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Анотація. Запропоновано новий метод спалювання твердого палива. Він базується на  

попередній фронтальній газифікації палива у закрученому потоці окислювача. Отримані 
результати експериментальних досліджень спалювання змішаних компонентів твердих 
побутових відходів підтвердили високу ефективність способу та експериментальної 
установки, які дозволяють конвертувати енергетичний потенціал низькосортного палива в 
теплову енергію при мінімальних теплових і шкідливих викидах у довкілля. 

Ключові слова: тверде паливо, відходи, спалювання, газифікація, шкідливі викиди. 
Abstract. A new method of burning solid fuels is proposed. It is based on preliminary front 

gasification of the fuel in a swirling stream of oxidizer. The results of experimental studies of the 
combustion of mixed components of municipal solid waste have confirmed the high efficiency of the 
method and the experimental installation, which allow converting the energy potential of low-grade 
fuel into thermal energy with minimal thermal and harmful emissions into the environment. 

Keywords: solid fuel, household waste, burning, gasification, harmful emissions. 
Вступ.  
Актуальною є проблема екологічно безпечної утилізації твердих 

побутових відходів (ТПВ), об’єми утворення і накопичення яких постійно 
збільшуються. В Україні, більша частина таких відходів вивозиться на 
спеціально обладнані чи стихійні звалища для захоронення, що потребує 
значних земельних площ і транспортних витрат, та призводить до суттєвого 
забруднення довкілля (землі, повітря та ґрунтових вод). Разом з тим, в 
розвинутих країнах світу побутові відходи розглядаються як джерело 
вторинних ресурсів цінних компонентів (макулатура, чорні і кольорові метали, 
полімери, скло і ін.), а також як джерело вторинних енергоресурсів для 
виробництва теплової та електричної енергії, шляхом їх спалювання. 

Складність ефективної утилізації ТПВ пов’язана з їх широким діапазоном 
морфологічного, фракційного і елементарного складу, та низькими 
теплотехнічними характеристиками [1]. Значний вплив на теплотехнічні 
характеристики ТПВ спричинює висока їх вологість (45% і вище), та наявність 
негорючих матеріалів (до 30%).  

Для підвищення ефективності утилізації ТПВ, широкого поширення 
набувають технології які передбачають: розділення і класифікацію відходів, 
зменшення вологості та зольності їх горючої частини, відділення компонентів, 
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які містять важкі метали та ті, що дають при спалюванні шкідливі продукти.  
Метою роботи є аналіз відомих термохімічних методів утилізації та 

створення способу і установки для ефективного спалювання твердих побутових 
відходів.  

Основний текст. Серед термохімічних методів найбільшого поширення 
набули процеси прямого спалювання ТПВ, для виробництва теплової і 
електричної енергії. Як показує практичний досвід, процесам спалювання, 
найбільш доцільно піддавати ТПВ з вологістю 20-40% і середньою зольністю 
до 25%. Проте, в більшості випадків, максимальну температуру процесу 
спалювання обмежують температурою плавкості золи (не більше 1200оС), що 
зменшує ефективність процесу і є одним з основних чинників зростання 
забруднення довкілля шкідливими продуктами.  

Для підвищення ефективності утилізації ТПВ, широкого поширення 
набувають технології термохімічної конверсії, на основі відомих методів 
піролізу та газифікації [2]. Такі технології представляють собою сукупність 
тепло – технологічних процесів для фізико – хімічного перетворення  органіки 
вихідного палива в нові газоподібні, рідкі чи тверді палива.  

Одною з таких технологій є технологія двоступеневого способу 
спалювання твердого палива [3]. Згідно способу, на першому ступені, в ході 
газифікації органіки вихідного палива утворюється горючий газ, який 
спалюється на другому ступені, в топці енергетичної установки. Висока 
температура процесу спалювання такого газу сприяє знешкодженню значної 
кількості шкідливих компонентів (важких вуглеводнів, діоксинів, сірководню 
та інших). Проте, в більшості таких технологій, процес газифікації вихідного 
палива здійснюють в режимі сухого шлаковидалення, обмежуючи максимальну 
температуру процесу температурою плавкості золи, що зменшує ефективність 
процесу газифікації і погіршує якість отримуваного горючого газу. 

Двоступеневий спосіб спалювання твердого палива базується на відомих 
методах газифікації, які є високотемпературними процесами (800 – 1300оС) 
взаємодії органічної маси вихідного палива з обмеженою кількістю окислювача 
(повітря, кисень, водяна пара, двоокис вуглецю чи їх суміш). При цьому, 
процес організовують таким чином, що вихідне паливо послідовно проходить 
зони сушки, термічного розкладу, відновлення, окислення і шлакування. Зони 
окислення і відновлення є визначальними, оскільки їх взаємне розміщення в 
шахті газогенератора і процеси, які там проходять, мають визначальний вплив 
на весь процес газифікації: його швидкість, продуктивність, склад і 
калорійність генераторного газу. В залежності від напрямку руху матеріальних 
потоків (палива, дуття, горючого газу) відомі три основні способи газифікації – 
прямий, обернений і поперечний. Температура процесу і відносна швидкість 
дуття є одними з основних факторів впливу на ефективність процесу 
газифікації, а загалом і на ефективність самого двоступеневого процесу 
спалювання твердого палива. 

Для підвищення ефективності використання енергетичного потенціалу 
вихідного твердого палива розроблено новий спосіб спалювання твердого 
палива [4]. В його основі лежить фронтальний спосіб газифікації твердого 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   7 

палива, який раніше використовувався для підземної газифікації вугілля [5]. 
Його реалізація відбувається шляхом подачі струменя дуття в центр розжареної 
вугільної поверхні, де створювалася зона окислення підвищеного тиску і 
максимальної (до 1600оС) температури. При цьому, передача теплоти до зони 
відновлення, термічного розкладу і зони сушіння (крім втрат в навколишнє 
середовище через огороджувальні поверхні) відбувається  в основному, за 
рахунок радіаційного теплообміну і теплопровідності, оскільки проникнення 
потоку гарячих газів вглибину шару палива є незначним. Інтенсифікація ж 
газифікації досягалася за рахунок високої температури процесу, високої 
відносної швидкості газового потоку, покращення умов дифузії кисню до 
розвинутої зовнішньої і внутрішньої реакційної поверхні вуглецю, внаслідок її 
постійного очищення струминою дуття.  

Як видно з наведених нижче схем (рис. 1), основна відмінність 
фронтального способу газифікації від інших полягає в тому, що напрям руху 
отриманого генераторного газу є прямо протилежним  руху потоку дуття. 

 
де: П - подача палива;  Д – подача дуття; Г – відведення генераторного газу; ЗС – зона 

сушки; ЗТ - зона термічного розкладу; ЗВ – зона відновлення; ЗО – зона окислення. 
Рис. 1 Схеми руху матеріальних потоків при газифікації твердого палива. 

 
Одною з переваг фронтального способу газифікації є можливість ведення 

процесу з рідким шлаковидаленням, тобто температура в зоні окислення 
підтримується значно вище температури плавлення золи вихідного палива, що 
підвищує інтенсивність і продуктивність процесу газифікації. При цьому, в 
залежності від швидкості і складу дуття є можливість регулювання, як 
температурного режиму процесу газифікації, так і якості генераторного газу.  

У розробленому способі, задача підвищення ефективності використання 
енергетичного потенціалу вихідного палива при його газифікації і подальшому 
спалюванні продуктів газифікації, досягається тим, що потік попередньо 
підігрітого до температури 300-600оС повітря, на розжарену поверхню палива в 
окисну зону, подають фронтально, назустріч руху палива, закрученим потоком. 
Цим створюють периферійну високотемпературну (до 1600оС) зону окислення і 
центральну розріджену зону відновлення із зоною від'ємних швидкостей і 
зворотного потоку, через яку отримані продукти газифікації, надходять в 
жарову трубу пальникового пристрою. Після змішування з необхідною 
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кількістю підігрітого вторинного повітря вони спалюються, в режимі 
самозаймання, у топці енерготехнологічної установки. 

Опис створеної установки.  
На основі цього способу була розроблена дослідно - експериментальна 

установка, принципова схема якої представлена на рис.2.  

 
Рис. 2 Принципова схема дослідно - експериментальної установки 

 
Подрібнене тверде паливо, із бункера 1, шнековим живильником 2, 

подають в камеру газифікації 3, на колосникову решітку 4, де рухомий 
затиснутий шар палива підпалюють, а отримані продукти згоряння відводять 
через жарову трубу 8, пальникового пристрою 7, в циклонну камеру згоряння 9. 
Фронтально, назустріч руху палива, на його розжарену поверхню, з 
пальникового пристрою 7 подають закручений повітряний потік. Повітря яке 
подають вентилятором 10, в пальниковий пристрій 7, попередньо підігрівають 
до температури 300-600оС, в теплообмінниках 11, 12 і від стінки жарової труби 
8. Попередній підігрів повітря, що здійснюється за рахунок часткової 
регенерації фізичної теплоти продуктів газифікації, дозволяє перегріти повітря 
до температури 900 -1100оС в просторі камери газифікації, при його 
переміщенні від пальника до зони окислення. Такий підігрів повітря дозволяє 
підвищити ефективність процесу.  

Отриманий генераторний газ, з камери газифікації 3, через жарову трубу 8 
подають в циклонну камеру згоряння 9 для повного його спалювання в режимі 
самозаймання, що суттєво підвищує ефективність процесу, оскільки 
генераторний газ спалюється без його попереднього охолодження, а це 
підвищує його теплоту згоряння, щонайменше на 15-20%. Продукти згоряння з 
циклонної камери 9 подають в теплообмінник 13 для нагрівання води до 45-
80оС, з наступним її накопиченням в баку 14 і подальшому використанні для 
потреб підприємства. Очистка продуктів згоряння від шкідливих компонентів 
здійснюється в мокрому абсорбері 15 з конденсацією водяної пари і наступним 
їх підігрівом до 80-120оС. Вода яка накопичується в абсорбері нейтралізується і 
розбавляється до РН=7 та застосовується для технічних потреб даного процесу, 
інших потреб підприємства, чи скидається у каналізацію. 
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Результати експериментальних досліджень.  
Експериментальні дослідження процесу і відпрацювання конструктивного 

оформлення установки відбувалося шляхом спалювання ТПВ, утворених при 
змішуванні компонентів наступного середнього складу на робочу масу: папір 
26%; текстиль 2,1%; гума 3,3%; деревина 16%; шкіра 0,6%; пластмаса 6%; 
вологість 40%; зольність 6%.. 

У табл. 1 наведено склад продуктів згоряння, що викидаються у довкілля 
при спалюванні досліджуваного палива.     

Таблиця 1 
Склад продуктів згоряння, що викидається у довкілля 

СО2       10 – 13% HCl 10 -50 мг/м3 

О2       2 – 5 % HF       сліди 
СО      8 – 18 мг/м3 NH3       0 мг/м3 

SO2      5 – 15 мг/м3 Сажа       0 мг/м3 
NOx    45 – 60 мг/м3 Діоксини       0 мг/м3 

  
Висновки.  
Проведені попередні експериментальні дослідження показали високу 

ефективність розробленого способу спалювання твердих палив (зокрема, 
твердих побутових відходів). Реалізація способу дає змогу підвищити 
ефективність процесу газифікації твердого палива: інтенсивність і 
продуктивність процесу, теплоту згоряння генераторного газу та зменшити 
теплові та шкідливі викиди у довкілля. Розроблена установка дозволяє з 
високою ефективністю утилізувати енергетичний потенціал вихідного палива в 
теплову енергію, яка використовується як для потреб даного процесу, так і для 
інших потреб підприємства. Подальші експериментальні дослідження будуть 
направлені на оптимізацію параметрів технологічного процесу і вдосконалення 
його конструктивного оформлення. 
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Аннотация. Приводяться результати розрахунку газодинаміки руху пари на базі k- ε 

моделі в регулюючому клапані К-200-130. Продемонстрований підхід є одним з необхідних 
кроків для створення комплексної системи оцінки індивідуального ресурсу та продовження 
терміну експлуатації енергетичного обладнання блоків ТЕС та АЕС. 

Ключевые слова: енергетичне  обладнання, регулюючий клапан, газодинаміка, 
математична модель 

Abstract. The results of calculating the gas dynamics of steam motion based on the k-ε model 
in the control valve K-200-130 are presented. The demonstrated approach is one of the necessary 
steps to create a comprehensive system for individual resource assessment and to extend the 
lifetime of the power equipment of TPPs and NPPs. 

Key words: power equipment, control valve, gas dynamics, mathematical model. 
Вступ. 

Аналіз стану обладнання на теплових електростанціях країни показує, що 
значна його частина або вичерпала ресурс роботи, або підходить до його 
вичерпання (парковий ресурс енергетичного обладнання нормований на рівні 
220 тис. годин) [1]. Експлуатація такого обладнання, особливо в комплексі з 
низькою якістю обслуговування устаткування, неправильними режимними 
параметрами роботи та ін., можуть призвести до скорочення надійності, часу 
роботи енергоблоку та до непередбачених аварій.  Подальша експлуатація 
такого обладнання суттєво знижує ефективність і надійність енергопостачання 
споживачів.  

Технічне переозброєння і реконструкція діючих енергоустановок є 
важливою задачею для будь-якої країни світу. 

Оскільки високотемпературні елементи паротурбінного обладнання є 
одним з найдорожчих елементів енергетичної установки, питання про 
можливість продовження їх терміну експлуатації є стратегічно важливим 
завданням. Відомо, що при їх проектуванні вводилися значні коефіцієнти 
запасу міцності. Виходячи з цього, існує можливість, після проведення 
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комплексного дослідження стану обладнання, продовжити термін експлуатації 
окремих елементів паротурбінної установки [2]. 

Варто відмітити, низку робіт, присвячених вищевказаній проблематиці, де 
запропонована розрахункова оцінка індивідуального ресурсу турбін та 
клапанів, що включає в себе визначення теплового стану, визначення 
напружено-деформованого стану та визначення малоциклової втомлюваності 
обладнання за характерних режимів роботи енергоблоку [3-6]. Проте, такий 
класичний підхід до розрахунків включає у себе людський чинник та потребує 
значних затрат часу на розрахунки граничних умов. Також неможливо з 
достатньою точністю визначити граничні умови для об’єктів складної 
геометричної форми. За класичного підходу здебільшого складно, а іноді й 
неможливо повною мірою врахувати конструктивні зміни в елементах 
енергетичного обладнання, які виникли протягом всього терміну експлуатації. 

Мета роботи - розробка комплексного підходу до визначення залишкового 
ресурсу паротурбінного обладнання з використанням на початкових етапах 
розрахунку моделей газодинаміки руху теплоносія в високотемпературних 
елементах енергоблоків. 

Матеріали та методи досліджень 
Данні дослідження є черговим необхідним кроком для створення 

комплексної системи оцінки індивідуального ресурсу та продовження терміну 
експлуатації енергетичного обладнання блоків ТЕС та АЕС, що є досить 
актуальною тематикою. Як приклад, представлено роботу по розгляду 
газодинаміки регулюючого клапана турбіни К-200-130. 

Опираючись на математичну модель газодинаміки руху пари, проведено 
ряд числових експериментів на базі розрахункових схем, що враховують 
реальні конструктивні та режимні особливості роботи відповідних вузів 
енергоблоку. Числові експерименти реалізовано в програмному комплексі 
ANSYS R17. 

 Використовуючи розрахунковий модуль ANSYS Fluent було проведено 
моделювання руху пари в регулюючому клапані, розрахункову модель 
наведено на рис. 1. Потік пари має досить складну тривимірну структуру, 
обумовлену турбулентністю, а також наявністю вихорів.  

Як відомо, точність числових експериментів проведених на основі методів 
просторової дискретизації в значній мірі залежить безпосередньо від якості 
кінцевоелементної сітки. Сітка була побудована за методом CC-FVM (Метод 
кінцевих об’ємів з розрахунком невідомих в центрах комірок), тут грані 
контрольного об’єму збігаються з гранями комірок вихідної сітки і 
розрахунковим вузлом є центр геометричної комірки. Перевагою методу є те, 
що величини, отримані інтегруванням за об’ємом, мають більш високу 
точність. Розрахункова сітка складається з 1441159 елементів. Для врахування 
тонкого пограничного шару використано модель k- ε. 
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Рис.1. Розрахункова модель 

 
Відмітимо, що в k-ε моделях котрі дають непогані результати для 

переважної більшості турбулентних течій, ефективна в’язкість μТ 
обчислюється як функція параметрів турбулентності - кінетичної енергії і 
швидкості її дисипації 

2

,T P
kCµ ρ
ε

=                                                   (1) 

де k – турбулентна кінетична енергія; ε – турбулентна енергія дисипації. 
Для стандартної k-ε моделі додаткові рівняння мають наступний вигляд:  

рівняння турбулентної кінетичної енергії  
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рівняння швидкості дисипації 
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Модель відноситься до числа високорейнольдсових. 
Задача розглянута в квазістаціонарній постановці. Як початкові та граничні 

умови було задано масову витрату пари та температуру на вході в клапан, 
згідно реальних даних роботи енергоблоку №5 Курахівської ТЕС ДТЕК 
«Східенерго». Враховано динаміку руху штоку клапана згідно з пусковими 
режимами роботи енергоблоку. 

Результати досліджень 
В результаті проведення комплексу числових експериментів побудовано 

графіки розподілу тиску та швидкості пари в регулюючому клапані турбіни К-
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200-130. Як приклад, на рис. 2. наведено розрахункові результати для пускового 
режиму ГС (пуск з гарячого стану) для моменту 6800 секунд (час виходу 
енергоблоку на стаціонарний режим роботи).   

Отримані результати демонструють особливості поведінки теплоносія при 
протіканні через регулюючий клапан турбіни К-200-130.  

Результати першої частини числових експериментів будуть використані як 
вхідні параметри для подальшого розрахунку теплового та напружено-
деформованого стану високотемпературних товстостінних елементів (корпусу) 
розглянутого вузла, з наступною можливістю прогнозування ресурсних 
показників. 

 
Рис. 2. Розподіл тиску та швидкостей по перерізу клапана 

 
Висновки 
Представлено підхід, який базується на створенні математичної моделі, що 

дає змогу, задавши тільки початкові та граничні умови пари на вході й 
теплопередачу (віддачу) через стінки в клапані, виключаючи етап розрахунку 
граничних умов теплообміну в «ручному режимі», отримати необхідні для 
розрахунку залишкового ресурсу розподіли тисків, швидкостей, температур, їх 
градієнтів та напружено-деформованого стану об’єкта. Запропонований метод 
дає змогу значно зекономити час та врахувати газодинаміку поведінки пари в 
клапані у більш повному обсязі, ніж за класичного підходу, що, своєю чергою, 
призведе до підвищення точності розрахунку. 
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Анотація. У даній статті надається короткий та зручний опис головних аспектів у 

розробці медично-інформаційних стандартів. Розглянуто такі ключові сторони розробки 
МІС, як архітектура, підтримка стандартів, особливості інформаційних систем, зручність 
використання та ін. 

Ключові слова: медична інформаційна система, інформатизація охорони здоров'я, 
медична організація, лікувально-діагностичний процес. 

Abstract. The main aspects and tendencies of development of medical information systems are 
presented in the work. It is shown the main side of the MIS development: the architecture, 
standards support, particularities of the information systems, ease of use etc. 

Key words: Medical information system, healthcare information technologies, healthcare 
informatizaton, medical organization, diagnostic and treatment process. 

Вступ.  
Медицина - це область мистецтва, що об’єднує вміння, досвід та знання 

людини в даній сфері в поєднанні з технічними, фармакологічних та інших 
засобами, які вміло та оперативно задіються митцем, а саме лікарем.   Поза 
всякими сумнівами медицина є однією з найскладніших областей людської 
діяльності. До сьогодення вона досягла значних успіхів в лабораторно-
діагностичній та лікувально-профілактичній сфері медицини багатьох 
захворювань, залучаючи для цього все більше технічно-складні 
інструментальні засоби та методики. В той же час робляться значні зусилля по 
стандартизації процесів надання медичної допомоги. 

Складність у області діяльності медицини полягає у організації процесів у 
медичних закладах, а також у реалізації інструментарію, яким користуються 
лікарі та медичних персонал. Також дана проблема постає перед розробниками 
медичних інформаційних систем, щоб їхня система задовольняла усім потребам 
лікарів та була зручною у користуванні. 

Вся складність медицини як області людської діяльності відображається в 
тому числі і на функціонуванні медичних організацій та відповідно на 
проблематиці розробки та експлуатації медичних інформаційних систем. 

Основа.  
Інформаційний простір та розвиток технологій мають значний вплив на 

поведінку та обізнаність пацієнтів, що у свою чергу надає поштовх для 
розвитку, організації та підготовки лікарів та областей медицини загалом. 
З’являються принципово нові можливості в організації надання медичної 
допомоги населенню, особливо в частині взаємодії медичних організацій з 
пацієнтами. 
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Таким чином, розробники МІС мають справу з предметною областю яка 
постійно активно змінюється [4-5]. 

Особливості медичних інформаційних систем.  
З точки зору користувача, інформація, яка зберігається і обробляється в 

МІС, розглядається як фактичні дані.  Тобто, якщо взяти лікарський документ 
(щоденник, протокол огляду і т.д.), рано чи пізно кожне поле цього документу 
окремо може бути затребуваним для обробки.  Разом з тим МІС має справу з 
документами та стандартами, а відповідно повинна володіти тими ж 
механізмами і властивостями, що і системи документообігу.   

У той же час для медичної документації (бланки, форми звітності та інші 
документи) не можливо використати стандарти, що застосовуються у 
звичайному документообігу. Це означає, що до вимоги «прозорості» 
документів додається ще й можливість модифікації  форм документів у ході 
експлуатації МІС.   

Ще більше проблем у розробника МІС в частині підтримки бізнес-процесів 
медичної організації (МО).  Відсутність або «плинність» нормативної та 
методичної бази організації бізнес-процесів МО, існування різних підходів до 
процесу діагностики та лікування (від мистецтва до науки, а то і технології), з 
одного боку, бажання і спрямованість організаторів охорони здоров'я 
максимально  організувати та впорядкувати бізнес-процеси МО, з іншого боку, 
ставлять перед розробниками дуже складне завдання, яке в кінцевому підсумку 
виражається в:  

- необхідності створення та використання в МІС інструментів, які 
дозволяють  модернізувати і конструювати бізнес-правила по ходу експлуатації 
МІС;   

- необхідності участі в процесі оптимізації і реінжинірингу бізнес-процесів 
МО, найчастіше відбувається дуже болісно. 

Архітектура МІС.   
Вибір і розробка архітектури МІС, розробка системо-технічних рішень для 

побудови МІС.   
Основні використовувані архітектурні моделі:  

- централізована або розподілена архітектура;  
- локальні МІС;   
- хмарна архітектура;  
- синтез локальних і хмарних рішень.   
- гібридна архітектура. 

Вибір архітектури залежить як від вирішуваного завдання, так і від 
використовуваних технологій.  Останнім часом велика увага присвячується 
хмарним архітектурам, які також викликають багато дискусій.  

Технологічна платформа.   
Вибір і / або створення технологічної платформи МІС, вибір СУБД та 

інструментальних засобів розробки.   
Вибір засобів розробки МІС.  Важливими показниками при виборі є 

технологічні можливості засобів, зручність роботи, наявність фахівців на 
ринку, перспективи розвитку, надійність компанії-виробника, цінові показники 
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та ін.  
Вибір СУБД.  Важливими є надійність, швидкодія, масштабованість, 

перспективи розвитку, наявність підтримки, надійність компанії-виробника, 
цінові показники, наявність фахівців на ринку та ін.  

Як показують дослідження та досвід, існуючі засоби розробки, якщо 
розглядати кожен з них окремо,  не задовольняють вимоги для розробки МІС.  
Це в першу чергу пов’язано з тим, що кожна технологія орієнтована в 
основному на одну з вище-перелічених завдань (обробка класів даних, 
документи, підтримка бізнес-процесів) [1]. 

Документи в МІС.  
Підтримка сутності «документ» в МІС. Подання медичної інформації на 

основі понять і моделей документів. 
Документи в МІС займають важливе місце. Так чи інакше лікарі працюють 

з документами, медична карта, з точки зору користувачів МІС, складається з 
документів (і сама є документом). Як було зазначено вище, особливістю МІС є 
те, що документи в МІС повинні бути «прозорими» відносно даних, тобто вся 
або майже вся інформація, що міститься в документі, повинна бути доступна 
для обробки [4] . 

Історичність даних.  
Вибір / розробка моделей і механізмів підтримки темпоральності даних в 

МІС. 
Практично вся інформація, яка зберігається в МІС, повинна бути 

історична. Це стосується як самих даних, так і історії змін форм документів, 
довідників і т.д. [3]. У цьому сенсі особливістю МІС є та обставина, що 
механізми історичності повинні бути доступні для самих користувачів, тоді як 
існуючі механізми історичності (наприклад, вбудовані в СУБД) орієнтовані на 
використання в основному адміністраторами БД. 

Підтримка стандартів.   
Слід розглядати три групи стандартів:  
- медичні стандарти, стандарти надання медичної допомоги;   
- стандарти медичної інформатики;   
- стандарти ведення проектів.   
Варто окремо зупинитися на другій групі стандартів.  Одним з ключових 

основ МІС є ведення електронної медичної картки (ЕМК).  Так як пацієнти 
отримують медичну допомогу різних МО, виникає необхідність передачі ЕМК 
між різними учасниками системи охорони здоров'я: лікувальними установами, 
пацієнтами тощо  Це передбачає використання учасниками інформаційного 
простору єдиних стандартів подання ЕМК і її компонентів.   

Для більшості МІС ці стандарти є зовнішніми в тому сенсі, що в самі 
системі інформація зберігається в структурах і уявленнях, в першу чергу 
орієнтованих на ефективність обробки інформації в МІС, а при передачі 
перетворюється в формат стандарту.  При цьому представлення даних в МІС 
має передбачати можливість перетворення інформації в формат стандарту.   

Також в даний момент можна зустріти архітектури МІС, орієнтовані на 
зберігання даних спочатку у форматі того чи іншого стандарту.  У таких 
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системах виникають питання щодо ефективності та гнучкості використання 
даних.   В даний час найбільш розвиненими впливовими на медичні 
інформаційні системи є стандарти HL-7 і ОрenEHR. 

Зручність.  
Інтерфейси з 90-х і 2000-х перестали бути актуальними, тому з’являється 

необхідність в UI / UX-дизайнерах, які можуть розробити красиву обгортку для 
системи, використовуючи актуальні для наших днів рекомендації до графічного 
дизайну і юзабіліті. 

Що відзначають користувачі різних МІС як вдалі приклади дизайну і 
юзабіліті? Чи не перевантажений елементами інтерфейс, можливість його 
конфігурації під потреби конкретного фахівця, куди він може винести 
найпотрібніші задачі, чи є можливість налаштування меню, легкість навігації в 
додатку, можливість налаштування бізнес-процесів усередині системи та 
шаблонів з друкованими формами і, бажано , щоб все це можна було робити без 
допомоги технічної підтримки компанії-розробника. 

Слід уникати складних процесів, які інтуїтивно незрозумілі і вимагають 
безлічі дій, екранів, які необхідно протягувати повзунком, щоб побачити їх 
повний вміст, нечитабельних шрифтів і великої кількості вкладених меню. 

Також коротко перерахуємо ще 2 аспекти розробки МІС: 
Інформаційна безпека.   
Пошук, вибір та розробка оптимальних рішень забезпечення 

інформаційної безпеки і, зокрема, роботи з персональними даними МІС [1-2].  
Користувацький інтерфейс.  
Проблеми ефективної візуалізації медичної інформації в медичних 

інформаційних системах. Різні типи даних і завдань.  Візуалізація медичної 
карти в інформаційній системі [5].  

Висновки.  
Для ефективного вирішення задачі побудови МІС необхідний  

комплексний розгляд всіх зазначених аспектів.  Також слід зазначити, що для 
побудови сучасної МІС кожен з позначених в статті аспектів вимагає 
проведення досліджень і розробок за відповідним напрямом з урахуванням 
особливостей предметної області і вимог комплексної постановки завдання. 
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Анотація. У статті розглядаються питання забезпечення захисту персональних 

медичних даних при обробці в медичних інформаційних системах. Наводиться перелік 
технічних заходів, необхідних для забезпечення захисту персональної медичної інформації. 

Ключові слова: медицина, охорона здоров'я, захист інформації. 
Abstract. The article deals with the issues of protection of personal health data during 

processing in medical information systems. A list of technical measures necessary to ensure the 
protection of personal health information is provided. 

Key words: medicine, healthcare, data protection. 
Вступ. Відомо, що до будь-якої інформаційної системи пред'являються три 

основні вимоги — функціональність, інформаційна безпека та сумісність. 
В останні роки гостро постало питання захисту персональних даних 

громадян, що обробляються в інформаційних системах. Особливе місце серед 
систем цього класу займають медичні інформаційні системи (МІС). 

Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, 
здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі 
або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збором, реєстрацією, 
накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, 
використанням та поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 
знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.[5] 

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих 
персональних даних в електронній формі або у формі картотек персональних 
даних. 

Типова МІС призначена для підтримки діяльності лікувально-
профілактичного закладу (ЛПУ) і відрізняється від інших програмних 
продуктів перш за все тим, що в ній зберігається і обробляється персональна і 
конфіденційна інформація. Юридично медичні відомості про пацієнтів 
відносяться до інформації, що становить професійну таємницю, доступ до неї 
обмежений і регламентується чинним законодавством. Відповідно до цього в 
МІС обов'язково повинен бути реалізований ряд заходів щодо забезпечення 
безпеки як інформації, так і інформаційної системи в цілому, в іншому випадку 
використання даної МІС неправомірно. Будь-який користувач медичного 
закладу, який одержує доступ до МІС, несе повну (моральну, адміністративну і 
кримінальну) відповідальність за забезпечення конфіденційності інформації, 
яку він вносить, використовує або передає іншим користувачам, тобто 
забезпечення безпеки і конфіденційності даних - одне з ключових вимог до 
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сучасної МІС і його реалізація в інформаційно-комунікаційних і 
обчислювальних системах є актуальним завданням [4]. 

Основа.  
Більш конкретно під безпекою інформації будемо розуміти стан 

захищеності інформації, що обробляється засобами обчислювальної техніки або 
автоматизованої системи, від внутрішніх або зовнішніх загроз, а також захист 
інформації (даних) від витоку, розкрадання, втрати, несанкціонованого 
знищення, викривлення, модифікації (підробки), копіювання і блокування. 
Гарантовано захищена система —  та, що задовольняє критеріям політики 
безпеки в організації, що використовує МІС. 

Однак слід зазначити той факт, що підвищення рівня безпеки МІС може 
стати причиною погіршення швидкості роботи і надійності програмного 
обладнання. Виходячи з цього, розробка архітектури МІС повинна 
здійснюватися з прицілом на специфіку роботи лікарсько-профілактичної 
установи, розглядаючи її як установу масового обслуговування груп людей. 
Розробка структури МІС повинна здійснюватися послідовно і враховувати всі 
нюанси: починаючи з введення даних, їх обробкою, зберіганням, закінчуючи їх 
утилізацією у зв'язку із закінченням терміну давності розміщення. 

Крім загальної складової, яка регламентує ті чи інші правила і принципи 
організації та впровадження захищених каналів зв'язку для передачі даних, 
необхідно також досліджувати конкретні технології, що дозволяють втілювати 
в життя ці ідеї.[2] 

Згідно методичних рекомендацій медичним організаціям по розробці 
криптографічного захисту каналів зв'язку при інформаційному обміні в складі 
медичних інформаційних систем використовуються технології побудови 
віртуальних приватних мереж. 

При цьому під віртуальною приватною мережею (англ.Virtusl Privite 
Network, тобто VPN) розуміється загальна назва технологій, що дозволяють 
забезпечити одне або кілька мережевих з'єднань (логічну мережу) поверх іншої 
мережі (наприклад, Інтернет). Навіть, незважаючи на те, що комунікації 
здійснюються по мережах з меншим або невідомим рівнем довіри (наприклад, 
по публічних мережах), рівень довіри в побудованій логічній мережі не 
залежить від рівня довіри до базових мереж. Здійснюється це, завдяки 
застосуванню засобів криптографії (шифрування, аутентифікації, технології 
відкритих ключів, засобів дляи захисту від повторів і змін переданих по 
логічної мережі повідомлень). 

Таким чином сучасні засоби побудови VPN, крім організації віртуальної 
мережі, також дозволяють виконати вимоги захисту даних при їх мережевому 
обміні. При цьому більшість сучасних VPN-рішень використовують технології 
інкапсуляції для створення інфраструктури віртуальної мережі та засоби 
шифрування даних для їх захисту в процесі передачі.[1] 

В якості основних вимог, поданих для тих чи інших інформаційних 
продуктів, розроблених на основі VPN-технології відносяться: 

1. Забезпечення безпеки персональних даних. Так як рівень безпеки є 
одним з найбільш важливих критеріїв в процесі захисту персональних даних, 
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то, очевидно, що конкретне VPN-рішення повинно задовольняти даній вимозі.  
Однак при цьому не варто забувати, що процес забезпечення безпеки є 

комплексним завданням, тоюто застосування VPN-технології має 
здійснюватися в поєднанні з firewall-захистом і інтегрованими додатковими 
програмами безпеки, наприклад такими, як моніторинг вторгнень, підтримка 
цифрових сертифікатів, Radius-функції та ідентифікація клієнтів. Тільки в 
даному випадку VPN-рішення дозволить створити єдину досить потужну 
комунікаційну платформу, яка дозволить передавати персональні дані від 
окремої медичної інформаційної системи до центру обробки даних. 

2. Гнучкість і надійність з'єднання, пов'язані з тим, що обладнання для 
VPN-інфраструктури має підтримувати різноманітні архітектури та протоколи, 
тобто VPN-системи повинні мати багато мережевих інтерфейсів, підтримувати 
сумісність з існуючим обладнанням, усуваючи потребу в установці додаткових 
мережевих пристроїв. Крім цього, VPN-рішення також має включати в себе 
надійні функції захисту від збоїв практично всіх апаратних і програмних 
компонентів, як і в будь-якій іншій мережевій інфраструктурі. Конфігурації 
портів повинні включати в себе підтримку на випадок збоїв, що, в свою чергу, 
дозволить підтримувати високу працездатність мережі. 

3. Легкість керування. Управління не випадково є важливим критерієм при 
виборі того чи іншого VPN-рішення, як просунуті функції мережевого 
управління зменшують необхідність використання додаткового обладнання, а 
також пропонують детальні функції звітності та оповіщення про виявлені 
інциденти. Таким чином, повноцінне VPN-рішення для цілей управління 
повинно надавати мережевим адміністраторам прості інструменти 
інтегрованого доступу віддаленого і локального управління. Єдина точка 
контролю також необхідна для моніторингу за допомогою підтримки широко 
поширених інструментів управління корпоративного класу.[3] 

Розвиток VPN-продуктів призвело до того, що тепер вони можуть 
інтегрувати безліч VPN-вимог в одній системі, включаючи firewall, 
балансування навантажень, перевірку URL, відстеження вторгнень та 
ініціалізації відмови в обслуговуванні, антивірусний захист, маршрутизацію та 
управління.  

Централізація ключових функцій є найважливішою ланкою для управління 
критичними VPN-додатками, що підтримують цифрові ресурси медичної 
організації. 

Таким чином, аналіз вимог до VPN-технологій, що використовуються в 
медицині, показав що найбільш прийнятними і програмно-апаратними 
комплексами є інформаційний продукт, що надає широкий спектр можливостей 
для побудови віртуальних мереж від об'єднання в єдину мережу кількох 
комп'ютерів до створення глобальних розподілених віртуальних мереж, 
сукупно об'єднуючих десятки тисяч вузлів, для медичних установ з великим 
числом територіально віддалених підрозділів. 

Висновки.  
Було розглянуто комплексний підхід в організації безпеки медичних 

інформаційних систем, що дозволяє забезпечити конфіденційність відомостей 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   23 

про пацієнтів, а також регламентувати діяльність усіх користувачів МІС, 
взаємодіючих з системою. Таким чином, для використання МІС в установах 
системи охорони здоров'я необхідно вирішення низки програмних, 
організаційно-технічних питань, в першу чергу пов'язаних з дотриманням 
лікарської таємниці і захистом персональних даних [5]. 
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Анотація.  У статті запропоновані чисельні значення основних критеріїв щодо 
призначення ремонту з оновлення верхньої будови безстикової колії, які встановлені на 
основі аналізу зміни надійності рейко-шпальної решітки в процесі експлуатації. 

У якості основних критеріїв розглядаються пропущений тоннаж (строк служби у 
роках) та поодинокий вихід рейок за дефектами у період експлуатації колії.  

Запропоновані математичні моделі для визначення: ймовірність появи відмов рейок, 
залізобетонних шпал та проміжних скріплень типу КБ в залежності від напрацьованого 
тоннажу   

Ключевые слова: безстикова колія, верхня будова колії, модернізація колії, капітальний 
ремонт колії, критерії призначення, рейко-шпальна решітка, напрацьований тоннаж. 

Abstract. The article presents the numerical values of the main criteria for the purpose of 
repairing the upgrade of the upper structure of the nonstick track, which are established on the 
basis of the analysis of the change in the reliability of the rack and sleep grating during operation. 

Missing tonnage (lifetime in years) and single defect rails during track operation are 
considered as the main criteria. 

Mathematical models are proposed to determine: the probability of occurrence of rail 
failures, reinforced concrete sleepers and intermediate fasteners of KB type depending on the 
tonnage worked 

Key words: non-stick track, top track structure, track modernization, track overhaul, design 
criteria, sleeper rack, tonnage worked. 

Вступ. 
«Правила технічної експлуатації залізниць України» вимагають, що  «усі 

елементи залізничної колії... за ... станом мають забезпечувати безпечний і 
плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці».  

У роботі [1] наданий аналіз сучасної нормативної бази з основних 
організаційно-технічних заходів з ремонтів залізничної колії на залізницях 
України. Де, зокрема, у якості основних критеріїв  для призначення ремонту з 
оновлення верхньої будови колії (ВБК) розглядаються: 

- пропущений тоннаж (строк служби у роках), % від нормативного; 
- поодинокий вихід (за період експлуатації ВБК) рейок за дефектами  

(для безстикової колії – кількість дефектних місць в межах рейкової  
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пліті) – mр, шт/км. 
На залізницях України основною конструкцією ВБК є  

безстикова колія, що експлуатується майже на 75% розгорнутої довжини  
головної колії. При цьому переважає конструкція безстикової колії з такими 
характеристиками: рейкові пліті зварені з термозміцнених рейок типу Р65,  
залізобетонні шпали епюрою 1840 шт/км, проміжне скріплення типу КБ, 
щебеневий баласт. 

Оновлення ВБК на ділянці залізниці здійснюється під час виконання 
модернізації (реконструкції) колії або капітального ремонту колії із 
використанням старопридатних матеріалів ВБК. У якості ведучої роботи при 
цих ремонтах розглядається повна заміна рейко-шпальної решітки, що 
виробила свій ресурс.  

 Нижче наводяться результати досліджень з визначення чисельних значень 
показника mр, які ґрунтуються на оцінці надійності рейко-шпальної решітки в 
процесі експлуатації. 

Основний текст.  
Для оцінки надійності рейко-шпальної решітки (РШР) використовується 

ймовірність безвідмовної роботи конструкції РРШР(ti), значення якої у 
конкретний момент часу ti (після напрацювання певного тоннажу Ti, млн. т 
брутто) визначається за формулою: 

 
PРШР(ti)= Pр(ti) Pшп(ti) Pскр(ti),                                     (1) 

 
де Pр(ti), Pшп(ti), Pскр(ti) – ймовірність безвідмовної роботи (на момент часу 

ti) відповідно рейок, шпал та проміжних скріплень. 
На практиці для оцінки надійності j-го елемента у деяких випадках 

доцільно застосовувати таку характеристику як ймовірність появи його відмови 
Fj (ti): 

Fj ( tі ) = 1- Pj( ti ),          (2) 
 

де j – елемент РШР (рейки, шпали, проміжне скріплення). 
Оцінка надійності рейкових плітей безстикової колії в процесі експлуатації 

передбачає умовний їх поділ на відрізки довжиною 12,5 м. Рейки 
зрівнювальних прольотів з розгляду виключаються. 

У роботі [2] наведена залежність показника mp (штук/км) від 
напрацьованого тоннажу Т, млн. т брутто (для ділянок з середнє зваженим 
осьовим навантаженням 155 кН та швидкістю руху поїздів 100 км/година): 

 
mp  = 0,56·10-8Т3.      (3) 

 
Ймовірність появи відмов рейок в процесі експлуатації визначається за 

формулою: 
Fр ( t і )= mp( t і )/Np ,     (4) 

 
де Np – кількість умовних рейок довжиною 12,5 м на 1км колії. 
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У даному випадку цей показник становить:  
 

Fр ( t і ) = 0,35·10-10Т3.     (5) 
 
Дослідженнями [3] (для сучасних умов експлуатації колії) встановлено 

допустимий (з умови економічно-раціональної роботи рейок) рівень  
сумарного поодинокого виходу рейок у дефектні [mр] для ділянок з  
відповідною вантажонапруженістю Г: 

Г=30 млн. ткм брутто/км за рік - [mр]=8 штук/км; 
Г=50 млн. ткм брутто/км за рік - [mр]=6,5 штук/км; 
Г=80 млн. ткм брутто/км за рік - [mр]=5,6 штук/км; 

 Обробка цих даних дозволила визначити відповідну залежність  
[mр]= f(Г), яка описується рівнянням: 

 
[mр]=0,0009 Г2 – 0,147Г + 11,6                                (6.) 

 
 Таким чином, величина mр може знаходитися в межах 3÷11 шт/км 

залежно від параметра Г, тобто від категорії колії. 
Залежність сумарного виходу залізобетонних шпал за дефектами mшп 

(штук/км) в процесі експлуатації безстикової колії ( з рейковими плітями 
довжиною 650м) відповідає наступній математичній моделі [2]: 

 
mшп = 0,146·10-5Т2.      (7) 

 
Ймовірність появи відмов шпал (для даної конструкції РШР) при 

напрацюванні тоннажу відповідає математичній моделі 
 

Fшп( t і ) = 7,93·10-10Т2.     (8) 
 

У роботі [4] визначені такі математичні моделі для оцінки: 
ймовірності появи відмов проміжного скріплення типу КБ (епюра шпал 

1840 шт/км) при напрацюванні тоннажу  
 

FКБ ( t і ) = 28,3·10-10Т3,     (9) 
 

сумарного виходу за дефектами вузлів проміжного скріплення типу КБ в 
процесі експлуатації 

mКБ  = 10,4·10-6Т3.     (10) 
 
У таблиці 1 наведені значення показників Pр(ti), Pшп(ti) та Pскр(ti) залежно 

від Т для випадку, коли на ділянці (1км колії) протягом «життєвого» циклу ВБК 
виконуються роботи по заміні непридатних шпал та елементів скріплень. 

Аналіз результатів таблиці 1 дозволяє відмітити, що імовірність 
безвідмовної роботи РШР в процесі її експлуатації (при напрацюванні тоннажу) 
змінюється від 1,0 до 0,8 (при умові, що протягом «життєвого» циклу ВБК на 
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ділянці виконуються своєчасно роботи по заміні непридатних шпал та 
елементів скріплень).  

       Таблиця 1 
Т, млн. т 100 200 300 400 500 600 700 800 

Pр(ti) 0,99996 0,99972 0,99905 0,99776 0,99562 0,99244 0,98700 0,98208 
Pшп(ti) 0,99999 0,99997 0,99993 0,99987 0,99980 0,99972 0,99961 0,99949 
Pскр(ti) 0,9972 0,9774 0,9236 0,8189 0,9236 0,8189 0,9236 0,8189 
PРШР(ti) 0,9972 0,9771 0,9227 0,8170 0,9194 0,8125 0,9112 0,8038 

 
У таблиці 2 наведені чисельні значення основних критеріїв щодо 

призначення ремонту з оновлення верхньої будови безстикової колії, які 
встановлені на основі аналізу зміни надійності РШР при напрацюванні 
тоннажу. 

Таблиця 2 
Категорія 

колії 
Основні критерії  

 
 

Вид ремонту 

Пропущений тоннаж 
(строк служби у роках), 
% від нормативного (не 
менше) 

Поодинкоий вихід рейок 
(кількість дефектних 
місць) у сумі з моменту 
укладання у колію (в 
середньому на ділянці), 
штук/км  

I – III 100 3 та більше Модернізація 
(реконструкція) колії IV 100 4 та більше 

 V– VI 100 8 та більше Капітальний ремонт 
колії із використанням 

старопридатних 
матеріалів ВБК. 

VII 100 10 та більше 

Примітки до таблиці 2: Нормативний тоннаж (нормативний строк служби 
рейок) встановлюється згідно [5].  

 
Висновки. 
У статті запропоновані чисельні значення основних критеріїв щодо 

призначення ремонту з оновлення верхньої будови безстикової колії, які 
встановлені на основі аналізу зміни надійності рейко-шпальної решітки в 
процесі експлуатації. 
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Аннотация. В роботе рассмотрены логистические стратегии, которые в настоящее 
время находят свое применение в компаниях и на предприятиях. Разрабатываемые 
новейшие технологии в большей степени связаны со скоростью, точностью, безопасностью 
и бесперебойной доставкой. В качестве совершенствования логистических процессов могут 
быть внедрены современные технологии и последние разработки ИТ-сферы, а именно 
довольно новая технология блокчейн. 

Ключевые слова: логистические стратегии, производственные и информационные 
технологии, международные и внутренние перевозки,информационные взаимодействия, 
распределенная база данных, блокчейн, логистика.  

Abstract. The robot considers logistics strategies that are currently being applied in 
companies and enterprises. The latest technologies being developed are more related to speed, 
accuracy, security and uninterrupted delivery. As an improvement of logistics processes, modern 
technologies and the latest developments in the IT sphere can be introduced, namely, a fairly new 
blockchain technology. 

Key words: logistics strategies, production and information technologies, international and 
domestic transport, information interactions, distributed database, blockchain, logistics. 

Вступление. 
Среди большого числа логистических стратегий, применяемых 

предприятиях можно выделить несколько базовых, наиболее широко 
используемых в бизнесе при построении логистической системы. Эти стратегии 
включают стремление быть высокоэффективным производителем с низкими 
производственными затратами и качеством продукции мирового уровня; 
развитие проектов выпуска новой продукции; применение современных 
производственных и информационных технологий; применение современных 
методов планирования и управления.  

Основной текст.  
В связи с увеличением населения Земли возрастает необходимость 

обеспечения современного человека разнообразными товарами и услугами, а 
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это влияет на рост количества международных и внутренних перевозок. За 
последние годы количество международных перевозок достигает 11 млрд. тонн 
в год. В свою очередь это приводит к росту количества транспорта, улучшению 
качества и экономичности транспортировки, развития организации перевозок, а 
также увеличивает количество информационных взаимодействий различных 
звеньев логистической процесса и безусловно связано с огромным количеством 
нормативной документации. 

Для выработки наиболее перспективных направлений развития, а также 
сохранения достигнутых результатов логистическая стратегия должна 
учитывать современные инновации и технологии.  Разрабатываемые сегодня 
новейшие технологии в большей степени связаны со скоростью, точностью, 
безопасностью и бесперебойной доставкой. Они включают в себя 3D-печать, 
доставку грузов дронами, интернет вещей.  

По приблизительным подсчетам, расходы, связанные с управлением и 
архивированием документации, составляют пятую часть из 1,8 тр. долларов 
долларов, которые тратятся ежегодно в связи с международной перевозкой 
товаров. Даже на экологию планеты это имеет огромное влияние, поскольку 
доминирующая часть документооборота представлена именно в бумажном 
виде. 

В качестве модернизации логистических процессов могут быть внедрены 
современные технологии и последние разработки ИТ-сферы, а именно 
довольно новая технология блокчейн. Первая работа над криптографически 
защищенным цепью блоков была описана в 1991-м году Стюартом Хабером и 
В. Скоттом Сторнеттою. Но в 2008 г. Сатоши Накамото разработал первую 
систему на основе блокчейну. Блокчейн – это распределенная база данных. Она 
имеет определенные особенности, которые делают ее незаменимой и 
уникальной для работы с документацией, не только в сфере экономики и права, 
а также в области логистики. 

Позволяя цифровой информации распространяться, но не копироваться, 
технология блокчейн создала основу нового вида интернета. Технология была 
первоначально разработана для цифровой валюты, биткоина, но в настоящее 
время техническое сообщество ищет другие потенциальные варианты 
использования данной технологии. 

Среди особенностей можно выделить основные – это связь блоков 
информации, то есть следующий блок содержит информацию о предыдущем.  
Так что для взлома системы нужно будет сломать сотни тысяч блоков, 
связанных в цепь.  Следующей особенностью является хранение и обработка 
информации всеми аксессуарами системы. Сломать централизованную 
систему, представленную в виде больших серверов, которые обеспечивают 
существование различных облачных сервисов, легче чем распределенную. 
Чтобы сломать сервис на основе блокчейн злоумышленник должен сломать 
каждую операционную систему каждого участника в которых хранятся копии 
всех транзакции. Следующей особенностью является хеширования данных.  То 
есть криптографическая защита каждого действия в системе. 

Эта технология может использоваться для проведения различных торговых 
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соглашений непосредственно между сторонами. Система позволит создать 
единую общую электронную форму документации. Ее основными 
положительными сторонами является экономическая эффективность, 
прозрачность, безопасность, защита от коррупции, возможность создавать 
отраслевые альянсы, защита от ошибок в результате влияния «человеческого 
фактора»  или недостоверность и устарелость информации. 

Заключение и выводы.  
Были рассмотрены возможности применения технологии блокчейна, 

которая открывает большие возможности для развития логистики, поскольку 
это возможность выполнять любые операции без так называемого большого 
доверенного лица (банки, финансовые компании), это средство ускорить время 
на оформление документации и создание условия для реализации основного 
принципа логистики «just-in-time».  
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Анотація. Досліджено процес розробки нових методів очищення води та пошуку 

безпечних і ефективних реагентів. Досліджено та перевірено зразки метаціда на 
токсичність для людини; з’ясовано можливість використання гуанідінових сполук у 
системах питного водозабезпечення; вивчено вплив допустимих концентрацій гуанідінових 
сполук у воді на життєдіяльність і життєстійкість живої клітини, зокрема стовбурових 
клітин і клітин крові людини; теоретично пояснено можливий механізм впливу гуанідінових 
сполук на клітинні структури, розглядаючи певні хімічні реакції. 

Ключові слова: колоїдні матеріали, фізико-хімічні методи очищення, гуанідінові 
сполуки, очищення води, антимікробна активність, проліфераційна активність, 
цитологічна активність, стовбурові кровотворні клітини. 

Abstract. The process of developing new methods of water purification and finding harmless 
and effective reagents has been investigated. Samples of metacide on human toxicity have been 
investigated and verified; the possibility of using guanidylic compounds in drinking water systems 
has been found out; the effect of permissible concentrations of guanidylic compounds in water on 
the viability and resilience of living cells, in particular stem cells and human blood cells has been 
studied; the possible mechanism of the effect of guanidylic compounds on cellular structures, 
considering certain chemical reactions, has been theoretically explained. 

Key words: colloidal materials, physicochemical purification methods, guanidylic 
compounds, water purification, antimicrobial activity, proliferative activity, cytological activity, 
hemopoietic stem cells. 

Вступ.  
Для водозабезпечення населення використовуються природні джерела, які 

вимагають ретельного очищення внаслідок присутності різних забруднень, що 
можуть негативно впливати на організм людини. Сюди можна віднести: 
колоїдні матеріали, розчинені неорганічні солі, органічні домішки, різні 
мікроорганізми. Різноманітність типів домішок визначає необхідність 
використання комплексних багатостадійних фізико-хімічних методів 
очищення. 

Актуальність досліджень зумовлена тим, що ряд негативних біологічних 
і технологічних характеристик процесу хлорування вимагає розробки нових 
методів очищення води та пошуку безпечних і ефективних реагентів. 
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Зауважимо, що останнім часом проводяться спроби застосування з цією метою 
сполук гуанідінового ряду, антимікробна активність яких підтверджується 
багатьма дослідниками і які широко використовуються за кордоном з 
технічною метою. 

Стан проблеми розглянемо на основі попередніх досліджень [1-4] і 
практичного застосування солей гуанідіна, в тому числі, 
поліалкіленбіуганідіна, полігексаметиленбіуганідіна та інших для видалення 
і боротьби з утворенням біоплівок у промислових системах охолодження і 
технічного водозабезпечення в замкнених циклах. Є дані про спроби 
використання вищезазначених  сполук для очищення стічних вод, боротьби з 
бактеріями, грибками і патогенними мікроорганізмами, обробкою тканин, 
паперу, деревини та інших твердих матеріалів. Дані біоцидні реагенти мають 
покращені адгезивні властивості і підвищену стійкість до вимивання. Особлива 
увага приділяється високій ефективності гуанідінових сполук при розробці 
методів боротьби з біообростанням і утворенням осадів у лініях водо-
забезпечення рекреаційного і технічного призначення (плавальні басейни, 
красильні і текстильні фабрики та ін.). З урахуванням фізико-хімічних 
властивостей реагентів і високою кристалоутворюючою активністю на поверхні 
розділу фаз гуанідінові сполуки для цієї мети використовуються в композиції з 
поверхнево-активними речовинами (ПАР), при цьому концентрація вибрана в 
границях 3-200 мг/дм3 при молекулярній масі від 2000. Використання 
полігексаметиленгуанідіна (торгова марка: метацід) для інтенсифікації 
очищення стічних вод та обробки осаду показало високу ефективність даного 
реагента як флокулянта і біоцида. Дослідження проводилися з препаратом 
молекулярної маси 120 тис. у вигляді 15%-го водного гелю [5-6].  

Мета дослідження: постановка відповідних дослідів та перевірка зразків 
метаціда на токсичність для людини; з’ясування можливості використання 
гуанідінових сполук у системах питного водозабезпечення; вивчення впливу 
допустимих концентрацій гуанідінових сполук у воді на життєдіяльність і 
життєстійкість живої клітини, зокрема стволових клітин і клітин крові людини; 
теоретичне пояснення можливого механізму впливу гуанідінових сполук на 
клітинні структури, розглядаючи певні хімічні реакції. 

Матеріали і методи: гуанідінові сполуки та їх розчини, препарат метацід, 
тварини, реагент торгової марки акватон, гуанідін гідрохлорід, 
полігексаметіленгуанідін; методи фізико-хімічного аналізу. 

Зміст роботи та обговорення результатів. На основі результатів 
санітарно-гігієнічної і токсикологічної оцінки авторами даної роботи 
встановлено, що вивчений зразок метаціда є помірно токсичною і 
малокомулятивною сполукою (середньосмертельні дози для лабораторних 
тварин становили 760-900 мг/кг). За даними досліджень, при динамічному 
спостереженні за функціональним станом організму піддослідних тварин з 
використанням 25-ти тестів було встановлено, що недіюча доза нижче 0,15 
мг/кг або 3,0 мг/дм3. Порогові концентрації за органоліптичними і загально-
санітарними ознаками шкоди складають, відповідно, 3,0 і 5,0 мг/дм3. 
Співставлення порогових концентрацій за трьома показниками шкідливості 
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дало змогу рекомендувати в якості орієнтовно безпечного рівня дії (ОБРД)  ‒ 
концентрацію 3,0 мг/дм3 за санітарно-токсикологічною ознакою шкідливості 
для метаціду молекулярної маси більше 100 тис.  Зауважимо, що мова йде про 
пероральне введення реагента в організм піддослідних тварин із разовим 
набором статистичних даних без визначення можливих ушкоджень організму 
при довготривалому прийомі та накопиченні в організмі. Використання 
гуанідінових сполук в системах водозабезпечення вперше запропоновано 
групою українських вчених [7]. 

Із метою вивчення дії допустимих у відповідності до запропонованих норм 
концентрацій гуанідінових сполук у воді на життєдіяльність і життєстійкість 
живої клітини нами проведені дослідження на культурах ссавців і людини. Час 
зберігання систематичних зразків для біотестування складав 12 місяців з 
періодичністю контроля 1, 3, 6, 9 і 12 міс. з моменту приготування розчину 
реагента для визначення його активності і можливої зміни стійкості за 
нормальних умов зберігання. Розчин реагента торгової марки акватон 
отримали розбавленням концентрованого розчину концентрації 1 г/дм3 
дистильованою водою до концентрації 3 мг/дм3. Досліди показали, що 
цитологічна активність гуанідінових сполук під час зберігання розчинів 
змінювалася слабо: 1 міс.‒ 0,35; 12 міс.‒ 0,25. 

У даній роботі представлені такі сполуки гуанідінового ряду: гуанідін 
гідрохлорид CH5N3HCl з молекулярною масою 95,53; полігексаметилен-
гуанідін [-(CH2)6NHC{N(CH26-}NH-]n з молекулярною масою 50 і 100 тисяч. 

У поживне середовище вводилися зразки води, дозволені до споживання 
людиною після знезараження гуанідіновими сполуками. Кількість води 
відповідала стандарту для середовища Basal Medium Eagle (BME). 

Дослідження проводились на шести лініях фібропластів, шести лініях 
лімфоїдних клітин та клітин легкого ссавця. У якості контролю 
використовували дистильовану воду. Було виявлено, що в середовищі BME 
гуанідінові сполуки утворюють в граничних шарах кристаліти, стійко зв’язані з 
поверхнею.  

У порівнянні з контрольними лініями, в дослідних культурах на 
середовищах з домішками гуанідінових сполук спостерігалась виражена 
затримка утворення молодих клітин на зразках, що швидко діляться. Перш за 
все, це відбувалось у лімфоїдних і стовбурових клітинах. У сформованих 
клітинах в дослідних зразках доля клітин з дегенеративними змінами складала 
порядок 0,35 для всіх трьох вивчених реагентів при концентрації 
досліджуваного в процесі біотестування розчину менше 3 мг/дм3. Оскільки при 
фільтрації розчину на фільтрі залишаються одиничні кристали, точну 
концентрацію реагента встановити не вдалося, а розрахунковий метод дав 
величину близько 1 мг/дм3.  

Найбільш наочними є дані з цитологічної активності досліджуваних 
розчинів (усереднені) та  зміни  цієї активності з  часом. 

Автори провели дослідження з вивчення впливу водних розчинів 
гуанідінових сполук на життєдіяльність стовбурових кровотворних клітин і 
клітин крові людини. Концентрація вихідного розчину реагента в 
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дистильованій воді складала 3 мг/дм3. Порівняльні дані були отримані на 
дистильованій і деіонізованій воді. Ефективність культивування досліджували 
на стовбурових кровотворних клітинах, які були виділені із ембріональної 
печінки (зразок 1) і периферійної крові онкологічних хворих, що знаходились в 
стадії ремісії (зразки 2, 3). Клітини заморожували з кріопротектором за двома 
режимами з різною концентрацією кріопротектора ДМСО (5% ‒ зразки 1 і 2, 
10% ‒ зразок 3) та зберігали в низькотемпературному банку при температурі 
рідкого гелію. 

В якості середовища використовували сухі композиції McCoy’s фірми 
Serva з подвійним набором амінокислот і вітамінів. Після приготування 
середовище витримували в морозильній камері добу, а потім фільтрували через 
фільтри Millipore (0,22 мкм). На фільтрі чітко видно сформовані кристали 
акватона розміром біля 30 мкм. Перерахунок концентрації показав, що в 
контакт з клітковою культурою було введено розчин з концентрацією менше 1 
мг/дм3. Розчин реагента після приготування було витримано за нормальних 
умов протягом 12 місяців. 

Клітини культивували в пробірках Лейтона в 0,3% агарового середовища з 
використанням в якості колоніястимулюючого фактора (КСФ) нейпоген (1000 
од./см3 середовища фірми Roche). Посадку в культуру виконували по 105 клітин 
на 1 см3 агарового середовища. Культуру знімали на 10-ту добу, готували 
постійні препарати за методикою, що описана в монографії [8], і підраховували 
кількість колоній і кластерів під мікроскопом при збільшенні 125. За колонії 
брали агрегати, що містили в собі більше 40 клітин, які виросли з однієї 
клітини, що поділилася. Великі кластери – від 20 до 40, малі – від 4 до 20. 
Необхідно зазначити високий рівень проліфераційної активності для зразків 
клітин 1 і 3. 

Висновки.  
Висока стійкість гуанідінових сполук у водних розчинах без зміни 

активності протягом 12 місяців (досліджений період) призводить до їх 
неконтрольованого накопичення в різних об’ємах та навколишньому 
середовищі. Найбільш виражені антибіотичні властивості досліджених сполук 
зумовлюють інгибіруючий вплив на життєдіяльність молодих клітин ссавців, 
викликаючи їх дегенерацію і часткову загибель. Мікродомішки досліджених 
сполук у водних поживних середовищах при культивації клітин-попередників 
грануломоноцитопоезу призводить до зміни динаміки утворення колоній і 
особливо кластерів. Останнє можна пояснити блокуванням атомних груп 
молекул «пізнавання» мембрани сформованої клітини молекулами гуанідінових 
сполук або їх фрагментами. 
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Аннотация: В цитограммах  десны  детей с хроническим гастритом и дуоденитом 
отмечается появление клеток ранних стадий дифференцировки (0,3%), повышение доли 
клеток с явлениями цитопатологии до 18,2%, увеличение количества   лейкоцитов и 
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лимфоцитов и  эпителиоцитов (41,7%) с адгезированными микроорганизмами. 
Ключевые слова: десна, цитограмма, гингивит, гастрит, дуоденит  
Abstract. In the gingiva cytograms of children with chronic gastritis and duodenitis, the 

appearance of cells of early stages of differentiation (0,3%), an increase in the proportion of cells 
with cytopathological phenomena to 18,2%, an increase in the number of leukocytes and 
lymphocytes and epithelial cells (41.7%) with adhered microorganisms are noted.  

Keywords: gingiva, cytogram, gingivitis, gastritis, duodenitis 
Ротовая полость является началом пищеварительного тракта человека. 

Слизистая оболочка, выстилающая полость рта, отражает состояние 
пищеварительной системы, её состояние меняется в зависимости от тяжести 
поражения  и периода течения заболеваний желудочно-кишечного тракта.  

Цель работы: изучить  особенности клеточного состава  десны и 
функциональную активность  эпителиоцитов  у пациентов детского возраста с 
хроническим гастритом и дуоденитом. 

Объект и методы исследования. Для решения поставленных задач было 
обследовано 189  пациентов, которые обратились в областную детскую 
больницу. Из них 92 мальчика и 97 девочек в возрасте от 12 до17 лет.  

Больные первой  группы (56 девочек и 51 мальчик)  с хроническим 
гастритом и дуоденитом пребывали на лечении в гастроэнтерологическом 
отделении больницы.  Вторая группа, контрольная,  включала  82 ребёнка 
(полость рта была здоровой или санированной, без соматической патологии).  

Для цитологического исследования брали отпечатки с вестибулярной 
поверхности десны верхней и нижней челюстей.  

Результаты исследований.  
Цитограммы отпечатков  десны в первой группе детей показали значимое 

увеличение содержания патологически измененных эпителиальных клеток:        
с вакуолизированной цитоплазмой – в 69, с деформацией ядра –  в 51 раз. В 
отпечатках достоверно увеличилось количество полиморфноядерных 
лейкоцитов и лимфоцитов. Увеличение  доли патологически изменённых  и  
незрелых клеток в цитограммах обследованных детей с хроническим 
катаральным гингивитом являлось причиной нарушения десквамации эпителия 
и снижения барьерных свойств десны, 

У 23  (21,5%)  детей первой группы отмечалось наличие клеток ранних 
стадий дифференцировки, что в совокупности со скоплением лейкоцитов и 
нитями фибрина свидетельствовало о наличии эрозий эпителиального пласта  
десны у больных с хроническим гастритом и дуоденитом.  

  Появление макрофагов в цитограммах десны является благоприятным 
признаком, указывающим на  активность защитной реакции организма, а 
последующее появление   фибробластов свидетельствует о заживлении эрозии. 
Перед заживлением эрозия очищается от лейкоцитов. 

Подсчет  соотношения количества зрелых эпителиоцитов к лимфоцитам  и 
лейкоцитам позволяет определить структурно-функциональные 
взаимоотношения эпителиального покрова и лимфоидной ткани, оценить 
степень воспалительного процесса в десне.  Лимфоциты, мигрировавшие в 
эпителиальный покров, вступают в контакт с антигенами, а затем возвращаются 
в лимфоидную ткань и выполняют иммунологическую функцию.  
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В первой группе показатель соотношения зрелых эпителиоцитов и 
лимфоцитов было значительно  ниже в сравнении с контрольной группой.  
Данный факт свидетельствовал  об   активации миграции лимфоцитов на 
поверхность эпителиального покрова, что являлось реакцией на хроническое 
воспаление. В первой группе   наблюдалось снижение  эпителиально - 
лейкоцитарного индекса - в 9,7 раза по сравнению с  показателем в 
контрольной группе, что также  указывало на активацию клеточной защиты при 
наличии поверхностных повреждений эпителия. 

Результаты исследования показали, что у детей с патологией желудочно-
кишечного тракта наблюдалось достоверное увеличение количества  
эпителиоцитов  десны с прикрепившимися микроорганизмами по сравнению с 
группой контроля, что свидетельствовало об изменении функциональных 
свойств  клеток эпителия. Средний показатель адгезии эпителиоцитов  с 
Candida albicans у детей с хроническим гастритом и дуоденитом  достоверно 
отличался от показателя   в группе контроля, что говорило о повышении числа 
контактов клеток десны с патогенными микроорганизмами у лиц с 
соматической патологией. У трети детей  с хроническим гастритом и 
дуоденитом эпителиоциты имели на своей поверхности более четырёх 
адзегированных микроорганизмов, что свидетельствовало о значительном 
снижении реактивности тканей десны 

Исследование показало, что в    контрольной группе отсутствовали лица с 
нулевой и высокой  способностью эпителиоцитов к адгезии, но преобладали 
дети со средней адгезивной способностью клеток десны. Низкая способность 
эпителиоцитов к адгезии с патогеном была у 41% детей контрольной группы.  

Выводы 
1. У детей  с хроническим гастритом и дуоденитом нарушаются 

морфофукциональные свойства десны  с превалированием дистрофического 
компонента, что проявляется появлением в цитограмме базальных  и 
парабазальных клеток (0,3%), увеличением доли промежуточных 
эпителиальных клеток до 84,7%, уменьшением доли поверхностных 
ядросодержащих эпителиальных клеток до 11,7%,  безъядерных ороговевших 
клеток до 4,3%, повышением доли клеток с явлениями цитопатологии до 18,2%, 
полиморфноядерных лейкоцитов - до 92,3%  и  лимфоцитов  до  20,5%.  

2. У 23  (21,5%)  детей с хроническим гастритом и дуоденитом   
отмечалось наличие клеток ранних стадий дифференцировки, что в 
совокупности со скоплением лейкоцитов и нитями фибрина свидетельствовало 
о наличии эрозий эпителиального пласта  десны.  

3. У детей с   хроническим гастритом и дуоденитом увеличено количество 
эпителиоцитов(41.7%), адгезирующих на своей поверхности Candida albicans, 
что говорит об изменении функциональных свойств клеток эпителия, 
усиливающихся на фоне соматической патологии. 
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Анотація. В статті розглядається проблема виявлення загальних закономірностей і 

особливостей розвитку когнітивних порушень у хворих з поліморбідною патологією та 
контрольованою артеріальною гіпертензією  ІІ стадії. 

Ключові слова: поліморбідна патологія, когнітивні порушення, артеріальна 
гіпертензія. 

Abstract. The article deals with the problem of revealing the general patterns and features of 
the development of cognitive disorders in patients with polymorbid pathology and controlled 
arterial hypertension of stage II. 

Key words: polymorbid pathology, cognitive disorders, hypertension. 
Вступ. За даними ВООЗ у світі налічується 47,5 млн людей з деменцією, і 

щорічно діагностують 7,7 млн нових випадків захворювання. До 2030 року 
загальна кількість людей з деменцією складатиме 75,6 млн осіб, а до 2050 року 
їх кількість майже потроїться і складатиме 135,5 млн.[1, 2]. Статистика свідчить 
проте, що ті чи інші зміни когнітивних функцій мають місце у 10-30 % людей. 
Вважається, що в нормі поступове їх зниження розпочинається вже після 50 років, а 
погіршення пам'яті, обумовлене віком, спостерігається майже у 40 % осіб старше 65 
років. Подібні порушення прогресують протягом року у 1 % з них до ступеня 
деменції, а протягом від 1 до 5 років таке прогресування відзначається у 12-42 % 
осіб цієї когорти [3, 4]. 

Однак, ця проблема є не тільки і не стількисоціальною,скільки стратегічно 
− медичною. Можливості реабілітації пацієнтів з деменцією в даний час вельми 
обмежені, тому важливо вивчати додементні форми когнітивних порушень 
(КП), коли лікування може бути більше фективним, а в 15-30 % випадків може 
призводити навіть до реверсії симптомів [5]. 

Сьогодні загальновизнаною та вельми актуальною є проблема «трьох П»: 
поліморбідності, полипрагмазії і поганої прихильності пацієнтів до лікування. 
[6, 7]. 

Європейський профіль поліморбідної патології [8]: рак, хвороби серця / 
АГ,остеопороз, цукровий діабет, інсульт, надлишковамасатіла / 
ожиріння,психо-соціальний стрес (депресія, тривога, порушення сну, когнітивні 
порушення). 

Мета дослідження: Аналіз поширеності та структури когнітивних 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0003-2517-435X&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEwVoYX8rAjfrNK43rPwnHc8pu9Zw
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порушень у пацієнтів з поліморбідною патологією та артеріальною 
гіпертензією ІІ стадії. 

Матеріал та методи. Обстежено 115 амбулаторних працюючих пацієнтів 
середнього віку з контрольованою артеріальною гіпертензією  ІІ 
стадії,тривалістю понад 5 років, та у всіх виявлено  поліморбідну патологію. 
Середній вік обстежених склав 59,8±3,4років, жінок було– 72 (62, 6 %), 
чоловіків – 43 (37, 4 %). Структура поліморбідної патології була наступною: 
артеріальна гіпертензія – 100 %, ішемічна хвороба серця – 72,2 % (83 особи), 
фібриляція передсердь – 13,9 % (16 осіб), дисліпідемія – 61,7 % (71 особа), 
варикозне розширення вен нижніх кінцівок – 7,8 % (9 осіб), хронічна серцева 
недостатність – 24,3 % (28 осіб), цукровий діабет – 10,4 % (12 осіб) 
захворювання шлунково-кишкового тракту – 111 (96,5 %, гастрити – у 28 
хворих, виразкова хвороба 12-палої кишкиабо шлунка – у 37, коліти – у 46); 
хвороби жовчного міхура – у 32,2 % (37 хворих), хронічна хвороба нирок – у 
20,9 % (24 хворих); хронічне обструктивне захворювання легень – 33,9 % (39 
хворих), у всіх хворих були прояви остеоартриту великих та/або дрібних 
суглобів. У 9,6 % обстежених діагностували 6 захворювань одночасно, у 18,3 % 
− 5; у 29,6 % − 4 и у 23,5 % − 3.  

Всім пацієнтам провели комплексне обстеження у відповідність з 
протоколами МОЗ України, нейропсихологічне обстеження з оцінкою 
когнітивних функцій за методиками MMSE [9] та MoCA[10]. 

Статистичну обробку результатів проводили з використанням пакета 
програм Statistica v.6.1® (StatsoftInc., США), з оцінкою середніх значень (М), їх 
помилки (m), критерію Стьюдента та достовірності статистичних показників 
(р). Відмінності вважалися достовірними при р <0,05. 

Результати та обговорення. Після комплексного обстеження за 
національними стандартизованими протоколами щодо провідної патології та 
психофізіологічного тестування за загальноприйнятими шкалами MMSE та 
MoCA  у 63 з 115 пацієнтів з поліморбідною патологією та контрольованою 
артеріальною гіпертензією  ІІ стадії було виявлено КП (54,8 %). 

Ретроспективний аналіз медичної документації хворих з поліморбідною 
патологією та контрольованою артеріальною гіпертензією  ІІ стадії в реальній 
лікарській практиці засвідчив про відсутність будь-якої інформації щодо КП 
протягом диспансерного спостереження за перебігом захворювання. Медичне 
узагальнення стосовно когнітивних розладів виявилось прихованим і у 
заключенні розцінювалось як «дисциркуляторна енцефалопатія». 
Цілеспрямована медикаментозна корекція КП взагалі не передбачалась. 
З’ясовано, що лікарі первинної ланки надання медичної допомоги не мають 
офіційних регламентуючих документів, як правило, не ознайомлені та/або не 
мають досвіду як з діагностики КП, так і планування первинної, вторинної 
профілактики та лікування. 

За методикою MMSEвиявили легкі КП (27-26 балів) у 25 (39,7 %) хворих, 
помірні КП (25-24 бали) – у  38 (60,3 %).Середній бал вираженості порушень 
КП в групі пацієнтівз поліморбідною патологією та контрольованою 
артеріальною гіпертензією  ІІ стадії становив 25,10±0,11. Інтегральна оцінка КП 
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при тестуванні пацієнтівз поліморбідною патологією та контрольованою 
артеріальною гіпертензією  ІІ стадії (n=63) за методикою МоСА також була 
низькою (24,37±0,06 балів) і відповідала критеріям когнітивного дефіциту 
(менше 26 балів).  

Середні показники когнітивних функційу пацієнтівз поліморбідною 
патологією та контрольованою артеріальною гіпертензією  ІІ стадіїз КП за 
субтестами шкали МоСА представлено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Показники когнітивних функцій за субтестами шкали МоСА у 

пацієнтів з поліморбідною патологією та контрольованою артеріальною 
гіпертензією  ІІ стадіїз когнітивними порушеннями (n=63) 

Субтести шкали 
МоСА 

Макси-
мальний бал 

Середній бал, 
M±m/SD 

Відхилення від 
максимального  

бала (%) 
Зорово-
конструктивні/викона
вчі навички 

5 3,95±0,03/0,20 -21,0 

Називання 3 2,67±0,06/0,48 -11,0 
Увага 3 2,41±0,07/0,55 -19,7 
Серійне віднімання 3 1,95±0,10/0,77 -35,0 
Повторення фрази 2 1,79±0,04/0,35 -10,5 
Швидкість мови 1 0,89±0,03/0,21 -11,0 
Абстракція 2 1,52±0,05/0,36 -24,0 
Відстрочене 
відтворення 5 3,65±0,05/0,36 -27,0 

Орієнтація 6 5,57±0,06/0,47 -7,2 
Загальний бал 30 24,37±0,06/0,49 -18,8 
 
Як видно з табл. 1, за даними  МоСА-тесту у пацієнтів з поліморбідною 

патологією та контрольованою артеріальною гіпертензією  ІІ стадії з КПмало 
місце зниження балів порівняно з нормою за всіма субшкалами, проте 
найбільші відхилення (понад 20 % від максимального балу) відзначали за 
здатністю до серійного віднімання (на 35,0 %),  відстроченого відтворення (на 
27,0 %), абстрагування (на 24,0 %) та у зорово-конструктив-них/виконавчих 
навичках (на 21,0 %).  

Отримані дані щодо зв'язку між перебігом АГ у хворих з поліморбідною 
патологією і станом когнітивних функцій узгоджуються з результатами інших 
досліджень [11, 12], що підкреслює актуальність проблеми своєчасної 
діагностики і корекції КП при поліморбідній патології та артеріальній 
гіпертензії. 

Висновки.  
Таким чином, у працюючих пацієнтівз артеріальною гіпертензією ІІ стадії 

середнього віку, як правило, має місце поліморбідна патологія та виявляються 
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когнітивні порушення у 54,8 % випадків. Ці порушення на різних рівнях вищих 
мозкових функцій відповідають усім сферам когнітивної діяльності людини, 
але найбільше страждають процеси нейродинамічного характеру (здатність до 
концентрації уваги, швидкість психомоторних реакцій) і вербальна пам’ять. 
Вони, ймовірно, впливають не тільки на якість життя хворих, їх працездатність, 
але й на прихильність до лікарських рекомендацій, що потребує подальшого 
вивчення та корекції. 
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Аннотация: В работе представлены результаты анкетирования пациентов в ходе  
проведения Независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг в крупном 
многопрофильном стационаре. Выполнен анализ результатов Независимой оценки качества 
за период 2016-2019г. Анализ проводили по 5 критериям оценки качества. Результаты 
исследования позволили оценить эффективность мер для обеспечения комфортных условий 
пребывания пациента в стационаре, определить дефекты в организации оказания 
медицинской помощи. Полученные данные могут быть использованы в практическом 
здравоохранении в качестве примера мониторинга деятельности медицинской организации.  

Ключевые слова: независимая оценка качества, анкетирование, удовлетворенность 
пациентов, круглосуточный стационар. 

Abstract. The paper presents the results of a survey of patients during an Independent 
assessment of the quality of medical services in a large multi-specialty hospital. An analysis of the 
results of an Independent quality assessment for the period 2016-2019 was performed. the Analysis 
was carried out according to 5 quality assessment criteria. The results of the study allowed us to 
evaluate the effectiveness of measures to ensure a comfortable stay of the patient in the hospital, to 
identify defects in the organization of medical care. The obtained data can be used in practical 
healthcare as an example of monitoring the activities of a medical organization 

Key words: independent quality assessment, questionnaires, patient satisfaction, round-the-
clock inpatient care. 

Вступление. В настоящее время оценка качества условий оказания 
медицинских услуг, с точки зрения пациента является неотъемлемой частью 
процесса управления медицинскими организациями (далее –МО) в рамках 
реализации концепции пациент-ориентированного здравоохранения. Такая 
оценка отражает степень соответствия реальных условий оказания 
медицинской помощи ожиданиям пациента. Показатель удовлетворенности 
является субъективным, при этом степень удовлетворенности не связана 
непосредственно с качеством медицинской помощи [3,4,7].  

Основной текст. Независимая оценка качества условий оказания 
медицинских услуг  (далее- Независимая оценка качества) представляет собой 
одну из форм общественного контроля, утвержденной Министерством 
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здравоохранения Российской Федерации, и проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве условий оказания медицинских услуг в МО, 
а также в целях повышения качества их деятельности.Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница №2» 
(далее –ГБУЗ ККБ № 2) участвует в проведении Независимой оценки качества 
с 2016 года. В круглосуточном стационаре ГБУЗ ККБ №2 на 593 койках 
проводится оказание специализированной медицинской помощи по 16 
профилям. 

Целью нашего исследования стало проведение анкетирования пациентов и 
анализ результатов Независимой оценки качества в круглосуточном стационаре 
ГБУЗ ККБ № 2 за период 2016-2019гг. В анкетировании принимали участие 
пациенты после выписки из круглосуточного стационара. Всего за изучаемый 
период было опрошено 400 чел.(2016г. -95 чел., 2017г. -97 чел., 2018г. -100 чел., 
2019г. -108 чел.). Были использованы анкеты, утверждённые МЗРФ [1]. Оценка 
результатов анкетирования была выполнена по 5 критериям оценки качества. 
Были рассчитаны показатели, характеризующие критерии, оценены по 100-
балльной шкале[2].  

Результаты. Согласно проведенному анализу были получены следующие 
результаты (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели, характеризующие критерии оценки качества условий 

оказания услуг в стационаре ГБУЗ ККБ № 2 за 2016-2019 годы 
№ Критерий Кол-во 

баллов 
2016г. 

Кол-во 
баллов 
2017 г. 

Кол-во 
баллов 
2018 г. 

Кол-во 
баллов 
2019 г. 

1. открытость и доступность 
информации об организации 

95 95 95 96 

2. комфортность условий 
предоставления услуг, включая 
время ожидания предоставления 
медицинской услуги 

94 95 94 100 

3. доступность услуг для инвалидов 50 50 50 50 
4. доброжелательность, вежливость 

работников медицинской 
организации 

95 90 98 98 

5. удовлетворенность условиями 
оказания услуг 

95 95 98 98 

 Результат независимой оценки 
качества условий оказания услуг 
медицинской организацией (в 
стационарных условиях) =сумма 
значений критериев (1,2,3,4,5)/5 

86 85 87 89 
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Заключение и выводы.  
Исходя из полученных результатов можно видеть положительную 

динамику с 86 баллов в 2016 году до 89 – в 2019. До «идеальных» 100 баллов 
пока не удалось достигнуть в связи с рядом отсутствующих условий 
доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.  

Тем не менее следует отметить, что за «сухими цифрами» уже 
достигнутых показателей стоит огромная работа коллектива ГБУЗ ККБ № 2 по 
созданию комфортного пространства для пациентов, как бытового, так и 
психоэмоционального. Повышение информированности о своих правах на 
получение бесплатной медицинской помощи, о медицинских услугах, 
оказываемых в ГБУЗ ККБ № 2 путем размещения понятной и актуальной 
информации на новом современном официальном сайте ГБУЗ ККБ № 2, 
организации максимально быстрой обратной связи, адекватных ответов на 
обращения граждан. В целях обеспечения оптимальных условий для 
осуществления лечебно-диагностического процесса, повышения комфортности 
пребывания пациентов проведены капитальные ремонты лечебных и 
диагностических отделений.  В результате рациональной перепланировки 
помещений были дополнительно открыты 18 новых палат, соответствующих 
современным требованиям размещения пациентов. Одним из первых был 
проведен ремонт приемного отделения, гармонизирована логистика приема, 
введено оформление электронной медицинской карты, что сократило время 
ожидания оформления на госпитализацию. Постоянно проводимая работа по 
анализу обращений пациентов, направленности медперсонала на 
доброжелательное отношение к пациентам ведут к созданию положительного 
психологического микроклимата в больнице [5,6,8]. Таким образом результаты 
Независимой оценки качества условий оказания медицинской помощи в 
стационаре позволяют оценить эффективность мер для обеспечения 
комфортных условий пребывания пациента в стационаре, выявить те или иные 
недостатки в организации оказания медицинской помощи. Полученные данные 
могут быть использованы руководством МО для выбора верного направления 
по устранению дефектов и принятия стратегически важных решений по 
управлению МО. 
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Анотація. Розробка екологічних стежок на території об’єктів природно-заповідного 

фонду є одним із напрямів еколого-просвітницької діяльності, яка направлена на екологічне 
виховання молоді та формування екологічної свідомості. Метою наших досліджень було 
встановити роль екологічної стежки, як ефективного напряму еколого-просвітницької 
діяльності в НПП «Олешківські піски». Результати проведених досліджень дозволили 
підтвердити, що екологічні стежки сприяють розвитку природоохоронного та екологічного 
руху, екологічного виховання молоді. 

Ключові слова: національний природний парк "Олешківські піски", екологічна стежка, 
еколого-просвітницька діяльність, флора, фауна 

Abstract. Development of ecological paths in the territory nature reserves is one of 
environmental education activities which aims at the environmental education of young people and 
the formation of an ecological consciousness. The purpose of our research was to determine the 
role of the ecological path as an effective way environmental education in the national park 
Aleshkovsky Sands. The analysis revealed that ecological paths contribute to the development of the 
environmental and ecological movement, to the environmental education of young people 

Key words: National natural park "Aleshkovsky Sands", the ecological paths, environmental 
education, flora, fauna 

Вступ.  
На території об’єктів природно-заповідного фонду одним із напрямів 

еколого-просвітницької роботи є розробка екологічних стежок, вони 
представляють особливу цінність для формування екологічної свідомості та 
екологічної культури населення. і формування бережливого ставлення до 
навколишнього природного середовища [1]. 

Значну увагу розвитку еколого-просвітницької роботи, розробкам 
екологічних стежок приділяли, як вітчизняні, так і зарубіжні вчені О.Ю. 
Дмитрук [4], Я.П. Дідух, В.М. Єрмоленко [3], М.Ф. Бойко, І.І. Мойсієнко [2]. 

Створення екологічних стежок для нашої країни - справа досить нова, 
різноманітність форм і методів їх створення дозволяє залучити до цієї 
діяльності зацікавлені організації, громадськість, це, в свою чергу, сприяє 
розширенню не тільки числа стежок, а також і географії їх розповсюдження [5].  

Основний текст. 
Територія НПП «Олешківські піски» розташована в Олешківському районі 

Херсонській області помірного кліматичного поясу і характеризується помірно-
континентальним кліматом з м’якою малосніжною зимою та жарким 
посушливим літом [6]. Температура на поверхні відкритого піску 
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Козачелагерської арени в ясний безвітряний день у травні о 13 годині сягає 
+40°С, а у середині вересня +44°С. Такі циклічні зміни клімату визначають 
розвиток природи і, відповідно, специфіку організації екскурсій. 

Характерною особливістю флори, фауни НПП «Олешківські піски» є 
значна кількість видів, які характерні для більш північних територій [6]. 
Тваринний світ Олешківських пісків дуже своєрідний. За даними дослідників-
зоологів, тут зустрічається велика кількість видів комах (за підрахунками – 
декілька тисяч), сотні видів багатоніжок та павуків, 6 видів земноводних, 7 
видів плазунів, 33 види ссавців. 

Екологічні стежки знаходиться на території Національного природного 
парку «Олешківські піски» Козачелагерської арени Олешківських 
(Нижньодніпровських) пісків.  

Значення екологічного маршруту - науково-пізнавальний, освіта та 
виховання у сфері охорони навколишнього середовища, рекреація, 
розрахований для науковців, вчителів, учнівської молоді та інших екскурсійних 
груп. 

Маршрут представлений різноманітністю краєвидів Парку. Це 
найбільший в Європі піщаний масив, на території якого зустрічаються ділянки 
напівпустелі, степу, лісової та водно-болотної рослинності. Екологічна стежка є 
виключно пішохідною. Охорону маршруту здійснює відділ державної охорони 
ПЗФ Національного природного парку «Олешківські піски». 

Висновки. Характеризуючи територію НПП «Олешківські піски», можна 
зробити висновки, що флора і фауна є не тільки різноманітною, але й має 
естетичну, біологічну та природоохоронну цінність. Створення екологічних 
стежок сприяє вивченню об’єктів та природних явищ, визначенню видів рослин 
і тварин, допомагає з’ясувати шляхи впливу людини на довкілля. 

НПП «Олешківські піски» сприяє розвитку природоохоронного та 
екологічного руху, екологічного виховання молоді, поширює нові методики 
екологічного виховання, розробляє рекомендації з формування екологічної 
етики й естетики, цьому підпорядковані зміст, методи і форми організації 
еколого-освітньому процесу на стежці. 
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Анотація. В роботі розглянуто питання оцінки харчової цінності ліпідів 
гепатопанкреасу чорноморської трав’яної креветки у порівняні з цими показниками у іншого 
представника ракоподібних – антарктичного крилю. Встановлено висока кількість жирних 
кислот родини ω 9 – олеїнової кислоти (15,70), ω3 – эйкозапентаенової (20:5) – 18,30%  та 
докозагексаенової (22:6) – 14,70%. За кількістю жирних кислот ω3 чорноморська креветка 
не відрізняється від цього показника у антарктичного крилю.  Результати досліджень 
дозволяють рекомендувати ліпіди гепатопанкреасу черноморскої трав’яної креветки для 
збагачення харчових продуктів ПНЖК ω3, та створення полікомпонентних харчових 
продуктів із заданими властивостями.  

Ключевые слова: ліпіди ракоподібних, харчова цінність, жирні кислоти, родина ω3, ω9 
Abstract. The paper deals with the evaluation of the nutritional value of the lipids of the 

hepatopancreas lipid of the Black Sea grass shrimp in comparison with other indicators of other 
crustaceans - the Antarctic krill. A high amount of fatty acids of the family ω 9 - oleic acid (15.70), 
ω3 - eicosapentaenoic (20: 5) - 18.30% and docosahexaenoic (22: 6) - 14.70% have been 
established. By the amount of fatty acids ω3, the Black Sea shrimp does not differ from this 
indicator in the Antarctic krill. The results of the research allow us to recommend lipids of 
hepatopancreas of the Black Sea herb shrimp for enrichment of PUFA ω3 food, and creation of 
polycomponent foods with specified properties.  

Key words: crustacean lipids, nutritional value, fatty acids, family ω3, ω9. 
Вступ. 
Морські гідробіонти за показниками біологічної ефективності ліпідів 

займають одне з перших міст серед інших тварин [1, 2]. Однак, у наступний час 
стан рибного господарства Україні характеризується суттєвим зменшенням 
вилову морських видів риб та морепродуктів [3]. За даними служби статистики, 
річне споживання риби та морепродуктів на душу населення нашої країни 
складає 7 - 10 кг/рік на особу, що менш більш вдвічі рекомендованої ФАО/ВОЗ 
норми споживання - 20 кг для забеспечення здоров’я нації. Враховуючи ці 
умови важливим є дослідження об’єктів морського промислу, які 
використовуються не у повному обсягу. До таких гідробіонтів відноситься 
чорноморська трав’яна креветка Palaemon adspersus Rathke, 1837. Цей вид є 
найбільш масовим промисловим об’єктом серед десятиногих ракоподібних, які 
мешкають у Чорному та Азовському морях [4]. Традиційно чорноморська 
трав’яна креветка реалізується у вареному вигляді. Аналіз наукових джерел 
свідчить про можливість комплексної переробки ракоподібних із вилученням 
багатьох функціональних інгредієнтів, у тому числі біологічно ефективних 
ліпідів. Однак, у літературі дані про ліпіди цієї креветки носять обмежений 
характер. В той же час, теоретичні дослідження свідчать про високу біологічну 
активність ліпідів ракоподібних та доцільність вилучення з них цих сполук. 
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Актуальність цієї роботи визначено розширенням сировинної бази для 
відділення цінних ліпідів та розробки на їх основі харчових добавок для 
збагачення продуктів харчування. 

Мета роботи полягала у дослідженні біологічної ефективності ліпідів 
чорноморської трав’яної креветки у порівняні з іншими промисловими 
ракоподібними. Для вирішення цієї мети були визначені наступні завдання: 
дослідити жирно кислотний склад ліпідів гепатопанкреасу чорноморської 
трав’яної креветки та провести порівняльний аналіз цих матеріалів з 
літературними даними одного з близьких видів – антарктичного крилю. 

Об’єкт та методи досліджень 
Об’єкт досліджень – чорноморська трав’яна креветки Palaemon adspersus 

Rathke, 1837, виловленої у серпні 2019 р. з Чорного морю біля Одеси. Вміст 
загальних ліпідів визначали методом Сокслету на апарату «Сокстек SOX 406 
Fat Analyzer» («Hanon Instruments», Кітай), жирно кислотний склад ліпідів -  на 
газовому хроматографі НRGC 5300 («Carlo Erba», Італія).  

Результати та обговорення 
Харчова цінність сировини визначається багатьма показниками, одним з 

котрих вміст ліпідів, їх жирно-кислотний та фракційний склад є дуже 
важливими для оцінки її біологічної цінності. При цьому важливе значення має 
порівняльний аналіз цих показників складу ліпідної компоненти з вивченими 
характеристиками інших представників ракоподібних та їх відповідність до 
ідеального ліпіду та рекомендаціям міжнародних організацій ФАО/ВОЗ. 
Результати наших досліджень наведено у табл.1. 

Згідно з результатів табл.1 сума НЖК (31.30%) у ліпідах чорноморської 
трав’яної креветки  (30%) відповідає рекомендованому їх рівню ФАО/ВОЗ [7] 
та перевищує на 10% їх вміст у ідеальному ліпіді [6]. Сума МНЖК (21,20%) у 3 
рази меньш ніж рекомендації ФАО/ВОЗ [7]. Серед класів жирних кислот у 
ліпідах гепатопанкреасу чорноморської трав’яної креветки домінують ПНЖК 
(42,7%), у яких найбільша кількість визначено для кислот родини ω3 - 
эйкозапентаенової (20 : 5) та  докозагексаенової (22 : 6) кислот (відповідно, 
18,30 и 14,70 %). За кількістю НЖК займають друге місце з домінуванням 
пальмітінової (С : 16) та мірістінової (С : 14) кислот. У класі МНЖК визначено 
велика кількість  олеїнової кислоти (18 : 1) – 15,70%.  

Порівняльний аналіз результатів наших досліджень з даними жирно 
кислотного составу ліпідів антарктичного крилю визначив загальні 
закономірності у більшої кількості класу ПНЖК та таких жирних кислот 
родини ω3, як ейкозапентаенова (20 : 5) - 14,3 – 28,0 % і  докозагексаенова (22 : 
6) – 7,1-15,7 %. Ці дані погоджуються з результатами досліджень складу 
жирних кислот морських гідробіонтів, у тому числі і ракоподібних [1, 2, 5]. 
Склад жирних кислот загальних ліпідів гепатопанкреаса чорноморської 
трав’яної креветки відповідає рекомендуемим ФАО/ВОЗ нормам їх споживання 
для людини тільки за сумарною кількістю НЖК і відрізняється за усіма 
показниками від гіпотетичного ідеального ліпіду. Останні представляють 
середні значення необхідного споживання харчових сполук для забеспечення 
фізіологічних потреб людини. Згідно з іншої думки харчова цінність ліпідів  
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Таблица 1.  
Порівняльна характеристика жирно-кислотного складу ліпідів 

чорноморської трав’яної креветки та антарктичного крилю 
Жирні кислоти  
 

Масова доля жирних кислот, % 
від загальних ліпідів  

Вміст у 
ідеальному 
ліпіді, г/100 
г [6]  

Рекомендації  
ФАО/ВОЗ  

[7]  
 Чорноморська 

креветка* 
Антарктичний 
криль [5] 

НЖК, у т.ч. 31,30 20,5 - 37 20,00 30,00 
12 : 0 0,30 -   
14 : 0 8,50 3,5 – 13,0   
15 : 0 0,60 -   
16 : 0 20,40 17,0 – 24,0   
18 : 0 1,50 -   
МНЖК, у т.ч. 21,20 7,2 – 17,1  60,00 
16 : 1 3,20 2,5 – 9,0   
17 : 1 0,50 -   
18 : 1 ω 7 - 4,7 – 8,1   
18 : 1 ω 9 15,70 - 35,00  
20 : 1 ω 7 0,50 -   
20 : 1 ω 9 0,20 -   
22 : 1 ω 7 0,70 -   
22 : 1 ω 9 0,40 -   
ПНЖК, у т.ч. 42,70 22,5 – 57,2 6,00 10,00 
18 : 2 ω 6 2,00 -   
18 : 3 ω 3 - 0,1 – 4,7   
18 : 3 ω 6 1,70 -   
18 : 4 ω 3 4,90 1,0 – 8,1   
20 : 4 ω 3 0,80 -   
20 : 5 ω 3 18,30 14,3 – 28,0   
22 : 5 ω 3 0,30 0,0 - 0,7   
22 : 6 ω 3 14,70 7,1 – 15,7   
Не ідентифіковані 4,80 - - - 
Коефіціент 
біологічної 
значимості  

3,3 - - - 

Примітки: НЖК – насичені жирні кислоти; МНЖК – мононенасичені жирні кислоти, 
ПНЖК – поліненасичеі жирні кислоти. 

*- результати власних досліджень.  
 

залежить від інших співвідношень класів жирних кислот та їх ізомерів [8].  
Результати цих показників наведено у табл.2. 
Висока кількість жирних кислот ω3 эйкозапентаенової і докозагексаенової 
кислот свідчить про унікальну харчову цінність ліпідів гепатопанкреасу 
чорноморської креветки. Встановлено, що у харчуванні людини дефіцитними є 
жирні кислоти ПНЖК родини ω3, яким у наступний час віділяють значний 
інтерес для забеспечення та реалізації оптимальних фізіологічних процесів у 
організмі людини, та формуваня лікувальних і профілактичих засобів. Таким 
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Таблиця 2.  
Оцінка харчової цінністі загальних ліпідів гепатопанкреасу 

чорноморської трав’яной креветки 
Ліпіди 

 

Співвідношення жирних кислот 
НЖК:МН

ЖК:ПНЖК [8] 
ПНЖК:НЖК 

[8] 
18:2: 18:1 

[8] 
18:2 : 18:3 

[8] 
ω6 : ω3 

[6] 
Ідеальний ліпід 1 : 1 : 1 0,2 : 0,4 >0,25 >7 5 - 10 : 1 
Ліпіди 
гепатопанкреасу 
чорноморської 
креветки 

1,47 : 1 : 2,01 1,36 : 1,0 0,16 1,17 1 : 19,5 

 
чином, ліпіди гепатопанкреасу чорноморської трав’яної креветки могут бути 
рекомендовано для збагачення харчових продуктів ПНЖК родини ω3 та 
створення ліпідної компоненти харчових продуктів зі заданими властивостями. 

Висновки 
Результати досліджень свідчать, що ліпіди гепатопанкреасу чорноморської 

трав’яної креветки представлені загальним їх вмістом до 10±1,8%. Харчова 
цінність ліпідів визначається високим вмістом жирних кислот родини ω 9 – 
олеїнової кислоти (15,70), ω3 – эйкозапентаенової (20:5) – 18,30%  та 
докозагексаенової (22:6) – 14,70%. Результати наших досліджень дозволяют 
рекомендувати ліпіди гепатопанкреасу черноморскої трав’яної креветки для 
збагачення харчових продуктів ПНЖК ω3, та створення полікомпонентних 
харчових продуктів із заданими властивостями.  
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Аннотация. В работе рассматриваются характерные особенности дождевания, как 

способа полива сельскохозяйственных культур, проанализированы основные условия качественного 
орошения дождеванием, описаны положительные стороны и недостатки данного способа, 
современные аспекты и предъявляемые требования для его использования. В результате 
исследования автором сделаны выводы, полностью отвечающие задачам представленной работы. 

Ключевые слова: дождевание, сельскохозяйственные культуры, способы орошения. 
Abstract. The paper considers the characteristic features of sprinkling as a method of 

irrigation of agricultural crops, analyzes the main conditions for high-quality irrigation with 
sprinkling, describes the positive aspects and disadvantages of this method, modern aspects and 
requirements for its use. As a result of the research, the author made conclusions that fully meet the 
objectives of the presented work. 

Key words: sprinkling, agricultural crops, irrigation methods. 
Вступление. 
В настоящее время дождевание является одним из самых перспективных 

видов орошения. Его используют при поливе практически всех 
сельскохозяйственных культур. Поэтому, вопросы изучения элементов техники 
полива дождеванием как никогда актуальны и требуют всестороннего 
рассмотрения. 

Цель работы состоит в многоаспектном анализе основных условий 
качественного орошения дождеванием. 

Основной текст.  
 Под дождеванием понимают такой способ полива, при котором 

оросительная вода под напором выбрасывается дождевальным аппаратом в 
воздух, далее дробится на капли и падает на растения и почву в виде дождя. 
Орошение сельскохозяйственных культур производят различными 
дождевальными установками, специализированными агрегатами и машинами.  

На современном этапе успешному развитию дождевания способствуют 
следующие условия, такие как: повышение коэффициентов земельного 
использования участка, высокая степень механизации и автоматизации полива, 
возможность орошения в условиях сложного рельефа, отсутствие густой сети 
открытых оросителей, что открывает возможность к значительному 
увеличению уровня механизации сельскохозяйственных процессов на 
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орошаемых полях [1].  
К положительным факторам полива дождеванием также относятся 

экономное использование воды, регулирование интенсивности и крупности 
капель дождя, глубины промачивания с учетом толщины пахотного слоя, а 
также проведение при необходимости предпосевных, послепосевных, 
противозаморозковых, удобрительных, то есть специальных поливов. 

Дождевание является актуальным способом орошения в и определенных 
неблагоприятных условиях. Так оно активно применяется при сложных 
рельефах, больших уклонах, засоленных почвах, легких песчаных почвах, 
дефицитных водных ресурсах [2]. 

Как было отмечено ранее, данный вид орошения является одним из 
главных мелиоративных мероприятий, способствующих восполнению 
недостатка влаги для сельскохозяйственных культур. Однако, в подавляющем 
большинстве случаев дождь, который создается современными дождевальными 
машинами, имеет существенные отличия по своим параметрам от естественных 
осадков. 

Искусственный дождь обладает высокими энергетическими показателями, 
которые в процессе орошения приводят к разрушению почвенного покрова, 
образованию поверхностного стока, неравномерности полива, способствует 
развитию ирригационной эрозии.  

Данный вид эрозии возникает именно в результате неумеренного полива 
на участках со значительной крутизной при смыве верхнего слоя почвы, вплоть 
до образования оврагов. Также, возможно переувлажнение почвы и 
возникновение ситуации, когда избыточное увлажнение растений в одних 
местах участка при недостаточном их увлажнении в других. Все возникшие 
ситуации приводят к колоссальному снижению плодородия орошаемых земель 
и неэффективному использованию водных, материально – технических, 
земельных и энергетических ресурсов. 

При поливе дождеванием необходимо учитывать водопроницаемость 
почвы, под которой понимают свойство почвы впитывать и пропускать через 
себя воду в более глубокие слои. Водопроницаемость зависит от структуры, 
механического состава, обработки почвы и других факторов. Только зная 
данный показатель, возможно грамотно подобрать вид дождевальной техники с 
заданной необходимой интенсивностью дождя или соответствующую 
технологию полива [3]. 

 Именно от водопроницаемости почвы и интенсивности водоподачи в 
определенных почвенных и рельефных условиях зависит какое количество 
воды и за какой промежуток времени можно поливать дождеванием до 
процесса образования напорной фильтрации. 

Если почва не успевает поглощать количество подаваемой воды при 
сильных дождях или интенсивной подаче воды дождевальными устройствами, 
на участках поверхности образуется слой избыточной воды, которая потоками 
начинает двигаться со склоновых участков понижения.  

В свою очередь, на склонах будет наблюдаться недостаточность 
насыщения по глубине корнеобитаемого слоя почвы до требуемой влажности, 
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а, непосредственно, в понижениях – избыток, приводящий к вымоканию и 
гибели растений. Отметим, что также происходит неравномерное 
распределение питательных веществ и элементов по площади, так как 
движущаяся по склону вода смывает гумус и минеральные вещества со склонов 
и накапливается в понижениях. 

Следует заметить, что в случае, если средняя интенсивность дождя 
превысит впитывающую способность почвы, то через нормированное время 
полива, безнапорный процесс впитывания сменяется напорным. Однако, 
нарушается непосредственно комковатая структура почвы, происходит 
образование почвенной корки, нарушается газообмен в корнеобитаемом слое. 

Также, необходимо коснуться такого понятия, как инфлюкция, то есть 
движение воды в поверхностном слое почвы наибольшим образом по трещинам 
и крупным порам. Под понятием инфильтрации подразумевают поступление и 
дальнейшее продвижение воды с поверхности в толщу почвы, при этом влага 
двигается одним фронтом. 

Интенсивность процессов инфлюкции, инфильтрации и фильтрации в слое 
почвогрунта определяется именно водопроницаемостью. 

Проведем анализ основных факторов качественного полива дождеванием. 
Качество полива в первую очередь характеризуется интенсивностью, размером 
капель, равномерностью распределения воды по орошаемому полю. 

Интенсивность дождя подразделяется на истинную (интенсивность дождя 
тождественна интенсивности дождя на поверхности почвы), средняя 
интенсивность (отношение среднего слоя осадков, выпавших на указанной 
площади, ко времени их выпадения). Отметим, что скорость движения 
дождевальной машины или вращения аппарата не влияет на численное 
значение средней интенсивности дождя. Именно среднюю интенсивность 
искусственного дождя, которая определяется расчетом или экспериментальным 
путем, учитывают для правильного подбора дождевальной техники. 

Допустимые агротехнологические условия среднеэффективной 
интенсивности дождя находится в пределах отклонений (± 25%) и 
обеспечивается максимальным эффективным расходом воды дождевальной 
машиной. 

Следующим рассматриваемым показателем является крупность капель 
дождя, размеры которых при свободном распаде струи воды находятся в 
широких пределах. Этот показатель ключевым образом влияет на допустимую 
интенсивность дождя, потери воды на испарение, затраты энергии на 
образование капель. По существующим требованиям до девяноста процентов 
капель должны быть диаметром не менее двух миллиметров. 

Равномерность полива, а именно распределения осадков, оценивают по 
графикам распределения слоя при заданной интенсивности дождя. Для 
определения точных данных о распределении осредненной интенсивности 
дождя необходимо построение частного графика. Качество полива оценивают 
коэффициентом эффективного полива. 

Вместе с показателем равномерности увлажнения, рассчитывают и 
фактическую поливную норму. По агротехнологическим требованиям, 
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допустимо возможное отклонение фактической от расчетной поливной нормы 
составляет десять процентов в большую и меньшую стороны. Однако, 
фактическая поливная норма может быть меньше расчетной по причине 
испарения воды в воздухе в промежутке от двух до сорока двух процентов. 

Наряду со всеми вышеперечисленными достоинствами, необходимо 
отметить и определенные недостатки дождевания, такие как большие затраты 
электроэнергии для создания рабочих давлений в дождевальных аппаратах; 
повышенная материалоемкость и металлоемкость дождевальных машин; 
отрицательное влияние ветра на качество дождя и равномерность полива [4]. 

Заключение и выводы. В настоящее время планируются практические 
опыты по обоснованию элементов техники полива сельскохозяйственных 
культур дождевальной машиной кругового действия «Дон-К» и основных 
условий качественного орошения дождеванием. 

В заключение необходимо отметить, что всестороннего тщательного 
рассмотрения требуют условия качественного орошения дождеванием, в связи 
с его востребованностью и актуальностью в современном сельском хозяйстве. 
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Аннотация. Данная статья показывает важности заработной платы в современных 
условиях. Рассмотрено основы организации труда на предприятиях. Исследованы 
теоретические и методологические вопросы по организации учета оплаты труда, 
разработаны пути их совершенствования с учетом предложений автором 

Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, заработная плата, оптимизация 
затрат, оплата труда. 
Abstract. This article shows the importance of wages in modern conditions. The basics of 

labor organization in enterprises are considered. Theoretical and methodological issues on the 
organization of accounting for labor remuneration are studied, and ways to improve them are 
developed taking into account the proposals of the author. 

Key words: labor, labor resources, wages, cost optimization, labor remuneration. 
Для большей группы трудоспособного населения оплата труда 

представляет собой основной источник дохода. В связи с этим аспекты, 
связанные с учетом расчетов по заработной плате, выступают одними из 
наиболее актуальных как для работников, так и для самих работодателей. Более 
того оплата труда является одной из важных статей в издержках субъектов 
хозяйствования, поэтому ее анализ дает возможность оптимизировать расходы 
предприятия. Вследствие этого, в настоящий момент повышается значимость 
анализа фонда оплаты труда, так как это важнейшая экономическая категория, 
от оптимальности структуры которой, напрямую зависит финансовая, 
социальная политика предприятия и психологическая устойчивость 
сотрудников, что влияет на результаты их деятельности.  

Бухгалтерский учёт разрешается таким образом, чтобы способствовать 
повышению производительности труда, улучшению нормирования труда, 
укреплению класса труда, повышению степень качества продуктов, контракт и 
предложений.  

Выплата заработной оплаты - вознаграждение за работу находясь в 
зависимости от квалификации труженика, трудностей, количества, свойств и 
критериев выполненной работы, а также компенсационных выплат. 

Зарплата - это доля прибыли страны, предназначенная для удовлетворения 
тружеников, которая выплачивается наличными в строгом соответствии с 
количеством и степенью качества истраченных денег. [4] 

Сущность, формы и системы оплаты труда, доплаты и компенсационные 
выплаты определены действующим законодательством. 

Несмотря на жесткую регламентацию, предприятиям даны широкие права 
в выборе систем и способов оплаты труда. В трудовом договоре при приеме на 
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работу оговариваются все условия. В то же время, изменяющиеся нормативные 
документы могут повлиять на изменение заработной платы работников. 
Изменения также могут происходить по решению администрации, например, 
изменения, направленные на сокращение расходов и повышение 
заинтересованности персонала в росте прибыли предприятия. 

Основные этапы учета заработной платы на предприятии представлены на 
рис. 1. [3] 

  
 

Рис. 1. Этапы учета заработной платы [3] 
 
Основной целью анализа расчетов с персоналом по оплате труда для 

экономических субъектов любых форм собственности можно назвать поиск 
путей и резервов повышения эффективности трудовых ресурсов и обеспечения 
рационального использования денежных средств, направленных на оплату 
труда. 

Алгоритм проведения анализа затрат на оплату труда можно представить 
следующим образом: 

1. Сбор данных, необходимых для построения общего представления о 
используемой системе оплаты труда. 

2. Анализ полученных материалов. 
3. Разработка методов улучшения продуктивности деятельности 

организации. 
Учёт и анализ расходов на оплату труда позволяет обрисовать общую 

картину эффективности работы предприятия и принять необходимые меры для 
ее улучшения. [5] 

Фонд заработной платы включает в себя все основные суммы для выплат 
сотрудникам в натуральной или денежной формах, которые начисляет 
предприятие по таким пунктам: 

• за затраченное на работу время (основная зарплата, начисленная по 
тарифу окладу, сдельным расценкам, регулярные премиальные и бонусы, 
дополнительные выплаты); 

• за неотработанное время (отпускные, за дни сдачи крови и др.); 
• одноразовые выплаты (поощрение за перевыполненный план, 
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материальная помощь, одноразовые премиальные выплаты и прочее); 
• за питание, жилье, талоны на топливо. 
Для вычисления фонда оплаты труда существует простая формула (1), 

включающая все составные зарплаты: 
                                               S=M+K+A, где                                        (1) 

S – фонд оплаты труда; 
M – сумма вознаграждения за выполненную работу; 
K – компенсация (например, за труд в сложных условиях); 
A – премиальные. [2] 
Анализ расходов на оплату труда может проводиться по нескольким 

основным направлениям. Можно выделить горизонтальный и вертикальный 
анализ использования фонда заработной платы. 

Горизонтальный анализ обеспечивает отслеживание затрат на заработную 
плату в динамике. При этом производится сравнение данных за прошедший и 
текущий период. Если нужна более обширная информация, имеет смысл 
сравнить текущий период с несколькими предыдущими периодами. Подобный 
анализ служит целям: 

−установление факторов, влияющих на увеличение или снижение затрат на 
выплату заработной платы; 

−сравнение реальных затрат и расходов, которые заложены в смету. 
При вертикальном анализе устанавливается соотношение фонда оплаты 

труда с другими показателями.  
Процедура позволяет решить следующие задачи: 
−расчет зарплаты на одного сотрудника; 
−определение выручки от реализации продукции и услуг на рубль трат на 

оплату труда;  
−установление прибыли на рубль расходов на оплату труда.[5] 
В качестве рекомендаций по совершенствованию учета оплаты труда на 

предприятии рекомендуется: 
- сокращение рабочих часов; 
- использовать в систему нормирования труда. Рекомендуется вводить 

отделы труда и заработной платы, которые будут заниматься нормированием на 
предприятии; 

- применять новый метод «безболезненного увольнения» – аутплейсмент; 
- применение аутсорсинга (от англ. outsourcing, внешний источник) – это 

передача организацией определенных бизнес-процессов или производственных 
функций на обслуживание другой компании, специализирующейся в 
соответствующей области. [6] 

В заключение следует сделать вывод о том, что эффективность 
деятельности предприятия, его способность быстро реагировать на изменения 
рыночных условий и требований конкурентной борьбы напрямую зависят от 
обоснованности выбранной системы оплаты труда на предприятии. Поэтому 
главной задачей руководителя является подбор наиболее подходящей формы 
оплаты труда с учетом целей, характера деятельности, размеров компании и 
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существующих рыночных условий в текущий момент. 
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Аннотация. В данной работе определены основные задачи, направления и значение 

анализа затрат на оплату труда. Дана характеристика основных показателей, которые 
необходимо рассчитать для оценки эффективности использования фонда заработной 
платы.  
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Annotation. In this paper, the main tasks, directions and significance of the analysis of labor 
costs are defined. The characteristic of the main indicators that need to be calculated to assess the 
effectiveness of the use of the payroll is given.  
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Экономический анализ на предприятии является одним из наиболее 

эффективных методов выявления внутрихозяйственных резервов. Затраты на 
оплату труда являются одним из главных элементов затрат и занимают 
весомую долю в общей сумме расходов предприятия. В зависимости от 
отраслевой принадлежности предприятия доля данного вида расходов 
колеблется от нескольких процентов до половины суммы производственных 
затрат. Следовательно, оптимизация данной категории имеет очень важное 
значение. 

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты, в том числе доплаты 
и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и 
стимулирующие выплаты, премии и иные поощрительные выплаты. В 
себестоимость продукции затраты на оплату труда входят отдельной статьей 
«Заработная плата основная и дополнительная производственных рабочих». 
Такие затраты могут быть включены и в состав статей «Общепроизводственные 
расходы» и «Общехозяйственные расходы». В совокупности заработная плата 
всех работников дает показатель «фонд заработной платы». Главной целью 
анализа фонда заработной платы является проверка обоснованности 
планирования и оперативного управления организацией заработной платы.  

Анализ фонда заработной платы включает в себя: 
- анализ абсолютного и относительного отклонения по фонду оплаты труда 
- анализ уровня и динамики среднемесячной заработной платы 
- анализ эффективности использования фонда оплаты труда 
- анализ прямых трудовых затрат 
Анализ фонда заработной платы выполняет следующие основные задачи: 
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• проверка обоснованности применяемых систем и форм оплаты труда 
• проверка отклонений в использовании фонда заработной платы от плана 
• определение основных причин отклонений и последствий 
•  определение размеров и динамики средней заработной платы  
• соотношение темпов роста заработной платы с темпами роста 

производительности труда 
• определение эффективности использования фонда заработной платы 
• мобилизация резервов повышения эффективности использования 

заработной платы. 
Основными источниками информации для анализа фонда оплаты труда 

являются отчетные данные о численности работников, объемах производства, 
производительности труда, данные об использовании фонда заработной платы 
по его составным элементам и др. 

При проведении анализа фонда заработной платы следует учитывать, что 
данный показатель зависит от следующих факторов: 

   - объем продукции 
   - ассортимент 
   - удельный вес материальных затрат 
   - структура персонала  
Плановый фонд оплаты труда необходимо корректировать в зависимости 

от изменения данных показателей. 
В первую очередь, следует определить абсолютное и относительное 

отклонение фонда заработной платы от планового значения. Абсолютное 
отклонение предполагает сравнение фактического и планового значений фонда 
заработной платы: 

∆ФЗПабс=ФЗПфакт – ФЗПплан , 
где ФЗПфакт – фактический фонд заработной платы 
       ФЗПплан – плановый фонд заработной платы 
 
Но абсолютное отклонение не учитывает степень выполнения плана по 

производству и реализации. Этот фактор учитывает относительное отклонение. 
Для определения относительных отклонений плановый фонд заработной 

платы необходимо откорректировать на процент выполнения плана по объему 
выпускаемой продукции или оказанным услугам. 

∆ФЗПотн= ФЗПфакт – (ФЗПплан * Квп), 
где Квп – коэффициент выполнения плана. 
 
Для анализа отклонений фонда заработной платы, целесообразно 

разделить фонд на постоянную и переменную части. Постоянная часть не 
зависит от объема производства, это заработная плата по тарифным ставкам, 
управляющего персонала, все виды доплат и отпускных работников 
непромышленного производства. 

Переменная часть напрямую связана с объемом производства. Это 
заработная плата рабочих по сдельным расценкам, премии за производственные 
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результаты и пр. 
Учитывая такое деление фонда заработной платы, формула преобразуется 

следующим образом: 
∆ФЗПотн= ФЗПфакт – (ФЗПпv * Квп + ФЗПпс), 

где  ФЗПпv – переменная сумма планового фонда заработной платы 
         ФЗПпс – постоянная сумма планового фонда заработной платы. 
 
Анализ эффективности использования фонда заработной платы основан на 

установлении соответствия между темпами роста заработной платы и 
производительностью труда. Для этого необходимо определить: 

1. Индекс заработной платы:  Iзп = СЗПф/СЗПп,  
где СЗПф – средняя заработная плата фактическая 
       СЗПф – средняя заработная плата плановая 
 
2. Индекс роста годовой выработки: Iвп = ВПф/ВПп 
где ВПф – выработка фактическая 
       ВПп – выработка плановая 
 
3. Коэффициент опережения:  Ко = Iвп/Iзп 
 
4. Экономия (перерасход) фонда оплаты в связи с изменением 

соотношения между темпами роста производительности труда и темпами роста 
заработной платы: Э = ФЗПф*((Iзп-Iвп)/Iзп) 

 
Положительно оценивается превышение производительности труда над 

темпами роста оплаты труда, иначе происходит перерасход затрат на оплату 
труда, повышение себестоимости продукции, и, следовательно, уменьшение 
прибыли. 

При анализе эффективности использования фонда оплаты труда 
дополнительно можно рассчитать следующие показатели: 

• выработка на рубль затрат на оплату труда 
• выручка на рубль затрат на оплату труда 
• валовая прибыль  на рубль затрат на оплату труда 
• чистая прибыль на рубль затрат на оплату труда 
• реинвестированная прибыль на рубль затрат на оплату труда 
Данные показатели рассматриваются в динамике, сравниваются с 

аналогичными показателями других предприятий а также оценивается 
выполнение плана по ним. 

Таким образом, оплата труда является предметом глубокого анализа со 
стороны предприятия. В условиях развитой рыночной экономики предприятия 
постоянно находятся в поиске новых возможностей для повышения 
эффективности использования фонда оплаты труда. И для этого уделяется 
огромное внимание анализу затрат на оплату труда, так как правильное 
формирование и расходование фонда оплаты труда обеспечивает 
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конкурентоспособность и рост благосостояния и уровня жизни населения. В 
силу этого фонд заработной платы является важным показателем деятельности 
предприятия, который требует тщательного анализа и контроля. 
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Анотація.  Пошуки шляхів підвищення ефективності професійної освіти майбутніх 

педагогів пов’язують з професіоналізмом. Актуальність професіоналізму обумовлена 
модернізацією освіти і розглядається як одне з важливих положень вдосконалення її змісту. 
Від професіоналізму майбутнього педагога в значній мірі залежить траекторія розвитку 
системи освіти в Україні. В роботі представлені основні визначення поняття 
професіоналізму майбутнього педагога та виокремлено ключові аспекти даного поняття. 

Ключові слова: професіоналізм, професіоналізм майбутнього педагога, діяльнісна 
сутність професіоналізму, особистісно-діяльнісний підхід. 

Abstract. Finding ways to improve the effectiveness of future educators’ vocational education 
is linked to professionalism. The urgency of professionalism is due to the modernization of 
education and is considered as one of the important provisions for improving its content. The 
trajectory of the development of the education system in Ukraine largely depends on the 
professionalism of the future teacher. The main definitions of the concept of professionalism of the 
future teacher are presented in the paper and the key aspects of this concept are highlighted. 

Keywords: professionalism, professionalism of the future teacher, activity essence of 
professionalism, personality-activity approach. 

Вступ. Сьогодні система освіти стикається з новими труднощами, 
недостатньою увагою з боку суспільства, спостерігається зниження престижу 
професії педагога. Виникає потреба у професіоналах-подвижниках своєї 
справи, яскравих особистостях, здатних долати труднощі і працювати творчо. 
Важливо, щоб масовий педагог піднявся на якісно новий рівень професійно-
особистісного розвитку. 

Незважаючи на значний інтерес науковців до професіоналізму майбутніх 
педагогів, теоретичні й практичні основи даної проблеми залишаються 
недостатньо вивченими, немає єдиного визначення «професіоналізму майбутніх 
педагогів», чіткий зв'язок між теоретичною і практичною підготовкою 
студентів фактично відсутній. Тому, детальне дослідження поняття 
«професіоналізму майбутнього педагога» є досить актуальним.  

Мета роботи – розкрити й уточнити поняття «професіоналізм майбутнього 
педагога».  

Основний текст. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 
те, що існують різні підходи до визначення поняття «професіоналізм». 
Дослідженню професіоналізму у різних сферах присвячені дослідження таких 
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вчених, як С. С. Вітвицька, А. Д. Макарова, В. В. Радула, Н. В. Гузій, 
І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, І. П. Підласий, В. А. Сластьонін та інших. 

Деякі вчені порівнюють професіоналізм з іншими поняттями, пов’язаними 
з характеристикою здатності людини виконувати роботу: компетентність, 
майстерність, кваліфікація. Такі дослідники як В. А. Сластьонін, І. Ф. Ісаєв, 
А. І. Міщенко, Є. М. Шиянов розглядають професіоналізм з точки зору 
діяльності, основою професіоналізму вважають науково-теоретичну і 
практичну підготовку.  

Під професіоналізмом розуміють «оволодіння повною мірою 
досягненнями своєї науки, суміжними галузями знань, мистецтвом їх 
застосування в своїй практиці» [1, C. 77].  

В. С. Шувалова професіоналізм фахівця визначає за ступенем володіння 
знаннями, вміннями і навичками, з одного боку, і здатністю виробляти нове, з 
іншого [9, C. 121].  

Я. С. Турбівський розглядає професіоналізм як «органічний сплав знань і 
умінь, що гарантує отримання необхідного результату, якісне і ефективне 
виконання роботи, сформована готовність ставитися до своєї справи як до 
сукупності завдань, кожна з яких конкретна, вимагає досягнення результату» 
[8, С. 215].  

В. Я. Синенко визначає професіоналізм як результат процесу професійної 
підготовки, якість, що свідчить про високий рівень володіння вміннями, 
необхідними при виконанні будь-якої роботи [6, С. 45]. 

Відповідно до соціолого-педагогічного словника за загальною редакцією 
В. В. Радула, професіоналізм – це якісна характеристика фахівця, що визначає 
ступінь володіння ним знаннями, уміннями й навичками професійної сфери, а 
також наявність відповідної ефективної системи ціннісних орієнтацій, які 
регулюють моральний аспект професійної діяльності [7, C. 294]. 

Вище наведені визначення висловлюють діяльнісну сутність 
професіоналізму, де сукупність знань, умінь і навичок необхідна для успішної 
професійної діяльності.  

В рамках діяльнісного підходу до визначення професіоналізму, 
А. К. Маркова, виділила п’ять рівнів професіоналізму:  

− допрофессіоналізм;  
− професіоналізм; 
− суперпрофесіоналізм;  
− непрофесіоналізм; 
− післепрофессіоналізм [4, С. 18].  
Іншими вченими в поняття професіоналізму вкладається інший зміст, 

згідно з яким професіоналізм є характеристикою особистості людини.  
І. Д. Багаєва визначає професіоналізм як інтегральну властивість 

особистості, що формується в діяльності, обумовлена мірою реалізації 
громадянської зрілості особистості, відповідальності, боргу.  

На думку ж А. А. Бодальова, професіоналізм – це найвища точка розвитку 
особистості. Очевидно, в розгляді поняття «професіоналізм» найбільш 
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об’єктивною є позиція особистісно-діяльнісного підходу, оскільки наявність 
обох компонентів в структурі професіоналізму забезпечує певну цілісність. 
Єдність професійного та особистісного розвитку фахівця лягла в основу 
концепцій ряду вчених, згідно з якими розвиток особистості визначає і вибір 
професії, і підготовку до неї, цей вибір і розвиток професійної діяльності 
визначають стратегію розвитку особистості [5, С. 29].  

Отже, високий рівень виконання професійної діяльності з певними 
особистісними якостями і становить професіоналізм.  

Особистісно-діяльнісний підхід присутній в працях вчених, що 
розглядають професіоналізм педагога. Так, В. Я. Синенко вважає, що 
професіоналізм майбутнього педагога – це високий рівень його психолого-
педагогічних та науково-предметних знань і умінь в поєднанні з відповідним 
культурно-моральним виглядом. І якщо при оцінці знань, умінь і навичок 
вчений пропонує використовувати ряд опосередкованих і безпосередніх 
критеріїв, то особистісні якості розглядаються в їх абсолютному значенні [6,  
C. 45].  

В свою чергу, А. К. Маркова, виділяючи ряд психологічних критеріїв праці 
педагога, більшість яких характеризують педагогічну діяльність, звертає увагу і 
на суб’єктивні критерії в оцінці професіоналізму педагога – відповідність 
професії вимогам людини, її мотивам, схильностям, особистісна прихильність 
до професії, наявність стійкої психолого-педагогічної спрямованості, 
сукупності необхідних професійно-психологічних якостей особистості 
[4, C. 20].  

Н. В. Кузьміна та її прихильники наголошують: оскільки в професійно 
значущих педагогічних уміннях знаходять практичне застосування і якості 
особистості педагога, то професіоналізм учителя складають два взаємопов’язані 
компоненти: професіоналізм діяльності як якісна характеристика суб’єкта 
діяльності і професіоналізм особистості як сукупність особистісних якостей 
педагога, що сприяють або, навпаки, перешкоджають вирішенню педагогічних 
завдань [3, C. 56].  

Теоретичний аналіз показав, що існує багато визначень поняття 
«професіоналізм педагога». Аналіз визначень показує, що професіоналізм – 
динамічна структура, яка має певну ієрархію. У понятті «професіоналізм» 
педагоги і психологи, виділяють такі характеристики, як «професіоналізм 
особистості», «професіоналізм діяльності», «педагогічна майстерність». Всі 
вони визначають лише окремі сторони даного поняття. Теоретичний аналіз 
наукової та педагогічної літератури показав, що проблеми педагогічного 
професіоналізму в психолого-педагогічній літературі приділяється багато 
уваги, і кожен вчений тлумачить це поняття по-різному. Виходячи з цих понять, 
ми можемо стверджувати, що професіоналізм сучасного педагога 
вдосконалюється протягом всієї педагогічної діяльності, педагог-професіонал 
на студентській лаві сформуватися ще не може, тобто процес підготовки у 
вищому навчальному закладі передбачає формування основ професіоналізму 
майбутніх педагогів, які повинні стати стійкою мотиваційною основою для 
становлення професійної індивідуальності. Основи професіоналізму 
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майбутнього педагога визначаються як сукупність діяльнісно-рольових і 
особистісних характеристик, які забезпечують ефективне виконання завдань 
педагогічної діяльності, а його формування має відбуватися під впливом 
керованих педагогічних процесів, заснованих на оновлених освітніх 
технологіях в процесі проведення навчальних занять.  

Професіоналізм як інтегральна властивість і концентрований показник 
особистісно-діяльнісної сутності педагога відображає аксеологічний аспект 
розгляду виховної діяльності . 

Тлумачення професіоналізму В. Я. Синенко і Л. В. Красюк дають найбільш 
повне уявлення поняття «професіоналізм майбутнього педагога». Вчені 
звертають увагу на комплекс знань і умінь, які допомагають майбутньому 
педагогу реалізувати себе на професійній ниві.  

Педагогічний професіоналізм – характеристика різноманітних 
взаємопов’язаних компонентів, що відображають певну освітню систему, яка 
відповідає соціальному замовленню суспільства. До компонентів 
професіоналізму педагога відносять: 

− рівень загальної культури; 
− психолого-педагогічна компетентність; 
− володіння змістом предмета і педагогічними технологіями; 
− здатності до цілепокладання і целездійснення; 
− здатності до педагогічної рефлексії; 
− здатності до здійснення інноваційної діяльності в сфері освіти. 
Професіоналізм педагога за соціолог-педагогічним словником – це 

сукупність психофізіологічних та особистісних змін, які відбуваються в людині 
у процесі оволодіння знаннями та довготривалої діяльності, що забезпечують 
якісно новий, вищий рівень розв’язання складних професійних завдань 
[7, C. 294]. 

Професіоналізм педагога – це, з одного боку, соціально-педагогічне явище, 
що представляє складну, багатогранну і багатоаспектну характеристику 
діяльності педагога, яка відповідає замовлення суспільства і націлена на 
підготовку вчителя-професіонала. З іншого боку, – це якісна характеристика, 
що включає сукупність фундаментальних інтегрованих знань, узагальнених 
умінь і педагогічних здібностей, його особистісних і професійно-важливих 
якостей, культури і майстерності, готовність до постійного самовдосконалення, 
саморозвитку, та розвитку інших «само» процесів. 

Висновки.  
«Професіоналізм майбутнього педагога» – це сукупність знань, умінь, 

особистісного та творчого потенціалу, професійної культури та професійної 
самосвідомості, яка формується в педагогічній діяльності і відображає якісну 
характеристику зазначеної діяльності.  Це – сукупність особистісних 
характеристик, необхідних для успішного виконання праці. 

Педагог – професія особлива. Особистість педагога є стрижнем 
педагогічної діяльності. Основний зміст праці педагога полягає в 
самовдосконаленні, самореалізація себе як особистості. Формування вміння 
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досягати найкращих результатів у праці і об’єктивно оцінювати їх входить в 
завдання професійної підготовки педагога. 

Проведений аналіз дозволяє намітити перспективи подальших досліджень 
проблеми формування професіоналізму майбутніх педагогів у контексті впливу  
на неї категорії «само».  
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Анотація. У статті аналізується ціннісний вимір сучасної освіти. Адже гармонійний 

розвиток учня можливий за умови партнерських взаємин між усіма іншими учасниками 
освітнього процесу, які  спрямовані на відкрите та щире спілкування, сповнене морально-
етичних, соціально-правових та особистісно зорієнтованих цінностей. 

Ключові слова: духовність, цінності, виховання. 
Abstract. The article analyzes the value dimension of modern education. Because the 

student's harmonious development is possible under the conditions of partnerships between all 
other participants in the educational process, which are aimed at open and sincere communication, 
full of moral, ethical, social-legal and personally-oriented values. 

Key words: spirituality, values, education. 
Introduction. 
The Law of Ukraine «Education» defines the purpose of the educational process 

as a comprehensive development of the individual, talents, physical and creative 
abilities, as well as the creation of values for the own self-realization, which enrich 
the cultural, intellectual, economic and creative potential of the Ukrainian people. 

The main text. 
The idea of a New Ukrainian School among the pillars of the education of the 

future, and therefore of the future, of Ukraine, envisages a value-based education 
process. This approach involves not only gaining the skills necessary for the 
professional development, together with the acquisition of the necessary knowledge. 
However, it is on the values that the foundation of modern education and the 
conditions for the formation of the individual and society, which take into account 
moral, ethical and public interests in their professional and daily activities, are 
created. Unlike the process of transferring knowledge from any discipline, value can 
exist in the human mind and be brought to life through personal examples and 
guidance. The author of the book «The man in search of true meaning», Victor Frankl 
emphasized that values can not be learned, they can only be lived through. He said 
that it is impossible to imagine a teacher, father or mother of a child who could pass 
on a valuable life philosophy to children without professing it in their own lives, 
because value is formed every day, not on a schedule, and the cultivation of value 
does not stop with obtaining a certificate or diploma. Thus, it can be noted that this 
process is constant and depends on the level of spiritual and intellectual development 
of the person, volitional qualities and desire to know the reality. The process of 
developing critical thinking in society, unlike the dogmatic one that has been imposed 
for several decades, cannot but be painful, since it implies a clear awareness of one’s 
own «non-ideality» and a readiness for one’s own change. In order to be educated on 
values, all participants in the educational process, regardless of age, knowledge, 
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experience and social status, need to feel self-critical about themselves and strive for 
self-improvement. However, to date, society often lacks consensus on the list and 
coherent content of generally accepted social values in connection with cases of 
distortions of reality and manipulation of dignity, patriotism and the rule of law or 
freedom. According to a report «Valuable Foundations of the New Ukrainian School 
through the Eyes of Teachers», which was created within the framework of the 
project of Ukrainian Catholic University «Space for Educational Initiatives», it was 
found that «cultural change needs a deeper understanding of the context: what value 
is the school now, what are its values teachers, parents and students, what values 
underlie current school rules and organizational culture ... At the same time, in the 
process of implementing value changes at school, we see the threat of 
«mechanization» when, instead of be relayed and consolidate values as standards 
interactions, they will just explain ... The communication and implementation of 
value changes by more accented shift the focus of education/formation of values in 
accounting principles valuable in shaping the school environment and educational 
interactions, and describe them in detail». Raising any value or virtue in yourself and 
other people, and most of all in children, is a titanic job. A misinterpretation of value 
can do more harm to one’s intellectual and spiritual development than its complete 
absence. Due to the fact that the educational process differs in its long period, 
continuity, responsibility and elegance, it is not limited to the educational 
establishment, but covers almost the whole reality of the individual, the tasks of the 
educational process are complicated. Given these factors, values in education should 
not only be a list of worthy rules of life in society, but also a set of internal principles 
that will be able to help in adulthood not only in choosing a profession and finding a 
vocation, but also in the realization of creative potential, the cultivation of a worthy 
citizen and family man. However, every participant in the educational process, 
including the learner, must be aware that values are not unquestionably correct, 
divine, beautiful in words, but invalid in the realities of life. Values cannot be 
measured mathematically, because the principles that a person uses when making 
decisions in daily life incline him to a certain behavior, thus determining his destiny. 

Often, a person practices value not by doing something but by doing nothing 
wrong, but a stranger may not notice it because a certain act is not subject to 
calculation. The harmonious development of the student is possible under the 
conditions of partnerships between all other participants of the educational process, 
which are aimed at open and sincere communication, full of moral-ethical, social-
legal and personally-oriented values. 

Conclusions.  
The reform of the modern Ukrainian school is possible only if the education of 

Ukraine, with significant centuries-old heritage recognized throughout the world, can 
embark on the path of both institutional and meaningful renewal, which is impossible 
without the hard work of teachers who are the heart of Ukrainian education. Values, 
examples of manifestations of values are not inclusive and categorical, since the 
interconnectedness of human relationships demonstrates that it is impossible to fully 
identify situations in the educational life where the same values would be 
encompassed without affecting others. Combining common efforts, analysis and 
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introspection, all participants in the educational process should receive answers to 
difficult and important questions. Ignoring shared search for meaning, as proven by 
sad practice, is too costly for people and society. 
 

© Tsybulko Olga 
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Аннотация. В работе рассматриваются ключевые понятия построения публичных 

речей различной направленности с основным уклоном на самые яркие черты проявления 
типа личности спикера для достижения наивысшего способа эмоционального вовлечения 
слушателя посредством словесно-экспрессивного выражения мысли, а также невербальной 
динамикой тела. 

Ключевые слова: публичное выступление, тип личности, речь, межличностная 
коммуникация. 

Abstract. The paper discusses the key concepts of constructing public speeches of various 
kinds with a main bias towards the most striking features of the manifestation of the type of 
speaker’s personality in order to achieve the highest level of emotional involvement of the listener 
through verbal-expressive delivering of thought, as well as non-verbal dynamics of the body 
language. 

Key words: public speaking, personality type, speech, interpersonal communication. 
Introduction. 
Psychological typology is a system of individual attitudes and behavioral 

stereotypes, formed to explain the difference between people [2]. The problem of a 
successful definition of that is a wider range of derivative characteristic basis for the 
classification of psychological types has always been a cornerstone for differential 
psychology. 

Today there are several thousands of the most diverse psychological 
classifications that designate certain differences between people or mental properties 
(qualities, characteristics). 

Classifications differ in the scale of generalizations, the degree of internal 
consistency, classification grounds, etc. 

Classifications in which there are stable types distinguished on the basis of some 
psychological or anatomical and physiological properties relate to formal typologies. 
Formal typologies can have a very different scale. Often these are typologies 
regarding behavior patterns in an activity.  

With the fast development of science and society it has become more and more 
up to date to define the difference between people and their behavior by the common 
strategies developed by the number of researches and scientists.  

Those are the most well known ideas in the psychology: 
- Herman Whitkin in 1954 identified types of people based on field dependence 
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and field independence. Multydepetdent not distinguish a simple figure from 
a complex geometric background. Field independents are able to isolate a 
simple figure from a complex geometric background. 

- Dynamic typologies are associated with changes and transformations of a 
person with the passage of stages or its number in their development 
(biological, psychological, social). 
- Freud believed that each such stage is characterized by its own erogenous 

zone. And build the strategy of interconnectedness between them. 
- Carl Jung called the self-identification - the central archetype, the 

archetype of the order and integrity of the individual. Jung called 
individuation a person’s ability to self-knowledge and self-development, 
the fusion of his conscious and unconscious. 

- Socio-characterological (Theophrastus), socio-political (Plato). 
- And personality classification depending on its response to the 

environment of A. F. Lazursky: 
Modern systems of classification are associated with the names of K. Jung, G. 

Eisenck, L. N. Sobchik, L. Y. Dorfman and others. The authors of modern system 
concepts try to maximally generalize the results of empirical studies of individual 
characteristics of a person within the framework of a single typological model. Such 
a model, as a rule, is the center of the structure, combining the general, typological 
and individual psychological characteristics of a person. 

Results and Discussion  
Myers-Briggs type identifier is widely used in business, particularly in a number 

of large Western companies [3]. In the United States up to 70% of high school 
graduates pass personality type determination using MBTI for the purpose of 
choosing a future profession [5]. Over 2 million people fill out the MBTI 
questionnaire annually. The MBTI questionnaire has been translated into 30 
languages (including Russian) and is used worldwide. The main applied areas of 
Myers-Briggs typology [6]: 

- self-knowledge and personal growth; 
- career growth and career guidance; 
- development of organizations; 
- management and leadership training; 
- solution of problems; 
- family counseling; 
- education and curriculum development; 
- scientific work; 
- interpersonal trainings. 
In modern psychology, temperament is defined as the permanent and stable 

natural properties of the individual that determine the dynamics of mental activity, 
regardless of its content. Extraversion and introversion, sensitivity, reaction rate, 
plasticity and rigidity, reactivity and activity are distinguished as temperament 
properties.  

Considering all the features mentioned above, it is easy to conclude that the right 
combination and management can be the key to successful leadership. And 
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leadership, in turn, involves communicating with many people more often and in 
public, which brings us to the question put at the beginning - it is important to know 
your strengths and weaknesses in order to build public speaking in the most effective 
way it possible. A peculiar combination of activity, which is determined by the 
intensity and volume of human interaction with the environment (physical and 
social), and the degree of severity of emotional reactions, determine the individual 
characteristics of temperament like "dynamic aspects" of behavior. Researchers 
remain confident that the dynamic characteristics of behavior have a certain 
physiological basis that is determined by some peculiarities of the functioning of 
physiological structures, but what are these structures and features are currently 
unknown. One thing is clear that temperament, being born, is the basis of most 
personality traits. 

Temperament also has a bearing on business communication: sociability or 
sociability in people with different types of temperament is different. 

The most pronounced communicative abilities of sanguine, who easily and 
quickly establish psychological contact with communication partners, maintain active 
dialogue with them. Phlegmatics, in comparison with the sanguine, are not so easy to 
make contact with people, but, unlike the sanguine, can continue to maintain a stable 
business relationship with partners, although, of course, the scope of their 
communication is less wide than that of the sanguine. Melancholics have specific 
communication difficulties that are associated with an internal fear of new situations 
and new people. In the course of business communication, melancholics are often lost 
and embarrassed, and they need psychological support from colleagues. Choleric is 
psychologically difficult to communicate with; it is difficult for him to communicate 
and difficult to communicate with him. Establishing good and long-lasting 
psychological contact with colleagues and business partners of choleric is hampered 
by his inflammatory and unrestrained nature. Choleric constantly strives for 
leadership in interpersonal relationships, which provokes opposition from other 
partners. 

It should be kept in mind that the peculiarities of the temperament in business 
communication with age and professional experience are smoothed: taking 
communication skills, through which a person controls the negative aspects of his 
temperament, communicates and acts adequately in any situation. To paraphrase a 
well-known advertising slogan, we can say that "temperament is not a sentence". 

Conclusions. 
In the materials above the basic classifications of temperament and personality 

type were considered. A number of indicators in daily and professional life that are 
directly impacted are given. And most important, we have seen that temperament has 
the key leverage on the expertise and structural dynamics in communication with 
people, particularly in the public. 

The communication process between people is not just an exchange of "pure" 
information: it carries with it certain personal characteristics and properties of 
partners. Information exchange between people acts as a process of interaction 
between two subjects, each of which is active in relation to the other subject and to 
the information to which they exchange. Such activity consists in mutual analysis of 
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goals, motives, attitudes of each other for more favorable communication. In the 
process of communication we find out why it is necessary for the partner, based on 
his behavior, his assumptions, intuition, his previous experience. 

Attitude is transmitted by non-verbal means: facial expressions, gestures, 
intonation. Most conflicts arise when the relationship is not properly deciphered. 
They often do not perceive the essence of the case but their attitude and react to it. 
The maximum approximation between transmitting and receiving information is 
possible when there are many questions that allow the sender to know that the 
recipient of the information has indeed perceived and vice versa.  

Noise is everything that hinders the communication process. The sender may 
have the following noise: his preferences, prejudices, perspectives, language 
mismatch, different vocabulary. The recipient - his settings, past experience, feelings 
and thoughts at the moment - all that affect the decoding process. Channel noise is 
the sounds of traffic, radio, speech disorders, any distractions. The success of 
communication depends to a large extent on how well this noise is overcome or 
controlled. 

Effective communication occurs when the recipient interprets the message as the 
sender hoped. In effective communication, the message of the sender clearly reflects 
his intentions and the recipient's interpretation is consistent with the sender's 
intentions. In order to achieve effective communication, the recipient should try to 
interpret the sender's intentions and the content of his message as correctly as 
possible. There is a peculiar distribution of functions between verbal and non-verbal 
means of communication. Through verbal means, information is conveyed in a pure 
form and at a non-verbal level - the relation to the interlocutor and the subject of 
business communication. 

Success is easy to achieve when using this knowledge in constructing public 
speaking. 

 
Литература: 
1. Абульханова-Славская К. А. Типология активности личности // 

Психологический журнал. — 1985. — Т. 6, № 5. — С. 3-18. 
2. Валерий Зеленский. “Толковый словарь по аналитической психологии”. 

Москва: Б&К, 2002, 218с. 
3. Голдстэйн Д., Крегер О. Творческая личность. Как использовать 

сильные стороны своего характера для развития креативности. - М: Манн, 
Иванов и Фербер. - 416с. 

4. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. — «Питер», 2004. 
5. Каммероу Дж. М., Баргер Н. Д., Кирби Л. К. Ваш психологический тип и 

стиль работы. — Пер. с англ. А.Багрянцевой. — М.: Изд-во Института 
Психотерапии, 2001. — 224 с — Jean M. Kummerow, Nancy D. Barger, Linda K. 
Kirby. Work Types. Warner Books, A Time Warner Co., 1997. 

6. Крегер О., Тьюсон Дж. Почему мы такие? 16 типов личности, 
определяющих, как мы живем, работаем и любим = Type Talk. The 16 
Personality Types That Determine How We Live, Love, and Work. — М.: Альпина 
Паблишер, 2013. — 356 с.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%80
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USE OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE INVESTIGATION  
OF ILLEGAL EXTRACTION OF AQUATIC BIORESOURCES  

WITH USING FOREIGN SEA VESSELS 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНОСТРАННЫХ  

МОРСКИХ СУДОВ 
Yarovenko.V.V. / Яровенко В.В. 

d.u.n., prof. / докт. ю. н., проф.  
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,   

690041, Владивосток, Гоголя,41. 
 

 Аннотация. В работе рассматривается отзыв на диссертацию Позднякова Максима 
Александровича «Использование специальных знаний при расследовании незаконной добычи 
водных биоресурсов с использованием иностранных морских судов» по специальности  
12.00.12 – криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 
деятельность. Обращается внимание на отсутствие научной новизны и практической 
значимости  результатов исследования использования специальных знаний.  

Ключевые слова: отзыв, диссертация, исследование, криминалистика, расследование, 
специальные знания, следственные действия, рекомендации, компиляция. 

Анализ диссертации.  
В работе отсутствует основной квалификационный признак 

диссертационного исследования – научной новизны и на этом основании она не 
содержит решение научной задачи, имеющей значение для развития 
специальных знаний как части криминалистики, также в ней отсутствуют 
новые научно-обоснованные и иные решения и разработки, имеющие 
существенное значение для развития страны. Автор необоснованно считает, что 
органы расследования не располагают теоретическими разработками и 
практическими рекомендациями по вопросам, связанным с использованием 
специальных знаний при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений 
исследуемой категории, что значительно снижает эффективность их выявления, 
раскрытия и расследования (с.4). Ранее в разные годы были защищены 
диссертации, в которых рассматривались проблемы использования 
специальных знаний [1]. Соискатель на с.8 указывает лишь диссертационное 
исследование Н.П. Исаченко, что свидетельствует о его научной 
несостоятельности. 

Для создания видимости новизны научного исследования соискатель 
применяет словосочетание: с использованием иностранных морских судов; 
впервые применен системный комплексный подход. Изучение текста 
диссертации показало на отсутствие комплексного подхода. Обратим 
внимание, что юрисдикция браконьерского судна ни как не влияет на 
формирование закономерностей использования специальных знаний. 

Сформулированные соискателем положения, выносимые на защиту, не 
соответствуют критерию новизны. Так,  положение №1 содержит авторское 
определение понятия «специальные знания», которое не имеет существенного 
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различия от иных, ранее предложенных в научной литературе, в частности, Т.Д. 
Телегиной [2]. Положения №2-№7 не содержат новизны применительно к 
иностранным морским судам, так как они в равной степени относятся ко всем 
судам. Положение №8 имеет общий характер. 

М.А. Поздняков отмечает, что наиболее точным в уголовном 
судопроизводстве является употребление термина «специальные знания (с. 18). 
Автор перечисляет работы 1960-80 гг. Приводит отдельные фрагменты и 
пишет, что он согласен. Однако никаких аргументов он приводит. Тем самым, 
это компиляция. Более того, пишет, например, что такого же мнения 
придерживаются Т. В. Сахнова и В. Г. Стаценко; аналогичной точки зрения 
придерживаются и ряд других ученых; разделяя мнение большинства ученых  
(с.36-46; 51-55). Из текста следует вывод, что именно М.А. Позднякову 
принадлежит новизна, а не другим авторам, работы которых были 
опубликованы значительно раньше.  

Рассматривая вопрос об использовании юридических знаний, соискатель 
приводит результаты анкетирования. Однако не указывает, какие юридические 
знания необходимы применительно к теме исследования (с.46). В тексте не 
рассмотрено ни одной ситуации, когда необходимы такие знания. Соискатель 
делает ссылки на большое количество работ, изданных в 1960-1980 гг., не 
относящихся к теме исследования, приводит выдержки из этих работ без 
собственного научного анализа, что является компиляцией (с. 51-55). Среди 
работ названы учебники и учебные пособия, не являющиеся научными 
изданиями. 

На с.57 автор указывает, что 38,3 %  анкетированных сотрудников считают 
необходимым привлечение специалиста для дачи заключения. Данное 
положение противоречит требованиям ч.3 ст. 80 УПК РФ: заключение 
специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, 
поставленным перед специалистом сторонами.   

• М.А. Поздняков считает, что переводчик обладает специальными 
знаниями, ссылаясь на ранее опубликованные работы  других учёных, без 
собственных научных аргументов, в частности Н. В. Софийчука, относительно 
допроса переводчика (с.68).  

• Надуманным как с позиции науки, так и практики является предложение 
о дополнении УПК РФ  «показания переводчика» из-за отсутствия предмета 
допроса. 75% опрошенных считают допустимым допрос переводчика в 
качестве свидетеля об обстоятельствах дела, ставших ему известными при 
осуществлении перевода. Это искусственное получение ещё одного вида 
сомнительного доказательств в пользу обвинения. Автор допускает 
возможность допроса переводчика в качестве свидетеля об обстоятельствах 
дела, ставших ему известными в ходе перевода конфиденциальных свиданий с 
адвокатом-защитником (с.70).  Однако пишет, что полностью солидарен с 
мнением, что следует внести в уголовно-процессуальный закон нормы о 
недопустимости допроса переводчика об обстоятельствах, ставших ему 
известными при осуществлении перевода на конфиденциальном свидании 
подозреваемого (обвиняемого) с защитником (с.70). Как понимать всё это? 
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Соискатель без научного анализа выделяет формы использования 
специальных знаний, ссылаясь на работы 22 авторов за период с 1962 по 2012 
годы, что также подтверждает отсутствия новизны в исследовании (с.71-72). 

М.А. Поздняков придерживается мнения А.И. Дворкина (1974 год), что 
результаты предварительных внепроцессуальных исследований могут быть 
использованы дознавателем для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела; построения и проверки следственных версий; разработки оперативно-
розыскных мероприятий; построения тактики отдельных следственных 
действий; назначения экспертизы и оценки заключения эксперта. В чём новизна 
применения предварительных исследований водных биологических ресурсов, 
выловленных иностранными морскими судами?  

На с.81-84 автор приводит обширный перечень нормативных актов и 
список трудов учёных, регулирующих и рассматривающих вопросы судебной 
экспертизы. Фрагменты, приведённых отдельных работ без авторского 
научного анализа, свидетельствуют о компиляции.  

Обращает внимание  ссылка на с.86-87, в которой перечислены почти все 
работы, начиная с 1967, не имеющие прямого отношения к теме исследования. 
Возникают вопросы: зачем это,  кому адресовано данное исследование, где 
новизна? Без учёта практики и анализа конкретных  следственных ситуаций 
соискатель делает вывод об имеющихся недостатках  в действующем 
законодательстве и в этой связи возникающих трудностей в практической 
деятельности при раскрытии и расследовании преступлений (с. 89). 

 Классификация судебных экспертиз не содержит новизны, она 
заимствована из учебников и учебных пособий. Соискатель пишет о единичных 
случаях назначения повторной судебной экспертизы в связи с возникшими 
сомнениями в обоснованности заключения эксперта (с.91). Применительно к 
комплексной экспертизе указано, что она производится в редких случаях (с.94).  
Вопреки этому сделан вывод, что комплексная экспертиза позволяет наиболее 
полно и всесторонне изучить исследуемые объекты и процессы  при 
расследовании преступлений (с.94). Их в тексте нет. На страницах 91-100 нет 
новизны научного исследования, в основу положено научно-практическое 
пособие Ю,К. Орлова (2000 г.) Материал описан на уровне учебника по 
криминалистике.  

Соискатель считает необходимым привлечение специалиста для  дачи 
письменного заключения, а также как наиболее эффективный способ оценки 
экспертного заключения. Автор отмечает, что вышеназванная форма 
использования специальных знаний специалиста в практике оценки экспертных 
заключений встречается редко (с.104). В такой ситуации нет никакого научного 
смысла и практического значения предложения автора.  

Рассматривая вопрос о допросе эксперта, соискатель ссылается на учебное 
пособие, опубликованное 1998. Далее автор пишет, что по смыслу закона, 
допрос есть своеобразное продолжение экспертизы, а показания эксперта 
являются продолжением его заключения, ссылаясь на учебное пособие         
В.Д. Арсеньва 1978. В настоящее время следует руководствоваться 
положениями ст.ст. 74, 80 УПК РФ. 
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Не научный, самоуверенный характер имеет утверждение М.А. Поздняков, 
что предложенная норма права заставит субъектов расследования применять 
при оценке заключения эксперта специалиста для дачи заключения и допрос 
специалиста, которые встречаются нечасто в практике (с.108). 

Проблемам подготовки и назначения судебной экспертизы уделено 
внимание на страницах 110-136 на уровне учебного пособия. Здесь нет 
новизны, отсутствует анализ научной литературе. Перечень рекомендуемых 
вопросов, выносимых на разрешение экспертов, носит типичный характер и не 
отражает  специфику иностранных морских судов.  

Автор даёт собственное определение специалиста, которое не обладает 
существенной новизной от иных определений и ст. 58 УПК РФ.  Особенности 
участия специалиста в наиболее часто проводимых следственных действиях 
рассмотрены на основе учебников и учебных пособий, изданных 1959-1989 
годах, что исключает новизну работы.  На страницах 141-159 отсутствуют 
ссылки на научные исследования. 

Ссылаясь на изменения в уголовно-процессуальное законодательство от 
04.03.2013 г. № 23-ФЗ, соискатель считает необходимым привлечение 
специалиста для дачи заключения. Это грубая ошибка применения п. 3 ч. 3 ст. 
226.5 УПК РФ.  Статья относится к сокращенной форме дознания. Кроме того, 
об отсутствие такой необходимости свидетельствуют результаты 
анкетирования самого автора. Им был установлен лишь один случай (с.159-
160). Однако сделан вывод, что отсутствие  чёткого разграничения порядка 
применения форм использования специальных знаний в виде заключения 
специалиста и заключения эксперта, негативно влияет на эффективность 
применения тактики использования специальных знаний специалиста и 
эксперта в раскрытии и расследовании преступлений. 

Проверка через сервис «Антиплагиат» - http://vvsu.antiplagiat.ru показала 
некорректное заимствование из диссертаций учёных, которые отсутствуют в 
списке использованной литературе и нет на них ни одной ссылки в тексте 
диссертации [3].  

Выводы: 
1. Положения, выносимые на защиту: №1 – авторское определение 

«специальные знания» ничем существенно не отличается от уже данных ранее; 
№2, 7 – в равной степени можно отнести не только к иностранным, но и к 
российским морским судам; №8 – носит общий теоретический характер, а это, 
как минимум, 50% диссертации.  

2. Фактическая эмпирическая база, представленная в работе, не 
соответствует заявленной в качестве исследованной и поэтому не может 
служить основанием для репрезентативных выводов, в соответствии с 
которыми должны разрабатываться криминалистические рекомендации. 

3. В содержании работы усматривается нарушение паспорта 
специальности 12.00.12, по причине того, что автором рассматриваются 
процессуальные вопросы предварительного расследования (специальность 
12.00.09).  

Официальные оппоненты и члены диссертационного совета, принимавшие 

http://vvsu.antiplagiat.ru/
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участие в защите диссертации М.А. Позднякова, не  уделили внимания тому, 
что задачи исследования, перечисленные М.А. Поздняковым, в криминалистике 
решены давно и добавление к ним для наукообразности словосочетания «с 
использованием иностранных морских судов» ничего нового в науку не 
приносит, что свидетельствует об отсутствии новизны. В диссертации не 
проведен комплексный анализ ранее защищенных диссертаций, в которых 
рассматривались вопросы использования специальных знаний, поэтому его 
решения не могут быть аргументированными и оценёнными по сравнению с 
другими известными решениями (не выполнено требование п. 10 
постановления № 842). Однако  приняли положительное решение о 
присуждении М.А. Позднякову ученой степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.12  - криминалистика; судебно-экспертная 
деятельность; оперативно-розыскная деятельность. 
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Вступление.  
В Конституции Российской Федерации термины «национальная 

безопасность» и «экономическая безопасность» не используются, хотя само 
слово «безопасность» в ней встречается не раз. В конституционном тексте 
говорится о безопасности государства, подрыв которой является основанием 
для запрета создания и деятельности общественных объединений (ч.5 ст.13), 
безопасности как основном условии реализации права на труд (ч.3 ст.37); 
безопасности государства, защита которой является основанием ограничения 
прав и свобод человека и гражданина (ч.3 ст.55), безопасности граждан, в целях 
обеспечения которой предусмотрена возможность введения чрезвычайного 
положения (ч.1. ст.56), безопасности как предмете ведения Российской 
Федерации (п. «м» ст.71), общественной и экологической безопасности как 
предмете совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (п.п. «б» 
и «д» ч.1 ст.72), безопасности как основании ограничения перемещения товаров 
и услуг (ч.2 ст.74), безопасности государства, обеспечение которой является 
одной из основных задач Президента РФ (ч.1 ст.82), безопасности людей как 
основании ограничения иммунитета российских парламентариев (ч.1 ст.98), 
государственной безопасности как вопросе, относящемся к ведению 
Правительства РФ (п. «д» ч.1 ст.114). 

Основной текст 
Несмотря на то, что в Конституции РФ ни национальная, ни 

экономическая безопасность не упоминаются, именно она выступает 
нормативно-правовой и ценностно-идеологической основой деятельности по 
обеспечению национальной безопасности в целом и экономической 
безопасности в частности, регламентируя основополагающие общественные 
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отношения в самых различных сферах жизнедеятельности личности, общества 
и государства (в том числе и экономической), отражая фундаментальные 
интересы, конституционные идеалы многонационального российского народа, 
закрепляя систему правовых, политических, социокультурных, национально-
исторических, духовно-нравственных ценностей, составляющих фундамент 
российской государственности. При этом, содержание и тем более иерархия 
конституционных ценностей, как справедливо отмечает профессор Н.С. 
Бондарь не остаются неизменными. «Вместо прежних, линейных в своей 
основе юридических формулировок, например о безусловном примате прав 
личности в соотношении с правами социальных общностей, современные 
демократические конституции исходят из необходимости активного участия 
государства в поиске баланса между конкурирующими ценностями на основе 
конституционных принципов демократического правового государства, 
верховенства права, рыночной социально ориентированной экономики и 
(обязательно!) с учетом конкретно-исторических, в том числе национальных, 
особенностей развития общества и государства» [2; С.195]. 

По мнению профессора А.Н. Позднышова, в контексте обеспечения 
национальной безопасности должна идти речь не о фиксации приоритета прав 
личности или суммировании безопасности личности, общества и государства, а 
о поиске баланса интересов личности, общества и государства [3; С.14]. 
Обеспечение такого баланса есть основное предназначение Конституции 
Российской Федерации как Основного закона государства и общества. «В 
современном мире главным является поиск баланса, оптимального 
соотношения между ценностями публичного характера, с одной стороны, и 
личными, частными ценностями - с другой. В формализованном, нормативно-
правовом выражении это проблема соотношения суверенной государственной 
власти … и свободы, которая прямо или косвенно пронизывает всю систему 
конституционного регулирования, присутствует в каждом конституционном 
институте, каждой норме и статье Конституции» [4; С.4-13].  

Конституция Российской Федерации составляет нормативно-правовую 
основу Стратегии экономической безопасности России, а сама экономическая 
безопасность, как и национальная безопасность в целом, имеет 
конституционно-правовую сущность, которая, как справедливо отмечается в 
литературе, обусловлена тем, что именно безопасность выступает «одним из 
главных аргументов общественного договора, формально-юридическим 
выражением которого является Конституция РФ», а значит «граждане России 
признают Основной закон в качестве высшего по юридической силе документа, 
прежде всего, потому, что благодаря этому акту общественного договора 
обеспечивается безопасность нации, т.е. всех граждан» [1; С.75]. За 
конституцией как основным законом государства и общества справедливо 
признается основополагающая роль в обеспечении системного единства в 
правовом регулировании экономических отношений, в том числе с точки 
зрения соотношения публичных и частных начал, а за конституционным 
правом – роль общеобязательного мерила свободы для отдельных индивидов, 
общества и государства, способного выражать согласованную волю различных 

consultantplus://offline/ref=34629EA62107314D317A0932F05295F519E701D84AD39F9F171758QDd1F
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социальных групп общества, устанавливать, поддерживать, охранять и 
защищать определенный баланс интересов, главной сферой проявления и 
столкновения которых в любом государственно-организованном обществе 
выступает экономика и социальная сфера [5; С.15]. 

Конституция Российской Федерации, не имея в своей структуре отдельной 
главы, посвященной регулированию исключительно экономической сферы, 
закладывает  нормативные и ценностно-идеологические основы правового 
регулирования экономических отношений, обеспечения экономической 
безопасности. Особое значение в этом плане имеют принципы, устои 
функционирования экономической, социальной, политической и духовной сфер 
жизнедеятельности личности, общества и государства, закрепленные в гл.1 
Российской Конституции «Основы конституционного строя». К ним следует 
отнести не только принципы рыночной экономики (единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции, свободы экономической деятельности, многообразие 
форм собственности (в том числе на землю и другие природные ресурсы), и их 
равную защиту (ст.ст.8 и 9 Конституции РФ), но и такие основополагающие 
начала жизнедеятельности общества и государства, как народный суверенитет 
(ст.3), государственный суверенитет (ст.4), федерализм (ст.5), социальная 
государственность (ст.7), разделение властей «по горизонтали» (ст.10) и «по 
вертикали» (ст.11), идеологическое и политическое многообразие (ст.13) и др. 

Не менее значимы и положения Конституции Российской Федерации, 
составляющие основы правового статуса личности как субъекта экономических 
(ст.34-37) и политических (ст.30-33) отношений, социальной защиты граждан 
(ст.38-44). В конечном счете, именно эти конституционные положения лежат в 
основе государственной политики в сфере обеспечения экономической 
безопасности, нацеленной на повышение уровня и улучшение качества жизни 
населения. 

Вопросам финансово-экономического характера посвящена значительная 
часть конституционных положений, закрепляющих предметы ведения и 
полномочия органов, представляющих различные уровни публичной власти: 
Президента РФ (ст.80, 83, 84), палат Федерального Собрания РФ (ст.102, 103), 
Правительства РФ (ст.114), органов местного самоуправления (ст.132) и др. 

Развитие экономических отношений в значительной степени 
предопределяется конституционно-правовым регулированием 
соответствующей сферы отношений. Так, «конкурентные отношения, 
складывающиеся в процессе экономической деятельности, являются 
неотъемлемой частью рынка, поэтому конституция, регулирующая рыночные, а 
вместе с ними конкурентные и иные отношения, представляет особую 
значимость для функционирования всей экономики» [6; С.24].  

Тесная взаимосвязь и взаимозависимость конституции и экономики 
государства позволяют говорить о «экономической конституции» [7] и 
«конституционной экономике» [8]. В современной российской 
конституционно-правовой науке ставится важный, как в доктринальном, так и в 
практико-прикладном плане, вопрос об относительно самостоятельной 
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категории экономического конституционализма, «имеющей межотраслевую 
природу, в основе которой - повышенный удельный вес экономического 
(материального) содержания и конституционно-правовые начала их 
оформления» [9; С.11]. 

Заключение и выводы. 
В результате проведенного исследования следует отметить, что 

необходимо учитывать то обстоятельство, что Конституция Российской 
Федерации не призвана детально регламентировать финансово-экономическую 
сферу жизнедеятельности личности, общества и государства и закрепляет лишь 
основы функционирования правовых институтов обеспечения экономической 
безопасности, а, значит, многие ее положения нуждаются в конкретизации на 
уровне текущего законодательства. К тому же, сфера социально-экономических 
отношений относится к предмету правового регулирования не только 
конституционного, но и многих других отраслей российского права 
(уголовного, административного и др.). Следовательно, и правовое обеспечение 
экономической безопасности носит сложный комплексный, межотраслевой 
характер.  
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Аннотация. В работе анализируются актуальные проблемы и пути 

совершенствования законодательства, регламентирующего правовой механизм 
предупреждения возникновения конституционных конфликтов в сфере избирательного 
права, которое является важнейшей областью взаимодействия государства и населения, 
позволяющей реализовывать гражданам Российской Федерации свое право на участие в 
управлении делами государства, и, как следствие, нуждается в постоянном контроле со 
стороны органов государственной власти и структур гражданского общества.    
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Annotation. The paper analyzes current problems and ways to improve legislation regulating 
the legal mechanism for preventing the occurrence of constitutional conflicts in the field of electoral 
law, which is the most important area of interaction between the state and the population, allowing 
citizens of the Russian Federation to exercise their right to participate in the management of state 
Affairs, and, as a result, needs constant monitoring by state authorities and civil society structures. 
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Вступление. 
Теоретическое исследование конституционно-правового механизма 

предупреждения конституционных конфликтов является важнейшей частью 
структурирования всей системы избирательного процесса, в рамках которого 
его субъекты осуществляют принадлежащие им согласно нормам основного 
закона страны права и свободы, исполняют обязанности в части реализации 
права на управление делами государства. При этом, несмотря на тот факт, что 
избирательное право признается подавляющим большинством теоретиков и 
практиков чрезмерно занормированным, что детерминирует урегулирование 
нормами права всех элементов избирательного процесса, конфликты в данной 
области имеют место быть, в основном определяясь в законодательстве и 
теории как избирательные споры.  

Основной текст 
Являясь способом формирования органов государственной власти и 

местного самоуправления, выборы играют важнейшую роль как в жизни всего 
государства и общества, так и для каждого гражданина российского 
государства. При этом осуществление правовой регламентации всех 
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избирательных процедур необходимо осуществлять не только на высочайшем 
юридико-техническом уровне, но и при соблюдении баланса интересов всех 
субъектов избирательных правоотношений с целью осуществления превенции 
возникновения избирательных споров конфликтов.  

Следует повышать уровень правовой грамотности  и конституционной 
культуры населения, усиливать уверенность граждан в том, что они реально 
могут принимать участие в осуществлении управления государством. 
Необходимо согласиться с Э.Э.Бариновым, который полагает, что участие в 
выборах, если и происходит, то сводится к рутинной, лишенной понимания 
конституционной значимости процедуре, без какой-либо уверенности в ее 
реальной необходимости [1, C.12].  

Первоначально следует начать с процедуры реформирования и 
трансформации правовых норм, регламентирующих все стадии и правовой 
статус субъектов избирательного процесса, в рамках превенции возникновения 
различных споров и конфликтов, которые разрешаются как во внесудебном, так 
и в судебном порядке. 

На стадии осуществления сбора подписей и регистрации кандидатов на 
выборные должности и политических партий наибольшее количество проблем 
возникает при проверке подписей избирателей, так как именно данный процесс 
отличается сложностью осуществления контроля за достоверностью 
полученных результатов. При этом примечательным является тот факт, что 
виновной стороной могут оказаться все субъекты данного процесса, 
независимости от наличия прямого умысла, либо попросту незнания каких-то 
особенностей осуществления данной стадии избирательного процесса. В связи 
с этим, полагаем целесообразным увеличить определенную в законе 
допустимую долю брака в подписных листах и допустимый избыток 
представляемых подписей до 20 процентов. Если вернуться в конец девяностых 
начало двухтысячных годов, то допустимая доля брака составляла  15%, а в 
2002 - 2005 гг. - 25%. Соответственно можно согласиться с распространенным 
среди исследователей специфики избирательного права мнением о 
допустимости предлагаемой нами цифры в двадцать процентов.  

Превенция и нивелирование избирательных конфликтов в полной мере не в 
состоянии предотвратить наличие субъектов избирательного процесса, 
недовольных итогами проведенных выборов. При этом, в рамках обеспечения 
именно демократических процедур реализации гражданами своего права 
избирать и быть избранным следует предоставить как можно больше 
возможностей всем субъектам избирательного процесса реализовать свои 
избирательные права в полном объеме, в том числе и  право на обжалование 
итогов выборов. Представляется чрезмерным    ограничение срока обжалования 
итогов голосования 10 днями. Обнаружение реальных доказательств 
нарушения избирательного законодательства, анализ всего собранного 
материала предполагает расход гораздо большего времени, что детерминирует 
необходимость закрепления большего срока на обжалование итогов выборов и 
увеличения его как минимум до 30 дней. 

Еще одной насущной проблемой избирательной конфликтологии 
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выступает правовое регулирование процедуры ликвидации политических 
партий в Российской Федерации, в том числе за неучастие в выборах. 
Результативность при этом не имеет никакого значения, хотя с нашей точки 
зрения, она очень важна. При этом с целью предупреждения ликвидации 
политические партии должны технически принимать участие в выборах, 
независимо от наличия или отсутствия поддержки своей политической 
программы и своих кандидатов. Соответственно, целесообразным 
представляется запретить ликвидацию за неучастие в выборах политических   
партий, имеющих хотя бы одного депутата, независимо от того, в состав какого 
уровня органа публичной власти он входит: федерального, регионального или 
местного. 

Заключение и выводы. 
В результате проведенного исследования следует обратить внимание на то, 

что выборы не могут не вызывать лишь положительные эмоции, все субъекты 
не будут довольны результатами и в целом правовой регламентацией, 
осуществленной в действующем законодательстве. При этом обязанностью 
исследователей является постоянный поиск оптимальных моделей как правовой 
регламентации, так и практики реализации данных норм.  
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Introduction 
United Nations (UN) is a global international organization founded on October 

24, 1945 at a conference in San Francisco on the basis of the United Nations Charter. 
Currently, 193 states are members of the United Nations. The uniqueness of the 
United Nations is that it allows make decisions that are relevant and urgent now. 
Such as peace and security, climate change, sustainable development, human rights, 
disarmament, terrorism, humanitarian and emergency situations, gender equality, 
governance, food production and more. 

The organization becomes a mechanism by which governments across countries 
find touch points and jointly find solutions to problems. 

The purpose and objectives of the UN 
The main goal of the United Nations is to destroy the word "war" as a means of 

combating national and international politics. 
The UN Charter has clearly defined objectives, such as: 
 Вати support international peace and security; 
 To develop friendly relations between nations; 
 To cooperate to solve international problems of economic, social, 

cultural and humanitarian nature. 
Have these goals and objectives been fulfilled in today's world? 
The half-century existence of the UN confirms that this organization is a unique 

international center. A prime example is the creation of various organizations for the 
sake of security and peace in the world.The issue of the need for the establishment of 
specialized institutions was first discussed at a conference in Dumbarton-Oxy (1944).  

In 1944 - 1948 there were international organizations that began to play an 
important role on the world stage: 

1. International Monetary Fund (IMF); 
2. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); 
3. International Development Association (IDA); 
4. International Finance Corporation (IFC); 
5. International Court of Justice; 
6. UN Economic and Social Council; 
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7. UN Trusteeship Council; 
8. UN Security Council; 
9. UN General Assembly; 
10.The UN Secretariat. 
Thus, with the help of these organizations, the United Nations pursues its goals 

and objectives to create a safe and peaceful life for humanity. 
The role of the UN in world security 
A universal security system has been established within the UN.  

The main body of such security is the UN Security Council. It is the only body 
that is empowered by the Charter of the United Nations to determine whether there is 
a threat of aggression in the world, whether it is actually implementing what 
measures are needed to preserve peace and to ensure full international security. The 
UN Security Council has the right to apply a range of measures to the aggressor, 
including the use of armed force to not only stop the aggression, but also to create 
conditions for preventing it in the future. 

A topical issue that is on the agenda of the Security Council today is the situation 
regarding deprivation of the veto power of the Russian Federation. Russia uses the 
privilege given to it at the establishment of the UN, the privilege of being a 
permanent member of the UN Security Council, vetoing the protection of 
international peace and security, and using this privilege to impede international 
peace and security in the world. 

An example of this situation is the clear evidence that a number of UN Security 
Council procedures and mechanisms for decision-making in the security field are 
unproductive and, to a certain extent, inconsistent with current realities. Recently, 
there has been a tendency to delay the decision-making process regarding 
contemporary challenges and threats to international security. 

This delay leads to aggravation of negative manifestations and complicates the 
process of resolving contradictions. This situation could lead to a diminishing role of 
the Security Council, as one of the key bodies dealing with international peace, 
security and stability. 

As a result, this body needs decision-making systems, as well as developing new 
mechanisms, tools and approaches to address the current challenges and threats to 
international security. 

Object and subject of study 
The subject of the study is institutional mechanisms for the protection of human 

rights within the UN. 
The subject of the study is the international legal status of the Committee UN 

Human Rights. 
Key UN issues 
The UN system of measures and resources is considered outdated and needs to 

be reformed. Security Council reform is a cornerstone of the UN update. The UN 
Security Council needs the legitimacy and expansion of its composition among other 
countries on the world stage. 

However, there are differing views on practical issues: how much should this 
body be enlarged and who should become a permanent member?   There is no single 



 Достижения современной науки для развития будущего                                                                                               

 Сборник тезисов                                                                              Серия «SWorld-Bel Conference proceedings»                                                                   96 

point of view on the veto. 
For example, the Western countries advocated a slight increase in the number of 

permanent members (two - Germany and Japan) and for the veto. Most developing 
countries have favored wide representation as permanent members of all regions of 
the world. Specific proposals at the center of the discussion were as follows: increase 
the number of permanent members by five (Germany, Japan and three countries from 
Asia, Africa and Latin America); increase the composition of the Security Council by 
five permanent and four non-permanent members from the regions; to enter into the 
Security Council five permanent members without veto; the status of permanent 
members should be given not to individual countries, but to regional organizations 
(EU, UAE, OAS, etc.); Asia, Africa and Latin America should receive permanent 
membership status on a rotational basis. 

The fundamental problem of reforming the Security Council is the contradiction 
between the legitimate expansion of its membership and the threat of its 
effectiveness. It is quite obvious that an increase in the number of permanent 
members would increase the possibility of exercising veto power and would create 
additional difficulties on the way to prompt decision-making. Deprivation of the 
same veto would discriminate against new permanent members. 

The experience of discussing UN reform proposals shows that restructuring the 
Organization is a complex and time-consuming process. It is easier to implement 
measures to reorganize the Secretariat, and more difficult to reform 
intergovernmental bodies and methods of implementing priority areas of activity. 

Therefore, UN reform remains a mature and urgent issue. 
United Nations Development Prospects 
The United Nations is now entering a new phase of development. The world is 

undergoing a period of profound change. It is about overcoming the effects of the 
split of the international community on the hostilities between states, which had a 
significant place during the Cold War; the adoption of a just world order based on 
equal, mutually beneficial relations between sovereign actors, in which the role of the 
UN is extremely important. 

An important perspective is the creation of the UN Armed Forces. Article 43 of 
the UN Charter provides for the possibility, in advance of the conflict, of the 
application of coercive measures by the UN Security Council, the conclusion of a 
special agreement of the Security Council with the Armed Forces. These measures 
will act directly under the direction of the WB, which will allow him to exercise 
effective control over their use. 

Such controls include the use of the United Nations armed forces for national 
purposes to safeguard the interests of States.A great deal of UN activity is observed 
in other issues as well. New areas of activity are emerging, such as providing urgent 
humanitarian assistance to people in conflict. The reform of the powers of some UN 
bodies is also being actively discussed. This includes, in particular, the expansion of 
the membership of permanent members of the Security Council (Germany, Japan, 
Italy, Brazil, etc.), the increase of the number of permanent members of the Security 
Council to exercise the veto power.One of the downsides to this end is the need to 
amend the UN Charter and require unanimous decision by the permanent members of 
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the current Security Council, something that the present member states are unlikely to 
take. 

Of course, the work of the UN requires improvement, there are many 
shortcomings in the work of the UN bodies. However, there is no doubt that the UN's 
role in managing world affairs will be enhanced. 

Conclusion 
Therefore, the UN has future prospects, but for their implementation the UN 

must update its system of activities. The significant contribution that the United 
Nations makes to the process of ensuring and supporting international security is the 
result of the active collective work of the Member States and the united desire to 
achieve a peaceful life for all peoples of the world. 
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