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COMPUTER SCIENCE 

 

УДК 616-07-036.8 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ДЫХАНИЯ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 

Поморcкая Д.В. 
Национальный технический университет Украины  

«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» 

 

THE INFORMATION TECHNOLOGY OF LEARNING 
RESTORATIVE BREATHING SKILLS AT HOME 

 

Pomorska D. 

National Technical University "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" 

 

Аннотация 
Разработанная информационная технология обеспечивает обучение навыков правильного дыхания в 

домашних условиях. Технология реализована на основе мобильного приложения с помощью созданной 

3D модели, которая обеспечивает функции виртуального инструктора. 

Abstract 
The information technology, that provides learning of proper breathing habits at home was developed. The 

technology is based on a mobile application, which with the help of a 3D model, functions as a virtual instructor. 

 

Ключові слова: диафрагмальное дыхание, виртуальный инструктор, анимация 3D модели, метод Са-

ати, ЕКГ. 

Keywords: diaphragmatic breathing, virtual instructor, animation of 3D model, Method Saati, EKG. 

 

Введение 

Для современного общества проблема стресса 

становится все более актуальной. Ведь именно он 

является одной из наиболее распространенных при-

чин неблагополучия, страданий и неудач любого 

человека.  

Концепция стресса впервые сформулирована 

канадским физиологом Гансом Селье [12]. При 

современном представлении, стресс - это один из 

возможных факторов возникновения большой 

группы заболеваний, в частности сердечно-сосуди-

стой патологии, болезни желудка, злокачественных 

образований и многих других. 

Сегодня мы часто сталкиваемся со 

стрессовыми ситуациями. Поэтому у каждого из 

нас неоднократно возникает вопрос о том, как их 

обходить и как с ними бороться. Некоторые люди 

покупают антидепрессанты, однако они имеют про-

тивопоказания и вызывают зависимость. В то же 

время существует много техник и методик, которые 

позволяют бороться со стрессом безмедикаменто-

зно – это методики диафрагмального, квадратного 

дыхания и другие. 

Однако, освоение данных методик занимает 

много времени, а также требует стойкости и терпе-

ния. Поэтому возникает вопрос о создании компью-

терной системы, которая с помощью 3D модели 

сможет за короткий срок обучить человека мето-

дики восстановительного дыхания. 

 

 

Постановка задания 

Разработать информационную технологию, с 

помощью виртуального инструктора и автоматиче-

ского анализа индивидуальных особенностей сер-

дечного ритма, что обеспечит обучение правиль-

ному дыханию в домашних условиях. 

Выбор методики дыхания 

Дыхание – это процесс, наиболее необходим в 

жизни любого человека: с момента зачатия и до са-

мой смерти он живет благодаря дыханию, без него 

он не выживает [17]. 

Поэтому возникает вопрос: как правильно 

дышать и какие методы в этом помогают? Ответом 

может быть разнообразное количество методик. 

Поэтому необходимо выбрать некоторые из них и 

проверить их эффективность. 

Для решения данного вопроса были рассмот-

рены, такие методики и техники как диафрагмаль-

ное дыхание [1], квадратное дыхание [10], дыхание 

по методу Бутейко [6], медитативное дыхание по 

методу М. С. Норбекова [16], полное йоговское 

дыхание, система дыхания А. Стрельниковой [8], 

система дыхания Ю. Булановой [9], ребёфинг [4], 

холотропное дыхание [2], «респираторная гимнас-

тика» [7]. 

При применении той или иной методики, как 

лучшей, для решения задачи и сравнение данных 

альтернатив были выбраны следующие критерии: 

 Критерий «Актуальность» нужен для оце-

нки популярности методики, то есть насколько она 
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распространена и затребована в сети Интернет, ко-

личество книг, статьей, видео по данным методи-

кам. 

 Критерий «Противопоказания» оценивает 

перечень заболеваний, при которых рекомендовано 

применение данных методик. 

 Критерий «Простота применения» по-

казывает сложность овладения данной методикой. 

 Критерий «Эффективность» является важ-

ным при выборе техники, показатели учитывались 

в зависимости от положительных или отрицатель-

ных комментариев людей, которые занимались 

данными техниками. 

 В критерии «Возрастная аудитория» было 

учтено возрастные или половые ограничения поль-

зователей данными методиками. 

 Критерий «Интенсивность эксплуатации» 

характеризуется частотой повторения данных 

техник. 

На основе данных критериев методом Саати 

[13] определено лучшую из 10 альтернатив. В ре-

зультате имеем матрицу парных сравнений, с кото-

рой может быть получен собственный вектор - 

столбец весов. Когда данная процедура проведена 

для каждой из альтернатив, получаем матрицу, 

столбцами которой будут собственные векторы.  

По указанным матрицам найдем приблизите-

льное значение собственных векторов (нормиро-

ванного среднего геометрического элементов), ко-

торые определяют приоритеты критериев и альтер-

натив по каждому из п’яти 

На этом же этапе находим среднее геометриче-

ское для каждой строки матрицы парных сравнений 

по формуле (1) и вектор локальных приоритетов по 

формуле (2).  

n
n

j iji m 


1
, (1) 

 

где ijm  значение матрицы парных сравнений 

i–той строки 

 





n

i i

i
i

1

, 
(2) 

де - середнее геометрическое,  - соб-

ственный вектор. 

На последнем шаге создается обобщающая 

таблица расчетов на основе полученных результа-

тов и находится глобальный приоритет (таблица 1) 

по формуле:  

ijjii vvvP  ...2211
, 

(3) 

де  – приоритеты альтернатив,  – приори-

теты критериев.

 

           

 

Рис.1. Диаграмма альтернатив  
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Таблица 1. 

Расчет глобальных приоритетов методом Саати 

Альтернативы 

Критерии 

А
к
ту

ал
ь
н

о
ст

ь
 

П
р

о
ти

в
о

п
о

к
аз

а
н

и
я
 

П
р

о
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о
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В
р
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я
 

А
у

д
и
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р

и
я
 

И
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 э

к
сп

л
у

-

ат
ац

и
и

 

Глобаль-

ные при-

оритеты 

0,11 0,17 0,05 0,38 0,26 8,26 

Диафрагмальное дыхание 0,30 0,06 0,09 0,27 0,16 0,09 0,190 

Квадратное дыхание 0,22 0,28 0,28 0,06 0,22 0,03 0,164 

Дыхание методом Бутейко 0,13 0,20 0,21 0,16 0,15 0,07 0,155 

Медитативный дыхание по 

методу М. С. Норбекова 0,07 0,13 0,04 0,10 0,09 0,13 0,094 

Полное йоговское дыхание 0,11 0,13 0,04 0,10 0,09 0,13 0,098 

Система дыхания  

А. Стрельниковой 0,08 0,03 0,09 0,06 0,05 0,07 0,055 

Система дыхания  

Ю. Буланова 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,13 0,034 

Ребёфинг (Леонард Ор) 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,028 

Холотропне дихання  

(С. Гроф) 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,029 

Холотропное дыхание  

(С. Гроф) 0,04 0,09 0,14 0,06 0,05 0,07 0,062 

 

Итак, на основе полученных данных методом 

Саати (таблица 1), можем предположить, что с 10 

методик предпочтительными являются методики 

диафрагмального и квадратного дыхания, которые 

и реализовано в данной программе. Данные резуль-

таты представлены в диаграме альтернатив (рис. 1). 

Структура и компоненты информационной 

системы 

Для решения поставленной задачи было реали-

зовано информационную технологию (ИТ) [11], ко-

торая с помощью созданной динамической 3D мо-

дели реалистично отражает процесс дыхания чело-

века по определенной методике. 

Виртуальный инструктор реализовано на мо-

бильном приложении под управлением операцион-

ной системы Android в среде Unity. Данное мобиль-

ное приложение позволяет демонстрировать и нас-

траивать параметры дыхательного упражнения 

(продолжительность вдоха, задержки дыхания, 

выдоха, общего времени прохождения процедуры), 

а также возможность выбора одного из двух вариа-

нтов дыхания (диафрагмального или квадратного) 

(рис. 2). 
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Рис.2. Рабочие окна мобильного приложения: 

слева - окно запуска модели; справа - окно настройки параметров дыхания. 

 

В информационной системе данные создаются 

и передаются из каждого окна с помощью струк-

туры, в которой поля - это все элементы управления 

3D моделью (время вдоха, задержки и выдоха). На 

одну из сцен в виртуальном инструкторе импорти-

ровано модель с анимацией с 3Ds Max 2016 в фор-

мате fbx. Анимация состоит из трех фрагментов: 

анимация вдоха, задержки и выдоха, каждый из ко-

торых настраивается с помощью параметров управ-

ления. 

Переход и настройка времени данных ани-

маций создается с использованием 3D физики с по-

мощью Character Controller. Этот компонент дает 

персонажу простой коллайдер в форме капсулы, ко-

торый всегда находится в вертикальном положе-

нии. В конце файла сохраняется в формате apk и 

имеет возможность запускаться на любом смарт-

фоне с операционной системой Android. 

Система состоит из пяти сцен (меню, запуск 

методики, настройки параметров, просмотр ин-

струкций, описание программы (рис 2-3) с перехо-

дами между ними. 

 

       

а б в 

 
Рис.3. Рабочие окна мобильного приложения: 

а - окно запуска программы; б -окно информации о методиках восстановительного дыхания; в - окно 

инструкции для пользователей. 

 

При открытии программы отображается глав-

ное меню приложения, в котором можно выбрать 

один из пунктов. При выборе старта методики, отк-

роется окно, где можно запустить модель по задан-

ным ранее параметрам. Для изменения параметров, 

нужно перейти в пункт «Параметры». В меню ви-

ртуального инструктора есть возможность ознако-

миться с инструкцией программы и данными о ра-

зработчике. 
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Технология создания и анимирования 3D 

модели 

Существует много методов анимирования пер-

сонажей, в том числе с использованием 3D принте-

ров и спирометров [5], недостатком которых являе-

тся высокая цена оборудования. Процесс модели-

рования 3D анимации персонажа довольно 

трудоемкий и занимает много времени. Для более 

детальной анимации и возможности управлять дви-

жениями анимации вручную, было решено смоде-

лировать модель персонажа с нуля. 

На рис.4 показаны основные этапы создания 

модели виртуального инструктора. На первом этапе 

(рис.4,а) строится 3D модель в виде совокупности 

полигонов, далее осуществляется процесс наложе-

ния текстур (рис.4,б). Анимация 3D модели осу-

ществляется с помощью созданного скелета мето-

дом рининга и скининга (рис.4,г), фрагмент котрого 

соответствует грудной клетке (рис.4,д), анимиру-

ется так, чтобы виртуальный инструктор смог на-

глядно демонстрировать отдельные стадии дыха-

ния. 

                         
 

                             

а б в 

г д е 

 
Рис. 4. Основные этапы создания «виртуального инструктора»: 

а - полигональное представление 3D модели; б -накладання текстур; в -Анимированные модель; г -

скелет для анимации; д - фрагмент скелета грудной клетки; е - анимированная грудная клетка. 

 

Результаты исследования 

Для принятия окончательного решения эффек-

тивности методики диафрагмального дыхания 

было проведено исследование [11], в котором пока-

заны основные изменения показателей ЭКГ и ВСР. 

Вывод 

Предложенная ИТ, благодаря наглядному 

представлению методики правильного дыхания с 

помощью созданной 3D модели виртуального ин-

структора, позволяет повысить качество обучения 

данной методики. С помощью сравнительного ана-

лиза показателей ЭКГ и ВСР, продемонстрирована 

эффективность восстановительной методики и 

ускорения процесса восстановления организма по-

сле вредных последствий стрессовых ситуаций. 
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Для обозначения изменчивости мира амери-

канские военные, в свое время, придумали термин 

VUKA, когда пытались сформулировать, с чем при-

дется им иметь дело после распада биполярного 

мира. Аббревиатура означает Volatility (изменчи-

вость), Uncertainty (неопределенность), Complexity 

(сложность), Ambiguity (неоднозначность). В 

VUKA-мире прошлое не обеспечивает похожее бу-

дущее. Никто не может предсказать ни масштаб, ни 

время и место событий, ни саму их суть.  

Сегодня мы наблюдаем, как изменяются гра-

ницы современной организации с вводом виртуаль-

ных, сетевых и гибких структур управления. По-

явились не только новые профессии, но и новые 

формы причастности работников к организации 

(аутстафинг, фрилансеры). Если раньше высшее 

профессиональное образование гарантировало ра-

боту в должности руководителя, то сегодня высо-

кой образованности требует профессия рабочего. 

Характерной чертой современного мира является и 

то, что даже высокая квалификация работника не 

гарантирует ему работы в конкретной организации, 

требуется еще владение необходимыми компетен-

циями, характерными для конкретного рабочего 

места.  

В связи с этим особая роль в эффективном 

функционировании и организационном развитии 

современных предприятий отводится корпоратив-

ным учебным центрам. Именно они, способствуя 

обучению и развитию персонала, отвечают за под-

готовку компании к переменам. Но поскольку дея-

тельность, прежде всего, крупных компаний невоз-

можно изменить моментально в соответствии с ве-

яниями времени, то и корпоративные учебные цен-

тры должны идти хотя бы на шаг впереди, 

обоснованно прогнозируя ситуацию на рынке. Сов-

местно с подразделениями, отвечающими за корпо-

ративное развитие в целом, учебный центр должен 

первым перенимать весь положительный опыт и 

всё полезное, что человечество уже наработало в 

области развития персонала, способствуя реализа-

ции новых стратегических направлений развития 

предприятия. 

Важнейшее условие быстрой реакции на пере-

мены – это наличие механизмов обратной связи. Та-

кие механизмы необходимо встраивать в самую 

ткань бизнес-процессов. Это значит, что бизнес-

процесс должен предрекать устаревание своего 

трендового развития и сообщать о требуемых изме-

нениях.  

Всем известна русская пословица «Один в 

поле не воин». Чтобы поставить перемены под кон-

троль, крупным компаниям необходимо расширять 

и профилировать обучение своих сотрудников в от-

дельных направлениях подготовки, а для этого рас-

ширять охват планирования и обучения. На при-

мере ОАО Корпорация «Тольяттиазот» раскроем, 

как ведется качественное обучение сотрудников 

предприятия. Оно осуществляется по двум направ-

лениям подготовки: 
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- производственное обучение сложившимся в 

компании методам работы (включая подготовку по 

промышленной безопасности и охране труда); 

- профессиональное развитие и повышение 

квалификации менеджеров и специалистов. 

Однако уже сегодня в соответствии с традици-

онным подходом к обучению ЦПиПКК (учебный 

центр в прежнем его структурном формировании) 

не способен ответить на все потребности предпри-

ятия в развитии. Режим аврала увеличивается с ро-

стом обучающихся (рис.1), узкопрофильные специ-

алисты вообще выпадают из системы профессио-

нального развития. 
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Рис. 1. Динамика обучения 

 

В таких условиях можно фиксировать назрев-

шие коренные перемены, как в организационном 

развитии самого учебного центра, так и в направле-

ниях его деятельности, включая изменение форм и 

методов работы с обучающимися по двум секто-

рам: удалённого развития и сектор профориента-

ции и заочного обучения.  

Удалённое развитие предполагает не только 

дистанционное обучение в привычном для всех по-

нимании. Оно проходит на расстоянии от тех, кто 

готовит и предоставляет учебный материал. Прото-

типом дистанционного обучения – заочные курсы. 

Они основывались, в основном, на рассылке тек-

стового материала для обучающихся.  

В отличие от дистанционного обучения, когда 

текстовый материал дополняют аудио- и видео- ма-

териалами, с предоставлением по итогам сертифи-

катов, дипломов, степеней, появилось электронное 

обучение (e-learning) с использованием сети Inter-

net, видеоконференций и электронной почты. От 

дистанционного, оно отличается еще и тем, что 

кроме электронных модулей, проводятся еще и оч-

ные курсы, предоставляющие возможность обуча-

ющимся встречаться друг с другом, получать реко-

мендации наставников и на семинарах, по телефону 

и в режиме онлайн. То есть, обязательна обратная 

связь. 

Под влиянием рыночного спроса дистанцион-

ное обучение было принято на вооружение мно-

гими ведущими университетами мира. Лидеры в 

этой отрасли - Открытый университет и Универси-

тет промышленности (University for Industry, UFI). 

Появился даже специальный термин – learndirect1 – 

фирменная марка UFI. С помощью этого средства 

передачи информации взрослые люди могут полу-

чать сертификаты. Дипломы, степени бакалавра 

или магистра и даже ученые степени2. 

Дистанционное обучение можно совмещать с 

техническими возможностями и программами кор-

поративного учебного центра. Это позволяет со-

трудникам, занимающимся по программам дистан-

ционного обучения, пользоваться имеющимися в 

центре учебными материалами и программами 

электронного обучения и успешно применять полу-

ченные сведения не только в процессе занятий, но 

и на рабочих местах. Сегодня уже достаточно раз-

виты такие профессиональные организации, как 

институт банкиров (Institute of Bankers), сеть инсти-

тутов бухгалтерского учета (Accountancy Institutes) 

или Институт по развитию персонала (Chartered In-

stitute of Personnel and Divelopment). 

Кроме дистанционного, в корпоративном 

учебном центре необходимо вводить и гибкое обу-

чение (рис 2). Оно позволяет обучающемуся полу-

чить возможность изучать что хочется (самостоя-

тельно определять содержание обучения), когда хо-

чется (выбор периодичности занятий, времени и 

продолжительности обучения) и как хочется (по 

выбору способа обучения). 

 

                                                           
1 Learndirect  - от англ. Learn (учить, учиться) и direct 

(прямой, непосредственно) – дословно «прямое 

обучение». С целью предоставления качественного 

образования и профессиональной подготовки 

правительство Великобритании организовало целый 

университет для отрасли онлайнового обучения. Там 

возникла сеть интерактивных учебных и 

информатифвных услуг. В рамках программы Learndirect 

существует около 750 специализированных курсов, 

доступ к которым можно получить через Internet, либо в 

одном из центров Learndirect – примеч. автора. 
2 Ph.D – от лат. Philosophy Doctor, произносится как «пи-

эйч-ди» – аналог ученой степени кандидата наук в 

большинстве стран. В нашей стране – аналог степени 

доктора наук. Ничего общего с философией степень не 

имеет,  кроме исторического происхождения (философия 

– как область Знания), присуждается во всех научных 

областях, например, доктор философии по экономике, по 

физике и т.д. – примеч. автора. 
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Рис. 2. Концепция корпоративного учебного центра. 

 

Таким образом, гибкость обучения – это не 

только возможность получить знание по различ-

ным направлениям профессионального знания, но 

и круглосуточная его доступность по времени обу-

чения. 

На уровне дистанционного и гибкого обучения 

введено еще открытое обучение, которое подразу-

мевает отказ от предварительного отбора по таким 

критериям, как возраст, социальный статус, или 

официальные экзамены. Оно также предполагает 

гибкость в решении организационных вопросов, а 

именно, где учиться (в библиотеке, компьютерном 

классе или дома), когда учиться (утром, в обед или 

вечером), как обучаться (с помощью учебников, 

CD/DVD, Интернета или аудио- и видео- записей) и 

в каком темпе. Все это решает сам обучаемый. 

Единая система электронной поддержки обу-

чения (CЭПО) – это не просто «дистанционка». Со-

временные электронные системы поддержки к тра-

диционной системе - Blackboard Learn – передачи 

публикаций и учебного материала преимуще-

ственно для заочного обучения, добавляют Black-

board Colaborate – для проведения вебинаров, 

Blackboard Mobile – для организации мобильного 

доступа к учебному содержимому, Blackboard 

Analitics – для анализа многогранной информации 

об обучении.  

В корпоративном секторе и секторе частных 

образовательных структур можно выделить не-

сколько основных категорий, к которым относится 

большинство дистанционных курсов: 

- Изучение новыми сотрудниками продукто-

вой линейки предприятия и корпоративных стан-

дартов; 

- Развитие различных умений и навыков; 

- Обучение программным продуктам; 

- Обучение различным нормативам, правилам 

и стандартам3. 

- Бухгалтерский учет и законодательство. 

Приведу интересную статистику. Отраслевых 

ограничений применение электронного обучения 

не имеет, а эффективность метода зависит от каж-

дой конкретной отрасли. По данным Skillsoft при-

менение e-learning в корпоративном секторе лиди-

рует в следующих отраслях: 

- информационные технологии – 22%; 

- управление персоналом – 16%; 

- клиентское обслуживание – 14%; 

- бухгалтерия/финансы и маркетинг/продажи – 

по 9%; 

- инженерные знания – 3%; 

- другие отрасли – 27%. 

                                                           
3 РБК. Обзор рынка дистанционного образования в 

России. Июнь 2012 г. С.6. http://seemedia.ru  

Система управления e-learning обучением поз-

воляет планировать и проводить учебный процесс, 

управлять тестированием и контролировать про-

цесс получения знаний, а также вести учет и анализ 

результатов обучения. По сравнению с очными 

формами обучения, скорость запоминания учеб-

ного материала выше на 15—25%.4  

Сегодня СЭПО – это инструмент для индиви-

дуальной и коллективной работы, он позволяет со-

здавать единые логически завершенные методоло-

гические комплексы, предусматривающие различ-

ные модели обучения, направленные на решение 

единых задач. Для закрепления навыков по кон-

кретному курсу в системе электронной поддержки 

обучения могут быть размещены встроенные «под-

курсы», использующие элементы игровых методик 

(например, «Основы пожарной безопасности»). 

Обучающимся может быть представлен и сервис 

общения в виде форумов, блогов и т.п., с помощью 

которых имеется возможность проверять приобре-

тенные знания. 

Корпоративный учебный центр – это один из 

возможных способ применения концепции откры-

того обучения. В корпоративном учебном центре 

могут приобретать знания все работники, желаю-

щие повысить свою квалификацию. Особое значе-

ние здесь придается непрерывному обучению и по-

вышению квалификации сотрудника на протяже-

нии всей его карьеры. В отличие от традиционного 

обучения в открытом обучении ответственность ло-

жится в первую очередь на обучаемого. 

Вторым крупным направлением работы в рам-

ках единого корпоративного учебного центра – 

ЕУКЦ - является Центр оценки и сертификации ру-

ководителей (ЦОиСР), который включает сектор 

оценки, сектор подготовки и проведения аттеста-

ции персонала корпорации и финансово-экономи-

ческий сектор, сопровождающий всю работу ЕУКЦ 

по взаимодействию со внешними контрагентами. 

Таким образом, были учтены современные 

тенденции и потребности рынка, предъявляющего 

повышенные требования к каждому работнику 

предприятия. 

С какими вызовами рынка сегодня сталкива-

ются учебные центры? Какие проблемы и задачи 

можно решить при помощи обучения? 

Прежде всего, каждое современное предприя-

тие желает готовить высокоэффективных специа-

листов внутри своей компании, планируя задей-

ствовать далеко не одного-двух сотрудников, а це-

лый штат отдельных подразделений. Однако 

приглашать тренеров с качественными выездными 

4 Там же. С 11. 

Корпоративный  

учебный центр 

Открытое  

обучение 

Дистанционное 

обучение 

Гибкое 

обучение 

http://seemedia.ru/
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программами на свою территорию бывает очень до-

рого. Да и качество таких тренинговых программ 

всегда под сомнением. Бывает и курс обучения вы-

строен чрезмерно теоретизированно, оторвано от 

реальной действительности, либо обратная сто-

рона, с избыточным количеством развлекательных 

и примитивных элементов обучения, мало способ-

ствующих реальному качественному профессио-

нальному развитию специалистов (т.е. не всегда 

учитывается уровень подготовки аудитории). 

Именно поэтому, с одной стороны, чтобы сэконо-

мить бюджет предприятия, с другой стороны, под-

готовку специалистов заточить под конкретные за-

дачи предприятия, в Корпоративном учебном цен-

тре работают мастера производственного обучения. 

Каждый из них, в своей профессиональной области 

знания, проводит подготовку и ведет контроль 

усвоения полученных знаний с учетом требований 

Ростехнадзора, строго принимают экзамен и вы-

дают удостоверение, дающее право работнику быть 

допущенным к работам на своем конкретном рабо-

чем месте. 

Совместно с мастерами производственного 

обучения, в корпоративном учебном центре рабо-

тают и преподаватели бизнес-тренеры, эксперты-

профайлеры, психологи, которые на уровне online 

или удаленном Интернет-доступе, сопровождают 

деятельность руководителей разного уровня, спе-

циалистов по различным направлениям, учитывают 

специфику данного предприятия и следят за совре-

менными тенденциями в области научного знания.  

Работа в едином корпоративном пространстве 

позволяет устранить то нездоровое желание внеш-

них тренеров «сорвать куш», «впихнуть то, что 

знаю/умею», вместо того, что требуется. Внутрен-

ние тренеры – сотрудники предприятия - всегда 

находятся в зоне досягаемости и готовы провести 

профессиональный консалтинг практически по лю-

бому вопросу оперативно и качественно, а главное, 

для этого не требуется загружать бюджет непомер-

ными расходами. 

Другим преимуществом развития Единого 

корпоративного учебного центра в рамках предпри-

ятия является то, что он обеспечивает непрерыв-

ность обучения всем желающим и нуждающимся 

получить ответы на сложные вопросы. Более того, 

обучение можно проводить круглосуточно в отда-

ленном режиме доступе, поскольку не всегда име-

ется возможность присутствовать на занятиях в 

строго отведенное время «по расписанию».  

Безусловно, есть опасность, что человек при-

обретет новое хобби – «охота за знаниями», не 

успевая закреплять его на практике. Для этого в 

рамках корпоративного учебного центра преду-

смотрены проверки «остаточных знаний» по прой-

денному курсу обучения (тестирование, система 

обратной связи с пожеланиями и рекомендациями к 

тренеру).  

Перечисляя преимущества новой системы 

предоставления знаний, которые возможны в рам-

ках Единого корпоративного учебного центра, 
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можно назвать еще одно. Это предоставленная воз-

можность обучаться не только у «своих» внутрен-

них тренеров, но и приобщиться к известным гуру 

в области менеджмента, экономики, права, финан-

сов, техник НЛП и др. посредством организован-

ных вебинаров с использованием удаленного до-

ступа в Интернет-сети.  

В настоящее время, в веб-библиотеке ЕУКЦ 

имеется подборка семинаров и тренингов Алек-

сандра Кочнева, Никиты Непряхина, Александра 

Фридмана и др., можно с успехом ознакомиться с 

тестами, позволяющими выявить индивидуальный 

способ мышления – образный или логический, и, в 

зависимости от полученного результата, совместно 

с бизнес-консультантами ЕКУЦ разработать про-

грамму личностного развития. 

Таким образом, у руководства предприятия 

имеется чудесная возможность, не покидая рабочее 

место, получать полноценное знание о том, как 

сформировать стратегическое видение предприя-

тия, как выработать эффективное управленческое 

решение, управлять процессами в условиях транс-

формации, как выработать показатели эффективно-

сти деятельности (KPI) на уровне стратегии и так-

тики предприятия, расти без кризисов, не выжи-

вать, а побеждать, и многое другое.  

Потребители e-learning, приобретая системы 

LMS, LCMS и TMS больше всего заинтересованы в 

следующих технологиях: 

- Слежение за прохождением и завершением 

учебных курсов – 90% организаций; 

- Возможности для оценки и тестирования – 

73% организаций; 

- Встроенное ведение отчетности – 70% орга-

низаций; 

- Электронные рассылки и маркетинг учебных 

курсов – 53% организаций; 

- Возможности для создания учебного кон-

тента – 50% организаций; 

- Выявление пробелов в умениях – 46%; 

- Управление эффективностью – 46%; 

- Возможности быстрой разработки учебного 

контента – 44%; 

- Предоставление обучения по требованию – 

43%; 

- Планирование карьерного развития – 42%; 

- Слежение за регистрациями и назначением 

учебных курсов – 38%; 

- Инструменты социальных сетей – 31%; 

- Планирование преемственности – 31%5. 

Использование электронных ресурсов в обуче-

нии сотрудников позволяют компании сэкономить 

до 60 процентов оперативного времени. 

Таким образом, традиционные способы обуче-

ния хороши, но инвестиции в развитие персонала 

путем использования технологий электронного 

обучения способствуют повышению эффективно-

сти и снижению издержек компании. 
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Abstract 

Specifics of the activities of aircraft manufacturing enterprises are high requirements to the quality of pro-

duction, as well as a high level of state control over their activities. 

Aviation production in Russia is concentrated mainly in the United Aircraft Corporation develops with direct 

financial support of the state. 

Let's consider actual problems and directions in aircraft building on the example of the consortium "Scientific-

educational-production cluster" Ulyanovsk-Avia ". 
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Specifics of the activities of aircraft construction 

enterprises are high requirements to the quality of prod-
ucts, specialists, technologies, as well as a high level of 
state control over their activities. This is not always 
compatible with the principles of market independence 
of companies, but reduces investment risks in the de-
velopment of infrastructure. Enterprises of aircraft con-
struction are subjects of а economy market, but in Rus-
sia the use of classical management tools in this sector 
are limited, which is due to the lack of real competition 
and economic independence of enterprises. Aircraft 

production in Russia is concentrated mainly in the 
United Aircraft Corporation and is not only regulated 
by the Government of the Russian Federation, but also 
develops with direct financial support of the state. 

Cluster as a group of mutually complementary ge-
ographically adjacent interrelated enterprises, state and 
commercial organizations operating in a certain market 
niche, is recognized by economists as the most effec-
tive form of business development in the region. If the 
interaction of such organizations is connected with a 
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certain project and is of a temporary nature, then a con-
sortium arises that, upon reaching its goal, ceases its 
activity or is transformed into another type of contrac-
tual association.  

Let's consider actual problems and directions of 
their decision in aircraft building on an example of a 
consortium “Scientific-educational-production cluster 
“Ulyanovsk-Avia”.  

Formed in 2009, and already in 2012 it was ac-
cepted into the European partnership of aerospace clus-
ters at the ILA Berlin Air Show and became the only 
representative of Russia in this association. The cluster 
has a developed profile infrastructure: there is a federal 
special economic port type zone in the region (its period 
of operation is 49 years, up to 2058), international air-
ports of Class A Ulyanovsk-Tsentralny and Ulyanovsk-
Vostochny. The dynamics of the main production indi-
cators of the air cluster is given in Table 1. 

Table 1 
Dynamics of development indicators of the cluster "Ulyanovsk-Avia" 

Indicators  2011 2016 

The number of enterprises participating in the cluster, including small and 
medium-sized ones 

34 
4 

241 
184 

Volume of production, mln. RUB. 47578 250000 

Volume of export sales, mln. RUB. 25002 77000 

Number of employees, pers. 27 802 37 000 

The share of workers with a wage level that is 100% higher than the average 
in the region, % 

35% 60% 

Output per employee, mln. RUB / person in year 1,73 6,76 

The amount of taxes paid to the budgets of all levels (for the period), mln. 
RUB. 

7136 37500 

The number of cooperative enterprises that are not members of the cluster, 
from related industries 

72 320 

 
Cluster "Ulyanovsk-Avia" is an example of the 

most developed management system and cluster infra-
structure. The cluster infrastructure includes the entire 
complex of interrelated service structures that provide 
the basis for its functioning.  

A large number of different enterprises belonging 
to the cluster, as well as the presence of an anchor en-
terprise complicates the process of synchronization of 
management decisions within the cluster. Creating a hi-
erarchical management structure within a cluster is a 
very difficult task, and the composition of the cluster is 
changing constantly, enterprises enter into cooperation 
agreements in certain projects, but they can work out-
side the cluster. The Government of the Ulyanovsk Re-
gion represented by the Department of State Property 
and Land Relations established the Ulyanovsk Region 
Development Corporation JSC; one of its subsidiaries 
is the Ulyanovsk Aviation Cluster ANO, the cluster 
management company coordinating the interaction of 
its co-operators. This structure acts as a moderator of 
the work of the cluster and has shown its effectiveness 
in attracting investments, as well as has undertaken the 
support of investment projects, solves the issues of at-
tracting resources to the cluster. The characteristics of 

the control structures of the Ulyanovsk-Avia cluster are 
made in [1, pp. 90-93].  

The presence of the parent organization in the in-
frastructure of cluster management solves the problem 
of the complexity of working out investment projects 
by small and medium-sized enterprises, taking on the 
promotion of projects and their evaluation. This allows 
creating a planned flow of investment for specific en-
terprises and in a timely manner, as the investment 
company is an authoritative state company, and the en-
terprises act together with it. It should be noted that the 
banking system for investment in small and medium-
sized enterprises looks very conservative and places 
very high demands on projects and, as a consequence, 
on more expensive resources. 

Thus, building a management infrastructure with 
the separation of a management company and an an-
chor enterprise allows creating conditions for the mar-
keting strategy of both the cluster and its constituent 
entities, ensuring equal partnership in the cluster, as 
well as for equal access to resources.  

Despite economic difficulties, the main produc-
tion indicators of the Ulyanovsk aviation cluster are 
growing (Table 2). 

Table 2 

Total revenue of enterprises participating in the cluster "Ulyanovsk-Avia", billion rubles. 

Product type 2011г. 2016г. Growth, % 

1. Production of aviation equipment 2,6 22 746,15 

2. Production of small aircraft 0,03 6,55 21733,33 

3. Production of aircraft instruments and systems  5,64 30,2 435,46 

4. Maintenance and repair of aircraft 1,1 4,6 518,18 

5. Services for cargo air transportation, including extra-heavy 

oversized cargo on the AN-124 
31,8 110 245,91 

6. Training of specialists, engineering, R & D 5,8 52 796,55 

7. Material science, processing of aviation materials  0,2 5,1 2450,00 

8. Other 0,4 19,55 4787,50 

 Total 47,57 250,0 425,54 
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However, the cluster "Ulyanovsk-Avia" faces a 

number of problems common to all clusters in condi-

tions of specialization: 

1) Differentiation as management of individual 

enterprises and management of their investment activi-

ties; 

2) Poor quality of investment projects of individ-

ual cluster members; 

3) Instability of inflow of investments; 

4) Differentiation of the life cycle of enterprises - 

members of the cluster; 

5) The difference in the level of transaction costs 

of the cluster enterprises; 

6) Different rates of growth in the production and 

economic potential of cluster members; 

7) The different level of financial stability and sol-

vency of cluster enterprises. 

The resource for overcoming the problems of fi-

nancial and investment management of the air cluster is 

state administration, both at the country level and at the 

regional level [6]. In Russia, the management of the de-

velopment of industrial enterprises, as well as other 

subjects of the economy, is based on the principles of 

financial discipline and the effectiveness of investment. 

Such documents as the Federal Law "On General Prin-

ciples of Organization of Local Self-Government in the 

Russian Federation" No. 131-FL of 6 October 2003, the 

Federal Law "On Amendments to the Federal Law" On 

General Principles for the Organization of Legislative 

(Representative) and Executive Bodies State authority 

of the subjects of the Russian Federation "No. 176-FL 

of 02.07.2013. 

Another pressing problem of cluster formations is 

the differentiation of enterprises in terms of product 

range, quality of management and engineering techni-

cians, and technological equipment of production and 

the life cycle of products. The management company 

cannot solve this problem; for this, it is necessary to de-

velop communications within the cluster, on the basis 

of which to improve technologies, introduce modern 

management and accounting tools that reduce transac-

tion costs to cluster members, apply unified analysis 

techniques and calculate indicators used by cluster en-

terprises. The positive experience of this work is in the 

cluster "Ulyanovsk-avia" 

 Clustering does not eliminate competition, but it 

allows cluster enterprises to compete exo-level with the 

benefits obtained at the end-level. Differences in the 

nomenclatural level, the financial component, should 

play a positive role only by increasing the stability of 

the cluster, both structural and economic. 

Being located in the same cluster, the enterprises 

form innovative links among themselves, which ulti-

mately forms the cultural component of the business 

environment as a bonus to overall efficiency and pro-

motes the implementation of high-quality technologies. 

The basic document that first established the 

framework of cluster policy in the Russian Federation 

was the Concept of Long-Term Social and Economic 

Development of the Russian Federation for the Period 

to 2020. The creation of a network of clusters was iden-

tified in it as a condition for modernizing the economy 

and realizing the competitive potential of the regions 

[4, P.15]. 

The Law "On Industrial Policy in the Russian Fed-

eration" No. 488-FL of December 31, 2014 contains a 

separate chapter on the territorial development of in-

dustry, which established the legal framework for the 

operation and management of industrial clusters and in-

dustrial (industrial) parks. Article 3 of this law institu-

tionalizes such a notion as "infrastructure for support-

ing activities in the field of industry", it is understood 

as commercial and non-profit organizations that imple-

ment measures to stimulate activities in the industrial 

sector. Financial support of industrial enterprises is car-

ried out on a competitive basis and in the performance 

of the target performance indicators set by the Govern-

ment of the Russian Federation (paragraph 10 of article 

11 of the said law). If recipients of government subsi-

dies do not reach these indicators, this means inefficient 

use of funds raised and budget funds. In this case, 

Clause 2, Article 10 of Law No. 488-FL provides for 

the imposition of fines in an amount equivalent to the 

grant provided. 

Changes in the Russian economy of 2014-2016 

did not contribute to solving the problems of independ-

ence and competition of aircraft manufacturers, but, on 

the contrary, increased their dependence on state ad-

ministrative regulation and financing. In this situation, 

a number of economic problems arise in the use of such 

market tools as marketing management [2], the for-

mation of knowledge flows and skills [3], the innova-

tive approach to management [4], the creation of a re-

source base for clusters [5]. This is typical both for in-

dividual enterprises and for cluster entities. The authors 

note the importance of developing infrastructural inno-

vations in cluster formations, and in particular [6] the 

following priority areas for the development of the spe-

cial economic zone “Alabuga” are proposed: the crea-

tion of engineering and transport infrastructure, the cre-

ation of a customs infrastructure, the creation of busi-

ness infrastructure, social infrastructure, interaction 

with investors and residents With the help of the organ-

ization of PR-company, holding a complex of market-

ing events, staffing of the special economic zone. Sim-

ilar tasks regarding the cluster's air cluster are set out in 

the document "The Strategy of Social and Economic 

Development of the Ulyanovsk Region for the Period 

to 2020". 

The Ulyanovsk-Avia cluster is included in the Re-

gional Innovation Clusters Development Program (Or-

der of the Government of the Russian Federation No. 

DM-P8-5060 of 28.08.2012) among four clusters of 

aviation specialization. To obtain state support on a 

competitive basis, clusters were selected, characterized 

by a combination of world-class competitiveness of en-

terprises based on their territory, demonstrating a high 

dynamics of output growth, with high scientific and 

technical potential of research and educational organi-

zations clustered within the cluster. Strategy of social 

and economic development of the Ulyanovsk region 

until 2020 provides for the construction of a new plant 

to assemble the Eclipse-500 aircraft, the initial invest-

ment in this project is about $ 150 million.  
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Thus, the improvement of the infrastructure of avi-

ation specialization clusters contributes to the effi-

ciency of the use of attracted resources. This is reflected 

in the main indicators of the quality of investment pro-

jects of the cooperative partners of the cluster: profita-

bility and payback period of investments, internal rate 

of return, net reduced (discounted) income and modi-

fied rate of return. The Ulyanovsk-Avia cluster is a pos-

itive example of such effects. Therefore, for 2012-2016 

signed agreements of aircraft manufacturers and insti-

tutionalized air clusters in eleven other regions of the 

Russian Federation: in the Perm Region, Samara Re-

gion, Khabarovsk Territory, the Republic of Tatarstan, 

Nizhny Novgorod Region, Zhukovsky, Ufa, Voronezh, 

Irkutsk, Rostov and Kaluga regions. 
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Abstract 
We use a sample of large corporations of confectionery industry to test hypotheses on the positive impact of 

corporate governance practice on the business performances of companies in emerging countries such as Ukraine. 

Our findings based on correlation, causality analysis, and panel modeling proved this relationship for such indica-
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for managers, the board of governors; regulatory authorities and policy-makers facilitating further adoption of the 

best practices of the corporate governance. 
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Problem statement. Having emerged in the 

1970’s in the United States of America, the term “cor-

porate governance” is now widely discussed by schol-

ars, governments, and business as an essential part of a 

sustainable global development framework. Ukraine 

has started implementing the corporate governance 

principles (i.e., the Ukrainian Corporate Governance 

Code) in 2003, making appropriate legislation amend-

ments, i.e., the Law on Joint Stock Companies; the Law 

on Accounting and Financial Reporting in Ukraine; the 

Law on State Regulation of the Securities Market in 

Ukraine; the Civil Code; financial sector’s regulations. 

According to the assessments made by the European 

Bank for Reconstruction and Development [1], the ef-

ficiency of the corporate relations' functioning and leg-

islation in Ukraine as of 2015, could be characterized 

as weak. The issues of transparency and disclosure, as 

well as rights of shareholders, were graded as fair. Con-

sidering a number of studies [2-5], reports of consulting 

companies (McKinsey) [6] and international rating 

agencies (Standards & Poor’s, Credit Lyonnais) [7] that 

prove positive correlation between corporate govern-

ance and company performance, the paper aims to 

make empirical estimations of this relationship for 

Ukrainian confectionery industry.  

Publications Review. Studies on the impact of ef-

ficient corporate governance practices on business per-

formance rely on diverse resources including financial 

and operational statements; surveys, stock exchange 

statistics, etc. Broad research conducted by Standard & 

Poor’s for 1,600 corporations listed on major world 

stock exchanges revealed a strong correlation between 
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transparency and disclosure of annual reports and com-

pany’s market value (measured by PBR- Price to Book 

Ratio) [7]. Other research proved explicit benefits from 

the corporate governance practices’ implementation in 

developed countries, resulting in attracting invest-

ments, improving the business performance and com-

petitiveness of a company [2; 5; 6]. These practices in-

clude governance structure; functioning of the board 

and management; transparency and disclosure prac-

tices; internal control; investor and stakeholders rela-

tions; institutional development; corporate social re-

sponsibility [1; 2; 7]. Adoption of the corporate govern-

ance principles in countries with emerging economies 

prompted active studies there since 2000’s, giving pref-

erence to econometric models that provide statistically 

significant quantitative results [1-4]. At the same time, 

there are very few publications in Ukraine that study 

the aspects of the impact of the corporate governance 

practices on the business performances, based on the 

up-to-date predictive and inference statistical tech-

niques. 

The purpose of this paper is to study the existing 

relationships between the indicators of profitability, fi-

nancial and economic position of the biggest corpora-

tions of Ukrainian confectionery industry and their cor-

porate governance practices using panel modeling ap-

proach. The empirical assessment was conducted using 

quarterly quantitative and qualitative data for 2001-

2015 years published by the companies on their web-

sites and by the Stock market infrastructure develop-

ment agency of Ukraine (SMIDA) [8]. All calculations 

were done in econometric package EViews 9.0. 

Results. For our analysis we chose nine joint stock 

companies of the Ukrainian confectionery industry, 

which have the largest share of domestic sales, namely: 

PJSC PTCF “Lasoschi” (LAS), PrJSC “Zaporizhzhya 

Confectionery “ZKF” (ZKF), CJSC “KONTI” PC 

(KONT), PJSC “Mondelez Ukraina” (MOND), PJSC 

“Confectionery “AVK” Dnipropetrovsk” (AVK), PJSC 

“Poltavakonditer” (POLT), PJSC “Kyiv Confectionery 

Factory “ROSHEN” (ROSH), PJSC “Lviv Confection-

ary Factory “Svitoch” (SVIT), PJSC “Kharkiv Biscuit 

Factory” (HBF). Statistical data from financial state-

ments and regular information on shareholding, board, 

audit and management functioning [8] was summarized 

in the following groups of panel indicators: 

1. Business performance (efficiency indicators): 

 eb_rev – the ratio of earnings before interest 

and taxes to net sales revenue (EBIT/Revenue);  

 pr_rev – the ratio of net income/loss to net 

sales revenue (Profit/Revenue);  

 bsp – the balance stock price, calculated as the 

ratio of the total amount of equity to the share capital 

(balance stock price). 

2. Other indicators of financial and economic 

state: 

 liq – coverage ratio, which characterizes the 

solvency and liquidity of a company (liquidity);  

 st – the coefficient of autonomy that character-

izes the stability of a company (stability); 

 fad – fixed assets’ depreciation rate, reflecting 

a company’s state of the capital (fixed assets deprecia-

tion); 

 at – total assets turnover ratio (assets turno-

ver). 

3. Corporate governance indicators: 

 group 1– shareholders and protection of their 

rights: 

 ps – the number of shareholders who hold a 

significant share of the company (principal stakehold-

ers);  

 ms – the number of shares owned by company 

management (management’s shares); 

 cs – the presence of the controlling share-

holder (a binary indicator that takes values 1 or 0 / true 

or false statements) (control stakeholder); 

 res – residency (Ukrainian origin) of the share-

holders of substantial interest (a binary indicator that 

takes values 1 or 0) (residence); 

 gr2 – aggregate index that reflects the activity 

of the supervisory board: the number of members, in-

dependent members, the availability of absentee voting 

mechanisms, meeting frequency; wage system (group 

2); 

 gr3 – aggregate index that displays the work 

of management, involvement of external auditors, ex-

istence of internal audit; the wage system of the man-

agement; experience of the head of the executives 

(group 3); 

 gr4 – aggregate index of disclosure and trans-

parency of company’s management and performance 

(group 4); 

 gr5 – aggregate index on the company’s initi-

ative and interaction with the regulator (group 5). 

The logarithmic transformation (for quantitative 

variables) and truncation (converting negative values to 

zero) were used to clean and prepare data for modeling. 

The descriptive statistics of the average values of se-

lected variables, estimated for a data pool consisting of 

nine companies, is presented in Table 1. 

Table 1 

The descriptive statistics of the companies’ data pool 

 PR_REV EB_REV BSP MS CS PS 

 Average  1.0823  1.3874  2.0689  5.3536  0.6815  0.4373 

 Median  1.2164  1.7510  1.5349  3.7378  1.00  0.00 

 Maximum  3.3033  3.0665  6.8998  11.646  1.00  1.3863 

 Minimum  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

 Standard deviation  0.9072  0.9907  1.6458  4.3970  0.4676  0.4984 

Number of observations  135  135  135  135  135  135 

Source: Own processing based on SMIDA statistics [8] 

 



18 Slovak international scientific journal # 8 (8), 2017 | ECONOMY 

Table 1 shows differences in central tendencies for 

the majority of indicators, including revenues, profits, 

balance stock prices, management’s shares. Taking into 

account heterogeneity of the companies’ sample, we 

used panel econometric modeling approach for the 

further analysis of causal relations between companies’ 

performance and corporate governance quality. Gen-

eral view of the linear panel model is presented in equa-

tion (1): 

.itkitiiit uXY    (1) 

Here Y is a dependent variable; X is a vector of k 

endogenous variables; i = 1, 2, …, N objects (cross-

sections), t = 1, 2, …, T time periods [9, 416].  

We tested three types of panel linear models:  

- the pooled Ordinary Least Squares (OLS) 

method that accounts for a common constant α for all 

cross-sectional objects (companies); 

- the fixed effects method that allows different 

constants i  for the cross-sections, introducing 

dummy variable for each cross-section: iiD  in (1); 

- the random effects method that treats con-

stants for each cross-section as a random parameter, i.e. 

ii v , where iv  – is a standardized random 

variable with zero expectation and constant variance 

(µ=0; 
2
v ). 

In general, the model with fixed effects implies 

that each company is different from others by the value 

of constant i  while the model with random effects 

assumes that every company is different from the other 

by the amount of disturbance iv . To choose the appro-

priate panel model we used the Hausman and the 

Breusch-Pagan tests to assess the hypotheses of ran-

dom effects versus fixed effects and pooled OLS corre-

spondingly; and the Wald test to check the hypothesis 

of fixed effects versus the pool model [9, 417-427], 

[10].  

To get adequate parameter estimates of the regres-

sion models we tested initially the stationarity of the 

cross-sectional variables using augmented Dickey-

Fuller Unit Roots Test [9, 342]. For non-stationary 

variables, the differencing procedure was applied (the 

value of each next observation is subtracted from the 

previous one). It was found that pr_rev, eb_rev, res 

were stationary variables, while bsp, ms, ps became sta-

tionary only after the first differencing – D(bsp), D(ms), 

D(ps).  

The analysis showed a significant correlation be-

tween the profitability variables and the balance stock 

price; balance stock price and corporate governance in-

dicators. Besides, linear stochastic dependence was 

found within the group of corporate governance varia-

bles: within Group 1; between indicators of Group 3 

and Group 5.  

Causality analysis (Granger test) also confirmed a 

positive relationship between the quality of corporate 

governance and efficiency of confectionery enterprises. 

In particular, the indicators of ownership structure (the 

number of shareholders, the presence of the controlling 

shareholder and stakeholder residence), management’s 

shareholding and the number of shares in their posses-

sion were found to be causal to confectionary business 

performance. It was proved that corporate governance 

indicators had no significant impact on the financial 

and economic conditions of the selected companies 

during the observed period with the exception of the 

residency of shareholders and the number of shares in 

the management possession.  

Based on the revealed relationships, the following 

panel linear models were estimated to verify the posi-

tive impact of corporate governance indicators on the 

confectionery business performance: 

1. Panel linear model with random effects for the 

balance stock price (2): 

 

],RCX[)(D819.0)(D614.0)(D063.0.169.0106.0)(D
]25.2[]23.2[]40.2[]80.3[]96.1[




FADCSMSREVPRBSP

 (2) 

where [CX=R] – is a matrix of the random effects’ 

coefficients (see Fig. 1). 

The choice of model was justified by the Hausman 

test with the probability of the null hypothesis of cross-

section random effects for regression equation (2) equal 

to 0.774. The coefficient of determination R2=0.382, 

suggesting that the regression model describes 38.2% 

of BSP dynamics, and 61.8% – other factors and errors 

(ui). The Durbin-Watson statistics = 2.08 accepts the 

hypothesis of no disturbances’ autocorrelation that en-

ables the use of OLS; the estimates of the regression 

coefficients are statistically significant according to the 

t-statistics in square brackets. 

2. Panel linear model with fixed effects for the 

profitability ratio (3): 

 

],FCX[)(D556.0)(D099.0)(D389.0318.1_
]16.2[]27.2[]65.2[]62.12[

 PSMSBSPREVEB

 (3) 

where [CX=F] – is a matrix of the fixed effects’ 

coefficients representing individual constants for each 

company (see Fig. 2).  

The model (3) confirms the positive dependence 

of the companies’ performance on the corporate gov-

ernance indicators, namely the balance stock price, the 

number of shares owned by management and the num-

ber of significant shareholders The coefficient of deter-

mination is R2=0.382, The Durbin-Watson statistics = 

1.92. 

The fitted models’ values are presented in Fig. 1 

and Fig.2. Perturbations in the models’ residuals were 
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caused by differences in profitability values comparing 

with the sample mean at the beginning of the study pe-

riod for PJSC PTCF “Lasoschi”, PJSC “Mondelez 

Ukraina”, which experienced losses, and abnormal 

growth of profits in the 2014-15 for PJSC "Kyiv CF 

Roshen". 

 
Fig. 1 – Actual, Fitted values of BSP (2) and model Residuals 

Source: Own processing based on SMIDA statistics [8] 

 

 
Fig. 2 – Actual, Fitted values of the profitability ratio (3) and model Residuals 

Source: Own processing based on SMIDA statistics [8] 

 

Conclusion. The paper examines the impact of 

adoption of the corporate governance on the business 

performance in Ukraine, focusing on the confectionary 

industry. The corporate governance indicators were 

summarized into five groups, including shareholders 

rights; the supervisory board and management proce-

dures; disclosure and transparency of company’s man-

agement and performance; initiatives and interaction 

with the regulator. The findings based on correlation, 

causality analysis, and panel modeling proved positive 

influence of the balance stock price, the number of 

shares owned by management, the number of signifi-

cant shareholders, and the existence of controlling 

shareholder on the confectionary business performance 

in Ukraine. The limitations of the paper, consisting of 

the short period of corporate governance implementa-

tion, can be resolved in future studies with increased 

data availability and increased time horizon. Some 

characteristics of corporate governance such as age and 

gender diversity, institutional ownership issues are 

poorly studied in developing countries and require fur-

ther consideration and research. 
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Аннотация 

Доля пожилых людей в общей структуре населения Земли неуклонно растет. К настоящему времени 

из трех человек двое – это лица пожилого возраста. Демографические прогнозы, осуществляемые ООН на 

протяжении последних десятилетий, свидетельствуют о том, что к 2025 году удельный вес населения от 

65 лет и старше составит почти десятую часть общей численности человечества. В статье представлены 

основные положения по проблеме старения, клиническим особенностям больных пожилого возраста, 

страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Изложены принципы лечения и ведения 

больных с учетом современных научных и практических достижений. 

Abstract 

The proportion of elderly people in the total population is steadily increasing. To date, three people two are 

persons of advanced age. Population projections undertaken by the UN over the past decades indicate that by 2025 

the proportion of the population 65 and older will constitute nearly a tenth of the total population. The article 

presents the main provisions on the issue of aging, clinical features of elderly patients with chronic somatic 

diseases. The principles of treatment and management of patients based on modern scientific and practical 

achievements. 

 

Ключевые слова: пожилые люди, старение, возрастные изменения, цереброваскулярная болезнь, 

хроническая ишемия мозга, факторы риска, когнитивные расстройства. 
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В России темпы постарения населения опере-

жают общемировые тенденции почти в два раза. По 

данным специалистов Министерства труда и соци-

ального развития Российской Федерации в целом 

по России около 1,5 миллиона граждан старших 

возрастов нуждаются в постоянной медико-соци-

альной помощи.  

С физиологической точки зрения старение – 

это истощение приспособительных возможностей 

организма. Возрастные изменения начинаются по-

сле 20 лет и постепенно прогрессируют, однако их 

скорость и выраженность различаются как в разных 

органах и тканях одного человека, так и у разных 

людей. Старение всегда индивидуально и не имеет 

единой схемы. В процессе старения определенную 

роль играют такие нейромедиаторы как дофамин, 

норадреналин и серотонин, ацетилхолин и другие. 

Повреждение этих нейромедиаторов приводит к 

неврологическим заболеваниям, возникающим в 

старческом возрасте. Изменения содержания моно-

аминов центральной нервной системы приводят к 

нарушению циркадных ритмов, нарушению сна, 

либидо и терморегуляции. 

Особого внимания заслуживают холинэргиче-

ские нарушения, которые оказывают влияние на 

поведение и психические функции. Нарушения ме-

диаторов приводят к изменению функций различ-

ных органов и систем, в том числе эндокринной, 

при старении. Так снижение толерантности орга-

низма к глюкозе, увеличивает риск заболеваемости 
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сахарным диабетом. Активация аутоиммунных 

процессов приводит к недостаточности функции 

щитовидной железы [1, 2]. 

Пожилые больные отличаются множественно-

стью патологических состояний, стертостью и не-

специфичностью проявлений болезни, быстрым ее 

прогрессированием при несвоевременной меди-

цинской помощи. Однако наблюдаемые у пожилых 

больных частые осложнения, могут быть вызваны 

не только болезнью, но и лечением. Следует обра-

тить внимание на высокую подверженность пожи-

лых больных, ятрогенным влияниям. Неосторожно 

сказанное врачом слово может нанести серьезный 

вред больному и затруднить процесс реабилитации. 

Особое беспокойство вызывает рост психических 

нарушений среди лиц пожилого возраста, увеличе-

ние числа тяжелых старческих деменций. Психиче-

ские нарушения в пожилом возрасте представлены 

широким спектром расстройств, но в большинстве 

своем неспецифичны в связи с тем, что старение 

накладывает особый отпечаток на все физиологиче-

ские и психические процессы, а также на все орга-

нические процессы в центральной нервной си-

стеме. В свою очередь особый отпечаток, обуслов-

ленный старением, получают и различные 

заболевания, которые были приобретены в моло-

дом и зрелом возрасте [3, 4, 5]. 

Хронические соматические заболевания, арте-

риальная гипертензия, атеросклероз приводят к ги-

поксии и ишемии головного мозга. Замедление моз-

гового кровотока, уменьшение содержания кисло-

рода и глюкозы, развитие анаэробного гликолиза, 

лактатацидоза, гиперосмолярности, склонность к 

тромбообразованию, деполяризация клеток и кле-

точных мембран, активация микроглии, которая 

начинает вырабатывать нейротоксины, которые 

наряду с другими патофизиологическими процес-

сами приводит к гибели клеток. В условиях гипо-

перфузии мозга механизмы компенсации могут ис-

тощаться, энергетическое обеспечение мозга стано-

вится недостаточным, в результате чего сначала 

развиваются функциональные расстройства, а за-

тем и необратимые морфологические изменения 

мозга. Формирующаяся митохондриальная недо-

статочность приводит к нарушению внутриклеточ-

ного кальция и к гибели клетки. Развивающийся 

окислительный стресс – процесс образования супе-

роксидов – «активных форм кислорода», ведет к ак-

тивации апоптоза. Окислительный стресс служит 

причиной патохимических проявлений эндотели-

альной дисфункции. Улучшение микроциркуля-

ции, ликвидация гипоксии, оптимизация метабо-

лизма могут уменьшить выраженность нарушения 

функций и способствовать сохранению мозговой 

ткани [6, 7, 8]. 

У всех 30 наблюдаемых нами больных старше 

75 лет (м.8, ж.22) с артериальной гипертензией хро-

ническая ишемия мозга (ХИМ) проявлялась раз-

личными клиническими синдромами, такими как 

цефалгическим по типу головной боли напряжения, 

вестибулярным, при котором отмечались преиму-

щественно несистемное, головокружение, нистагм, 

шум в голове, атактический в виде неустойчивости 

при ходьбе и координаторных нарушений и дру-

гими. Нами было отмечено, что с ростом артериаль-

ного давления относительный риск развития ХИМ 

возрастает. Так, у больных с артериальным давле-

нием более 160/95 мм рт.ст. он увеличивается по 

сравнению с лицами, имеющими нормальное.  

Выявлялись нарушения психической деятель-

ности головного мозга, носили как психотический, 

так и невротический характер. Для наблюдаемых 

лиц было характерно заострение психопатических 

черт характера. Это проявлялось стойкой дисгармо-

нией личности, выражающейся в нарушении адап-

тации к окружающей среде из-за чрезмерной аф-

фективности и аффективной оценки окружающего. 

Специфичным для пожилых было наличие психо-

органического синдрома. В патогенезе психоорга-

нического синдрома ведущая роль принадлежит 

хронической цереброваскулярной недостаточно-

сти, гипоксемии, электролитному дисбалансу, 

нарушению гемодинамики с дисциркуляторными 

расстройствами в системе сосудов головного мозга. 

Эти больные плохо переносили жару, духоту, были 

метеозависимы, реагировали на перепады атмо-

сферного давления. Характерны были жалобы на 

головные боли, давление в голове, головокружение, 

нарушение сна, аппетита. Клинически психоорга-

нический синдром проявлялся нарастающими ко-

гнитивными нарушениями, снижением волевой ак-

тивности, сочетающимися с эмоциональными рас-

стройствами. Типичны жалобы на психическую 

утомляемость, снижение умственной продуктивно-

сти, нарушение внимания, сосредоточения, ухуд-

шение памяти, проявление или усиление вспыльчи-

вости, раздражительности. При дальнейшем про-

грессировании заболевания происходило 

углубление имеющихся расстройств. Постепенно 

снижался круг интересов со слабостью побужде-

ний, которые сочетались с нарушением критиче-

ских способностей. Становились частыми немоти-

вированные поступки, неадекватные реакции со 

склонностью к агрессивным действиям. При беседе 

выявлялись инертность психических процессов со 

склонностью к детализации и конкретизации. Боль-

ные с трудом вербализовывали свои ощущения. В 

тяжелых случаях течения соматического заболева-

ния, при нарастании церебрально-сосудистой пато-

логии у больных возникали стертые формы ам-

нестической афазии. 

Значительное место в клинической картине за-

нимали эмоциональные расстройства с дистимиче-

ски-дисфорическим фоном настроения с раздражи-

тельностью, недовольством окружающим и слабо-

душием. Больные нередко находились в 

постоянных конфликтных ситуациях, обвиняя 

своих близких и врачей в своей болезни, безвыход-

ности своего положения. 

У наблюдаемых больных нами выделены сле-

дующие варианты течения психоорганического 

синдрома: церебрастенический, дистимический, 

эксплозивный, эйфорический и апатический. Веду-

щим был церебрастенический. Для больных с цере-

брастеническим синдромом было характерно соче-

тание астенической симптоматики с выраженной 
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психической истощаемостью, аффективной ла-

бильностью, явлениями раздражительной слабо-

сти, гиперестезией. Отмечались головная боль, го-

ловокружение, непереносимость громких звуков, 

яркого света, быстрая утомляемость при незначи-

тельной физической и умственной нагрузке. Аф-

фективные нарушения, проявлялись либо понижен-

ным, либо благодушным настроением от раздражи-

тельности, слезливости, сниженного фона 

настроения к повышенному с явлениями благоду-

шия, необоснованного оптимизма. Нередко наблю-

далась легкая смена настроения, которая часто 

определялась различными внешними обстоятель-

ствами. Как правило, выявляются умеренно выра-

женные, но стойкие интеллектуально-мнестиче-

ские нарушения, выходящие за рамки умственной 

истощаемости.  

Снижение физической активности, отрыв от 

работы в связи с переходом на пенсию, снижение и 

утрата социальных связей, потеря близких, одино-

чество - вот факторы способствующие возникнове-

нию такого рода расстройств. Были характерны 

разнообразные неприятные телесные ощущения, 

упорные алгияи, в то время как собственно аффек-

тивные нарушения остаювались на втором плане. 

Тенденция к соматизации аффективных нарушений 

приводила к частым диагностическим ошибкам. 

По нашим данным у 50% лиц старших возраст-

ных групп имелись диссомнические расстройства. 

Более 25% пациентов позднего возраста регулярно 

или часто употребляли снотворные средства. Таким 

образом, нарушение сна выступали одним из фак-

торов в оценке качества жизни пожилых. 

Терапия больных пожилого возраста представ-

ляет известные трудности и требует большой осто-

рожности. Поскольку полного излечения у пожи-

лого больного добиться невозможно, целью лече-

ния пожилых должно быть облегчение состояния и 

улучшение качества жизни.  

При назначении лечения следует учитывать 

целый комплекс факторов, в том числе те физиоло-

гические изменения, которые наступили по мере 

старения. Это функциональные изменения внут-

ренних органов с ограничением резервных и ком-

пенсаторных возможностей организма - распро-

страненный атеросклероз сосудов и в том числе со-

судов головного мозга; изменение рецепторной 

активности центральной нервной системы в сто-

рону снижения порога восприятия. Наличие хрони-

ческих соматических и неврологических заболева-

ний, требуют как осторожности в применении пси-

хофармакологических средств, так и ограничения в 

их использовании. Пациенты принимают множе-

ство лекарственных средств. В свою очередь при-

соединившиеся психические нарушения требуют 

чаще всего медикаментозной коррекции, которую 

приходится начинать в условиях полипрагмазии. 

Важно учитывать лекарственные взаимодействия 

препаратов. Необходимо также иметь ввиду, что 

сочетание факторов физиологического старения с 

наличием большого числа хронических заболева-

ний и имеющейся полипрагмазией может приво-

дить к изменению стандартной фармакодинамики и 

фармакокинетики психофармакологических 

средств. Нередко это обуславливает неожиданные 

для врача результаты психофармакотерапии. След-

ствием чего является неэффективность терапии, 

возникновение острых и хронических осложнений 

и побочных эффектов. 

Поскольку психические нарушения часто воз-

никают на фоне сосудистых, атрофических пораже-

ний головного мозга или сопутствуют им, терапия 

осуществляется по нескольким направлениям, 

включая по показаниям пожизненное курсовое 

назначение антиагрегантов, антикоагулянтов и ан-

тигиперлипидемических средств. Коррекция ги-

перлипидемии предусматривает диетические реко-

мендации, гиполипидемическую терапию. По-

скольку больные, как правило, обращаются к врачу 

уже при наличии выраженных неврологических 

симптомов, то необходимо назначение нейропро-

тективной терапии, которая оказывает терапевтиче-

ское и профилактическое воздействие, замедляет 

темп прогрессирования сосудистой патологии. С 

целью уменьшения лекарственной нагрузки отда-

ется предпочтение препаратам с комплексным ме-

ханизмом действия. Одним из направлений лечения 

- защита микрососудистого церебрального русла от 

повреждения. Целесообразно в комплексное лече-

ние включать антиоксидантные препараты, восста-

навливающие функциональное состояние эндоте-

лия. Они ингибируют модификацию ЛПНП, умень-

шают их поступление в артериальную стенку и, 

таким образом, препятствуют развитию атероскле-

роза. Антиоксиданты защищают ЛПНП от перекис-

ного окисления, а значит и от интенсивного захвата 

ЛПНП макрофагами, уменьшают повреждение эн-

дотелия и возможность инфильтрации интимы ли-

пидами. Свободные перекисные радикалы инакти-

вируют NO-синтетазу. Этот эффект лежит в основе 

положительного влияния препаратов этого класса 

на тонус регулирующую функцию эндотелия [8, 9, 

10]. 

Для защиты мозга от ишемии в клинической 

практике оказался российский препарат цитофла-

вин. Важным положительным свойством препа-

рата является способность проникать через ге-

матоэнцефалический барьер. Благодаря комплекс-

ному составу отмечается широкий спектр 

фармакологической активности - цитофлавин по-

вышает устойчивость организма к стрессу, прояв-

ляет анксиолитическое и антиастеническое дей-

ствие, не сопровождающееся сонливостью и миоре-

лаксантным эффектом, проявляет антиоксидантные 

и антигипоксические свойства, повышает работо-

способность. Препарат улучшает микроциркуля-

цию и реологические свойства крови. Усиливает 

компенсаторную активацию аэробного гликолиза и 

снижает степень угнетения окислительных процес-

сов в цикле Кребса в условиях гипоксии с увеличе-

нием аденозинтрифосфорной кислоты и креатин-

фосфата, активирует энергосинтезирующую функ-

цию митохондрий. Повышает резистентность 

организма к воздействию различных повреждаю-

щих факторов при патологических состояниях 

(шок, гипоксия и ишемия, нарушения мозгового 
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кровообращения, интоксикация этанолом и анти-

психотическими лекарственными средствами). 

Улучшает метаболизм и кровоснабжение голов-

ного мозга, микроциркуляцию и реологические 

свойства крови, уменьшает агрегацию тромбоци-

тов. 

Высокую эффективность у пожилых больных 

с хронической ишемией мозга показал курантил. 

Препарат дипиридамол (курантил) имеет ком-

плексный механизм действия:  

1. антиагрегационный – нормализуя 

соотношения простоциклин-тромбоксан А2, 

ингибируя ФДЭ-тромбоцитов и снижая в них 

уровень кальция, уменьшает агрегацию 

тромбоцитов и тормозит тромбообразование.  

2.  антиадгезивный – улучшает 

микроциркуляцию за счет уменьшения агрегации 

тромбоцитов и улучшения их деформируемости.  

3. ангиопротективный – стимулируя 

аденозиновые рецепторы и усиливая синтез 

эндотелиального фактора роста и ангиогенеза, 

увеличивает плотность капилляров и 

интенсивностьколлатерального кровотока. 

4.  вазодилатирующий – активируя синтез 

простациклина сосудистой стенки и 

эндотелиального оксида азота. 

5.  иммуномодулирующий - как производное 

пиримидина, курантил (дипиридамол) является 

индуктором интерферона и оказывает 

модулирующее действие на функциональную 

активность системы интерферона и повышает 

неспецифическую противовирусную 

резистентность к вирусным инфекциям.  

При повышенной нервной возбудимости, раз-

дражительности, тревожности, чувстве внутрен-

него напряжения, дискомфорта, нарушения сна, в 

тех случаях, когда описанные нарушения находятся 

на субсиндромальном уровне показано лечение те-

нотеном. Действие препарата проявляется в седа-

тивном, анксиолитическом, нейропротекторном 

эффекте за счет снижения рефлекторной возбуди-

мости в центральных отделах нервной системы, 

усиления тормозных процессов в нейронах корко-

вых и подкорковых структур головного мозга, по-

тенцирования ГАМК-ергической медиации. Кроме 

того он способствует уменьшению аффективных 

расстройств, астенических проявлений. Больные 

отмечают улучшение настроения, появления чув-

ства бодрости, активности и одновременно умень-

шение тяжести соматических симптомов, нормали-

зацию сна. Препарат не вызывает седативного, мио-

релаксантного и холинолитического действия, хо-

рошо зарекомендовал себя в терапевтической прак-

тике. 

Разработка методов лечения пожилых боль-

ных представляется исключительно важной зада-

чей, максимально раннее начало лечения улучшает 

качество жизни пациентов и является профилакти-

кой деменции. Применение нейропротективных 

препаратов в сочетании при необходимости с пси-

хофармакологическими средствами позволяет по-

высить эффективность терапии, ускорить процесс 

реабилитации. 
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Аннотация 
Данная статья отражает сложности и ошибки при разработке индивидуальной программы реабилита-

ции у детей и подростков-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Также описаны во-
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Abstract 
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scribed regarding children and adolescents with disabilities and psychiatric pathologies, who need technical means 

of rehabilitation for disorders of the musculoskeletal system. The article also reveals the ways of the correct selec-

tion of technical means of rehabilitation by specialists in specialized fields. 
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Особое внимание медико-социальной экспер-
тизы уделяется детям и подросткам с врожденными 
аномалиями опорно-двигательного аппарата, по-
скольку она представлена значительным количе-
ством освидетельствуемых. Количество детей и 
подростков с патологией костно-мышечной си-
стемы, по данным Г.С. Юмашева, значительно пре-
вышает, число лиц с нарушениями со стороны сер-
дечно-сосудистой системы. По данным исследова-
ний Журавлева С.М. и Андрианова В.Л., поражения 
опорно-двигательно аппарата у детей и подростков 
встречается с частотой от 46 до 238 случаев на 1000 
детского населения. Врожденные аномалии и ано-
малии развития конечностей у детей и подростков 
составляют 31 % от общего количества заболева-
ний приводящих к инвалидности. Это свидетель-
ствует о том, что диагностика и лечение врожден-
ных патологий на ранних этапах является важней-
шим фактором в снижении детской и подростковой 
инвалидности и облегчает процесс реабилитации.  

Важнейшим и эффективным методом компен-
сации утраченной функции, при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата, является ортези-
рование. Среди огромного числа технических 
средств реабилитации (ТСР), ортопедическая обувь 
играет огромную роль и показана детям и подрост-
кам-инвалидам, с разнообразными врожденными 
патологиями, которые приводят к деформациям 
нижних конечностей. Их обеспечением занимается 
Федеральный бюджет, при необходимости в ис-
пользовании.  

Ортопедическая обувь помимо компенсации 
укорочения стопы, позволяет снизить болевые ощу-
щения, а также корректировать функции при выра-
женных патологиях нижних конечностей, что дает 
возможность снизить риск травмирующих факто-
ров на конечность и улучшить функцию опоры и 
ходьбы. Ортопедическая обувь изготовляется ин-
дивидуально для каждого, с учетом мерки и специ-
ального материала, который участвует в коррекции 
стопы.  

Существуют два вида ортопедической обуви: 
малосложная и сложная. Индивидуальная про-
грамма реабилитации и абилитации (ИПРА), созда-
ется в учреждениях медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). С учетом Приказа Минтруда России от 
09.12.2014 N 998н (ред. от 18.07.2016) "Об утвер-
ждении перечня показаний и противопоказаний для 
обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 27.01.2015 N 35747), в ИПРА вносят только 
сложную ортопедическую обувь, а также необходи-
мые рекомендации по использованию ТСР.  

Особую группу инвалидов детского и подрост-
кового периода, которые нуждаются в коррекции 
ортопедических проблем, являются категория лиц с 
психической патологией. Освидетельствованием 
данной категории детей занимаются врачи МСЭ по 
профилю «Психиатрия», которые имеют мало 
опыта касательно лиц с заболеваниями костно-мы-
шечной системы.  

Для более качественной оценки детей и под-
ростков-инвалидов, внедрено в практику направле-
ние в Федеральное казенное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Воронеж-
ской области» Министерства труда России, где их 

осматривают специалисты с профилем травматоло-
гия и ортопедия. 

Также специалисты Федерального казенного 
учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Воронежской области» Министер-
ства труда России, используют дополнительные ме-
тоды оценки функциональных нарушений на спе-
циальном оборудовании (эргометр, Primus), в от-
деле реабилитационно-экспертной работы, где 
оценивается патофизиология ходьбы и определя-
ется степень нарушения функций нижних конечно-
стей. 

Вследствие внедрения в практику комплекс-
ной оценки врачами по МСЭ с профильной специа-
лизацией на базе Федерального казенного учрежде-
ния «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Воронежской области» Министерства труда 
России, грамотно оцениваются состояния детей и 
подростков-инвалидов с патофизиологическими 
состояниями опорно-двигательного аппарата ниж-
ней конечности и как следствие корректно назнача-
ются ТСР, что является необходимым для компен-
сации нарушений у детей и подростков-инвалидов 
с повреждениями скелетно-мышечной системы. 
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Анотація 
В статті розглянуто результати досліджень відносно підготовки майбутніх фахівців з маркетингу. 

Представлено та описано модель реалізації дослідницької компетентності фахівців з маркетингу у вищих 
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У сучасних умовах, що йде по шляху глобалі-

зації, здатність швидко адаптуватися до умов між-
народної конкуренції стає найважливішим факто-
ром успішного і стійкого розвитку країни. Отже, 
ринок праці потребує мобільних фахівців з марке-
тингу, що здатні адаптуватися до нових несталих 
умов [5]. 

Розставляючи пріоритети, основним завдан-
ням підготовки фахівців з маркетингу у вищих нав-
чальних закладах є формування та реалізація дослі-
дницької компетентності. При впровадженні ком-
петентістного підходу одним з головних чинників є 
реалі мотивації студентів до самого процесу отри-
мання знань [2]. 

Моделювання ринку праці представляє собою 
важливий етап реалізації дослідницької компетент-
ності, що дозволяє виявити основні ринкові законо-
мірності. Модель реалізації дослідницької компете-
нтності майбутніх фахівців з маркетингу – форма 
якісної або кількісної імітації процесів, що опису-
ють стан, розвиток та взаємозв’язки ринку праці. 
Модель охоплює три рівні дослідження, що відпо-
відають на наступні питання: 

- яким вимогам відповідає дослідницька 
компетентність, тобто мета, об’єкт, предмет та спо-
сіб навчання (перший рівень); 

- яке коло завдань вирішується в процесі до-
слідження та які методи застосовуються (другий рі-
вень); 

- які компоненти дослідницької компетент-
ності можуть бути отримані під час реалізації до-
слідницької компетентності (третій рівень). 

Комплексна модель реалізації дослідницької 
компетентності майбутніх фахівців з маркетингу 
(рис. 1) спирається на визначені принципи, яких не-
обхідно дотримуватися, а саме: 

- комплексність, тобто вивчення компонент 
дослідницької компетентності маркетологів в їх 
взаємозв’язку та розвитку; 

- системність, тобто відокремлення окремих 
структурних елементів компонент дослідницької 
компетентності, обґрунтування зв’язків та їх підпо-
рядкованості; 

- ініціативність, тобто здійснення творчого 
підходу, проява ініціативи, пошук нових, нетради-
ційних шляхів реалізації дослідницької компетент-
ності; 

- достовірність, тобто отримання адекватних 
даних за рахунок забезпечення наукових принципів 
їх збору та обробки, вилучення тенденційності в 
оцінках, ретельний контроль; 

- об’єктивність, тобто вимога щодо враху-
вання можливих відхилень до критерію оцінки ком-
понент дослідницької компетентності майбутніх 
фахівців-маркетологів; 

- науковість, тобто обґрунтування та прогно-
зування компонент дослідницької компетентності 
майбутніх фахівців з маркетингу на підставі науко-
вих положень та об’єктивно отриманих даних, а та-
кож виявлення шляхів їх розвитку; 
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- ефективність, тобто досягнення висунутих 
цілей щодо реалізації дослідницької компетентно-
сті майбутніх фахівців з маркетингу, порівняння ре-
зультатів з витратами. 

Комплексна модель реалізації дослідницької 
компетенції майбутніх фахівців з маркетингу (рис. 
1) має багаторівневу структуру, що відображає не 
тільки логічний взаємозв’язок її елементів, з яких 
вона складається, але й зумовлює алгоритм реаліза-
ції цієї компетентності шляхом реалізації алгорит-
мів функціонування мисленої системі у педагогіч-
ному просторі. 

Кожен рівень педагогічної моделі реалізації 
дослідницької компетентності майбутніх фахівців з 
маркетингу може бути реалізована своєю, власною 
системою інтерпретації педагогічних інструментів. 
На противагу, коли всі рівні педагогічної моделі за-
безпечуються загальною системою педагогічних 
інструментів, прикладною проекцією якої є освіт-
ній процес, який має певні характеристики, що уз-
годжені з формальними та юридичними вимогами 

щодо нормативно-правового поля системи освіти 
України [1; 4; 6], багаторівневе розбиття надає 
більш високу мобільність та гнучкість освітнім 
процесам. З огляду того, що під час розгляду кож-
ної підсистеми як окремого педагогічного етапу 
який реалізується та забезпечується власним, окре-
мим алгоритмом реалізації і досягнення педагогіч-
них цілей цієї логічної ланки, забезпечується кори-
гування проміжних вимог, цілей та методів їх дося-
гнення, як реагування на уточнення, зміни у попиті 
на ринку праці. 

Таким чином, фрагментальний підхід забезпе-
чує кожен педагогічний елемент, підсистему узага-
льненої дослідницької компетентності, можливість 
мінімізувати витрати часу на реагування щодо змін 
на ринку праці, вимоги та уточнення замовників 
освітніх послуг. До того ж, таке розбиття на окремі 
елементи відповідає узагальненому підходу до реа-
лізації освітніх рівнів системи освіти України. 

 
Рис. 1 Комплексна модель реалізації дослідницької компетентності майбутніх фахівців з маркетингу 
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Впровадження такого алгоритму (рис. 2) 

передбачає на основі аналізу ринку роботодавців, 

послуг та спираючись на аналіз сценаріїв моделей 

розвитку подій, реалізації кінцевої педагогічної цілі 

щодо дослідницької копетентності. Потім, на 

другому етапі, здійснюємо уточнення 

характеристик суб’єкту – тобто майбутніх фахівців 

з маркетингу. Визначені характеристики є 

обгрунтованими вимогами ринку праці та трендами 

його розвитку. На наступному, третьому етапі, 

потрібно здійснити перехід від теоретичної 

педагогічної площини, що сформована як результат 

виконання попередніх етапів, до практичної 

реалізації та використання педагоічних методик, 

що зумовлюють організаційні засади освітнього 

процесу та визначають змістовне наповнення 

компонентів. У цілому, на цьому етапі формуються 

основні показник освітньої програми підготовки 

фахівців.  

 
 

Рис. 2 Алгоритм впровадження першого рівня комплексної моделі реалізації дослідницької компетентно-

сті 

 

Четвертий етап впровадження першого рівня 

комплексної моделі реалізації дослідницької ком-

петентності майбутніх маркетологів передбачає 

уточнення принципів, що формують зміст компоне-

нтів. Це проектується на головні принципи та за-

сади реалізації освітнього процесу, оскільки будь-

яка освітня програма має декілька сценаріїв власної 

реалізації та забезпечення. 

Другий рівень комплексної моделі реалізації 

дослідницької компетентності майбутніх маркето-

логів містить перелік завдань, що визначаються 

професійними функціями маркетолога (рис. 3). Від-

мінністю цих завдань є суто практичне підґрунтя 

щодо їх реалізації. Тобто вони, завдання, поєдну-

ють теоретичне узагальнення та практичні функції, 

що зумовлені реаліями ринку та трендами його ро-

звитку.  
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Рис. 3 Алгоритм реалізації другого рівня комплексної моделі реалізації дослідницької компетентності 

 

На цьому етапі, важливим є взаємозв’язок між 

теоретичною підготовкою та її практичною проек-

цією. Саме цей етап визначає якість підтовкти фа-

хівця, його фахові здібності на основі практичної 

реалізації дослідницької компетентності, до адапта-

ції до нових умов, що змінюються. 

На завершальному, третьому рівні спираючись 

на висновки та результати, що отримані як резуль-

тат зворотного зв’язку від роботодавців, що беруть 

участь в реалізації освітнього процесу та водночас, 

є споживачами кінцевого продукту університетів – 

фахівців з маркетингу. Якщо оцінка ризиків та по-

тенціалу фахівців спирається на цілком відомі алго-

ритми оцінки кваліфікаційних характеристик пер-

соналу, то виявлення додаткових потреб в іннова-

ційному мисленні, складання на цій основі 

прогнозів, оцінка ризиків, що притаманні фахівцям 

з маркетингу, які здобули підготовку за конкрет-

ною освітньою програмою й оволоділи певний нав-

чальний план шляхом участі о освітньому процесі, 

що у свою чергу спирається на визначені принципи 

є складною задачею, яка потребує додаткового ви-

вчення. 

Таким чином, запропонована комплексна мо-

дель реалізації дослідницьких компетентностей 

майбутніх фахівців з маркетингу сприятиме підви-

щенню якості їх професійної підготовки та адапта-

ції до нових умов, що змінюються.  
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Abstract 

Pseudosphere examines the functioning of local governments in nominalistically and realistic conceptions of 

society. It is shown that in nominalistically concept of society pseudosphere functioning of local governments is 

determined by their degree of freedom from state influence. In the realistic concept of society pseudosphere func-

tioning of local governments is determined by the values of the social ideal, which the state interpreterpath in the 

law. 

 

Keywords: local government, pseudosphere functioning, bodies of local self-government, free from the sub-

ject, the transcendental subject. 

 

In the system of metaphysical methodology of or-

ganization of local self-government and functioning of 

its organs is based on two scientific and conceptual ap-

proaches. The first approach is based on the philosophy 

of nominalism and successfully implemented in nomi-

nalistically concept of society and liberal type of local 

government. The second approach is based on the phi-

losophy of realism and successfully implemented in a 

realistic conception of society and a conservative type 

of local government.  

Nominalistically and realistic concept of society 

[4] have their well developed theoretical basis for the 

theory of knowledge as a theory of representation. Epis-

temology as a theory of representation in accordance 

with the principle of dualism establishes the independ-

ence of, the independent existence of material and spir-

itual (ideal) entities that representerait each other. Ac-

cording to the philosophy of nominalism material entity 

acting as a representative and perfect essence are their 

representation (arbitrary interpretation). Based on real-

ism, on the contrary ideal of the entity are representa-

tives, and the material nature of their representations. 

The primacy of material or ideal entity (what is primary 

and what is secondary) is based on the principle of an-

thropocentrism and the degree of freedom of the subject 

of management. 

In accordance with the principle of anthropocen-

trism, the theory of liberalism acts as an arbitrary de-

scription of the pseudosphere free activity of subjects 

directed on realization of certain material values, and 

assumes independence of local authorities in relation to 

the institutions of the state. In accordance with the prin-

ciple of anthropocentrism theory of conservatism acts 

as abstract diagrams ideal entities (social ideals) im-

plies a strict subordination of local governments to the 

state institutions responsible for the implementation of 

a particular abstract schema. 

The philosophy of nominalism justifies freedom 

of activities of local authorities. In addition, the philos-

ophy of nominalism defines a particular degree of free-

dom and enables each member of the local community 

to act in their own interests. L. Siedentop writes on this 

subject: «Freedom is a natural right, which equally 

should be recognized for all. If all people are equal, 

from a moral point of view, the position should be and 

the area in which each individual takes decisions inde-

pendently and has the ability to act freely. So there is 

the ideal of personal autonomy» [5].  

The various degrees of freedom combined with 

autonomy expanding pseudosphere functioning of local 

governments. In the end, freedom becomes synony-

mous with the notion of permissiveness. This idea is 

very accurately expressed in his book «Tragedy of free-

dom» S. A. Levitsky. He writes that «the reality of free-

dom is inseparably connected with the reality of the 

possibility. Because freedom itself is thought of as "the 

opportunity of all"» [6]. This provision reflected the 

principle of anthropocentrism, according to which local 

authorities as free subjects themselves define their ma-

terial values and benefits, towards which they build 

their activities. In this sense, freedom as the "oppor-

tunity" represented purely in nominalistically tradition 

of the description of reality. 

According to the philosophy of nominalism, theo-

retical description of reality, the existence of a material 

entity (a representative) must be one standard for all. In 

this case, such a standard can claim the role of dominant 

theory-circuits – ideal entity. Therefore, the state "the 

rights strong" do not allow attempts to establish the 

dominant theory, concept or ideology. Nominalistically 
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tradition of representation of reality involves the arbi-

trary construction of social reality, based on independ-

ent material from a representative interpretation of 

spontaneously occurring processes in society. In turn, 

the arbitrary construction of social reality involves a 

wide variety of pseudosphere functioning of local gov-

ernments. 

The variety of pseudosphere functioning of local 

governments establishes pluralism and rule out any 

possibility of transformation of a particular liberal ver-

sion as the dominant theory or ideology. This provision 

finds expression in the principle of dualism, according 

to which establishes the primacy of the material in re-

lation to the ideal. Material values are implemented as 

free entities, for example local authorities, which are 

formed by free individuals with the aim of expanding 

its degrees of freedom. Spiritual values are becoming 

of secondary importance, and exclude the possibility of 

subordination of one or another theory, concepts, ide-

ology or religion, which are private, individual charac-

ter. 

In nominalistically the concept of a society the in-

stitutions of state and local governments do not Express 

the national interests or the interests of the local com-

munity as a whole, which act as a perfect entity, and the 

private interests of individuals or private social groups. 

As says G Rawls, in terms of liberalism, the state bodies 

and bodies of local self-government act «as a means of 

achieving goals of individuals and associations, as in-

stitutions what we can call a "private society"» [7]. 

Thus, the activity of institutions of state and local gov-

ernments in terms of liberalism involves the implemen-

tation of individual objectives of different parts of so-

ciety. Writes L. Siedentop, any wholistical the begin-

ning can become «the "fellow traveler" of the idea of 

centralization» [5], that has become a threat to the real-

ization of individual rights and freedoms of individuals. 

The right to satisfaction is the source of the liberal 

conception of justice. The realization of the rights to 

consumption provides legal means at the disposal of the 

institutions of the state and local governments. The rule 

of law to protect the growing consumer interests of so-

ciety from the influence of spiritual power provides the 

realization of personal rights and freedoms of individ-

uals. 

In the conditions of liberal state institutions ex-

pand pseudosphere functioning of local governments, 

giving them the relevant degrees of freedom. Pseudo-

sphere functioning of local governments in the liberal 

individualistic society, realizing certain degree of free-

dom, based on free competition. At its core, the compe-

tition fits principles of freedom, individualism, social 

atomism and the spontaneous development of social 

processes. Free competition involves the implementa-

tion of private interests of individuals, social groups 

and other free subjects, the observance and protection 

of individual rights and freedoms. The liberal concept 

of social development is based on the legal competi-

tion, which is consistent with the principle of freedom 

of individualistic society and assumes the supremacy of 

secular power over the spiritual power. In addition, ac-

cording to nominalistically the concept of a society of 

free competition eliminates any possibility of the ele-

vation of the role of state institutions as a means of vi-

olence over freedom of individuals. 

Liberal principles of individualism and freedom 

presuppose the primacy of the individual in relation to 

society, where individuals act as entities possessing 

genuine existence, and society is the sum of contention-

free entities (representatives), which are combined to 

achieve personal goals and obtain certain benefits. Ac-

cording to liberals, local government bodies as institu-

tions of secular authority formed free genuine entities. 

The liberal concept of social development demanded in 

the individualistic society in the moments of the various 

forms of spiritual power that could «deprive the citizen 

of a huge number of freedoms» [1]. Therefore, the state 

"the rights strong" forms of the rule of law to preserve 

individual rights and freedoms, strengthening of the au-

tonomy of free agents and expansion of the pseudo-

sphere functioning of local governments.  

The theoretical basis of conservatism acts as a 

metaphysical methodological tradition of realism, and 

epistemology as a theory of representation. According 

to this theory as an ideal entity (the representative) are 

varied abstract patterns and theories, and their practical 

implementation is the existence of (representation). 

The perfect entity in terms of conservatism, stands in 

some form of spiritual authority, subject to practical 

implementation, which in turn provides the supremacy 

of spiritual power over the secular power.  

Conservative theorizing, as well as liberal, in-

volves the formation of a legal state. According to the 

philosophy of conservatism, the institutions of the state 

serve as the material filling the ideal of the essence of 

the transcendental subject, which subordinates all so-

cial institutions. In this regard, the realistic concept of 

society presupposes the hard state control in all spheres 

of public life. This total control of state institutions or-

ganises in order to «ensure relative equality» [8].  

The transcendental subject subordinate to his will 

all the institutions of the secular authorities, especially 

institutions of state and local governments through the 

rule of a particular form of spiritual power in society. 

As a result, the institutions of the state act as transcen-

dental subjects: they penetrate all spheres of society, 

subordinating all social institutions, including local au-

thorities, and ensure the supremacy of spiritual power 

over the secular power. In this case, of interest is the 

opinion of J Dewey. In his «Society and its problems», 

he writes that «the local community to their own sur-

prise, began to discover that the course of their work 

have a decisive influence some remote and inaccessible 

to direct perception of the organization» [3]. 

According to the realistic conception of society, 

the institutions of the state, implementing some form of 

spiritual authority in themselves acquire the value of 

spiritual power. Spiritual power is to unite the state into 

a unified whole, subordinating the will of a single tran-

scendental subject of this whole. Thus, according to 

B. de Jouvenel, parts should not «separately to have a 

full existence because they're not United of integrity, 

but only parts that form a unified whole. <...> All would 
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be lost if we allow to consider established by the mu-

nicipalities or the districts, or provinces as a Republic» 

[4]. 

The ideology of conservatism implies a certain de-

gree of freedom for institutions of the state. However, 

this freedom is limited by the existence of the transcen-

dental subject, which prescribes how to do state institu-

tions in the implementation of a theory-schema, ideol-

ogy, or dominant religion. Following the «prescrip-

tions» transcendental subject the institutions of the state 

offer to local authorities the appropriate pseudosphere 

functioning: what and how should be done in local is-

sues. In this position finds expression in the principle 

of anthropocentrism, according to which the institu-

tions of the state as transcendent entities define spiritual 

values and their corresponding material possessions, 

for which they organize the activities of the whole so-

ciety, its social institutions, including local govern-

ments. Certain degree of freedom of the institutions of 

the state are described in metaphysically realist tradi-

tion of the description of reality. 

According to the philosophy of realism, the theo-

retical description of reality of the existence of an ideal 

entity (the representative) must conform to a certain 

theory, schema, ideology, or dominant religion, that is 

an ideal entity (the representative) should be the same 

for the whole society, its social institutions, which in-

clude local authorities. On this basis, the theorists of 

conservatism develop different concepts of social de-

velopment, which use a variety of abstract schemes, the 

theory of the development of the future. Different ab-

stract schema of the theory are in philosophy of realism 

as an ideal entity (reality) and existence (representation 

of reality) is their practical implementation. 

Any version of the realistic conception of society 

is based on some form of social ideal and does not allow 

for manifestation of liberal principles of freedom, so-

cial atomism, etc., ensuring the supremacy of spiritual 

authority in the society. This provision finds expression 

in the principle of dualism, according to which estab-

lishes the primacy of the ideal in relation to the mate-

rial. Ideal entities are implemented transcendental enti-

ties, e.g. institutions of the state, which establish tight 

control over all social institutions, subordinating their 

activity to the generally accepted theory schema, ideol-

ogy, or dominant religion. Material entities are of sec-

ondary importance and become an individual feature. 

«The essence of conservatism, writes A. A. Franken, is 

the priority of common interests (state, nation) over the 

individual, and that means the interests of power, un-

derstood as the power of the Fatherland» [8]. The 

power of the country can provide, based on the princi-

ples of holism and consciousness, the realization of 

which limits all sorts of manifestations of individual, 

private start. 

In the conservative concept of local self-govern-

ment institutions of state and local governments carry 

out their activities in the direction corresponding to the 

purposes of the transcendental subject. The main task 

of the institutions of the state and local governments to 

organize society, all social institutions to the implemen-

tation of the abstract scheme of the theory, ideology, or 

dominant religion. In this case, the institutions of the 

state, local governments, all social institutions act as 

dependent on the transcendental subject is an ideal en-

tity (the representatives), the interaction of which pro-

vides protection wholisyical interests of society. 

In the theory of the conservatism of state institu-

tions and local authorities, following a particular social 

ideal (transcendental subject), should create an appro-

priate model of welfare. Such a model, according to 

Jean Baudriyar, «are not experienced in everyday prac-

tice as the result of work or manufacturing process, they 

are experienced as a miracle <...> this is happening 

thanks to technology that blurs in the minds of consum-

ers the principle of social reality, a long process of so-

cial production, leading to the consumption of images» 

[2]. 

J. Baudriyar shows that the constructed social re-

ality is a representation of reality and assumes a ficti-

tious social technology. To implement an abstract 

schema of the future institutions of the state (spiritual 

power) form pseudosphere functioning of all social in-

stitutions, including for local authorities. According to 

the prescribed pseudosphere local authorities, under di-

rect control of the institutions of the state, organize the 

local community on the implementation of the abstract 

scheme. 

The organization of local self-government of the 

conservative type is carried out in a democratic form of 

government. In this democracy, revealed through the 

principles of wholism, consciousness, the limitations of 

individualism and is a political regime based on the rule 

of spiritual authority over the secular power. In theory, 

conservatism, democracy emerges as the concept of 

public-political life of the state, based on a particular 

social ideals, for example, the idea of sovereignty of the 

nation, of the superiority of common interests over the 

individual. 

In the realistic conception of society, democracy 

is a means of conscious construction of the future tran-

scendental subject. Consequently, the institutions of the 

state and local governments act as transcendental sub-

jects (the representatives), and democracy is the imple-

mentation (representation) of a social ideal. 

Democracy in different versions of the realist con-

cept of society stands as a consciously evolving process 

conservative legal state, protect common wholistical 

interests of the social whole. While the law provides a 

stream extralegal norms appropriate to a particular so-

cial ideal. The main objective of a legal state in a real-

istic conception of society is to maintain social order 

based on wholistical interest. For conservatives, it is 

important to «the principle of "order" and not "free-

dom" as liberals» [8].  

Conservative state of law establish strict control 

over public processes. The supremacy of spiritual 

power over the power of the secular implies the pri-

macy of society, of the nation towards the individual 

needs of parts of the social whole. In accordance with 

the realistic concept of society pseudosphere function-

ing of local governments formed by state institutions 

and complies with conservative principles of wholism, 

consciousness, the limitations of individualism. There 

are lots of different versions of the abstract schemas in 
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the theory of conservatism suggests a variety of pseu-

dosphere functioning of local governments.  

So, according to metaphysical methodological tra-

ditions of nominalism in nominalistically the concept 

of a society the institutions of state and local govern-

ments act as an independent material entity-the repre-

sentatives that are in a specific interaction. The law pro-

vides the rule of secular power over the spiritual power. 

The liberal legal state based on the rule of law, ensures 

the development of fundamental liberal principles of 

freedom, individualism, social atomism, pluralism. In 

accordance with the theory of cognition as a theory of 

the representation of the institutions of the state and lo-

cal governments act as a material entity-the representa-

tives, and any description of their activities representa-

tion of reality. Depending on the implementation of one 

or another version nominalistically concept of society 

can be a variety of pseudosphere functioning of local 

governments. According to the methodological tradi-

tion of metaphysical realism in the realistic concept of 

society, state institutions and local authorities act as a 

perfect entity-the representatives, the activity of which 

is built in the direction of a social ideal. The existence 

of the social ideal provides in society the supremacy of 

spiritual power over the secular power. The existence 

of spiritual authority in any form provided by extra-le-

gal norms based on fundamental conservative princi-

ples of holism, consciousness, the limitations of indi-

vidualism. In accordance with the theory of cognition 

as a theory of the representation of the various con-

servative theories act as a perfect entity, and their prac-

tical implementation is a representation of reality. In 

theory, conservatism rises the role of state institutions 

responsible for the implementation of a particular so-

cial ideal. Depending on the realisation of any social 

ideal in the realistic concept of society can be a variety 

of pseudosphere functioning of local governments. 
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Анотація 

У статті розглядається діяльність європейських лобі-груп інтересів. Аналізуються механізми їхнього 
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Для сучасних суспільств, плюралістичних за 

своєю природою, характерна наявність груп інтере-

сів та груп тиску, які є причетними до ухвалення ва-

жливих для громадськості рішень в різних сферах 

життєдіяльності, тобто лобі-груп, які впливають на 

державну або наднаціональну політику. До компе-

тенції лобі-груп у громадянському суспільстві, як 

зазначають дослідники лобістської діяльності, від-

носять питання щодо розвитку держави і громад-

сько-політичних інститутів, орієнтації та активно-

сті членів суспільства у сфері політичних відносин, 

поширення фундаментальних політичних ціннос-

тей, норм і способів політичної мотивації, дій гро-

мадськості щодо захисту соціальних і громадянсь-

ких прав. Можна стверджувати, що групи інтересів, 

з одного боку, реагують на зміни у владних відно-

синах і оперативно до них адаптуються, з другого, 

– сама динаміка чисельності і типологія таких груп 

служать індикаторами трансформації пріоритетів 

політичного життя . 

З погляду типології, для європейського 

політичного середовища характерна наявність лобі-

груп та груп організованих інтересів, які представ-

ляють громадські, корпоративні, неформальні, га-

лузеві та інші об’єднання. В рамках дослідження 

лобізму як чинника політичної культури на особ-

ливу увагу заслуговують лобі-групи, які 

здійснюють вплив на ухвалення політичних 

рішень, що стосуються важливих проблем європей-

ської інтеграції, трансформації європейської 

політичної системи, збереження культурної спад-

щини Європи, безпеки життєдіяльності в європей-

ському соціумі.  

Більшість таких лобі-груп є багатопрофіль-

ними, оскільки використовують прямі і непрямі ме-

тоди лобіювання для підтримки наднаціональних 

ініціатив, зокрема, ратифікації Конституції ЄС, роз-

ширення ЄС та прозорості політики сусідства, кон-

фесійної толерантності, відкритості європейського 

економічного простору для третіх країн, спільної 

європейської безпекової та зовнішньої політики, за-

безпечення прав і свобод громадян Європи та плю-

ралізму і незалежності засобів масової інформації. 

Розглядаючи технології лобіювання громадсь-

ких інтересів в ЄС, до них відносять: аналітичну 

експертизу, тобто підготовку досліджень, 

публікацій і прогнозів, покликаних впливати на 

ухвалення рішень в органах ЄС або на рівні націо-

нальних каналів, особливо, якщо такі матеріали го-

туються за їх дорученням й замовленням; стра-

тегічний консалтинг, тобто попередній аналіз окре-

мих рішень ЄС шляхом участі у відкритому 

обговоренні проблем (найбільш наочно це вияви-

лося в роботі банківських федерацій по визначенню 

механізму введення єдиної валюти ЄС євро, зо-

крема, їх пропозицій в сфері техніки банківських 

операцій, на які прямо орієнтувався міжнародний 

валютний інститут у Франкфурті, що став прообра-

зом нинішнього єдиного Центробанку ЄС); інфор-

мування інститутів ЄС про поточну лобістську 
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діяльність та консультування; медіа рілейшнз, 

тобто пропаганда інтересів і поглядів лобі-груп че-

рез органи масової інформації, зокрема, через 

«Europe», «Economist», «Financial times», 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» та ін. [1, С. 27]. 

Неурядові організації також використовують 

технології інвестор-рілейшнз, сприяючи фінансу-

ванню виборчих компаній депутатів Європейсь-

кого Парламенту; лобіюють інтереси національних 

урядів при призначенні комісарів (членів Комісії 

Європейських Співтовариств); організують прямі 

цільові візити груп інтересів в інститути ЄС для 

ухвалення необхідних рішень; беруть участь в уря-

дових і міжнародних комісіях з окремих питань ре-

гулювання економіки й техніки як експерти (за 

їхньої участі вироблявся, наприклад, «стабілізацій-

ний план» ЄС з боротьби з безробіттям і віднов-

лення економічного зростання, без чого неможлива 

повна реалізація в рамках ЄС Економічного й ва-

лютного союзу); ініціюють антидемпінгові роз-

слідування у Комісії ЄС проти агресивного» ім-

порту окремих товарів з інших країн; забезпечують 

експертну участь представників ділових кіл в 

офіційних делегаціях Комісій ЄС у переговорах з 

іншими країнами. 

Опосередкованими технологіями лобістської 

діяльності, як зауважують дослідники євролобізму, 

можна вважати взаємодію з впливовими «мозко-

вими центрами», або «think tanks», тобто 

публічними дослідницькими інститутами, які 

здійснюють аналіз і розробляють пропозиції з пи-

тань внутрішньої і зовнішньої політики для органів 

законодавчої і виконавчої влади. Такі дослідницькі 

центри можуть бути як структурними підрозділами 

лобі-компаній, так і «незалежними» структурами, 

що співпрацюють з лобі-компаніями на постійній 

основі з метою впливу на ухвалення політичних, 

економічних, екологічних, адміністративних і ін-

ших рішень в ЄС. Так, за статистичними даними в 

Європі налічується 1198 таких структур, до послуг 

яких звертаються як національні уряди, так і бага-

топрофільні лобі-групи. 

До організацій загальноєвропейського рівня 

відносять Дослідницький центр Брегель (Bruegel); 

Центр за нову Європу (Centre for а New Europe); 

Центр європейських політичних досліджень (Center 

for European Policy Studies); Європейський політич-

ний центр (European Policy Center); Група з аналізу 

міжнародних криз (International Crisis Group); Нова 

оборонна ініціатива (New Defense Agenda) тощо. За 

оцінкою експертів, Центр європейських політичних 

досліджень і Група по аналізу міжнародних криз 

входять до списку десяти найвпливовіших «мозко-

вих центрів» світу. [1, С. 32]. 

Однією з найбільш лобійованих сфер є 

соціальна сфера, особливо ті аспекти, які стосу-

ються профспілок та законодавства про працю. 

Представником інтересів професійних союзів на за-

гальноєвропейському рівні є ETUC (The European 

Trade Union Confederation), яка була заснована у 

1973 р. для захисту прав робітників на європейсь-

кому рівні та для представлення їх інтересів в інсти-

туціях ЄС. Зараз до складу організації входять 76 

національних профспілкових конфедерацій з 36 єв-

ропейських країн, а також 11 європейських проми-

слових федерацій, разом складаючи 60 мільйонів 

членів, плюс організації-спостерігачі з Македонії та 

Сербії. European Trade Union Confederation 

визнається Європейським Союзом та Радою 

Європи як єдина уповноважена профспілкова ор-

ганізація, що працює у всіх галузях, на загальноєв-

ропейському рівні зі статусом «соціального парт-

нера» [1, С. 34].  

Серед лобі-груп, що діють в рамках Європей-

ського Союзу, можна виокремити компанії загаль-

ної компетенції (багатопрофільні), які здійснюють 

лобіювання у різних сферах корпоративних інтере-

сів, компанії спеціальної компетенції (вузькоспеці-

алізовані), які здійснюють лобіювання лише в одній 

визначеній сфері діяльності, а також лобістські ор-

ганізації, які представляють власні інтереси. Нара-

ховується близько 550 єврогруп, з яких майже 50% 

представляють промислові та комерційні інтереси, 

25% – сільськогосподарські та інтереси виробників 

продовольчих товарів, 20% – інтереси сфери пос-

луг, а 5% – захищають інтереси профспілок, благо-

дійних фондів тощо. До найвпливовіших відносять 

COPA, UNICE, Hill and Knowlton, Burson-

Marsteller, Harvard PR, Weber Shandwick, Grayling 

Group, Ogilvy Health World, Euro Plus, Euro RSCG 

Group Corporate, International Council for Capital 

Formation[2, С. 32].  

Важливою характеристикою лобістської діяль-

ності в структурах ЄС є також представництво кор-

поративних інтересів європейських транснаціона-

льних компаній та галузевих об’єднань. У перші де-

сятиліття інтеграції крупні корпорації намагалися 

впливати на ЄС в основному через національні 

уряди, створюючи національні асоціації бізнесу, 

проте подібні організації опинилися не в змозі за-

безпечити таку підтримку руху до єдиного внутрі-

шнього ринку, яка відповідала б пріоритетам кор-

порацій. Тому згодом крупний бізнес почав ро-

зробляти стратегії безпосереднього та 

опосередкованого впливу (через лобі-групи) на 

ухвалення рішень в інституціях ЄС [2, С. 28].  

Досить значна кількість лобістських організа-

цій діє у у сфері засобів масової інформації і кому-

нікації. Діяльність лобі-груп та корпорацій (EBU 

(The European Broadcasting Union), AER (Associa-

tion of European Radios), EDiMA (European Digital 

Media Association), EADP (European Publishers 

Council, European Association of Directory Publish-

ers), FAEP (European Federation of Magazine Publish-

ers), EPC (European Publishers Concil), ENPA (Euro-

pean Newspapers Publishers’ Association) та FAEP 

(Federation of European Magazine Publishers), Adver-

tising Information Group, EASA (European Advertis-

ing Standards Alliance) та EACA (European Associa-

tion of Communication Agencies), IFJ (International 

Federation of Journalists) у сфері засобів масової ін-

формації і комунікації відзначається ефективним 

використанням сучасних комунікативних техно-

логій для просування представницьких інтересів. 

Лобі-групи у сфері ЗМІК представляють інтереси 

приватних та комерційних радіостанцій з 11 країн-
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членів ЄС, Румунії та Швейцарії, компаній цифро-

вих ЗМІК, видавництв, рекламних агенцій, про-

фесійних журналістських спілок у питаннях, які мо-

жуть негативно вплинути на бізнес. Лобіювання 

стосується законодавства щодо захисту авторських 

прав, ліцензування музичних продуктів, антимоно-

польного законодавства та принципи оподатку-

вання [2, с.36].  

Слід відзначити, що сучасні інформаційні ТНК 

перетворилися на безпосередніх суб’єктів культур-

ної й ідеологічної експансії розвинених країн. Вони 

є проміжною ланкою між промисловими і військо-

вими корпораціями, оскільки експорт інформації 

дозволяє їм підготувати в багатьох країнах 

відповідну соціально-політичну базу для експорту 

промислової і військової продукції. До сфери 

лобістських інтересів інформаційних ТНК відно-

сять пропаганду приватного підприємництва, 

західної ідеології, цивілізаторської місії ТНК в 

країнах, що розвиваються, участь в інфор-

маційному протиборстві між державами тощо. 

Особливо гостро ця проблема виявляється в 

країнах, що розвиваються, де ТНК намагаються 

впливати на життя країни, використовуючи членів 

уряду, беручи участь в створенні комітетів з еко-

номічних і політичних питань, фінансуючи 

політичні партії, проводячи корупційну політику, 

втручаючись у політику місцевих властей, почи-

нали кампанію по формуванню нових урядів, які б 

краще реагували на їх вимоги[3].  

Когнітивний аналіз проблеми впливу європей-

ських лобі-груп на процес ухвалення рішень свід-

чить, що одним із визначальних факторів, які якісно 

вирізняють лобі-групи з-поміж інших представни-

цьких груп є високий кваліфікаційний рівень розро-

бки лобі-стратегій та ефективної реалізації лоб-ка-

мпаній на основі сучасних комунікативних техно-

логій [4, С. 224].  

Підсумовуючи, слід зазначити, що європейські 

лобі-групи є впливовими акторами цивілізованого 

лобізму, оскільки на законних підставах беруть уч-

асть у політичній, економічній та соціальній взає-

модії груп інтересів і груп тиску у громадянському 

суспільстві. 
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Анотація 

У статті акцентовано, що парламентська виборча кампанія 2012 року передувала подіям в Україні, що 

увійшли в новітню історію суверенної центральноєвропейської держави як Революція гідності, і її резуль-

тати великою мірою зумовили ці події.  

Abstract 

The article accents that the parliamentary election campaign in 2012 preceded the events in Ukraine that 

entered into the modern history of Central European sovereign state as a Revolution of Dignity, and the results of 

this campaign largely caused these events.  
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Актуальність теми. Особливістю українських 

виборчих кампаній загальнодержавного рівня, чи 

то парламентських, чи особливо президентських, є 

велика ймовірність не лише зміни зовнішньополі-

тичного курсу держави, трансформації її політичної 

системи, стилю політичного керівництва або карди-

нальної зміни політичного режиму, а й реальної за-

грози втрати національного суверенітету, територі-

альної цілісності, а віднедавна і державної незале-

жності. Вищезазначені фактори обумовлюють 

антагоністичну політичну боротьбу у виборчих ка-

мпаніях на різних її етапах: у передвиборчий пе-

ріод, під час термінів проведення самої кампанії, на 

етапі підрахунку голосів й оприлюднення офіцій-

них результатів, а також при політичній структуро-

ваності вищого законодавчого органу країни. 

Парламентська виборча кампанія 2012 року, як 

зрештою і всі попередні та наступні кампанії, за 

твердженням Ю. Шведи, мала виразні особливості, 

була своєрідною й неповторною. Ці особливості, 

детерміновані суспільно-політичною ситуацією, 

яка склалася перед фактичним стартом кампанії. 

Вона також мала правовий, інформаційний й 

іміджовий аспекти та детерміновані політичні нас-

лідки. Охарактеризуємо кожен із перерахованих ка-

тегорій особливостей: 

Суспільно-політична ситуація. Новітня істо-

рія України – це історія перманентних виборчих ка-

мпаній й практично суцільних потрясінь, які ними 

якщо не детерміновані, то обумовлені. Як і будь-яка 

інша складна проблема, озвучена також має варіа-

нти простих трактувань і пояснень. Деякі експерти 

стверджують, що причиною окресленого факту є 

низька політична та загальна культура наших гро-

мадян. Таке пояснення не витримує найпростіших 

контраргументів, таких як: 

1. Рівень політичної культури виборця прояв-

ляється в його участі у виборах та усвідомленому 

голосуванні. Активність наших громадян на вибо-

рах загальнодержавного рівня завжди була висо-

кою, а в доленосних, визначальних виборчих кам-

паніях перевищувала навіть показник 80 відсотків 

та наближалася в окремих регіонах до позначки 90 

відсотків. 

2. Вибір громадян був усвідомленим і зрілим у 

всіх виборчих округах, де виборцям давали можли-

вість зробити вибір. Іншим питанням є те, коли на 

виборчих дільницях спостерігачі виконували функ-

цію наглядачів, члени комісії голосували за неміч-

них людей похилого віку або виборцям погрожу-

вали звільненням та змушували робити певний ви-

бір, або ж реально погрожували політичними 

переслідуваннями. 

Виборча кампанія проводилася у рік найви-

щого національно-патріотичного піднесення за всю 

історію української незалежності й суверенітету, 

оскільки співпала із найпрестижнішим спортивним 

святом для Старого Світу – футбольним чемпіона-

том Євро-2012, співгосподарем якого вперше була 

Україна. Футбольний турнір відчутно посприяв іде-

нтифікації нації, пробудив національні прояви у 
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тих громадян країни, які до того українцями себе не 

вважали, зародилась національна свідомість у лю-

дей тих регіонів, для яких завжди пріоритетною 

була лише їх крайова ідентичність: «ми – мешканці 

Донбасу», «ми – кримчани». 

Партія влади європейський футбольний фо-

рум, відносно добре організований та проведений, 

зараховувала до своїх політичних надбань, які під-

вищили міжнародний імідж України й посприяли її 

утвердженню як європейської держави, широко ви-

користовувала цей факт у рекламних цілях на під-

контрольних ЗМІ. 

Ухвалою Конституційного Суду було понов-

лено дію Основного Закону України в його редакції 

2006 року, тобто держава знову стала президент-

сько-парламентською з домінуючими повноважен-

нями глави держави. Суспільно-політичну ситуа-

цію на реальному початковому етапі виборчої кам-

панії визначали такі знакові події як сумнозвісні 

харківські угоди про продовження на чверть сто-

ліття перебування російського Чорноморського 

флоту в Севастополі, мовний закон в редакції Ківа-

лова-Колісниченка, яким зазначалося фактичне ви-

тіснення державної мови в усіх інституціях в регіо-

нах, у яких домінувала мова теперішнього агресора. 

Два ключових лідери опозиції – колишній міністр 

внутрішніх справ, депутат парламенту декількох 

скликань Юрій Луценко та харизматичний екс-

прем’єр-міністр та головний опонент В. Януковича 

на президентських виборах Юлія Тимошенко, пере-

бували у місцях позбавлення волі за необгрунтова-

ними звинуваченнями, які більшістю українського 

суспільства сприймались як брутальна форма полі-

тичної розправи із ідеологічними противниками. 

Малий і середній український бізнес на знак проте-

сту організував безуспішний Податковий майдан. 

Про свавілля правоохоронних органів, митників, 

працівників служби безпеки та суддів і всього суд-

дівського інституту, який з сарказмом почали іме-

нувати «найсправедливіший суд у світі» українська 

громада потерпала системно й всеохопно. Вищепе-

рераховані фактори спроектовані на ріст безробіття 

й реального скорочення величини матеріальної ви-

нагороди за важку фізичну й інтелектуальну працю, 

обумовлювали стрімкий ріст протестів у суспільс-

тві, інтенсивність яких мала свою регіональну від-

мінність: високим рівень опозиційності був у цент-

ральних областях України, найвищим на західних її 

теренах, і у столиці держави – місті Києві. Громада 

столичного мегаполісу з перших днів президентсь-

кої каденції В. Януковича не сприймала ні його ву-

зькорегіональної команди, ні стилю, форм й мето-

дів його політичного керівництва. Контрольований 

адміністрацією глави держави парламент – Верхо-

вна Рада України – втрачав вплив на політичний 

процес й поступово перестав виконувати одну із ос-

новних функцій у демократичній державі – висту-

пати дієвим та реальним важелем стримування ви-

конавчої гілки влади, яка в Україні ніби й дуалісти-

чна, бо складається із Кабінету міністрів та 

інституту президентства, але за Конституцією у ре-

дакції 2006 року Кабінет міністрів фактично функ-

ціонував як один із структурних підрозділів адміні-

страції глави держави, а керівник президентської 

адміністрації виконував роль «тіньового» глави 

уряду і фактично керував урядом, залишаючи від-

повідальність за наслідки свого управління 

прем’єр-міністрові. 

Склад Верховної Ради VI скликання хоч і оби-

рався у 2007 році за пропорційною виборчою сис-

темою, не відображав електоральних настроїв й по-

літичних уподобань суспільства, основними причи-

нами чого було таке: 

1. У партійних списках демократичного крила 

політичних партій на дострокових виборах 2007 

року було чимало осіб, які називали себе спонсо-

рами парламентських партійних організацій, майже 

не приховували свій вплив на другорядних членів 

парламенту і лідерів депутатських фракцій. Їх 

вплив на роботу фракцій був настільки вагомим, що 

партійні спонсори дозволяли собі не враховувати 

позицію чи особисту думку членів фракції. Фінан-

систи фракції дотували щомісячно кожного члена 

фракції на рівні 20–50 тисяч умовних одиниць, а 

тому вважали, що мають право на його політичну 

смиренність та використання його голосу. 

2. Народний обранець фактично не представ-

ляв інтереси своїх виборців у парламенті, не моти-

вував своїх дій, керуючись власними політичними 

міркуваннями, уподобаннями й визначеними кри-

теріями, а перетворювався у механізм замовного 

голосування. Голосував особисто, а за відсутності 

цю функцію виконували за нього «кнопкодави». Ре-

гіонали та їх політичні соратники голосували відпо-

відно бажанню Михайла Чечетова, що не раз шоку-

вало представників закордонних засобів масової ін-

формації та іноземних гостей із парламентів 

європейських країн. 

3. Окремі фінансисти партій не могли залиша-

тися в опозиції при керівництві В. Януковича і зна-

кових членів його команди, а тому спочатку голо-

сували в унісон із провладними фракціями, а зго-

дом стали позафракційними, а окремі із них 

приєдналися до провладної більшості. Несистема-

тичність та хаотичність своїх політичних уподо-

бань вони мотивували доцільністю збереження ро-

бочих місць й персоналу їх підприємств. За «грошо-

вими мішками» перейшли їх однодумці, для яких 

визначальними не були ідеологічні критерії полі-

тичної діяльності. Як наслідок, «депутати-перебіж-

чики», яких згодом у ЗМІ названо «тушки», зра-

дили своїх виборців: український народ надав їм 

представницькі мандати як носіям певних ідеологі-

чних платформ та концепцій. Електоральні настрої 

суспільства не проектувалися на структуру парла-

менту і віддаленість між ними з кожним наступним 

місяцем правління В. Януковича лише збільшува-

лась. Його особистий рейтинг продовжував стрімко 

знижуватися, політичної організації Партії регіонів 

також, а кількість провладних фракцій у парламенті 

продовжувала зростати, що обумовило неминучу 

напруженість у державі. 

4. Окремі депутати демократичної, проєвро-

пейської орієнтації вважали, що «Великий Дон» і 

його команда «прийшли надовго, а можливо, і на їх 
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політичне завжди», вимушені були вдаватися до 

політичної роздвоєності: у своїх переконаннях, мі-

ркуваннях й уподобаннях залишались незмінними 

прихильниками тої частини електорату, який їх на-

ділив владними повноваженнями, а у їхні дії та го-

лоси щораз частіше були провладними. Демократи-

чні засоби масової інформації регулярно й послідо-

вно, як зрештою, й підконтрольна опозиції преса, 

повідомляли про ситуативних соратників Партії ре-

гіонів. Подібні повідомлення виступали дієвими 

механізмами впливу на політичні орієнтири народ-

них депутатів. Частина із них, зокрема Олесь Доній, 

аргументовано й логічно мотивував результат свого 

голосування в прямому ефірі рейтингової телевізій-

ної передачі, і запевнив свої виборців, що його союз 

із владною партією – не більше ніж збіг факторів і 

є одиночним. Олесь Доній дотримався слова та 

своєї політичної орієнтації, як згодом ми не раз пе-

ресвідчились. Інші ж, згадані вище опозиційні де-

путати, з’ясувавши, що їх політичне переорієнту-

вання стало оприлюднене, перестали приховувати 

своє провладне спрямування. З кожним місяцем кі-

лькість таких депутатів збільшувалася. 

На перебіг парламентської виборчої кампанії 

мали вплив події, які прийнято йменувати «Пома-

ранчевою революцією». Активні її учасники, що 

були чільними членами помаранчевого табору, ви-

окремились в категорію політичних лідерів нової 

генерації, проаналізували помилки та прорахунки 

своїх тодішніх політичних лідерів, спочатку змоде-

лювали, а згодом все-таки сформували цілком дієву 

виборчу команду, промовисто найменувавши її 

«Об’єднана опозиція «Батьківщина»». Політичні 

амбіції лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та лі-

дера «УДАРу» Віталія Кличка виявилися не до кі-

нця врахованими досвідченішими союзниками 

«Об’єднаної опозиції «Батьківщина»», тому ці дві 

сили пішли на вибори як самостійні учасники вибо-

рчого процесу. 

У активних членів суспільства, які становлять 

основу громадського суспільства, яких є, щонайме-

нше, 7–10 відсотків, стан ейфорії змінився фаталь-

ним розчаруванням, яке обумовили перманентні 

антагоністичні конфлікти між лідерами революції 

та контпродуктивні політичні рішення й дії знако-

вих осіб їх команд. Окремі із них досягали комічних 

форм й виглядали як знущання над колективним 

розумом народу, який своєю самовідданістю, рішу-

чістю, волею та мужністю й привів цих осіб на вер-

шини політичної влади. Подібних прикладів можна 

навести немало, але з морально-етичних міркувань 

обмежимось лише публічними діями столичного 

екс-мера Леоніда Черновецького, який в телевізій-

ному ефірі демонстрував відсутність вокальних зді-

бностей, а на турніку – спортивних; перед входом у 

мерію організував публічні псевдоприйоми мешка-

нців столиці, а також в прямому ефірі розповідав, 

як він пишається тим місцем, куди його вдарив но-

гою діючий тоді міністр внутрішніх справ. Пред-

ставники преси не змогли дати адекватної оцінки 

діям згаданого, а також уподібнених йому, політи-

кам – обмежувалася окремими іронічними вислов-

люваннями. У суспільстві, яке було зорієнтовано на 

європейські цінності й традиції, і державі, яка увій-

шла у глобальний трансформаційний період пере-

формування політичної системи, така позиція 

преси, особливо її демократичного сегменту, не є 

належноюною, а головне – державноорієнтованою. 

Подіям Помаранчевої революції сформулював 

трактування Петро Мага, ведучий ток-шоу «Шус-

тер live» в інтерв’ю Наталії Двалі: «не можна ніким 

зачаровуватися, особливо політиками, щоб потім 

не розчаровуватися» [2]. 

До визнаних негативних дій влади, на чолі з Ві-

ктором Януковичем, варто зарахувати поглиблення 

віддаленості, а фактично, «політичної прірви» між 

свідомими громадянами та байдужими до політич-

них процесів у країні. Факт, що 90 відсотків наших 

громадян вважають так: «та мені пофіг, хто буде 

при владі, від цього нічого не зміниться», – чи не 

найбільше обурює Петра Мага, адже він вважає, що 

власне такої байдужості свого народу і прагнули 

досягти українські політики. Команді В. Януковича 

це вдавалося за перші два з половиною роки прав-

ління. Вони широко використовували інформацій-

ний арсенал підконтрольних, в основному ефірних, 

засобів масової інформації, серед яких виділялось 

телебачення. 

«Об’єднана опозиція «Батьківщина»» і прав-

ляча Партія регіонів, із її сателітами, мали протиле-

жні погляди на парламентську виборчу кампанію. 

Опозиція відкрито прагнула політичного реваншу 

(перемоги на виборах) і можливості сформувати 

конституційну більшість, щоб через інститут пар-

ламентаризму виступити дієвим та результативним 

механізмом противаг та стримувань автократичних 

намірів і посягань виконавчої гілки влади.  

Детально проаналізувати одну із визначальних 

парламентських виборчих кампаній, що відбулася у 

жовтні 2012 року доречно з таких причин: 

– парламентська виборча кампанія 2012 року у 

часовому вимірі припала на середину владних пов-

новажень глави держави Віктора Януковича, який 

перебував на посаді з початку 2010 року; 

– проводилася в період, коли команда діючого, 

легітимно обраного глави держави Віктора Януко-

вича, визначила стиль свого політичного керівниц-

тва, обравши жорсткий авторитаризм; 

– глава держави відкрито прагнув збільшення 

своїх владних повноважень і, отримавши їх, перма-

нентно прагнув ще більше повноважень. Концент-

рація таких владних повноважень в однієї особи, 

викликали недовіру критично мислячої політичної 

еліти й політично свідомих верств суспільства, ак-

тивними членами якого виступили студенти про-

відних навчальних закладів країни. Гідну підтри-

мку згодом їм надали члени фан-клубів провідних 

футбольних команд, в тому числі вболівальники 

дніпропетровського «Дніпра», а вже згодом доне-

цького «Шахтаря», харківського «Металіста» та 

одеського «Чорноморця». 

Правові особливості кампанії. Перша і голо-

вна характерна ознака парламентської виборчої ка-

мпанії 2012 року полягала в тому, що вона прово-

дилася за нестійкою змішаною чи, як стверджує 

Андрій Магера, паралельною виборчою системою 
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– у листопаді 2011 року її протягнула через парла-

мент владна більшість, нез’ясованими чинниками 

змусивши опозицію парламенту піти на компроміс. 

Про два аспекти недосконалості цієї системи вира-

зно висловлювався на сторінках журналу «Коррес-

пондент» заступник голови ЦВК, зазначаючи, що 

ця система обумовила досить неоднозначне, неспо-

діване, з досі ще до кінця не з’ясованими результа-

тами, голосування в Центральній Україні: за пар-

тійними списками – за одну політичну силу, а за ма-

жоритарників – за іншу. Ще однією системною її 

вадою, як зазначає А. Магера, що «в українських 

умовах мажоритарна складова має високий рівень 

«корупціогенності», оскільки підкупити виборців, 

залякати їх в умовах окремого мажоритарного ок-

ругу набагато легше, ніж зробити це в масштабах 

всієї України» [1]. 

О. Палій вважає, що «Запроваджена владою 

мажоритарна система відносної більшості –– засіб 

колосального шахрайства <...> Така виборча сис-

тема різко знизила роль громади, тобто в остаточ-

ному рахунку — демократії, а натомість підняла 

значення інтриг і маніпуляцій, в тому числі з «тех-

нічними» партіями і кандидатами, які лише вдають 

боротьбу, ошукуючи людей» [7].  

Другою важливою правовою ознакою вибор-

чої кампанії було вилучення із бюлетеня графи 

«проти всіх». Законодавець при цьому керувався 

позицією, що нова правова норма буде стимулю-

вати активнішу позицію виборця, який в кінцевому 

результаті має визначитися, яка із політичних орга-

нізацій пропонує йому реальну програму, що відпо-

відає його ідеологічним орієнтирам. Невдоволені 

таким рішенням виборці проголосували за найра-

дикальнішу, як згодом стверджувала І. Бекешкіна, 

політичну силу – Всеукраїнське об’єднання «Сво-

бода». 

Третім правовим нововведенням було позбав-

лення права політичним партіям об’єднуватися у 

виборчі блоки. Законодавці пояснювали нову но-

рму доцільністю запровадженням відкритої струк-

туризації майбутнього парламенту та дотриманням 

політичними партіями своїх ідеологічних плат-

форм. Принагідно, на сторінках газети «День», І. 

Лосєв відзначив: «Я болісно намагаюся пригадати 

хоча б один ініційований закон ПР без «подвійного 

дна»» [5]. 

Інформаційний аспект особливостей кампа-

нії виразно сформували Наталія Костенко та Сергій 

Макєєв, зазначивши у моніторингу, який регулярно 

впродовж кампанії проводила Академія Українсь-

кої Преси, що на українських телевізійних каналах: 

«Інтері», «1+1», «Новому каналі», «Україна», 

«СТБ», «ICTV», Першому національному і ТВі «у 

новинах підвищеної уваги до політичних тем не 

спостерігалося – частка політичних новин у загаль-

ному потоці складала 28%». Н. Костенко вважає, 

що нехтуванням політичними подіями «канали чі-

тко слідують своїм стратегіям і, судячи з усього, не 

збираються їх змінювати» [3]. 

Тенденцію до деполітизації новин С. Макєєв 

пояснив спадом інтересів реципієнтів до політики у 

багатьох сучасних європейських країнах, але вод-

ночас наголосив, що «в нашій країні це одна зі стра-

тегій, обраних владою: мовляв, припиніть думати 

про політику, більше думайте про повсякденні 

справи і поточні несправедливості». Дослідника 

хвилював той факт, що «характерною рисою полі-

тичних новин є знецінення виборів <...> в сюжетах 

нема пояснень програм партій, а також не лунає ду-

мка, що вибори можуть щось змінити у країні». 

Аналітики Академії Української Преси зму-

шені були констатувати «критичне зниження стан-

дартів подачі інформації у новинних телепрогра-

мах». За два місяці до дня виборів «лише кожне 

сьоме повідомлення (13%) містило дві точки зору 

<...>. Найбільше їх на ТВі – 23%, найменше – на 

Першому національному (3%) та СТБ (9%). При 

цьому статистика й результати опитувань громад-

ської думки практично відсутні». 

У друкованих засобах масової інформації, зок-

рема тих, що стали об’єктом нашого дослідження, 

не спостерігалось редакційної політики, спрямова-

ної на деполітизацію новин та інформаційно-аналі-

тичних матеріалів. Виборча тематика висвітлюва-

лась повніше, із дотриманням професійних станда-

ртів та позицій толерантності, що проілюстровано 

та аргументовано у наступних розділах дисертацій-

ного дослідження. 

Іміджовий аспект кампанії мав негативний 

відтінок. Аналізована парламентська виборча кам-

панія характеризувалася низкою негативних особ-

ливостей, які отримали для української держави і 

суспільства виразну форму супротиву. Зокрема: 

1. У кампанії брали участь багато партій, біль-

шість із яких не були відомі середньостатистич-

ному виборцю, а про окремих учасників виборів до 

їх реєстрації як суб’єктів виборчого процесу не 

знали навіть політологи, політтехнологи та політи-

чні оглядачі провідних засобів масової інформації. 

Практично всі маловідомі політичні організації, як 

з’ясувалось на етапі формування окружних та діль-

ничних виборчих комісій, виявилися політичними 

союзниками Партії регіонів та комуністів, що забез-

печило контроль партії в комісіях на рівні 80-95% 

(в залежності від регіону). В окремих комісіях на-

віть представники «Об’єднаної опозиції» і 

«УДАРу» були повністю контрольованими влад-

ними структурами. Таких дільниць було відносно 

небагато, але всі вони географічно належали для 

«краю степів і териконів» – Донбасу і частково 

Криму. 

2. Партія влади не приховувала факту широ-

кого використання адміністративного впливу на пе-

ребіг та результати виборчої кампанії. Кожний пра-

цівник, що перебував на чолі структурного підроз-

ділу владної вертикалі ніс персональну 

відповідальність за виборчу кампанію. Такі ж 

обов’язки мали і перші особи у державних монопо-

ліях, на зразок «Енергоатому» та «Нафтогазу Укра-

їни», а також співробітники головних управлінь юс-

тиції, внутрішніх справ та служби безпеки. 

3. Вагомою відмінністю цієї кампанії стало іг-

норування народного волевиявлення в тих окремих 
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мажоритарних округах, в яких переконливу пере-

вагу отримували представники «Об’єднаної опози-

ції «Батьківщина»», ВО «Свобода» чи «УДАРу», а 

поразку мали б визнати знакові кандидати від 

влади, активні та ініціативні члени команди дію-

чого глави держави. На тих дільницях було викори-

стано повний арсенал фальсифікацій: вкидання бю-

летенів до і після завершення голосування, підпали 

виборчих урн, вимикання електроенергії під час пі-

драхунку голосів, псування бюлетенів та аналогічні 

із відомого арсеналу фальсифікаторів. Але справж-

ньою несподіванкою стало використання силових 

структур у ніч виборів, а саме сумнозвісного нині 

«Беркуту» проти членів виборчих дільничних й 

окружних комісій та активних громадянських і по-

літичних діячів. 

Впродовж декількох днів, а фактично аж до 

офіційного оголошення результатів виборчих пере-

гонів, засоби масової інформації, телебачення пере-

дусім, системно й стримано повідомляли про після-

виборчі штурми й знущання над членами окремих 

виборчих дільниць, у яких на рівні окружних вибо-

рчих дільниць ніяк не приймали опечатаних бюле-

тенів та оригіналів протоколів із мокрими печат-

ками та підписами членів й спостерігачів. 

4. Характерною ознакою виборчої кампанії, 

яка мала місце в минулих виборчих змаганнях, а в 

зазначеній набула ще виразніших форм, є політи-

чна корупція. Як ми вже зазначали, досі нез’ясова-

ним є факт голосування окремих чільних депутатів 

від тогочасної опозиції за запровадження морально 

збанкрутілої змішаної мажоритарно-пропорційної 

виборчої системи. Не можна виключати, що основ-

ним мотивом такого їх голосування був особистий 

матеріальний інтерес. За твердженням Олександра 

Палія, в окремих мажоритарних округах опозиційні 

політичні партії висували «відверто непрохідних 

кандидатів, ще й розпорошивши сили зі своїми по-

тенційними партнерами одразу на кількох». Полі-

толог зазначає, що ці виборчі округи опозиція сві-

домо «здала» за гроші [6]. 

Виборча кампанія не була позбавлена від про-

дажів партійними організаціями місць у прохідній 

частині партійного чи блокового списку, а також 

характеризувалася своєрідним корупційним вина-

ходом: грошовиті кандидати-мажоритарники купу-

вали своїм ймовірним високорейтинговим суперни-

кам прохідні місця в списках потенційно парламе-

нтських партій. 

І провладні, і опозиційні політичні партії долу-

чили до своїх списків критично загрозливу кіль-

кість «грошових мішків» – кандидатів, які внесли 

вагомі суми у загальнопартійну казну, а згодом фі-

нансували членів парламентських фракцій та забез-

печували матеріальну винагороду «тушкам». Цю 

категорію депутатів О. Палій іменує «гаманцями» і 

стверджує, що «вони, як правило, відзначаються 

політичною безпринципністю і бажанням «від-

бити» вкладені кошти корупційним способом» [6], 

а отже, підняти політичну корупцію, від якої й так 

болісно потерпає держава й та її нація, на новий, ще 

вищий рівень. 

Перебіг парламентської виборчої кампанії, ре-

зультати виборів та політичну структурованість 

українського парламенту широко і системно висві-

тлювали провідні закордонні засоби масової інфор-

мації, що, очевидно, є ще одним переконливим ар-

гументом важливості для держави і громадянського 

суспільства, яке намагається утвердитися в Україні, 

цих виборів. Ілюстрацією вищезазначеного є ін-

формаційне повідомлення Марії Кондратьєвої, тра-

нсльоване каналом Першого національного відразу 

після завершення голосування: «Ще до оприлюд-

нення перших офіційних результатів, закордонні 

журналісти почали аналізувати дані екзит-полів. 

Утім, висновки щодо розстановки сил у новій Вер-

ховній Раді роблять обережно <...> Про перемогу 

Партії регіонів за даними екзит-полів ідеться в аме-

риканській газеті «Чикаго Тріб’юн». Оглядачі про-

гнозують, що політсилі разом із комуністами та ма-

жоритарниками, вдасться створити більшість у па-

рламенті. Захід та Росія пильно стежать за тим, 

який шлях українська влада обере після виборів – 

прозахідний чи проросійський, – про це пишуть жу-

рналісти «Волл Стріт Джорнал». А от видання 

«Файненшл Таймс» наголошує: згідно з опитуван-

нями, лідирує опозиція. Проте остаточні висновки 

газета робити не береться <...> Такої ж думки до-

тримуються ЗМІ Австралії. Найбільша газета Зеле-

ного континенту «Зе Остреліан» додає, що значну 

роль відіграють також політичні союзи партій, які 

потрапляють до парламенту. Німецькі видання чи-

мало уваги приділяють політсилі «Удар», яка в пе-

регонах може здобути третє місце <...> справжнім 

сюрпризом вони називають попередній результат 

партії «Свобода» [8]. 

Практично кожна виборча кампанія в Україні, 

що проводилася у нинішньому столітті, відзнача-

лася таким ганебним й принизливим явищем як ві-

дкритий чи замаскований підкупи виборців. Аналі-

зована кампанія 2012 року не стала винятком. На-

впаки, кандидати з великими грішми від 

провладних партій навіть відверто хизувалися «до-

брочинністю» й не приховували шляхів своєї висо-

кої рейтинговості. Основний напрям у зазначеному 

ракурсі відразу почали задавати відомі політики: 

Володимир Литвин, що проявляв масову доброчин-

ність в окрузі, завдяки якій перманентно обирався, 

Микола Азаров, що профінансував за державний 

кошт доброчинність сина в мажоритарному окрузі, 

Богдан Губський, який, за твердженням його особи-

стого конкурента від «Об’єднаної опозиції» Лео-

ніда Даценка, буквально скуповував голоси у Ка-

нівському 197-му виборчому окрузі на Черкащині. 

На Львівщині масштабну кампанію доброчинності 

проводив Тарас Батенко, який обіймав державну 

посаду керівника нафтопроводу «Дружба». Масш-

таби щедрості кандидата вражали громадськість і 

регіональну пресу, але не викликали жодної реакції 

у правоохоронних органів. 

Кандидати практикували прихований підкуп: 

виділяли кошти на лікування, облаштовували дитячі 

майданчики, обдаровували храми і персонально їх 

служителів, закуповували офісну техніку в лікарні та 
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школи. Через мережеві канали вдавалися також зао-

хочувати конкретних виборців персонально. Політо-

лог Олександр Палій натомість наголошує, що 5-

10% куплених виборців при однотуровій виборчій 

системі кардинально впливають на результат вибо-

рів. За оцінками експертів та повідомлень ЗМІ у ви-

борчій кампанії 2012 року, кількість матеріально 

стимульованих кандидатами та політичними струк-

турами виборців коливалася у зазначених О. Палієм 

межах. 

Особливістю майже кожної виборчої кампанії 

є її фінансовий аспект. В українські виборчі кампа-

нії широко залучений бюджетний капітал, фінан-

сові ресурси державних монополій, тіньовий капі-

тал, кошти кримінальних та напівкримінальних 

структур, фінанси транснаціональних компаній та 

іноземний капітал сумнівного походження й не зав-

жди прогнозованих політичних мотивів. О. Палій 

слушно зауважує, що фінансова проблема у вибор-

чій кампанії є однією з системних. На внутріш-

ньому ринку «їх мають переважно корупціонери, 

що спотворює всю суть виборів, політичної поведі-

нки усіх гравців». 

Є два основних механізми зменшення впливу 

грошей на перебіг та результати виборчої кампанії, 

які вже впродовж тривалого часу використовують 

ключові країни Старого Світу. Першим з них є фі-

нансування у визначених показниках парламентсь-

ких політичних організацій із окремої статті держа-

вного бюджету, що позначиться на прозорості ви-

борчої кампанії й зменшить потік надходжень до 

партійної казни вищеперерахованих видів капіталу. 

А другим, який також давно і широко практику-

ється в окремих країнах демократичного світу, зок-

рема північної Європи, – здешевлення виборчої ка-

мпанії. «У більшості країн Північної Європи на ви-

борах дозволені лише: поліграфічна продукція, 

прямоефірні дискусії на ТБ з чітко визначеним фо-

рматом і особисті зустрічі з виборцями. Жодної те-

лереклами і навіть бігбордів — усе гранично де-

шево. Може, тому й країни такі багаті?» – ритори-

чно запитує зі сторінок газети «День» О. Палій [6]. 

Міжнародний аспект. Парламентська вибо-

рча кампанія розцінювалася світовим співтовари-

ством як ключова подія політичного життя країни у 

зазначений рік й викликала в іноземців прискіпли-

вий підвищений інтерес. Підтвердження цьому є 

промовистий факт: ЦВК зареєструвала приблизно 4 

тисячі іноземних спостерігачів, які відразу після за-

вершення голосування на дільницях аналізували 

результати соціологічних опитувань – екзит-полів 

й оприлюднювали перші висновки щодо демокра-

тичності, прозорості й відкритості голосування та 

всієї кампанії в цілому. Думки зарубіжних експер-

тів мали широкий спектр і сутнісну відмінність: 

представники західних країн висловлювали засте-

реження й були добірливими в оцінці, а їх російські 

колеги – значно категоричніші у висловлюваннях і 

одностайні у твердженнях про повну відповідність 

українських виборчих кампаній європейським ста-

ндартам. 

Парламентська виборча кампанія розцінюва-

лася міжнародною спільнотою не інакше як тест 

України, а фактично її політичного керівництва на 

демократію й європейську відповідальність. Прик-

метно, що оцінки міжнародних експертів були різ-

ними і значно вирізнялися. Представники Російсь-

кої Федерації давали їм однозначну позитивну оці-

нку. Такою ж була думка про проведення виборчої 

кампанії політичних партнерів українського півні-

чно-східного сусіда. А от експерти із західних країн 

давали виважено оптимістичну оцінку передвибор-

чій і виборчій кампанії, застерігаючи тривожну оці-

нку результатам екзит-полів відразу після закриття 

виборчих дільниць і критичну щодо дій влади після 

проголошення результатів виборів, рішень ЦВК в 

окремих округах, судових рішеннях і визнання та-

кими, на яких не можна встановити результатів го-

лосування 5 виборчих округів. За західними крите-

ріями тест на демократію на парламентських вибо-

рах 2012 року Україна не пройшла власне у день 

голосування, у ніч після виборів і при підрахунку 

голосів, хоча сам перебіг кампанії спочатку вигля-

дав, на думку західних спеціалістів із виборчого 

права та виборчих технологій, перспективно. 

Політичні наслідки кампанії. За Конститу-

цією України в її редакції 1996 року, а на момент 

проведення парламентської виборчої кампанії чин-

ною була власне та редакція, згідно зі статтею 85, 

пунктом 5, виключно до компетенції вищого зако-

нодавчого органу належить «визначення засад вну-

трішньої і зовнішньої політики» [4]. Однією, на по-

чатковому етапі фактично єдиною, причиною акти-

вних масових мирних протестів студентів 

провідних університетів країни була вимога підпи-

сання на вільнюському саміті Європейського союзу 

угоди про асоціативне членство з ним. Український 

парламент не відреагував на політичні вимоги сту-

дентів, бо не відповідав електоральним уподобан-

ням громадян через масштабну фальсифікацію та 

системну політичну корупцію. А глава держави та 

підпорядкований йому Кабінет міністрів України з 

перших днів повноважень не приховували геополі-

тичних орієнтирів – Російська Федерація та ініційо-

ваний нею спочатку «Митний союз», а згодом «Єв-

роазійський союз». «Митний союз» в розпал Рево-

люції гідності в інформаційних та соціальних 

мережах все частіше почали йменувати «Мутним 

союзом», відкрито вказуючи на геополітичну неви-

значеність тих пострадянських країн, які під відве-

ртим тиском на непаритетних із Російською Феде-

рацією засадах його підписали. 

Висновки. Перераховані корупційні та інші 

недемократичні ознаки виборчої кампанії не до-

дали Україні позитивного іміджу серед європейсь-

кої спільноти та інших країн сучасного демократи-

чного світу й детермінували масові акції спочатку 

мирного, а згодом активнішого масового протесту, 

що увійде в політичну історію новітньої України 

під назвою Революція гідності. 
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