxidase, S-oxidase, etc.) are often used for pharmacokinetic studies of metabolism 
and drug utilization processes. It is also an alternative method of animal 
experimentation (the requirement of 3R- (reduction, refinement and replacement) - 
reduction, improvement and replacement in relation to experimentation on laboratory 
animals), as well as to determine the concentration of active substances [4-6]. 

Biological products often lose their activity when stored, so there is a problem of 
their stabilization [7-10]. Methods of immobilization have been developed to improve 
the stability of biological products. Immobilized biocatalysts are enzymes and cells 
artificially associated with insoluble carriers that posses catalytic properties. Such 
drugs have several advantages over free enzymes and cells: they can be used multiple 
times, ensure the continuity of the catalytic process and  easily separated from the 
reaction mixture. Such heterogeneous catalysts are durable and tens of thousands of 
times more stable than free biopreparations. This ensures high efficiency, efficiency 
and competitiveness of technologies using immobilized biocatalysts. 

 

 
Fig.1  Methods of immobilization of enzymes and cells 

 
Fig.1 demostrates various known methods of immobilization[11-14]. The 

advantage of the adsorption immobilization method is in the availability and 
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possibility of using cheap carriers. The disadvantage is in the poor strenght of binding 
of a biocatalysts with solid surface.   

When immobilizing enzymes and cells take place in the process of forming the 
structure  of the carrier  effect of "traps" - "capture" of the catalyst in the gel is 
typical. The advantage is a stronger binding due to the localization of the biocatalyst 
in the cavities of the polymer mesh, as well as the ease of obtaining. An essential 
disadvantage is that most polymers are bactericidal unstable. In addition, most natural 
polymers do not have a permanent composition. 

Chemical methods of immobilization (cross-stitching and covalent cross-
linking) allow obtaining the most stable preparations, but are difficult to perform, 
especially when obtained in large quantities. Preliminary modification of the carrier 
surface is required, which complicates the synthesis process. Such immobilization 
methods can lead to significant changes in the properties of heterogeneous drugs, for 
example, substrate specificity, catalytic activity and stability. It is also necessary to 
protect the active centre of the enzyme in the process of modification. There are 
additional requirements for the precision of precursors. 

The most universal method of immobilization is inclusion of biocatalyst in a 
polymer gel [15]. In order to obtain convenient forms of cells and enzymes, hybrid 
silicon-polymer systems were proposed, where the polymer creates conditions close 
to the biocatalyst. In vivo, and the siliceous component reduces the risk of 
bactericidal lesions [9, 16-19] (Fig. 2). 

 
 
Fig. 2. Scheme of the structure of hybrid silicon-polymer systems: 1-enzyme 

or cell in polymeric shell; 2-silica shell 
 
The use of such heterogenized drugs allows to make express evaluation of the 

potential metabolism of active substances of new drugs, including pain relievers [20]. 
An integral stage in the development of the drug is preclinical studies, which are 

conventionally divided into pharmacological and toxicological. Pharmacological 
studies using immobilized preparations of enzymes and cells may be aimed at 
studying the therapeutic effectiveness of drugs and their effects on the organism [21]. 

The basic principles of establishing the quantitative relationships between the 
chemical structure and the pharmacological activity formulated so far can be 
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represented in the form of three basic stages (biopharmaceutical, pharmacokinetic, 
pharmacodynamic). The first stage - includes the study of the initial biologically 
active substance and the creation on its basis of the finished dosage form. The second 
- pharmacokinetic - involves the study of such occurring in the organism of kinetic 
processes, such as absorption, distribution, binding to proteins, biotransformation and 
excretion (excretion) of drugs. These processes are studied in relation to the 
pharmacological or toxic effects of these substances on the organism. The third stage 
- pharmacodynamic - includes the study of the interaction of drugs with the receptor 
and the impact on regulatory systems. Only at this stage the process is fully detected 
and there is a specific relationship between the chemical structure of the drug and its 
pharmacological effect. Consequently, the biological activity of drugs is explained 
sequentially by three phases: biopharmaceutical, pharmacokinetic and 
pharmacodynamic. Immobilized preparations of enzymes and cells can be applied 
practically at each stage. The use of such drugs in various techniques is based on the 
fact that they behave like stationary phases, which have high activity, specificity and 
reproducible characteristics. The latter reveals broad prospects for the use of 
immobilized biopreparations as model objects for studying the metabolic processes of 
many drugs, including painkillers. For example, carrying out of kinetic studies on 
compositions with cholinesterase activity allowed to evaluate the catalytic properties 
of the native and immobilized acetylcholinesterase (ACE) of the electric organ of the 
electric eel (Acetylcholinesterase from Electroporus electricum (electric eel)) in the 
reaction of cleavage of procaine (Sc.1) [20]. 

 

 
The heterogeneous drug AXE showed stable characteristics in determining the 

activity of cleavage of procaine, which made it possible to conclude its promise for 
the development of methods for studying the possibility of metabolism of analgesics. 

Immobilized cells and enzymes expanded the possibility of analytical definitions 
at the expense of biosensors developed on their basis [22-25] for qualitative, 
quantitative and semi-quantitative characteristics of certain substances. Depending on 
the type of sensor (electrochemical, thermal, optical, etc.). The possibility of 
definitions in different areas of concentration is presented. For example, on the basis 
of an immobilized drug acetylcholinesterase, a biosensor was developed to determine 
codeine. 

Approaches used to create the described test systems can also be used in the 
development of new drugs, including painkillers in the application forms. 
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13.2.Immobilized forms of painkillers 
In the world practice of pharmaceutical production in the last decade, there has 

been a significant increase in the release of controlled-released active substances, 
primarily transdermal therapeutic systems (TTS).TTSs have been created for the long 
and continuous introduction of medicinal substances into the systemic circulation 
with a predetermined rate through intact skin. Usage TTS chronic patients, allows 
them to maintain efficiency, and significantly improve the quality of life. The 
practice of their application has shown that continued transdermal delivery of 
substances in concentrations close to the minimum therapeutic, eliminates or 
significantly reduces their adverse effect of the use of drugs  in the form of TTS can 
provide them with new beneficial properties through advantages  of controlled release 
technology. The main part of many TTS are polymer matrices of various nature 
containing drugs. 

Transdermal therapeutic systems are a promising drug, a form for controlled 
delivery of medicinal substances. 

The drug consists of two main parts - the active principle - one or more 
medicinal substances (MS) - and auxiliary substances forming the pharmaceutical 
form. A new generation of pharmaceutical form usually refers to those 
pharmaceutical forms that use controlled release technology and / or targeted drug 
transport to target organs [26-30]. The use of controlled release technology in the 
preparation of drags has now become widespread [31-33]. 

The essence of technology of controlled release consists in prolonged and 
continuous delivery of drugs to the organism with a predetermined rate [34-42]. A 
targeted transport of the drug to the target organ can also be achieved in some cases 
using technology of controlled release. 

At a predetermined speed, it is usually assumed that the rate of continuous flow 
of medicinal agent into the bloodstream, which allows it to maintain a constant or 
close to it, the concentration of medicinal agent covers the decline of the substance as 
a result of excretion, metabolism and deposition. 

This rate tends to be chosen so that it slightly exceeds that which is necessary 
for creation in the blood of the minimum therapeutic concentration of drug and does 
not exceed the toxic concentration of drugs, when side effects are manifested [37]. 

In the case of the use of immobilized medicinal substances, there is a need for a 
theoretical explanation of the features of interaction with microorganisms, not only 
medicinal substances, but also the carrier, as well as its influence on the protective 
functions of the organism, on the behaviour of cell membranes. 

The practical use of silica in the medical and biological direction imposes 
certain requirements on the corresponding medicinal dosage forms. At present, the 
question of criteria for evaluating sorbents of different purposes used in medical 
practice (hemo-, enterosorption and application therapy) is widely discussed [43-44]. 
For application sorbents, the following requirements are put forward: 

- high adsorption capacity relative to a wide spectrum of toxic substances and 
microorganisms; 

-atoxicity; 
-absence of harmful action in relation to viable tissues of the wound, leukocytes, 
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macrophages; 
-mechanical strength; 
- absence of allergic and pyrogenic reactions; 
- ease of sterilization; 
- Stability of properties during storage; 
- chemical inertness relative  inflammations. 
In our opinion, silica-based sorbents satisfy most of these requirements. Existing 

problems are related to the choice of types of silica, methods of optimal modification 
of their surface for the immobilization of medicinal substances. In  [45], the authors 
used the application sorption using silica sorbent - polysorb in the treatment of 
purulent wounds and purulent-inflammatory diseases. 

The problem of increasing the bioavailability of drug components, as well as the 
development of solid dosage forms for oral use with the predicted characteristics of 
the kinetics of release of active components to date remains an actual task. This 
question becomes especially relevant when dealing with difficult or limited soluble 
drugs [46]. 

The authors [47] have found that when immersion of diclofenac in a porous 
silica matrix occurs, the amorphization of the structure of the active substance take 
place, which increases the dissolution rate. The rate of release of diclofenac depends 
on the characteristics of the porous structure of the carrier and decreases with 
decreasing pore diameter. 

In [48], the task was to develope an improved method for obtaining chitosan 
based composite granules for the preparation of prolonged-action drugs with the 
ability to control the rate of release of active substances. The objective of the present 
invention was to provide a method of manufacturing composite granules of chitosan-
based drugs with controlled release of active substances, which comprises including 
the active substance to a granule composition. According to the invention, the active 
ingredient is introduced into a chitosan solution, the mixture is homogenized, and the 
formation of the granules of the composite is carried out by applying the resulting 
mixture through the capillary to the hydrophobic silica, in particular to the 
methylated, with followed heat treatment of the resulting pellets, preferably at 80 ° C. 
The active substance, in particular sodium diclofenac, can be pre-impregnated in a 
silica matrix. As a silicon matrix, hydrophilic or hydrophobic silica can be used with 
surface groups able to interact with the active substance. The size of the obtained 
composite granules is adjusted by the content of chitosan in the initial mixture and / 
or the silica content and / or the diameter of the capillary through which the mixture 
is introduced into hydrophobic silica. What's new is that the active substance, in 
particular sodium diclofenac, is pre-impregnated into the silica matrix, changing the 
lyophilicity of which  the rate of release of the active substance can be controlled. 
The hydrophobization of the surface provides a significant reduction in the rate of 
release of the active substance from the silica matrix, as the matrix wettability is 
significantly reduced by the washout environment. Formation of composite granules 
in the form of spheres of chitosan, which usually includes dipping into a solution of 
alkali or high-temperature processing, is carried out under mild conditions without 
deprotonation of chitosan. 
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Known transdermal systems based on silica / polymer / anesthetic / enzyme. 
Such a combination due to the rapid formation of an active metabolite drug can 
effectively achieve anesthesia. 

Composite materials can be used to create diagnostic tools. For these purposes 
polymer/anaesthetic/dye systems are known in practice [49-52]. 

Thus, the use of composite materials as test systems, application medical and 
diagnostic forms allows to expand the scope of using of immobilized preparations of 
biocatalysts and anesthetics, while providing effective indicators in these areas of 
study. The prospects for the use of immobilized cells and enzymes in 
pharmacological chemotherapy of analgesic drugs have been analyzed. 

1. It has been shown that the proposed objects can reduce the number of 
experiments using animals, which corresponds to the concept of humane use of 
animal concepts 3R (reduction, refinement and replacement) - reduction, 
improvement and replacement in relation to experimentation in laboratory animals)). 

2. Forecasting of metabolism of anaesthetics can be effectived with using 
heterogeneous biocatalysts. 

3. Biosensors based on immobilized cells and enzymes due to the high 
specificity and simplicity of the device design create prerequisites for reducing the 
cost of analytical definitions of analgesics and their metabolites in biological fluids. 

4. The use of various forms of silica will allow by means of adsorption-
desorption processes to achieve controlled release of drugs. 

5. Transdermal systems will become more resistant to bactericidal effects of the 
environment. 

6. The use of silica-polymer compositions will allow more purposefully creating 
application forms with immobilized anaesthetics. 

7. The use of composite materials as test systems, application medical and 
diagnostic forms allows expanding the scope of use of immobilized preparations of 
biocatalysts and anaesthetics. 
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