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Аннотация 

Одним из целевых направлений создания информационных систем сбора, автоматического анализа 

видеоинформации и принятия решения является разработка бортовых систем видеослежения, предназна-

ченных для обработки данных, поступающих с подвижных объектов, таких как беспилотные летательные 

аппараты. Создание подобных систем сопряжено с решением задач, связанных с разработкой и реализа-

цией алгоритмов поиска событий интереса. Стоит отметить, что, обработка данных должна производиться 

в реальном времени, поэтому обеспечить передачу видеопотока данных на высокопроизводительные вы-

числительные комплексы для их анализа не представляется возможным. В этой ситуации время, отведён-

ное на поиск событий, ограничено и напрямую зависит от скорости и объёма поступающих данных. Это 

приводит к требованиям повышения вычислительной производительности бортовых систем и снижения 

вычислительной сложности алгоритмов. Бортовые системы должны функционировать в автономном ре-

жиме, требуя от оператора минимум действий и предоставляя ему необходимую информацию в наиболее 

удобной форме. 

За последние несколько лет было разработано достаточно большое число методов и алгоритмов об-

работки видеоданных, получаемых с беспилотных летательных аппаратов, но несмотря на это рассматри-

ваемая область всё ещё является плохо исследованной. Возникает острая необходимость создания борто-

вых программных комплексов обнаружения, идентификации и слежения за объектами на земной поверх-

ности. Нерешенные задачи связаны с необходимостью учета влияния помех различной природы при 

получении видеоданных. Создание высокоэффективных алгоритмов автоматизированного анализа дан-

ных порождает ряд нерешенных вопросов: трудности обнаружения, разделения и параметризации сопро-

вождаемых объектов, выделения информативных признаков для идентификации объектов, находящихся в 

поле зрения датчика изображений. Дополнительные вопросы возникают ввиду отсутствия для исследуе-

мых реальных ситуаций или объектов сколько-нибудь адекватных и устоявшихся математических моде-

лей, на базе которых можно было бы вести расчёты и получать количественные или качественные выводы. 

Задачи распознавания и измерения параметров изображений точечных объектов, чьи размеры соиз-

меримы с элементом разрешения регистрирующей аппаратуры, часто появляются на конечном этапе ло-

кационного наблюдения в работе систем беспилотных летательных аппаратов. Множества таких объектов, 

объединенные набором признаков, образуют групповые точечные объекты (ГрТО). Часто групповые при-

знаки обладают большей устойчивостью к действию шумов и помех по сравнению с признаками отдель-

ных малоразмерных объектов (например, яркостью или спектральным составом излучения) и имеют боль-

шую информативность для решения вышеназванных задач [1-3]. Одним из алгоритмов, который помогает 

произвести оценку наблюдаемой сцены является алгоритм идентификации точечных объектов в условиях 

частичного маскирования группового точечного объекта. 
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В статье исследуется проблема идентификации точечных отметок (ТО), расположенных на границах 

ГрТО. В качестве одного из путей решения данной проблемы предлагается использование признака, сфор-

мированного на основе вычисления максимума ВКФ отсчетов комплекснозначного векторного поля ГрТО, 

что обеспечивает идентификацию точечных отметок и отнесения объекта в целом к одному из известных 

классов. Проводится анализ на устойчивость данного признака при воздействии координатных шумов и 

изменении конфигурации ГрТО для классов «цепочка» и «скопление» ТО. 

Abstract 

One of the target areas for the creation of information collection systems, automatic analysis of video infor-

mation and decision-making is the development of on-board video tracking systems designed to process data com-

ing from mobile objects, such as unmanned aerial vehicles. The creation of such systems involves the solution of 

tasks related to the development and implementation of search algorithms for interest events. It should be noted 

that data processing should be done in real time, therefore it is not possible to ensure the transfer of video data to 

high-performance computing systems for their analysis. In this situation, the time allotted to the search for events 

is limited and directly depends on the speed and volume of incoming data. This leads to the requirements of in-

creasing the computational efficiency of on-board systems and reducing the computational complexity of algo-

rithms. The on-board systems should function in an autonomous mode, requiring the operator to perform a mini-

mum of actions and providing him with the necessary information in the most convenient form. 

Over the past few years, a large number of methods and algorithms for processing video data received from 

unmanned aerial vehicles have been developed, but in spite of this the area under consideration is still poorly 

researched. There is an urgent need for building on-board software systems for detection, identification and track-

ing of objects on the earth's surface. Unresolved problems are related to the need to take into account the effect of 

interference of a different nature in obtaining video data. The creation of highly efficient algorithms for automated 

data analysis raises a number of unresolved issues: the difficulties of detecting, separating and parameterizing the 

accompanied objects, identifying informative features for identifying objects that are in the field of view of the 

image sensor. Additional questions arise because there are no real or valid objects for objects or objects that are 

adequate and well-established, on the basis of which it would be possible to calculate and obtain quantitative or 

qualitative conclusions. 

The tasks of recognizing and measuring the parameters of images of point objects whose dimensions are 

commensurate with the resolution element of the recording equipment often appear at the final stage of the situa-

tional observation in the operation of systems of unmanned aerial vehicles. The sets of such objects, united by a 

set of characteristics, form group point objects (GRPO). Often, group characteristics have greater resistance to 

noise and noise than those of individual small objects (for example, brightness or spectral composition of radiation) 

and have a high degree of informativity for solving the above-mentioned problems [1-3]. One of the algorithms 

that helps to make an evaluation of the observed scene is the algorithm for identifying point objects under condi-

tions of partial masking of a group point object. 

In the article the problem of identification of point marks (TO) located on the boundaries of GRPO is inves-

tigated. As one of the ways to solve this problem, it is proposed to use the feature formed on the basis of the 

calculation of the maximum of the WCF of the samples of the complex-valued vector field of the GRPO, which 

ensures the identification of point marks and the assignment of the object as a whole to one of the known classes. 

An analysis is made of the stability of this feature under the influence of coordinate noise and the change in the 

GRPO configuration for the "chain" and "congestion" classes of TO. 

 

Ключевые слова: Групповой точечный объект, ассоциированный сплошной образ, точечные 

поля, распознавание групповых объектов, анализ точечных сцен, пространственная компактность, 

векторное поле, цилиндрические сечения поля, кумулятивное поле, инвариантность к повороту, ком-

плекснозначное кодирование. 

Keywords: Group point object, associated solid image, point fields, recognition of group objects, analysis 

of point scenes, spatial compactness, vector field, cylindrical field cross-sections, cumulative field, rotation invar-

iance, complex-valued coding. 

 

Введение 

Один из подходов к формированию модели 

описания точечных малоразмерных объектов явля-

ется их объединение в множества с использованием 

общих признаков. Подобные множества рассматри-

ваются как сформированные групповые точечные 

объекты (ГрТО). 

При условии наблюдения пространственно-ло-

кализованных объектов возникает задача иденти-

фикации отдельных фрагментов за счет выделения 

признаков их пространственного расположения от-

носительно остальных объектов точечной сцены. 

Данная задача осложняется тем, что регистрация 

точечной сцены сопровождается возникновением 

шумов, влияющих на признаки пространственного 

расположения и, соответственно, на форму кодиро-

ванного сигнала. При описании точечной сцены не-

известным является ее принадлежность к опреде-

ленному классу точечных сцен, для которого 

можно предложить частные и эффективные спо-

собы обработки. 

В данной статье проводится исследование по-

лучения простого информативного признака, поз-

воляющего соотнести точечные отметки к краевым 

или центральным фрагментам точечной сцены. В 
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качестве такого признака принято значение макси-

мума взаимно-корреляционных функций, сформи-

рованных для кодовых последовательностей точеч-

ных отметок наблюдаемой сцены.  

Для упрощения рассматриваются два класса 

точечных сцен – «цепочка» и «скопление». 

Описание ТО отсчетами векторного поля 

Для целей настоящей статьи примем, что за-

дачи обнаружения отдельных точечных и малораз-

мерных объектов на фоне крупноразмерных объек-

тов решены [2, 4]. Будем также считать, что решена 

задача обнаружения пространственно компактных 

скоплений этих объектов [5, 6], а результаты обна-

ружения предъявлены в виде множества 

 

V = {𝛎n} = {𝐱n, 𝐬n}, n=1,2,…,N,          (1) 

 

из N точечных отметок с координатами 𝐱n и 

яркостями 𝐬n.  

Данное множество можно представить в виде 

изображения на плоскости 

 

s(𝐱) = ∑ snδ(𝐱 − 𝐱n) = sο(𝐱)N
n=1 + sc

(m)
, 𝐱 ∈ 𝐗, (2) 

 

где X – множество допустимых значений коор-

динат 𝐱 = (x, y) в наблюдаемом изображении – то-

чечной сцене, δ() – символ Кронекера или дельта-

функция в зависимости от дискретного или непре-

рывного случая соответственно. В общем случае 

эта сцена содержит ложные отметки  sο(𝐱) и обна-

руженные отметки ГТО sc
(m)

 некоторого класса m 

из M заранее известных.  

Введем отображение точечной сцены (1, 2) в 

кумулятивное векторное поле  

 

z(𝐱) = ∑ snh(𝐱 − 𝐱n)exp {iφn(𝐱)}N
n=1 , 𝑖 = √−1,(3) 

в котором предполагается, что каждая точеч-

ная отметка является источником абстрактного 

поля с пространственным распределением силы  

 

h(𝐱) = exp (−
|𝐱|2

2r2),                  (4) 

 

пропорциональной яркости отметки 𝐬n, 

масштабным параметром r и направлением 

действия  

 

φn(𝐱) = arg(𝐱 − 𝐱n) = arctg (
(𝐲−𝐲n)

(𝐱−𝐱n)
).     (5) 

 

Очевидно, что распределение потенциала и 

направления действия такого поля однозначно свя-

заны с конфигурацией расположения точечных от-

меток. 

Поставим в соответствие каждому точечному 

объекту 𝛎n, n=1,2,…,N, локальное описание конфи-

гурации ГТО в виде множества из K отсчетов век-

торного поля (3), расположенных по окружности 

радиуса 𝑟0, взятых с равным угловым шагом.  

 

𝛎n ⟶ 𝐳n = {zn0, zn1, zn2, … , znK}, n=1,2,…,N,(6) 

 

Множество таких комплекснозначных отсче-

тов представляет собой дискретный комплексный 

сигнал, к которому применимы известные типовые 

преобразования и методы обработки [7]. 

Для произвольной точечной сцены наблюдае-

мого кадра размерностью 256х256, представленной 

на рис. 1а, приведен пример точечной сцены со 

средней плотностью точечных отметок Kp=25 и 

средним расстоянием между точечными отметками 

rcp=14.3 

а)  б)  

с)  д)  

Рис.1. Описание точечной сцены комплекснозначным кодом: а – эталонная точечная сцена,   б – 

точечная сцена при воздействии координатных шумов, с –описание в виде отсчетов векторного поля, д 

– пример вектор-контура с цепным кодом на комплексной плоскости. 
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Наблюдаемые точечные отметки 𝛎n вслед-

ствие ошибок при их регистрации отличаются от 

эталонных на случайную величину смещения их 

координат ξ𝑛. Положим, что данная величина сме-

щения ξ𝑛 координат точеных отметок подчиняется 

закону нормальному распределения с нулевым ма-

тематическим ожиданием:  

 

υ(ξ) = υ(ξx + i ∙ ξy) =
1

2πσ2 exp (−
ξx

2+ξy
2

2σ2 ), (7) 

 

На рис. 1б маркерами отмечено смещение то-

чечных отметок для σ = 0.01 относительно задан-

ной эталонной сцены.  

Для задач распознавания точечных отметок 

формируется их описание в виде векторов на опор-

ной кривой, учитывающих взаимное расположение 

отметок. Пример такого описания представлен на 

рис. 1с. Алгоритм машинной обработки работает с 

представлением в виде вектор-контуров [8] с цеп-

ным кодом на комплексной плоскости. 

Формирование достаточного описания для от-

несения точечных отметок к граничным областям 

точечной сцены основано на использовании оценки 

максимума взаимно-корреляционной функции век-

тор-контуров точечных отметок наблюдаемой 

сцены. 

Взаимная корреляционная функция двух по-

следовательностей x(k) и 𝑦(k) длинны N с нуле-

выми средними значениями равна 

 

ρxy(n) =
rxy(n)

|rxx(0)ryy(0)|
1

2⁄
, n = 0, ±1, ±2, …,  (8) 

где rxy(n) – оценка взаимной ковариантности, 

определяемая как 

r𝑥𝑦(n) = {

1

𝑁
∑ 𝑥(𝑘)𝑦(𝑘 + 𝑛)    𝑛 = 0,   1, 2, …  𝑁−𝑛−1

𝑘=0  

1

𝑁
∑ 𝑥(𝑘 − 𝑛)𝑦(𝑘)𝑁+𝑛−1

𝑘=0    𝑛 = 0, −1, −2, …
  

r𝑥𝑥(0) =
1

𝑁
∑ [𝑥(𝑘)]2𝑁−1

𝑘=0 , r𝑦𝑦(0) =
1

𝑁
∑ [𝑦(𝑘)]2𝑁−1

𝑘=0  .(9) 

 

Представление ГрТО классов «цепочка» и 

«скопление» 

Для исследования признака, позволяющего со-

отнести отдельные точечные отметки к краевым 

фрагментам точечной сцены рассматриваются два 

класса ГрТО: «цепочка» точечных отметок и их 

«скопление». 

Класс «цепочка» точечных отметок представ-

лена моделью их расположения на кривой (дуге 

окружности) с заданным радиусом r и постоянным 

коэффициентом кривизны, так как показано на ри-

сунке 2а. В планируемых экспериментах удобно 

оперировать средним расстоянием между точеч-

ными отметками при фиксированном радиусе 

окружности и коэффициенте кривизны. Данные па-

раметры представленной модели цепочки точечных 

отметок связаны соотношением 

 

α = 2 ∗ asin (𝐿𝜐𝑟), (10) 

 

где α – угловая мера между соседними точеч-

ными отметками на кривой, Lυ – расстояние между 

точечными отметками, r – радиус окружности, за-

дающей кривую. В представленной модели при 

уменьшении расстояния между точечными отмет-

ками уменьшается степень кривизны цепочки. 

a)  б)  

Рис.2. Модель точечной сцены класса «цепочка»: а – расположение точечных отметок на кривой с 

фиксированным радиусом и коэффициентом кривизны, б – описание выбранных точечных отметок в 

виде отсчетов комплекснозначного векторного поля 

 

На рис 2б отмечены точки для которых форми-

руется описание в виде набора отсчетов комплекс-

нозначного векторного поля. Две точки №1 и №11 

относятся к краевым фрагментам наблюдаемой то-

чечной сцены. Точечная отметка №6 относится к 

центральному фрагменту точечной сцены. Для по-

лученных описаний выполняется расчет ВКФ (9). 

Вид сформированных ВКФ для данной точечной 

сцены 256×256 пикселей с параметрами: m = 60 

(количество отсчетов при описании одной точеч-

ной отметки), ∝= 1 × 10−4 (коэффициент затуха-

ния кумулятивного векторного поля), r= 100 (ра-

диус окружности, задающей кривую), Lυ = 60 (рас-

стояние между точечными отметками по кривой) и 

при отсутствии воздействия координатных шумов 

представлен на рисунке 3. 
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а)  б)  

Рис.3. Модель точечной сцены класса «цепочка»: а - ВКФ описания точечных отметок №1 и №6 це-

почки ТО, б - ВКФ описания точечных отметок №1 и №11 цепочки ТО 

 

На основе сравнения максимальных значений 

ВКФ сочетаний «краевая-центральная» и «краевая-

краевая» ТО можно выдвинуть гипотезу о возмож-

ности использования данного признака для харак-

теристики расположения отдельных точечных от-

меток в пределах ГрТО, если он останется инфор-

мативным в условиях воздействия координатных 

шумов и изменения коэффициента кривизны це-

почки ТО. 

Второй рассматриваемый класс ГрТО «скопле-

ние» представлен моделью в виде регулярной 

структуры с расположением ТО через равное рас-

стояние d, так как показано на рис.4а. Для проверки 

информативности признака максимума ВКФ в дан-

ной структуре выбраны три точечные отметки -  

№1, №25, относящиеся к краевым фрагментам то-

чечной сцены и №13, относящееся к центральному 

фрагменту.  

а)  б)  

Рис.4. Модель точечной сцены класса «скопление»: а – расположение точечных отметок на плоскости, 

б – описание выбранных точечных отметок в виде отсчетов комплекснозначного векторного поля 

 

На рис. 4б представлены описания в виде 

набора отсчетов комплекснозначного векторного 

поля, сформированные для выбранных ТО. 

ВКФ описания ТО представленной точечной 

сцены 256×256 пикселей с параметрами: m = 60 

(количество отсчетов при описании одной точеч-

ной отметки), ∝= 1 × 10−4 (коэффициент затуха-

ния кумулятивного векторного поля), d= 40 (рас-

стояние между точечными отметками) и при отсут-

ствии воздействия координатных шумов 

представлены на рисунке 5. 

а)  б)  

Рис.5. Модель точечной сцены класса «скопление»: а - ВКФ описания точечных отметок №1 и №13 

цепочки ГрТО, б - ВКФ описания точечных отметок №1 и №25 цепочки ГрТО 

 

На основе сравнения полученных максималь-

ных значений ВКФ видно, что для данного класса 

ГрТО предположение об информативности такого 

признака подтверждается. 
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Следующим шагом исследования является 

экспериментальное подтверждение на основе рас-

смотренных моделей устойчивости данного при-

знака (максимум ВКФ описаний в виде отсчетов 

комплекснозначного векторного поля «краевой-

центральной» и «краевой-краевой» ТО) при воздей-

ствии на наблюдаемую сцену координатных шу-

мов, изменения взаимного расположения ТО. 

Анализ устойчивости признака максимума 

ВКФ при идентификации фрагментов ГрТО 

Экспериментальная проверка устойчивости 

признака идентификации точечных отметок по их 

пространственному расположению в наблюдаемой 

сцене ГрТО проводилась для классов «цепочка» и 

«скопление». В качестве точечных отметок для ко-

торых проводились вычислительные эксперименты 

выбраны ТО №1, 6, 11 в классе «цепочка» (см. рис. 

2б) и ТО №1, 13, 25 в классе «скопление» (см. рис. 

4б). 

Первая серия экспериментов заключается в 

проверке влияния отношения сигнал/шум на макси-

мальное значение ВКФ отсчетов комплекснознач-

ного кода, построенного для указанных ТО. В каче-

стве величины полезного сигнала рассматривалось 

значение, равное расстоянию между точечными от-

метками. Соответственно, шумовая составляющая, 

добавляемая в описание расположения точечных 

отметок, задавалась в интервале [0, Lυ] или [0, d] в 

зависимости от класса ГрТО. Все вычислительные 

эксперименты проводились с учетом следующих 

параметров: 

 ∝= 1 × 10−4- коэффициент затухания ку-

мулятивного векторного поля; 

 𝑚 = 60 – число отсчетов кодированного 

сигнала точечной отметки; 

 Lυ = [15, 30, 45] – расстояния между то-

чечными отметками для класса «цепочка»; 

 𝑑 = [15, 30, 45] – расстояния между точеч-

ными отметками для класса «скопление». 

По результатам вычислительного экспери-

мента по оценке влияния шумов на величину мак-

симума ВКФ сформированы графики, представлен-

ные рис. 6, 7.

 

а)  

б)  

В
К

Ф
,𝜌

  

отношение сигнал/шум, q 

В
К

Ф
,𝜌

 

отношение сигнал/шум, q 
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в)  

Рис.6. Изменение величины максимума ВКФ для ГрТО класса «цепочка»: а – расстояние между ТО 15 

пикселей, б – расстояние между ТО 30 пикселей, в – расстояние между ТО 45 пикселей. 

а)  

б)  

в)  

Рис.7. Изменение величины максимума ВКФ для ГрТО класса «скопление»: а – расстояние между ТО 15 

пикселей, б – расстояние между ТО 30 пикселей, в – расстояние между ТО 45 пикселей. 
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Из представленных на рис. 6, 7 графиков сле-

дует, что для класса ГрТО «цепочка» влияние коор-

динатных шумов на идентификацию по ВКФ ска-

зывается сильнее, чем для класса «скопление». При 

увеличении расстояния между точечными отмет-

ками в условиях фиксированного коэффициента за-

тухания кумулятивного векторного поля и больших 

уровнях координатных шумов, признак максимума 

ВКФ теряет свою эффективность в задачах иденти-

фикации краевых ТО. 

Чтобы проанализировать зависимость макси-

мума ВКФ от расстояния между ТО была проведена 

вторая серия вычислительных экспериментов с ука-

занными ранее параметрами, но при фиксирован-

ном уровне координатного шума (отношение сиг-

нал/шум q = 0.4). Результаты эксперимента пред-

ставлены в виде графиков, рис.8, 9. 

 
Рис.8. Изменение величины максимума ВКФ при изменении расстояния между ТО  

(отношение сигнал/шум 𝑞 = 0.4) для класса ГрТО типа «цепочка». 

 
Рис.9. Изменение величины максимума ВКФ при изменении расстояния между ТО  

(отношение сигнал/шум 𝑞 = 0.4): для класса ГрТО типа «скопление». 

 

По результатам проведенных исследований 

можно сделать вывод о возможности использова-

ния признака максимума ВКФ сигналов в виде от-

счетов комплекснозначного векторного поля ГрТО 

для решения задачи соотнесения отдельных точеч-

ных отметок к краевым фрагментам. Для рассмот-

ренных классов точечных отметок данный признак 

является эффективным при допустимых уровнях 

воздействия координатных шумов, что позволяет 

использовать его в задачах реализации алгоритма 

автоматической идентификации частично маскиро-

ванного группового точечного объекта. 

Разработка такого алгоритма потребует прове-

дения серии дальнейших исследований по выбору 

оптимальных параметров используемых методов, 

определению вероятностных характеристик пра-

вильной идентификации ТО с большим числом 

классов ГрТО. 

Работа выполнена при поддержке грантов 

РФФИ № 16-01-00451  

и Минобрнауки РФ №2.3135.2017/4.6 
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Abstract 

In the cross-border market, as well as know that fact that on any other during formation of the relations 

between the countries or adjacent subjects of certain territories, the relations are built there. Depending on preva-

lence in the market of demand or the offer the market of supply is formed. There is a transport problem on delivery 

of goods between sellers and buyers. The high prices of fuel and aviation fuel, expenses on logistics - all this is 

reflected in the prices of goods. 

 

Keywords:  aviation industry, civil aviation, economic analysis of aviation, airlines which are a part cross-

border territories. 

 

The world market of air transportation is difficult 

in the analysis. There is a large number of the endoge-

nous factors influencing development of civil aviation. 

A large number of these factors do not give the chance 

to develop and increase a passenger traffic. It is possi-

ble to carry the high prices of an avia tickets to negative 

factors fuel, low growth rates of GDP, economic insta-

bility in the world, a poor development of technologies. 

According to IATA the volume of net profit of airlines 

made 1% of all income for 2014 [1,2,3]. The main ob-

jectives of formation and support of development of 

cross-border clusters are increase of competitiveness of 

border regions, increase of an index of human life, in-

troduction of new technologies in production of goods 

and services. It is expedient to communication with it 

to create a certain model at which communications be-

tween airlines and airfields would be debugged, enter-

ing a cross-border cluster. It would allow to lower tar-

iffs for air transportation. It will lead to increase in a 

passenger traffic on this direction. From what the in-

crease in coefficient of fillability of a kilometer for a 

chair and increase in the income of airline follows.[4] 

Methodology. The main idea, for realization of re-

duction of tariffs for the airlines which were a part of 

the cross-border territory consists in regulation of inter-

actions between territorial authorities, the airports and 

airlines [5]. The concept of "Single European Sky" was 

some time ago developed. According to this concept it 

was offered to create in the territory of the European 

Union countries uniform space for private flights. How-

ever, the set of external factors leaves the concept in the 

form of idea so far. The author suggests considering 

model in which tariffs on performance of flights for the 

airlines performing flights in a cross-border zone will 

be lowered.  

Also it is planned to create in St.-Petersburg two-

gas cluster. The first cluster will be responsible for the 

production of equipment for liquefying natural gas. The 

second cluster is a transportation and raw materials as-

sociation of high-tech solutions for developing the Arc-

tic shelf gas resources [3]. The main goal of their crea-

tion is import substitution in the field of gas production 

and liquefaction. When using transboundary zones for 

the supply of Russian gas to European consumers, it is 

possible to conduct additional benefits that apply to 

these countries. This will increase the already growing 

demand for gas. In addition, the coming years are ex-

pected to increase gas purchases from Russia to meet 

the growing market in China. 

Research Focus. Important factors of formation of 

clusters can be considered powerful innovative poten-

tial. It is a driving factor of development of social and 

economic consequences of clusters, formations of new 

territories for creation of the cities and business centers.  

Development of communications between the enter-

prises, innovative zones is a necessary factor for devel-

opment of economy. However, all know that the terri-

tory of the Russian Federation occupies huge part of our 

world. Respectively transport communication between 

innovative objects, cross-border zones - is the most im-

portant object of research [6,7]. 

Findings and Interpretation. The way for a solu-

tion on reduction of prices in cross-border zones the au-

thor sees in development of regional transportations. 

Reduction of tariffs for air transportation and increase 

in a passenger traffic and flight traffic it is possible to 

achieve by reduction of tariffs for the airlines perform-

ing flights directly in a cross-border zone [8]. 

Policy implications.  Despite all positive results 

can be reached at introduction of model, it is necessary 

to pay attention to external factors of the swot-analysis. 

For introduction of the offered technique in life various 

political and economic organizations have to be in-

volved. Without influence and support of the state op-

timization of flight tariffs won't be able to be put into 

practice. 

Conclusions. The model offered by the author has 

a big reserve for further research on optimization of the 
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prices of transportations in a cross-border zone. Intro-

duction of this model in practice allowed: 

- more favorable conditions to transport freight, 

goods in a cross-border zone 

- brought with creation of new migratory streams 

in the territory of innovative clusters. That would allow 

involving more high quality experts.  

- would increase quantity of workplaces, having 

united a cross-border zone in a uniform cluster, in 

which 

- led to optimization of expenses at the enterprises 

which buy raw materials in the cross-border territory. 

Directions for Future research. 

The future plans for research is to approve model 

on real data. It is supposed to take regional Russian air 

transportation as a basis, to break the territory into clus-

ters and to offer new approach to formation of cross-

border zones depending on prevalence of airport avail-

ability in this or that region. To consider remoteness of 

the main innovative enterprises from the available air-

ports. This article was supported by The Russian Foun-

dation for Basic Research, project № 17-06-00463. 
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Аннотация 

Авторы впервые в отечественной практике обосновали и внедрили растительное средство «ФитоГоР» 

в комплексном лечении и реабилитации больных ВИЧ-инфекцией. Данное средство содержит значитель-

ное количество лектинов (гликопротеидов), которые положительно воздействуют на развитие инфекции. 

В состав средства входят порошок цветков календулы, листьев шалфея, мяты или мелиссы, кукурузные 

рыльца, травы многоколосника, котовника, зверобоя и соплодия ольхи. Авторами получены предваритель-

ные клинические результаты. 

Abstract 

The Authors for the first time in domestic practice, substantiated and implemented the herbal remedy "Fit-

ohor" in complex treatment and rehabilitation of patients with HIV infection. This tool contains a significant 

amount of lectins (glycoproteins) that have positive effects on the development of infection. The composition 

includes a powder of calendula flowers, sage leaves, mint or lemon balm, corn silk, herbs Agastache, Catnip, St. 

John's wort and stems of alder. The authors obtained preliminary clinical results. 

 

Ключевые слова: Лекарственные растения, лектины, ВИЧ-инфекция 

Key words: Medicinal plants, lectins, HIV infection. 

  

ВИЧ-инфекция – это инфекция, вызываемая 

ретровирусами, обусловленная инфицированием 

форменных элементов крови (лимфоцитов), макро-

фагов и нервных клеток [2]. Причина заболевания – 

вирус иммунодефицита человека, который поги-

бает при температуре 500 С в течение 30 мин, но 

устойчив к низким температурам; быстро погибает 

под действием этанола, эфира, ацетона и обычных 

дезинфицирующих средств. В крови и других био-

логических средах при обычных условиях вирусы 

сохраняют жизнеспособность в течение нескольких 

суток. 

Источник инфекции – человек в любой стадии 

инфекционного процесса. Вирус выделяют из 

крови, спермы, влагалищного секрета, материн-

ского молока и слюны. Известны пути передачи ин-

фекции: половой, парентеральный (при перелива-

нии крови), через плаценту и через материнское мо-

локо [2]. 

В течение нескольких недель или месяцев по-

сле инфицирования в крови обнаруживают вирус и 

вирусный антиген. Одновременно или через неко-

торое время у больных отмечаются симптомы, 

напоминающие простуду (головная боль, лихо-

радка, кожная сыпь и увеличение лимфатический 

узлов). В последующем у больных развивается син-

дром (комплекс признаков заболевания) приобре-

тенного иммунодефицита – вторичный иммуноде-

фицитный синдром, развивающийся в результате 

ВИЧ-инфекции. При этом у пациентов возникают 

лихорадка, расстройства стула, увеличение лимфо-

узлов всего организма с присоединением кандидоза 

ротовой полости, пневмонии и пр. 

Специфические анти-ВИЧ лекарственные 

средства, относящиеся к классу протеазных инги-

биторов, рутинно применяются с 1995 г. в качестве 

компонентов антиретровирусной терапии [2]. Их 

востребованность продолжает оставаться высокой, 
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несмотря на то обстоятельство, что в последние 

годы протеазные ингибиторы стали реже вклю-

чаться в схемы первичной терапии ВИЧ-инфекции. 

Во многом это обусловлено непродолжительным 

периодом полувыведения, сравнительно низкой 

биодоступностью при пероральном приеме, высо-

ким уровнем связывания с белками плазмы крови. 

Это является причиной продолжительных перио-

дов, характеризующихся низкой (субингибитор-

ной) концентрацией препаратов крови, что обу-

словливает появление мутантов ВИЧ с пониженной 

чувствительностью к протеазным ингибиторам, в 

конечном итоге приводит к снижению эффективно-

сти лекарственной терапии ВИЧ-инфекции и де-

лает необходимым переход на новую схему лече-

ния. Общеизвестно отрицательное влияние проте-

азных ингибиторов на липидный обмен – 

перераспределение жировой ткани вследствие раз-

вития дистрофии жировой ткани.  

Известно использование для лечения ряда ви-

русных заболеваний поливитаминов, иммуномоду-

ляторов и противовирусных препаратов (рекомби-

нантный альфа-интерферон, тенофовир, ла-

мивудин, долутегравир, лейкинферон, иммунофан, 

амиксин, рибавирин и др.). Комбинированная тера-

пия интерфероном, вводимая трижды в неделю с 

рибавирином в течение 6 месяцев оказывает эффек-

тивное воздействие при имевшем транзиторном 

улучшении интерферонотерапии. Использование 

ремантадина довольно часто приводит к развитию 

резистентности (нечувствительности) к препарату. 

Однако, при использовании дорогостоящего альфа-

интерферона терапевтическая эффективность пре-

парата направлена на повышение резистентности 

организма больного вирусными заболеваниями и 

практически не влияет на цитолиз клеток и не 

устраняет явления гиперферментемии, которые 

способствуют хронизации процесса [2,4,13] . 

В китайской и японской медицине володушку 

используют уже в течение двух тысяч лет для лече-

ния заболеваний печени, дискинезии желчевыводя-

щих путей, нефротического синдрома и аутоим-

мунных заболеваний [15]. Володушка применяется 

в качестве противовирусного средства при гриппе 

и гепатите, что объясняется способностью ее три-

терпеновых гликозидов, так называемых сайкоса-

понинов (буплеурозидов) активизировать синтез γ-

интерферона [I. Shimizu, 2000]. Причем противови-

русная активность сайкосапонинов настолько вы-

сока, что их рассматривают как перспективное 

средство для лечения заболеваний, вызванных ви-

русом иммунодефицита [15]. 

Сотрудники Ростовского медицинского уни-

верситета апробировали сироп «Вирустат», вклю-

чающий биослатилин – сухой экстракт корня со-

лодки с высоким содержанием глицирризиновой 

кислоты (не менее 80%), цинк сульфат, глицин, ви-

тамины С, В6, В12, фолиевую кислоту и кальция 

пантотенат [1]. Сироп разработан сотрудниками 

Южно-Казахстанской государственной медицин-

ской академией и рекомендован для лечения им-

мунной недостаточности у ВИЧ-инфицированных 

детей. 

Lamorde M., Tabuti J.R. , Obua C. et al. [17] при-

водят данные опроса 25 практикующих врачей об 

использовании лекарственных растений в традици-

онной медицине Уганды в борьбе с ВИЧ-

инфекцией. В четырех обследованных районах 

Уганды было выявлено множество лекарственных 

растений для лечения пациентов с ВИЧ / СПИДом. 

Среди приоритетных растений идентифицированы: 

алоэ, эритрина абиссиника, Sarcocephalus latifolius, 

Psorospermum febrifugum, Mangifera indica и War-

burgia salutaris. Роль этих растений в управлении 

оппортунистическими инфекциями требует даль-

нейшего изучения, поскольку эти растения могут 

играть роль в подходе общественного здравоохра-

нения Уганды к борьбе с ВИЧ / СПИДом.  

Alamgir A.N.M.[14] опубликовал первый том 

монографии «Терапевтическое использование ле-

карственных растений и их экстрактов». В этом 

томе основное внимание автор уделяет важности 

использования терапевтически активных соедине-

ний природного происхождения. Природные мате-

риалы растений, микробов, животных, морских ор-

ганизмов и минералов являются важными источни-

ками современных лекарств, в том числе и ВИЧ-

инфекции. 

Наше внимание в последнее время привлекли 

средства растительного происхождения, содержа-

щие лектины (фитогемагглютинины) - природные 

гликопротеиды, стимулирующие синтез ДНК и 

РНК в лимфоцитах крови. Они стимулируют рост и 

деление Т- и В-лимфоцитов, повышают концентра-

цию цГМФ в клетке м проницаемость для ионов К= 

и Са++, увеличивают текучесть мембраны, усили-

вают транспорт метаболитов (углеводов, аминокис-

лот, нуклеотидов), изменяют синтез цитоплазмати-

ческих и мембранных белков и обладают выражен-

ной противовирусной активностью [7,8,13,16]. 

Основным требованием при использовании настоя 

из предлагаемой фитокомпозиции – это исключе-

ние подслащивания сахаром, медом и другими про-

дуктами, а также нагревание композиции до 65 0 С, 

в противном случае происходит инактивация лек-

тинов. 

На базе экспериментальных проведенных ис-

следований в Киеве и Минске был создан поликом-

понентный сбор трав «ФитоГоР», включающий 

цветки календулы, листья шалфея, кукурузные 

рыльца, траву многоколосника, котовника, листья 

мяты и мелиссы. Отмечены его выраженные проти-

вогерпетические, противогриппозные свойства 

[8,9]. 

По нашей инициативе исследования выпол-

нены в лаборатории изучения СПИДа Белорусского 

НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава 

Республики Беларусь. Противовирусные свойства 

представленного для испытаний образца препарата 

определялись по его способности подавлять раз-

множение вируса в культуре клеток in vitro. 

В результате проведенных испытаний отме-

чено, что высокие концентрации настоя «ФитоГоР» 

в питательной среде (до 1:32 включительно обла-

дают задерживающим действием на клетки вирус-

ной инфекции [3,5,7,12]. Присутствие «ФитоГоРа» 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DLamorde%2520M%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20451595&usg=ALkJrhjuaqhKM4lyNHSAtwAxkpvN7RYfkA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DTabuti%2520JR%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20451595&usg=ALkJrhhdg0LYjaxdXDzHDrWUxE67xvFh6Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.ru&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/%3Fterm%3DObua%2520C%255BAuthor%255D%26cauthor%3Dtrue%26cauthor_uid%3D20451595&usg=ALkJrhgrbbgi7SDy447yr5zBqTAJ3aksyQ
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в питательной среде в разведении 1:128 – 1:256 об-

ладает слабо выраженными противовирусными 

свойствами (индекс защиты составлял 60 – 70%).  

Это значит, что 1 г сбора трав полезен больным 

СПИДом при использовании на 1 стакан теплой 

воды, используемый без подслащивания. Чтобы по-

лучить более выраженный эффект надо брать не 

один грамм сбора, а 2 - 5 г. Принимать такой сбор 

следует месяцами, при условии – ис ключить для 

подслащивания сахар или мед. Настой в виде чая не 

вызывает побочных эффектов. Его можно прини-

мать за 10 мин до еды [6,8,9,12]. 

Это один из вариантов использования лекар-

ственных растений. Надо не забывать и о том, что 

ВИЧ-инфекция – это ретровирусная инфекция, та-

кая же, как и такое распространенное заболевание 

как псориаз. Для его лечения мы в своей практике 

рекомендуем листья эвкалипта, траву душицы, 

почки и молодые листья березы, тополя, грецкого 

ореха, персика, сливы и других растений [10, 16]. 

Эти растения также могут также найти применение 

при вспомогательной терапии ВИЧ/СПИД-

инфекции. 

Определенную пользу может принести и кора 

(береста) березы и полученные из нее БАДы, такие 

как бетулагепат, бетулайн, бетулахит, тубелон, су-

перантитокс, вирбетол и др., разработанные фир-

мой «Березовый мир» (Москва). Доказано, что все 

они содержат бетулинол, который проявляет выра-

женное противовирусное действие [10].  

При ВИЧ-инфекции довольно часто развива-

ются сопутствующие заболевания, такие как канди-

доз с поражением слизистых оболочек, кишечника 

и других органов. Для лечения этого заболевания 

нами рекомендуются различные препараты 

(настои, отвары, настойки) из растений (эвкалипт, 

календула, зверобой, тополь черный, подорожник, 

грецкий орех (листья), персик (листья) бадан и 

др.[11]. 

Так что, отчаиваться при наличии этого тяже-

лого и иногда смертельного заболевания не сле-

дует, а надо не болеть этой заразой, соблюдать лич-

ную половую гигиену, повышать свою медицин-

скую грамотность, не употреблять наркотики и не 

злоупотреблять алкоголь и бороться за свою жизнь, 

за свое здоровье, в том числе и средствами расти-

тельного происхождения. 
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Анотація 

Проведено дослідження ізотерм адсорбції метиленового синього з водних розчинів різними видами 

активованого вугілля. На основі розрахунків за моделлю Ленгмюра знайдено питомі площі поверхні усіх 

видів вугілля. Показано, що результати, отримані за даною методикою, добре узгоджуються з 

результатами, отриманими за допомогою методу низькотемпературної адсорбції азоту, якщо врахувати 

гідрофільність поверхні активованого вугілля. Встановлено, що пропонована методика дозволяє 

оцінювати питому площу поверхні від 30-40 м2/г і до 2000 м2/г. 

Abstract 

The investigation of methylene blue adsorption isotherms from water solutions by various types of activated 

carbon was carried out. Based on calculations according to the model of Langmuir specific surface areas of all 

carbon types were found. It is shown that results received by this method are well-conformed with the results 

received by low temperatures adsorption of nitrogen method, taking into account the hydrophilicity of activated 

carbon surface. This established that the suggested technique allows to estimate the specific surface areas from 30-

40 m2/g and up to 2000 m2/g. 

 

Ключові слова: ізотерма адсорбції, метиленовий синій, активоване вугілля, питома площа поверхні, 

модель Ленгмюра, гідрофільність. 

Keywords: isotherm of adsorption, methylene blue, activated carbon, specific surface area, Langmuir model, 

hydrophilicity.  

 

ВСТУП 

Із збільшенням промислового виробництва ак-

тивованих вуглеців їхнє застосування неухильно 

зростає, а області застосування постійно розширю-

ються. Сорбенти на основі вуглецю використову-

ють для очищення газів, стічних вод, питної води, у 

виробництві тютюнових, лікеро-горілчаних виро-

бів, в золотодобувній сфері, медицині тощо [1-4]. 

Характер і кінетика адсорбційних процесів визна-

чаються величиною, хімічним складом і структур-

ними особливостями вуглецевої поверхні. У зв'язку 

з цим вивчення морфології поверхні і пористої 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=639598_1_2&s1=%E4%EE%F6%E5%ED%F2
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структури активованого вугілля є особливо акту-

альним для прогнозування ефективності їх прак-

тичного використання. Проте точне кількісне 

визначення цих показників має ряд труднощів. 

Наприклад, найпоширенішим методом визначення 

питомої поверхні адсорбентів є метод низькотемпе-

ратурної адсорбції азоту чи інертних газів. Однак 

він не лише трудозатратний і довготривалий, але і 

вимагає складного апаратурного забезпечення. 

З точки зору достовірності одержуваних ре-

зультатів і простоти реалізації викликає інтерес 

вивчення методу дослідження поверхні дисперсних 

матеріалів, який базується на застосуванні ад-

сорбції з розчинів різних органічних речовин. В 

якості адсорбентів найчастіше використовують 

барвники, з інтенсивними смугами поглинання в 

ультрафіолетовій і видимій областях спектра. Вели-

чину адсорбції визначають за допомогою спектро-

фотометричного вимірювання зміни концентрації 

барвника в розчині при досягненні адсорбційної 

рівноваги. Однак однозначна інтерпретація отрима-

них результатів буває ускладнена, оскільки вели-

чина адсорбції барвника на твердій поверхні зале-

жить як від величини цієї поверхні, так і від її хіміч-

ного складу – природи і вмісту поверхневих 

функціональних груп. Розділити ці чинники най-

частіше неможливо [5-8].  

В даній роботі проведено ряд експериментів з 

визначення адсорбційних властивостей різних 

типів вуглецевих матеріалів за допомогою ад-

сорбції метиленового синього та здійснено оцінку 

питомої площі поверхні з урахуванням гідрофіль-

них властивостей цих матеріалів.  

Експериментальна частина 

У даній роботі проводились дослідження з 

промисловим активованим вугіллям марок БАУ, 

Norit DLC 30 SUPER i Norit DLC 30 SUPRA та ак-

тивованим вугіллям, отриманим з β-цикло-

декстрину, листків кукурудзи, хвоща польового і 

жому цукрових буряків. Рослинну сировину спо-

чатку промивали у дистильованій воді кімнатної 

температури до візуально чистого зливу. Висушу-

вали у сушильній шафі в атмосфері повітря за тем-

ператури 100...110°С до постійної маси. Далі 

вихідні матеріали подрібнювалися до розміру ча-

стинок 5-8 мм. Піроліз виконували у трубчастому 

реакторі з неіржавіючої сталі, постійно відкачуючи 

газоподібні продукти реакції. Активували за тра-

диційною технологією водяною парою, носієм якої 

був аргон, за температури 800...850°С. Тривалість 

активації становила 2 год. Одержані активовані ма-

теріали промивали дистильованою водою та вису-

шували. Для експериментальних досліджень акти-

воване вугілля подрібнювали механічним спосо-

бом, просівали на просівній машині та відбирали 

фракцію з розміром частинок 40...63 мкм. 

Питому площу поверхні активованого вугілля 

визначали за стандартною методикою ізотермічної 

адсорбції/десорбції азоту за температури кипіння 

(Т = 77 К) за допомогою автоматизованого аналіза-

тора Quantachrome Autosorb (Nova 2200e). Зразки 

матеріалів перед вимірюваннями були попередньо 

дегазовані у вакуумі при 453 К впродовж 20 годин. 

Розрахунок площі проведено на основі моделі Бру-

науера-Еммета-Теллера (БЕТ). 

Загальний об’єм доступних для рідини пор 

визначали за допомогою довготривалого вимочу-

вання у рідині, яка добре змочує поверхню акти-

вованого вугілля – гептані, а частку гідрофільних 

пор визначали за кількістю поглинутої при вимо-

чуванні води. Розрахунок гідрофільно-гідрофоб-

них властивостей здійснено за методикою [9]. 

Дослідження адсорбції метиленового синього 

проведено за методикою, описаною у [7], з викори-

станням однопроменевого спектрофотометра СФ-

46, межі абсолютної похибки при вимірюванні 

коефіцієнтів пропускання за допомогою якого в 

спектральному діапазоні 400-750 нм становлять не 

більше 0,5%. Для вимірювань використано кювети 

з довжиною оптичного ходу 10 мм. Під час вив-

чення адсорбційних властивостей вугільних ма-

теріалів досліджується суспензія, де в ролі дисперс-

ного середовища виступає розчин барвника, а в 

якості твердої дисперсної фази – частинки вугілля. 

Для зменшення негативного впливу частинок, які є 

додатковими розсіювальними центрами, на кінцеве 

визначення концентрації барвника, було проведено 

додаткове розділення такої неоднорідної системи 

за допомогою центрифугування протягом 10 хв у 

режимі 8000 об/хв. 

Результати та обговорення 

Величину адсорбції метиленового синього ро-

зраховували за різницею концентрацій до і після 

контакту впродовж 24 год з вугільним адсорбен-

том. Знаючи початкову концентрацію С0, рівнова-

жну залишкову концентрацію розчину С, об’єм ро-

зчину V і масу адсорбенту m, можна обчислити ад-

сорбовану кількість речовини. Величина адсорбції 

розраховувалася за формулою [10]:  

 

𝑞е =
(𝐶0−𝐶)∙𝑉

𝑚
,  (1) 

 

де 𝑞е – кількість адсорбату на вугіллі при рів-

новазі, мг/г; 

С0 – початкова концентрація вихідного роз-

чину, мг/л; 

C – залишкова концентрація рівноважного ро-

зчину, мг/л;  

V – об’єм водного розчину, л; 

m – маса використаного вуглецю, г.  

На основі отриманих величин адсорбції були 

побудовані залежності 𝑞е = 𝑓(𝐶), тобто ізотерми 

адсорбції, які наведено на рис. 1 та рис. 2. 

Проведене дослідження адсорбції промисло-

вим високопористим активованим вугіллям марок 

Norit DLC 30 Super i Norit DLC 30 Supra показало, 

що ізотерми адсорбції метиленового синього для 

цих видів вугілля є аналогічними за формою до ізо-

терм адсорбції вугілля з природної сировини, але за 

рахунок великої пористості величина адсорбції є 

суттєво більшою. 

Ізотерми адсорбції мають велике значення для 

опису взаємодії адсорбатів з вуглецем і відіграють 

значну роль щодо оптимізації використання ву-

глецю як адсорбента. 
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Рис. 1 – Ізотерми адсорбції метиленового синього активованим вугіллям, отриманим на основі різної 

вихідної сировини. 

 

 
Рис. 2 – Ізотерми адсорбції метиленового синього активованим вугіллям  

марок Norit DLC 30 Super i Norit DLC 30 Supra. 

 

Таким чином, кореляція рівноважних даних за-

писується або теоретичним або емпіричним рівнян-

ням і має важливе значення для інтерпретації та 

прогнозування даних адсорбції. Аналізуючи рис. 1 

та рис. 2, можна сказати, що усі ізотерми належать 

до ІІ типу ізотерм адсорбції, а ізотерма адсорбції 

вугілля БАУ на рис. 1 за формою є близькою до по-

чаткової ділянки цих ізотерм. Це дозволяє викори-

стати для аналізу усіх ізотерм модель Ленгмюра. 

Рівняння Ленгмюра часто застосовують для 

опису експериментальних ізотерм адсорбції у 

формі [10]: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑚
КЛ(С С0⁄ )

1+КЛ(С С0⁄ )
 ,          (2) 

 

де qe – величина адсорбції,  

qm – максимальна величина адсорбції,  

C – рівноважна концентрація,  

C0 – стандартна концентрація,  

КЛ – стала рівноваги процесу взаємодії адсор-

бата з адсорбентом (стала Ленгмюра). 

Для аналізу експериментальних ізотерм ад-

сорбції зручно використовувати лінійну форму 

рівняння Ленгмюра: 

 
1

𝑞𝑒
=

1

𝑞𝑚
+

1

КЛ𝑞𝑚

С0

C
 .           (3) 

 

Побудувавши ізотерми адсорбції в координа-

тах 1/qе=f(1/C), одержимо пряму лінію, яка відтинає 

на осі ординат відрізок, який дорівнює 1/qm. За зна-

ченням qm можна розрахувати площу питомої по-

верхні адсорбенту за формулою: 
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𝑆 =
𝜔𝑞𝑚𝑁𝐴

𝑀
,              (4) 

 

де ω – площа на поверхні вуглецевого ма-

теріалу, яку займає одна молекула метиленового 

синього, нм2; 

qm – гранична кількість поглинутого барвника, 

мг/г;  

NA – число Авогадро, моль–1; 

М = 319,85 – молярна маса метиленового синь-

ого, г/моль. 

Граничну кількість поглинутого барвника qm 

пористою структурою вугілля можна визначити з 

аналізу лінійної апроксимації ізотерм адсорбції, але 

величина площі, яку займає одна молекула метиле-

нового синього на поверхні матеріалу однозначно 

не встановлено. У табл. 1. наведено площі моле-

кули метиленового синього, які бралися для аналізу 

поверхні вуглецевих матеріалів. 

Таблиця 1. 

Площа, яку займає молекула метиленового синього на поверхні вугілля. 

Літературне посилання [11] [6] [7] [5] [12] 

Площа, нм2 0,69 1,06  1,3 1,44 1,97 

 

З табл. 1 видно, що площі відрізняються майже 

у три рази. Для аналізу даних було вибрано зна-

чення 1,06 нм2, оскільки воно має найбільше 

фізичне обґрунтування з точки зору процесу ад-

сорбції, адже враховує заряд молекули метилено-

вого синього, орієнтацію її на поверхні, а також ку-

лонівське відштовхування між молекулами метиле-

нового синього. 

Виходячи з цього значення, було розраховано 

питомі площі поверхні різних видів вугілля, отри-

маних в лабораторії, а також вугілля БАУ (табл. 2). 

 

Таблиця 2. 

 Результати розрахунків питомої площі поверхні різних адсорбентів 

Вид активованого 
вугілля 

Гідро-
фільність, 

% 

Гранична 
кількість по-
глинання qm, 

мг/г 

Площа поверхні 
S за формулою 

(4), м2/г 

Площа поверхні 
S з урахуванням 
гідрофільності, 

м2/г 

Площа по-
верхні S за 
БЕТ, м2/г 

Вугілля з  
кукурудзи 

48 58,1 112 233 235 

Вугілля з β-цикло-
декстрину 

26 18,3 35,1 135 150 

Вугілля з хвоща по-
льового 

53 75,1 143,7 271 287 

Вугілля з буряко-
вого жому 

54 11,7 22,5 41,7 37 

Вугілля БАУ 53 169,5 325,4 614 683 

 

Як видно з табл. 2, при врахуванні гідрофіль-

ності можна з достатньою точністю оцінювати ве-

личину питомої площі поверхні, оскільки усі розра-

ховані значення є дуже близькими до отриманих за 

стандартною методикою адсорбції газів. Відхи-

лення величини площ як у більшу сторону, так і у 

меншу можна пов’язати з різним вмістом сумарної 

кількості поверхневих кисневмісних груп. Цей 

факт відбивається як на швидкості адсорбції, так і 

на кількості поглинутого барвника, оскільки у вод-

ному розчині метиленовий синій має додатній за-

ряд і три основні аміногрупи, які повинні притягу-

ватися кисневмісними поверхневими групами на 

поверхні активованого вугілля [6].  

Обидва види вугілля марки Norit, які є мікро-

пористими сорбентами з високорозвиненою по-

верхнею, показали високу поглинальну здатність 

щодо метиленового синього (рис. 2). Результати ро-

зрахунків за адсорбцією метиленового синього 

наведено у табл. 3. Якщо врахувати гідрофільність 

вугілля марок Norit DLC 30 SUPER i Norit DLC 30 

SUPRA, то отримаємо значення питомих площ, які 

є близькими до вказаних питомих площ поверхні за 

БЕТ у документації для цих видів вугілля на сайті 

виробника. Відхилення можуть бути зумовлені не-

великим числом точок для побудови експеримен-

тальної ізотерми адсорбції, а також, як зазначалося 

вище, складом та вмістом поверхневих кис-

невмісних груп. 

Таблиця 3. 

Результати розрахунків питомої площі поверхні промислових адсорбентів 

Вид активо-
ваного ву-

гілля 

Гідро-
філь-

ність, % 

Гранична кіль-
кість погли-

нання qm, мг/г 

Площа поверхні 
S за формулою 

(4), м2/г 

Площа поверхні S з 
урахуванням 

гідрофільності, м2/г 

Площа по-
верхні S за 
БЕТ, м2/г 

Norit DLC 
30 SUPER 

69 469,5 901 1306 1600 

Norit DLC 
30 SUPRA 

63 689,7 1324 2101 1900 
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ВИСНОВКИ 

Встановлено, що ізотерми адсорбції 

метиленового синього з водних розчинів у 

досліджуваному діапазоні концентрацій для усіх 

видів активованого вугілля, як отриманого в 

лабораторних умовах, так і промисловим способом, 

можна описати як ізотерми ІІ типу, що говорить про 

наявність поряд з мікропорами також про вміст 

мезо- і макропор. Такий тип ізотерм 

промодельовано моделлю Ленгмюра. На основі 

результатів моделювання розраховано питомі 

площі поверхні за величиною граничної кількості 

поглинутого барвника. Аналіз літературних даних 

дозволив для активованого вугілля використати 

значення площі, яку займає одна молекула метиле-

нового синього на поверхні матеріалу, у 1,06 нм2. 

Встановлено, що метод визначення питомої площі 

поверхі різних видів вугілля за допомогою 

поглинання метиленового синього з водних 

розчинів досить добре узгоджується з 

результатами, отриманими за допомогою 

стандартної методики адсорбції азоту, якщо 

враховувати гідрофільні властивості поверхні 

активованого вугілля. Цей метод можна 

пропонувати як простий метод оцінки площі 

поверхні вуглецевих сорбентів, оскільки він не 

потребує складного обладнання та є достатньо 

швидким. 
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Аннотация 

Многолетние стационарные исследования выполнялись на песчаных берегах Черного моря c 1981 г. 

до 2017 г. Приведены физико-географические условия изученной береговой зоны. До начала 90-х годов 

ХХ века берега нарастали. В середине 90-х годов началось сплошная застройка этих берегов, что нарушило 

баланс наносов и привело к размыву. Получены результаты измерений морфологии и динамики тех бере-

гов, которые были исследованы. К ним относятся деформации вертикальные и горизонтальные, смещения 

береговых линий, изменения формы профиля и объемных характеристик пляжа как реальных, так и сред-

них. 

Abstract 

During long years (1981-2017), the Black Sea sandy shores were researched. Physic-Geographical conditions 

were represented and took account for yhe coastal zone. Before beginning of 90th XX century the shores between 

Baraboy Mouth and Tzaregradsky Inlet had active accretion. In middle of 90th the coast became build up quickly 

and compactly, and this activity directed to violation balance of sediment, and the sand shore erosion (barriers, 

bars, terraces, beaches etc). According to the research, became known long-term vertical and horizontal defor-

mations shorelines, changing of cross profile forms, voluminous characteristics of beaches — as a actual, as a 

average.  

Ключевые слова: Черное море, песчаный берег, морфология рельефа, динамика рельефа, пляж, клиф, 

подводный склон.  

Keywords: Black Sea, sandy shore, relief morphology, relief dynamic, beach, cliff, near-shore slope.  

 

Постановка задачи. Современная береговая 

зона Мирового океана испытывает на себе природ-

ное и антропогенное влияние различных факторов 

и процессов. В этой связи сильнее всего на эти вли-

яния реагируют аккумулятивные формы — пере-

сыпи, косы, террасы и проч. Они являются некон-

солидированными, рыхлыми, сложенными совре-

менными наносами, в основном — песками. 

Поэтому они отличаются высокой подвижностью, 

испытывают максимальные величины горизонталь-

ных и вертикальных гидрогенных деформаций. Та-

кие явления значительно нарушают состояние бе-

реговой территории, а потому требуют особой ор-

ганизации территории, заставляют учитывать 

трансформинг береговой среды для достижения оп-

тимального природопользования, Под удар ста-

вится природопользование, а здания и сооружения 

— в первую очередь. В этой связи актуальным стал 

вопрос о том, по каким закономерностям менялись 

песчаные аккумулятивные формы в течение не-

скольких прошедших лет для их учета в последую-

щие годы. 

Такая оценка выступает в качестве цели дан-

ной статьи. Для достижения данной цели требу-

ется решение следующих основных задач: 1) вы-

бор типичного участка исследования; 2) основные 

физико-географические условия участка исследо-

вания; 3) связь волновых и эоловых процессов на 

песчаных берегах; 4) закономерности динамики 
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песчаных берегов; 5) разработка сценария дальней-

шего состояния данных песчаных берегов Черного 

моря. 

 
Рисунок 1.  

Расположение исследованных участков песчаного берега в Северо-Западной части Черного моря 

(показаны черной стрелкой). 

 

Материалы и методы исследований. Мате-

риалы для данной статьи получены с помощью 

стандартных методов стационарных многолетних 

исследований [8]. Для исследований выбран такой 

район береговой зоны Черного моря, который под-

вергается сильному антропогенному влиянию. Ти-

пичными являются два участка: Терновский (песча-

ная терраса) и Днестровский (песчаная пересыпь). 

Влияние ограничивается, во-первых, участком ис-

следований, а во-вторых, влияние распространя-

ется с соседних участков данного района (рисунок 

1). Выполненные работы включали повторные ин-

струментальные съемки в июле 1981, 2002, 2010 и 

2017 годов на участке расположения Терновской 

террасы и в северной половине пересыпи Днестров-

ского лимана. С графиков поперечных профилей 

были сняты размеры высоты, ширины формы, ди-

намики береговой линии, количества наносов в со-

ставе волнового и эолового рельефа. Величины 

этих характеристик на разных участках были сопо-

ставлены между собой. Были найдены причины из-

менений морского берега, его теперешнее состоя-

ние, перспективы хозяйственного освоения. В каче-

стве теоретических методов применялись анализ, 

синтез, сравнительно-географический, картографи-

ческий, графический. Построение схем и графиков 

выполнялось на компьютерной технике. 

Материалы и их обсуждение. Стационарные 

участки для длительных инструментальных наблю-

дений расположились на песчаной прибрежно-мор-

ской аккумулятивной террасе и на песчаной пере-

сыпи Днестровского лимана, побережье Черного 

моря (рисунок 2). 

История изученности. Морфология и дина-

мика песчаных берегов на северо-западе Черного 

моря начала изучаться на основах теории берегове-

дения в работах В.П. Зенковича [3]. В течение 60-х 

годов Г.Н. Аксентьев, Д.Я. Бертман, Ю.Д. Шуй-

ский, И.В. Шкарупо и А.Н. Дорофеева выполнили 

повторные съемки пляжа на пересыпи Днестров-

ского лимана, — 1 раз в сезон, всего 21 съемка. Эти 

работы позволили разработать натурную математи-

ческую модель зависимости линейных (метры) и 

объемных (м3/пог. м) размеров от энергии ветра и 

направления действия и энергии ветровых волн. В 

статьях Л.И. Пазюка, Л.В. Ищенко и Н.И. Рычков-

ской были исследованы пляжевые песчаные 

наносы, — их гранулометрический и минералоги-

ческий состав. Естественное состояние морфомет-

рии берега между Цареградской прорвой («inlet») и 

устьем реки Барабой (Грибовским лиманом) было 

полнее всего определено в 1972-1978 гг. В 1979 г., 

наряду с повторными исследованиями и топогра-

фическими съемками на пересыпи Днестровского 

лимана были начаты регулярные повторные работы 

на Терновской террасе и на пересыпи Будакского 
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лимана. По одной и той же методике прибрежно-

морские работы были выполнены в 1981г.,  

 
Рисунок 2.  

Схема расположения участков постоянного наблюдения за динамикой аккумулятивного берега Черного 

моря между устьем р. Барабой и средней частью пересыпи Днестровского лимана в районе пос. 

Каролино-Бугаз: 1 — участок Терновский; 2 — участок Диана; 3 — участок Очаковский (фрагмент из 

топографической карты «Окрестности Одессы», масштаб 1:100000. – Киев, 2000). 

 

когда к инструментальным исследованиям 

данного берегового района присоединилась Г.В. 

Выхованец [6, 7]. В цитированных трех работах со-

браны практически все основные публикации о 

морфологии и динамике песчаных берегов в се-

веро-западной части Черного моря. Однако, в 

списке цитированной там литературы нет ни одной 

публикации, которая освещала бы закономерности 

морфологии и динамики песчаных берегов в дан-

ном районе побережья в течение последних двух 

десятилетий. В то же время за минувшие 10-15 лет 

резко усилилось мощное антропогенное влияние на 

прибрежно-морскую природную систему. Но по-

следствия соответствующих изменений практиче-

ски не выделялись и не анализировались. 

Физико-географические условия района иссле-

дования. Прежде всего обратимся к современным 

прибрежно-морским системам. В выбранном нами 

береговом районе располагаются разнообразные 

берега. Они представлены берегами высокими и 

низкими, нарастающими и сокращающимися, с от-

мелым и приглубым подводным склоном, с разным 

геологическим строением, с разной степенью ан-

тропогенного влияния. Как нами изложено в работе 

[6], речные наносы, выносимые в море, практиче-

ски не участвуют в построении песчаных аккумуля-

тивных форм рельефа. Они в виде взвеси направля-

ются в открытое море, а в береговой зоне не задер-

живаются. Поэтому основными источниками нано-

сов в изученном районе береговой зоны являются 

осадочные глинистые и скальные известняковые 

толщи пород в разрезах клифов. На бенчах подвод-

ного склона (глубина 4-9 м), южнее м. Бугово, на 

небольшом участке до 15 км вдоль берега вскрыты 

слои аллювия древнего Днестра, которые постав-

ляют на пляжи крупнозернистый песок и разнозер-

нистый гравий. Прибрежные мелководья характе-

ризуются высокой биомассой бентоса (до 250-300 

г/м2), а до 55% составляют моллюски, способные 

вырабатывать крупные створки. Створки дробятся 

и окатываются в волновом потоке, и эти частицы 

являются биогенным источником наносов в иссле-

дованной береговой зоне. 

Уклоны подводного склона являются различ-

ными на разных участках. От береговой линии и до 

глубины 9 м на Терновском участке уклон равен в 

среднем 0,0103; до глубины 5 м — 0,0122 и до глу-

бины 2 м — 0,0146. В средней части пересыпи Дне-

стровского лимана, у выступа бывшего Очаков-

ского гирла, обнаружены более крутые уклоны: до 

глубины 9 м — 0,0148; до глубины 5 м — 0,0206 и 

до глубины 2 м — 0,0319. Эти характеристики по-

казали, что на Терновском участке форма попереч-

ного профиля лежит в пределах от выровненной до 
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слабовыпуклой. Это значит, что здесь руководя-

щим является процесс более быстрого смещения на 

малых глубинах (залегают менее прочные породы) 

в сторону суши, чем в средней и нижней частях по-

перечного профиля (залегают более прочные по-

роды). На Днестровском участке форма профиля 

выпуклая. Она указывает на относительно высокое 

отступание также и средней части профиля. По-

этому здесь и волновое влияние более сильное, и 

берег сильнее отступает, и наносы не задержива-

ются. Значит, и берег обладает повышенной дина-

микой, что требует особенно тщательного и береж-

ного отношения к наносам. 

Исследованный берег Черного моря между 

устьем р.Барабой и средней частью пересыпи Дне-

стровского лимана подвергается преимуществен-

ному влиянию ветров северного сектора горизонта, 

особенно ветров штормовых (рисунок 3). Если учи-

тывать наблюдения ближайшей репрезентативной 

опорной гидрометеорологической станции 

«Одесса», то до 1985 г. южный сектор давал отно-

сительное небольшое количество энергии ветров, в 

основном за счет фактического отсутствия сильных 

штормов вблизи береговой станции «Одесса-порт». 

Господствовали сильные северо-западные, северо-

восточные и восточные ветры. В открытом море не-

много возросла повторяемость штилей.  

 

  
Рисунок 3.  

Роза ветров, построенная по данным наблюдений 

на гидрометеорологической станции «Одесса-

порт» в период с 1923 до 1985 гг. Скорости 

ветров: 1 — ≤ 1 м/с; 2 — 2-5 м/с; 3 — 6-10 м/с; 4 

— 11-15 м/с; 5 — ≥ 16 м/с. Кружок в центре розы 

— штиль, 4,0% (по данным [4]). 

Рисунок 4.  

Роза ветров, построенная по данным наблюдений в 

Северо-западном гидрографическом районе Черного 

моря с 1960 до 2011 гг. Скорости ветров: 1 — 1-5 

м/с; 2 — 6-10 м/с; 3 — 11-15 м/с; 4 — 16-20 м/с; 5 — 

≥ 20 м/с; повторяемость штилей равна 5,5% (по 

данным [3]). 

В течение последних десятилетий, в связи с со-

временными изменениями климата [3], ветровой 

режим значимо перестроился. А это повлекло за со-

бой изменение формы и структуры розы ветров в 

открытом море (рисунок 4). Прибавилась, хотя и 

ненамного, повторяемость сильных и штормовых 

ветров. Они наблюдались даже от южных и юго-за-

падных направлений (примерно около 1% по каж-

дому). В то же время, как от северо-востока силь-

ные и штормовые ветры повторяются в среднем 

около 3%, а от востока — около 1,5%. Другие 

направления существенно уступают, например, в 

открытом море в Северном гидрорайоне от юго-во-

стока приходит около 0,4% штормов, а от запада — 

только 0,45%. Тем не менее, это больше, чем было 

в период 1920-1985 гг. Получается, что современ-

ные изменения климата привели к росту ветрового 

переноса от южных направлений, в основном за 

счет слабых и умеренных ветров. Но в большей 

мере произошел рост от северо-восточных и север-

ных в основном за счет увеличения повторяемости 

сильных и штормовых ветров (рисунки 3 и 4). По-

этому увеличилась энергетическая напряженность 

ветрового переноса вдоль берега от северо-востока 

на юго-запад. Так как волновой перенос напрямую 

связан с ветровым режимом морской акватории, то 

волновое перемещение наносов от северо-востока 

на юго-запад является преобладающим, руководя-

щим. Эта особенность имеет важное значения для 

питания наносами вдольберегового потока, кото-

рый зарождается возле Одессы и распространяется 

в сторону дельты Дуная (рисунок 1). 

Связь волновых и эоловых процессов на песча-

ных берегах. В общем исследованный песчаный бе-

рег Черного моря испытывает исторически сложив-

шийся дефицит наносов [5]. В природных условиях 

это существенно затрудняет регулярное питание 

наносами пляжей, аккумулятивных террас, кос, пе-

ресыпей, баров. Даже малейшее понижение про-

дуктивности источников наносов (например, абра-

зии клифов) приводит к активизации размывов, к 

уменьшению размеров аккумулятивных форм, к со-

кращению их площади и к усилению рисков разру-

шения построек или к ущербу ландшафтам в целом. 

В условиях общего дефицита наносов в бере-

говой зоне исследованного района Черного моря 
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северо-восточнее устья р. Барабой (рисунок 2) ши-

роко развивались процессы абразии клифов [2, 5, 

6]. Осадочный материал, превращаясь в наносы, 

смещался в основном на юго-запад, согласно ветро-

вому и волновому режиму в исследованном районе. 

Но в начале 90-х годов ХХ века, в условиях быст-

рого падения экономики, местное население и вла-

дельцы береговых рекреационных заведений стали 

самостоятельно закреплять морской берег, чтобы 

не допускать его абразионного разрушения. Но за-

крепляли неграмотно, непрофессионально. Прекра-

щение абразии означало сокращение запасов нано-

сов, что, в свою очередь, привело к дальнейшему, 

уже искусственному (антропогенному), дефициту 

наносов и к недостатку пополнения ими аккумуля-

тивных форм. Этот процесс был четко прослежен 

на примерах песчаных барьеров лиманов [2, 6].  

К тому же в начале 90-х годов ХХ века во 

время массового строительства рекреационных от-

дельных заведений и поселков, в условиях абсо-

лютной бесконтрольности новой украинской вла-

сти, столь же массово стал использоваться песок и 

гравий с поверхности аккумулятивных форм, 

вплоть до устройства небольших карьеров. В итоге 

создались повсеместные условия для замедления 

развития берегового эолового рельефа. Береговые 

дюны, бугры, гряды, вместе с волновыми пляжами, 

перешли в стадию деградации. Если в 60-х годах 

ХХ века песчаный берег практически сплошь был 

занят береговыми дюнами (рисунок 5), то сегодня 

этот берег лишен эолового рельефа, является плос-

ким, доступным для волнового размыва на значи-

тельное расстояние в сторону суши (рис. 6). В 2004-

2006 годах на Терновской аккумулятивной террасе 

(рисунок 2, 1) по распоряжению местных властей, 

на протяжение около 3-х км, был уничтожен уни-

кальный дюнный ландшафт: песчаная поверхность 

с тремя грядами дюн, с относительной высотой до 

3,5 м, со специфическим подвижным рельефом, с 

необычной растительностью, с обитанием редких 

животных в толще песка (членистоногие, черви, 

рептилии и проч.), с весьма редкими и малыми 

«очаговыми» водно-болотными угодьями, с осо-

бенными грунтовыми водами, с редким зачаточным 

почвенным покровом («педолитом») и проч. 

Нелишне заметить, что на побережье Черного моря 

подобные природные системы являются считан-

ными, их было всего 4 или 5. Они были и остаются 

редкостью вообще в природе. 

Указанное антропогенное влияние привело к 

еще более негативным последствиям. В научной 

физико-географической литературе давно известно 

[1, 2, 5], что в береговой зоне морей, в том числе и 

Черного, обязательным и неотрывным элементом 

песчаных аккумулятивных форм является эоловый 

рельеф (рисунок 5). Эту особенность мы исследо-

вали на различных берегах: Черного, Азовского, 

Балтийского, Северного, Охотского морей, на бере-

гах Бискайского и Мексиканского заливов и др. По-

этому все формы рельефа на них тесно связаны, в 

том числе и дюнные формы с пляжами. Если речь 

идет о лиманных или лагунных барьерах (пересы-

пях), то сильные и штормовые ветры обычно не со-

здают дюны. Такие ветры чаще сдувают песок либо 

в море, либо в лиман (лагуну, риас). А при этом 

штормовые волны смывают дюнную гряду и со-

здают пляжи полного профиля, с крутым и корот-

ким мористым склоном, с пологим и длинным бе-

режным склоном (рисунок 6). Во время действия 

слабых и умеренных ветров, в промежутке между 

сильными штормами, песок сдувается с пляжа, но 

остается на пересыпи или на косе под влиянием 

травянистой растительности. В ветровой перенос 

вовлекаются преимущественно фракции менее 0,5 

мм. Они достигают средней части поперечного про-

филя, где и откладываются, но при этом частицы 

менее 0,1 мм проносятся далее, либо в лиман (ла-

гуну, риас), либо в море. В этой связи, как доказано 

[1, 6], ветровые («эоловые») накопления на песча-

ных берегах Черного моря сложены в основном (до 

90-95%) двумя фракциями — фракцией мелкозер-

нистого (0,1-0,25 мм) и среднезернистого (0,25-0,50 

мм) песка. Получается, что без пляжа не может воз-

никнуть эоловый рельеф на песчаных берегах, в 

том числе и нами изученных. Литодинамически 

они теснейшим образом связаны. 

Вместе с тем и дюнные эоловые формы под-

держивают существование пляжей на песчаных бе-

регах. В береговой зоне Черного моря во время 

сильных штормов ветро-волновой нагон со сто-

роны моря обычно не превышает 1,3 м. Но этого 

вполне достаточно для прорыва волнами всей пере-

сыпи, бара, косы или фронтальной части террасы 

[5]. Прорыв сопровождается размывом пляжа и 

фронтальной части эоловой гряды кучугуров. Про-

дукты гидрогенного размыва в виде пляжеобразую-

щих наносов на активной стадии морского волне-

ния стаскиваются с пляжей и поступают на подвод-

ный склон моря. При затухании волнений, когда 

перестраивается структура волны и начинают абсо-

лютно доминировать прямые скорости над обрат-

ными, пляж снова пополняется наносами. При 

этом, под влиянием умеренных и слабых ветров эо-

ловые формы восстанавливаются, поскольку скоро-

сти таких ветров могут без труда подавать с пляжей 

частицы 0,1-0,5 мм в состав эоловых форм. 



Slovak international scientific journal # 11 (11), 2017 | GEOGRAPHY 27 

 

 

 

Рисунок 5.  

Высокая эоловая гряда (абс. выс. +4,6 м) 

защищает поверхность пересыпи 

Днестровского лимана от вторжения сильных 

штормовых волн и является резервом для 

послештормового пополнения пляжа наносами. 

 Рисунок 6.  

Уничтожение береговых дюнных гряд превратило 

песчаный пляж в низкую плоскую поверхность, 

которая свободно доступна размывающему 

действию штормовых волн на песчаной Терновской 

террасе, побережье Черного моря. 

 

Таким образом, все элементы рельефа на по-

верхности прибрежно-морских аккумулятивных 

форм литодинамически тесно связаны между со-

бой, а в первую очередь — пляжи и береговые 

дюны. Во время слабых и умеренных волнений 

наносы с пляжа питают дюнный пояс, различные 

формы эолового рельефа в береговой зоне Черного 

моря. Создается определенный «запас» наносов, 

который расходуется во время сильных штормов. 

Сильные штормы с их очень широким заплеском 

прибойного потока, частично или полностью раз-

мывают этот «запас», сокращая дефицит наносов. 

Вовлеченные в перенос наносы при этом обеспечи-

вают послештормовое пополнение пляжей, а вме-

сте с ними — полностью все косы, бары, пересыпи, 

террасы. В нашем случае — это Терновская терраса 

и Днестровская пересыпь, природа которых силь-

нее всего пострадала от нерационального использо-

вания природных ресурсов.  

Динамика песчаных берегов на Терновской 

террасе. Терновская терраса является продуктом 

промежуточной разгрузки Северо-западного вдоль-

берегового потока наносов в сфере действия вдоль-

берегового потока волновой энергии в береговой 

зоне Черного моря. Она находится «выше по 

трассе» потока и в первую очередь питается нано-

сами, которые приходят от северо-востока, из рай-

она зарождения и поступления основной массы оса-

дочного материала из клифов и с бенчей. 25-30 лет 

назад, когда клифы и бенчи были нарушены в ми-

нимальной допустимой мере, были естественными, 

то Терновская терраса нарастала со средней фрон-

тальной скоростью 5,5 м/год на данном участке 

промежуточной разгрузки вдольберегового потока 

наносов. Накопление наносов было достаточным, 

чтобы постепенно увеличивалась масса эоловых и 

волновых наносов (рисунок 7). Активное нараста-

ние береговой линии распространялось от устья р. 

Барабой и до санатория северо-восточнее железно-

дорожной платформы «Лиманская» (рисунок 2). 

На карте терраса состоит из двух частей: север-

ной узкой (рисунок 7 А) и южной широкой (рису-

нок 7 Б и В). Промежуточная разгрузка вдольбере-

гового потока привела не только к выдвижению бе-

реговой линии в сторону моря, но и к активному 

росту высоты за счет появления и развития эоло-

вого рельефа. Он представлен береговыми дюнами, 

грядами, буграми, щитовыми покровами. В про-

шлом нарастание берега на Терновской террасе 

начиналось с выдвижения в море оголовков кулис-

ных валов. Непрерывное поступление наносов спо-

собствовало увеличению их длины в направлении 

моря. При этом обычно между рядом расположен-

ных удлиненных кулисных валов появлялась не-

большая бухта, глубокая вогнутость берега. Со вре-

менем, по мере отложения  
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Рисунок 7.  

Характерная морфометрия поперечных профилей на песчаной аккумулятивной Терновской террасе, 

северо-западный берег Черного моря. Типы: А — профили на узкой северо-восточной части террасы в 

1981 г. (нижняя штрих-пунктирная линия), в 1987 г. (средняя штрих-линия), в 1999 г. (верхняя сплошная 

линия); Б и В — на широкой юго-западной части террасы по данным съемки в 1999 г. 

 

наносов на дне мористой части бухты отлага-

лись наносы до тех пор, пока песчаный слой не по-

являлся над водой. На нем формировался береговой 

вал, которым бухта отделялась от моря. Береговая 

линия выравнивалась, а на террасе появлялось оче-

редное озеро (рисунок 8). В других случаях после 

штормов активная подача к берегу большого коли-

чества наносов приводила к появлению берегового 

волнового вала. Последний не только увеличивал 

ширину террасы, но и мог образовать небольшое 

узкое межваловое озеро. После этого поверхность 

террасы закреплялась береговыми эоловыми фор-

мами в пределах узкой и широкой частей Тернов-

ской террасы. 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 8.  

Современный вид узкой части (северной) 

Терновской террасы 

перед устьем р. Барабой. 

 Рисунок 9.  

Общий вид широкой части Терновской террасы с 

озерами на ней и с уникальным ландшафтом. 
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Скорости нарастания береговой линии соста-

вили 4,3 м/год в среднем за период 1981-1995 гг., а 

величина роста мощности слоя наносов в точке бе-

реговой линии 2003 г. была равна 2,3 м, или слой, в 

среднем равный 10,5 см/год (0,105 м/год). Размеры 

террасы достигли максимума в 2003-2004 гг., а за 

период 1981-2004 гг. на разных участках средние 

скорости роста ширины были равными от 1,2 м/год 

до 6,5 м/год. Максимальные скорости были приуро-

чены к широкой (юго-западной) части террасы.  

До 2000 г. здесь возникали и самые крупные 

береговые песчаные дюны, как например на ри-

сунке. Их максимальная высота достигала 2,7-4,6 м. 

Ширина одной дюнной гряды могла быть от 40 до 

95 м, а в уже сложившемся дюнном поле могло 

включать в себя до трех-четырех мощных гряд, па-

раллельных одна другой (рисунок 7 В). Измеренное 

количество эоловых наносов здесь составляет от 40 

до 170 м3/м. Этого количества вполне достаточно, 

чтобы покрыть штормовые потери песчаных пля-

жей, поскольку при данном ветро-волновом ре-

жиме они могут быть от 6-7 м3/м до 12-14 м3/м из 

массы тех эоловых форм, которые подобны пока-

занным на рисунке 5. На стадии затухания шторма, 

в условиях абсолютного доминирования прямых 

волновых скоростей, наносной материал возвраща-

ется на пляжи с подводного склона. Его количество 

равно размытому на пляжах плюс размытому на 

дюнах, Дюнный резерв, который содержится в со-

ставе береговых дюн, вполне достаточен для вос-

становления пляжей на фронтальном окаймлении 

Терновской террасы. Вот почему так опасно уни-

чтожение береговых дюн на песчаных берегах: оно 

приводит к размыву всей террасы. Ярким примером 

может быть один из стационарных реперов в сред-

ней части Терновской террасы (см рисунок 10) по 

наблюдениям за 36 лет.  

 
Рисунок 10 .  

Пример многолетнего изменения поперечного профиля на Терновском участке за период с 1981 г. по 

2017 г.: 1 — толща пляжевых песков; 2 — более древние отложения под действием прибойного потока; 

3 — подстилающие раннеплейстоценовые глины; незакрашены эоловые наносы береговых дюн. 

 

С 2000 г. в течение первых лет XXI века нача-

лось активное использование песков террасы для 

строительных целей, несмотря на природную цен-

ность ландшафта. По распоряжению местной госу-

дарственной администрации, вывоз песка достиг 

такого уровня, что при съемке в 2003 г. сложилось 

понижение рельефа всего на 35 см выше уровня 

моря. При этом были смыты все дюны, необходи-

мый резерв наносов пропал (осталось только два 

волновых вала, фактически — два пляжа полного 

профиля). Уже в 2005 году практически вся Тернов-

ская терраса в своей северной части была превра-

щена в ровную поверхность, всего на 30-50 см 

выше уровня моря. Эта поверхность постепенно 

была застроена различными сооружениями (рису-

нок 8) В условиях, когда абразионные клифы были 

закреплены и уже 75% их не давало наносов в бере-

говую зону, то восстановление дюнного ландшафта 

было крайне проблематично. Поэтому к 2017 г. бе-

реговые дюны так и не восстановились, высота бе-

рега террасы не превысила 1 м над средним уровне 

моря (рисунок 10). Уникальный, очень редкий на 

Украине дюнный ландшафт был уничтожен, что яв-

ляется преступным нарушением Рамсарского со-

глашения, Севильского договора и Флорентийской 

хартии (рисунок 6). На побережье Черного и Азов-

ского морей в пределах Украины подобные нару-

шения — не редкость. 

Южнее границы Терновской террасы, в районе 

северного корня Днестровской пересыпи (рисунок 

2), береговая линия испытывала недостаток нано-

сов, как и вся терраса полностью. Поэтому после 
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сильного шторма в 2005 г. все эоловые формы бе-

регового рельефа оказались размытыми, образо-

вался пляж полного профиля с очень небольшим 

количеством эоловых отложений (≈ 2,6 м3/м). Его 

ширина была равной 64 м (рисунок 11). Обострение 

дефицита наносов под влиянием уменьшения абра-

зионных поступлений наносов и уничтожения бе-

реговых дюн в северной и центральной частях тер-

расы привел к сокращению ее размеров на 13 м в 

2008 г., на 16 м в 2010 г., а в 2017 г. — на 22 м по 

сравнению с морфологическим состоянием пляжа в 

2006 г. (рисунок 11). Другими словами, вместо 

нарастания берега, как это было до 1997-2000 гг., 

стал развиваться размыв на конечную горизонталь-

ную величину 23 м. Следовательно, скорости от-

ступания береговой линии составили 23 м : 11 лет 

= 2,1 м/год. На других участках деградация террасы 

развивается еще сильнее.  

По участку «Диана» было прослежено накоп-

ление эоловых наносов после того, как их «слизал» 

штормовой прибойный поток (высота волны на 

глубине 15 м была 3,1 м). Уже через полтора года 

на вершине пляжа появилась травянистая расти-

тельность, достаточная для торможения ветрового 

потока. По обычной схеме [2, 3] образовалось 3 пес-

чаных микрохолмика с суммарным удельным коли-

чеством наносов 2,6 м3/м. Но уже 22.06. 2007 г. 

объем накопления достиг 6,5 м3/м, а 07.10.2008 г. — 

до 10,7 м3/м. Появилось три узких гряды и низких 

эоловых гребней. Их дальнейший рост привел к до-

стижению объема эоловых форм, равного 20,7 м3/м 

на момент 15.08.2010 г. Фактически эоловая полоса 

восстановилась к 2017 г., а по съемке 17.10.2017 г. 

четко выделилось 2 низкие гряды, относительной 

высотой до 1,6 м (55 м ширины) и объемом до 82 

м3/м. Такая динамика может оцениваться как замед-

ленная, но вполне нормальная в условиях сильно 

обострившегося дефицита наносов. Следовательно, 

данный участок Терновской террасы характеризу-

ется особенностью: отступанием береговой линии с 

одновременным нарастанием 

 

 
Рисунок 11.  

Послештормовое развития поперечного профиля фронтального пляжа полного профиля на участке 

«Диана» (рис. 2), полученные во время съемок разных лет (2006-2017 гг.). Типы наносов: 1 — эоловые; 2 

— волновые; Рп — постоянный репер. 

 

гряд береговых авандюн, хотя их общая ши-

рина и меньше первоначальной.  

Динамика песчаных берегов на Днестровской 

пересыпи. Северная часть сопредельной Днестров-

ской пересыпи развивалась более сложно. Как ви-

дим (рисунок 11), у граничной полосы с Тернов-

ской террасой береговая линия пересыпи отступала 

при нарастании эолового рельефа с береговыми дю-

нами в ширину и высоту в течение последних 5-7 

лет. На значительной протяженности берега пере-

сыпь испытывала отступание берега после уничто-

жения большого массива высоких береговых дюн. 

Сегодня в районе пос. Каролино-Бугаз берег еще 

слабо нарастает, а к югу от санатория около желез-

нодорожного пункта Лиманская произошло силь-

ное отступание береговой линии. В результате в 

теле Днестровской пересыпи образовалась песча-

ная вогнутая дуга, с глубиной ≈ 320 м. Если дуга 

выработалась в течение 40 лет, то максимальная 

скорость перемещения береговой линии в сторону 

лимана достигает 8 м/год. Эта скорость наиболь-

шая, вызванная антропогенным фактором на изу-

ченных песчаных берегах Черного моря. Конечно, 

подобные потери береговой территории сопровож-

даются потерей различных зданий, сооружений, до-

рог, линий электро- и телефонных коммуникаций, 

садов, огородов и проч.  

Южный фланг дуги опирается на выступ бе-

рега, где расположилась бетонная берегозащита, 
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реветмент с фронтальным щелевым откосом (рису-

нок 12). Сооружение защищает железную дорогу и 

ее насыпь от штормового разрушения. Поскольку 

было известно, что береговая линия здесь размыва-

ется, то такой вариант был предусмотрен. По этой 

причине на протяжение около 500 м вдоль железно-

дорожной насыпи у ее подножья был построен 

скрытый бетонный откос с внутренним обратным 

фильтром. В 350 м в квадрате 3 располагался пляж, 

шириной около 70 м, в 200 м от железнодорожного 

полотна Его высота была равной 1,5-1,7 м и более. 

Его ширина могла уменьшаться на 30-35 м, ампли-

туда вертикальных деформаций достигает 2,5 м, а в 

целом он находится на стадии динамического рав-

новесия. В течение сильных волнений пляж обычно 

размывается почти вполовину, но затем в межштор-

мовое время малыми и умеренными волнами вос-

станавливается вновь (рисунок 13 А). 

 
Рисунок 12. 

 На морском берегу искусственная терраса (реветмент) защищает железную дорогу от 

разрушительного влияния штормовых волн. В полевых наблюдениях принимают участие студенты-

географы. 

 

 
Рисунок 13 .  

Типичные поперечные профили на Днестровском стационарном участке на его южном фланге (А) и на 

северном фланге (Б). Даты съемок: 1 — июль 2005 г.; 2 — сентябрь 2017 г.; 3 — август 1981 г. Рп — 

постоянный местный репер. 
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Повторные нивелировки выполнялись также и 

вплотную к бетонному реветменту. Возле него ра-

боты в период 1981-2017 гг. показали (рисунок 13 

Б), что вертикальные перепады высоты почти такие 

же, что и на профилях вне влияния бетонного бере-

гоукрепления. Однако, горизонтальные движения 

береговой линии практически не менялись, по-

скольку оказались «привязанными» к бетонному 

сооружению. Оно вошло в равновесие с остальной 

часть берега и сейчас стабилизировалось. Эта осо-

бенность (рисунок 13) является ярким индикатором 

того, что реветмент с фронтальным щелевым отко-

сом и обратным фильтром морской воды надежно 

защищает полотно железной дороги от разруши-

тельного влияния штормовых волн даже в условиях 

обострившегося дефицита наносов в береговой 

зоне моря.  

Данное пассивное сооружение было построено 

в 1986-1987 годах. По своему статусу оно было за-

проектировано как сооружение четвертого класса, 

т.е. рассчитано на 25 лет безаварийной эксплуата-

ции. Как видим, прошло уже 30 лет, и получается, 

что реветмент выполнил свое назначение успешно. 

Регулярный контроль над ним даст необходимую 

информацию для усовершенствования сооружения 

и повышения его эффективности. 

Выводы. Основные выводы статьи представ-

лены в следующих пунктах: 

1. Аккумулятивные формы берегового рельефа 

распространены на побережье Черного моря. Они 

обладают мощной притягательной силой для засе-

ления, развития отдыха, лечения и туризма. Вместе 

с тем, они образуют ценнейшую природную си-

стему («аквашафт»), с очень редко встречающейся 

структурой и неповторимым соотношением компо-

нентов. В этой связи такие формы берегового рель-

ефа требуют постоянного инструментального 

наблюдения и комплексных оценок изменчивости. 

2. Аккумулятивные береговые формы явля-

ются в большинстве песчаными. Встречаются и га-

лечные, но рéже. Они представлены террасами, ба-

рами, косами, пересыпями. Пляжи бывают дву-

склонными полного профиля и односклонными 

прислоненными. В течение минувших 2-3 десяти-

летий они подверглись сильному и негативному ан-

тропогенному влиянию, как прямому, так и косвен-

ному. 

3. Аккумулятивные формы в береговой зоне 

Черного моря чрезвычайно подвижны. Вертикаль-

ные деформации могут находиться в пределах ± 1,5 

м и более в течение одной штормовой ситуации в 

зоне влияния прибойного потока. Горизонтальные 

изменения береговой линии могут составлять до ± 

40 м. Причем, в текущие десятилетия годовая 

сумма отрицательных смещений больше годовой 

суммы положительных смещений. В итоге сокра-

щается ширина формы и масса наносов в составе 

пляжей разного типа и размеров. 

4. Современные условия формирования и раз-

вития динамичных аккумулятивных форм берего-

вого рельефа подвержены естественным и искус-

ственным изменениям. Естественные связаны в ос-

новном с изменениями ветровой циркуляции, 

волнового режима, синоптических изменений 

уровня моря, снижением интенсивности абразион-

ного процесса, повышением средних зимних темпе-

ратур воздуха и уменьшением действия ледового 

фактора. Искусственные приводят к негативным 

нарушениям баланса наносов и к размыву форм.  
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Анотація 

У статті простежено історію становлення та розвитку поняття «детермінант» у лінгвістиці. Установ-

лено статус детермінанта в структурі речення, визначено основні критерії його виділення. Схарактеризо-

вано лінгвістичну природу детермінантних членів як самостійних поширювачів речення, проаналізовано 

основні граматичні ознаки детермінантів як виразників додаткової предикації. Покласифіковано й описано 

семантичні групи та підгрупи детермінантних членів речення в сучасній українській мові, окреслено се-

мантичні варіанти детермінантних структур. 

Abstract 

The development of modern linguistics requires solving theoretical and practical assignments, complex de-

scription of linguistic units and their constituent sub-units and interconnections. This aspect becomes relevant to 

the study of determinantal members of the sentence. The in-depth study of these structures promotes not only the 

determination of the functioning of the prepositional distributors in the sentence, but also the detailed coverage of 

the general and particular problems of the allocation of determinants of different syntactic groups. 

The following study is dedicated to the problem of studying one of the individual questions of the communi-

cative organization of the sentence – the role of the determinantal members in the explication of spatial, temporal, 

causal, conditional, purposeful, classifying semantics, and meanings of refinement/constraint, complexity / sepa-

ration semantic-syntactic structure of simple sentences in the modern Ukrainian language, their substantive and 

formal expression. In the work the characteristics of the linguistic nature of the determinantal members as inde-

pendent extenders of the sentence are characterized, the status of the determinant structures is discovered.  

 

Ключові слова: детермінант, член речення, детермінантний звʼязок, поширювач речення. 
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У сучасній лінгвістиці актуальним залиша-

ється питання класифікації й кваліфікації членів ре-

чення. Уважаємо за необхідне розмежувати два ос-

новні підходи в інтерпретації другорядних членів 

речення: традиційний (формально-граматичний) 

(Ф. І. Буслаєв, Д. М. Овсянико-Куликовський, 

О. М. Пєшковський) і новий (функційний) (І. Р. Ви-

хованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, 

О. Б. Сиротиніна, Н. Ю. Шведова). Актуальність 

праці зумовлена недостатнім вивченням статусу де-

термінантних членів речення в сучасній лінгвіс-

тиці. Поглиблений аналіз цих компонентів сприя-

тиме не тільки встановленню закономірностей ужи-

вання приреченнєвих поширювачів у структурі 

речення, а й ґрунтовному висвітленню загальних та 

часткових проблем щодо особливостей функцію-

вання детермінантних конструкцій у реченнях різ-

ного типу. 

Об’єктом роботи є прийменниково-відмін-

кові, безприйменникові, прислівникові та дієприс-

лівникові форми в позиції детермінантного члена 

речення, що спрямовані на вираження різних типів 

відношень. 

Мета дослідження – установити кваліфіка-

ційно-класифікаційні ознаки детермінантів, зʼясу-

вати їхній функційний потенціал і семантичну єм-

ність у сучасній українській мові. 

Реалізація поставленої мети передбачає необ-

хідність розв’язання таких завдань:  

1) обґрунтувати статус поняття «детермінант» 

у сучасній лінгвістиці; 

2) схарактеризувати лінгвістичну природу де-

термінантів як самостійних поширювачів речення; 

3) покласифікувати й описати семантичні 

типи, групи та підгрупи детермінантних членів ре-

чення в сучасній українській мові; 

4) простежити формально-граматичний вияв 

детермінантів, систематизувати й описати грамати-

чні засоби їх вираження. 

Свого часу Д. М. Овсянико-Куликовський ак-

центував на наявності в реченні слабкого підряд-
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ного звʼязку, який він назвав «несправжнім керу-

ванням». Характеризуючи різновиди додатків, дос-

лідник зауважував, що окремі з них лише приляга-

ють до дієслова, перебувають біля нього, а не керо-

вані ним безпосередньо [7, с. 240]. Попри це, 

учений не відмовився від теорії прикріплення дру-

горядних членів речення до окремого компонента. 

О. М. Пєшковський виступив проти класифікації 

другорядних членів речення виключно за типами 

звʼязку, оскільки вони не є скороченими позначен-

нями встановлених понять, а тому викликають у чи-

тача думку, що виражають якийсь інший бік 

справи, крім понять другорядного предмета, друго-

рядної (яка перебуває у спокої) ознаки, ознаки дії, 

абстрагованої від діяча. До того ж ніякого іншого 

аспекту, на думку дослідника, тут немає [8, с. 267]. 

О. М. Пєшковський уникає вищезазначених термі-

нів і встановлює поняття про керовані, узгоджені і 

прилеглі другорядні члени речення.  

Попри те, що історія питання про детермінан-

тні члени речення досить повно відображена в спе-

ціальних дослідженнях й окремих роботах останніх 

десятиліть [2; 4], деякі параметри потребують уто-

чнення. Саме поняття детермінантних членів ре-

чення, уведене Н. Ю. Шведовою, і сьогодні тракту-

ють неоднозначно. Одні дослідники, звужуючи по-

няття детермінанта, виводять за його межі 

словоформи із субʼєктно-обставинною семантикою 

[5, с. 104–105], інші автори розчленовують цей тер-

мін, зберігаючи його за субʼєктними детермінан-

тами, а поширювачі з обставинним значенням нази-

вають ситуантами [1, с. 22].  

Нову класифікацію членів речення запропону-

вав І. І. Мєщанінов, поділивши члени речення на са-

мостійні (головні та другорядні) та залежні (від 

них), проте останні він позбавив статусу члена ре-

чення, хоч вони, на його думку, й відрізняються від 

другорядних за характером синтаксичної залежно-

сті й за роллю в поширенні речення [6, с. 116–117]. 

Усе це дало підстави для опрацювання концепції 

детермінованих членів речення, яка послідовно 

обґрунтована в працях І. Р. Вихованця, А. П. За-

гнітка, Г. О. Золотової, В. П. Малащенка, О. Б. Си-

ротиніної, Н. Ю. Шведової та ін. 

Н. Ю. Шведова пропонує визначення детермі-

нантів саме з опорою на такі форми, що мають за-

лежні компоненти словосполучень зі слабким, не-

регулярним звʼязком [3], тобто детермінантні члени 

речення  це відмінкові форми чи прийменниково-

відмінкові групи, що збігаються за формою з імен-

ним компонентом простого двочленного словоспо-

лучення, зʼєднаного з дієсловом звʼязком нерегуля-

рного (слабкого) керування. Такі поширювачі за 

своїми формами і функціями об’єднано у два класи: 

1) суб’єктно-об’єктні детермінанти, напр.: Його то 

кидало в жар, то морозило, аж трясло, і невідомо 

було, що готує йому ця тривожна, заметільна ніч 

(О. Гончар); В нього кругом свої! (О. Гончар); У неї 

личко справжнє, рожевеньке, з білим мачком на 

крихітному носику й червоними плямками на щіч-

ках (Улас Самчук); 2) обставинні детермінанти, 

напр.: Над водами й сушею схрещувались невидимі 

їхні траси, і весь час було чути, як навіть ті лі-

таки, що ніби й не швидко пропливають у глибинах 

неба, залишають далеко за собою мов відлуння 

грому, свій власний гуркіт (О. Гончар); Тепер і ці, 

розгодовані біля корит монополій квіслінги, скоро-

спечені вельможі навчились подавати себе публіці 

досить ефектно: ось і для цього прийому вибрано 

готель найфешенебельніший, де мають звичай зу-

пинятися мультимільйонери та президенти, в залі 

створено цілковиту ілюзію джунглів з криваво-чер-

воними, якимись аж зловісними вогнищами, з неса-

мовитим гуркотом тамтамів...(О. Гончар); Спо-

кійно снується на екрані неба фільм його молодо-

сті, його життя (О. Гончар). 

О. Б. Сиротиніна наголошує, що термін «дете-

рмінанти» необхідно застосовувати тільки до тих 

членів речення, що за традицією називають непря-

мими додатками, оскільки використання для них 

терміна «непрямий додаток» нівелює принципові 

розходження між звʼязаними і самостійними чле-

нами предикативної конструкції. Поширювачі з об-

ставинним значенням О. Б. Сиротиніна кваліфікує 

як «ситуанти», які, на відміну від детермінантів, 

лише доповнюють основну інформацію, репрезен-

товану предикативною одиницею, указівкою на рі-

  

На відміну від детермінантів, ситуанти не роз-

різняють ні конструктивних, ні семантичних моде-

лей предикативних одиниць, напр.: В Липецьку як 

випустять жовтий дим – так, кажуть, одразу 

купа заяв у міськраду. А в нас звикли, мовчать 

(О. Гончар). Детермінанти позначають учасників 

події, її дійових осіб, ситуанти – лише час та місце 

події, тобто ситуацію дії чи стану.  

Широке розуміння детермінантних членів ре-

чення представлено в празькій «Російській грама-

тиці», де всі поширювачі предиката поділено на 

обовʼязкові і факультативні детермінанти, що пору-

шує в лінгвістиці не тільки загальну типологію де-

термінантних членів речення, а й клас традиційно 

виділюваних другорядних членів речення. В окре-

мих випадках невизначений синтаксичний статус 

надано самостійним поширювачам речення, синта-

ксична роль яких зведена до особливих випадків 

функціювання додатків та обставин [10, с. 115], або 

вони взагалі винесені за межі другорядних членів 

речення [5]. 

Як наголошено в роботах останніх років, дете-

рмінанти мають набір структурно-семантичних ха-

рактеристик, що є достатньою підставою для квалі-

фікації їх як другорядних членів речення на основі 

особливого типу підрядного звʼязку, названого 

вільним приляганням. Цей тип звʼязку виникає 

тільки на рівні речення, пояснюючи не будь-який із 

його головних членів або головний член односкла-

дного речення, не окрему словоформу в складі ре-

чення, а основу загалом або все речення в разі його 

поширення. У сучасній синтаксичній науці зверта-

ють увагу переважно на два типи синтаксичних 

зв’язків, що спрямовані на відображення відношень 

між словами, на підставі чого вони «корелюють із 
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семантико-синтаксичними відношеннями між ком-

понентами синтаксичних одиниць, формально їх 

виявляють» [2, с. 17]. 

Детермінантний звʼязок можна порівняти з пі-

дрядним звʼязком, реалізованим між головною і пі-

дрядною частинами деяких семантичних типів, де 

залежний компонент стосується всієї головної час-

тини. Саме ця відмінність дає змогу протиставляти 

детермінантні члени речення іншим поширювачам 

речення, оскільки вони: а) виділювані на базі сло-

восполучення; б) мають двоспрямовані відно-

шення; в) визначають окремі члени речення, не 

вступаючи з ними в прислівний звʼязок. Ці ж квалі-

фікаційні параметри, на наш погляд, не дають підс-

тав беззастережно включати детермінантні члени 

речення в розряд другорядних, оскільки в цьому ви-

падку не буде врахована основна диференційна 

ознака другорядних членів речення – прислівний 

характер. Можна, звичайно, припустити, що оскі-

льки диференційовано поширене речення як синта-

ксичну одиницю, то є поширювана частина речення 

– головні члени і поширювальна – складники ре-

чення, які виконують цю функцію, тобто другоря-

дні члени речення. Якщо відмовитися від терміна 

«член речення», що, як відомо, зроблено в «Росій-

ській граматиці», де за детермінантом закріплене 

введене Н. Ю. Шведовою поняття «самостійний по-

ширювач речення» [9], то це ще не означатиме, що 

головним членам речення протиставлено другоря-

дні члени. Їм можуть бути протиставлені одиниці, 

здатні створити опозицію, тобто «неголовні члени 

речення». Таке протиставлення акцентує на тому, 

що для другого члена опозиції головні / неголовні 

члени речення не характерна основна ознака пер-

шого члена – здатність виражати граматичне зна-

чення речення – значення предикативності. І лише 

після цього можливий поділ «неголовних членів ре-

чення» на неголовні члени речення, що мають при-

слівний характер (традиційно виділювані другоря-

дні члени), і неголовні члени речення, які мають не-

прислівний характер, до яких і зараховувати 

детермінанти. 

Детермінант – це самостійний семантичний 

поширювач речення, наявність якого зумовлена 

комунікативними потребами висловлення, напр.: 

Десь на другій вулиці гармошка виводила добре 

знайомий мотив довоєнної пісні (В. Собко). На 

конструктивному рівні детермінант постає факу-

льтативним поширювачем, який може бути опу-

щений без порушення формальної будови ре-

чення. Чинник «опущення» такого складника зі 

структури речення без впливу на його семантику 

є доказом на користь виокремлення детерміна-

нта. У цьому полягає основна відмінність детер-

мінантів від прислівних поширювачів – констру-

ктивно зумовлених елементів, які включені в ре-

чення за законами валентності.  

Детермінант – категорія реченнєвого рівня, 

йому притаманний особливий детермінантний 

зв’язок. Зв’язок детермінанта з реченнєвою пре-

дикативною основою є непередбачуваним і не-

обов’язковим, напр.: До самого ранку битва лю-

тувала з перемінним успіхом (І. Малик); Другого 

дня ми були в Києві (Ю. Щербак). Словоформи з 

перемінним успіхом; в Києві є валентно зумовле-

ними, поза ними семантика дієслова не виявлю-

вана, а словоформи до самого ранку; другого дня 

– семантично непередбачувані й виконують фун-

кцію детермінантів. 

Із-поміж детермінантів за семантикою вирізняють: 

1) фонові детермінанти, напр.: Отам проходила, на га-

ляві заснула, І біля неї тихо скорбна мати сіла 

(О. Зуєвський); Скоро // буде вечір і в тихій кімнаті 

зазвучать, заридають солов’ї поцілунків (В. Со-

сюра); 2) детермінанти зумовленості: Від сорому, який 

нащадків пізних Палитиме, заснути я не можу 

(І. Франко); На біду зустрілись ми з тобою 

(Ю. Збанацький); 3) детермінанти з характеризуваль-

ним значенням: Спокійно шуміла вода, підмиваючи 

береги (Є. Гуцало); Трохи вірить серце в забобони, 

логікам усім наперекір (М. Рильський). 

Детермінант визначуваний слабким синтакси-

чним зв’язком із граматичним ядром речення, а 

його позиція завжди периферійна, незалежно від 

того, чи в реченні наявна одна детермінантна суб-

позиція: Ледь-ледь блискотять із імли степові їхні 

зорі...(О. Гончар), чи їх значно більше: Тоді у лісі 

було темно (Є. Гуцало).  

Основною ознакою дуплексива є наявність по-

двійного синтаксичного зв’язку [12, с. 23–56]. Дупле-

ксив вирізняється на загальному фоні неголовних су-

бпозицій своєю неоднозначною спрямованістю в ме-

жах речення. З одного боку, він підпорядкований 

підметові, з іншого – присудкові. Загальний синтакси-

чний закон щодо дуплексива можна сформулювати 

так: дуплексив, постаючи неголовним складником 

синтаксичної структури речення, завжди пов’язаний 

із компонентом-присудком, вираженим дієслівною 

формою, і компонентом-підметом, вираженим імен-

ником або іншим субстантивованим словом. Його 

обов’язковість / необов’язковість мотивована ступе-

нем втрати семантики автосемантичним словом (ав-

тосемантичними словами), що перебуває (перебува-

ють) у головній субпозиції, пор.: Він саме в цій хви-

лині стояв нахилений до Зоні і слухав уважно, що 

вона йому говорила (О. Кобилянська); Люди стояли 

похмурі і сумні (Я. Баш.). Л. Д. Чеснокова зазначає, 

що основними умовами переходу дуплексива в 

призвʼязковий член є актуалізація загального зна-

чення дієслова – значення буття – та неактуалізація 

значення конкретної дії, що може супроводжува-

тися десемантизацією дієслова (Погода стоїть те-

пла), але може й не призводити до десемантизації. 

В останніх випадках у дієслова зберігається зна-

чення конкретної дії, але воно не є комунікативно 

важливим, оскільки постає як деяке додаткове зна-

чення. Відбувається своєрідний збіг двох значень: 

звʼязкового, що є комунікативно важливим, основ-

ним, і значення конкретної дії, яке виражає відтінок 

основного (Ось і сиджу перевізником) [12, с. 99]. 

Перехід дуплексива у призвʼязкову частину 

починається з утрати дієсловом конкретного зна-

чення й перетворення його у звʼязку; еліпсис 

звʼязки в цих конструкціях можна вважати свідчен-

ням закінчення процесу переходу дуплексива в 

призвʼязковий член іменного присудка [12, с. 101]. 
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Уважаємо, що одним з основних показників дупле-

ксива, який відрізняє його від іменного елемента 

складеного присудка є те, що дуплексив можна опу-

стити, напр.: Хлопець повернувся додому стурбова-

ний Хлопець повернувся додому. Він був стурбова-

ний.  

Отже, ґрунтовний перегляд вчення про друго-

рядні члени речення зумовлений абсолютно новим 

підходом до визначення елементарної синтаксичної 

одиниці. Не всі думки на сьогодні є переконливими, 

але можна констатувати одне, що традиційне 

вчення про члени речення не спроможне пояснити 

всі синтаксичні явища, які все ширше проникають 

у мову, хоч воно й приваблює своїми базовими ви-

хідними поняттями – типологією форм, формою 

синтаксичного підрядного зв’язку, різновидом се-

мантико-синтаксичних відношень тощо. 
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Анотація 

Статтю присвячено аналізу лексико-семантичної групи назв безалкогольних напоїв у східноподільсь-

ких говірках, з’ясуванню їх мотиваційних ознак, притаманних аналізованому говірковому ареалу. На ос-

нові зібраного матеріалу здійснено лінгвогеографічний аналіз лексем, окреслено їх лексико-семантичну 

характеристику, з’ясовано етимологію.  

Abstract 

The article is devoted to the lexical-semantic analysis of a non-alcoholic beverages group nominations used 
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the basis of collected material, a linguistic geography analysis of lexemes was carried out, their lexical-semantic 
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Ключові слова: напої, східноподільські говірки, лексеми, діалект, мотив номінації, тематична група, 

діалектне мовлення.  

Keywords: beverage, Eastern Podillya dialects, lexeme, motive of nomination, theme group, dialectic speech. 

 

Назви їжі та напоїв – одна з недосліджених 

груп у говірках Східного Поділля. У складі лек-

сико-семантичної групи (ЛСГ) „назви напоївˮ на ді-

алектологічному рівні аналізувалася разом із ЛСГ 

„назви їжі, кухонного начинняˮ, „назви їжі та ку-

хонного приладдяˮ тощо. Номінація напоїв як ок-

рема ЛСГ ще не розглядалася, що й визначає акту-

альність нашого дослідження.  

Метою статті є системний опис лексики на по-

значення безалкогольних напоїв у східноподільсь-

ких говірках з увагою до її ареалогії, визначення 

моделі номінації, словотворчих засобів.  

Східноподільські говірки на лексичному рівні, 

як і на інших рівнях, вивчені недостатньо. Темати-

чні групи лексики східноподільських говірок були 

об’єктом дослідження Г. Березовської (назви одягу, 

взуття й прикрас), К. Кацалапенко (назви обрядо-

вого хліба, м’ясних та рідких страв), Л. Поліщук 

(назви традиційного будівництва), Т. Тищенко 

(бджільництва та родильної обрядовості). Говірки 

Східного Поділля на сьогоднішній день є об’єктом 

дослідження О. Сьоміної (діалектологічний синта-

ксис). Частково представлена ботанічна лексика ок-

ремих східноподільських говірок І. Гороф’янюк у 

матеріалах до Лексичного атласу української мови.  

Найменування лексико-семантичної групи ле-

ксики (ЛСГ) у межах номенів на позначення напоїв 

розглядалися в наукових розвідках Л. Борис (буко-

винські говірки) [Борис], М. Волошинової (східно-

слобожанські говірки) [Волошинова], Е. Ґоци (кар-

патські говірки) [Ґоца], Н. Загнітко (східностепові 

говірки) [Загнітко], В. Різник (говірки надсянсько-

наддністрянського суміжжя) [Різник]. 

Матеріалами дослідження послугували особи-

сті записи діалектного мовлення жителів Черка-

щини, Кіровоградщини, Вінниччини, Одещини, 

Миколаївщини, а саме: лексика на позначення назв 

напоїв зібрана за спеціальною програмою (близько 

150 запитань), що презентують східноподільський 

діалектний ареал. 

Напопулярнішими безалкогольними напоями 

українців, які мають давнє походження, є: чай, сік, 

квас, ком׀пот, уз׀вар, во׀да (га׀зована, мʼінеи׀ралʼна, 

со׀лодтка), лимо׀надт та фонетичний варіант 

лʼімо׀надт, а також молочні: си׀роватка, моло׀ко, 
-рʼажанка. Усі вони переважно пра׀ ,ко׀кисле моло׀

слов’янського походження. Переважна більшість 

лексем – однослівні питомі номінації з різними ак-

центуаційними особливостями. Асортимент і репе-

ртуар напоїв надзвичайно широкий, більшість із 

них не втратили своєї актуальності й сьогодні серед 

жителів сільської місцевості Східного Поділля.  

З огляду на обмежений обсяг статті лексеми на 

позначення молочних напоїв буде розглянуто нами 

в наступних роботах. 
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Тематичну групу лексики на позначення беза-

лкогольних напоїв поділяємо на підгрупи: холодні 

та гарячі напої.  

Підгрупу безалкогольних гарячих напої в схід-

ноподільських говірках представлено семами ‘чай 

із трав, фруктівʼ, ‘кава, ароматний напій’. В аналі-

зованих говірках на позначення гарячих безалкого-

льних напоїв виявлено лексеми чай, ǀкава (ǀкофе). 

Чай – листя вічнозеленого чагарника 

TheasinensisL (за іншою класифікацією, 

Саmeliasinensis) однойменної родини. Сушене зе-

лене, чорне листя чаю використовують для приго-

тування гарячого напою [1, с. 2006]. У давнину (та 

й сьогодні теж) чай варили переважно з цвіту липи, 

бузини, лісових трав, гілочок малини, вишні, сливи, 

глоду. Лексема чай фіксується в пам’ятках україн-

ської писемності з кінця XVII ст. і походить від ту-

рецької, кримсько-татарської чаі id. < монг. čai< 

півн. кит. č’a-ye „чайний листˮ [Чабаненко, с. 86]. 

„Етимологічний словник слов’янських мовˮ похо-

дження номена чай фіксує з північно-китайської 

Čhā ‛чай’; південно-китайської tệ – джерело захід-

ноєвропейської назви [ЭССЯ, т. 4, с. 311]. Сему 

‛ароматний напій (переважно гарячий, настояний 

на листі південної вічнозеленої рослини’ ілюструє 

лексему чай „Новий тлумачний словник українсь-

кої мовиˮ [НТСУМ: 2011]. У більш давніх джерелах 

уживається як ‘чайʼ [Грінченко, т. 4, с. 443]. 

У досліджуваних говірках лексема чаĭ ужива-

ється в значенні ‘гарячий напій із гіллячок вишні, 

сливи, малиниʼ (Хм, РБ, Жр, Снх, Ск, Трг, Лщ, Уг, 

Клб, Клд). Зафіксовано й іншу сему на позначення 

чаю ‘напій із трав, листя, фруктівʼ: ׀чаĭ / з т׀раў / з 

ф׀рукт’іў (Шм, Йс, Мч, Лк, Клб, Клд). Кольроназви 

зеи׀лений,׀чорний, сполучаючись з родовою назвою, 

передаються семами ׀чай зеи׀лений ‘гарячий або 

охолоджений ароматний напій із зеленого листя 

чаюʼ (Шм, Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, СХ, Ів, 

Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, Плн, Плс, Об, Зл, Окс, 

Дб, Крс, Глм, Окс, Гнн); ׀чай ׀чорний ‘гарячий аро-

матний напійʼ (Шм, Мх, Тп, Цб, Рс, Чй, Уг, Снх, Ск, 

СХ, Ів, Нд, Кл, Тр, Вр, Хр, Крт, Кбр, Плн, Плс, Об, 

Зл, Окс, Дб, Крс, Глм, Окс, Гнн). Сему ‘гарячий або 

охолоджений напій із заварки, цвіту липи, бузиниʼ 

в східноподільських говірках використовують для 

лексеми чайок у зменшено-пестливому значенні 

(Юр, Жр, Снх, Уг, Лщ). У лікувальних цілях у дос-

ліджуваних говірках уживають гарячі напої ׀чай 

лʼіку׀валʼний ‘напій, заварений з лікувальних травʼ 

(Жр, СХ, Нд), для профілактики вірусних захворю-

вань ׀чай з ли׀моном ‘напій зі смаком лимонаʼ (Окс, 

Жр, Снх, Ів, Юр, Лщ, Гр, Чй, Уг). До складу номен-

клатури напоїв варто зарахувати словосполуку ׀чай 

з пали׀чок, уживану в говірках на позначення гаря-

чого напою, заварений з гілочок малини, вишні, 

сливи (Жр, Лщ, Сч, Трг, Уг).  

Лексема чай, вступаючи в атрибутивні зв’язки 

з прикметниками, утворює словосполуки мотиво-

вані призначенням: 1) за лікувальними властивос-

тями - чай лікувальний; 2) ознакою дотику - чай га-

рячий, чай охолоджений, чай остуджений, чай те-

плий; 3) ознакою заварки – липовий, малиновий, 

лимонний; 4) кольороназвами – зелений, чорний.  

Сучасній українській мові [СУМ, т. 11, с. 264] 

та діалектам південно-західного наріччя лексема 

чай відома із загальним значенням: закарпатські – 

чай ‘чайʼ [Ґоца, к. 77], у південно-лемківських гові-

рках ч’ай передає сема ‘чайʼ [Ганудель, к. 73], бой-

ківським відома лексема чай – ‘чайʼ [Ґоца, к. 77], 

буковинським лексема знана як ‘ароматний напій 

(переважно гарячий, настояний на листі південної 

вічнозеленої рослиниʼ [Борис, с. 325].  

Отже, лексема чай та її фонетичні відповід-

ники відомі й активно функціонують у мовленні ді-

алектоносіїв. У більшості обстежених населених 

пунктах та інших говіркових діалектах несе осно-

вне лексичне значення, зведене до одного: „гарячий 

напій настояний на чайному листі, різних травах, 

цвіті та листі дерев, кущівˮ. У сполученні з іншими 

лексемами утворює атрибутивні словосполучення 

на позначення родових назв, що виражають семан-

тичний зміст та ознаку властивості.  

Кава – насіння вічнозелених тропічних багато-

літніх рослин двох видів роду CoffeaL родини ма-

ренових [1]. У давнину кавовий напій готували з пі-

дсмажених зерен жита, ячменю або жолудів. Тема-

тичну підгрупу в східноподільських говірках на 

позначення ‘найменування кавового напоюʼ репре-

зентовано лексемами ׀кава ‘напій із порошкуʼ(Лк, 

Лщ, Жр, Снх, Уг, Чй, Сч, Сн), ׀кофе ‘гарячий напій 

із цукром та вершкамиʼ (Шм, Йс, Мч, Жр, Снх, РБ, 

Клб, Клд). Сему ‘напій із свіжого молока і порошку 

какавоʼ у досліджуваних говірках представлено но-

меном ка׀као та дериватом ка׀каво (Лк, Лщ, Жр, 

Снх, Уг, Чй, Сч, Сн). Лексема ка׀као широковідома 

сучасній українській мові [СУМ, т. 4, с. 73]. Носії 

буковинських говірок лексеми каǀкао, каǀкава засто-

сосували в значенні ‘поживний напій з порошку ка-

као, приготовлений із цукром та молокомʼ [Борис, 

с. 269]. 

Номен кава відома загальнонародній мові [Грі-

нченко, т. 2, с. 204], є літературною нормою україн-

ської мови та активно в ній функціонує в різних 

значеннях [СУМ, т. 4, с. 65]. Етимологи похо-

дження лексеми відносять до польського kawa id. < 

тур. kahve id. < араб. kahva id. (первинно „сорт лег-

кого винаˮ), утвореного від назви місцевості Kaffa 

в Ефіопії, звідки походили торгівці кавою [ЕСУМ, 

т. II, с. 333; Slawski, т. 2, с. 104 – 105]. У говіркових 

діалектах не відзначається значенням із досліджу-

ваними говірками: буковинські [Борис, с. 269; 

Гуйванюк, с. 179]; бойківські [Ґоца, к. 78]; пів-

денно-лемківські [Ганудель, к. 78], надсянсько-над-

дністрянські [Різник], закарпатські [Ґоца, к. 78]; гу-

цульські [Ґоца, к. 78]. У більшості говірок напої 

кава та какао [Гуйванюк] діалектоносії не розрізня-

ють і вживають їх у спільному для обох лексем зна-

ченні, використовуючи слово кава в значенні какао 

[НТСУМ, 2011]. 

Отже, лексема ׀кава сьогодні займає суцільний 

ареал на території південно-західного наріччя й на-

далі розширює своє функціонування в інших діале-

ктних континуумах у спільному значення ‘напій із 

кавових зерен, каваʼ.  

ЛСГ східноподільських говірок на позначення 

безалкогольних напоїв утворюють репрезентанти 
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сем ‘загальне значення соку’, ‘значення квасʼ, ‘со-

лодкий газований напій’, ‘газований напійʼ. За пе-

реконанням етимологів, одним із найдавніших на-

поїв часів Київської Русі був квас і віддавна вважа-

вся нехмільним напоєм квасъ < псл. *kvasъ „квасˮ, 

пов’язане чергуванням голосних з *kуsnọti ‛кис-

нути’, зіставляється з лат. сaseus ‛сир’ [ЕСУМ, т. 2, 

с. 416]. Зауважимо, що цей напій не втратив свої ак-

туальності й сьогодні. У народній кулінарії існує 

безліч рецептів приготування цього напою, проте 

одним з найрозповсюдженіших та найпростіших є 

приготування квасу з житнього борошна або жит-

нього хліба й солоду [4, с. 179]. 

В обстеженому ареалі для семи ‘кислуватий 

напій з вівсяно-житнього хлібаʼ найуживанішою є 

лексема квас, яка зафіксована в більшості обстеже-

них населених пунктах (Глм, Плс, Жр, Об, Окс, Лщ, 

Клд, Крс, Дб, Юр, Окс, Жр, Снх, Ск). Багатознач-

ність лексеми засвідчує її семантична структура 

‘охолоджувальний напій із яблук та сухофруктівʼ: 

це та׀киĭ на׀питок // ко׀лис’ ро׀били к׀вас із ׀йаблук 

/ сухоуф׀рукт’іў // йа з׀найу ׀наша ׀бабушка ро׀била 

(Кнл, Цб); ‘хмільний напій із яблук, додавання цу-

кру, сухофруктівʼ: з ׀йаблук / суш׀н’і / сухоф׀рукт’іў 

 л’:али׀питок за׀том на׀родит’ // по׀но б׀сахар / во׀ /

во׀дойу // (Лк, Шм, Йс, Мч, Плн, Крс, Дб, Юр, 

Клб);‘напій із дріжджівʼ (Нс, Кпт, Зл); ‘напій на жи-

тньому хлібі, вистоянийʼ (Рз, Кбр); ‘кислий настій 

столового буряка як приправи до борщуʼ (Кбр); 

‘легкий напітокʼ(Клд). 

Про різні способи приготування квасу та його 

види на території Східного Поділля ілюструють 

приклади діалектного мовлення носіїв, зокрема те, 

що квас виготовляли з різних фруктів: яблук, сухо-

фруктів. Завчасно підсмажували, а потім відварю-

вали зерна ячменю на основі чорного хліба, напр.: 
 ди׀кидала ту׀ // рукти׀варувала сухоуф׀бабушка в’ід׀

ма׀лен’киĭ ку׀сочок ׀сахару / ма׀лен’киĭ ку׀сочок 

д׀р’іж’:іў // с׀тавила йо׀го на п’і׀ч’і // ׀в’ін ׀там 

бро׀диў // і чеи׀ризс׀там ׀пару д׀н’іў чи с׀к’іки / 

ц’і׀дили йо׀го і ׀пили ׀цеĭ к׀вас // і ше ро׀били з 

йач׀мен’у // в’ід׀варували ׀цеĭ йач׀м’ін’ / ўпеи׀ред 
 в’ін׀ тоже׀ го // і׀варували йо׀том в’ід׀жарили / по׀

бро׀диў / ׀кидали д׀р’іж’:іў / і бро׀диў // і ׀так ׀пили 

к׀вас // а ׀заразс׀робл’ат к׀вас / п׀росто во׀ди / ׀ки-

дайут х׀л’ібп׀чорниĭ / і ׀капеил’ку д׀р’іж’:іў / і ў׀с’о // 

б׀родит’ ׀в’ін по׀том // ׀ц’ід’ат і п׀йут’ к׀вас // 

(Кнл) 

У залежності від сировини для приготування 

напою лексема квас у східноподільських говірках 

має значення квас ǀйаблучний (Дб), квас ǀхлʼібний 

(Лщ, Уг, Сч), квас ізс сушǀнʼі (Снх, СХ). Мотивацій-

ною ознакою в зазначених словосполуках виступає 

прикметник, який указує на продукт, з якого приго-

товлено напій. Зі значенням нехмільного напою ле-

ксема відома українській літературній мові [СУМ, 

т. 4, с. 131] та українським говірковим діалектам 

[Омельченко, с. 43; Аркушин, т. 1, с. 216; Закрев-

ська, с. 92; Онишкевич, т. 1, с. 344; Гуйванюк, 

с. 195], говорам білоруської [ТСБМ, т. 1, с. 676] та 

російської мов [Даль, т. 2, с. 103] із загальноприй-

нятим значенням. Словник за редакцією Б. Д. Грін-

ченка реалізує лексему квас зі значеннями, власти-

вими говіркам інших діалектних континуумів: ‘ки-

слота’, ‘квасъ’, ‘закваска’ [Грінченко, т. 2, с. 230]. 

Поряд з тим аналізована лексема відома в говірках 

зі значеннями, що виходять за межі аналізованої па-

радигми. Так у буковинських говірках лексема пе-

редає поняття ‘розсіл’ [Гуйванюк, с. 195], у лемків-

ських це ще й ‘шматок кислого тіста, залишений у 

діжі для наступного випікання хліба’ [Турчин, 

с. 138]. Для західнополіських говірок ‘страва з хлі-

бного квасу, у який добавляють кришені огірки та 

зелену цибулю’ [Аркушин, т. 1, с. 216], у гуцульсь-

ких позначає ‘розчин дубильної речовини для вичи-

нки шкіри’; а також ‘щавель’, ‘щавель кислий; ща-

вель кінський’ [Негрич, с. 92]. 

Отже, аналіз семантики та лексичного зна-

чення доводить те, що лексема квас відзначається 

відносною стійкістю, адже виявлені семи-маніфес-

танти протягом століть зберегли лексичне наванта-

ження та активно функціонують у мовленні діалек-

тоносіїв.  

Наступну підгрупу безалкогольних холодних 

напоїв на досліджуваному ареалі утворюють репре-

зентанти сем ‘узвар, солодка рідка страва з сушених 

фруктів, ягід, зварених у воді’, ‘солодка рідка 

страва з сушених фруктів, ягід, зварених у воді, 

компотʼ, ‘киселиця, драглиста страва із свіжих ви-

шень, слив, груш або яблук та борошна, крохмалю 

або крупи’, ‘свіжовидоєне молоко’, ‘згусле кисле 

молокоʼ, ‘сир, продукт, одержаний підігріванням 

кислого молока і відокремленням сироватки’, ‘рід-

кий продукт, що одержують при збиванні масла з 

вершків, сметаниʼ, ‘топлене незбиране молоко, за-

квашене сметаною’, ‘біла рідина з конопляного на-

сінняʼ. Найбільш широко аналізована ЛСГ репрезе-

нтована семами підгрупи холодних напоїв.  

Компот – солодкий фруктовий або ягідний 

відвар, напій. Більш стара назва компоту стосу-

ється відносно несолодкого пряного варення з фру-

ктів, ягід або овочів; фруктового гарніру для печені. 

Лексема утворена від назви складених страв < 

франц. compote < лат. composita композиція, суміш 

[1]. Етимологи походження лексеми компот відда-

ють запозиченню з французької (фр. сompote) ‘ком-

потʼ від латинського дієприкметника comhositus 

‛складний, складений’ [ЕСУМ, т. 2, с. 543]. У сучас-

ній українській мові ‘солодка рідка страва з фруктів 

та ягід, зварених у воді; узварʼ [СУМ, т. 4, с. 252]. 

Серед номенклатури назв на позначення на-

поїв у східноподільських говірках зафіксовано лек-

сему ком׀пот та фонетичний відповідник кам׀пот. 

Номен у більшості обстежених населених пунктах 

уживається із семантикою ‘солодка рідка страва з 

сушених фруктів, ягід, зварених у воді, компотʼ 

(Жр, Снх, Сч, Сн, Лщ, Хр, Ск, Сх, Хм, Кбр, Плн, Об, 

РБ, Клб, Клд). Сему ‘солодкий напій із свіжих фру-

ктівʼ виявлено в 6-ти говірках (Шм, Йс, Мч, Лк, 

Клб, Окс). Найбільш поширеними в обстеженому 

ареалі є видові назви компоту: ком׀пот із суши׀нʼі 

(Клб), ком׀пот із ви׀шен (Жр, Снх). 

У діалектах південно-західного наріччя лек-

сема функціонує зі значенням, що й у досліджува-
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них говірках: буковинських [Борис, с. 275], лемків-

ських [Пиртей, с. 166], бойківських [Ґоца, к. 75], за-

карпатських [Ґоца, к. 75], нижньонаддніпрянських 

[Чабаненко, т. 2, с. 146], східностепових [Омельче-

нко, c. 42]; надсянсько-наддністрянських [Різник]. 

Припускаємо, що варіант кам׀пот виявлений у бі-

льшості говорах української мови як запозичення з 

російської ком׀пот, зважаючи на [а] < [о] в пер-

шому складі.  

У досліджуваних говірках для аналізованої мі-

кропарадигми виявлено лексему уз׀вар із однотип-

ним лексичним значенням до номена ком׀пот ‘со-

лодка рідка страва з сушених фруктів, ягід, зваре-

них у воді, компотʼ (Кнл, Жр, Снх, Сч, Уг, Зр, Гр, 

Ск, СХ, Лщ, Бт, Гр, Крт, Кбр, Плс, Об, Крс). Лек-

сему уз׀вар та сему ‘солодкий напій із сухофруктівʼ 

як напій із сухофруктів виявлено в 16-ти обстеже-

них населених пунктах (Шм, Йс, Мч, Лк, Мх, Глм, 

Бт, Уг, Гр, Чй, Плн, Снх, Ск, Лщ, Уз, Клб).  

У пам’ятках XVIII ст. зафіксована лексема 

взваръ, яка функціонувала раніше. Номен взваръ, 

дериват від дієслова възварити, вживалося в зна-

ченні ‘варити, зваритиʼ [Яценко] спільний корінь 

вар-ити [ЕСУМ, т. 1, с. 332]. Походження лексеми 

узвар етимологи припускають від псл. variti ‘ва-

ритиʼ, пов‘язане з vьrëti ‘кипітиʼ [ЕСУМ, т. 1, с. 

332]. У сучасній українській літературній мові ана-

лізована лексема має загальноприйняте значення 

[СУМ, т. 10, с. 405]. Виявлені маніфестанти та їхні 

фонетичні відповідники притаманні й іншим говір-

кам української мови й активно в них функціону-

ють [Чабаненко, т. 3, с. 46; Турчин, с. 37, Гуйванюк, 

с. 47; Онишкевич, т. 1, с. 83; Матіїв, с. 50; Ґоца, к. 

75; Закревська, с. 33; Негрич, с. 32; Омельченко, 

c. 107; Турчин, с. 159–163; Аркушин, т. 1, с. 44]. 

У досліджуваних говірках для аналізованої 

семи виявлено й іншу назву кисеи׀лиц’а ‘солодка рі-

дка страва з сушених фруктів, ягід, зварених у воді, 

компотʼ(Лк). Лексема кисеи׀лиц’а уживається й в ін-

ших лексичних значеннях ‘драглиста страва із сві-

жих вишень, слив, груш або яблук та борошна, кро-

хмалю або крупиʼ (Кнл, Хм, Рз, Уг, Чй, Лщ, Бт, Плс, 

Окс); ‘кисіль із свіжих вишеньʼ (Крс). Словник за 

редакцією Б. Д. Грінченка фіксує аналізовану лек-

сему в значенні ‘родъ киселя, варимаго изъ сливъ и 

кукурузныхъ крупъ или изъ муки кукурузной греч-

невой или ржаной, ячменной или овсяной. Желехʼ 

та подає номен кисе׀лиця виключно на позначення 

однієї реалії – киселю [Грінченко, т. 2, с. 239]. У су-

часній українській мові киселиця – ‘драглиста 

страва зі слив та борошна або крупʼ [СУМ, т. 4, с. 

153]. Лексема киселиця добре відома й іншим укра-

їнським діалектам, пор.: одеські – киси׀лиця ‘кислий 

компот із свіжих вишень’ [СУГО, с. 97]; ‘компот, 

зварений зі свіжих фруктів’ [СУГО, с. 97], букови-

нські – кисе׀лиця: ‘компот зі сливокʼ, ‘желеподібне 

варення із сливокʼ; уживається з давнім значенням 

‘каша із заквашеного вівсяного борошнаʼ, ‘страва із 

капусти і кукурудзяної мукиʼ, ‘відвар з житньої 

муки, заквашена гуща для борщуʼ [Борис, с. 272]. 

Сік – напій, виготовлений із плодів різних рос-

лин: овочів, фруктів. Назва відома в давньому зна-

ченні як застаріла збірна назва рідин, отриманих з 

рослинних, рідше — із тваринних продуктів [1]. 

Зважаючи на етнографічні розвідки, зауважимо, що 

сік здавна був улюбленим напоєм українців і готу-

вався мало не щодня в період дозрівання ягід, фру-

ктів тощо [2, т. 3, с. 48].У східноподільських говір-

ках серед назв солодких напоїв виявлено сему ‘рі-

дина, вичавлена з овочів, фруктівʼ. Із такою 

семантикою зафіксовано номен сʼік (Чй, Жр, Снх, 

Ск, СХ, Трг, Ів, Нд, Клн, Уг, Зр, Сч, Сн, Рс, Тп, Бт, 

Лщ, Гр, Гнн, Юр, Окс, Крс, Пн, Дб, РБ) та фонети-

чний варіант сок (Жр, Снх, Ск).  

Номен сік виявлено ще в пам’ятках української 

мови XVI ст., де сокъ позначав основне лексичне 

значення ‘рідина, яка витікає з тканин рослиниʼ. Із 

семантикою ‘їжаʼ лексема була виявлена в давньо-

український період [Яценко]. Праслов’янською 

*sokъ, споріднена з лит. sakaȋ‘деревна смолаʼ 

[ЕСУМ, т. 5, с. 251] та на думку етимологів запози-

чена з польської мови [ЕСУМ, т. 5, с. 359]. У зага-

льнонародній мові сік ‘сокъʼ [Грінченко, т. 4, с. 125; 

СУМ, т. 9, с. 216]. У буковинських говірках ‘напій 

виготовлений з ягід, фруктів, овочівʼ [Борис, с. 

311]. Припускаємо, що внаслідок впливу російсь-

ких говірок та інтерференції російської мови лек-

сема сік функціонує в українській із фонетичним 

відповідником сок (Жр, Снх, Ск). 

У березні жителі сільської місцевості збирають 

сік березовий шляхом виточування його з-під кори 

дерева. На позначення семи ‘рідина з-під шкіри бе-

резиʼ уживають словосполуку сік беи׀резовий. У до-

сліджуваних говірках для родової назви лексеми 

сік, яка конкретизує означальний компонент, зафі-

ксовано мовні сполуки сік беи׀резовий (Чй, Лщ, Жр, 

Снх, Ск, СХ, Ів, Нд, Клн, Трг, Юр, Зр, Уг, Гнн, Бт, 

Гр, Дб, Окс, Пн, Крс, Плс, Глм, РБ), сок беи׀резовий 

(Юр), сік би׀резовий (Лщ). Іменниково-прикметни-

кові словосполучення сік березовий, сік із берези та 

фонетичні варіанти мотивовані ознакою, де похід-

ний прикметник березовий утворений за допомо-

гою афікса –ов– вказує на вид та сорт соку. На поз-

начення мовної одиниці то׀матний, сік з помідорів, 

томатний сік у східноподільських говірках вияв-

лено сему ‘видавлений сік із свіжих помідорівʼ для 

якої твірною виступає словосполука сок то׀матний 

(РБ). З мовлення діалектоносіїв фіксуємо: з 

помʼі׀дорʼів ви׀чаўлʼуйецʼа най׀бʼілʼше ׀соку / я׀кий 
 / ком׀солʼатʼ за сма׀ / рʼатʼ׀потʼім ва׀

до׀дайутʼ׀круглий ׀чорний го׀рошок та за׀катуйутʼ 

в ׀банки на ׀зиму / і ׀квасʼатʼ помʼі׀дори у ׀дʼіжʼі // 

(Уг).  

Вода – прозора рідина, яка життєво необхідна 

для будь-якого живого організму. Зменш.-пестл. во-

дичка — стара збірна назва прохолодних напоїв, 

вода < псл. *voda< і.є.*uмd,*uod,*ud у староукраїн-

ську добу позначала широке семантичне значення 

на річку, потік, водні угіддя, водоймища [ССУ, т. 1, 

с. 183-184]. У пам’ятках української мови лексема 

вода вживалася в образному значенні, активно за-

стосувалася в поєднанні з лексемою хлҍбъ для по-

казу злиденного, бідного життя людини [Яценко]. 

У сучасній українській літературній мові досліджу-

вана лексема має значення ‘прозора, безбарвна рі-

дина, що становить найпростішу хімічну сполуку і 
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вживається як напійʼ. У множинному значенні лек-

сема вода вказує на ‘мінеральні джерела, а також 

курорт з такими джереламиʼ, ‘навколоплідна рі-

динаʼ. За іншим лексичним значенням позначає ‘во-

дну масу джерел, озер, річок, морів, океанівʼ. Фун-

кціонує в складі стійких словосполучень ‘непотрі-

бні, беззмістові фрази у викладі матеріалу; 

багатослів’яʼ [СУМ, т. 1, с. 713] 

У досліджуваних говірках тематичну підгрупу 

на позначення назви мінеральної води виявлено ле-

ксеми га׀зована, мʼінеи׀ралʼна, со׀лодтка, лимо׀надт 

та фонетичний варіант лʼімо׀надт.  

Із семантикою ‘прозора рідина для життєдіяль-

ності дюдиниʼ в східноподільських говірках вияв-

лено лексему вода (Шм, Йс, Мч, Лк, Хм, Мх, Тп, 

Цб, Трг, Лщ, Уг, Чй, Сн, Сч, Пг, Лщ, Хр, Бт, Гр, Бг, 

Жр, Снх, Ск, Тр, Кл, Нд, СХ, Рс, Нс, Крт, Тр, Об, 

Крс, РБ, Клб, Клд). Мовні словосполуки во׀да га׀зо-

вана (Лщ, Бт, Хр, Сч), во׀да мʼінеи׀ралʼна (Сч, Рз, 

Рс), во׀да со׀лодтка (Шм, Йс, Мч, Лк, Хм, Мх, Лщ, 

Уг, Чй, Сн, Сч, Пг, Лщ, Хр, Бт, Гр, Бг, Жр, Снх, Ск, 

Тр, Кл, Нд, СХ, Рс, Нс) мають однакову семантику 

‘солодка газована водаʼ.  

Лексема лимо׀надт та фонетичний відповідник 

лʼімо׀надт у говірках Східного Поділля зафіксовано 

зі значенням ‘солодкий газований напій зі смаком 

лимонаʼ (Лщ, Рс). Слово відоме сучасній українсь-

кій мові як ‘прохолодний кисло-солодкий напій, до 

складу якого входить сік лимона або інших фруктів 

чи ягідʼ [СУМ, т. 4, с. 486], функціонує в говірках 

буковинців: лимо׀над - ‘солодкий охолоджувальний 

газований напій зазвичай з присмаком лимонаʼ, в 

інших бук. говірках називали солодка водичка [Бо-

рис, с. 280]. Припускаємо, що сема ‘солодкий газо-

ваний напій зі смаком лимонаʼ мотивує назву на-

пою, адже як у літературній, так і в діалектній мові 

основний компонент напою – лимон. 

Отже, аналіз виявлених лексем на позначення 

гарячих і холодних напоїв засвідчив спільні риси з 

літературною мовою. У складі більшості аналізова-

них лексем спостерігаємо сталість лексичного ма-

теріалу, а також незначні зміни в семантичній стру-

ктурі заявлених репрезентантів. Переважна біль-

шість лексем праслов’янського походження – 

однослівні, рідше двослівні найменування. Встано-

влено етимологію заявлених лексичних наймену-

вань, окреслено їх лінгвогеографію, проведено се-

мантичні паралелі з сусідніми діалектними ареа-

лами. В українській, східнослов’янських та 

діалектах української мови номени репрезентовані 

з подібним семантичним змістим. Єдиної моделі 

утворення назв безалкогольних напоїв у досліджу-

ваних говірках не встановлено. Виявлено ряд най-

менувань аналітичного характеру, а також словос-

полуки, які утворені атрибутивним зв’язком. Ви-

вчення лексики на позначення напоїв в 

східноподільських говірках створює подальші пе-

редумови для дослідження, що дасть змогу до ви-

студіювання процесів номінації в досліджуваному 

говірковому ареалі.  
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Анотація 

У науковій розвідці з’ясовано просторово-часові параметри існування людини в «суспільстві ризику» 

У. Бека і «індивідуалізованому суспільстві» З. Баумана. З одного боку, безпрецедентна свобода у виборі 

життєвих стратегій і конструюванні власної біографії спонукає сучасника акцентувати увагу на індивіду-

ально значущих подіях і ситуаціях буття, перетворюючи часову тріаду минуле – теперішнє – майбутнє у 

згорнутий момент «тут і зараз». З іншого боку, модернізовані загрози набувають надтериторіального ха-

рактеру, позбавляють індивіда права на отримання персонального, обмеженого кордонами простору, який, 

в свою чергу, стає ефемерним, нуліфікованим і недійсним. 

Abstract 

Spatial and temporal parameters of human existence in the «society of risks» by U. Beck and «individualised 

society» by Z. Bauman are determined in this scientific research. On the one hand, unprecedented freedom in the 

choice of life strategies and construction of one’s personal biography encourages a modern person to concentrate 

on individually important events and entity situations, while turning the temporal triad past – present – future into 

«here and now» when rolled up moment comes. On the other hand, modernized threats become non-territorial by 

depriving an individual from the right to get their personal restricted space, which at the same time itself becomes 

ephemeral, nullified and invalid. 
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Певна культурно-історична епоха творить ви-

разний, фатальний набір життєвих домінант лю-

дини, які сприймаються як норма, формат 

існування і панівний світогляд. У цьому відношенні 

сучасна епоха – епоха «доведеного до крайності 

індивідуалізму» [4, с. 2], сенс якої «полягає в звіль-

ненні людини від запропонованої, успадкованої і 

вродженої обумовленості його соціальної ролі» [1, 

с. 180]. На сьогодні індивідуалізм розглядається як 

зосередженість на власних думках, почуттях, праг-

неннях, як оцінка життя окремого індивіда як чо-

гось найважливішого за життя суспільства загалом, 

відповідно, виникає тенденція до індивідуалізова-

них форм і ситуацій існування, які змушують лю-

дей ставити себе в центр планування і 

«проживання» власної долі. Індивідуалізоване сус-

пільство є предметом аналізу багатьох західноєвро-

пейських дослідників (З. Бауман, У. Бек, Ж. Ліпо-

вецьки, Є. Тоффлер, Д. Нейсбіт та ін.), українські ж 

дослідники меншою мірою цікавляться означеною 

проблемою, що є свідченням не стільки відсутності 

її актуальності в умовах становлення інфор-

маційного суспільства, скільки недостатньою ро-

зробленістю. Варто наголосити, що просторово-ча-

сові параметри існування людини в 

індивідуалістично орієнтованому суспільстві ін-

формаційної доби не були предметом окремої уваги 

ні західноєвропейських, ні вітчизняних до-

слідників. Відповідно, метою наукової розвідки є 

з’ясування просторово-часових параметрів 

існування людини у «суспільстві ризику» У. Бека і 

«індивідуалізованому суспільстві» З. Баумана.  

Концепція «суспільства ризику», розроблена 

Ульріхом Беком, окреслює такий стан існування 

громади, в якому «суспільне виробництво багатств 

постійно супроводжується виробництвом ризиків» 

[4, с. 11]. При цьому мова йде не стільки про вико-

ристання природних ресурсів, про звільнення лю-

дини від традиційних підпорядкованостей і умов-

ностей, скільки про проблеми, які є наслідком нау-

ково-технічної діяльності, продуктом 

індустріально-економічного розвитку, тобто, ризик 

– це ймовірність фізичної загрози, що спричинена, 

перш за все, технологічними процесами. Загроза 

небезпеки, на думку У. Бека, руйнує звичні для лю-

дини просторові межі, «суворо культивовані мож-

ливості дистанціювання один від одного» [4, с. 1], 

«не визнає охоронних зон і диференціації сучас-

ного світу» [4, с. 1]. Динаміка тривог, за визначен-

ням науковця, не сповідує кордонів, не залежить від 

ступеня зараження і полеміки про його результати і 

підсумки [4, с. 1]. Активізовані у другій половині 

ХХ століття тенденції глобалізації, що охопили ви-

робництво й відтворення, перетнули національно 

державні кордони і, як наслідок, спровокували по-

яву наднаціональних і позакласових глобальних 

ризиків [4, с. 7]. Тобто, згідно з У. Беком, у сус-

пільстві модернізованих ризиків простір як тери-

торіально окреслена і обмежена константа є 

недійсною і нуліфікованою категорією, рубежі 

відносними [4, с. 24], державні кордони розмитими 

«солідарністю страху і невпевненістю» [4, с. 101]. 

У. Бек звертає увагу на той факт, що одночасно з 

розвитком суспільства ризику зростають супереч-

ності між тими, хто схильний до ризиків, і тими, хто 

отримує з них вигоду [4, с. 33]. Відповідно, акцен-

тує У. Бек, посилюється соціальна, політична, куль-

турна роль знання, а разом із тим і «влада над ко-

мунікативними засобами для отримання знань 

(наука) і їх поширення (засоби масової інформації)» 

[4, с. 33]. У цьому сенсі суспільство ризику – «це 

суспільство науки, комунікативних та інформацій-

них засобів» [4, с. 33], в якому «центральну роль по-

чинає відігравати доступ до засобів інформації» [4, 

с. 21].  

Інтенсифікація на початку ХХІ століття про-

цесу модернізації не тільки обумовила підкорення 

природи суспільству, але й зробила «вразливою 

суспільну систему координат індустріального сус-

пільства – роль науки і техніки, стрижні, на яких 

тримається життя людини, – сім’ю і професію, 

поділ і розмежування демократично узаконеної 

політики і субполітики (з погляду економіки, тех-

ніки, науки)» [4, с. 65]. Провідною тезою концепції 

суспільства ризику є положення У. Бека про те, що 

«ми є свідками метаморфози суспільства в межах 

модерну, під час якої люди звільняються від 

соціальних форм індустріального суспільства – від 

поділу на класи і прошарки, від традиційних сімей-

них стосунків і відношень між статями» [4, с. 65]. 

Основними наслідками означених процесів, на 

думку У. Бека, є такі: 

1) суспільний зсув у бік індивідуалізації, тобто 

індивід пориває з узвичаєними нормами існування, 

звільняється від класово забарвлених стосунків і 

форм життєзабезпечення в родині й починає біль-

шою мірою залежати від власної долі;  

2) тенденція до індивідуалізованих ситуацій 

буття, планування майбутнього з оглядом на себе; 

3) виникнення нової безпосередності 

індивіда і суспільства в тому сенсі, що суспільні не-

гаразди, кризи, невдачі потрактовуються як 

індивідуальні, а їхні суспільні причини і наслідки 

мають, переважно, умовний характер; 

4) існування окремо чоловіків і жінок як са-

модостатніх одиниць відтворення соціальних 

відношень, мається на увазі, що в суспільстві ри-

зику індивіди і в межах і поза межами сім’ї висту-

пають основними дійовими особами у забезпеченні 

власного побуту, у плануванні та організації жит-

тєвої біографії; 

5) становлення індивідуалізації як історично 

суперечливого процесу «усуспільнення», що при-

водить у суспільстві модернізованих ризиків і не-

безпечних ситуацій, з одного боку, до появи грома-

дянських ініціатив і суспільних рухів, з іншого – до 

бажання «відвоювати частку власного життя» в ма-

теріальному, психологічному, моральному, 

соціальному, політичному плані тощо [4, с. 65–68]. 

Отже, наявність відокремлених і 

індивідуалізованих життєвих ситуацій розгля-

дається У. Беком в суспільстві ризику як особистий 

жереб, доля окремого індивіда. Принциповим мо-

ментом такого існування людини вбачається ор-

ганізація часових параметрів її власного життя. 

Ціннісна система індивідуалізованої доби, базована 
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на принципі «обов’язків по відношенню до самого 

себе» [4, с. 90], ніби розщеплює долю суспільства в 

цілому на минущі, миттєві, швидкоплинні періоди 

життя окремої людини: на фрагменти розривається 

і дробиться на «фази життя» біографія цілого по-

коління [4, с. 84]. У суспільстві ризику, констатує 

У. Бек, «центр усвідомлення ризику полягає не в 

сьогоденні, а в майбутньому. У суспільстві ризику 

минуле втрачає здатність визначати сьогодення. На 

його місце висувається майбутнє як щось ефе-

мерне, як конструкт, фікція, як ‟причина” сучасних 

переживань і вчинків» [4, с. 22–23]. Подарувавши 

індивіду свободу вибору, позбавивши його залеж-

ності від природи, усунувши зумовленість, нова 

доба зіштовхує людину з глобальною підпорядко-

ваністю ризикам, «перед лицем якої індивідуальні 

можливості вибору не мають сили… Відчуття цієї 

позбавленої вибору схильності до ризику робить 

зрозумілим шок, безсилу лють і відчуття ‟no-

future”, життя без майбутнього» [4, с. 29]. Тобто, 

лінійний характер традиційної часової тріади ми-

нуле – теперішнє – майбутнє трансформується в 

черговість життєвих фрагментів, організованих у 

послідовність майбутнє – теперішнє – майбутнє 

майбутнього «no-future» (Див. мал. 1) 

 
Малюнок 1. 

Часові параметри існування індивіда в суспільстві ризику (за У. Беком) 

 

Ситуація сьогодення, як доводить У. Бек, ха-

рактеризується суб’єктивацією та 

індивідуалізацією модернізованих ризиків, що 

стало причиною стискання історії суспільства до 

миттєвості теперішнього, до побудови майбутнього 

з орієнтацією на індивідуальне «я», до зведення 

історичного процесу до особистого життя окремої 

людини.  

У роботі «Індивідуалізоване суспільство» 

Зиґмунд Бауман надає високу оцінку роботам Уль-

ріха Бека, зазначаючи, що наукові доробки остан-

нього «відкрили новий розділ в … розумінні ‟про-

цесу індивідуалізації”. … дослідження представили 

його як змінну, тривалу й незакінчену історію, що 

має чіткі стадії, але позбавлена мети (telos), певної 

визначеності, замість якої була запропонована 

нестійка логіка крутих вигинів і поворотів» [1, 

с. 57]. З. Бауман погоджується з інтерпретацією 

індивідуалізації, поданої У. Беком, як одного з ас-

пектів безперервної і довготривалої, вимушеної і 

необмеженої модернізації [1, с. 57]. Особливо 

цінним, на думку З. Баумана, є те, що «У. Бек відсік 

від картини індивідуалізації її тимчасові, плиннні 

риси, … і відкрив тим самим для уважного вив-

чення все різноманіття історичних тенденцій 

індивідуалізації та їх результатів, … надав мож-

ливість … зрозуміти відмінні риси її нинішньої 

стадії» [1, с. 58]. Так, сучасна індивідуалізація, за 

визначенням З. Баумана, «несе дедалі ширшому 

колу людей безпрецедентну свободу експерименту-

вання, але… вона ставить на порядок денний і без-

прецедентне завдання боротьби з її наслідками» [1, 

с. 63]. Людська ідентичність у постмодерніті (си-

нонім індивідуалізованого суспільства, за З. Баума-

ном) трансформується з «даності» в «завдання», 

відповідно примушуючи індивідів нести 

відповідальність як за розв’язання і вирішення цих 

задач, так і за їхні можливі підсумки й наслідки, ін-

шими словами, індивідуалізація «полягає у вста-

новленні автономії індивіда de jure (хоча і не 

обов’язково de facto)» [1, с. 180–181]. На думку на-

уковця, не тільки масштабні соціальні завдання 

підмінюються особистими бажаннями і прагнен-

нями, але і самі люди все частіше й охочіше відмо-

вляються від «довгострокової» програмності на ко-

ристь «короткострокової» [1, с. 28]. Для сучасників 

«довгостроковість» переживається виключно як 

сьогодення

майбутнє

теперішнє no-future

теперішнє

майбутнє теперішнє

no-future

теперішнє
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набір нетривалих, невеликих, короткочасних вра-

жень, почуттів і переконань, які нескінченно і в 

довільному порядку перетасовуються, переставля-

ються, змішуються, нескінченність зводиться до 

поняття безлічі «тут і зараз» [1, с. 315]. Існування 

людини в суспільстві постмодерніті, окреслення 

власного соціального статусу і визнання власної 

соціальної ролі, на думку З. Баумана, «перестало 

бути поняттям ‟в собі” й стало поняттям ‟для 

нас”…Воно вже не виступає як певний, бажаний / 

небажаний подарунок… Потрібно стати тим, ким 

ти є» [1, с. 181]. Відповідно, не існує і єдиних для 

всіх верств населення просторово-часових пара-

метрів існування: «Час і простір по-різному 

розподілені між тими, хто стоїть на різних щаблях 

глобальної владної піраміди. Ті, хто може собі це 

дозволити, живуть виключно в часі. Ті, хто не може, 

живуть в просторі. Для перших простір не має зна-

чення. При цьому другі щосили борються за те, щоб 

зробити його значущим» [1, 51].  

У суспільстві, де передача інформації елек-

тронними засобами здійснюється майже миттєво, 

поступово відбувається «девальвація місця», коли 

«фізичний, некібернетичний простір, з явними 

невіртуальними зв’язками, перетворюється всього 

лише на майданчик для доставки, поглинання і пе-

реробки інформації, що за своєю природою ексте-

риторіальна, кіберпросторова» [1, с. 47]. Простір, за 

З. Бауманом, звужується до розуміння дому як та-

кого простору, де на невеликій ділянці хаотичного 

світу індивід може відчути внутрішній порядок і 

пристойність, яким може безпосередньо володіти й 

керувати: «Це та сама мрія про захищений світ, 

місце, кордони якого надійно й ефективно охороня-

ються, про територію, яка чітко окреслена і знахо-

диться під захистом закону, про майданчик, позбав-

лений ризиків, а особливо – непередбачуваних ри-

зиків, що трансформують просто ‟незнайомих 

людей” в ‟небезпечні елементи”, якщо не в прямих 

ворогів» [1, с. 114–115]. Стискається і згортається в 

індивідуалізованому суспільстві й час, сприйняття 

«нескінченно розширюваного його потоку» скоро-

чується «до відчуття (Erlebnis) плинної миті 

(Jetzteit)», час нібито розбивається і подрібнюється 

на «низку самодостатніх епізодів, кожен з яких по-

винен проживатися, залишаючи глибоке відчуття 

швидкоплинного моменту», людина ретельно 

відмежовує певні фрагменти життєвої історії як від 

власного минулого, так і від можливих наслідків у 

майбутньому [1, с. 287–288]. 

Індивідуалізоване суспільство є предметом 

аналізу і в наступних роботах З. Баумана: «Плинні 

часи: життя в добу невпевненості» (2013), «Мо-

ральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучас-

ності» (2014). Так, новий індивідуалізм, за визна-

ченням З. Баумана, це світ, «де кожного індивіду-

ума, його чи її, кинуто на самоті із собою, і то 

більшість індивідуумів є лише знаряддям одне для 

одного» [2, с. 40–41], і «що більше люди зосе-

реджуються на собі, то беззахиснішими зазвичай 

стають перед лицем глобальних вирів» [2, с. 127]. З 

погляду З. Баумана, індивідуалізація сьогодні, це не 

емансипація, а характеристика відносин у сучас-

ному суспільстві, де кожна людина поставлена у 

такі умови існування, коли вона змушена діяти 

індивідуалістично, оскільки подібна поведінка 

відповідає характеру праці та загальній соціокуль-

турній ситуації. Обравши за норму ставлення до 

себе подібних як до предметів зовнішнього світу, 

сучасна людина тим самим позбавила себе остан-

ньої можливості використовувати колективні 

спільні дії з метою протистояння зовнішнім обста-

винам, оскільки кожен не-я-індивід розцінюється 

не як партнер і соратник, а як представник сторон-

нього, не-індивідуалізованого світу. Найціннішою 

чеснотою людини індивідуалізованого суспільства, 

в якому «‟нещодавно” … означає запізно» [2, с. 53], 

виступає не підпорядкованість правилам і обов’яз-

кам, а гнучкість, «готовність миттєво змінити так-

тику і стиль, здатність без жалю відкинути зо-

бов’язання та поламати присяги, вміння вишуку-

вати слушні нагоди, замість триматися власних, раз 

і назавжди усталених настанов» [2, с. 11]. 

З. Бауман звертає увагу на той факт, що деся-

тиліття інтенсивної глобалізації та форсованої 

індивідуалізації «посікли життя на фрагменти, а 

потік часу на нескінчену низку епізодів» [3, с. 62]. 

Плинна новочасність наділяє сучасника буттям 

«навіть коротшим за час, потрібний для розвитку 

зв’язаної і послідовної стратегії, та все ще корот-

шим, ніж цього вимагає сповнення індивідуального 

‟життєвого проекту”» [2, с. 8]. Швидкоплинність, 

втрата часового орієнтиру призводить, на думку 

З. Баумана, і до втрати моральних пріоритетів, до 

«моральної сліпоти», до «чистих стосунків» в тому 

смислі, що це відношення без зобов’язань, без при-

хильностей, без відданості, і, як наслідок, без май-

бутньої визначеності. Крах далекоглядного мис-

лення і планування підштовхує людину до згор-

тання і суспільної історії, і поодиноких життєвих 

історій до набору епізодів, випадків, інцидентів, з 

яких вибудовується фрагментоване життя, що «за-

охочує радше ‟матеріальні”, аніж ‟вертикальні” 

орієнтації» [2, с. 9]. Атомізований, модульний і де-

далі більше непередбачуваний світ пропонує лю-

дині переінтерпретовувати події, епізоди, ситуації, 

виходячи з того, як індивід бачить себе у кругово-

роті життєвих обставин: з одного боку, як суб’єкт 

він має бути готовим взяти на себе відповідальність 

за успіх / неуспіх, реалізованість / нереалізованість 

життєвих проектів, з іншого – він може вбачати у 

власних вчинках лише наслідок чиїхось дій, на які 

він не в змозі вплинути і які не здатний змінити. 

Отже, людина проживає епізодичне життя, в якому 

час структурований не циклічно, лінійно, 

послідовно, а вбачається «пуантилістичним – 

розбитим на безліч окремих фрагментів, кожен з 

фрагментів зведений у точку, що ще більше набли-

жує геометричну ідеалізацію часу до невимірності» 

[3, с. 174]. Невизначеність і двозначність соціаль-

них ситуацій ставить під сумнів доречність тлу-

мачити цей світ «за допомогою категорій добра і 

зла, чорно-білої соціально-політичної оптики» [3, 

с. 9], і навіть більше, робити це, з погляду З. Бау-

мана «… і неможливо, і кумедно» [3, с. 9].  
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«Плинна» новочасність (Див. мал. 2), де інфор-

мація, поширювана новітніми технологіями за-

старіває, ще «не встигнувши осісти, пустити 

коріння й перерости в освічене обговорення» [3, 

с. 53], – люди змучені й виснажені тиранією миті, 

що, на думку З. Баумана, «не стільки примушує чи 

спонукає нас забути те, що ми мусили чи могли 

пізнати, як залишає мало шансів закарбувати це та 

втримати в пам’яті» [3, с. 53]. У суспільстві, де «тут 

і зараз» опиняються під загрозою, оскільки наступ-

ний момент настає так швидко, що стає важко жити 

в теперішньому, «це-хвилинне життя» (З. Бауман) 

прагне бути невпинним, квапливим, стрімким, ша-

леним, причому причиною поспішності З. Бауман 

називає «не бажання здобути і зібрати, а бажання 

позбутися і поміняти» [3, с. 175]. Події, що відбува-

ються в житті людини, заповнюють такий собі «ре-

зервуар», «наповнений барвистими чи без-

барвними, апетитними чи прісними фрагментами, 

що пливуть з однаково питомою вагою; резервуар, 

налаштований на – і постійно залежний від можли-

вості занурення, допускаючи перестановки, але 

уникаючи якоїсь власної логіки, власної ієрархії 

значення» [3, с. 44]. 

 
Малюнок 2. 

Провідні ознаки часу «плинної новочасності» (за З. Бауманом) 

 

З. Бауман, як і У. Бек, акцентує залежність су-

часного суспільства від технологічних інновацій і 

соціальних мереж, ігнорування яких призводитиме 

до соціального відмежування й відособлення: «На 

того, хто ‟не декларує й не сплачує податків” елек-

тронним технологіям, чекає соціальна ізоляція. 

Технології не дозволять залишитися осторонь» [3, 

с. 9]. Так, ступінь відкритості / закритості доступу 

до глобальних комунікаційних мереж обумовлює 

існування в індивідуалізованому суспільстві двох 

сегрегованих і віддалених один від одного жит-

тєвих світів, потрактованих З. Бауманом як життєві 

світи вищого і нижнього ярусів. Мешканці «вищого 

ярусу» «не належать місцю, яке замешкають, бо 

їхні турботи лежать (а радше пливуть і дрейфують) 

деінде» [2, с. 114]. Простір представників еліти 

позбавлений чітких територіальних меж, для них 

«своє місце» немає значення, оскільки є лише од-

ним із варіантів багатьох місць, однаковою мірою 

малозначних, несуттєвих з висоти кіберпростору – 

«їхнього справжнього, хай навіть віртуального 

дому» [2, с. 114]. На контрасті з «вищим ярусом» 

окреслюють власний простір мешканці «нижнього 

ярусу» – «обмежений територіально, і його можна 

вхопити мережею, сплетеною з традиційних, топо-

графічних, звичних і ‟приземлених” понять» [2, 

с. 113], «відрізаний від тієї всесвітньої комунікатив-

ної мережі, з якою поєднано людей із ‟вищого 

класу” й на яку налаштовано їхнє життя» [2, с. 115]. 

Своєрідними знаками дезінтеграції локального та 

спільного фізичного простору в міському пейзажі 

стали так звані «закриті простори»: житлові ком-

плекси з автономною розвиненою інфраструкту-

рою, торгівельно-розважальні комплекси тощо. 

Існування «оселеного локально, але зорієнтованого 

глобально», простору, з одного боку, і «прирече-

ного локального простору», з іншого, на думку 

З. Баумана, є однією з найвиразніших ознак «плин-

ної» стадії новочасності [2, с. 119]. Межі означених 

просторів гнучкі й непевні, «лише в ефемерному 

світі теорії легко можна провести лінію, яка відда-

ляє абстрактний – ‟десь у ніде” – простір глобаль-

них операторів від матеріального, відчутного, най-

вищою мірою ‟тут і тепер” простору-в-(межах)-до-

сяжності ‟місцевих мешканців”» [2, с. 121] (Див. 

мал. 3). 

швидкоплинність

пуантилістичний 

час

фрагментований 
час

стиснутий 

час
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Малюнок 3. 

Простір – «життєвий світ» (за З. Бауманом) – людини доби постмодерніті 

 

«Суспільство ризику» У. Бека і «індивідуалізо-

ване суспільство» З. Баумана фіксують модернізо-

ваний, індивідуалізований, плинний стан соціаль-

ної реальності, життєві домінанти і формат 

існування як окремої людини, так і суспільства за-

галом в якій змінюються із запаморочливою швид-

кістю. Дарована сучасністю безпрецедентна сво-

бода у виборі життєвих стратегій і конструюванні 

власної біографії спонукає сучасника акцентувати 

увагу на індивідуально значущих подіях і ситуаціях 

буття, перетворюючи часову тріаду минуле – те-

перішнє – майбутнє у згорнутий момент «тут і за-

раз». Майбутнє для мешканця суспільства ризику й 

індивідуалізованого суспільства набуває значення 

лише у плані перспективності / безперспективності 

для себе, так само і простір як обмежена кордонами 

територія цінна лише у випадку надання індивіду 

відчуття захищеності й комфорту. При цьому пара-

докс індивідуалістично організованої системи про-

сторово-часових координат у суспільстві ризику 

полягає в тому, що небезпеки, тривоги і модернізо-

вані загрози набувають саме надтериторіального 

характеру, позбавляють індивіда права на отри-

мання свого, індивідуального простору, який, в 

свою чергу, стає ефемерним, нуліфікованим і 

недійсним. 
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Учитывая многоаспектность феномена обще-

ственного контроля, в современной научной лите-

ратуре имеет место рассмотрение этого обществен-

ного явления через призму различных подходов – с 

позиций нескольких наук, а именно социологии, 

философии, права, политологии, государственного 

управления. Таким образом, исследование обще-

ственного контроля носит мультидисциплинарный 

характер, который свидетельствует о незаурядной 

актуальности данного феномена для обществоведе-

ния. При этом наличие значительного количества 

научных подходов относительно понимания сущ-

ности общественного контроля свидетельствует, с 

одной стороны, о солидной степени изученности 

исследуемой проблемы. С другой стороны – о неод-

нозначном толковании данной научной категории. 

Ведь в большинстве публикаций понимание при-

роды общественного контроля имеет узкопрофес-

сиональную направленность, которая предопреде-

ляет многочисленные определения самого понятия 

"общественный контроль". По нашему мнению, об-

щественный контроль, являясь одним из способов 

привлечения населения к управлению государ-

ством, представляет собой комплекс мероприятий, 

имеющих характер наблюдения, проверки, и преду-

преждения, которые применяются индивидуаль-

ными и коллективными выразителями обществен-

ных интересов в ходе взаимодействия с органами 

публичной власти с целью прекращения и недопу-

щения нарушения прав и законных интересов боль-

шинства членов общества. 

Таким образом, общественный контроль вы-

полняет двойную функцию: защищает права и ин-

тересы граждан, а также оказывает содействие де-

мократизации и общей оптимизации работы орга-

нов публичного управления. 

Под элементами общественного контроля в 

научной и аналитической литературе подразумева-

ются прямые и косвенные средства (или формы) об-

щественного контроля, функции общественного 

контроля, принципы осуществления, основные ин-

ституты, на которые возложено выполнение соот-

ветствующих функций, а также основные методы 

осуществления общественного контроля.  

Следует отметить, что большинство указан-

ных элементов не имеют единого определения в за-

рубежной и отечественной государственно-управ-

ленческой, политической и социологической науке. 

Так, не вызывает возражений тот факт, что обще-

ственный контроль осуществляется с помощью 

прямых (непосредственное волеизъявление граж-

дан) и косвенных (через органы, образованные 

гражданами) средств. Тем не менее, ряд исследова-

телей считает, что речь должна идти не о средствах, 

а формах общественного контроля.  

По нашему мнению, средства общественного 

контроля представляют собой действие или си-
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стему действий, которые используются гражда-

нами во время осуществления своего контроля над 

деятельностью органов публичного управления. 

При этом прямые и косвенные средства обществен-

ного контроля в процессе своей реализации прини-

мают разнообразные формы. При этом во время 

непосредственных средств общественного кон-

троля выявление воли граждан осуществляется 

напрямую посредством таких форм, как [2; 3; 5; 6]: 

– публичные консультации или обсуждение 

проектов законов, концепций, программ. Консуль-

тации с общественностью проводятся с целью при-

влечения граждан к участию в управлении государ-

ственными делами, предоставление возможности 

для их свободного доступа к информации о дея-

тельности органов исполнительной власти, а также 

обеспечения гласности, открытости и прозрачности 

деятельности указанных органов. В Украине, 

например, консультации с общественностью про-

водятся по вопросам, которые касаются обще-

ственно-экономического развития государства, ре-

ализации и защиты прав и свобод граждан, удовле-

творения их политических, экономических, 

социальных, культурных и других интересов. Зако-

нодательством декларируется, что результаты про-

ведения консультаций с общественностью учиты-

ваются органом исполнительной власти во время 

принятия окончательного решения или в дальней-

шей его работе. Консультации с общественностью 

организовывает и проводит орган исполнительной 

власти, который является главным разработчиком 

проекта нормативно-правового акта или готовит 

предложения относительно реализации государ-

ственной политики в соответствующей сфере госу-

дарственной и общественной жизни. В целом, акту-

альность данной формы общественного контроля 

обусловлена тем, что она разрешает выделить, во-

первых, разные позиции в обществе по отношению 

к законодательной властной инициативе, во-вто-

рых, сформировать альтернативное видение как до-

кумента в целом, так и отдельных положений; 

– направление гражданами предложений, пе-

тиций, обращений, требований к органам публич-

ной власти, с помощью которых они в режиме об-

ратной связи сообщают государственным и негосу-

дарственным институциям о выполнении, 

невыполнении или ненадлежащем выполнении ими 

или подведомственными им органами социальных 

функций и требуют принять соответствующие 

меры; 

– участие общественности в работе государ-

ственных органов власти, например, в форме дея-

тельности общественных советов, созданных из 

числа представителей неправительственных орга-

низаций и других институтов гражданского обще-

ства. На практике общественные советы создаются 

с целью осуществления координации мероприятий, 

связанных с обеспечением проведения консульта-

ций с общественностью по вопросам формирова-

ния и реализации государственной политики. Тем 

не менее, самим своим фактом существования они 

обеспечивают открытость и публичность процесса 

формирования государственно-властных решений. 

В Украине, например, общественные советы сего-

дня функционируют при всех центральных мини-

стерствах и ведомствах, а также местных государ-

ственных администрациях. На них возложены сле-

дующие функции: подготовка предложений 

относительно организации консультаций с обще-

ственностью; общественный контроль за исполне-

нием органом предложений и замечаний обще-

ственности; проведение общественной экспертизы 

и общественной антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов и т.п.; 

– общественная экспертиза (ее можно опреде-

лить как механизм общественной экспертной дея-

тельности по анализу и оценке влияния норматив-

ных и других управленческих решений власти всех 

уровней на условия жизни и реализацию прав и за-

конных интересов широких слоев граждан и кон-

кретных социальных групп [7]; 

– проведение общественного мониторинга и 

контрольных проверок на объектах общественного 

контроля (как правило, проводятся общественно-

стью с целью обеспечения соответствия реализации 

проектов или программ органов государственной 

власти предварительно утвержденным целям [4]; 

– осуществление социологических опросов и 

составление рейтингов доверия общественности к 

органам государственной власти и отдельных 

должностных лиц; 

– организация общественных акций; 

– журналистские расследования; 

– народная законодательная инициатива; 

– участие граждан в управлении путем пред-

ставительства в органах местного самоуправления 

(институты местного самоуправления разрешают 

реализовать право гражданам самостоятельно ве-

сти дела местного сообщества, выходя непосред-

ственно из интересов жителей данной территории); 

– деятельность органов самоорганизации насе-

ления, которые создаются общественностью по ме-

сту проживания (домовые, уличные, квартальные, 

сельские и поселковые комитеты), которая осу-

ществляется преимущественно в форме обращений 

(предложений, жалоб) общественности в местные 

органы власти; 

– суд присяжных как правовой инструмент об-

щественного контроля судебного криминального 

процесса, объективности и беспристрастности при-

говора суда. 

В целом необходимо отметить, что прозрач-

ность является одной из наиболее важных форм 

прямого средства общественного контроля, парал-

лельно с этим являясь его основным механизмом. 

Это связано с тем, что, по словам американского 

политолога Р. Даля, «для того, чтобы получить ин-

формацию о всех действиях, которые делает прави-

тельство, узнать, каким будет политический курс, 

необходима свобода выражения собственных мыс-

лей, ведь безмолвные граждане – это идеальные 

подданные для авторитарного правителя и несча-

стье для демократии» [1, с. 96]. 

Отметим, что некоторые исследователи счи-

тают, что с точки зрения права следует говорить не 
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столько о вообще средствах или формах осуществ-

ления общественного контроля, сколько о право-

вых средствах общественного контроля, которые 

представляют собой все инструменты осуществле-

ния общественного контроля, которые регламенти-

рованы действующими нормативно-правовыми ак-

тами. Такой инструментальный подход позволяет 

понимать и воспринимать право не только как си-

стему разрешений, запретов и обязательств, но и 

как мощную систему правовых инструментов до-

стижения поставленной цели. Право выступает не 

как навязанное государством, а как предоставлен-

ное для использования субъектами общественных 

отношений [3]. Тем не менее, по нашему мнению, 

это несколько ограничивает возможность класси-

фикации прямых и косвенных форм общественного 

контроля и слишком привязывает его к системе 

права (и, следовательно, делает весьма зависимым 

от государства).  

Вместе с тем, некоторые инновационные 

формы общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти (особенно право-

охранительных органов) нуждается в детальной 

правовой регламентации и максимальном участии 

государства в данном процессе. Например, подоб-

ной формой является круглосуточное видеонаблю-

дение в помещениях органов государственной вла-

сти, государственных предприятий и учреждений, 

связанное со свободным доступом общественности 

к просмотру видеосъемки в режиме реального вре-

мени. Особенно важно обеспечить видеонаблюде-

ние за всеми возможными контактами лица с пред-

ставителями контролирующих и правоохранитель-

ных органов с возможностью просмотра 

видеосъемки любым пользователем Интернета на 

официальных веб-сайтах соответствующих контро-

лирующих или правоохранительных органов [3]. 

К косвенным формам общественного контроля 

можно отнести нормы относительно прозрачности 

в деятельности органов власти, предусмотренные 

правовой системой отдельно взятой страны, а 

именно: 

– парламентский контроль (работа парламент-

ских комиссий) за деятельностью исполнительных 

органов власти; 

– открытый доступ к информации относи-

тельно деятельности власти; 

– декларирование доходов и расходов долж-

ностных лиц органов государственной власти и их 

обнародование; 

– деятельность общественных приемных орга-

нов государственной власти (правовой инструмент, 

который обеспечивает доступность должностных 

лиц органов государственной власти для граждан, 

возможность личного общения и получение инфор-

мации из первоисточника, включая правовую по-

мощь); 

– работа должностного лица парламента, упол-

номоченного защищать права человека в государ-

стве (например, в Украине – это Уполномоченный 

Верховной Рады по правам человека). 

По сроку осуществления общественный кон-

троль бывает предварительным, текущим и заклю-

чительным. Предварительный общественный кон-

троль осуществляется накануне определенного со-

бытия или решения путем отслеживания планов и 

намерений объекта контроля, в частности проектов 

актов, которые готовятся к принятию. Текущий об-

щественный контроль осуществляется непосред-

ственно в ходе деятельности и состоит в регулярной 

проверке того, как длится работа, обсуждение про-

блем, которые возникают, и подготовки предложе-

ний относительно их устранения. Заключительный 

контроль осуществляется после того, как работа 

выполнена. Его суть заключается в том, что факти-

ческие результаты сравнивают с запланирован-

ными, на основании чего разрабатываются дей-

ствия касательно неуклонного выполнения реше-

ний и предотвращения возможных отклонений в 

будущем [2].  

Как правило для осуществления обществен-

ного контроля создаются соответствующие инсти-

туты, среди которых [6]: 

– общественные советы при органах государ-

ственной власти или местного самоуправления; 

– институты местных уполномоченных по пра-

вам человека (внедрение должностей местных и ре-

гиональных омбудсменов); 

– ассоциации родственных структур, осу-

ществляющих общественный контроль, которые 

дают возможность представлять на властном 

уровне интересы каждой отдельной организации и 

влиять законными методами на формирование и ре-

ализацию государственной политики в определен-

ной сфере.  

Структурными элементами общественного 

контроля также считаются СМИ и независимые 

аналитические центры.  

Общественный контроль выполняет внутрен-

ние и внешние функции, причем каждая его функ-

ция связана с другими. Внутренние функции обще-

ственного контроля отображают его основную цель 

и главное назначение в рамках функционирующей 

системы. К внутренним функциям общественного 

контроля относят информационную, политиче-

скую, правовую, воспитательную функцию, функ-

цию социальной интеграции, конструирования и 

организации, прогнозирования, мотивации. Рас-

смотрим их более детально.  

Информационная функция состоит в предо-

ставлении общественности полной, оперативной и 

достоверной информации о соответствии организа-

ции системы публичного управления конституции, 

законам, нормам международного права, политиче-

ской ситуации, а также про демографические, эко-

номические, научно-технические и другие возмож-

ности страны и регионов для обеспечения их без-

опасности. 

Политическая функция призвана влиять на 

формирование политики, общественной мысли по 

вопросам публичного управления, демократизации 

мышления государственных служащих, трансфор-

мацию органов власти в контексте большей соци-

альной ответственности перед обществом. 
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Правовая функция позволяет субъектам обще-
ственного контроля формировать единое политико-
правовое пространство и одновременно обеспечи-
вает политическую управляемость всего меха-
низма. Политико-правовой режим закрепляет роль 
основных компонентов общественного контроля в 
зависимости от их полномочий, а также регулирует 
деятельность органов власти. 

Функция социальной интеграции оказывает 
содействие объединению интересов и нужд обще-
ства и органов власти, регулированию и укрепле-
нию отношений между ними. 

Функция конструирования и организации за-
трагивает, прежде всего, вопросы практического 
контроля за организационно-штатным структури-
рованием органов государственной власти, распре-
делением обязанностей между их структурными 
элементами с сохранением возможностей эффек-
тивного маневра и целевой концентрации для реше-
ния актуальных задач. 

Функция прогнозирования состоит в способ-
ности институтов общественного контроля или от-
дельных компонентов предусматривать результаты 
работы государственных органов власти, опреде-
лять основные проблемы их функционирования в 
будущем, в том числе с учетом новых политиче-
ских реалий.  

Функция мотивации заключается в обеспече-
нии добровольного выполнения государственными 
и муниципальными служащими своих прямых обя-
занностей, в творческом, неформальном отноше-
нии к делу [8, с. 48 – 51]. 

Что касается внешних функций обществен-
ного контроля, то они проявляются в зависимости 
от того, каким образом на практике реализуются 
внутренние функции. Они выступают как влияние 
системы общественного контроля на другие соци-
альные системы. Так, например, отсутствие или 
неразвитость общественного контроля фактически 
деформирует политическую сферу общества и от-
рицательно влияет на другие сферы жизнедеятель-
ности общества: экономическую, социальную, ду-
ховную. Внешние функции общественного кон-
троля над деятельностью государственных и 
муниципальных органов власти осуществляются в 
общей системе социального контроля; в процессе 
демократизации общества; корректировании прио-
ритетов в развитии экономики страны; корректиро-
вании внешней политики государства; в решении 
экологических проблем и т.п. [8, с. 52]. 

Необходимо отметить, что эффективное осу-
ществление общественного контроля возможно 
лишь при условии его соответствия нескольким ос-
новным принципам. По нашему мнению, основ-
ными принципами осуществления общественного 
контроля должны быть: 

– независимость общественного контроля 
(причем как от органов власти, так и от влияния 
разнообразных неправительственных организаций; 
также речь должна идти о финансовой самостоя-
тельности); 

– законность (соответствие действующему за-
конодательству, недопустимость свободной трак-
товки отдельных положений); 

– профессиональность (критика должна быть 
аргументированной); 

– объективность (при принятии решений 
должны учитываться как можно больше крите-
риев); 

– открытость процесса контроля и его резуль-
татов; 

– сотрудничество институтов общественного 
контроля и органов государственной власти и мест-
ного самоуправления; 

– заинтересованность в результатах контроля 
(т.е. он должен реально влиять на принятие реше-
ний и формирование политик и программ, а не осу-
ществляться исключительно ради осуществления). 

Таким образом, под элементами обществен-
ного контроля следует понимать прямые и косвен-
ные средства (или формы) общественного кон-
троля, функции общественного контроля, прин-
ципы осуществления, основные институты, на 
которые возложено выполнение соответствующих 
функций, а также основные методы осуществления 
общественного контроля. При этом средства обще-
ственного контроля, во-первых, представляют со-
бой действие или систему действий, которые ис-
пользуются гражданами во время осуществления 
своего контроля над деятельностью органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
во-вторых, в процессе своей реализации прини-
мают разнообразные формы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Даль Р. О демократии / Р. Даль / Пер. с 
англ. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с. 

2. Крупник А. С. Громадський контроль: 
сутність та механізми здійснення [Електронний ре-
сурс] / А. С. Крупник. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/tppd/2007-
1/07kassmz.htm/07kassmz.htm. 

3. Кушнір С. М. Класифікація правових за-
собів громадського контролю в механізмі право-
вого регулювання [Електронний ресурс] / С. М. 
Кушнір. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vznu/Jur/2010
_3/013-18.pdf. 

4. Приходченко Л. Л. Роль контролю, моніто-
рингу та оцінки у розробці та реалізації програм та 
проектів регіонального розвитку в контексті адап-
тації до євростандартів / Л. Л. Приходченко // Тео-
ретичні та прикладні питання державотворення. – 
2007. – №1. – С. 34 – 46. 

5. Пухкал О. Г. Громадський контроль як 
важливий чинник демократизації та ефективності 
державного управління / Пухкал О. Г // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2010 – № 14. – С. 56 – 59. 

6. Семигіна Т. Громадський контроль як ме-
ханізм попередження порушень у сфері охорони 
здоров’я [Електронний ресурс] / Т. Cемигіна // Ін-
тернет-сайт журналу "Віче". – Режим доступу: 
http://www.viche.info/ journal/1667/ 

7. Троицкая Т. В. Понятие и юридическая 
природа общественной экспертизы / Т. В. Троицкая 
// Юридический мир. –  2006. – № 9. – С. 27 – 35. 

8. Шустров А. М. Институализация граждан-
ского контроля над деятельностью государства в 
регионах современной России : дисс. ... канд. полит. 
наук : 23.00.02 / А. М. Шустров. – М., 2009. – 202 с. 

  

  



52 Slovak international scientific journal # 11 (11), 2017 | STATE AND LAW 

УДК 351.773: 369.041+368.9.06 (477) 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 
 

Мордвінов О.Г.  

доктор наук з державного управління, професор,  

завідувач кафедри публічного управління та землеустрою 

Класичного приватного університету 

м.Запоріжжя, Україна 

Сердюк М.Ю. 

аспірант кафедри публічного управління та землеустрою 

Класичного приватного університету 

м.Запоріжжя, Україна 

 

THE MODERN STATE AND PROSPECTS FOR THE 
DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE IN UKRAINE 

 

Mordvinov O. 

Dr. Sci. (Gov.), Prof., Head of the Public Administration and Land Cadastre of Classic Private University 

Zaporizhzhia, Ukraine 

Serdyuk M. 

Post-graduate student of the Public Administration and Land Cadastre of Classic Private University 

Zaporizhzhia, Ukraine 

 

Анотація 

Стаття присвячена актуальній проблемі фінансування охорони здоров’я та розвитку медичного стра-

хування в Україні. Особливу увагу приділено розгляду закону України №6327 “Про державні фінансові 

гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів” та представлені розрахунки прогнозних витрат 

на охорону здоров’я у 2017 - 2021рр. Авторами статті запропоновано дієві заходи щодо розвитку медич-

ного страхування та оптимізації витрат на охорону здоров’я в Україні.  

Abstract 

The article is devoted to the actual problem of the development of medical insurance in Ukraine. Particular 

attention is paid to the consideration of the bill of Ukraine No. 6327 "About State Financial Guarantees for the 

Provision of Medical Services and Medicines" and also to the calculations of forecast costs for health care in 2017-
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Актуальність теми. Згідно ст.11 Європейсь-

кої соціальної хартії кожна людина має право кори-

стуватися будь-якими медичними послугами, що 

дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я. 

На сьогоднішній день досягнення цієї мети цілком 

можливе за умов впровадження в Україні страхової 

медицини. Існує чимало наукових праць, присвяче-

них проблематиці формування і розвитку медич-

ного страхування в Україні, однак більшість здобу-

тків науковців не можуть бути впроваджені на віт-

чизняному підґрунті через сучасну соціально-

економічну ситуацію в країні і важке матеріальне 

становище більшості її населення. 

Мета статті полягає у дослідженні поточного 

стану фінансування галузі охорони здоров’я та ви-

окремлення перспектив подальшого розвитку ме-

дичного страхування в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Стан фінансу-

вання охорони здоров’я України залишається вкрай 

важким і потребує впровадження багатоканальної 

системи фінансування. Важливе місце у цьому пи-

танні відводитися медичному страхуванню, адже 

створення належних умов для його розвитку у дов-

гостроковій перспективі сприятиме підвищенню рі-

вня соціальних гарантій та соціального захисту гро-

мадян. На сьогоднішній день, Ліга страхових орга-

нізацій України виступає за впровадження системи 

обов’язкового державного соціального медичного 

страхування за участі приватних страхових компа-

ній і встановлення податкових стимулів для добро-

вільного медичного страхування. Така позиція об-

ґрунтовується тим, що наявність конкуренції на ри-

нку є набагато ефективніше, ніж існування єдиної 
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монопольної установи, навіть державної. Доброві-

льна форма медичного страхування передбачає на-

дання застрахованій особі певні переваги: більш 

широкий вибір переліку медичних послуг, поліп-

шене утримання у стаціонарі лікувально-відновлю-

вальної установи; отримання медичних послуг 

щодо попередження хвороб, можливість контролю 

за якістю послуг, збільшений за строками післялі-

карняний патронаж та догляд на дому і т. ін.[1]. 

Добровільна форма медичного страхування дає 

змогу громадянам, які виїздять за кордон, укласти 

договори страхування (асистанс) на випадок рапто-

вого захворювання, тілесних ушкоджень внаслідок 

нещасного випадку, а також смерті під час перебу-

вання за кордоном. Досвід зарубіжних країн свід-

чить, що добровільне медичне страхування має не 

лише багато позитивних якостей, а й певні недо-

ліки, такі як: жорсткий відбір страхувальників за 

критерієм імовірності здійснення виплат, залеж-

ність обсягу медичної допомоги від платоспромож-

ності клієнта або фінансового становища роботода-

вця. 

У сучасних умовах розвитку ринку медичного 

страхування в Україні страховим компаніям, що 

вже працюють в цій сфері, а також тим, що тільки 

виходять на ринок доводиться дуже складно. Тен-

денції зростання захворюваності та низький рівень 

доходів населення - це суттєві загрози для розвитку 

ринку медичного страхування. Адже відсутність 

достатнього обсягу коштів для нормального рівня 

життя виключає можливість оплати недешевого по-

лісу медичного страхування. В Україні до сьогодні 

не існує єдиного переліку медичних послуг та базо-

вих цін на них. Усі страховики, що здійснюють ме-

дичне страхування, користуються власним не зав-

жди обґрунтованим прейскурантом вартості нада-

них у медичному закладі послуг. Найдорожчого 

лікування потребують онкологічні захворювання, 

високоспеціалізовані оперативні втручання та опе-

рації щодо трансплантації органів. Досить цікавими 

для розгляду залишаються не тільки питання з при-

воду добровільного медичного страхування, а й мо-

жливості страхування на випадок критичного за-

хворювання та оформлення відповідних полісів. 

Страхування на випадок хвороби відрізняється від 

добровільного медичного страхування в першу 

чергу тим, що передбачає пряму виплату страхової 

суми в руки клієнтові, а далі він сам витрачає її на 

оплату стаціонару, ліки та інші потреби. Програми 

добровільного медичного страхування передбача-

ють заходи, які розширюють можливості й поліп-

шують умови надання профілактичної, лікувально-

діагностичної та реабілітаційної допомоги насе-

ленню й виступають важливим елементом в якості 

ефективного доповнення до обов’язкового медич-

ного страхування, забезпечуючи оплату витрат за 

надану медичну допомогу понад рівень, який гара-

нтується обов’язковим медичним страхуванням.  

На сьогоднішній день Міністерство охорони 

здоров’я України опублікувало для публічного об-

говорення доопрацьований проект Закону про зага-

льнообов'язкове державне соціальне медичне стра-

хування (далі - ОМС). Серед принципів ОМС - 

солідарність і субсидування, тобто умови 

страхування не залежать від стану здоров'я і до-

ходів застрахованих осіб[2]. Застраховані особи мо-

жуть отримати медичні послуги та лікарські засоби 

повністю або частково за рахунок коштів держав-

ного солідарного медичного страхування в закла-

дах охорони здоров'я будь-якої форми власності та 

у фізичних осіб-підприємців, що одержали ліцен-

зію на здійснення господарської діяльності з медич-

ної практики та уклали договори про медичне об-

слуговування населення[3,c.2]. Конкретні види ме-

дичної допомоги, що передбачені ОМС, 

визначатимуться окремим законом, який буде 

прийматися щорічно одночасно з прийняттям 

Держбюджету.  

Закон України «Про державні фінансові гаран-

тії надання медичних послуг та лікарських засобів» 

спрямовано на підвищення якості та доступності 

медичної допомоги, а також на посилення фінансо-

вої захищеності громадян у випадку хвороби. Реа-

лізація державних фінансових гарантій надання ме-

дичних послуг та лікарських засобів забезпечується 

шляхом запровадження та функціонування держав-

ного солідарного медичного страхування. Відпо-

відно до цього Закону держава гарантує оплату за 

рахунок коштів державного солідарного медичного 

страхування за наперед встановленим єдиним тари-

фом, що затверджується КМУ щороку, наданих за-

страхованим особам необхідних медичних послуг 

та лікарських засобів, що передбачені державним 

гарантованим пакетом [4]. Кабінет Міністрів 

України може розширити обсяг державного гаран-

тованого пакета за умови збільшення загального 

обсягу бюджетних призначень на державне 

солідарне медичне страхування, передбачених у 

Державному бюджеті України на відповідний рік. 

В межах державного гарантованого пакета держава 

гарантує оплату необхідних медичних послуг та лі-

карських засобів, пов’язаних з наданням екстреної 

медичної; первинної медичної; паліативної допо-

моги та акушерсько-гінекологічної допомоги у зв'я-

зку з пологами. Запроваджуються додаткові держа-

вні фінансові гарантії повної оплати лікування, 

тобто надання медичної допомоги на усіх рівнях 

для учасників антитерористичної операції ("АТО") 

для визнання їх вкладу та самопожертви заради за-

хисту України. Незрозумілим залишається питання 

щодо можливості часткової оплати за рахунок кош-

тів державного солідарного медичного страхування 

необхідних медичних послуг та лікарських засобів, 

пов’язаних з наданням вторинної (спеціалізованої) 

та третинної (високоспеціалізованої) медичної до-

помоги, до того ж голова Комітету Верховної Ради 

України з питань охорони здоров'я Ольга Богомо-

лець вважає, що існує великий ризик того, що зако-

нопроект №6327 "Про державні фінансові гарантії 

надання медичних послуг та лікарських засобів" 

зробить професійні та якісні послуги вторинної 

(спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізова-

ної) медичної допомоги ще більш важкодоступ-

ними для пацієнтів[5].  



54 Slovak international scientific journal # 11 (11), 2017 | STATE AND LAW 

Договір про медичне обслуговування насе-

лення укладається між центральним органом вико-

навчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері організації фінансування надання медичних 

послуг та лікарських засобів, і закладами охорони 

здоров’я усіх форм власності та фізичними осо-

бами-підприємцями, які одержали ліцензію на про-

вадження господарської діяльності з медичної 

практики. Договір про медичне обслуговування на-

селення регулює і визначає умови та обсяг надання 

застрахованим особам медичних послуг та лікарсь-

ких засобів, вимоги щодо їх якості, порядок оплати 

тарифу покриття за надані медичні послуги та ліка-

рські засоби, права та обов’язки сторін, а також від-

повідальність за невиконання або неналежне вико-

нання умов такого договору, зокрема за порушення 

вимог щодо якості медичних послуг[6,c.8]. Типова 

форма договору про медичне обслуговування насе-

лення, порядок його укладення, зміни та припи-

нення, в тому числі порядок відбору суб’єктів гос-

подарювання для укладення договору та особли-

вості фіксування вираження застрахованою особою 

наміру скористатися своїми правами за договором, 

затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері охорони здоров’я. 

Під час підготовки законопроекту Уряд ро-

зрахував прогнозний обсяг витрат на охорону здо-

ров’я за рахунок державного та місцевих бюджетів, 

а також приватних платежів населення на період за-

провадження реформи (2018-2021 рр).  

 
Рис.1 Спрогнозоване зростання витрат на систему охорони здоров’я (млрд. грн.) 

Джерело: [7] 

 

За прогнозними даними, протягом 2017-2021 

рр. очікується стале зростання валового внутріш-

нього продукту України в середньому на 3,27 від-

сотка на рік[8,c.1]. При цьому очікується продов-

ження скорочення загальної чисельності населення 

(з 42,4млн осіб у 2017р. до 42,1млн осіб у 2021р.). 

Запровадження офіційної співоплати за медичні по-

слуги пропонується розпочати поступово, з поетап-

ним збільшенням частки відповідних надходжень в 

міру розширення послуг вторинної (спеціалізова-

ної) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги, що надаватимуться за новим принципом. 

Згідно з проведеними розрахунками, частка витрат 

за рахунок офіційної співоплати досягне 13,3% від 

загального обсягу витрат галузі у 2021 році. 

 

Таблиця 1 

Прогнозні обсяги витрат на охорону здоров’я у 2017-2021 роках 

в Україні 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП, млн грн -  

без урахування інфляції 

2 595 600 2 915 700 3 216 300 3 546 000 3 910 800 

Населення України  

(тис. осіб) 

42 412 42 323 42 234 42 146 42 057 

Прогнозні розрахунки витрат на охорону здоров’я 

Медична субвенція / за-

купівля послуг НСЗУ 

     

млн.грн. 55 540 70 814 90 287 115 116 146 773 

як % від ВВП 2,1% 2,4% 2,8% 3,2% 3,8% 

Інші кошти державного бюджету на ОЗ 

млн.грн. 15 497 17 991 19 846 21 881 24 132 

як % від ВВП 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 
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Продовження табл.1 

Витрати на ОЗ з місцевих бюджетів 

млн.грн. 16 460 18 952 22 514 26 595 31 286 

як % від ВВП 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 

Приватні платежі 

млн.грн. 92 772 106 011 109 608 92 425 87 556 

як % від ВВП 3,6% 3,6% 3,4% 2,6% 2,2% 

як % від загальних ви-

трат на ОЗ 

51,5% 49,5% 44,0% 32,0% 26,2% 

Розмір офіційної співоплати за медичні послуги 

млн.грн. 0 395 6853 32811 44437 

як % від ВВП 0,0% 0,0% 0,2% 0,9% 1,1% 

як % від загаль-

них витрат на 

ОЗ 

0,0% 0,2% 2,8% 11,4% 13,3% 

Загальні витрати на ОЗ 

млн.грн. 180 269 214 163 249 108 288 828 334185 

як % від ВВП 6,9% 7,3% 7,7% 8,1% 8,5% 

Страховий вне-

сок на одну лю-

дину 

1310 1673 2138 2731 3490 

Страховий вне-

сок на сім’ю 

4583 5856 7482 9560 12215 

 

Джерело: [8,с.2] 

 

Запровадження нових методів фінансування 

дозволить знизити поточний рівень неформальних 

платежів за медичні послуги, які наразі станов-

лять близько 51,5% всіх витрат галузі, окрім того, 

нові методи фінансування стимулюватимуть праці-

вників лікарень до підвищення ефективності ліку-

вання станів і хвороб, оскільки лікарня буде отри-

мувати відшкодування у межах розрахунків, необ-

хідних для лікування конкретного випадку (що 

унеможливлює надання непотрібних послуг або за-

охочення пацієнтів до тривалої госпіталізації). Ви-

користання такого інструменту як діагностично-

споріднені групи (ДСГ) дозволяє порівняти продук-

тивність лікарень та удосконалити систему кон-

тролю якості[9,c.28].  

За прогнозами, згідно з проведеними розраху-

нками, після завершення періоду запровадження 

реформи (до 2021 р.) рівень неформальних плате-

жів має знизитися до 26,2%. Планується, що фінан-

сування охорони здоров’я з Держбюджету шляхом 

закупівлі послуг через єдиного національного замо-

вника буде збільшено протягом 2018-2020 рр. з 

2.4% ВВП до 3.8% ВВП[8,с.2]. Це дозволить підви-

щити якість послуг, забезпечити підтримку закла-

дів охорони здоров’я в перехідний період, а також 

розпочати заміщення неформальних платежів бю-

джетним фінансуванням.  

Особливість систем фінансування охорони 

здоров'я за рахунок медичного страхування полягає 

в тому, що усі вони забезпечують лікування грома-

дян лише у випадку їх хвороби, але заходи щодо 

профілактики хвороб і зміцнення здоров'я ними 

практично не передбачаються. Тому доцільно роз-

ширити сферу страхових послуг у галузі медичного 

страхування шляхом включення профілактичних 

заходів як з метою запобігання захворюваності, так 

і пов'язаних із хворобою після її фактичного ліку-

вання. Цілком доцільним було б запровадження по-

даткових пільг, наприклад, податкових бонусів за 

здоровий спосіб життя, коли страховик заохочує за-

страхованого, знижуючи для клієнта тариф на на-

ступний договір страхування. Так, у разі позитив-

них результатів в кінці звітного періоду, держава 

може певним чином заохочувати громадянина зни-

жувати розмір страхового внеску або повертати 

громадянину до 100% сплаченого податку на до-

ходи фізичних осіб. Іншою пропозицією є здійс-

нення відрахувань 3-7% від заробітної плати в зале-

жності від її розмірів у спеціальні медичні фонди 

для надання медичної допомоги тим, хто її потре-

бує, але не має достатньої кількості коштів на необ-

хідне обстеження й лікування. На нашу думку, така 

пропозиція є чудовою альтернативою як обов’язко-

вому, так і добровільному медичному страхуванню 

власного здоров’я для молоді, яка дотримується 

здорового способу життя, але, звичайно, як і будь-

хто з нас, не може вберегти себе від онкологічного 

захворювання або нещасного випадку; людей зрі-

лого віку, які, виходячи з реалій нашого життя, від-

дають перевагу самолікуванню; людей похилого 

віку, які мають різні хронічні захворювання і пот-

ребують постійного лікування, контролю за перебі-

гом захворювання та результатами цього лікування, 

запобігання ускладнень, загальнозміцнюючої тера-

пії. Сформульовані вище пропозиції є, звичайно, 

взаємовиключними, однак включення першої про-

позиції до медичної реформи на законодавчому рі-

вні паралельно із розширенням сфери страхових 

послуг у галузі медичного страхування шляхом за-

лучення профілактичних заходів сприятиме покра-

щенню здоров’я населення, якому буде потрібно 



56 Slovak international scientific journal # 11 (11), 2017 | STATE AND LAW 

значно менше лікарняних ліжок та імпортних меди-

каментів, а впровадження другої пропозиції на за-

конодавчому рівні забезпечить громадянам кращу 

фінансову підтримку у разі виявлення захворювань, 

які потребують найдорожчого лікування, що дозво-

лить оптимізувати витрати на охорону здоров’я. 

Висновки. 

1.Згідно Закону України “Про державні фінан-

сові гарантії надання медичних послуг та лікарсь-

ких засобів ” держава гарантує повну оплату за ра-

хунок коштів державного солідарного медичного 

страхування необхідних медичних послуг та лікар-

ських засобів, пов’язаних з наданням екстреної ме-

дичної, первинної медичної, паліативної допомоги 

та акушерсько-гінекологічної допомоги у зв’язку з 

пологами. 

2.Держава зобов’язується оплачувати за напе-

ред встановленим єдиним тарифом, що затвер-

джується Кабінетом Міністрів України щороку, ви-

значений обсяг медичних послуг та лікарських за-

собів в межах державного гарантованого пакету, 

який може бути розширений за умови збільшення 

загального обсягу бюджетних призначень на дер-

жавне солідарне медичне страхування, передбаче-

них у Державному бюджеті України на відповідний 

рік. 

3.За прогнозними розрахунками, запрова-

дження нових методів фінансування дозволить зни-

зити поточний рівень неформальних платежів за 

медичні послуги, які на теперішній час складають 

близько 51,5% всіх витрат галузі охорони здоров’я 

до 26,2%. 

4.Розширення сфери страхових послуг у галузі 

медичного страхування шляхом включення профі-

лактичних заходів та запровадження податкових 

бонусів за здоровий спосіб життя сприятиме покра-

щенню здоров’я населення, а здійснення відраху-

вань 3-7% від заробітної плати залежно від її розмі-

рів у спеціальні медичні фонди для надання медич-

ної допомоги тим, хто її потребує, але не має 

достатньої кількості коштів на необхідне обсте-

ження й лікування забезпечить громадянам кращу 

фінансову підтримку у разі виявлення захворювань, 

які потребують найдорожчого лікування, що дозво-

лить оптимізувати витрати на охорону здоров’я. 
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